
f^ 41 MAYIS tW^* i e \ 

ahi 

ADRFS; C«ııı«) Nsdlr Sok No. U 
Tel. J24925Ü2492B-2249W 
Cagaloşlu - tSTANBtn. 

8 : B a ı v • İman Bok. 
T a f l H B İp U S9 89 

t k l K ^ ^ Kirden «s 
T o l ^ ^ « W 7 - 37472 

BasıldıSı yer AKŞAM MATBAASI 

T ü R K i Y E N 

Kuruluş ?ıl ı: 1»1S Sahibi : M A L İ R X O L A Ç 

G A Z E T E S İ 

Fiyatı: 25 Knrnf 

^ K G I J N 

SAYM 
1964 
PERŞEMBE 

ingiltere ve Amerikaya Nota verdik 
Notada, Adada katliâm önlenmezse tek taraflı 
olarak müdahalede bulunacağımız açıklandı 

U-THUNT "TÜRKİYE'NİN 
MUDAHaLESi ÖNLENEMEZ 

o—THAMTt ja«karlo«'a İhtar «MI. 

19 DEDİ 
SCIIS'TE 

İLLE-J. IW A N K A H A , Özel 
Meclisinin dünkü otum-

<:;!"'} vejtj, •-- CKMP. tstanbul Mil-
'""' mil * Ev-ren'in sözlü so-
f h,k|""^5ebetiyle Kıbrıs olayla-
ıir "'!=! görüşmeler yanılmi'^-

''•"' Milimi! ,'^'yon Milletvekili Ho-
'"•"'k"h!'°''' •HüIritaeJ «c—dörl 
> I H vi', *""» «oolamak «rtbl bit 
""k. ı,̂ ,"'» '«•İHI. Uabatll bir po-
'̂ « V6i„-"""""'' bir zafer kaıar-
?""". »*,""""• »• *>""" '>»»"• 
(.""•Hırn'I ".!' Milletler Cei"-' 

«1, 

Ri 

»II trt!»!'"*'' <:ektir«n bu hükV-
'« »dettm» demiştir. 

^ BRIM'tN ACtKlAMASI 

^'^'mse'!'*', Politikasının «evşek ve 
l ? ' ' " l e „ '*'*""«. Güvenlik Kon-
J>lîe „','""" kararların da aley-
'>üsu p'""nrtu8unvı belirten AP. 

"ÖVs / [ " ' ' Sükan'dan sonra 
^«niık^^^" ''™'- Nihat Erim Konsı şeyindeki müzakere-

vererek şun-, ^« '̂i-mî t 

v'dos^''"'^^*n kararın, blızat 
^"îstı a-t , KiPı-ivanu hile Faruk 
i^"^«İ!tediw " " ' " " «i'^' •e*^*'- «t-

^•la'̂ lar/n, • " " k ü m e : oradaki 
in ^ i^i'von Türk'ün 
'"•vamı Sa. 7 Sü. • d») 

!İ!* »'e BürTon 

If '̂̂ '̂n â,^ TORONTO, A.P. 
r'beth T i '^°''" Varemko, E-
^'''''Öa . , ? °'' "e Burton'un On-

?^ oiaur'^"«bilecekle.rinden ?üp-
i„.'-*2 Ve n " söylemiştir. 

V '^ıjrton'un evlenebilmesi 
f̂ Si Ver^'"''°'nun izdivaç müsaa-
t • '""ife I' '''^'"idır. Fakat ^srem 
,"'''"> kan ^^"'i"larına davanan On-
«an,n ^\iunlar, seregince bir in-

cle 
"idan"''' cehrin mahkemesi tara-

I bileceğini ve valmzcs 
""" iiuı-,^, ^" boşanma kararla-

=̂1. ' ant-.̂ ı ««^leBince Dir ın-
f '̂ 1 bir . "'^^^'"'i surette ya-
v'^lsıı bL '" mahkemesi tara-
.'" Şartla ,^''''*<=^^ii''i ^« valmzca 

'̂ '̂ '•eiıii t"̂ '̂ ^̂  "luteber addcdilebi-
'"vlemistir. 

i^Yozıt meydanı 
^ ö r edilecek 
î''̂ 'i'nele„\̂  Meclisi dün bütçe «ö-
j'n Hasilf ."^«vam etmiş ve Baş
ar, .j^. m işcan üyelerinin alkış-
"Parak /ai"?'lanan bir konuşma 

sa;''^'"i^as,"'î!:' Söylemiştir: 
" • ' D»7 ,''*""' eel€.n bazı ar-
h'^açlarr '̂ ^*P meskensiz va-
V "•'«'iiü/ r."'-'' **-«tIa satacağız. 
k**" M», . '""^'on liradır. Be-
r " ^ i c i ^ f »'"Rünkil hali ile 
5'"asm; • ' "̂ ""̂ »i ve hicran 

..., .̂ "itlyon lira şartıyla 
(11 Beni ^ '^'^^'•'"' l">âr edece-

"""? iv, "'̂ "'̂  ederken insaflı 
1,?'' rte^tiu, ''*"*""" ^3 söyleyin. 
k İsten,, ''" ^* '« yapabilmek 
n;,"*»!' b?." •''̂ ™"=!?' J'"labileyip. 
o„^' Bir °&"enciye benzetlyo-
'I '1 son '̂ "''̂ " â senem bitsin, 
,̂""'"̂  sen"̂ ^ 'numaranızı veriniz. 

>2sa g j / '<• fleflevin. bu da ol-
"•itn. ^^f Perekirse istifamı ve-
^»Da 

"̂ ''̂ ıma inanıv 
yardımlarınızla İş 

'orum,> 

Genel Sekreter, katliama son 
vermesini Makarios'a ihtar etti 

ANKARA, özeî 
Hükümetimiz, dün ingiltere ve Amerika'ya birer nota vererek, 

Kıbrıs'taki katliamm biran önce durdurulması için gereken 
hareketin yapılmasını istemiş ve vahim sonuçlar verecek olan 
çarpışmaların önlenmemesi halinde, Türk hükümetinin tek 
taraflı müdahale hakkım derhal kullanmak zorunda kalaca
ğını hatırlatmıştır. 

avılmı, bulunmaktadır. MlUetlerarası Banş Kuvveti geUnceye kadar ,ki cemaat 
, KIBHIS'ta İÇ »avaj Adanın nenı.;a .,. • ^ » . - " . - - -^Ş^ 'S T ^ l r . eze dü>!tükleri görülüyor Bununla birlikte Lefkoşe'de bir çeşit 
• arasında çarpışmalar, önlemekle görevli »"«'^'^^«•^^"^•'^•"^."^• '^^"dir";* Resim Yeş,^ Çizgi adı verilen bu caddeyi gösteriyor 

fiili taksimin sınır çizgisi olan caddede devriye gezmeye de devam etmektedirler. _ 

milyonluk morfin 
kaçakçıları yakalandı 
Olay, Beyrutta ortaya çıktı ve Karadeniz vapurunun iki 
personeli ile Lübnanlı bir hammalı Enterpol tevkif etti 

Hükümet İngiltere ve Ameri-
kaya verditi notalarda, ayrıca a-
dadakl İngiliz kuvvetlerinin tu
tumuna değinmiş, bunların eerek-
ti^i şekilde hareket etmediği ve 
yeteri kadar Islemediftint belirt
miştir. 

İNGİLİZ BİRLİKLERİ 
PASİF DAVRANIYOR 
Öte yandan. Dışişleri Bakanı Fe

ridun Cemal Erkin. İngiliz ve A-
merikan Bü\'ükelçilerini dün ma
kamında kabul ederek, kendile
riyle Kıbn» konusunda görüşmüş, 
adadaki birliklerin biran önce 
müessir bir şekilde hareket etme
leri için gereken tedbirin alın
masını istemiştir. Erkin tngtliz 
Büyükelçisine adadaki İngiliz bir
liklerinin tutumunun, İngiliz hü
kümetinin tutumuna uymadı6>nı 
v« pasif davrandığını da söyle
miştir. 

KIBRIS TÜRKLERİ BİRAN 
ÖNCE MÜDAHALE İSTtYOR 
K,br,s Türk cemaati lideri, ön

ceki gece geç vakit Dışişleri Ba-
kanbğına gönderdiği telgrafta 
<Kıbrıs Rumlannın tecavüzleri had 
safhasında arttırdığını, Türk hü-

(Ocvamı Sa. T «ü. J «e) 

\ y^ ejyo ç.lct» 
!^a sefl,''°'^'"la dün sabah Mar-
Jnh„ ^f^nnden rlonmü. olan İs-

arama-
W on binlerce lira değerinde 
\ *•««» «sy. «U geçirUmls- I 

Kahmi KARACA 
Gemilerde vukubulan kaçakçılık 

olaylarına son olarak bir y e " ' ^ 
daha eklenmiş ve bu olay 15—2" 
milyon liralık değer ifade etti
ğinden, rekor seviyesine ulaşmıştır 

Olay Akdenizde ring seferi yap
makta olan Karadeniz yolcu ge
misinin Beyruta uğradığı sırada 
cereyan etmiştir Gemide büyuK 
çapta morfin kaçakçıhfı yapılaca
ğını önceden haber alan Lübnan 
polisiyle Enterpol ajanları A'od O-
mer adındaki bir gümrük hama
lının sırtında ta5,d,gı biı bavulu 
aramava tâbi tutunca, bavulun ıçm 
den kırk küsur kUo baz mortın 
meydana çıkm,st,r. 

(Devamı Sa. 1 Sü. 3 de) 

Ruslar Doğu Almanyada bir 
Amerikan uçağını düşürıiö 

WASHİNGTON. AP-
Amerika Savunma Bakanlığı Do

ğu Almanya üzerinde Ruslar tara
fından düşürülem bir Amerikan 
bombardıman keşif uçağındaki uç 
kişinin paraşütle itladıgmı. duru
mun Sovyetler nezdinde proteıto 
edUdiğini açıklamıştır, 

Aydemir ve Gürcan'ın 
idomı kesinleşti 

ANKARA. ÖMl 
30—21 May,s olaylarında İdam» 

mahkûm olanlarm cezalan Cum
huriyet Senatosunca görüşülerek. 
Talât Aydemir ve Fethi Gürcan 
hakkındaki ölüm cezalarının yeri
ne getirilmesine Osman Deniz ve 
Brol Dinçer hakkındaki İdam ceza
larının da yerine getirilmemesine 
karar verilmiştir. 

Görüşmeler «ırasında tabiî sena
törlerden Mucip Atakh ve Kadri 
Kaplan dörlO hakkındaki cezala
rın da İnfaz edilmemesi yolunda 
önergeler vermişlerse de önerge-
le.ri redolunmuştur. 

V. Pirinççioğlu bir 
sûre istirahot edecelc 

ANKARA, Öce) 
Devlet Bakanı Vefık Pirinırt 

oğlu istifa ettiğine dair çıkan 
haberlerin gerçekle bir ilgisi ol
madığını açıklamıştır. 

Bir süreden beri rahat4»ız ve 
evinde tedavi edilmekte olan H-
rinççioglu, «tstiJa etmediğini», 
iıasta olduğu için BaUann&a )?i-
demediğini ve bir süre için ıstı-
ralıate İhtiyacı olduğunu söyıe-
mistir. 

•
ATOM ilâcının Türkiye'deki uzmanı Doç. Dr. Reha Uıcı, 
radyoaktiviteye tâbi tutulacak olan «AU 198» altın taneciklerini 
muhabirimize gösterirken .. (Foto: AKŞAM — L. LİR) 

İLKTÜRKRADYOAKTIF 
İLACI DA İMAL EDİLDİ 
Şimdiye kadar İngiltere'den getirtilen bu ilâç, 
kanser tümörünün tedavisinde kullanılacak 

Esen YALÇIN 
A TOM reaktörü, Uk Tnrk tabbl radyoaktif ilâcını başarıyla imftl 

etmiştir. Au 198 altın tanecikleri ile iridyum çubuklarını Türk 
r<>aktöründe radyoaktiviteye tâbi tutan uzmanlar sonucun olum
lu olduğunu açıklamışlardır. 

GÜNEY BALCIOĞIU 
Tazminat istiyor 

, OSVVALD'ın kaatilı Ruby'nin duruşmasına devam ediliyoı. 
Dallas'taki Rııby '. lühunde evvelce striptiz numaralan ya
pan Patricıa Kociı. eski patruiuınun avukatı tarafmdan tanık 
olarak gösterilml; ve Dallas'a getirtilmiştir- . (Foto: AP) 

Saçı kesilen kız 
tazminat istedi 
Genç kız, saçını kesen gazino sahibi 
Fahrettin Aslan hakkında dâva açtı 

CAÇLARI Maksim gazinosu patronu Fazilettin f ^" t"»'»;"-
V dan kesilen Qün.-y Balcıoflu adındaki penn ku. «dovüldt^-
çüne ' " s S S m n kesiiditinekp^ir Adli T.bıpükten rapor al 
„ , . „ . \ . ^ . IDb<ramı Sa. 7 Sü. 3 4* 
truşlu. 

^ / t , , |D^«mı S«. 1 Sil. î M 

Kıljn» Rum'u t.. 

Kanser tümörlerinin tedavisin
de kullanılan radyoaktif ilâr u-
cuza mâloldugundan bundan böy
le bütün vatandaşların faydalan
masını sağlayacaktır. Daha <in. 
re İngiltere Kraliyet Aton-, Re
aktöründen getirilmekte olan 
radyoaktif ilâç pahalıya tnaioj-
dugundan sadece mali durumu 
iyi olan vatandaşlar tarafından 
kullanılmaktaydı. 

(Devamı Sa. T Sü. 7 da) 

Bir uçağımız düştü ve 
iki subay şelıit oldu 

BOLU. Önl 
Bir Topfu ketlf uça|ınuz dün 

Abınt (Oltt dvarmdaki Güfem 
dı(ına çarparak parçalanmış ve 
müessif kanda üsteğmen Nurettir 
Aydın derhal, binbaşı Vusuf Can-
dan ise hastalıaiMyt 
•Att »ImuıUrdıik 



12 Mart 19S4 Pçrşembe 
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IlîRAF dik Dünyada olmamı,-; 
görülmemiş, duytılma-
mi5 saçmalıklar bize öz 
gü... 

Mşndy. ttirkiye'ye pek 
mı gerekliydi (je getirir
sin? Hadi getirttin, Tür 
kiye'de sanki klraJık kız. 
satılık kadın a,zmıs gibi 
bir de Mandy'mn üçbss 
gün için burada bulun
ması neden namusumu-

Kemal Satır istanbul 
dan Ankara'ya dönü
şünde, Genel Merkez'de 
partililerle söyleşiyordu. 
Kendisiyle ilgili »jertek 
de çıkan yazıyı osuyup, 
dolmuşta başına gelen
lerin ne olduğunu sor
dular. Satır, fıkrayı bir 
de kendisi okuyunca şaş
tı, 

- Yahu, nasıl da hâ  
ber alıyorlar? dedikten-
sojıra şu ' fıkrayı anlattı; 

Bir köylü yakaladığı 
tilkiyi pazara satmaya 
jötürmüs Ba.şına topla, 
nanlar «Ne de güzel, 
kuyruğu .şöyle, gözlen 
parlak tüyleri böyle, bur
nu sivri, kafası topar
lak » diye konuşurlar
ken, tilki onların dalgın
lığını fırsat bilip kaçmış. 

ormana dalm^. Orman
da başından geçenleri ar-
kadaşlanna anlatınca, 
onlar da, 

— Pazarda neler gör
dün? diye sormuşlar. 

Tilki 

— Valla arkadaş lar , 
demiş, ben oradakilerin 
hiç birini t amyamadım 
ama, oradakilerin hep

si beni tanıyor ve ben
den konuşuyordu 

Fıkrayı anlatan Kemal 
Satır gülerek. 

— Anlaşılan, dedi, tiiz 
de gittikçe tilkileşiyoruz. 
Dolrauştakilerini tanı
masak da onlar bizi ta
nıyor. 
. Kiralık kız Mandy'yı 
•sınırdışı ettik ve böyle 
ce birkere daha hama
mın namusunu ku r t a r -

"KARMAN- Ç Ö R M A K T 
, «Topraklı Köyundeniz ;-ıai*n Manila'da Nur | 
i Otelinde ikamet etmekteyiz.» diye bize b e | im- | 
j za İle mektup gönderen yurttaşlar diyorlar | 
j k i : ) 
I "Bizler Almanya'ya gitmek için Maniıa tş ve ! 
{ İşiçi Bulma Kurumu'ns müracaat ettik. Belli bir | 
I yerimiz olmadığından, ûç i Bulma Kurumu'ndski t 
I bir memurun ev adresini verdik. j 
j 25 Şubat günü, bizi Dairenin Müdürü çağırdı. | 
! O dairedeki memurlardan birinin ov adreainl ver- t 
I mlf olmamızdan şüphelenmiş O memurun bizden | 
i rüşvet alıp, almadığım sordu. Biz de, kiraıaye pa- | 
J ra verecek durumda olmadığımızı, sırt iyilik ol- • 
{ 9un diye o memurun kendi ev adresini göetcrmo- } 
j mize Tiüıaade ettiğini »oyledikse de Müdür inan- ! 
I madı. Bize ağır tözlerle hakaret etti. Muamelemizi | 
I yapmamak tehdidi altında, o memur bizden rüivet { 
I aldı diye tuttuğu zaptı imzalattı.' ! 
j Bayları Mektubunuzu yayınladık ama. bu ili» i 
I İçinde bir °-<arı«ıklık olduğu da «eziliyor. Bizde | 

hangi yeni iş çıkın ortaya, dalavereli de baraeer- ı 
diV. Dil ülkelere i»cl yollamanın da. nasıl r«B) i 
yolsuzluklar doğurduğunu bilmeyen yok. • j 

Kimsenin kimseyo çıkanız iyilik etmediği blı j 
zamanda, gerçekten iyilik yapanlardan nasıl |üp- | 
ho edllmes? | 

z3 <l<?^hur da, ıcızı ko 
vânzV .. Sonra Kız gi
der o rada buraaa bizim 
için olmadık lâflar e-
•ler. 

îşı, ne yandan alsa-
luz, akılsızlık... 

Ya şu Türk Ka l ın .n r 
Birliği!. Kongres inde 
yıllık çalışma raporunda 
Wr de şöyle bir madoe 
olacak: 

Hamamın 
namusu 

— Kiralık öz Man-
dy'yi sınırdışı ettirerek, 
kızlarımıza kötü örnek 
olma.sını önledik ve er
keklerimizin ahlâkını ko
ruduk... 

Mandy olayı için okur
larımızdan pek çok mek
tup aldık. Hepsi da ju 
saçmalığı belirtiyor: 
«Bizde eksik miydi de, 
tnciltere'den ithal edil
di? Hadi İthal edildi 
sonradan neye ihraç •-
dildi?» 

tki çocuk »naşı bir o-
kurumuz da . ou konuda 
bir taşlama cöndermlş 
bize: 
Bu kadar .okken mes-

leUta,vn 
Neden t a k ı r l a r kancayı 

Hana? 
Anlaşana. 
Gaıe te lerde bir kendi 

resmine bak. 
Bir de onlara . 

Al lah l ık ! . . 
Maçlardan öncç fut

bolcuların neden Eyüp-
sultan'a gidip dua »ttık* 
leri artık anlaşılıyor: İş
leri AUaha kalmış da on
dan 

Hürriyet Gazetecinde 
Rıdvan Yelekçi, naciiın 
sonra soyunma odasın
da ağlayanları, dövü-
nenleri anlattıktan son
ra söyle yazıyor: 

Hazım «Deli olacaftım» 
diyor, Ba.şka bit r*.v ele
miyordu Er ivisHH t i 
mail söyledi: ;;.Mlahın 
dedıgı olur.» 

Bakırköylüier 
Atatürk anıtı için 
yardım bekliyor 

BİR Jıl önce Bakırköy Atatürk 
Anıtını Vaptırraa ve Koruma 
Derneği adı altında kurularak 
faaliyete geçen aernek. Bfkjr -
köy'de bu Atatürk anıtı kurul
ması için gerekli hazırlıkları ta

mamlamıştır. Anıt 90 bin liraya 
tamamlanacaktır. Üç ay önce te
meli atılan, anıtın kaide kısmı 
tamamlanmıştır. Kaideden sonra 
.3 metre yüksekliğindeki bronz 
kısım da Güzel Sanallar .akade
misi profesörlerinden Kenan 
Yontuç tarafından yapılacak ve 
19 mayısa yetiştirilecektir An
cak anıtın tamamlanması için ge-
ılpkli prayı bulmakta Dernek eüç 
lük çekmekte, bu nedenle. İs
tanbul halkının yardımlarını bek
lemektedir. Bununla ilgili ola 
rak Bakırköy İş Bankası ile Em
niyet Sandığında birer hesap a-
çılmıştır. 

MVEt 
6 1 4 TONLUK 

KAMYON 
VE 

DAMPERLER' 

• MÜKEMMELLEŞTİRİLMİŞ EVSAF 
• GARANTİLİ ÇALIŞMA ı, 
• FABRİKA MÜTEHASSISLARI NEZARETİNDE SERVİS H ^ ^ 

T E V F İ K Y I L M A Z „ . 
^ r l a b a ; ı cad. 62 Beyoğlu-lstanbul. 44 03 01-49 38 Zâ  

Mağazamızın alt ka t ındaki Defolu Mallar 
% 50'ye kadar Tenzi 

KARAOĞL AN'-^^ AiaA;eu£Mu SUAT YALAZ 

^^^^^^^^^^ı^^^^^V^*»^^*^^^^^V^^^yiM'V^^'»^»ı^ 'MVM'>^VM%*»^^»MM'M'^^V^>'V^»' 

Deniz l(enarındo satılık depo 
2 kot üzerine 224,50 M ' kârglr 

M U R A C A A l : Hergun : tf~12 ve 14—i: aras ı 21241J 
den TalSt 

N U T : Mutavassıt kabul edilmez-
İıl. AKSAM - 2Sn 

Petrol-işde sözleşme 
PEITIOL 15 Sendikası ile Türk pet

rol arasında toplu is ,^özle,^mesl. 
dün im7al,)rıı-ıı,5jır. (Jcretlerın* 
yüzde 15 zam alınan işçilerin ay
rıca yemek paraları di arttırıl
mış ve bir çok sosyal haklar ta
nınmıştır. Petrol için bu toplu 
sözle^me.smden 200 ıççj vsiLirKın-
ITIl - t l t -

^bMû BEYOĞLU 

1*1 * ı^ ıA^ lllllı«lll«l.ll ı»ı>.t.ı»ıA«»<U«W^»^taM»«>n«»'M^«<'M>ıı«ıO^< 

Bir taksi yandı 
İSTANBUL 51328 plâk» sayılı taktı 

Arnsvutkoy ile Bo^^zköy ara-
üında yanık olarak bulunmuştur. 
Otomuhılin kime ait oldutu ve 
nası\ vandığı tesbit edilememiş
tir. Eyüp Jandarma Komutan
lığı ola.vla İlgili soruşturma,\a 
başlamıştır. 

Usküdorlılar çayı 
LTSKÜDAH Verem Savaş Dernejı-

nin tertiplemiş oldııju çay 14 
-Mart Cumartesi günü saat 16 d» 
Altunizade «Altınyurt kulübü» 
salonunda yapılacal<tir. 

İ L Â N 
Karabük - Yenice Devlet Kere»tc 

Fabrikası Müdürlüğünden 
1 - FabnkHnıı/ SaUş depos-uiKln ınevı.ul nııılıtelıf ''̂ ^ jj. 

25.225M3. Çam. .324.74t) M3. Goknar ve 772.038 M3. KaylH » 
tesi olmak üzere cem'an U22.ıX)y M3. kereste 22 psfl ' ''"' ,y 
'o 50 !«' peşin iJakıyesi Banka irnuııal mektubu KarijilıS' " , 
vadeli o l a r a i •»/3/1H64 tyııl ı iuc raiUyan Çar.şanıba Si"'" j , , , , 
i:i.30 ua F'abrisanıu Müdürlüğünde toplanacak Konıüsyon 
üuruııda açık a r t ı rma ile satışı yapılacaktır . jj^ı 

2 - . Heı uart i için ayrı ayrı hesaplanan geçici '*"^*iffli} 
İhale günü saat 12.00 ve kadar fabrikamız veznesine V " " 

ıl4n ve eb'at listeleri ü'^^^J 

Başmüı 
fiu Ankara. İs tanbul . İzmir Mersin ve Karabük Orman 
melenyle Düzce Devrek ve Eskipazar Kereste Fabrikaları 
dürlüKlfrindr- s;örülebilir, 

İ.steklileriıı belirli gün ve saa t te geçici teminat mal 
ile birlikte ad- geçen komüsyoııa müracaa t la r ı . 

(Basın 3 3 9 2 ^ 

olacaktır 
3 - BL satışa ait Şa r tname , 

hammeiı bedellerini ve geçici teminat lar ın ı gösterir '""ii-ıfr 
malûmat Orman GeıiPl Müdürlüğü Bolu Orman Başm^ûu 

.lEbuJİ»" 

•~~n 
SATILIK KOTRA 

t Çok uygun tıalla ( r a n s u yapısı 2 

I MARKONÎ STİLİ KOTRA \ 
t Satılıktır Tediyede kolaylık. 2 
} -MÜRACAAT: 220497 Krtan BA;$OL tlt . AK$AM - 257» | 
• « .•t 

5/öf//rfa/çrjSl(RA,<|>,ERicsS0N ve diğer birçok 
tanınmış niarka, muhtelif cins ve kapasitede 

K 
İ T H A L MALI 

DENİZCİLİK BANKASI T. A. O. 
Teklif Alma İlânı 

Hasköyde 65 no sahadaki malzeme anbaruıda kesif tuta
rı 123.530.80 lira olan çelik raf imali işleri kapalı fiat tekliti 
alma suretiyle yaptırılacaktır 

Bu ise ait geçici teminat 6126,50 liradır. Şartname ve ihale 
dosyası her gün çalışma saatleri içinde 27 Mayıs Hanı 2 ka
tında Yapı işleri Müdürlüğü yazı işleri şefligirtde görülebilir. 

Kapalı teklifler 7.3.1964 salı günü .saat 17 ye kadar kabul 
edilir. 

24yO satıh kanuna tât)i olmayan bankamız ihaleyi yapıp 
yapmamakta muhtardır. (BASIN.- 3093/257S) 

TELEFON SANTRALLARI 
İhtiyacınız İçin telekomünikasyonda ihtisas sahibi 

yegâne müessese 

TürkLelefon. Ltd. Şti. ve şubeleri emrinizdedir 
^ , . A n k a r a Tel: 17 50 80 
Galatasaray Yeni Çarşı D A R F İ L W han 40 İstanbul Tel: 49 32 00-44 12 57 

Okul - Fabrika - İşyerlerinizde 
Vurdu Gezmek Üzere 

Turizm Kolu Kuronuz 
İ T İ AHLÂK DERNEĞİ 

lat. Akş«I" 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ N ^ M f c 1 * ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ] 

BUY.,.^ EB'AD KAZANLI 
OTOMATİK BASKI MAKtNESt 

ALINACAKTIR. 
Tel: 111659 Hüzgârlı -
Efendi Sokak No: 2 A. 

Agâh 

ANKARA 

'' Aakaıa AltMm - 2(00 

VİPER SÜRPRİZİ 

NEDİR? 
Doçentlik imtihanı 

istanbul üniversitesi Rektörlüğün 
ünivers i temize bağlı Fakültelerdekı bilim da l l an iCin 

çentlik imt ihanlar ı açılacaktır . ^j 
İsteklilerin K a n u r ve Yönetmeliğe göre, lüzumlu '"^^^Lp 

tezleri bir dilence ile Mar t 1964 sonuna kada r ilgi» ^^ ,53i 
Dekanl ığına vermeleri r ica olunur . < Basın 3481) " ^ ^ 

de" 

Zonguldak Tekel Başmüdürlüğünden 
1 — Rize Çay Fabr ikamız için pazarl ıkla 3000 adet küçük 

ijoy tıususi boru imâl ettirilecektir. , 
2 - İşin takribi nedeli 57000,00 lira, muvakkat teminat ı 

4275,00 liradır. 
3 - Ş a r t n a m e ve resimleri Ankara , İs tanbul Ba.îmüdürlüK-

ısriyle Başmüdürlüğümüzde ve Karabük Meraurluğumıud» 
fförüıeDilir 

4 - Pazarlığın •27/3/1964 Cuma günü saa t 15.00 de Ba«mü. 
•lürlugümüz Sat ınalma Komisyonunda yapılacağı ilân olunur . 

(Basın Z 63 - 3495) — 2589 

ma inmek istiyorsanız.. İ-i 
— Canım.. Bi?, Kızılhisar d i - İli 

APARTMANMIDIR ? 
EVMİDİR ? 
EŞYA PİYANGOSUMUDUR ? 
SEYAHATMİDİİÜ ? 

HER ŞİŞEDE BİR 

İKRAMI YEMİDİR ? 

Doğru tahmin edenler 
arasında (ekilecek kurada 
9 kişiye para' ikraıiniyeien 

rfu fedavibi mı. 
—Evet binlerce yıl önce waı 

dan. Su tedavisi Bir kuruluşlar 
! var. bir düzem var, görseniz »a-

şınrsınız. 
- .Nasıl diye y a n döndü Br-

' doÇsn 
- Tas bir tünel oymu.-jiar . 

: OOrünmez yerlerinden ra^; r i uk -
; lar araclyle sular akıtılıyor. Pun 
i nas ta lar ın ı bu tünelde, taş lar ın 

üs tüne bırakıyorlar. Şarıltı , sı-
: n l t ı s abana kadar sürüyor. Hiis-
: ta bir aralık yere uzanıyor, ken 
; ilinden geçiyor Yüce hekim, pı^-
\ lendıği yerden onu gözet lemekte-
; dir Davranışlar ını , konuşuyorsa 
; sözlerini, çüliişünü. aglayışuıı 
• mr lemektedı r Vunap h>»kımiı4l-

nln bueün modern sandı î ımi ' . , 
; yirmine) yüzvıl buluşu {.»/"ısı

mız hidroterapi a lanında başarı
lan büyük Erdoğan, ' jüyük! 
Hinddı»n, Cinden, Avnıpamn .va
di iitllm dört' tJuraŞından B^rıja-

i maya ruh hastaları geliyorınn'-
; Grdojjan Stntr hastalan v!ir 

laklar, sarsaklar cinliler, çarml-
nı.şiar treliyormuş Eski u/şarJı-

: 1̂11 mucizplerinden biri Îzın çı-
! nn Bergamada dünyaya rtofınuş 
i Erdoğan! 
i , - AHah Allah I -diye -nırıJda-
.; myordu sakallı...— 

- Ah. bir uzanabilseydik am» 
'• imkan yok! I Bizim yolumııa ı»Ş 

ica, blî lm yohımu? uzun ^'a^ »u 
: racjkt» oysa, şurnd.ın üc ^Mt ^ 

rıjdfjn mü, Ö Tmnltt vıırdu, 
iTiudîSler v^ı •.•••. ifklepıvnn'ıı. 
'»«8Ja yttM. ıtıvor. «vu-

, '»s 
M e r m e r rtnredpn «o|j;uk « o r ı ı n m 
imgj^l. Avıın hu «aat ıVl saat 

biNİİHJiİi^.. 

BİBİ ERKEK 
B I B I DIŞI 

Yazan: İLHAN TARUS 
sürse halim nice olur ımnun ds 
tünde diye düşünürsün fird-ıi^an 
Ama bir de nturuverdin .ni mer
mer koltujŞa. kuştüyvî şllte.rrrien 
daha rahat olduSımıı »nlavıv^rır 
sın. Anlayıverlrsin dp deliye •li"' 
nersin. O eşsiz dönemin eşsy 
sanatçı.sı mernıert öyle Mr ryu l 
leoymuft ki, senin vür^ndanun er
ince ÇİZKLS) hesapta, Kuijttivü, 
•••'('•"ivtl! Bundan mı ibaret P^' 

' Daf taff tarihtir ora'i 
Bir zamanla r ın birkaç «"üz h l r 
nüfu.slu sit*si, Myatrosuyla, ev 
leriyle, havasiyic vıkık ima diri, 
o r a d a ! Bir müze») var Bergama--
tun Erdoğan, •küçücük bi r 'müze
si var. Dünyanın nir von'inde b'i 
lamazsm oradaki eserleri. Bir 

biblolar, heykelcikler, t a ş - t o p 
rak süsleme sanatı eserleri oftlü-
müne eirdin dp vitrinlere Anin 
ppMıv mi, dünyan deSışir H r̂no 
ganrıgım yenilirsin, dirilirsin! 

Sakallı: 
Suphanallah! diye ^mcrtnı-

'Tdu. --îvicB «Tatmıştı n^jını 
le dojSru Şimdi abla rt» nvtn 

1115. Gjîizlertnt ıfıi5.turnvnrriıj G? 
' I" '"^cası öne doğru agnsyınca 

bajşı omuzdan kurtulmuştu.— 
Elferida koltuğunun «kalıtın 

dan aynlnnş iyice yana dı1nmü5-
tü Arkada kalan şoför de, «ozü-
nü yoldan ayırmadan, az efıl-
mişti ona doŞru, dinliyordu. 

Otobüsün içindeki eıırülto de 
Kesilmiş miydi ne? Bütün ıhalj 
kulak mı k««ılmi9ti yokaav 

- O kadar mutlu yurttaşlar 
"Tİarmıs iti Bergamada, ş6 

. un hayatlarını o bibl'ilar-
da . Geniş sofralarda, çeşitli 
kablarda yemekler binbir çpsJt 
meyveler Sporcuları , atletler! 
çörüyorsıın tnsanlar j oyunda, sc 
kakta. İşde, oynaşta görüyorsun. 
Ya! Oynaşta , sevişmenin biçim 
lerini heykelciğe işlemiş B«'raa-
malı sanatçı . Kadın i?öŞriH.sini 
se ramıSe ' bir oymuş, deli olur
s u n ! Bir de akıllı menıunı var
dır n müzenin Gene o r a l a y s a 
rüzgâr nna selftmiarımı çötür 
sün! O da rtyle mutlu, jül̂ r̂ vüf 
İÜ. îenrin viirckH bir idamdır 
Küçücük vsşamı ıcln? hftvllk 
şevler rinidıırduS" lıpr n^lm^ntı 
ıpliicüt 

Yolun sol vaniıı-ı "^»n eltnı 

havaya kaldırelı: 
- Elveda Bergama! CHye •'t-

ftırdı 
Herkes. ve»i) denizin fttelerin-

dan gökyüzüne doğru bir daf •!• 
m yükselmesini nekliyordi) sanki 
Çocuklar bile o yana bakıyorlar 
di. Kulaklar gerilmiş bekliynrdJ. 
Tannnm sesi nasıl, nasıl sür-
lüyecek diye: 

« - Elveda cjüzel kız! Elveda!» 

IV 
Yolboyuııda eski eserler a n y a n 

bir arkeoloji takımına misafir 0-
lacaklannı Erdogana haber ver
memişti Elferida. Denizliyi de a r 
kada bıraktıktan sonra, belkji 
kırk elli kilometre ilerlemeden, 
şoförü d u r d u r d u : 

- Biz burada inel im! dedi 
- N P ? Ne? diye Kekeliyordu 

i'.rdoDur 
Şoför sftrdu: 
- Bayan. Acıpayama daha »n-

hes kllomtremir var 
- Bir Acıpayama (titmiyon» 

ki! 
- Havır anladık mietlerln)? 

Antalytya, Arat 9*yet Acıpwra. 

ye bir vöy var, oraya gideceğiz... |i; 
— Kızılhisara mı? E, oraya da jü 

vakit var biraz.. Şuracıkta , te- ;ii 
penin arka yanı. jH 

— Tam orası da değil.. Hele İ:! 
valizlerimizi, bir zahmet.. İİ; 

$of«r başını salladı. Yolcula- [jj 
nn şa.sKinhgı bir şey değil, oto- İij 
büsün üs tündeki işi düşünen şo. İli 
för muavininin durumu kötüy- jjj 
dü biraz. Brandayı çözmek, olr jji 
sürü sandık, sepet a ras ından iij 
bunlar ın bavullarını bulup çıkar !İ! 
mak, vere indirmek, bu ezgin, İİj 
bitkin çocuğu ürkütüyordu. Zo-İjİ 
run zoru kalktı, arka yandaki jj: 
kuytu köşesinden. ErdoSan da iü 
çevreye sezdirmeden durumu a n - iij 
lamag» çalışı.yordu: İjİ 

— Nedir |?u vahu? Noluyoru»? İij 
Elfenda sert bir kol hareke- -il 

tiyle onu sus tu rdu : İjj 
— Dur şimdi, işim var, gftrür- ili 

stin.. JİI 
Araba tozu dumana k a t a r t k ijİ 

yola koyuldu. Blferida bir süre, İij 
elini gezlerinin üstüne utarak iü 
çevreyi ince led i : Üj 

— Şu yanda o lacaklar ' He E- ::| 
vet, Çatalkayanın tam karş ı l ına jj: 
düşen patika Yüklen baka l ım! 

Öyle' dedi ama, dör t vallaln 1- üj 
kişini gene kendi sırt ladı. Yay- jü 
van bir höyüğün tepesine var- jjj 
dıklar ı s ıra, bir iki yüz me t re İjİ 
ötedeki dumanı seçti ler: Hj 

— H a h ! T a m a m ! Bak ban» jü 
ErdoŞan, .seni hiç görmedljMn |j 
bir İlin hanına frrttüHlvonım İji 

Dıl-Tarih'ten bir ekip burada es •;' 
M «serler «nyor. ÎW yıldır fri ". 
mev^imd» buralara çellvorlar ka ili 
?ı vanıvorlar Bir ıjere mic^aflr iiı 
'ilacaiiî onlar» i; 

(Devamı »»r) "• 
iil 

<tT 21.15 13MffffT 1364- CUMfl saftT 7aAcw 
Tmdm 

tlt AKSAM " 

' ^ ' t - J ^ 

1 Kişiye 1000 
i kişiye 500 
2 Kişiye 250 
5 Kişiye 100 
kuraya iştirak için 
I VİPER etiketin! 
i S-3-1964 .tarihine 
kadar aşağıdaki ad
rese gönderiniz. 

.:i:l!liii;iii!iii!i:iili!i!i;i!:!:İII:!iili!i!iii:iuti;mii«iiiiiiii!İJİİİİİİi; 

10. Serji DevrlyİKi dolaiıiyk 
hazırlanan bu sÖrprJzin| 

çekilişi Noter huzurunda 
yapılacaktır. 

Adres : Kantarcılar 
Yeni Kozluca Han 
No. : 208 Kat 2 

Eminönü - İst. 

VİPER 
ÇAMASIIİ SUYU 

tÜ. AKIAM ~ 1171 

Beden Terbiyesi Genel lî üdürîüğünde'̂  

Teknik Eleman Alınacak^' 
• i l ' ' 

Meıktzcie ve bölg.lerde yaptırılmakta olan spor te»!*"'"' jV-
şaatlannda ve meı-kerde çalıştırılmak üzere münhal buluna" ' 
miyeli kadrolara 

INŞAAT YÜKSEK MÜHENDISI 
YÜKSEK .MIMAR 
INŞAAT MÜHENDISI 
MIMAR 
YÜKSEK MAKtNA MUHEND}St 
YÜKS.EK KLEKTRIK MÜHENDİSİ «İmaeaktır. 

Tayın ecültctklere mu*yyen ve muvakkat müddttlJ hl^^'-a-
d« çalıştırılacak y«vmiy«lı perıonel talimatnamasine gat« 
*ıa« l ikrtdiltn münhal kadroların vBvtniyelsrl vAriIacsktir 

PerM* 

11 
la 

110 
100 
10 
İO 
70 
M 
50 

Adjî 

4 
T 
I 

10 
s 
7 
« 

t»tekll]en« Anktr4'dt M»lt«pe N»kt« durağı NoHt» 
mının4alcı G«n«l Müdürlille müıacaatlan nca olunur. 

AP»'' 

NOT ûeratiia aUr«k ntfTtdlUnlftir. 
m. AKSAM ' J ^ ı 

istonbı/f SoRovi Ocfosmdon 
.1 l2 ' î ' A-ilomalı mamlıkatler İsrail kontenıamndı 321161̂  ĵ̂ f 

üanfeli aelUleaik vwnlk v« boy» maddosındsn t>âk)\M» m'̂ '̂'" ., 
thtiviçlı bulunjn sanavlriiprimizm l'i'SVm ' ' "V' s'̂ "̂" 

samına kadar oir dilekçe ile Odanuzs ıııurarHati-tn , 

(Beun . i w* 

*»», »•»4 

1 Tü 

X *>»» 

< 

^^«11., 



^ 

I W-

J: 

po-

••s-

AP»*̂  

1! Mart 1964 Bsjlık l«l H»» t. i. * flneO Mh»»l»» 
• 3t i)r«t H»r « « H s n 2» Ura: Kayıp. 
• t»«ekküT olum m«viid M li «aBtlm» 

(tadar) Oojrum nl«an n ik ib SO U'a 

D n^ y C • Tf̂ '̂ 'C^^^ 1^" ••"•IB' ** 
U II N L • *"' "^"S' •" "' •'"*' ** " ^ " " • " • lİTadır yabancı maralakat-

la ı* PTT tteratı ilâv* edilir A.rUk aboaa rok lu t 

G ü n e ş 6 15 12 04 
Öğle 12.24 6 12 
İ k i n d i 15.42 9.30 

Hic r i 1383 Ş ;vva l 27 ^ Kumi 
Takvim 

• A k ş a m 18 13 12 00 
• Ya t s ı 19.43 1.31 
• İ m s a k 4.34 10.23 
1379 Şuba t 38 

î ASASIN.* L V M . A f i l N l 
T A A H H Ü T E T M İ Ş T İ R . 

MERAKLA TAKİP ETTİĞİNİZ 

/KONUŞMALARİ 
A RİD n c c A nA -^t -̂̂ -v.̂  

RADYOSUNDAN 
DİNLEYİNİZ! 

Transistorlu A6A model 3330 
7 transistorlu, 2 diodlu, uzun, 
orta ve 2 kısa dalga - yivli dahili 
ferit anteni • munzam oparlör ve 
pikap için hususi bağlama terti
batı - 6 adet 1,5 voltluk yuvarlak 
kalın fener pili ile çalışır. 

fansistorlu AGA çanta modeli 3310 
2^J3nsistorlu, 2 diodlu - uzun, orta ve 
^ '*'5a dalga • eliptik oparlör - dahili 

'̂  anteni. munzam oparlör tertibatı -
l^^i 1,5 voltluk yuvarlak kalın fener 

""'' ile çalışır. 

Radyosu Radyolartn Ağusıttır 

Türkiye DL^Jıibiilfirfı: 
- R Ü N B E R G T İ C A R E T A. Ş. 

Rızapaşa Yokuşu, MiIâs Han, İstanbul 

î*»«, *»* 
FAAL: 1842/2585 

**»« 

HAC VİZESİ 
HACCA G İ D E C E K VATANDAi- i ' .ARIMIZIN D İ K K A T İ N E 

TÜRK HAVA YOLLARI 
^ BİLETİ ALMI S OLANLARA 
J p ^ SUUDİ ARABİSTAN'A girıs vizesi verilmektedir 
î '"-mı./^"'"* almış olan Hacı namzetlerinin vizelerim TÜRK HAVA YOLLARİ, BEDELSİZ olarak 
5 •̂ Vi '"emektedir 

istanbul'da bu yıl 34 
ilkokul yaptırılacak 

Okul binalorının 140 şehirde ve 20'si ise köylerde 
yapılacak. Ayrıca 35 de öğretmer) evi inşa ediliyor 

^ TÜRKİYE Tekfilil ö rme ve Giyim İşçileri Sendikası ile Ba-
^ P kırköy Kaıtal iepe MensucaJ Fabrilcası arasında «Eğitim an

latması» imzalanmıştır. AID. teşkilâtı ile Çahşma Bakanlığı tş ve 
taçi Bulma Kurumunun müştereken hazırladıkları «Eğitim anlaş
masında» çalışanların yetiştirilmesi ve eğitilmesi ön pUna aUn-
maictadır. Resimde anlaşmanın imza töreni görülüyor. 

tSTANBUL-un İlkokul ihti.vacını 
karşı lamak üzere Millî Eğitim 

Müdürlüsü ilgilileri Valilikle te
mas erlerek 19fi4 yıU '.çın yeni bir 
çalışma progr-mı düzenlemiş bu
lunmaktadır lar Bu programın en 
önemli tarafı 5 vıldan beri dur
durulan ve hiçbir şekilde yeni o-
trul yapımııiH geçilmeyen kövlere 
yeni okul ıınası yapılmasıdır Bu 
yıl istanbul im çeşitli köylerinde 
20 okul binası ile .'?S öğretmen evi 
yapılacaKtır Ayrıca şehirde de 14 
İlkokulun inşaatına başlanacaktır . 
Köy okulları için 6 milyon 515 bin 
öğretmen . n l e n için de 787 500 li-

, ra har^an^rai in Sehir okulları 
için de 10 ınılvon 174 hin 774 lira 
sarf edilecektir. Gerek milli eği
tim gerekst İstanbul özel idaresi-v; 
nl sevindiren önemli bir husus da 
tçislerı ve Maliye Bakanlıklarının 
kanun gerefemce Beledivenin o-
kul vapımı için vermek zorunda 
bulundııftu vıJzde ^ bütçe oavımn 
ödenmesi ıcin vermiş oldukları 
karardır Bu karara göre özel i-
dare <Belediye\e vermekle mükel
lef olduğu .idenegl vermivecek bu 
para.vı millî eğitime devredecektir . 

İlgililerin bildirdiğine göre mil
lî eSitiınin belediyeden alacaftı 
para miktarı 964 hariç olmak üze
re 24 milvon hrariıı Bu sayede o-
kul inşa ışj oevderpev alınacak 
takas usulü ile hızlanmış olacak
tır 

Okul yapılacak kövler şunlar
dır 

Beykoz ilçesinde Değirmendere 
köyü. Cız iosmanpasada : Cebeci 
Sultan Çiftliği kövü. Kartalda 
Sullan bevli kövü Sarı Gazi. Şi
lede: Sokullu. Kurfallı. Suayıph 
köyleri. Çat.-ılya'Î.T Balabanburun. 
Gürpınar , \ vd in l a r Hadıraköv ve 
Kestanelik köyleri Evüpde- Ağaçlı, 
Akpınar kövleri Bak ı ıkövde : Hal
kalı, Tastepe kövleri Yalovada: 
Gacık. Ko 'adc re . Teşvikiye. . \k-
köy. Çiftlik köyleri. 

istediği halde gayrimeşru 
çocuğuna baba olamıyor 
Medenî kanunun hülcümlerine göre 
A. Çay'ın babalığına hükmedilemiyor 
AH M E T Çay adlı 27 yaş ında bir şaiı ıs , b ü t ü n i s teğ ine r a ğ 

m e n , 2 aylık gay r imeş ru kızı M u h t e ş e m ' i n h u k u k e n b a b a s ı 
o l a m a m a k t a d ı r . 

Kadınlar, politikada da 
» 

erkekleri geçecekmiş 
ADANA. Özel 

CHP. Kadınlar Kolu kongre
sinde dün hır delege «Yakın za-
manda her şevde olduğu gibi po
lit ikada da erkekleri fersah fer
sah gecece,6i7., riemi..;tir. Hanım
ların bir sohbet toplantısı hal inde 
gecen Kongıe üç '^aat sürmüştür . 

Ctem 

SUUK 

BESLEYİCİ 
SALATALIK 

YAGSI7 
KREMİ 

:n 
tıilhassa yağlı sivilce
li ve ergenlikli ciltler 
için hususi surette 
etüd edilmiştir. 
.Aktif tesirli bir krem 
olup siyah benekleri 
izale eder ve sivilce
lere karşı koyar. 
Deri nesiçlerini taze
lendirir ve temizler. 

Ahmet, çocukları olmadıjı 1-
çin bir yıllık eşi aleyhine boşan 
ma dâvası açmış ve bu dâva .<l 
rerken, M. B. adlı bir kadınla 
ilgi kurmuştur. Bu ilgi sonunun, 
da iki ay önce Muhteşem dog-
muştur. Bu arada boşanma Ka
ran almış olan Ahmet aleyhine 
M. B taralından babalık dftvası 
açılmıştır. Dâvanın dün tjaşlıyan 
duruşmasında, Ahmet, Muhle, 
şem'in babası olduğunu kabul 
etmiştir. Ancak. Medeni K-anun 
hükümleri, erkemin evli keı ba^ 
kasından olan çocuğunu tanıma-
sim, ya da bu çocuk için erk», 
gin babalısına hükmediinıe-inj 
yasaklamaktadır. 

Muiıteşem, Ahmet henüz evli 
(ken ana rahmine Tüştüşîll içjn 
Ahmet'in babalığına hükmedil, 
miyecektîr. Bövlece, bir çocuŞu 
olmasını çok isteyen Anmnt ae. 
ne çocuksuz kalacak; M ıhteşem 
annesinin soyadını taşıyacak 
annesinin velayeti altında bulu. 
nacak babasından sadece nafa
ka alabilecektir. 

^eşhur bir zengin sahte bono 
vermek suçuyla vargianıyor 

ADANA Özel 
Şehrimizin tanınmış iş adam-

larından Ömer Çiftçioglu. Sümer-
bank Adana şubesine verdiği bo
nolarda sahtekârl ık yaptığı iddiası 
ile verildiği İkinci Ağır Ceza Mah
kemesinde dün yargılanmıştır . 
Çifıçioglu dünkü uurusmasında is
nat edilen suçu reddetmişt i r . 

Ayşecik. (Zeynep Değirmencioglu) Hezzan Abidinoglu bale resi
talinin bir sahnesinde. (Foto: AKSAM — Levent LtR) 

yşecik balede de 
başarı,, kazandı 

Rezzan Abidinoğlu'nun yıllık bale resitaline 
katılan küçük balerinler geniş ilgi topladı 

Aysel OKAN 
PVLE.NMEK için muhakkak surette -jıâkıki bir prenses a rayan 

prer.s baloda, eğlenenleri üzgün bir (Jehreyle seyrederken sa
lona pejusüıde kılıklı bir kız girer ve hakiki prenses olduğunu 
söyler. Bu sözün doğruluğunu anlamak isteyen kraliçe, kızın kuştü-
vü y.itağınm allına bir bezelye tanesi koyar. Herkes merakla 
sabahı bekler Güzel prensesin vücudu yatağının altına l«tl>an 
bezelye tanesinden zedelenmiş olarak uyanır. . Böylece prenses
liği ispat edilir ve bu mutlu olay büyük bir törenle kut lanır .. 
Kutlama törenine Rez'.an Abldinofelu bale okulunun bütün ö j -
rencilerı vüzlerinde hakiki bir dükünün mutluluğu, hareket ler in
de koskocaman bir .sevincin hafifliği ile katıldılar .. Küçücükler 
bile minik pa rmak lan üzerinde yükselip boylarından yaşlarından 
kat kat üstün bir gösteri yaparak dakikalarca alkışlandılar... Abi
dinoğlu'nun bale resitali bu yıl her zamankinden daha hareketl i 
ve başarılı geçti, özellikle hakikî prens rolünde Külethan Altug, 
prensin nişanlısı rolünde (Ayşecik I Zeynep Değirmencioglu çok 
başarılıydılaı-.. Hele Ajşecık' in gerçek bir prenses davranışı 
içmüeKi hareket ler i şirin 'ebes'.ünıleri oyuna renk kat ıyordu. . 
Kontes rolünıic Jilda Lokmanoğlu balerinlerden Talin Demirağ, 
nedimelerden Dilek Ert<?k. Ed't Lâle.;en'in pi\ ano.sunda dakikalarca 
benliklerini yitirdiler, buldular. . Küçükler in bebeklcı âlemi oyu
nu, gösterinin en güzel en canlı sahneleriydi Çeşit çeşit bebek
leri canlandıran balerinler, tüm olarak fevkalâdeydi. Ama kö.vlü 
rolünde Eleni Didonaki. bozulan bebek rolünde İclâl Erkât ip . ve 
Parisli bei)ek rolünde Hâle Akkur t (»zelljkle dikkati çektiler..» 

Küçüklerin dışında gösterinin bir de bü.vükler âlemi vardı ki 
im âlemi süslo\"eit ve yaşatan Semra özman. omeı Sezer ve Gönül 
Yaltırak hakikî birer kıymet olduklarını bize gösterdiler... Son 
oyun Tric Trac Poriaydı. . . Son oyunun ardından Rezzan Abidin-
nğlu hoş şıvesiyle «Büyük ferahlık ve mutluluk duyduğunu> ifa
de ediyordu ve bes yaşındaki yedi yakındaki «bebeklerini» Yüzünü 
ağırlan .gençlerini- tekrar tekrar öpüyor bir şey vermenin mut 
luluğu içmde gözleri nemleniyordu. 

Sahnenin dışında en az Rezzan Abidinoglu kadar duygula
nan anneler, babalar nineleı dedeler de vardı ki onların ağla-
:.ısılarında sevinç gözya^larında bir hoş olü.\ordu insan, . 

'̂  HAVA YOLLARI Acente ve Büroları ıa derhal 

V, '»*»^, 
MÜRACAAl EDİNİZ. 

önce ırzına geçti 
sonra ^ii boğdu 

İSKENDERUN, Öz«l 
Osmaniyenin aşağı Muştu kö

yünden 3 yaşmria E.C adındaki 
bir kız, kovun otlat ırken. Muhar
rem Güldür adındaki bir gencin 
tecavüzüne ujîramıstır. E.C nın 
ırzına geçen Muharrem, kızın «Se
ni babama söyllveceglm. deme-
sinden korkarak onu iple boğmuş
tur. 

E.C. nin boynundaki :ıltınları 
da alar ık Kecan ırz düşman-, kaa-
til iandarma tarafından yakalana
rak tevkif edilmiştir. 

2ir; 
V E F A T 

'̂''̂ an p̂ * bankası Müdürlerinden Kayserili Merhum Ali Reşal eçi. 

•̂ ADRİYE AKTAN 
'»iM.rt 

"% p.I.f^'^erbanl Hukuk Müşaviri Enver Aktan, Siyasal Bil-
°^«%? ^^" Profesörü Reşat Aktan Ankara Tıp Faltültesi 
'̂•̂ n h?.,^^"'^' Aktan ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi yar 

Jj^fhu^p ^**, -arşamba günü Hakkın rahmetine kavuşmuştur 

»irofe, 
Ce: sörü Aktan'itı annesi idi. 

protesto 
e6en öğrenciler 
okuldaıt kovuldu 

SİVAS. Ö » l 
Sivas Akşam Ticaret Lisesinde, 

daktilo dersine girmiyerek ögıet-
men Rıfat Gögüs'ü protesto eden 
47 öğrenci okul vönetmeliSinoe 
cezalandırılnııslarriır. Bunlardan 
elcba'ii duruıııunıiakı 7 öğrenci o-
kuldan uzaklaştırılmış, 40 ı da muh 
telif cezalara çarptırılmıştır. 

ıinazıudan son-Hin, ^^*' '2 Mart 1'j«i4 persjenıbe güııu ogıc 

Çektir. 

Ankara Akşam - 3805 

'̂ '̂ '̂ ılfct'Di..'*̂ '̂"*"' Cmnıınaen kaldırılarak Askeri mezarlığa del 
rRAŞ BIÇAKLARI 

yüzünüzü okşar gibi traş eder 
hakiki "JOB" »Cik altın ranoındadlr 

İLANCILIK; ITII/25M 

Bitlis ve Hahlıâri'ıie yem 
ve yyecelı kıtlığı bağladı 

BİTLİS Ös*l 
Bitlis ve Hakkârıde buğday ve 

hayvan yemi sıkıntısı çekilmeye 
baülanmıştır, Valinin başkanlığın
da dün vilâyette bir toplantı yı-
pılmıs ve oes bin ton buğday U-
tenılmcsi kararlaştırılmıştır. Hâk-
kândf ise vem olmaması vü?ün-
den ock Çok tıavvan ölmüştür. 

tkj günden ben vagan kar iıe 
şthr'i etrafla ilişiğini kesmiş fır
tına telefon direklerini devirmlf-
tir 

i 

(BASIN: MVtUV 
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MARJA SCHELL,I I Y I L L I K EŞİ 
İLE HİÇ M Ü N A K A Ş A ETMEMİŞ 

I Sanatçı bir ailenin çoctğu olan aldris 
Süreyya'nın sinemayı seçmes ne sevindi 

İ l l i m i I • • • • • • • I I M I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ı ı ı ı ı l i l l M l l l " " ' " f 

pARÎSTE Champs Elys6es'ye paralel düşen 22 No. lu 
Washington caddesi. Bu caddede şarap ve halı gibi yıl

lanmış ahşap bir ev. Evin odaları yüksek tavanlı, eski mo
bilyalarla süslenmi.ş. Rahat koltuklar, vazolarda rengârenk 
çiçekler, şekerliklerde çukuiatalar ve insanların hayatta en 
büyük lüks olarak telâkki ettikleri .sessizlik içinde bir ev 
bu. 

Yeni Fransız B. B. si 
soyunmak istemiyor 

pRA>iSIZ televuyorm geçenlerde seyircilerine bir armağan suna-
c»iını televizyonda birkaç fün devamlı surette anons yaparak 

Hân etti. Herkes bu armağanın ne olduğu hakında mütalâalarını 
yürüttü.^ Fakat ilân gecesi televizyonda gösterilen temsilde «Kü-

• çUk radette> rolünü oynıyan kızı gördükleri vakit isin esasını kav
ramışlardı. Zira bu genç kız Brifitte Bardot'un aynı idi. Bir 
kaç seneden beri B.B. şayet sinemayı bırakırsa .verini kim alacak 
diye merak ediliyordu. Artık efkârı umumîye Elizabeth Wiener'-
in B B. nin yerini alacajı konusunda hem fikirdir. Aynı dudak, 
aynı dişler ve aynı tebessüm Konuşma şekli, gözleri, kumral saç
ları, yuvarlak göğsü İle bu okşayıcı tatlı kı« B.B. ntn küçük btr 
modeli. Fakat taze. masum, »af ve B.B. kadar erkek düşkünü ol-
mıyan bir kız. 

HAYATTA BİR KERE EVLENECEĞİM 
Vısanlısı Philippe, Paris'in, tanınmış ailelerinden birinin o j -

ludur Asil Ve aristokrat bir aile çocuğudur ve Vlkont'tur Vikont 
Phılippp Bruneau ve vikontes Elizabeth 6 ay evvel nişanlanmış
lardı, Philippe 23 yaşındadır. Kendisi ise 18 «Phlltppe'in unvanı 
ile değil kend) şahsiyetine olan hayranlığım ve sevgim beni onun
la ha.vatimı paylaşmağa şevketti.' Hem şunu da söyliyeyim ki 
Philippe bentm ilk ve son aşkım olacaktır.» demektedir. 

'B,B. Yİ TAKLİT ETMİYORUMı» 
— Acaba şimdiye kadar hiç B.B yi taklit etmek istedmij mi? 
— Havır. Katiyen, böyle bir 8ey düşünmedim Hem düşünmüş 

olsaydım şimdi benim de B.B. gibi bir çok sevgilim olabilirdi. 
Ben) lütfen onunla mukayese etme.ve kalkışmayın. Pariste bugün 
B,B. fihl binlerce kız vardır ve onun izinden yürümektedirler. 
Ben ise şahsiyetimi daima -nuhafaza ederek yp.<;amak İstiyorum. 
Filmlerimde soyunarak genç erkek ve prodüktörlerin kalbinde 
yaşamak ıstemlyortım. Vücudumu teshir etmekten de hoşlanmam. 
Prodüktörlerin teklif ettikleri «çık saçık filmlere hayır cevabını 
verdim. Benim bu huyumu bildiklerinden müzikal filmler çevir
memi İTterilIc! Su anda müzikal bir filmin hazırlıkları İle me»-
fulütn. 

— Hangi tipteki erkeklerden hoşlanıyorsunuz di.»e »or-
duğum raman pek enteresan olan »u cevabı aldım. 

— Biraz efemtne tipli erkeklerden. Meseli Aniony Perkini. 
Kadınlardan da Greta Garbo'y» benzemek Üterim. 

• 
î 

Bira/ önce bütün dünyanın ya
kından tanıdıâı ve takdir ettiği 
ailece sanatkâr olan bir aktrisin, 
Maı-ia Schell'iıı Paristeki evinden 
bahsettim size. Senelik tatillerini 
hep bu evde kocası ve çocuğuyla 
geçirir Maria Schell'i ziyarete 
gittiğim gün. sakin evinin pen
çelerini, görültü patırdıyla dolu 
dış âleme karşı kaparken buldum. 
14 yasından itibaren tiyatro çalış
malarına basla.van ve bu savede 
sinema.va intisap eden mütevazı. 
güzel ve okşayıcı havası ile Ma
ria Schell. 3.5 filmde oynamı.'i-
tır. Tiyatroya intisap etmesi aile
sinden geçmedir. Çünkü babası 
bir tiyatro yazarıdır. Annesi iyi 
bir komedyendir. Erkek kardeşi 
Maximilian ve küçük kız kardeşi 
Münih tiyatrosundan vetışmiy kıy
metlerdir. Kocası halen Almanya-
nın tanınmış prodüktörleri ara
sında yer almaktadır. Kız kardeşi 
de yine Lübnanlı bir re.)isörle ev
lenmiştir. Erkek kardeşi ise sa
bık tran Kraliçesi Süreyya ile be
raber dolaşmaktadır. Süreyya bile 
böyle bir ailenin içine girince o 
da artistliğe özenmiş ve bu aile
nin havası benliğini kapsamıştır 

— Çocuğunuzun di artist olma 
sini ister miydiniz? di.yf; sordum. 
Uzunca bir dü.şünceye daldıktan 
sonra: ^ 

— Bilemiyeceğim. çünkü artist
lik sert ve zor oiı nıeslek. Artist 
olmasını istemem, -AUIH «endi isti
dadı bu yöne eğilim yaparsa el
den bir şey \apmak gelmez. 

-• Bir çocuğunuz va' değil 'iıl> 
— Evet. Şimdilik öyle Fakat 

üc tane olmasını islivorum. Kn 
cam aa oenimıe «vnı kanaatte. 

11 senelik evlihk havalımda ko
camla aramda ufacık dahi olsa. 
buna bile meydan bırakacak mü
nakaşalara yer vermemişimdir. 
Ailenin analizini yapacak olursa-
•nız şimdiye kadar ĥ r boyanma 
vak'âsma rastlıvamazsmız. Münih 
ile Salzburg arasında W,ıssenburg'-
da bir malıkhanemız vardır. Çift
liğiyle, tarla ve otlaklanvla alabil
diğine uzaraic yemyeşil bir arazı. 
Ailemizin kaderi bu topraklarla 
Zurih arasında yer değiştirmiştir. 
Bütün kardeşler Zurihte doğduk, 
fakat Münih bizi kendine bağladı. 
Ben. kızkardeşım ve Maximilian 
Münih'te parladık. Maximilian şu 
anda Münih'te Süreyya ile beraber 
yeni satın aldıkları evde yaşıyor. 

— Süreyyavî iyi tanır mısınız? 
— Elbette. Hem de çok iyi tanı

rım. Güzel ve şirindir. Ayrıca si
nemayı da scvivor. Kendine iyi 
bir meslek ,eçti. Şahsi.vetini pek
leştirdiği an ıvj bir aktrlg olacak
tır. 

— Pari.sie çok kalacak mısınız? 

— Bir hafta kalacağım. Daha 
tazla kalmak isterdim ama eski ar
kadaşlarımı kaybetmem beni bu 
şehirden uzak durmama zorluyor. 
Hepsi öldüler Utrilb Jean Cos-
tcau, Gerard Philippe. 

— Parisrten faydalanmak için 
kendinize vakit ayırdınız mı? 

— Yeteri kadar değil. Mamafih 
yuıe de sanat hâdiseleri ve Resim 
sergilerin zi\areie gideceğim Bil
hassa Chagal'ı görmeye. Onu tanı
dığını 'Çın kendimi dün.vanın -,ans-
lı insanları arasında hissediyorum. 
Çok sihirli bir havası vardır onun. 
Ayrıca tiyatroları bilirpiniz hiç 
ihmal etmem 

— Sinemayı mı, yoksa tiNatroyu 
mu seversiniz? İkisi arasında bir 
tercih vapamlir mısınız?. 

— Anneni mi voksa Babanı mı? 
Seversin gibi bu- sual bu. Cevap 
veremn erpgim MARlA SCHELL 

f a z s n Juliette KKN20Nİ 
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«— Hacıların hiçbir şehirde 15-

leri olamaz. Hac yolculuklarının 
nedefırıden gayri şey düşiiıuııe-
meleri lâzımdır. Dualanıı ı ı ı *•><• 
Dul olunmasını istersen, sen ae 
yalnız gideceğin yeri gitmeyi Jü -
şünmelis i ı ı . Ama herkes canı M"-
yi isterse onu yapar. Tanrı s ı n a 
yolunda yardımcı oUsun » 

«— Sana da!.» 
Hacı söyleyeceğini soyleııiü-U. 

Katerm'ı bırakarak banni iktan 
çıktı. Genç kadın kapının e-
ş iğ ınae durarak oirkaç das ıka 
müddetle ihtiyarın arkas ından 
Oaktı, sonra onun şehrin öteki 
ucuna yrtneldıSlnı sö ıü ı ı re . iten-
disi de vola çıkmaya nazırlanaı 
Hacıların taşıtla ilgisi olmadığı
na göre, artık işine yaramıya^ak 
İlan Dastnnu Oir kenara ı ı r ı k -
mı^tı. Fakat ince oır yn^muı 
vağıııakti' olc1ıı6undan. Kalın i'e-
lerinine sarınmayı ihmal etme
di. Bu şekilde yola hazırlandık
tan sonra kumsala indi 

Aradığı sandalı nulma.sı «üç 
olmadı Katlannıı.s oalıkçı ı,"*!»-
n n ı n üzerinde oturan asık su
ratlı bir adam. yağmura umur-
saırıaz törünerek bir soğan vi 
yor ve nehrin sularının akışını 
seyrediyordu, Katertn ona <en, 
dişini hiç değilse, Şatonöf'e ka 
dar İndirecek bir kayıkçı ıııllp 
Dilmediğini sorunca, adam. bu
ruşmuş gözkapaklarını kaldır.v-
rak genç kadına dikkatle T-IIC-
tı «Paran var mı'/» diye sor
du. 

Katerin evet ifibilerden oaşıaı 
eSdi. 

Adam yerinden kıpırdanıamis
ti . «Göster öyleyse» dedi. «İn
sanın , parasının o l d u ^ n u söy
lemesi kolay, anlarsın y a ! Ku-
günlerde paranın yüzünü görmez 
olduk. Topraklar harap, ticar'rt-
ten ha-'ir yok. Kral'ın kendi bı 
le Hazreti Eyyub kadar yoksul. 
Onun için şimdi paralar -»esin 
ödeniyor » 

Katerin cevaben gümüş pa
ralardan birini çıkararak ıdn-

^;evi^en 

etmişt i ki tekne 

Meral liASPiR*'-'! 

ndı bii«: ilmi 
uzun oır Kayıkçı bundan sotırs ^ ^^ 

la m" 
kayık heffl*: 

s ın6 ı suva saplıy»rak var ^ 
Akıntı bu noktadaJ" . le itt i 

vetlı o ldueu için, ^••.'•" ^^ 
hemen yardımsız yol almaS ̂ ^^\ 
lamıştı. Şehir ılf ^" ",'' udi 
h alça;- kıyılar Katerırıin | 
yanında eeçit resmi 5,*^^'^,! 
Kalın pelerini onu '̂ ''"^^ ĵjnll| 
dugundan. genç kadın, -

hile ^' 
ıslatan yağmura aldırış ^ 

tablolar' J^; miyordn Geçmi.'jm 
peşe hayalinden geçiyo^u, 
terin simdi Barnabe. «""*•' 
lası ve Rara'yla ihtilâlcıl«™ 
ündeki Paris'ten 

jrdii- • 

Yaşlı di lencinin '"''f*'^''''''jupd»»: 
tığı bu Uk nehir volcUİuP'^^j; 

ne kadar zevk duymuştu' ^ | 
nabe'nin. Sen Nehrini "^*^ ,.: 
ralap kalın sesiyle teren 
dişim hâlâ duyar '!"''''''*'.,,n,ijjtü 

Ne çare ki Rarnabc » ^ 
Paris ise çok uzaklardaydı ^ 
kadının hedefi "lan '*" 
açhk ve ünııt.sizliğin 
kıvranan teci bir verdi ^ 
Katerin'i ancak ölüm. V»""̂  ^ 

İt»*" 

nençesl»*: 

dan da beter feci bir ^*1^\. 
rıklıSı bekliyordu. *~'î'"'̂ ^j(, c ; 
yola ç ıkt ı s ından beri ilk * ^^i\ 
larak Arno'nun kendisim ^^ . 
karşılayacaSını. hattâ ^*'"L,,p-İ 
m m onu tanıyıp **"""^Ln du ! 
nı merak etti. Arras şehrin 

'k^^'«<î 
kadar ıılU'' varlarının dibinde 

n n m üzerinden o 
yıllar geçmişti ki! . jtılt! 

Fakat akabinde K''*""jp V \ 
mal yorgunluğunun ve ** ı̂ ,̂. j 
zuklu5unun sonucu ol«rı "u ^ j 
vetli düşünceleri zjhnlnd»" ^j,„ j 
maya çalıştı.. Bu huzur a" (,(• 
istifade etmeSi. kıyıla»^ P^^,,! 
larla ve s a n kumlarla "^^jifur; 
bu güzel nehirdeki V"^" ı,t \ 
tadını çıkarmak 'st'^"''*',^^ '•'• 
şama dogrtı, temelleri ' " ^ ^i\ 
cinde eibi gözüken huy" ı,,,; 
şatonun beyaz kuleleri ^ ; 
belirdi Katerin bu 5 '̂̂ *,",*.»,ır'; 
l ikhânenir kime aif "' ; 
sordu • » <" • 

Kayıkçı. «Ora.sı S""'* jcf»'! 
vp cevap verdi, «!=ahibı P[̂ ^^ //i'-nyiir 

ne' 

Sanalını Va e«ini çok serdiğini •oyllyen Marla Schell hayvanlarını da son derece sevdiğini söylüyor. 

mın kirli avucuna bıraktı. Kâ  
yıkçı bunu avucunun icmde '-.np- Sarl'ın gözdelerinden ^^^ ^^ 
lattı. vakınrisn tetkik etti, ije- Tremoy'dur» Adanı ^"^ _ „e *• 
narını ısırdı 
zü güldü «İşin oldu!» dedi «A-
ma sen) Şatonöf ' ten daha ileri
ye götüremiveceSimi bil, O r l e a n ı 
kuşat - o uğursuz tneil iz köpek
ler inin eline düşmeye niyetim 
yok b e n i m » Bir vandan konu
ş a n altı yassı bir kayığı suya 
i tmiş ve bunun içine atlaması 1-
çfn K;'terin'e elini uzatmıştı . 
Gene kadın • seçti ve vizünfl 
nehrin a5zı yönüne çevirerek o-
turriu. Onun arka.sından adam 
da atladı O Iffidnr çevik hareket 

Sonra somurtkan yü tasında şatonun sahihine ' ' 'p ( j 
rece saygı duvduSunu , Ljfdfl! 
ister eibi nefretle sııva '" ,(j,|tİ! 
Katerin cevan vermed' "' j^fij 
Kral'ın nkıl hocası k""'''^",;,«()i 
dö la Tremov adında^' ^\ 
Rıırcrnnva'lıvla daha ""''^ Bil,! 
yerde karsılaşmustı O ^ '̂T'yuril-ı 
senyör mıda. şimdiki 1̂ ' uflij 
nun uyandırdıSı tiksintiv* ! 
zer bir his i lham etmiS''- ,.,, ! 

(nrv»"" ! 

Cnpvringht: Opera !Muh' di 
: - ' " ' " ' " " " " * ' • • " , , , „ ı i " 
t i i i i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı i ı " ' ^ 

p^**^**'*'^'»»^*^*><MN»*MM^^#S<»<MMMWWMWMMW»IMMMMŞ*W^MM>l>«X*, 

Fal 
O I* ı ^ ' • • • • 

Q 

KOC: (21 Mart - M M I » » FiUıl»-
<inlz< eaylasmayanUn InamaTa hak
kınız yek KıraeaJhnu İmanlar 

BOÖA: 121 Nisan - 2» Mayii) Alla 
m<inaıab*tl*Tİnlıde vaçiel b h sarain-
l)k olacak 

© İKİZLER: (21 Mayıa - 22 Haziranı De
dikoduları körüklememak İçin «»ila 
konuMnayın iarlırlı çaktMUnijı'ı. 

YENGEÇ: (29 Hasiran - 22 Taauntu) 
A4ır baaan harkefa tarlt T M -
me"iTi, 

O ASLAN: (2» Tamran» - 22 A*ut»o«) 
Yarala Ur ha»akattoU» nibanBuı «ar-
•ablllr. 

• A t A K : fii A«utte« - «1 CyMıl) 
larlntatn blHkmasina knktn 
"lr> «ucrUn buna ihtiyacını» 
/ S t V TEFAZl: (22 Eylül - 21 Ektaıi Bir 
Wm «rkadaajnııa yapacağını» yardım va-
^^^ Tİnde olacak 

AKREP: (24 Ekim - 21 Kaaunl Kar 
(ilaaacai^mu aürprislar caaatetlnlz' 
arttıracak. 

YAY; (22 Kasım - 21 Aralık) Oonül 
İSİarinda ba»ı lorhıklarla kartı)*'» 
bdirslnU. 

OĞLAK: (22 Aralık - 20 Ocak) Aı 
kıda olan masalaleri çabuk halle' 

--»itsin. 
KOVA: (21 Ocak - K Şubatı zurnan 
«n İyi yardımcınudıı. Sabırlı 
olun. 

«ALİK: 120 Subal - 20 Marti Par» 
l»larl 11» llol'I t»«abhüıl»rd» baıar. 
oMüküvor. 

- l a ı 1,1 a,»<»„ı» |i |»«ı •|i|-ırM-»-ıl-|-M'f i* - " - - - - -

© 

O 

ıı> B ir 
hm v«-

Cenül 
arsıla'a 

O 

Kont Senlibenli 
klEKlDİ İCA-

- n i M B i e 
"YEMElt. 

// NAt-lEU TA 
NEL-Î, T A S 

ÇÖP KE 
B A S I .„ 

'Nl HlMMn.ıÇOlC L E 2 . 
2 E T L . i V e BEKİZİ-

V O E ! . . 

Bulmaca 
•OLDAN 5AÛA 
1 _ Ounaydo-
ia belgaainda 
biz o»»- * — 
»aJlrtl 3 -
Taıal bit <pi* 
maddeai, l a n 
Iia4u, aayalan. 
• t lılaaan bU 
«•lU tantana, 
4 - KK>O y«-
tn. % - Kiyda 
• « f u ı MhUıl 
yşj»n«k. « -
Kmürüm. ? -
U r müdafaa 
yp\ıx bırakmayı Kada Icln kullanılan day in . 
I - BiUm. 

'niKARIPAN A9AfiI: 
I - Ankara'da bir tamt. 2 — Çok büyök 

a o a c 3 - TarJİ.bir renk, RutubatU 4 _ Jİ*-
rlırilk, Bir renk, S Bir nota, Kurnaxlı$ı Ua 
mafhur bir hayvan. 6 — Bir ta|it. Aluıır du
tumda. 7 — Terli yarında bırakma, t — Zav-
ea. Ten i bir loru fakın 

DONKO BULMACANIN ÇöZÜMO 
fOtOAM 8AÖA: 
1 - İMji , A». 2 - tlâ, m. I ~ tfc I t k 4 -

AfllpUk. S -. H*rc, it. • - Anlan. ? - ArL 
A(. t - Malak (t«nl). Ta. 

YUKARIDAN A8Aai: 
t - Siyah, Ok. 2 - AUnk 3 - Na, Ar, Al. 

4 „ »i«tra, S - Arıp, Nba. I - tklll. 7 -
it l ı t . I - 9«rk, Aım (t«r«l). 

fiaftnffMi^ft'ırAnrrmrı-ı-mnnınnn"nrırnırırrtfir><-nıwı^nrırınnwal 

Nazlı ile Hamza 
S O N C A l£EMAeUâGi . lN) 
M U N T A Z A M B İ E ŞEülL-DB 
<ÇlkUM2lVO«2 •. 
ETEAFl D A 
l^İeLETMİ-

> O I 2 . 

İ S T A N B U L 

kımt 

7.30 Türkütor 
7 45 Hafif müzik 
%,m Haberlar 
I.IS Haiif mütik 
i. 30 Salon orkaıtralaıı 
3,00 Saz esarlar! 
9,30 Küçük konaar 

12.0» Salon orkastraları 
12,30 Şarkı: P. Klavvn 
12.50 Hafif müıik 
13,00 Haberlar 
13,15 Armoni mızıkan 
13,30 Şarkı: M. Birtan 
13,50 Palti Pa<je •öylüyor 
14,15 Şarkı: A. Artun 
14,30 Konaer laati 
1705 Haiif müzik 
17,15 Türkü: S. Uygun 
17.3U Türk mutlkili 
17.57 Kııa iUnlat 
11,00 Reklâmlar 
la.Oft Haberler 
I<,30 Verqi konuşma» 
19.40 Şarkı: A. Ediboğlu 
19.57 Kııa İlânlar 
20,00 Ticaret dünyamı» 
20.15 Diakotekten 
20.40 Sarkı: Rııa, Rlt 
21,00 Tiyatro 
22 1ı Reklamlar 
22.311 Promenad Ork». 
22,45 Haberler 
22,55 Ara melodileri 
23,00 Gece konseri 
23,30 Dı»n« rniizi<il 

tST.-VNBLt İL 

20.0u Din Ve ahlâk 
20.1>l Sarkı: H. Gikmen 
20,30 Nieln! niçin! 
20,55 Kiiciik ilânlar 
21 02 Sanatçılar 
22,0c T B. M M saati 
22,15 Miızik dünyası 
22.45 Haberlar 

22,55 Gece konseri 
23,4» Cesill= müzik 
ANK.AR.I İL 

17.00 Danslı cav 
11,00 tki konçerto 
19.U0 Hafit müzik 
19.30 Almanca ders 

19.00 Dansa cagrı 
19,30 Plâklar arasında 
19.00 Salon orkestraları 
19,30 Opetel melodileri 
20,OC Plâklar arasında 
211,30 Hafif müzik 
21,00 Operetlerden 
21,30 Oda müziği 
22,30 CesitU müzik 
.4NKARA 

1,30 Günaydın 
?,)« Sabah mUıl«( 
7.4S Saz eaarlaıl 
8,00 Haberlar 
1,10 Hafit melodiler 
1,31) Kadın lıiekltrı 

12.01 ö«la tatili Icin 
12,2S Küçük ilânlar 
12,30 Türk mÜTİİH 
13,00 Haberler 
13,15 Öğle konseri 
13.40 Sarkı: F, Kozinoğlu 
14.00 Melodiler 
14.30 Sarkı: V Gürsel 
14,»5 Türkü: N Akol 
17.02 Sarkı: A. Gürsel 
17,15 Yasar Güvenir'den 
17.30 Ocak ban 
II011 Heklâmlar 
l i M Habarler 
\İ,K Hava durumu 
lt,3d Sarkı: G Batu 
U,M Uvkucian öne» 
tt,S5 Kbcük İlânlar 

19.45 Almanca musiK 
20.11" Orkestra Uon'«" 
21 00 Müzik 
21 3« Oans müziSl 
22(10 O ö z d » o«r<-»'"' 

POLİS R A D Y O S U ^ 

'Kısa Oalo» «̂  " 
11,00 «ı.rkr. B Akso* 
ll,7cı "iâlr dolabı ^j^, 
11.4r' Türkü: T. Tü' 
16 w lorkıl»'-
15,2(1 Dunna ':aâ»ı . , 
16,40 TürUÜ: N ToK . ..î ı̂ 

Sinem a - T Î v o f r o 
B E İ O G L L 

ATLAS: Cartı Kazanı: 
M. Demongeot 

EMtK: Eksodüs: Renkli 
İNCİ: Kendini aravan a-

dam: T. Yiğit 
KERVAN: Billur Köşk: 

G, Arıoy 
KONAK: Sıcak -Eller 

Gary Grant 
L A L E S«yh Samı J, 

Derek 
LÜKS: Kendini arayan 

adam: T. Yiğit. 
LEVENT: Tekrar Alla-

haısma.-ladık: t. Berg-
man. 

RÜYA: Tehlikeli gölge; 
SARAY: Aşk varışı: 

Renkli, 
SİTE: Eksodüs: Renkli 
SAN: Muallâ: T Soray 
TAN: Kaptanın ıntika -

nrij; G Cooper. 
YENİ AR: Kadın vüzün-

den M Demoniîeot. 
YENt ATLAS: Muallâ' T 

Şoıay 
leri: D. Day 
1er: D Dayn. 

YENİ TAKSİM: Kendini 
arayan adam: T, Yiğit 

YILDIZ: Billur köşk: T. 
Şoray 

İSTANBUL 

ALEMDAR: Kfiuiını a-
rsyan adam: T. Ylgit. 

AYSU: Helâl olsun AH 
abi: A Işık. 

BULVAR: Kendini ara
yan adam: T. Yiğit. 

MARMARA : Tehlikeli 
gölge: Türkçe. 

KUl.ÖP- (Senrafletıası)-
Muallâ- T. Soray. 

TUNCA 'Gazlosmanpasal 
1 - Helâl olsun Ali 
Abi, ? — Y a v u KU5 

MELEKı (Eyüp)'. 1 -
Kfndini srayan adam: 
T. Yiğit, 2 - Şehvet 
uçurumlan: G, Arsoy. 

< l l t L I : I B a l a l ı : K e n d i m 
arayan adam: t YtS'I 

RENK 'Fatih): Sıcak El
ler. D. Day 

ŞIK: Billur köşk: G. Ar 
» y . 

YENİ: ıSeti7.adebaşı) Bil
lur k8?k: G. Arsoy. 

YENİ: (Bakırköyl 1 — 
Şaşkın baba; A. İşık, 
2 — Muallâ; T. Şoray. 

K A D I K Ö Y 

FATİH; vfclil.NCt 
PEK Hergün 21. "' 
15 30 

(Einsrtıı 

K^ 

>l İSTANBUL 
ME'jHEDI VE SA 
ZEVCELER Heı S" 
21.15 Çarşamba 

15 d» 

,ADI» 

C-a-

CELİKTAS: (Kartal — 
M«)«*p«) Kendini ara
van adam;'T, Yiğit 

StNEMA 63: Muallâ T. 
Şoray 

OPERA: Saskm baba: 
\ Isık 

ÖZEN 'Yeldeğirmenii : 
Kendini Ariyan -Adam: 
.\. Pekkaıı. 

SÜREYYA Aşka davet D. 
Day 

SUNAR: (Üsküdar» I — 
Günâh çocuğu: R. Mite 
hum. 2 - Çılgın süva
ri: Renkli. 

YITRT: Adanalı Tayfur; 
Ö. Serengil. 

REKS: Korkusuz Aslan
lar: Renkli. 

TİVATR<»LAP 

marte.sı Pazar '^ V A N 
GENERAL CÖPtAT'' 
Hereün 18.1.5 de, ^ 

GEN -AR: oOsMAf»' ^ 
ÇTEK GÖNn(5«l^''7. 
Çarşamba nane 
Cumartesi oazar 
HAYVANAT B A H C E 
Sİ ve CEPHEDE 
NİK Çarşamba 
hereün 18 

KENT OYUNCULAR'' 
CDormen rivalr"»»' 
onı.EitEK GIRI^ '•'̂ j 
şamiıa nane hereü" 
Pazartesi 18 ve 21 '5 <*' 

KÜÇÜK SAHNE: B^...' 
TÜN K.AD!.\L.AR 
ZEI.DİR Salı Ca'S'.,^ 
ba 21.15 BÜl.BÜll"^ 
SESİ: Perşembe <̂ ""'.'. 
Cumartesi Pazar 
avrıca cumartesi 
zar 17 de 

KARACA: u A H M A f y 
CIIMHIIRİYETİ ''•' 

<ü» 

»İl»-
ıJ 

GÜ-
ın-

21.15 
pa-

AKSARAY K Ü Ç O K O P E 
RA: GENERAL ÇÖPÇA
TAN Pazartesi tıarıç 
her gün 21.15 çarşamba 
cumartesi. oaz.Tr 18 15 
•ie 

ARENA; SEZAR VE 
KLEOPATRA Sah ha
ne her gün 18 ve 21.1! 
de cumartesi • oarar 
15.30 da 

AZAK: İPEKÇİ MER
HUM Parartesi harlc 
cuın,T 21.15 cumartesi 
Drzaı 16.15 ve 21 15 de. 

a m V A R : KART HflRO? 
Pazartesi barlc nereUn 
21 i5 çarşamba cu
martesi ve Darar 16 15 
de 

DORMEN: SAHAN? Zfl-

zariesı nane ner 
21 ..TO Pazar 1» d* ««' KADIKÖY: CİN Clf^ 
eün 21 de 

ORALOĞLü; KERESTE
Cİ TEVFİK BEY P*" 
zartesı hane 'ı""* 
21 l.l Çar^anıha 1» '̂ ''' 
martesl na/ar lS d» 

SAAT I OYUNLA"'' 
(Tevflk Bilge Ka""'?,* 
dal ŞAŞKIN KOMSE': 
He, gün 18. Pa?-»' 
ve 21'de 

SİTE; EVCİLİK OYtl " 
NL: Her gün 21 de-

TEPEBA5I: SEZUAN''" 
İVİ İNSA.MI: Salı oer' 
şcınbe. cumartesi "*' 
riç 'lıergün 21 Af P»' 
'aı 15,30 da 

İl 

ĞftRTI RR PaıarfMl ÜSKÜDAR: ISYANCİ ' 
hartc heı «ece ?ı IS de 
carjamba 18 cumartesi 
IS de 

l,AR- Cuma hari( n«' 
«r«n 21 de Patir •!"'' 
n 15.30 da 

tni lTaı SaulMı 
MALİK yOLAC-

Oanal t*rm MüMrtı 
OĞUZ AKKAN — -

SonuBin yanı t lan MUdiir^ 
—— DOĞAM CAN 

'̂,'̂ tlnd 
Silivri,,. 
"' 50 k 
W.- 733 
^ tst 
> >«, 
''«lUıide 
•̂ "nia 

Ot, 

Is ı 

I' 

«» 

•Ur« 

Cifi 

, M e t h 
•çık , 
«>bi , 

^'ı-er 

• 

1' 
• 

• 

• 

• 

• 
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P«|fmh» ıs Mart t9«4 

Meksikada 40 milyon 
lirohk eıoin ele geçti 
Polis, atalarında kadınların da bulundağa 
20 kişilik beynelmilel şebekeyi yakaladı 

n;!:!::!!l:!!U;i:::::::i! 

İSTf* 

üifiiiUüHiiiemüü-iig 

*"İ6 il " ° ' ^ ' " ' o 'o k u l U m m ı ı m öjreniyor . Zat»n bu rolü M» 
Sm,,^ ' • ' ' 'e • " » : Kendil in» oto kul lanmal ın ı bilip bilmediğini tor-
»olü ^T***' "»necMİ «evet» demel in i «öylemifli. «Evet» dedi T » aldı. 

' " Vaiilndakı yıldız adayı Sandta Boizt. illt »ilmi «Hysloi'ia'' 
Fransa'da tatiUnl geçiren bir İngUiı kıl ını canlandır»-

nun " 
elde 

MEXICO: A.A 
23 Subafa Paris 'e gidip pazar

tesi günü Dir <Alr France» uçağıy
la MelîSika'ya dönen Alfonso Fer-
nandez Bonılla adında bir Mek-
sika'lının bavulunun çift gözlü iki 
bavulunda 1.5 milyon dolar (yak
laşık olarak 15 milyon Tl.) d e l e 
rinde 10 kilo saf eroin elf geçi
rilmiştir. 

Tevkif edilen kaçakçuun pasa -
portunda kendisinin bir memur ol
duğu yazılıdır. Polisler. 21 şubat ' ta 
Newyork ' ta uyuşturucu madde ka
çakçılığından tevkif edilen M»ksi-
kalı diplomat Salvador Pardo Bol-
land ile pazaıtcsi günü tevkif edi
len FernanHez Eonilla arasında bir 
ilişiği bulıınahilereflri düşüncesin
dedirler 

Nitel<ur.. Feıııandez Bonılla'nın 
tevkifi üzerine açılan soruşturma 
sonunda oolis dün aralarında bir 
çok kndın bulunan A'irmı ki^ı tev
kif etmiş \< 4 milvon dolar (ynk-
lasık olnıak 40 milyon Tl.) değe
rinde 15 i'i'r. «.Tf eroin "le geçir
miştir. 

Şebekenin Frans.ı İtalya ve bir
çok Or'a-doğu ülkelerinde kolları 
olduğu bildirilmektedir. 

Poüs Fernandez BoniIIa'nm ba
vulunda çıkan ip uçları üzerine 
tevkif 'ettiği yirmiye vakın kimse
nin kimliklerini açıklamamıştır . 

* » « « « « • • » • • • • • * • • * • * * • • * » • • * * • • • ' 

Harry S. Murphy 
Zenci universileli 

Beyazlar cezaevine girerek 
bir zenciyi linç etmişlerdi... 
Zenci gazatesi **Amerikan kanunları haydutların eline 
düştü,, başlığı ile bu pis olayı uzun uzun anlatıyordu 

!:: ::: 
I:: 
İÜ 

Baktarloiofl 

Dr N K C M I c r i ' l N CI.K.ER • 

» • 
J Het nevi HBEt rAHLtl.LER } 
î Vilâveı ıtarsıjn Nu IJ t f t a n h u l * 
• Tel » 71 ı s • 
»•»«««»»««»»•»»••< • • * » • • • • • • • • • • * 

Gayrimenhul Sattş İlâm 
stanbul 10. İcra Memurluğundan 

" ' t ek i l 
"" "«"ar , Paraya çevrilmesi-
'.*'^Unde *"' '^"5 olan a i i v r ı k a p ı 

50 
Sili 
«1 
Wı. 

" " tst" S! 
î '*' >cind»"'"**'" '^"e Adliye Sa-
"«lliHde , , î ' y"""* ' " '<u l satış ma-
5""'a w„"- '* ' "64 tar ihine 

vriltan, ^ ' * ' ' ' * '"* '• mahallesi 
"" kan, ,,';^"'^'"de eski 19 ye -

•Î33 28 M2 ^^^ *^ ' ' * " ^ ' •"" sahalı evin tama 

art t ı rma ile 

gümi • '<"i"i>"e gel tn 

'"»cai^t,""' ««ık 

^Hyef,»'"""''"'-''^ ^^ 
> ' n d a n ı ' ' " " " " ^ ^ ' ' - P«"«J 
«?. "-80 „„V " ™ ' ' ' ^ genisliğaı-
> f e vü'?^ * derinliğinde ve 3 
«'tlt hakı,s=kng,„dekl mahalden 
•^»Ur. »otdır meşruhatı mev-

ve mü-

Sil 
pay) 
'vrik, 

rıme: 
apı, 

»kul fa t ih kazasının 
semrınoe . Seyit ö m e 

Silivc.kapı caddesln-

ve ;;i ."' P-Jrfeı sayılı, ahşap 
K'r atölye ve odalardır . 

, / ' »da, "^""^»'•"S'i konulmamış, 

^ '̂in 
^''^'f•'dah?,-" **'• ' ' ^ '^«" d ıvar lan 
V "'^saptır İ"?'*^""" "̂ e birinci ka-
"' l ir •» 

»lir ' 2em; 

I!" «lukî'u ""*""; "'"P ":**'"•" '" 
!'„ =htJl y'ı-H İflremlt ve yarı 

""•' Ark" " " ^"-emıtle örtülü 

Elektrik su tesisatı 
P^ntıak',?,,' '*' P e " « « l e r l de -
• ;'aklıklı olup 

!!*'''»m'aî,H '^^^^'^^i kısmen teneke 
"m ,.J'"^"- Rvin birinci katı-
^' '^nUsr" " P h c s l n d e bir mihrap 

kabirler'*)^!''* «'•'Jl- bitişiğınd* 

',' ''«'akî' '"^" '̂'' "'-"en 
«GÂHı' 

•y 

Vardır Kiracısının be-
tvve l t e (KÖRÜKÇÜ 

de birin-
sem,->hînEnin bölünmek 

ısım^u* ' " ' ' " "^ getirildiği, 
«_f^lannda da vap.lan ta-

. ' a ir , u "« bit ** 'n ve b innci k a t l a n 
i ••^'^ l t . s^ "^ tahsi.s ailebilecek 
iJ' ' '« larT f 'eâh haline getirildl-

'"•^•Stır " ' '^ ' ' daire olduğu an-

S '̂"'«" 
il. etrr. met: 

yük; 

parsel .saha-
metre genişliğinde 

•̂ ^ lerlnliğinde • - vuı, , = - Ve (3.001 
• ' « • h ,ku^ ' '8 ' "<^« '^ l mahalden 
•'ıciır. ' mt^sruhatı olduğu va-

*'"hai . 
^Kısnu Ahşao evi,, b j -
J""''-îJ:r, sağ y»,, ta ra l ın-

tecav. '^ '" '2 2' ' ' '18-*l »Iça-
eiH 'd i lmek suretiie u-

. ' . ' ' " •«d ı rv , *:"" '" «di. .niç b u l u ı -
" '̂t kan tr"'^'""" •"""'' «Ph''^-

Meth *^*** ' " ' " ' ^ '^ '•""" 
!" '"^'nin , ' ' ' " • ' " ' b e t o n o l u p , ö n 
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""^tad,f -

fır 

ıin t; 
ltl^"'*«ler"?,-:...'!^*""^''"'*. '^°'^" 
«ir 

serv, 
üzeri "^'^*''"* mevzuduı Bu 

'rvi. , - birinci katta kâr-

Z^ '^öt:i "̂̂ '"'=' '̂ '"ta. ü.tü 
* / > i n k a t m ' " ' ? " ' " '=" ' "^ ' ^ ' Ic "^atla, atına da gırı lmekte-
C ' ">«ha^, * ' " P ' <;""lacak baç-'üf. mal yç mahreci de vok-

İ.b'^'-") t 
«Oir 

lçg,.-''kbinıatı. ve 'e j l i i la t ı : 
i „„ . ' ^" t re üzerine üç dai-

S?* «eçU ' " " '«" ' a l i diğer taraf-
h î"" kan, r f^*"" ' ' ed i r . Daireler : 

« h . ^":'"e ikişer „d=. „ b i t tez^ h,, • mern, ' " ° ° a sabit te 
*1 i t i - . ' oırer oi.,».,..ı._ ... „ . . 

cepnede de Sürey.va hanımın kı
racı olduğu söylenilmiştir. D ı i e r 
da i r e : 53 parsel sayılı binanın al
t ından geçilen geçit üzerinoedir. 
Çift kanatlı ahşap kapıdan girilen 
an t re ve zemini kırmızı çını liö-
şeli hol üzerine iki oda, z=mınl 
kırmızı çini döşeli, sabit tezf;âh-
lı mutfak, W.C. den ibarett ir Hil-
miye Genişol kirasız olar.ık otur
duğunu söylemiştir. 

Birinci ka t : Zemin 'îatıncı.ıki 
umumi antreden ınozaik merd i 
venle çıkılan sahanlıktaki çift ka
natlı ahşap kapıdan antre ve k o n -
dor üzerine ant renin iki tarafın
da, kontrplâkla bölünmüş İki 
daire ve arka tarafta da diğer 
b i r daire olup, daireler Birer 
«ntre üzerine ikişer oda. birer 
mutfak, birer W.C. teşkilâtl ıdır. 
Semahane tarafındaki dairede Se
yit adında birinin oturduğu ve di
ğer dairelerde Abidin Çınar ve 
Celâl Yılmazın kiracı olduÇu söy
lenilmiştir. 

Atölye binası ve kârğir odal.ı?: 
51 parselin bahçesi 53 parselin ar
kasına isabet e tmektedir . Buraya 
53 parsel üzerindeki geçitten giril
mektedi r Bu kısım üzerinde, bir 
katlı kârğir atölye binası ve kar
şısında da yine bir kath . kârği r 
odalar vardır . Atol.'e binas n,n ze
mini ve tavanı betondur. Elektrik 
tesisatı vardır . İki bölük olup biri 
nin zemini bahçe seviyesinden a^ağı 
dadır. Birinde Mustafa ö ' k a n . di
ğerinde Selâhattin Sanlçoğlu kira
cıdır. Odalar: atölye binasının 
karşısında, beden divan kârğir , 
zeminleri beton, tavanlar ı kapla-
masız. çatı meylinde olup. üstü a-
lafranga t ip kiremitle ."irtülüdür. 
ü ç odadan ibarett ir . Bitişiğindeki 
meydanda W.C ve arka bahçede, 
selvi, a rmu t ağacı vard ı r ^''aısel, 
parke tası döşeli Silivrlkapı cad
desi üzerindedir, Müzevva seklin
dedir. Parselin binadan sonraki 
bahçesi 53 parselin arkasına isabet 
e tmektedi r Ev eskidir, trnar du-
n.ımu evin bulunduğu inşaata 

müsaadelidir . Meskûn saha da
hil inde olup, Koca Mustafa P'isa 
semti çarşısına ve vasıta durağına 
yakındır,. 

İmar d u r u m u : I.stanbul Beledi
yesi tmar Müdürlüğünün !l I 1''64 
tarih 9.5B3 say,lı imar krokisinde 
işaret edildiği üzere, program dı
şında, iskân sahasında 40 raicmnn-
da olan bu yerde, a,yrık blok in
şaat nizamında. (9.501 metfe vük-
seklig,nde. (10.00ı met re derinli
ğinde, krokide taralı kısımda, iır.ar 
plânında münferi t villâlara ayrı
lan sahada kalmakta olup. "»."'V 
plân No, lu blok e tüdüne Köre 
imar durumu verildi ve nro.io ile 
müracaat tan evvel istikamet rö-
lö\'esi alınacaktır, denilmektedir . 

•yüz ölçümü: Kndarstron.m T;59 
ada. 51 parsel sayılı tesbıtın^ gö
re (733,'28l M2 olup. (2,10,011) M2 
si üzerinde, iki katlı ahşap ev. 
(8.00ı M2 kargir bir katlı. « 0 0 ) 
M2 atölye, (40.00ı M2 kârğıı oda 
olup, geri katan arahk, bahçe 
dir. 

9S3/4tJ 
maizeıııe ve üjçılıgi kalitesine, 
imar durumuna, halihazır vazıye 
tine. yukarda izah olunan husu
siyetleri haiz bulunmasına, em-
fiiali alım. satım rayicine göre ar
sa Ve binaların tamamına (114.000) 
Yüzondortbin lira değer biçilmiş
t ir . 

Satış şar t lar ı : .\i't,m-.a şartna
mesi herkesin görebilmesi için 
2.4.11)64 gününden itibaren daire
de açıktır. Art ı rmaya iştirak için 
muhammen kıymetin % 7,5 nisbe-
t inde pev veya Millî bir banka
nın teminat mektubu tevdi edi
lecektir, tpotek sahibi alacaklı
larla diğer alâkadarların ve irti

fak hakkı sahiplerinin gayrimen
kul üzerindeki haklarını, hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddiala
rını işbu ilân tar ihinden itiba
ren onbes gün içinde evrakı mü»-
bitelerile birl ikte memuriyetimize 
bildirmeleri icap eder. Aksi halde 
haklar , t apu sicilile sabit olma
dıkça satıs bedelinin paylaşmasın
dan hariç kalırlar Gösterilen gün 
de ar t ı rmaya iştirak edenler artır
ma şartnamesini okumuş, lüzumlu 
malûmatı almış ve bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve İtibar 
olunurlar. Tayin edilen zamanda 
gayrimenkul üç defa batırıl)ij,k-
tan sonra ençok a,t, , 'ana ihale 
edilir. Ancak ar t ı rma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş-
besini bulmaz veya satıs isteyenin 
alacağına rüçhanlı olan diğer ala
caklılar bu lunup da bedel bun
ların o gayrimenkul ile temin e-
dilmıs alacaklarının ve bundan 
başka paraya çevirme ve para
ların paylaştırılması masraflarının 
mecmuundan fazlaya çıkmazsa en 
ÇOK art ı ranın taahhüdü baki kal
mak üzere art ırma on gün daha 
temdit ve onuncu 27.4.1964 pazar
tesi günü aynı ver ve saatte ya
pılacak ar t ı rmada, bedeli satış 
l.steyeniıı alacağm,.> rüçhan, olan 
diğer al.Tcaklann n gayrimenkul 
ile temin edilmiş ^l.Trnklar, ve bun 
dan ba.ska oara>a çevirme ve pa
raların na.vlastır, hnas, masrafları 
mecmundan fazlava çıkmak şartı-
le ençok art ırana ihale edilir Böy
le bir bedel elde edilmezse ihale 
yapılamaz ve satıs talebi düşer. 
C-îavrimenkul kendisine ihale edi 
İtil kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde para.vı vermezse 1-
hale ka ran f?sno'unarak kendi
sinden evvel en vüksek teklif
te bulunan kimse .-ırzetmis oldu
ğu bedelle almağ;) 'azı olursa ona, 
r s ' i olmaz veya bulunmazsa he
men yedi gün .T.ü'inetle ar t ı rma
ya çıkarılıp en cok art ırana ihale 
edileceği ve iki ih.nle arasındaki 
fark ve geçen günler için ^e 5 
rier hesaplanacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca bükme hacet kal
maksızın memurıvet;mızce ^lıcı-
dal. tahsil olunacağı v t fazla bil
gi edinmek istiyenlerin 1963'465 
dosya No. sile memuriyetimize 
müracaatları ilân olunur. 

VUZÜME dikkatle bakarak sordu: «Kepazeliği işittin mi?» 
"Hayır hiç bir -şey işitmedim.* Bunun üzerine olan bi-

eni hızlı hızlı anlattı. Mi.ısissipi eyaletinde bir suçtan 
yargılanmakta olan Parker isminde bir zenci, bir gece 
hapishaneyi basan beyazlardan müteşekkil bir gençler 
topluluğu tarafından, gardiyanların en ufak bir müdaha
lesine maruz kalınmaksızın, dışarıya .sürüklenmiş ve linç 
•ciilerek nehre atılmış. 

Bir beyaz kızdığı bir zenciyi herkesin içinde, »trafındakilerin en ufak bir müdahalesine maruz 
kalmadan döğebilir. tJsJellk zenci eğer beyazdan daha kuvvetl iyse e t ra i laki ler de beyaza yar 

dım ederler. (Foto: AKŞAM ÖZEL) 

Ola.vın kahramanlar ının kimler 
«Idugu bilinmesine rağmen Missis-

-!pi ceza mahkemesi bu beyaz hay-
,kıtlar hakkında şçılan davayı 

' '• • m i s . 
tııg bir zeııc: gazetesi olan 

, "J.Tna Weekly»nıin o güı^kü 
nüshasını uzattı . «Amerikan ka-
luınl.ın h ı v d u t l a n n eline düştü» 
baslığı altında bu pis olay anla-
1:1,yor ve Parker ' in kaatil lerlnin 
'iiri tarafından suçsuz bulunma
m ı n insan haklarına vanılmıs te-

vüzlern en ağırı olduğunu bil-
M • i ^ • o r d u 

RKI.ÂNI MI ARIYORSPN?.. 
Hiddet ve teessürden merînde 

'Uıramavan SterlingMn vüzüne hak 
tim. Bevaz ırk adın.ı mılth's uta
nıyordum İsin İçinde olmavan. 
bi! u tanç )ı1ssinin r e kadar afttr ol-
'intfımu ve bu gibi olayların zen-
"ilerde uyandırdığı kin ve nefretin 
• j^reresini anlayamazdı Birden ka-
' ir vererek* 

- "Ben Mississippi've gîdivo -
. ıum> de.-li'n. Stprling havret le yü
züme baKtı; 

— »Belânı mı arıyorsun? Orada 
:nıdi kazan kavnıyor. Sokakta 

sürdükleri zencilere köpek mua
delesi yapıyorlar». 

• Fakat mutlaka oraya gitme-
'ivi:ıı Pn benim p lân ımı dahil». 
^ ' ' « « İ S S İ P P t Y O L r N D . ' \ 

Krte.s1 sabah Mississıppj e \a le t i -
ı:n Hattiesbııre şehrine giden oto-

'^üslerin kalktığı durağa gittim. 
Hevazlann vaptığı kuyruğun en 
ırkasında durdum Benden sonra 
''']en bevTzlar hiç te reddüt e tme-
:en önüme geçi.vorîardı. Zenci ola-

1 ak otobüse sncak en arka bine
bilirdim. Nihayet otobüs gel'-ü ve 
vavas vavas bindik. Ben otobüsün 
arka sıralarında bir ver bularak 
o tu rdum. Biraz sonra bir zenci da

ha geldi ve kendini takdim ederek 
yanıma oturdu Adı Bili Williams 
olan bu lenci ufak tefek ve pek 
sevimli bir adEindı Çabucak onla 
arkadaş oluverdinı Bu esnada ar 
ka sıralara da başka zenciler c e -
lip, verlesmislerdi Otobüs vakt in
de hareket etti . Yolda benim Mıs-
sissinninin vıhancısı o ldu»umu öğ-
ren*!^ Bili, bana bazı nasihat larda 
bu lundu: 

'Bir vahancı olarak Hatties-
burg' ta çok dikkatli olmak Uzım. 
Bilhassa volda bevaz kadınlara 
bakmakt ım kativen kaçınmalı . Be
yaz kadınların çevirdiği bir filmin 
ilânlarına bakarken bile yanma 
bir bevaz erkek "elerek — hey, 
siyahi mahlûk ne va"- burada bu 
kadar seyredecek defol' — dlve 
ba i ı r ı r Üstünde biraz Dara oldu
ğunu tahmin ederlerse Vıevaz hay
dutlar ın elinden kurtulamazsın 

BiK bövle konufmrken otobüs bir 
yerde d u r d ı Şoför burada 10 da
kika durulacağını bildirdi Beyaz
lardan bazıları indi. Bili de a rağa 
kalktı ve: 

»Bacaklarımı biraz hareke t et
t i rmem lâzım» dedi «sonra burada 
siyahlar içi.-ı bir de tuvalet va r 
dır. Oraya da ffitmeliyim». Ber.ıber-
ce kapıya doğru ilerledik. Önü . 
müzden iki beyaz indi. Fakat şo
för kapıv.ı yaklaştığımızı görünce 
yolumuzu itestt ve kollarını iki va
na uzatarak inmemize engel olmak 
istedi Bili gayet çevik bir adam
dı Şoförün kolu altından sıyrılıp 
indi ve hızlı hızlı yürüdü. 

Şoför hiddetle bana dönerek" 
— <Sen nereye?» diye sordu 
— «Biraz tuva le te gi tmek isti-

,vordum da Sirt ..» dedim. 

YARIN: 
TUVALETE BİLE 
BIRAKMADILAR g 

— g. 
;;:=::İÜİUi;ii;:i:iii:İÜİİİH 

f 
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in AKŞAM 
ICirClIK îtfANUkRi 

K İ R A L I K E M L A K 

ĉ GAZETECİLER mahallesinde 
kiralık ;ıpf. katı 273:'50 — Kemal. 

SATILIK VASİTA 

• YENİ tekne yapt]rınak isteyen
ler için bulunmaz, fırsat. Her tür
lü konforu haiz 18,20 M. süratinde 
çift dizel makinalı 3 kamaralı . 8 
yataklı Sonar cıhazh 20 Mt. uzun
luğunda Ane r ıkan yapısı fevka-

lâde durumda IfAT satılıktır. 
Müracaat: T t l : 220229 Nesim 

211823 Yanı. Ankara. 

ELEMAN ARAYANLAR 

• D A K T I L O Sekreter ba -
yan alınacaktır Çok iyi ve h i -
tasız daktilo yazması şart t ır . 
Taksim. Talimhane, Topçu Cad
desi 22, daire 7 ye saat 18 den 
sonra şahsen ıv.üracaat edilme-

Bütün 
BOYA 

işlerinizde 

S A T İ L İ K 

mamullerini kullanmız 

ÇAVUŞOÖLU BOYA SANAYİİ 

motosiklet. Vc;pa, 3.75 
satılık telefon: 133552. 

Adet nuılııcUı 

• N.S.U. 
cc. acele 
Ankara . 
• 1—120 
eski lâstik. 

2 — 70 ton civarında e^ki maki-
na ve parça lan satılacaktır. 

Müracat Tel . 12 22 8.=i _ 12 «1 45 
Ankara. 

D F 6 i S i K 

• TAVUK çifliği: işler halde sa
tılık, 120O piliç, Peterseim kuluçka 
ınakinesi 3 batarya v s. 12500 lira
ya. Kadıköy Kozyatağı Havuzbaşı 

12 arasîi. (105) No, 63 her pazar 10 

Z A Y t t L A N 

HER G u N SABAHTAN AKŞAMA KADAH HAFTADA 40 SAATTEN FAZLA AMELÎ VE NAZARÎ ÖĞRETİM, 
S AYDA MAARİFTEN TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR 

• Kuıs, mütehassıs öğretmenler nezaretinde, garantilidir. 
• Bütün öğretim malzemesi, Fabrika taralından ücretsiîs ve

rilmektedir. 
• ilkokul mezunu. Belgeli - Belgesiz herkes alınır. 

MARTTA BAŞLIYOR 
Hükümet Caddesi No 11 (Villyet arlıaıı) ANKARA . Telefon: 11 4! 00 

yeler ''*'''5'"'''*''' '•'abrikada ve AHiMET EKMEKÇİ Tamir Alel 
D,, '"̂ '̂'*'"' Bizzat tamirat yaptırarak yetljtlrilir. 

raaa geUnlere yer temin edilir. 

'•• ia64 tal'iiıiııe 
YAZ DÖNEMİ 15 

kadar kayıtlarınızı yaptırınız. Müracaat ' 
K O T : Hiçbir yerde jub» v« temsilclmU yoktur . BROŞÜR ISTIYtNlZ . A B U . AKŞAM - 2577 

• ÇANAKKALE Trafik Müdürlü
ğünden almış oldu.^nm 1113 Sicil 
No.lu ehliyetimi kaybet t im: yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur . (97), 

Hayri Ölçer 
• HAYDARPAŞA gümrüğünden 
tescil ettirdiğim 9104 sayılı ve 
1.11.963 günlü gümrük giriş beyan
namelerini kaybett im; yenisini çı
kartacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. (104) 

Muhtar Memi5o|lu 
• PASOMU zayi et t im: hüküm
süzdür. Murat Baycan 

t̂ 20299 sicil No, lu Liman Cüz-
•danınu zayi et t im. Hükümsüzdür , 
• İLKOKUL diplomamı kaybett im, 
Hükümsüz;iür Zekeriva Turgal 
• TASDİKNAMEM» kaybet t im. 
Ilüküm'-nizdü. . Şükrü Yazıcı 

O N 

• MAHDUT mes'uliyetli Elazığ 
Kavak yetutivmp Koopefaliiı Baj-
kanlığından: 1, Maıt/l!)fi4 MUT 
günü Saat H de yapılacağı ilan edi
len umumi heyet toplant ımıı ek ıe -
riyet temin edilemediğinden .vapı-
lamamıştır . 

İkinci toplantı 2S Mart/19ti4 ta
rihine tesadüf ed«n pazar günü 
Kiazıjr tıeJediyesi toplantı salonun
da yapılacaktır . 

Sayın o r t ak lannuzm mezkûr gün 
ve saatte toplantıya teşrifleri rica 
olunur. 

İdâıe Heyeti 
GÜNDEM: 

1 — Yoklama ve Divan seıjiııu. 
2 - İdare h«>'«tı ve murakıp ra

porlarının okunması, 
3 — Tahmini bütçenin görüşül

meli, 
4 - Yeni idlre heyeti ve mü-

raluplann seçilmesi, 
I — PUek ve temcnnUer 

• AKŞAM gazetesinin t. Mart 
1964 tar ih \ e bejinci sayfasında 
)l*n edilen Silâhlı Kuvvet ler İs
t ihlâk Kooperatifi Adi Genel Ku
rul 11 Toplantısı 31, Mart. 1964 Pa
zartesi (îünü saat H de Ordu Evi 
Salonunda yapılacaktır. 

GÜNDEM; 

1 — Açılış. 
2 — Kongre divanı seçilmesi. 
3 — İdare Heyet Danışma rapo

runun okunması . 
4 — Denetleme kurulu raporu -

nun okunması , 
5 — Raporlar üzerinde konuşma, 
6 — Yönetim Kurulu ve Denet

leme Kurulu ibrası, 
7 — Y'eni yıl bütçesinin konu -

Sulması ve kabulü. 
8 — Yiinetım Kurulu münhal üve 

lerinin seçimi, 
J - ûenetcUerm seçunı, 
10 — Risturn dağıtımı hususun

da görüşme ve k^rar, 
U — Dilekler Ankara. 

TINAK KOLL ŞTi. 
N«««tibe»Ca<l.. ArapoğlanSok, U - 1 % ' « 

••lata. Tel. «4 40 04 44 36 S5 * 

FAAL: 1889 2607 • 
^ » • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • • • • » » • • » » « » « • • • • • • • • • • • • • • » • » » • » • • • » » » » » ^ 
• T l " • ~ ^ ~ •* • * ! * • ~ l ~ l ~ l ' ~ l ~ l ~ l ~ l " ' l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ l ~ r i ~ ~ " r l ~ l~ l~ l~ |~ l~ l~ l~ l~ l~ |~ |~ |~U~ | . 1,1! I, l l l ,«, 

Avnl Aynagös, 
Vönetım Kuı ulu Başkanı 

JbMkU Tümgeneral 

SAIHIK ARSA 
Cebeci'de Mülkiye Mektebi yaıunda Köylüler Sokftgındt 

X k&0i numartU lOOS »da 13 pueel M4 nı2 arsa sahibi tiiyle. 
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Sanat dünylısı «Bir şey Yap Mel» isimli oyunu, Amerikalı 
rejisör Ken Johnson sahneye koyuyor 

«BuLBuLuN SESİ» — Küçük Sahne Gülru Sururi Engin Cezzar Tiyalroıunda baıarıyla temsil edllan 
cBülbülün Seal» nda bir lahne. Orhan Aydınbaş, GUlbin Eray va Levent Dönmez. Oyunda dördüncü ianat-
çj olarak Zafat öoen rol almakta T « büyük bafan ka lanmakiadtr. (Foto AKŞAM - özal SERVİS) 

Aziz Nesîn' în bîr piyesi 
Amerika ^ da oynanacak 

Amerika'da, California'da ilk defa bir 
Türk yazarının piyesi temsil ediliyor 

Bilgin PEREMECİ 

YAZAR arkadaşımız Aziz Nesln'in ctBlr çey Yap Met» isimli beş tabloluk oyunu 1 nisandan 
itibaren Amerika da Californla da temsil edilecektir. California'da Pasadena Playlıouse'da 

oynanacak olan oyun «Do Something, Met» adıyla tngilizceye çevrilmiştir. 

KOLN 
SABENA ile ş imdi d i rekt Köln 'e uçabil irsiniz : 

< 
u. 
< 
o: 
O 

Ayrıca SABENA size 2 avantaj daha sağlıyor. 
Köln/Wahn hava alanına vardığınız zaman Almanya'nın BaşşeFırl 
Bonn'a sâdece 20 km. Düsseldorf şehrine ise 41 km. mesafedesiniz. 
Köln'den bu iki merkeze de muntazam otobüs servisi mevcuttur. 

Böylece Köln'e uçmakla üç şehre birden varmış olacaksınız 
Yetki l i seyahat acenteniz-veya SABENA s ıze j ıe r türlü bi lgiyi vermeye hazırdır. 

SABENA ile en çoklhtlmam 
gören yolcu olacaksınız. SABENA 

iiELÇİKA HAVA YOLLARI 

Amerika'nın sayılı tiyatro direk
törlerinden Thomas B. Henry'nin 
direktörlüğünde rejisör Ken John
son tarafından sahneye konulacak 
olan piyes Amerika'da profesyonel 
bir tiyatroda Amerikalı aktör ve 
aktrisler taralından o^'iıanan Uk 
Türk oyunu olmaktadır Amerika'-
dakl sanat çevreleri bir Türk ya
zarının piyesini ilk defa takip 
edeceklerdir. 

Aziz Nesin'in bu piyesi Türkiye' 
de de henüz temsil edilmemiştir. 
Ve ilk defa Amerika'da oynanmak
tadır 

* 

İki İtalyan piyanisti 
Ankara'da konser verdi 

Gorini - Lorenzi piyano ikilisi 
İtalyan kültür heyetinin davetlisi 
olarak Ankara'da Devlet konser 
»alonunda dün gece Cumhurbaş
kanlığı Senfoni Orkestrasıyla bir
likte bir konser vermiştir. 

İtalyan piyanistleri 43 mart cu
ma akşamı da Türk Filarmoni 
Derneği i<;in bir resital verecek
lerdir. 

Eskişehir Tiyatrosu 
27 morto kodor açılacak 

Şubat ayı içinde açılması bek
lenen Eskişehir Belediye Tiyatro
sunun açılışı Mart ayma kalmış
tır. Diğer taraftan Eskişehir'de a-
matör Akademi Tiyatrosu geçen 
hafta şeker fabrikası salonlarında 
perdesini Eskişehirlilere açmıştır. 
Eskişehir . Belediye Tiyatrosunun 
ise Dünya Tiyatrolar günü olan 27 
martta açılacağı öğrenilmiştir 

• 
Dürüst ve Sözen 
sergi açıyorlar 

Ressam Kâmil Dürüst. 16 mart 
pazartesi günü saat 17 de Beyoğ
lu Şehir Galerisinde bir sergi a-
çacaktır. Sergi 28 marta Kadar 
açık Kalacaktır 

Diğer taraftan genç ressam Gü
rol Sözen de 16 mart pazartesi 
günü saat 17 de Beyoğlu Şehir 
Galerisi (A) salonunda ikinci bir 
sergi açacaktır. Sergi 30 marta 
kadar açık kalacaktır. 

ŞIPSEVDİ — Aksaray Saydam Pasajında yani aÇil«» ^*^Li0t 
yatroaunda başarıyla oynanan müzikal «Şıpsevdi» Itom»*'*"^ 
bir sahne. Baki Turanlı, Ahmet Açan va Osman *•'"'*"• »«I,) 

(Folo: AKŞAM — "* a 

Şehir Tiyatrolarının 50 nci 
kuruluş y ı i ı kutianiyo| 

Temmuz ayında yapılacak kutl*"' 
sebebiyle geniş hazırlık yap'''^ 

CEHİR Tiyatrolarının kuruluşunun 50. yıldönümü bu yıl 
^ muz ayında yapılacak özel bir programla kutlanacaktır. 

Bu münasebetle Şehir Tiyat- ^ 
roları baş rejisörü Muhsin PJr-
tuğrul'un başkanlığındaki bir he
yet ön çalışmalara bağlamıştır. 

Öğrerdıgimize göre yine Tem
muz ayı içinde Şehir Tivıirosu-
nun 50 yıllık hikâyesi bir kitap 
olarak yayınlanacak ve İstanb"! 
festivali dolayısıyla /apııacîK sa
nat faaliyetleri Tiyatro vön in
den daha geniş tutulacaktır. 

Bolu'da Halkevi 
ütci 

Mahkûmların «Homlet»! 
geniş ilgi topladı 

izmir Bölge Cezaevi mahkûmla
rının sahneye koydukları «Hamlet» 
piyesinin Kge illeri cezaevlerinde 
oynatılması stenmektedır Hamlet 
rolünü büyük bir basan ile oyna
yan Harbıve cinayeti kaatıli İsmet 
Briç başarısından dolayı yttzlarM 
mektup ve telgraf almıştır. 

Tiyatrosu Yağm 
oyunuyla açıM* 

7 It^ 
Bolu Halkevi Tiyatrosu ı^^ 

gecesi «Yağmurcu» isim" t***" 
perdelerini açmı»*"'- '1* ^^st^ 
silinde Ankara Devlet TIJ ^ 
Genel Müdürü Cüneyt ^ " î ^ d » ' 
Devlet Tiyatrosu sanaK"^^!» 
Refik Eren hazır bulunm"''„,,)> 
Bolu Valisi Fahri 9''«'" "̂ diU!* 
-sile gelmeyisı tenkid y,!» 
oyun ba.sarılı geçmiştir. BOj ^tt 
evi Ti.vatrQsunu kuran sana" 
1er şunlardır: ^ j j 

Bilâl Adanır, Ercan ' ^«T 
Nükhet Baykan, Raif Ya*;",,; 
met Gürsoy, Cetil Ulusçı uklu-

tLANCILIK. mı/U»} 

34 KİŞİLİK STEYR OTOBÜSLERİ 
6 Silindirli 132 ( SAE ) beygir gücünde» 
STEYR dizel motoru ile mücehJıez ve tam»' 
men çeliiiten mamul karoserili olup, 34 y"'' 
cuyu rahatça taşıyabilecek radyo ve kalorıW* 
rile beraber bütün konforu-Uıtiva etmekteo"" 

586 Y TİPİ STEYR OTOBÜS ŞASİLER' 
6 silindirli 132 ( SAE ) beygir gücünde diî«' 
motoru ile mücehhez ve 7 tonluk şoför * • ' 
halsiz otobüs şasileri gelmiştir. 

280 A TİPİ STEYR TRAKTÖRLERİ 
4 silindirli 68 beygir gücünde STEYR d'i^' 
motoru ile mücehhez olup, en kötü arazid* 
dahi çok rahat iş görür. Hidroliklidir. 

WD 213 s TİPİ STEYR SABİT DİZEL 
MOTORLARI 
iki silindirli 31 beygir gücünde marş oton»*' 
tikli olup, değirmen hızar, tuğla ve kirem» 
fabrikaları, su pompalan ve ziraat makinelö* 
rinin çalıştırılmasında kullanılır. 

STEYR ELEKTROJEN GRUBU 
23 kVA 400/231 VOLT 33,2 AMPER 

Jeneratörler cereyan bulunmayan yerlerde »"D 
derece kolay kullanışlı ışık ve enerji rnenb»' 
ıdır. SinfiitiHİfirdîi, benzin isfasyoııjarında, W 
lerde, çiflliklerde elektrik ve ışık temin edef' 

STEYR MOTOPOMPLARI 
31 Beygir gücünde 2 silindirli STEYR molo-
runa akuple olup, saatte 2ö6 metre küp *^ 
verir. 

Steyr kamyonları YEDEK 
PARÇALARIMIZ gelmiştir 

YAKUP SOYUGENÇ MÜESSESESİ 
Oolapdere Kurtuluş Deresi Cad. 61 Tel: 4449 24 - 491486 Telg Soygenç-İstanbul 

St 
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Yazan ve çizen: RATIP TAHIR 
İ^MEN OGİJN^ZBRY/tVER PASA.PSDİ5AH'lN İRADESİNİ PMHLİMNIARA BILDIRMIŞTI.: - - , 

f^5-^^. Ö//:;/?^/// 5/2" GÜRE5TE HATIR, GÖ/^Ol T/IMMA//I.. I^HE 8E^. BABAMLA CC/if^, 
?lf?)^EN BİLE, VARIMI YOĞUMU ORTAYA xr>v>^ıı^JlıMnuR-MiTAiK. KAVASINOĞLUNDAN J 
lAMDANC/BASILIYDI ALMMK İÇİM BEN GUil^TUTM/İM!. 

Feneıbahçe kongreye 
tek liste ile gidiyor^ 

Kongre 29 Mart Pazar günü yapılacak 
F*neıb»h«* kulübünün yıllık kongiMl 2> mart ptx>r suau yapıİBcaktır. uy«l*r a ı u ı n d * IceaB» U* iiıUl ! • • 

•Uytt başlamıştır. C*çai« yıUana msydana getirdiği *ah>i kırgınlıkların ortadan kaldırılmalı T * blrlafm* likrt 
üralar laraiuıdan benimsenmiştir. 

l^tonbul Belediye Başkanlığına 
y&Dtif,ı̂ "" Meydanı altında bir yeraltı geçit ve çarşı sitesi 

Bu I ^' Belediyemizce programa alınmıştır, 
bir va î̂ * ^"^^ V200 mikyaslı bir avan proje ile 1/500 mikyasU 
«nıttu^ ^^' plân Fen İşleri Müdtlrlüğü Yapı Şubesinde mev. 

irtifaĵ ^^ûr avan projeye göre geçit ve çarşı sitesi 2,90 metre 
İlkte ite\** ^fA.x^ eninde, 48.80 metrelik ilâve bir kol ile bir-
*ven j!p^. metre boyunda ve eUps şeklinde olup, döner mer-
CUtış, ji!^ ^^^''' ve meydanın 5 ana istikametine açılan giriş 
»atn J^y^ etmektedir. Geçit içinde kafeteriya ve restoranlar, 
*ası (jĵ ^^^^^rı, reklâm vitrinleri ve umumi tuvaletler bulun-
*»yan ri^x'^'"^*^5tür. Avans proje tilerinde esasa müessir ol-

g^ oeğışikijkigj yapılması mümkündür. 

1 ?aru^l* ilgilenecek firmaların İleri sürecekleri teknik ve ma-
SUnü ss t *^§lıyacakları kredi mikdarlarını en geç 1/6/1964 
'̂ 8fl ni,, ^̂  y^ Isadar Belediyemiz Başkanlıgma bildirmeleri 

'"""r. (BASIN: 3194/2574) 

°kirköy Asliye 1 el Hukuk Hakimliğinden 
Oâva 

Dosya No.: 964/42 
ûâva^rB* '̂ Haaınp Vekili Av. Ahmet IA-IID Gökseki tara.ından 
6 Pats6i ^ "^ Ümraniye Dörtkardes sokağında kâin 384 ada, 
Sunö^n h*u''' ^syrînıenkul sahibi Vartan Zarukan gaip oldu-
^iPHJi, ^™^'e dâvalmın gaipUğıne CVasiI kızı Kleopatra'pın' 

•5!i.„ s'"e karar verilerek Emlâk Kredi Bankasında bulunan 
'*f VRHi-T ''""^5 satış bedeli üe faizinin hazineye devrine ka-

""esi hakkmda açılan dftvamn yapılmakta olanı duruş-^81-llme 
sinej 
Yu 

»hısla 

"asında 

smi geçen şahısların gaip hakkmda malûmatı 
Sasına" h'f'*"" bir sene içinde mahkememizin 964/42 sayılı nr,s 
'"'•'içtir " * İÇİ" liftn olunmasına mahkemece karar ve-

*^kûr karaj dairesinde keyfiyet ilân olunur. 
(Basın — 3541/2607) 

Saçı kesilen kız 
tazminat istedi 

(Ba»taraiı 1 İnci layfada) 
Dün bu konuyla ilgili olarak 

görüştüiümüz Kenç kız şunları 
söylemiştir: ^ ^ ^ ^ 

«— Hâdise gecesi Behiye Aksoy'a 
telefon ederek randevu aldım. İki
miz arabalarımızla vapurda kar
şılaştık. Birlikte arka kapıdan 
Maksim'e gıdik. Beni odasına aldı. 
Konuşurken ben sesimi fazla yük
selttim. Fahrettin beyin aleyhinde 
konuşuyordum Birazdan odayı 
terkedip çıktım. Patron beni odası
na çağırttı, Behiye Aksoy'a söy
lediğim sözleri tekrarladı. Saçla
rımı keseceğini söyledi. Sonra 
yer. yer kesti. Polise durumu bil-
dlrdim.> 

Gazetecilik Enstitüsü mezunu o-
lan. lıÂlen Almanyada Siemens fab
rikalarında işçi olarak çalışan Gü
ney Balcıoğlu Aslan hakkındaki 
ceza dâvasını ger) aldığını, tazmi
nat dâvasını ise yürüteceğini de 
sözlerine ilâve etmiştir. 

20 milyonluk morfin 
kaçakçıları yakalandı 

(Bastaraiı 1 ineı tayfada) 
GUmruk hamalı mahalli oalis 

tarafından s^kiftırılmea, morfin 
dolu bavulu Karadeniz kamara per
soneli Salih Aydın ile Şemsettin 
Tamparlak'taıı dışarıya çıkart
mak için flldığını itiraf etmişin 

Yapılan sorutturma sonunda iki 
Türk kamarot ile Lübnanlı güm
rük hamalı tevkif edilnılçtir. Mil
yonluk kaçakçılık olayının iki ki
şiden başka kimselerle de İlgili 
olduğu tahmin edilmektedir 
radeniz gemisi vola çıkmıştır 

Ka-

istanbul 10 ncu Asliye Hukuk Hakimliğinden 
Div 

964/52 

^Uhit sni. ^^zine tarafmdan Beyoğlu Kadımehmet mahallesi 
kılmış 01 "̂  ^^- 23'de oturan Karabet kızı Vartuhi aleyhine 
'^karıjau^" S^iplik dâvasının yapılmakta olan duruşmasında, 

•'^'^ŞfUhatt-^''"''"* f**va arzuhali tebliğ edilemediği ve verilen 
•^ifllniesi f ^^ ''̂ ' *'̂ '̂ esten çıkarak meçhul bir yere gittiği bil-
^'«•nda u?"'"^^ M.K. nun 32 nci maddesine tevfikan dâvâlı 
r̂ '̂ manın ^''^'^' Hânın yapılmasına karar verilmiş olmakla du-
'̂ ^ması t u^^'^'i'iıSı 29/4/964 günü saat 10 da duruşmada bu-

eblis verine geçmek üzere ilân olunur. 

(Basuı - 3542/2606) 

GRUNDİG KOIıfBINASYON BET TE 

ŞAHANE İTALYAN YATAK OBASI TAIOMİ 
T««Tİkiy, Cad. 29 /n Kal.- 4 Tel; 41 M »« 

t l i , AKSAM - İMİ 

• » • » » • • • • • ü a 

Eyüp Asliye 2. Hukuk 
Hâkimli.^nden miirı^ 

İstanbul Belediyesi tarafın
dan Şevket Fidan aleyhine a-
çılmış olan alacak dâvasırun 
yapılan muhakemesinde: 

Dâvâlı Şevket Fidan t.dı'ia 
ilânen davetiye tebliğ eü'im.ş 
olup, bir kerre mumailevt, a 
dına ilânen gıyap karan teb
liğine ve duruşmanın 8'4/964 
saat 10.10 a talikine Karar ve
rilmiştir. 

Karar gereğince adı geçe
nin mezkûr günde duruşma
da hazır bulunmadığı takdir-
de usulün 405. maddesi ge
reğince dâvaya gıyabında de
vam olunacağı hususu gıyap 
kararı yerine kftîm ılmait 
üzere Hân olunur. 

(Basın - 3Snfl'26Ü3) 

Şa:ııxpiıjoxL 
l e i ı n dlctcak? 

I^HH 
Dün yapılan 
okul maçları 

Dün yapılan okul maçlarında şu 
neticeler almmıştır: 

F O T B O I. : , 

Veîa L. 2 — Atatürk L I 
Eyüp L. 1 — Kadıköy T. ve G. 1 
Bevoğlu Ticaret O Kadıköy K 3 
Kuleli Askeri I.. I - Kabataş 2 
BiUr K. 1 — Yem K. 1 
D, ,Şai»ka 2 - Marmara K. O 

B A S K E T B O L : 

G. Saray L. 40 - H Paşa L. 68 
Saınt Joıef S7 _ R. Kolej 4» 
G. Saray L. 'O.» 26 - Avusturya 
Lisesi (O.) 23 „ , ,A 
Vefa (O) 15 - Gelenbevı (O.) H 
H. Paşa (Ol 3fi — Kadıköy (O.) »6 

K R O S L I O I 

1. Vefa •Lisesi 125 P 
i. Kuleli Askeri Lls«si 1T4 ?• 
3. Bakırköy Lisesi 193 P. 
4. Maçka Sanat 21! P 
5. Haydarpaşa Lisesi 226 P 
6. Pertcvniyal Lisesi 242 F 

Nitekim aynı görüsü destekle-
yen azalar salı günü aksamı ku
lüp lokalinde bir toplantı tertip 
•derek bu konuyu ele almışlar ve 
elbirliği ile bunu desteklemek ka
rarını vermişlerdir. Hakikî bir 
Fenerbahçeli hüviyeti iie konuşan 
üyeier birleşmenin külün için bü
yük faydalar tağlayacağmı belirt
miş, hattâ kongreye tek listeyle 
gidilmesini ileri sürmüş bu yerin
de görüşler çoğunluk tarafından 
benimsenmiştir, idare heyetinde 
aynı şahısların daimi olaralç vazi
fe almaları konusuna da temas e--
diimiş ve nihayet her Fenerbahçe
linin idare heyetine girmek ve 
orada vazife almak hakkı olduğu 
tezi »a\'unulınu!( bu görüş de d«i-
teklenmıstır. Bu görüsün onder-
Uğlnj yapan Muhittm Bulgurlu ile 
Semih Bayülken'den sonra Oğuz 
Sağlam, Suphj Ergül de yem se
çimlerde ıriare heyetine adaylılda-

rını koymayacaklarını söylemişler
dir. Toplantı samimi bir hava i-
çerisinde dağılmıştır. 

Selime izin çıktı 
(Baılaraiı 8 ııucl *«/Uda) 

vaı. MTTK. blslm Idn AUaneak 
mücadaUsinden sonra CTCUT.» 

SELİME İZİN VERİLDİ 
Ştenol, Bu'o) ve Özcandan sonra 

Se l ime de üçüncü maçı içio yurd 
dışına çıkma izni verılmiçtİT Dev
let Baka.ıı Malık Yolaç'm ilgili' 
1er nezdınde yaptığı temaslar so
nunda Kars Kuvvetleri Merkez 
Dairesi Başkanhgı Beşiktaş asker
lik şubesine yazdığı hır emirle bu 
çıkış iznini sağlamıştır. Ordu ka
demelerinin bu dâva önünde gös
terdikleri hassasiyet ve iyiniyet ge
rek spor ve gerekse Fenerbahçe 
camıasmda büyük memnuniyet va-

Bosrİ Ç. id. Yurdu 
iie oniaştı 

MSRBIM, öaal 

Kıbrıs olaylano4an sonra yurda 
dönen eski Fenerbahçeli futbol
culardan Basrı Dirimliü, Çukuro
va tdmanyurduna transferi kesin
leşmiştir. Bildirıldiline göre Di
rimliü önümüzdeki hafta Mersine 
gelecek ve İdmany^jırdunda antre
nör — futbolcu olarak görevine 
başla.Nacaktır. 

ratmıştır. 

IHIİİİ 
kKŞktA'm büyük 
Spor Anketi 

Fenerbahçe mı, Galatasarav mı. Be;ıkta; m r 
20 mart 1964 tarihinde sona erecek olan AKŞAM m hedıyeü 

spor anketinin sonuilanraa.jina 8 gün kaWı. Gazetemizin okurları 
arasında açtığı bu hediyelı anketi bakalım hangi büyük kaza
nacak. Ve hu takım mUlt Ug jampiyonn olabilecek mi7 

TAFSIUAT Y A R I N AKŞAM'DA 

' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ M V M ^ ^ V ^ * 

t otoculara son ihtar 

NiKRO VE 
MİMISKÜS 

•
DÜN sabah... Psk sabafc 
sar>ln>asdı ya, çünkü Ka-

dıköydsn 11.30 da kalkan va
pur Karaköy* yanatmııtı. Ka
labalık arasında bizim Mikro 
Mustafa'ya rastladık Yanın
da kendi boyunda, şişmanca 
•smsz bir k u vardı. 

Ama dikkatli baktık da k u 
la bisimkt arasında SO santim 
falan ara vardı. Yürürken bu 
masafsyl bosmsmak tçln dik
kat ettiklerine gör*, Mlkre 
gerçektsn sakattı. 

Kasımpaşa — Ankaragücü: 
Kuu-.e düşme tehlikesine rağmen Kasımpa.i^ hâlâ canını dljl-

ne takıp ornıyamıyor. Bu durum bilhassa son Demırspor maçm-
dş görüldü, ."amatör milli takım kadrosunda bulunan Rajit'in H-
tıhakiyle forvet hatlarının randımanı bu hafta daha artacaktır. 
Geçen hafta K Yakayı Alsancak stadında amatör milli takımın
daki Turan ve Fikret'in yokluğuna rağmen yenen Ankaragücü, 
kolay maç veren takım değil. tJstelik, Candan. Ertan ve Turan 
gibi golcülere sahip. 

SON DUHUMLARI: K. Paşa vasatın üstüne çıkamıyor. Anka
ragücü temposu yüksek olan bir takım İki tarafında da eksiği 
yok. TAHMİN: 2 

Istanbulspor — Gençlerbirliğî: 
tstanbulspor istikrarlı bir takım. Müdafaası İyi. Yalnız, Bı-

san'ın sakatlığı forvette Bilgeyi yalnız bıraktı. I>olayı»lyle gol 
gücünü azalttı. Bir buçuk aydır millî ligde maçı olmıyan Genç-
lerbirliji. formunu muhafaza için Adana ve Kon.^a'da maçlar 
yaptı. Bu maçlarda, defansın iyi olmadığı \ e çok gedik verdiği 
görüldü. Umumî kaptanları Erdoğan' Bigat 'tstanbulspor'dan pu
an alacağız» diyor. 

SON DURUMLARI: İstanbulsporda Güngör cezalı, İhsan sa-
kHt, G. Birliğinin eksiği yok. TAHMİN: I 

Kasımpaşa — Gençlerbirliği: 
K Paşanın İlk günkü maçı kaybettiği takdirde Gençlerbirll-

ğınden puan alması zor. Fakat, her seve rağmen İki takım ara
sında form olarak pek fark yok. Yalnız. G. Birliği isim olarak 
daha İyi. 

SON DURUMLARI: İki takımın da sakat ve cezalısı yok. 
TAHMİN: 2—0 

tstanbulspor — Ankaragücü: 
tki takım da iyi futbol oynuyor. Mücadele zorlu geçecek. 

Ankaragücünün avantajı, forvet hattında daha çok becerikli ele
manlar bulunması. 

aON DURUMLARI: İstanbulsporda Güngör oynıyabilecek. th-
.SHH saKat. Ankaragücü'nün eksiği yok. TAHMİN- O—2—1 

PTT — Beykoz: 
iki takım da küme düşme tehlikesinden henüz tamamen sıy-

rılamadı Son antrenmanında PTT çok nefesli ve arzulu göründü. 
Ağır. 19 Mayıs Sahasında başarılı mücadele ediyor Antrenör
leri Bedri Kaya «Bir fevkalâdelik olmazsa maçı kazanırız» diyor. 
Gecen hafta Hacettepeyi yenen Beykoz bu defa bir beraberlik 
peşinde koşacak. 

SON DURUML.^RI: PTT nin sakat olan iki açığı Yaşar ve 
Yüksel iyileşti. Cuma günü kampa girecekler. Beykozun eksiği 
yok. TAHMİN: 1—0. 

oynıyabılecekler. Kasımpaşa galıblyatlnln primlerini aldılar G*r-
tepenin ise eksiği çok Çağlayan ve Nevzat gibi ıkı ası cezah 
Seracettin sakat. 

SON DURUMLARI; Demırspor çok arzulu. Göztepe nm morali 
pek iyi aegil ve eksiklikleri fazla. TAHMİN: 1—0. 

Altay — Feriköy: 
Nazmı'nln sakatlığı Altay içuı buytik dezavantaj Gecen bafta 

Galatasaraya açık farkla yenilmelerinde bunun da rolü v^rdı 
SON DURUMLARİ: Altavda Nazml. Numan sakat terldun 

hasta. Varol. Nail ve Bekir'in form durumu iyi değil. Ferıkoyün 
ekiiği yok. TAHMİN: 0 - 1 . 

Altınordu — Fenerbahçe: 
Puan durumu parlak olmıyan Altınordu iddialı. «Fenerbabça 

burada beklemediği bir netice alabilir» diyorlar. Buna mukabil, 
MTK maçı arifesinde Fenerbahçe bu maça büyük önem veriyor. 
Muhakkak kazanmak için oynıyacaklar. Şeref ve A İhsan'm ca-
lalı oluşu en büyük dezavantajları. 

SON DURUMLARİ: Eksiği olmıyan Altınorduda Erkan Yıl
maz ve Melih formda. Sakatlıktan yeni kurtulan santrforları Mus
tafa ise şüphesiz ki en tehlikeli futbolcuları. Fenerbahçede A. 
İhsan ve Şeref cezalı. Fakat, takımın umumî olarak formu çok 
İyi. TAHMİN; 2 

Altınordu — Feriköy: 
Feriköy daha formda. Fakat. Altınordu kendi sahasında a(r-

nama avantajına sahip Bu bakımdan şansdar eşit. 
SON DURUMLARI: İki takımın eksiği yok. TAHMİN; • 

Vefa — Sarıyer: 

Demîrspor — Göztepe: 
Damirspor bu hafta Göztepe maçına çok hırslı çıkacak ts-

tanbulda sakatlanan Muzaffer ve Ahmtt'in tedavisi devam ediyor. 

Vefa istikrarlı bir takım. Fakat, aon haftalarda Sarıyer daha 
>yi göründü. Bilhassa forveti daha ağır basıyor. 

SON DURUMLARI- Veta'da Btiyüsen cezalı. Erol «akat. So-
nyerde Mehmet cezalı. Kaya ve Ender gibi golcü adamlarının 
form durumu İyi. TAHMİN: 0—2—1 

Kara gümrük — iz. Demirspor: 
Karagümrük belki de 2. millî İlgın en gayretsiz takımı Form 

durumları çok bozuk Buna rağmen. Demlrsporun durumu da pek 
lyj değil. Yalnız, daha hırslı oyunculara sahip. 

SON DURUMLARİ: K. Gümrük'ün eksiği yok. Denuraporda 
İsmet cezalı, Necmi sakat TAHMİN: O 

^-»kerspor — Beylerbeyi: 
şampiyonluğu amacındakl sekerspomn puan İkinci miUl Ug 

kaybetnıemesl şart 
SON DURUMLARI: Şekersporun nefes durumu çok Ivi- Bey

lerbeyinde gol atan adam Vahit formda. Oyun kurucu Gündüz de 
iyi durumda. TAHMİN: 0—1. 

mmmm: 
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(BaMaralı 1 İneı sayfada) 
kûmeti adaya en kısa zamanda 
müdahale etmediği takdirde du
rumun çok vahim bir hal slacagını> 
sövlemiştir 

U - T H A N T MAKABIOS A 
tHTAFDA BULUNDU 

ireW - YOHK. A-A. 
Birleşmiş Milletlar Genel Sekre

teri U~Thant dün Kıbrısh Rum-
lann lideri Makarios'a bir telgraf 
çekerek, adada kan dökülmesine 
son verilmesini, aksi halde Türkl-
yenin durum? müdahale etmesine 
kimsenin engel olamayacağını th-
tar etmiştir. 

Yer ver çarpısmalai''" devam et
tiği Kıbrısta ise Baspiskonos Ma-
karios U—Thanfs verdiği cevabın
da. «Kıbrıs'ta durumun daha va
him bir hal almasını önlevıci 
tedbirler almak Icin azam! ea\Tet 
sar/ettiğini» bildirmiş, çarpışmala
rın sorumlusunun Türkler olduğu
nu ileri sürmüştür 

ÇARPIŞMA DEVAM EDİYOR 
LEFKOŞE, Öıal 

Önceki gece İngiliz komutanı 
General Carver ve Hintli General 
Gyani'nin yardımcısı, taraflar a-
rasmda ateş kes anlaşmasını İm
zalamak için yaptıkları müzakere
lerden bir sonuç alamamıştır. 

Kıbrıs'lı Türklerin Baf'taki li
deri Aziz Altay. ate« kesilmesi i-
çln Rumlar tarafından ileri sürü
len şartlan kabul etmemiş « 
«ateş kesilmesi için liderimiz 
Küçükten henüz talimat almadık> 
demıçtır. Girne yakınındaki Temb-
lOB köyünde çarpışmalar devam 
etmektedir. Baf'ta ise 3000 Türk 
muhasara eriılmt» durum'isdır. 

HUMtAS BtH KÖYDEKİ 
TÛRKLERİM atLAHLAHIKI 
ALDILAR 

Maksrlos'un pollı birlikleri ve 
BOKA, cılar dün »ıbaha kar» 
Malia adlı dağ köyünü sarmısUr 
v« îiddetl! bir çarpışmadan sonra 

köydeki Türk mücahitlerini silâh
larını bırakmaya mecbur etmişler
dir. Muvazzaf polis, iandarm» ve 
Makarios «arafından teekil edilen 
özel polis kuvvetleriyle »arılan 
Türkler, bren. sten ve makinah 
tüfekler vg bazukalarla açılan a-
te*e kar?' kum torbalan arka
sından tüfek ve çiftelerle el bomba 
lan kullanarak kendilerini savun
muşlar ancak üstün kuvvetler »o-
nunda teslim olmak zorunda kal
mışlardır. 

Olav yerinde tarafların arasını 
bulmakla görevli iki zırhlı araba
nın komutanı İngiliz çavuşu LeaHe 
Ramsden «saat S.50 de kıvamet 
koptu, demiştir Köyde kac kişi
nin Hldütü henüz tesbit e<1ileme-
mistir 

tNGİLtZ ELCİSİ TASLANDI 
Dün Lef kösede on bin Rum gen

ci tneiltere ve Amerika alevhtnde 
büvük bir gösteri vapmıs. voldan 
geçmekte olan tnciliz B(i\'üV»Ieisl 
Sir Clarke'nin içinde bulundutu o-
tımohjli yumrııklavıp taslamıslar-
dır. 

Rumlar, «İngilizler dısan. ayıp 
tnglUereye, diye batırmışlardır. 
İngiliz askerî kamvonlarımn da 
taslanın tahrip edildiği bu g5s-
terfl'rde, Ame; '.ka aleyhinde de a-
Jır sözler •Mrfedilmistlr, Rumlar, 
«Amerikalılar t>izi »atın alamaz-
smır, l ive bağırmışlar. Rusvayı 
öven konuçmalar vapmışlardır. Öğ
renciler Başkan Johnson'u basında 
fesli olarak gösteren ve «Kesnal 
Johnson» yszılı dö^^^ler t«»ımi5-
Urdır 

tMGILIZLER SEYtRCt 
KALMAKTa DEVAM SDtYOR 
Bafta iki tün füren Rum aal-

dıın»ı «ıraamna ufranan kayıplar 
dün tnifillz temsilcisi ile Türk 
cemaatı temailcuı Bmin Süley-
m«n tarafından reamen ıçıklan-
mistir. 

Çarpışmalarda sadece Bafta iki 

kanı Ouueaıı Sandys, dün Kıb-
ns'taki ingiliz askerlerinin duru
munun çekilmez bir hsl aldı^mı 
ve bu durumun sona —„ .y,nin 
gerektiğini söylemişi 

Sandys'm Avam Kamarasinda 
yaptıiı bu konuşma, alkışlarla kar-
füannustır. Bakan. İııgiliz hükü
metinin U—Thant'tan MUletlerara-
aı Sulh Kuvvetinin Teşkili husu
sunda elde edilen ilerlemeleri ve 
lıaşarı ihtimallerini perşembe gü
nü Londraya bildirmesinin isten
diğini açıklamıştır. 

Makine ve Kimya Endüstrisi 
(Genel Müdürlüğünden) 

1 - Kunıraumuaun Itımasut Kontrplak tîletmesinote mevcut 

takriben: . « , , », »̂  ̂  , 
280.000 K|. Kayın ve çam tomruk artığı kapalı aarfla hat al

ma suretiyle «atılacaktır. , . ,. , j «i, . » . * _ 
a - Talipler hergün rae«ı s««tl«rl dahilinde Etimesgut KontrP-

lâk t»latme»l Müdürlüfune müracaatls malı |fiT«btlırler 
î - Tekliflerin en |eç M.3.1»64 Cuma günü uat 15/» kt-

dar Kiirumumıu M.lreme Satıl Müdürlülvln* verltoetl »arttır, 
Poıtıda "«ki gecikmeler itatıul edılmer • 
4 - 8ıUı MctBimeai Kunımumurun Maltema Satıı Mûdttrlfl-

fünften temin •'lılebillr. 
6 - Kunımumut 2490 «anlı kanuna tabi oteıayiP mslı kıımen 

veya tamamen satıp satmamakta veya diledlttna clıledlt) şart
ları» «jtmakta serbesttir 'EaJm MT . A 1T45,/J5TS1 

Meclis'te Kıbrıs 
politikası tasvip edildi 

(Baatarab I iacı aaytada) 
de menfatleri gözönünrie bulundu
rularak korumak gibi bir akü 
yolunu seçmiştir 

2 — Bugüne değin hiçbir hay-
bmnz olmamış aksine dâvamız 
bütün dünya efkârınca anlasılmn 
ve kabul edilmiştir 

S — Tet göndermek «urettyle 
yaptığımız ilk ihtar üzerine, tngO-
tere üçlü müdahaleyi kabul etmlj 
ve kan dökülmemesi için kendisi 
aracı olmuştur 

4 — Meseleyi Birlerini? MlUet-
lere götünnek isteyen Mskarloa 
Kıbns Ana^'asasını ve anlaşmaları 
iptâl ettirme hedefini gütmüş, ta
kat muvaffak olamamıştır 

İNÖNd «HÜKÜMET 
CEKtLİR» DİYOR 
GSrü^melır sonunri» künrCly* 

gelen tnBn* her ne kadar önerge 
Kıbrıs konusunda bir Araştırma 
Komisyonıı teşkiline dair İse d # 
yapılan konuşmaların genel olarak 
hükümetin takip ettiği Kıbrıs po
litikasını beSenmemek yolunda 
olduğuna göre. bu önergenin ka
bulü ile bu politikanın tıenlmsan-
mediği mânâsı çıkacağından hükü
metin derhal çekilerek emaneti 
sahiplerine tevdi edeceğini iler! 
sürmüş ve sözlerine söyle devam 
etmiştir: 

«— Kıbrıs meselesi baslar
ken, yâni 21 aralıkta Amari-
kada bulunuyordum. O saman 
hükûmsl düşürülmüştü. Bu-
ffün o safhayı «acmls bulunu-
yerus. Yont bir safb« Iclnda-
ylz. Dunım kısman naıtkJtr. 
Yarın n» karar verilecek b«UI 
elmadan Kıbrıs oelillkası ü-
«erinde n« iTörütıiIeblllrt Fakat 
ben atsa bir kolavlık aöatae». 
ytaı. Güven oyu lativomm daf-
•em Ik) «ttn sonra laylarhıM 
y«racek»lnla Ben meşalenin 
bu9ün halline Imkin vermek 
tein dlvorum ki bv önerM 
kabul edildiği takdirde hiikft. 
metin Kıbrıs hakkındaki oslU 
tlkatı ba^anllmiver demektir. 
O aaman da bu hükümet Is ba
sında kalamaz Öner««y1 kabul 
•ttlömis takdirde emanet) va
rın darba) sahiplerin* teslim 
•decstim. Ancak oylamanın da 
•ayat mlllehrakUIarladen 15 
klsI talan edersa M adecckla-
rlnı d» umanm acık yapılma
lını anu «dtTinı.t. 

ÖNERGE REDDEDİLDİ 
.\cık olarık vapılan oyUw«ya 

SU milletvekili katılmıe, 10 mil-
letv«ekill »nergenin reddine 119 

»ünde Türkler 15 «İÜ vermişler
dir. 22 mücahit yaralı olup M 
Türk de kayıptır. Türk evlerinin 
hemen tamamı tahrip edilmiş olup 
3000 Türk çok fiar bir saha için
de muhasara edilmiştir. Türk bele-
dlyes) İle Türk noli» merkeıt Rum-
lann eline geçmiştir. 

lngiltı!ı>.r. Rumların havan top
lan, buldozerler, bazukalar ağır 
ve haflf makinah tüfeklerle vap-
tıkları bu saldırı karsısında hare-
ketaiz kalmakta hic bir müdaha
lede bulunmamaktadır. 

«WLH KUVVCTİ tCtH 
UMfT BELtRDt 

KEW - YORK, A A . 
Kıbrıs'a gönderilecek »ulb kuv-

veti konusunda U—Thant düne 
göre daha ümitli olduğunu söy
lemiştir. Dünkü Amerikan gaze
teleri de Birleşmiş Milletlerin bir 
an önce Kıbrıs'a bir barış kuv
veti göndermesi gerektiği konu
sunda genij bir kampanva açmı^ 
lardır. 

MAKARİOS ATİNA'DA 
ATtNA, A,P. 

Makarios dün Yunan Kralı Paul' 
ur, cenazesinde hazır bulunmak 
«zere uçakla Lefkoşeden Atina'
ya gelmiştir. Yeni Kral Constantine, 
Makarios'u Atina hava alanında 
karşılamıştır. 

Genç Kral uztaı boylu, karasa-
kallı Başpiskoposla el sıkışırken 
500 kadar Kıbrıslı Rum öğrenciden 
mut«iekkil bir topluluk makamla 
«Makarios — Makarios» diye ba
ğırmıştır. 

tHOtLIZLBR »İKÂYFrÇt 
LONDRA. A.r . 

tngilİB Milletler Camlaaı Ba-

» 

Kocası boskın yopınco 
çırılçıplak kaçtılar 

İZMİR. Ose) 
Kocası i«e gıidince, Boftaüiçin-

deki evine dostunu alan N. D. 
isimli kadın, kocasının baskın 
yapması üzerine çırılçıplak so
kağa fırlamıştır. 

ND., önceki gün «lostunu •• 
ve almış ve soba nalında «evla. 
mete başlamışlardır, A. D is*m 
U kocanın I ş ^ WI»D ave dön
mesi açıkları eeçkına çevlrmiı. 
N. D İle dostu elMselerinı ve Ic 
çaaaaırlarmı odada bırakıp ptn-
Mreden çırılçıplak ı'lrar eunlş-
lerdlr Aşıkların ;«nasırlftnn3 
karakola ?«tlren A D kanat 
aiB bul\wna«iBi lamaiftar, 

İlk Türk radyoaktif 
İlâcı da Imol edildi 

(Bastarafı 1 tnci aayfadal 
Radyoaktif ilâcın memleketi-

mizdekı uzmanı olan Doç. Dr. 
Reha tJzel, atom ürünü için »un
lan söylemiştir: 

«Türk atom reaktörü tecrübe 
olarak imâl ettiği Au 198 »itin 
tanecikleri ile iridyum çuo'ikıa-
rmı başarı ile radyoaırtlf hale 
getirmiştir. Kanser teda^ismde 
kullamlan U&ç olan .-adyoaktif 
maddesüıin memleketimizde ima
li tıem döviz tasarrufu nem ae 
süratle tatbiki yönünden iyi so
nuçlar verecektir.» 

Atom ilacının otoritesi olan 
Prof. Henşchke'nln yanmda ve 
Amerika'da 6 yıl staj gttran Doç 
Uzel Uacm kaba inam maddesi 
olan altın tanecikleri ile irid

yum çubuklannm şimdilik mem-
İletimizde im&line imk&n bu
lunmadığını belirterek şu açık
lamayı yapmıştır: 

«Ham maddenin esası olan Au 
198-altın tanecikleri 2.4 mm bo
yunda, 0.8 mm. çapmda slllı.-
dirciklerdir. Bu tanelerin üzsri 
0.1 mm. platin kaplamadu*. 
Memleketimizdeki kuyumcular 
bu ölçülere tam olarak uyan 
maddeyi imai edemediler. îrtd-
yum çubuklannm kanşımı da 
kesin olarak açıklanmadıfh ıÇin 
şimdilik burada Imaii imitftnaiz-
dır. Hanı maddeleri dışardan w 
tlrtip, burada radyoakviUye %> 
M tutacatu.» 

Dftç. Üael altm tanecilcleruün 
ve iridyum cubuklanmn kuyuttj-
oular gayret sarfsttltl takdirde 
mantleketımiade de unfti edil*-
Mltneeinin münütûa (^ \ ; ivm a-
ııkiıııuıuij 

mlUetvfV-̂ i! 
l î «ili. 
mı?tır 
Kıbns 
mtoyor, 
reddei;ln i; 
HiMtkaa UavlB 
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^ikat te»-
Anecgeai 

ve huMmetia KdKW 



Fenerbahçe \tiy anada 
oynantak istemiyor 
Sarı - Lacivertliler UEFA'ya isviçre, itolya, Belçika ve Yugoslavyoyı teklif etti 

ıy« Futbol r«d»ra»yonunuıı 3. Fcnetbahç* — MTK maçına iı ln • • rmMnul üzerine San-lâelverlU ku- . „ Aljnanra Futbol Fedeıasronunun 3. Fenerbahçe — MTK maçına iı ln Tarmemeıl üzerine Sarı-lâclverlll ku
lüp idarecileri yapılacak de^ifiklik için UEFA'ya bir telgraf çekerek düjüncolerini bildirmiflerdir. Dün Futbol 
Federasyontunuza 0elen bir telgraf İle UEFA Genel Sekreterliği bu karifilatmanın Vlvans cehrinde yapılmalını 
teklif etmekteydi Ayrıca verilen tamamlayıcı bilgiye jöre UEFA aynı teklifi MTK kulübüne de yapmı« ve 
Macar kulübü müsbet cevap vermiştir. 

: MıKHO VE HAZIM — Fenerbahçe'nin dünkü antrenmanını Mlkro Mustafa da takip etti. Hattâ, bir 
aıa dayanamıyarak topa vurmaya bile kalktı Fakat, Hazım bu plonionuyla ondan önce topu kaptı. » 

IlaİYanlar rövanşı j 
rahat bir şekilde aldı | 

Bergamo'da [ 

İSMET ULUĞ DİYOR Kİ: 

Üçüncü Fenerbahçe — MTK ma
çı konusunda görüştüğümüz tsmet 
Uluğ düşüncesini şöyle açıklamış
tır: 

«UEFA ü(;üncü maçımızı V'iyana' 
da yapmamız için bir teklifte bu
lunmuş. Bize kulüp olarak teklif 
Futbol Fed rasyonumuz tarafın
dan bildirildi. Maç Bünü vakla=tı-
Sma ;;öie hu konuda uzun pole
miklere girmek yersizdir. Yalnız 
biz kati olarak bu maçı Viyana 
da daha dogrvısu Avusturvada oy-
namamava kararlıyız. Tahminima 
(t«re UEFA Roma, Brüksel veya 
Belgrad arasından birini ^^ı-ecek-
tir. Biz '^. Bahçe kııHihü ıls'-ak 
tek düşüncemiz ATTK. yi ele
mektir. Ne hasılat ne masraf bizi 
ilgilendirmiyor.» 

Diğer taraftan F. Bahçe ku
lübü dün UEFA ya telgrafla İs
viçre, ttalva. Belçika ve Yugos-
lavvada :!. m.'Ci ovnavahile'—sinl 
bildirmiştir. UEFA nm kati ka
rarını bugün vermesi beklenmek
tedir. 

Silâhlı Kuvvetlerin büyük anlayışı 

Selime de, yurtdışına 
çıkması için izin verildi 

Hazım kale direklerini bırakmıştı. İdman için taç çızgilenne 
yakın bir «çamurlu çimen» i seçır/i^jti. Kokotoviç'ın attığı toplar 
10 metreden fazla gitmiyordu Vatıp kalkı.vordu Hazım. 

Saha berbattı: hattâ felâket. Değil idmana, .vürünıneye bile 
müsait değildi. Fenerbahçe eksikti. Şenol, Bırol ve Özcan henüz 
ordu takımının Kampından çıkamamışlardı. Bugün öğleden sonra 
ancak idman pabucu giyebileceklerdi. Fenerbahçe sakattı. A, th-
şan, Nedim ve Mustafa yoktu. Ve Fenerbahçe mazeretli idi Se
lim vme ortalıkta görünmüyordu 

.Maceranın ötesini Teknik Direktör Fikret .Arıcan'ın cümle
leri bağlıyordu: 

«Fenerbahçe her dakika» kritik bir devrenin içinde yüzmek
tedir. İdmanlarımızın bile kendisine has bir tansiyonu var. Buna 
yakınan »ahit olan bir inaanım. Onun için çalışmaların mümkün 
olduğu kadar dinlendirici bir karakter tanımasına dikkat ediyorum. 

Bence Altınordu maçı. hani boks maçlarında hlflrld yumruk
tan önce «avrulan ve insanın denqc^inj ho^^v ön darbedir. Fe
nerbahçe'nin bundan korunması lâzım. Bu yüzden 18 mart aksa
mına kadar yaptığım mesuliyet programında önce Altınordu maçı 

"levamı 7 n d aayfada) 

amatörler bozguna uğradı: 7-1 
İlk devrede 4-0 mağlûptuk. 
Tek golümüzü Turan attı 

A K S A M 

ıporHaberler 
RADENESCU • * * • PİRVU * • * - MATATSER * . (Romen) 
İTALTA: PizıabalU ^^nt . Pesentt * * * , Nodari ickir • Ro-

seta -k-k-k. MagnaKhi • , Cer» * * * - Domenghinl • • * * , 
Lod«ttt • * • • , Mazzola * * * • * • . Petroni -k-kick Fortu-Lod«ttt • * • • , Mazzola -kir-trir. Petroni -kirick 
nato • • • • • 

T I R K İ İ E : Nihat ir - Atillâ -k- Osman irir - İhsan * , Fik
ret .^, Erol i, • Turgay ir. Ayfer •),•),, Turan irir, Sanlı -A-^^. 
Hamdi ir. Hamdi ir. 

G O L L E R : Mazıeola (Dk. 7), Fortunato (Dk. 10), Lodetti (Dk. 
I«), Mazzola (Dk. M). Domengbin i (Dk. 50), Turan (Dk. 62). 
Domenghin i (Dk 11), Petroni (Dk. 89). 

Sel im CEM bildiri.vor 
B E R G A M U 

t TALYANLARIN profesyonel dolu amatörleri karşısında 
bizim amatör milli takımımız ancak elinden geldiği ka

dar ba.îarıh olabildi. Günlerce devam eden polemiklere al-
riırış etmeyen Edmondo Fabbri î>.matör ki.svesi altında yıl
da milyonlarca liret kazanan futbolcuları sahaya çıkart
maktan çekinmemişti. Yenilmemiz mukadderdi, zira Tokyo 
İçin hazırlanan İtalyan takımı kendi A millî takımı ile ba.şa 
baş maç çıkaracak kuvvette idi. 

Dokikalor ve 4 gol 

• Sajth «OİİU akınlarla nıüdafa ı-
mızı âdeta deneyen İtalyanlar İlk 

, golü 7. dakikada attı Soldan ba5-
la.VJn bir akında Fortnnato'nun 

, pasını yakalayan Mazzola ani bir 
atakla daldı fakat topu kaçırmış
tı , Meifin yuvarlak Fikret İle ka
leci Nihat'ın ararında kaldı. Bu 
İki futbolcumuzun tereddndOnrten 
t»yatlanan Mazzola bos kaleye to-

. »U ytıvarlıvarak ilk golü atmayı 
fcaıardı. 

tklnci gollerini Fortunato'nur 
ceza çizgisi dışından attıSı »ıtla 
temin eden rakibimiz bu farkı 
yeterli görmemig olacak ki hızını 
kaybetmeden akın üstüne akın 
hatırlıyor. 0—2 maülflp durumda
ki takımımız ise toou ancak uzun 
degajlar sayesinde karf-ı varım sa
haya gönderjiiek imkânını buluyor
lardı. 30.000 seyircinin doldurduğu 
tribünlerde tezahürat her golden 
sonr.3 birRZ daha artıvor. 

. Milan _ Real Madrid maçı
nın kahramanı Lodettt 18 dakika 
dolarken Fortunato'dan aldıjSı topu 
sert bir »utla kalemize sokarak 

"üçüncü golü atıyor. Artık yapıla
cak bir ?ey kalmamıştı ve bİ7lm 

•takım bütün hatlarıvla rakip saha-
.X a yerlesmcve gavret edlvor Bir 
iki akın fakat gaddar Mazzola .35. 
dakikada Lodetti'nin payı ile to-

'PU kaptı ve falsolu bir ijutla dör-
fiıjnoü rıi'"i de attı. 

Penaltıyı çizgi üzennnen çevirdi. 
asan topu Domonghini "̂•' ••— 
[eden filelere yuv.'crl.-'riı 

Oyumm bltmebine 15 dai'.iKa K..C-
mıştı. İtalyanların çok iyi çalı;}-
mış takımı, hemen hemen blzün 
ceza sahası önünde dolanıyorlar. 
Bu baskıdan TMlrk takımı sadece 
»fi. dakikada bir atakla çıktı. Ham
di ile bir ver kaça giren Ayferiu 
attıjı sut üst direkten döndü A-
ma İtalyan takımı devamU balkı
sını maçın bitmesine bir dakika 
kala yedinci gol olarak değerlen
dirdi. Nodari'nin bizim ceza çiz
gisine sokulup yaptığı ortayı sağ-
iç yerinde yakalayan Petroni sert 
bir sutla Nihatın müdahalesine 
rağmen son gol olarak bizim ka
lemize soktu. 

AMATÖR MıLLl TAKIMIMIZ — nün Bargamo'da İtalyanların çok kuvvetli amatör takımı karşısında varlık gösteremiyen ve farklı bir 
ı.ii.glübıyete uğrayan amatör milli takımımız son hazırlık maçlarından önceki tertibiyle... fFoto: Akıam — K. TANILKAN) 

Maçtan sonra italyan takımının antrenörü Fabri dediki: 

"Türkler çocukça müdafaa 
yaptılar... „ 
Apak İse şu beyaDatı verdi: Bizi ilk | 

lek golümüz 

. Oyunun ikinci devresinde 'tu
rum bizim içm deği'îti. Bu kadar 
kısa zamanda açık bir fark elde 
eden İtalyan takımı, mücadeleye 
İlk devrene verdiği değeri varı ya
rıya düçürdü. Hele bu durum 50. 
dakikada kazandıkları besinci gol-

. den sonra büsbütün hissedilir bu 
•hal aidi. Beşinci go) bir karambol 
.neticesinde vukubuldu. Domenghı-
111'nin sa* taraftan attığ' korner, 

,bızlm kalenin önünü icarıntırdı. Nl-
.hat çıktı. Mazzola, Petroni ve 
.Jfıııtunato abandılar Top fırladı 
Atilla'ya. Çarptı ve kademeye gi
ren Domenghmi'nm ayağından fi
lelere uzandı. 

- İ̂ tfe bundan sonra İtalyan takı-
• unda husule gelen gevşemeden is-
• ifade ediyoruz. Sanlı, Avfer gibi 
••..VI top kullanan elemanlarla topları 
rakip ceza sahası üzerinde dolaş
tırıyoruz. DpK'ka 62. Sanlı kısa 
çalımlarla Rosato'yu a^tı ve topu 
Turan'a verdi. Turan biraz sür
dükten sonra Nodari'nin markajına 
rajmen attığı sert bir ^tla takı-
mırr.ızm şeref golünü çıkardı. Go
lü yiyen ftalyanlar vlne hırslandı
lar, Fizik üstünlükleri ile sık sık 
İBerlIertTiızi hırpalıyorlar Bir kaç 
tehlikeli hareketi güc belâ savuş
turduk. Dakika 75. Lodetti 
sağ taraftan yine sıyrıldı. Top 

Mt'« ıMijm MBatdUMın tta 

FENERBAHÇE ÇALIŞTI _ Altınordu maçı 
hareket edecek olan San-lâcivertlıler dün 
yapmı^•lardır. Resimde, vcdi futtıolcur.un kat 
dan bir ?n görülmektcdiv ıF 

için cuma SÜ^^J^T^ 
sabah bir a"",,,,.n-

-,!<,• •«nhmut Kuv 

FeDerbahçe tur allarsa ilk döınifiıul' 
kalan Türk takımı üDraniDi kazaoaci^ 

Avrupa'da bugün iki büyük turnua maçları y f P ' ^ JJT' 
dır. Birisi «Avrupa şampiyon Kulüpler kupası» diğeri 
nıpa kupa galipleıi kupası...» . ^ • 

Her iki turnuanm da halen 1/4 final karşıla^m*' 
oynanmaktadır. 

Avrupa kupa galipleri turnuası: 
Takımlar gidiş dönüş yarı nn»ı 

MTK-Fenerbahçe 2/0 1/3 (3. maç 
18 m a r t ) 

Mancher tesU. -
Ljstjonne 
Hambur-Lion 
Cel. Glaskov— 
Slov. Bratis lava 

2/0 
11 

1/0 

18 mart 

1/0 cel. Glaskov 
hrin-Yan finallerin kur'aları 24 Mart'ta Amsterdam 5̂ " j 

de çekilecektir. Bu ,!;rupta Çeltik Glaskov tur a"*""*„)i 
Yan finalin muhtemel diğer iki takımı Manchester ta"" 
Manchester United İle Hamburg olabilir. Bu turnuad» 
de Türk taKimınm bulunması (Fenerbahçe) bizim ^1^^ ^ 
yük övünme vesilesidir. Fenerbahçe MTK'yı üçüncü "^^ ^. 
elerse adı geçen iki tumuada bugüne kadar dönüfin*'® 
kan ilk Türk takımı olacaktır. 

Avrupo şampiyon kulüpler 
tumuasında son durum 

italyan futbolunun prestiji 
antrenör Herrera'nın elinde 

jtm fln»l 
Avrupa şampiyon kulüpler turnuası: 

Takımlar gidiş dönüş 

Real — MlIan 4/1 M 
Partizan-întar O/a I/a 
Eindhoven-Zürih 1/0 
r>ukIa-Borussia D. 1/4 18 Mart 

Görüldüğü gibi Inter ve Rcal yan finale çıkmıştır. » * ^ 
temel diğer iki takım Duklayı Çekoslovakyada farklı y^îL» 
BorussıaD. Ve Hollandarun Eindhoven takımıdır. ^ t,p, 
Oalatasarayı eleyen Zurih'in bir sürpriz yapıp t w ^ jje 
ması muhtemeldir. Kur'alar ters düşmezse finali Int*^ 
Borussia D. oynıyabilir. Bu arada bilhassa Herrara'nıö 
lindeki 20 oyuncuyu da gayet iyi bir formda tutarak "^ 
ligi hem de kupayı birarada götürmesi İtalyada İyi ^"' .^ 
sir yaratmıştır. Nitekim Milanın meneceri Vianni «it»"^ 
futbolu prestijini Herreraya bağladı» demiştir. 

Bu tumuanın İkinci ayağı Borussia Dortmund'd)»| 
Benfica'yı 5/0 yenen Dukla'yı ilk maçta (4/1) perişan «" 
Borussia bu yılki karşılaşmaların «büyük takımıdır..» 

Inter'm Jair ve Mazzola'sma mukabil Dortmu" 
e sahiptir. 

I** ' 

ŞAMPİYON KONUŞTU — Cassius Clay, New-York'ta kendisine hediye edilen genç Alman heykeltraşı 
Hang Bovffnkamp'm «Cassius zafer ducJaklarlyle ve »Ur İfadesiyle.» heykelini seyrederken junları 
söyledi: «Benden çok Sonny Llston'a benziyor.» 

CJay. "Çenem olmasaydı 
$imdi parke temizleıdim,. 

Yeni dünya ıımpiyonu Caııiut Clay, biç durmadan niçin raıtgeU konuştuğunu tu tözletle açıklıyor; «Ban 
diinyanın en güzeli, m küvvetliılyiın. Kralım..» Florida gazetelerinin imparator Caıtiuı dediklaıi bu 22 r*l>"' 
daki dünya fampiyonunun bir ınaziyeti d» müsabakalarının sonucunu paşinen ilân •İmttldir, 

1 I •• I j J ' v " • 11 "I . • • • J.İ11CI 111 ''11' ve n a a z z o ı a s m a mUKaOU ı uakıkalarfla yeüigıınız goller çökertti ı «--^^"^«"^-^""«-^^p»-
SELtM CBM 

bildiriyor. BERGAMO 
Bergamo'daki 1—7 lik yenilgi ile 

sonuçlanan Türkiye — İtalya a-
matör millî takun karşılaşmasın
dan sonra tek seçici Edmondo 
Fabbri şunları söylemiştir: 

«Türklerden cekinivordum. Am» 
bu derece zayıf bir lakım getire
ceklerini tahmin elmediüim için 
cekinlyordum. Türkler) bu derece 
acık farklı venilqive götüren »e-
beplerin basında müdafaa vardı. 
Ben şahsen bu derece acemi Te 
çocukça bir defans yapacaklarını 
tahmin etmiyordum. Türk takı
mından Sanlı Turan ve Atillâ'yı 
beğendim.-) 

Fuibol Fedaraıyonu Başkam Or
han S««f Apak i » «Bizi İlk daki
kalardı yadiğlmlz goUar çökertil. 
Zaten futbolumuzun karakteri de 
budur. Hangi müsabakaların ba
tında daöılmı; tutunamamış isek 
ağır mağlûbiyetlere uğramifizdiT» 
demiştir. 

Sair, gürültücü ve acalp bir «ah 
siyete aahlp bulunan bu muvaf
fak adam «itiraflarını» şampiyon
luk tahtına oturmadan önce kale
me almıştır. Buna göre Cassius; 
«Dı|er ağır sıkletlerle benim a-
ramda ne fark var?» diye soruyor. 
Onlardan bahsedilmiyordu, benden 
balısediliyor. Benim seviyemde bir 
Bwg i«m v«r« Bir tom lunU 

var. Onlardan konuşmuyorsunuz, 
Çünkü onlar benim gibi çtne cal-
masmı bilmiyor Onların yerine 
ben Listonun kar.sısma çıktını. 
Binlerce dolarla resim çektirdiır 
Çünkü bu İşın gırgırını biliyorum. 
Güneyli bir zenci 22 va.şında bu 
milyonları kazanıyor, tnanıhr şey 
değil. Çenem, olmasaydı, Lousvil-
to'dt y« pvk« tfmiiUi'MduM v<^â 

a.ıansörde «buyurun» diye İnsan 
bindirip çıkartıyordum, Halbuki 
şimdi dünyanın en İyi para kaza
nan sporcusuyum. Halk oyu «Ye
ter artık, diyecek. > Nereye kadar 
seni taşıyacağız.. Ama Listen ma
çım benim hayatımın galası ola> 
MktU.« V* «UU (!•. 

K. Yaka kurtuluş 
çarelerini arıyor 

İZMİR, Özel 
Kritik bir durumda bulunan K. 

Yaka takımını İkinci Milli Ltge 
düşmekten kurtarmak Icln idare 
heyeti, hemen her aksam toplan
makta ve kurtuluş çareleri ara
maktadır. 

Bu cümleden olarak tam sala
hiyetli milyoner idareci S€4cuk 
Yaçar «Divan Heyetim içtimaya 
davet etmiş ve «para benden c«r« 
«cd«a> damlftır. , 

nd, I 

Y. Gratı^^ 
GSaray'^^ 

ücrets'i 

Glatasaray basketbol pjl' 
kaptanı Av Süha Özgerin'- y '' 
günü yapılacak olan Galat'J ^t^ 
Fenerbahçe basketbol 
hakkında dün şunları 
tir: 

«Birim hedefimi? artık "̂ ja'ıH"! 
piyonlugu degıl, Türkiye -̂ dfl' 

a ı l " ' 

yonluguOur Zır.T İlk 
ka vnf' I ' " 

ırki» '•' ^jrn'v 
18 farklfl " p,K' mızden bu mact 

liiî ^iTipıvonıı olabilmemi' ^rt*', 
kiitcn çok tordur Bu " 7 f f 

daha ^Iva" ' , , ' ' ' çalışmalanmm tu' ur 
t»' kıve birinciliklerini tıpde' ^ 

vapmaktayız. Yalcın Gra""^ lil'̂  
mimin hic btr ücret aima'l" ^^ 

l/lif 

ANLAŞMA IMÜALAMül — Fenerbahçe stadının onarılmasıyle il
gili mukavele dün San-lacivertli kulübün başkanı Dr, t.smet Ulug-
la, B,T,G. Müdürlüğü temsilcileri araĵ mda imzalanmijtır. lUsun-
4*1 T«pu Oauesind* yapılan muk«v«ia ^oıulü^uı. 

'^Mll» 

l<ive blrinrll'kleri «ımıis 
çalıstırniBİa devam e'i'"'"'' 

Başta da oelirttlgim «*''',,{iî ,̂ 
günü Fenerbahçe İle vapa' ^^0' 
maç bizim içm sadece ^f 

wm. 
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AKTÖRLER SÜREYYA ÎLE 
OYNAMAK İSTEMİYOR 

Elizabeth I T nin 4 üncü çocuğu 
'Ç'n bir mürebbiye aranıyor 

??̂ » Sfünü dördüncü defa 
*f çocuk dünyaya getir-

?»5 olan îngilt ere Kra-
*̂ Ç««min iki fotoğrafı.. 

LONDRA, ÖMİ 
ĵ RALtÇESNtN dördüncü ço

cuğunun doğumuyla ilgl-
1 oiarak Buckingham sara
yında Te tngllterede duyu
lan «vinç, hâlâ devam et
mektedir. 

Doğıunun yapıldığı Belçika-
hlar bölümü, sarayın öteki 
bölümlerinden tecrid edilmiş
tir. Kraliçe, birinci kattaki 
dairesinden daha önce bu 
bölüme asansörle çıkartıl
mıştır. 

Kraliçenin yaptığı bütün 
dojS'umlara yardım etmiş o-
lan bayan Helen Rowe, do-
fumdan önce saraya gelmiş 
•e doĵ um odasmın hazırlan
masına neıaret etmiştir. Buc
kingham sarayının bu bölü-
mfine Belçikahlar Bölümü a-
dmın Terilmiş olmasının se-
bfhi, Krall<;e Vktorya ç ı 
ğında Belçika kralının burt-
4a kalmış olmasıdır. 

Bir mürebbiye 
aranıyor 

Kraliçenin maiyeti de sa
raydaki çalışma yerlerinde 
kalmakta re evlerine gitme
mektedirler. Bir mürebbiye 
doğan erkek çocujun bakıl
ması konusunda Kraliçeye 
yardım etmek üzere angaje 
edilecektir. 1960 yılında Prens 
Andrew'ın kullanılmış olan 
fçeleneksel beşik örtüleri ve 
ayni be§lk yeni doğacak be
bek İçin dt kullanümaktadır. 

I 
I 

Burt Lancaster, 
Robert Mitchum 

Kirk Douglas, 
Paul Newıııan 
ve Gaıy Grant 

yapılan teklifi 
kabul etmedüM 

I 
1 
I Hayati boyunca şanssızlıklara uğrayan eski Iran Kraliçesi Prenses 

Süreyya, bütün uğraşmalara rağmen film yıldızı da olamadı. Çün
kü Süreyya ile beraber oynamak riskini hiç bir aktör göze alama
dı... Ve Prodüktör Dino de Laurentis'in hayalleri gerçekleşemedi... 

Katerina'dan 

sonra *Sır,ın 

da çevrilmesi 

suya düştü.H 
Q N L Ü prodüktör Dino da 

Laurentis, «çariçe Ka-
terlna> yi çevirmek için 
Süreyya'yı angaje ettlU 
saman, ünlü aktörlerin o-
na karşı ftdeta bir boy
kot harekâtına glrişecelt-
lerlni, bu suretle de tasav-
Turunu gerçekleştiremlya-
eeğini hiçbir zaman aklın» 
getirmemişti. Laurentla, 
daha sonra, yine Süreyya'
yı başrolde ojmatmak is
tediği «Sır» adlı fUminden 
de vasgeçmek zorunda kal
mıştır. 

Nihayet 
ortaya çıktı 

Bflreyya'nm bu filmleri çe-
Tlremeyişinin ve hanrUklann 
•Örüp gitmesinin sebebi nih«p 
yet ortaya çıkmış bulunmak
tadır. Çünkü HoUyvood yıl-
dızlanndan ne güzelliği, n» 
«e kabiliyeti bakımmdan ge
ri kalmayan Süreyya ile ün
lü aktörlerden hiç birisinin 
fllm çevirmek istemeyişi, ar-
tak gizlenmemlştir. Bu yüı-
den de prodüktör Dino La
urentis, yaptığı projelerden 
yaz geçmek zorunda kalmif-
Ut. 

Hiç birisi 
kabul etmedi 

Crcrçekten de, Süreyya Ito 
•ynamak üzere kendisine ilk 
teklif yapılan tanmnu; ak
tör Panl Newman, filmin se-
naryosunan eski kraliçey* 
•ygnn bir şekilde yazılma
mış oldnlıınıı ileri sürerek 
kontrat imzalamaktan kaçın
mıştır. Burt Lancaster, yapı
lan tekliflere hiç cevap ver* 
mrmiş. Gary Grant ayni şe
kilde davranmıştır. Dino da 
Ljıurentis daha sonra Robert 
Mitchum'a müracaat ederek 
Stire>-ya Ue çevireceği filmde 
başrolü kendisine vermek is
tediğini söylemiştir. Rotıert 
Mitcham'un cevabı hâlâ bek
lenmektedir. Ama onun da 
«Hayır» diyeceği sanılmalrta-
dır. 

Macera 
istemiyorlar 

Mreyya ile oyı.amak lst«-
»leyen aktörlerin sonuncusu 
Krk Douglas'tır. Tanmımş 
»ktör bir başka îilm çevir
mek zorunda olduğunu ileri 
sürerek Süreyya ile ayni 
filmde başrolü oynamaktan 
kaçınmıştır. Süreyya İle oy
namaktan kaçman tamnmn 
aktörlerin niçin böyle dav
randıkları iyice bilinmemek
tedir. Bununla birlikte eleş
tirmeciler, tanınmış aktörler
den hiç birinin, Süreyya il« 
film çevirerek sonu İyice bel
li olmayan bir maceraya »-
hlmak İstemediklerini tahmin 
etmektedirler, 

Eski kraliçeyi sinema dün-
yasma sokmak isteyen Dino 
de Laurentis, her şeye rağ
men, Sürê -̂ -a'ya güvenditlni 
ve onun büyök bir aktris <v 
lacaftmdsn |ûph« ttmediSlnl 
lâırUınlfftlı. 

Gary Grant 

Kirk Douglas 

Burt Lancaster 

Robert Mitchum 

PâUİ IİtW9lill 
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'Sşyf» 

B^^^^^^^^»^^^»MM 

l/yfcu hafeftmcfa ne 
kadar bilginiz var? 

ÜTOMUBiL KULLANMAKTA 
USTA BiR İNSAN MISINIZ? 
Re&unde Kordü£ıUıuz geçitü direksiyonlar, otx>mo-

bil kuUanm» konusundaki bilpniîl ölçmek için çizil-
mljtir. Bu konuda gerçekten bilginiz varsa çu sorula
ra oevap vermenle gerekir. 

1 — Bu resimde kaç tane direksiyon vardır? 
2 — Kaç çe^t direksiyon vardır? 

1 Resimde bir acayiplik görüyor muşunu*? 

A 

jd^- n \ 

^ A 

«ııııı 

IBunların 
ne olduğunu 
tahmin 
edebilir 
misiniz ? 
g u Ndmdft yalnu «e 

kunmlan görüiuı 
peylerin a«ler olduğunu 
yanın duklka İçind* 
tahmin •dcbUirMsls 
bulmaeıi3n «amflı ̂ u r -
sunus. 
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y y K ü . eeran hâlâ esran ay
dınlatılmamış bir psikolojik 

olaydır. Kimsenin uykunun na
sıl geldıSi hakkında kesin bir bil
gisi yok. Neyin uyku getirdıftı 
belirsiz, uykusuzluk birçok insa
nın basınm derdi. Rahat bir uy
ku çekmenin sırlan hakkında ri
vayetler .-nuhtelif. Aşağıdaki so
rulara DOĞRU veya YANLIŞ di 
ye cevap vererek bu alandaki 
bilginizi ölçeoılirsiniz, 

1 -- En tatlı uyku saatleri, 
gece pansından önceki saat 
lerdır. Doğ^v - Yanlış. 

2 — Uykusuzluğun başlıca 
lebevleri. kötü uyku şartlan
dır Doğru - Yavhi. 

•î - Uyku tutması için Î ' 
hinden, sayı saymak, faydalı 
ve denenmiş bir çaredir. Doğ
ru. - Yanlış. 

4 — Büyüklerin çtınde se
kiş saat uyku uyjmalan kâ-
f'd'r. Doğru - Yanhs. 

5 - Kahvedeki kafein uy
kusuzluğa sebev olabilir. Doğ
ru — Yanlış. 

*' - Birçok kimse için çay 
rakatlattcı bir tesir yapar ve 
uyku artım Doğrv Yan
lış. 

7 Uyku hapları itidalli 
bir seklide alındığı takdirde, 
kullanılmasının bir zaran 
t/oktur. Doğru — Yanlış 

•' Thomas Edison ve Na-
polyon cibi bazı şöhretler, pek 
ae uyku uyurlardı. Doğru — 
Tanlıs. 

9 — Fizik veya z^hni faal 
»yuntar. insanın daha kolay 
uykuya dalmasına sebep olur. 
Doğru — Yaıüı?. 

10 — Uyku için en müsait 
»da, fcaronZı* ve sessU: bir yer-
Ur. Doğru — Yanlış. 

11 — İyi bir gece uykusu 
tçin »ert bir şilte ve hafif. 
Hcak tutan bir yorgan kAjir 
Air. Doğru — Yanhs. 

12 — Haata veya heyecanh 
bebekler hemen devamlı uif-
ktt ufurlar. Doğru — Yanltf, 

13 — tM yofinda bir ço-
eo.k ffeeeleri 12 saat uyumaH. 
avrted Öğlenleri de uykupa 
tıatmahdtr. Doğru — Yanltf. 

U — On yaftnöUı bir ço
tuk H »aat içinde 10 saat *v-
ktt uyumalMttr. Doğru — Yan-
ht. 

15 — Büyükler gUnde do
kur $uat uyku uyumalıdır. 
Doğru — Yanlış. 

»OĞRU 

YANLİŞ 

I 
I 

Ressam ya
kandaki res
mi kopya eder 
ken 7 yanlıı 
yapmış. Bun
ları bulablUr-
mlslnlı? Bu-
lamazsaruz: 8. 
sütuna bakı
ma. 

-----•-«.•İL.-....J 

TENCERE 
LJ.İRBKBTU, nifeli bir salon oyunudur 

Tencere olması şart değildir. Bir kuı 
veya bunların 

çuk 
bir kutu. bir plastik kova veya bunların bir benseri de nj 

görür , „ ^ İjO" 
Kısaca tencere diyeceğimls kap. salonun bir '̂ "''̂ f̂ ĵ nıtr-

nur. Oyuna katılacaklar ise, salonun öbür ucunda ^ ̂ i 
Bunlardan herbirinde birer çorba kasığı bulunur. ''""L-uştır. 
«liidirZer. Ayaklarının ucuna bir miktar patates ^^ -ı^gf. 
Patatesin sayısı, tercihe göre üç, be.ş, daha lazla da ĵ _ 

Oyunun esası, yerdeki patatesleri, eldeki fcast'c'" "' 
''f karsı kösedeki tencereye taşıyabilmektir. 

Her oyumu işaret venlıı verilmez cgucce^. '= ""V ,̂. pof 
vatateslerdep birini almaya çalı^acaK • . 

. nntürilo kovmait "< 

eğilecek ' / / l^I ' î l f P»̂  
şıkla önündeki 
maklanyla ı;evn baska bir vilâan bu r«! „./....,— 
tır. Alır almaz, patatesi karştki tencereye götürüp 
harekete geçecekfir. Evel. kovmak iÇ'.n dedik. ^ 

Patatesi tencereye atmak veya sonradan oyuna ''J^'''j!^^ ^ıp^ 
bırakmak da yasaktır. Bunv ya- ~ " " 
pan oyuncu patatesini attığı 
tencereden eliyle nlacak geri ae 
tirecek ve yere bırakıp tekrar 
başlayacaktır. Halbuki yolda dü-
sürürse patatesini düiitiiğü yer
den tabii gene sadece kaşığı va-
.•iitasiyle alıp oyuna devam ede
bilir 

Oyunu, butun patateslerini en „„„.^^. 
evvel götürüp, tencereye koymuş _»_,..ı_._ıL....-.fı,ı..-^" 
olan kazanır. Oynayacaklar çok 
sa eleme yarv^ları da yayılır 

lanjı uıjuııa "̂  , 
Oyunun eğlenceli hır 

da şudur: 
Oyun bir sureye ba 

rı% hep birden f"'^''"'' Zıt 
iki dakika içinde «" "~ 
tesi taşımış olan ' ' '"f „, {«̂  

ra^ı»(0 sırasında '̂ '""^pj);» 
pışmalar oyunu boz'^^' ^ t 
sıtlt hareketlere de mus' 
ditmez 

Dört dört ba-tlanır. İlk ikiler 

Fazla 
mesai 
pAZLA mesai ücretle

riyle birlikte bir iç-
çl bu ay toptan 1200 
lira almıştır. 

Biz bu işçinin asıi ay
lık ücretinin, o ay al
dığı fazla mesai ücre
tinden 900 lira fazla ol
duğunu biliyoruz. 

Sual; İşçinin asıl ay
lık ücreti ve bu ay al
dığı fazla mesai ücreti, 
ayrı ayrı ne kadardır? 

(Cevabı 8. süttJnda) 
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BA^LANGK; 

-Yine bacak derdi-
uç sebep ve fiç çare 
VE İRILESMtS 1 — IBItT VE İRİLEÇMtŞ 

KASLAR: 
gACAKLARm ellendiği MI 

Selâmlık 
MESKEN 

:J«5L-
1̂ 

AincAllA'd» 
•'^ d», tJrtncl 

MpUntı Bı aramnuT C«*W *ar. Inalardan bM 

dağıldı O TMİteyto, aıcmlakatimlıln a* «««U bir aiMkan >-
mnİMi tdnda bulnBdajtuau, ralnmlanyla bir kaıa daha «tfrdflk. 

Konfaraaı bu.. Kttrniltrd» çek lâf adUdl VaMllar KİrKd), »il-
• latvaklUcrl aArlMU, mUdllrUr. umum müdürlar ksnuıtu, keepafa-
I tUla raporları «kondu... T̂ a bu aıada. maıkan dvnıınuııt da r*r 
, nü »»reblllrtm: 

•TttrMra'da Ut k U ( ^ oda bir mulfa)< ', bir da haUdaa iba-
I r«t bir •*•/ tan onblr Mil dOrfiyor.» 

Btr haaaba göra da. eda batma düaan tnısa a vlr«ttl btlmam 
; kaçtan, bat yıllık pUs lonuada bu rakaan 1 <Hrt«l bUmaıa kaaa 
i d4lfilrlllacaknıl«. Eb, onlara kalayhk va fayrat *ar*e«k Tann bn 
; mlUaitn kaduılıtnna da blrar Mbır TamaktaB «vrl dnrmaun! 

Baylar «oylar aaıa kahn kadınlar çakar. (Ban «ladan Tanaymn. 
\ Onun tfln açıkça ıCylayabdlrlnı): 

TdrkiyamUd* bugttn, avlanmak, btoaı da av bulma güçlümü yO-
; rttadas caMi-»! İMdlr. ETlandUclan »onri ?açtem»k Haırafl ey*P 
; ubn Ittiyoru, bu 4a herfayden faıla matkan aıkuıluı yüilindM-

dlr. luçhı 9»eukl*r laaMİMlBln karııa$uı4an, lak odara ıı̂ taıı ka
labalık •İlalarla «jnlhMD galmcklHlr AhUknthklar. nhhattlılflc-
ler, 9«cimı!ıllhlar »İr eamiyatln hunınınu karınn bttrttı bu J«M-
hUrlarİB Mbaplarinl htrifrdtn »net »# fırtı >n mNİran bulifi-

Köylü karının dardi, dili olaı biliyorum dattaalara t ı ^ a ı . f«-
h'lerln. IctMbaltrıp yarlilari d« darlHdlr, Am» ço4v ly) kö«ü bir 
»» Mihib) vaya aıkl kiracıdır Galiba maakm dâraaımn an »uurhı 
»alarak hlnadndi») muhit, çane d» büyfik tahlrlardlr. 

JE>«vlet, lanalar >«naaj Mra İla. kiraeıların dardina bir davI tra-
Tiakla maaguldür' Bulamadı Pak bulacağı da banıamat 6yla «d-
ünür ki. üc odaya II hl»i dü«cn bfr mtmlakMa bu dâvayı MacIU-

•en nkıcak kanunlarljı hallatmak frıiimkiın daçHldir. Oarlye koopara-
•ifleama kalıyor. On» ta«*bbU« »danlarljı h«İi la«. iclar aeut.. 

Nayıe bir burtdn halltrltlmemlı, i»larin çârMİnl k»«(ad»c«'-
^lUı, Yalnıj htnlr bııim beri kındlUrlndın Uraf oldy^um hı-
«ınılıHin hlr H*i^w var Bu kirılık tv lılndt (ıtlı mtişkülpa-
İMİ ölmıımlar Bl̂  oda tkılkıi dly» »mJl İyi daJHld) dlya, ki-
iorlfar) yoklu dly»,.. uiirü» çıkarmaımiar. Bilılnltr W İteealannm 
bir Nuytuıluk «»babi dt. eo'ulc coeuklann» lâyık »«rdükları elnı-

- '-' '» -ıfltviimif iT̂ Hi 'nki ' t 'dt Icenfertm auînk 
"•" An--. 'ı'-ı o»ft# k«rı-V«'? ı?ar»ı'!k!> «ala-

t •r'̂ ıım vq itn^ ktndlmlr* 9Ü7tB»llm. 
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m a n sert olduğu farkedllir 
Bilekler ince, baldırda ada -

- lel*r âdeta toj>arlak bir j e -
kll almi9, fazlaca Irlleşmiştlr. 

Bacakta fasla yag yoktur. 
Pakat derin kaslar arasında 
hücre çofalmaaı olmu9tur.Bu 
hal, erken geilşmlf çok genç 
yastaki kız çocuklarında gft-
rttltir. HYken buluğ sebebiyle 
hormonlarda, kan dolaş ımm-
dft sarsıntılar oImu#tur Bu 
samıntı fbaaen' bacak kaa-
larmdald bu anormal zel lç-
meyl yapabilir 

Doktor netaretlnde sıkı bir t«s-
davi İle (masal, enframl re hu
sus! jimnastik hareketleri 1 kas
lar yavaç yavaş normal hftle <te-
Ur. Tedavi süresi bir »eneden 
faıla ilabilir. Tedaviye hemen 
başlamakta »e anormal tesekkfl-
10 yerleşmeden yok etmekte bfl-
\ilk favfîa vardır, 
8 — YAĞLANMA: 

Bacaklar elle basıldığı saman 
sertleşmiş İntibaı verir ve taaylk 
edilen yer acır. Cok fazla kaim 
deJSldir. 

Bu halde deri altmda anormal 
bir artışla çojfalan yag hOcrele-
ri venl bir tabaka mevd-^na ee-
tlrmlîtlr. üst dert bu vai} taba
kasına yapışıktır bu sebeple or-
(î»n kalınlaşmış olur. Aynı ka-
Imlaşm» ve şişmanlama çene 
altında, kollarda da çörûlOr. 

Bu tara bir vaflanma «enel <v 
larık hormonlann normal »kil-
de vazife eöremedifl insanlarda 
«öriUilr. O halde doktorun va-
pacaSı esaslı bir hormon teda-
.vlsi tle İzale edilir, pazı vaka
larda fazla kalınlaşmış bacaSa 
özel yae eritici ilâçlar da tatbik 
edilir. Muntazam masaüann ve 
limna.sti**''' ı̂ " fıvlalavı Mlvük-
tflr. 
S - TANaııcr KALINLIK: 

%^n hallcrdp barak •Kimd» 
kalın nlmadıfı h.ıldf eo? üidan-
ma«ı ile kalın görünür. 

Bileklerin kalır olması normal 
bir bacaft kalın ectstenr. Baldır 
kaslsrı (haMa .'abahtan aksama 
kadsr r^t\n\t\ dan^ı^îlerdp bile) 
çok. cok nAdır vakalarda kalın
ladır, BacaJı ince göstermek 1-
dn kalın bileli İnceltmek j*t«». 

Nihayet, bazı hallerde bacak 
• '1 halde sekli göze 

hos görünmeyecek bir çirkinlik 
arzeder. Meselft, baldır çıkıntısı 
çok aşağıda, bileğe yakındır. 
Dansözlerde çok görülen blı hal
dir, normal kas topluluğunun al
tında da bası kasların gelişip i-

• « 

nleşnıesıyle meydana eellr. Ar 
ka üstü yatarak ve ayaklan har 
vaya kaldırarak yapılan jimnas
tik hareketleri zamanla bu cir-
kinli*i izale rripr 
NETİCE: 

Demek oluyor ki. kalın bacak
ların sahipleri ümitslzUSe kapıl
mamalı, fakat sabırlı olmak icap 
ettiğini de unutmamalılar Çün
kü dertleri çaresiz deftildir. Fakat 
tedavi uıun sürer, sadece iyi nl 
,vet ve gayret de yetme* çok de
fa, tıbbi müdahale de İcap ede
bilir. Ne var ki. sebep keşfedilir 
ve tedavi bıkmadan. ısrarla ta-
icip edilirse daima ivi netice ve
rir. 

Mesele cesaret ve sebatla mü
cadele etmekte.. 
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Evinizden çiçelc 
eksik etmeyin 
CVtNtZDEN yeşiUık ve Çi-
*^ çek eksilt etmeyin. Her-
gun çiçekçiden parayla çi
çek satın almanın imkâD-
sızlıgmı biliyoruz. Ama kır 
çiçekleri, türlü otlar çam 
dallan. Kısaca aklınıza ge
len her yeşilUk iyi kulia-
ıııldıtı zaman en pahalı çi
çekler kadar gönlü açar 
Plâstik çiceklerm en güzel
lerini, ortalıkta hi; çiçek 
<'ulamadı|ınız zanıan, ara
la lirada ve çok düşünerek 
Kullanın. Bunları yine de, 
vejil bir çam dalının veya 
taze otiarm içine jerlejtir-
iTiiye dikkat edin. Bilhassa 
ı'azla gözbnunde detii. u-
akça lîbselerde dıı • stms 
itina edin Size ı,ı<'" «̂ımlz 
modeller bu dü»üıı«a Ua kı-
nrlaasuıttf. 

Yarım dakika içinde 
CESİMDE gördüğünüz şeklin «başlangıç» yazan 

yerinden hareket ederek son'a varmanız zan
nettiğiniz kadar kolay de&ildlr. Bununla bir
likte dikkatli davranacak olursanız yarım daki
kada «başlangıçtan» sona varmış ve böylece bul
macayı çözmüş olursunuz. 

BiZiM KÜÇÜK SIRLARIMIZ 
türlü etten köfte yapüabillr. 

EZtLMiS kuru «eorelerden, patatesten, hattâ ıspanaktan bUa kftfte 
yapılır 

EN lezzetli kofta koyun etinden olur. 

SieiK etinden köfte yaparken kasaba İki defa çektlrmeUdlr. 

N a s ı l p i ş i r i l i r (SÜHÖ Makama) 
J^ALZEME. 1 paket bir numara makama — Bir kilo süt 

- Altı yumurta - tkl'kasık sana vey» terevaf _ Tuz, 
biber. 

Mıkırnıyı |ü«ic« hatUyın, luyunu gürtn, jejuk «uyls vıkann. 
Bir kilo çlf »ütün içine «Itı yumurtivı kırır Vsf lU.-- «Hm <„. t , 
bibeı- ekin, iyice kanstınn. 

Makarnayı t̂enarlı bir tepsinin içine bojaltın. dur icppçe ile iyice 
düzenleyin. Hazırladığınız «ütlü yumurta^T makarnanın üzerine 

muntaramcg bojaltm Orta hara
retli fırında üzeri pembelejinceye 
kadar pişirin. Evde fınnınız yoksa, 
bu yemeği ölçüleri azaltarak, elek
trikli ısgarada da yapabilirsiniz. 
Valnız, sık sık harareti kontrol et- BUMBAR 
meyi unutmamalısınız ve arada bir fitinz, 
fl?i Prtzdan fekmell.«inİ7 

•
BAH kSftelertn içine Konu
lan ekmek bayat olmalıdır, 

• COK kaim köfte İyi plçmez, 
çok incp köfte tıkır tıkjr o-

lur 

•
KÖFTEYI solan koyına3nn, 
fakat bol solan suyu kovur 

^ TAVADA küfte yaparken ya-

»ir örli vajı koyun 
A KÖFTEYE mutlaka bahar 

n y«rıyı îe,"t1nvı}ı ve mı-

bi
ber, kimyon koyun, 

KöFTET.ERt sofraya mutlaka 
-ıcak cıkgnn. 

lUGklÇE 
— Kasaplık harvaaiarın kalın bagusa^oa djar, kıynu, 
vaya bulgur delduralarak rapılaa yamak. 
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-lÖB̂ t nunsruı/in uıussui « ĵ 
•UBOajCatf BtzBd i â n ^ * ' . ^ ^ 

•JtpausLiS! ysıjajıö jıji 
tDa,>;[jL(t BAnifAn IBSS 8 i ^ 
rıq aiJi!U3uaS •janci"'*'^ ıi* 

-sıuat "̂"WHI ^Öl'I'^^^ »ıj<f 

nauıauııa biıqqaSaı .u *'" j«]|«̂  
iOPtJio:! BuıiBp 2it[UB:iı>ıI* •* ̂  
İJÜPBİO Hap.'İEJ 8JB|U8'"^ ̂  
ıiBidau ruıAn tzan suu^*»* ̂ j 
•ISAE} uıuüiJtoa ^önN^A^^lH 
•aaın} BIHBAB juAao SA •''^'^J!<> 

UiajB^ JBPB3I IJiapaAUBJI *P (p 
'auıs:iE UIUBIIUBS :ânN*'* jç 

:nuyoa ^^ 
-nXn lUfAn BIZIBJ ueijBBS *^jgjii' 
oiSj MptnXtıq 'aıoS BUiîlPl^ıj 
UBpafltBuunSBiv : 6 n N V * ^ 

•Biî ııunsıu(An u?v)nqstîa • ,,«< 
-aı£ fuTUtjjz uıuıçsu; usuıA* ̂ ^ 
Uî5î îiBuınAn :SnN*'*. ̂  

MtPiaidaq^,,ö^ 
KStlt *1 S 

•U9[U(P İA Ump «SS«ltlW (1 
•«8 3(n UnUTUî n 

^4BA 

•«jtq znsnııAıı tuBSUi 

iTq 

9U Bpu!)|)i»i| Wv,\ 
SluiüztS :ıı4ıisap nsaıM • ̂  

up-5iSB m p i o s - i '**^^ ' 
tn«njj3;aı ı̂ Binsı uuCecınS^jj; 
•SîuııızîS )(istiap utunP ^ ^ 

— S •inBOUajS] BUBp î' yi#l 

ı^^P< 

ÎBS ULABqng - > 
nsnounuos uiiaınu} 
lOs U!U};a3(s3 uı.\Bqns 

«Jıtdı kakîMiul Uııat btnkaa, 

Bugünün yemekleri 
OıîUE - SojUf lyamna» hasianmıj 

patatesi Sutlu makarna, 
MürdUm *ri|i kompostoau. 

AKŞAM - Soğan çorbası, üstü sal-
çalı iögUı, Havanı. 

BURUK - tyice elnımu, ririnet 
ı$tı buıın ı«bx« v* mıyvalar. 

BUT — Kasaplık vaya buı kümeı va av hayvaalarmuı, kalça İla 
dU arasındaki atll va makbul kınnt. 

BUZDOLABI - ElaktrUcla t|ln«n va ylvacaklarla botulmadaıı, ta-
aallğlnl mubataza adarak laklanabllacağl dolap, Mamlekatbalı* 
galan ilk buıdolaplatının matkaaı- Frljldar olduğumdan, birçok 
avlarda umumlyatle buz dolafeınm adı olarak (H)dar kalimaal 
kullanılmaktadır. 

ITzıS ^iiSılap [jaıodB I0*_'^'(<j* u>ı« 

W»PS»S - Z •&iuiipn«Jİ»P 
tojı jos n]xaj[w piBpîBS ia5|w piBpflB» j 

vrumo 
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ingilizler yeni 
birB.B.Yarotmal( 

çalışıyor... 
'luiie Samuel adıodaki 19 yaşıodaki sarışiD ingiliz 
Pzeli «Uzun Gemiler f i l ı i ile hüyiik sükse yaptı 

„^f-^ 

JULîE Samuel, halı vakti 
yerinde bit İngiliz ailesi

nin kızıydı. Hele dedesi Wll-
llam Foyle'un bütün dünyası 
sanki oydu. Bütün dedeler, 
ana ve babalar gibi, .lulie'-
nln ailesi de onu İyi okullar
da okutmak, üniversite eğiti
mi yaptırmak, o güne kadar 
da İstediği önünde, istemedi
ği arkasında bir kız çocuğu 
olarak büyütmrk itiyorlardı. 

Olağanüstü 
güzellik 

Fakat Julie'nin olağanüstü 
bir güzelliği vardı. Çabuk ge
lişmişti. Daha 12 yaşındayken 
bir filmde kendisine cocui 
rolü verdiler ve böylece mes
lek hayatı başlamış oldu. 15 
yaşmda ortaokulu bitirdi ve 
öğrenim hayatına da son ver
di. 12 yaşında başlıyan mes
lek hayatı devam pdlyordu. 

Kusursuz 
vücut 

şimdi 19 yaşmda bulunan 
Julle'nln vücut ölçüleri W-
55-90, y&nl kusursuz vücut 
güzelliğinin ölçülerinin tıpa
tıp aynıdır. Yedi sene önce 
başladığı meslek hayatına a-
ra vermeden devam ediyor. 
Üç bankada hesabı, bir me-
nacerl, bir muhasebecisi ve 
Londra'nm en İyi semtlerin
den birinde bir apartman da-
ir«it yardır. 

•• "" Cemile 
•»r kiM canlandınyoT 

övUiç^" ;̂"^_Ei"» tılnuııdf Jal ie Samuel döven ve 

Son filmi 
Juü» Samuel en son olarak 
«üzım Gemileri filminde Kd 
almıştır. 

«ÖP ANNENİN ELİNİ» ADLI KORDELÂ İÇİN 

İlk defa iki rejisör bir 
filmde yan yana geldi 
Çöl iaresi piyesinden ahnan hu lilntde yine iUt 
dela olarak iki kamereman beraber çafışacfto 

.luHe Satnnel: GüMUiçine güveniyor 

Bu filmde bir adamla kavga etmekte, 
dövmekte, dövülmekte ve adam taraJmdan 
bir havuzun içine atılmaktadır. Julie. bu 
filmde şahane güzelliği yanında sanat kud
retini de ispat etmiş ve büyük sükse yapmış
tır. Şimdi prodüktörler gene aktristin pe
şinde koşmakta ve Julle Samuel'i İngiltere-
nin Brigitte Bardot'u olarak dünya piyasa
sına lanse etmeye çalışmaktadırlar. 

DEYAZ perdenin tutulan akto-
rü Ayhan Işık'ın kır saçU o-

larak görüneceği «Öp Annenin 
Elini» filminin çekimine başlan
mıştır. Baz: sahneleri de Yalo
va'da çekilen bu film, Türk si
nemasında ilk olarak İki re.jisör 
tarafından çekilmiştir. Filmin •-
sas rejisörlüğünü Memduh On 
yapmakta ve kameraman Mus
tafa Yılmaz İle çalışmaktadır. 

ttn ile ortak olan Rejisör A-
tıf Yılmaz da kameraman CMni 
Turanlı İle filmin biran önce ta-
mamlarunası için hn7i «annele
rini cekpcek"! 

İki rejisörle çeıuien «üp Arne 
nın Elini» filminin konusu Çöl 
Faresi piyesinden alınmıştır. Be
yaz perdenm psmer iönü saç-
lannm yanını yaldız İle boya
yarak, yaşlı görünmeye çalış
maktadır. Ayhan Işık kır S3.çlı 
olarak yepyeni bir şahsiyet ka
zanmıştır. Ro) arkadaslan Işık'ı 
»açlannın bpyazlpnmw şeklim 
görünce: «Ayhan sana çok ya-
kıstı» demekten kendilerini alsr 
marmşlardır. İşık. filmin çekimi 
bittikten sonra dakikalarca uğ
raşarak, alkolle saçlarının beyar-
lıklarmı kaybetmeye çalışmakta
dır. 

Filmde baş Kadın oyuncu ola
rak Fatma Girik oynamaktadır. 
Işık. orta yaşlı bir İş adamını 
canlandırmakta, Fatma Girik de 
fakir bir sekreter olarak görün
mektedir. Filmde aynca Huluri 
Kentmen. Aziz Basmacı, Zühal 
Tan rol almaktadır. 

ozur 
Salı günkü UâveJün ön say

fasında ellmizd* olmayan bir 
yanlı; anlama yüzünden Ör
dün Kralı Hüseyin'in 1W n-
kek (ocuiu olduju yazümıjtır. 
Oysa Kral Hüseyin'in Dina'dan 
olan çocutu kızdır, ikinci ev
liliğinde bir veliahta kavu$-
muştur Düzeltir »zür dileriz. 

«Op Annenin Elini» tuıumuc Ayhan Uftt. Zühal Tan Be Mr a^k 

KARANLIĞIN İÇİNDEN» 
I'İYESİ BEYAZ PERDEYE 
H l N M A K İSTENİYOR 

M. Demonpt eşi ile isi arasında 
tercih yapmak zorunda kaldL 
Örnek bir aile olarak gösterilen Demonğeoi 
H. Cosie çiiii şimdi eskisi gibi musui değiller 
g E K l Z yıldır çevirdiği çeşitU 
"filmlerle dünya çapmda ün 
kazanmış olan Mylene Demonge-
ot, bugün meslek hayatıyla do
kuz yıllık evlilik hayaü arasında 
bir tercih yapmak zorunda kal
mış bulunmaktadır. 

Son aylarda Mylene'nin bir ör
nek olarak gösterilen evlUik ha
yatının eskisi gibi n^ükemmel bir 
»•mde yürümedin kimsenin gö
zünden kaçmamıştır. Mylene'tn 
kocan tanınmış fotoğrafçı Henrl 
Coste, Cannes'da iki ay süren bir 
çalışmadan »onra, Parlst» kansıy-
U birlikte dokuz yıldır yaşadığı 
apartmanına döndüSü zaman Myle-
ne'in, son çevirdiği filmin gala
sında bulunmak üzere, uçakla 
Honkong'a gitmiş olduğunu öğren
miştir. Ama aradan birkaç gün ge
çince, güzel yıldız, kocasma tatlı 
sözlerle dolu bir kart yazmaktan 
<1« geri kalmamıştır. 

Yakmda Mylene'ln Paris'e döne
ceği ve kocası İle eski hayatına 
devam edeceği tahmin edilmekte
dir. Bununu birUkte, güzel yüdıı. 
bir yandan mesleğini, bir yandan 
•vllllk hayatını yürütemeyecek 
kadar İhtiraslı bir kimsedir, Myle-
ael yakmdan tanıyanlar, meslek 
hayatı İle kocası arasmda er-geç 
kesin bir seçme yapmak zorunda 
kalacağını söylemektedirler. 

Ĵ fid Filmin çevi 
""âle ve Alev 

Q R A L 0 Ö L U ailesinin kO- •* 
Çûk Muıat elçisi Al«v 

^«Joğlu İçin yeni bir fil-
«>«ı hazırlıklan yapümak-
^ r . Geçen sezon İçinde 
5«vlrdığı «Kötü Tohum» 
J"nıi Ue ba^an kazanan A-
' ^ Oraloglu'nu simdi de, 
^aranl ığm îçüıden» fll-
f*«ıde oynatmak istemek-

• ^ m sahibi Turgut De-
için 

rmek istediği film'de 
U r a I o ğ l u r o l alacak^^^ ^^^^,^^ ^, ̂ ^ ^^^^^ ^,^ ,,„; K̂UTSUZ bir süzemie .^m 

^ ^ . } ^ ^^^ çevirmek 

'^ötü ^ ^ 8lbl Alev Oraloglu. 
^« hı»ı<, *™* piyesini annesi 
da ovr, ""* '̂ "»^o§^u tiyatrosun-
'̂ iHı o '* -̂e büyük ilgi topla-
harçjj ^"nun üzerine filmciler 
Hz ^Z ^^^''^'^ *»" Piye»! be-

5lmri- " aktarmışlardır, 
"^^and «f̂  «Karanlığın İçinden» 
Sin fi, ^ ' " ^ n karşısında ply^ 
^im^^ «lınnıasına karar vfr 
'̂ Vesini" "Karanlığın tçlnden» 
^ ^ , 1 ^ " ^ y'̂ *̂ ^ Alev O-
Isr^ C!^'^ ve dilsiz Helen Kel-
Piyes '^Jî'^'^üSünti oynamıştır. 
^^irSfA alınması sağlana 
Oftu - - * ' '« aknesi Lâle Oral 

ARKA 

«ffllr «a »5*1 rollerde görünecek- | 

PENCERE 
Ayfer 
Koray'ın 
aşkları 
DFYAZ perdenin yeni ve güzel 

mliiilannian Ayfer Koray'-
tn a$klannın bin bitmeden ye
nisi bdilıyor. !$ııh ve yofamannt 
Men !l) bil kndın olan Ayfer 

Koray, Iftn Kaan'dan sonra âUrt 
erkek arkadat değiştirdi. 

Son arkadaşıyla beraber ev
velki gece Kulüp Karten'de pek 
stktfıkıydt Ayfer Koray. Bu «fct-
Hkthğa kimi$i aak kim^'i â" 
''eki dedi. Aihnda ikiti it myıA 
kapıya çıkıyojiu. 

Suzan Avcı 
ve Varol 

ALTAT^n son maçları ^bebiy-
le İstanbul'a gelen ve bir 

hayli gol yiyen Varol ttrkmeı, 
gecelerini nişanlısı Suzan Avcı'-
yla birlikte eğlence yerlerinde 
geçirdi. Genç nişanlıları bir ge
ce Maksim'de bir gece de sabaha 
karfi bir işkembecide gördük. 

Suzan Avcı inadına güzel. Va
rol ürkmM İM İnadını mah
cup bir çocuk gibiydi. Zaten son 
günlerde Suzan Avcı bir hayli 
çüzelleşti. Hani Varol elini ça
buk tutmazsa Suzan Avcı'ya y 
ni talipler çıkacağa benzer,. 

«Muallâ» nm galası 
ytlRKÂN Şoraym «Muallân « 

Şan sinemasında başladı, tyi 
bir gala tertiplenml$ti o gece-
Film hakkındaki vargıyı elet-
Hrmeciler ve halk verecek. 

Sadece o gece kulağtnaa n-
Mîdanon bir deiiMm ^ " ' 

Bümem yalan, bilmem doğru, 
ilendiğine göre bir trafik ko
miten Rüçhan Adh'yt iyice doğ
muş. Bu habere de en çok Me
liha Şorap seviniyor *0h olsunı> 
diyormuf.. 

Ressam Faruk'un 
sergisi 

nzUN müddet Amerika'da ka 
lan ressam Faruk'un BeyoS-

lu'nda açtıjı sergi, büyük Up 
topladı. Yem dünyadan dönü
sünden sonra Türk film yıldızla
rının karikatürlerini yapan Res

sam Faruk 4uyduSumu2t gfirt, ( 
\ aKuıda yine Amerika'ya gide- j 
çekmiş. ( 

Semra Sar'm j 
sürprizi I 

DEYAZ perdenin minyon tipli, ı 
güzel ve tempatifc ytldm ' 

Semra Sar önümiUdelci tıünler ı 
İçin hazı iürprizler !i(wırItj/or-
muş. Ne olduğunu öğrenemedik. 
Ama söz verdi yakmda, «Arfea 
pencere» ye açtkltyacakmtf. 

Boran'm yeni 
esprileri 

"VENÎDEN çalışmaya bağlayan 
Orhan Boran'm günümüzle 

İlgili eaprilen çok tutuluyor,, Hfr 
le Mandy'nin nişanlısı baron İle 
bir seksüel prodüktörü hedef tu
tan esprisi halkı kırıp geçiriyor,. 
Ancak duyduğumuza göre bu es
pri ûaerme muhabbet tellftUan 
«Baron» unvanım almak için te
şebbüse geçmişler. Hayırlısı, 

Turizm ve 
folklor 
filmleri 
haftası 

sona erdi 
PARİS, öeel 

«Oûmû* Arslsn» ödülü Bert-
rand BllerHln «Hltler, Connais 
Pas.,.» adlı filmine verilmiştir. 

Bürüksel'de terUplenen 13. 
Milletleraraaı Turizm re Folklor 
Mmleri haftasına 88 memleket 
tarafmdan 96 film gönderilmiş
tir. Jüri, reaml turizm teşekkül
leri Mllletlentraıı nir l i« ödülü
nü Jean Leh^risseyin «Une 
Painence de Samadet» adlı fil
mine vermiştir. Bu fUm Fransa' 
nm Landes bölgesiyle llgUldlr. 

Milletlerarası İlmi filmler ı 
kinci festivali .jürisi büyük ödü
lünü Secam adlı filme vermiş
tir. Bu filmde renkli televizyon 
alanmdaki Frans» sisteminin 
teknik ve artistik bakımlardan 
üstünlti|;!ü belirtilmektedir. 

VT, SES nsSTÎVALt 

VI, Ses Festivali H lift 17 
Mart 1964 tarihleri arasında Pa
ris'te yatulacaktır. Dlger yıllar
da olduğu gibi bu fü da festi 
val sırasında ses alma ve verm? 
alanındaki son yeniliklerle Ugi-
M buluflar açıltlaımmkt». 

Mylene Demonifeot Mr galada Prens PhlUp'e Uııı«Untar6ai 

8»n Rsclı gftMl yıldu a«i İU aaoab atasutâa Uı tercih rftaak 
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Doktor evde 
yokmuş amo 

CESt kısılmış olan bir adam 
üolıi bir doktora muayene 

olmak VU-KC^ evine gider. Kapıyı 
«çan hizmetçiye kısık bir sesle: 

- Doktor evde mi? diye sorar. 
Hianetçi aynı şekilde alçak 

iesie cevap verir: 
- Hayır efendim evde degıi. 

Bayan sizi bekliyor, yatak oda-
«ma geçebilirsiniz. 

Meğer kızmışmış 
g l R delJ, bir başka deliye 

taslar: 
— Nasılsın yahu? Vic-

tor Htigo'dan haber var 
nıV 

— Victor Hiigo'dan mı? 
O öleli çok oluyor. 

— Aman ne iyi! Bana 
kızmış olmasından korku-
yorf)""- '• 

• 

I Ş » " 

• 1 

miifi:! 

i Sinemanın 
i başlangıcı 
I ve sonucu... 
: PÜYÜK rejisör. Aoel Gance şöyle diyordu: 
: — Sinema, ünlü bir insan olarak başlanı-
E lan ve tanmmamış bir kimse olarak bitirilen 
Z yegftne sanattır!... 

E Çapkın küçük 
i Y^Şl'*^^ nlsbetle büyük tecrübeler edinmiş 
"Z olda^ halinden belli olan »n ttç yaşla-
r nnda bir genç kız sinema leverler tarafın-
^ dan tertib edilmiş bir toplantıda, finlü er-
^ kek Mİdızlardan birine yaklaşarak şöyle der: 
3 — Bir zamanlar çok sevdiğim yakışıkta 
r bir erkeğe benziyorsunuz... 
E — Bu erkeği ne mman «evdiniz? 
E — Dön gece!.. 

= Tenor ve komşunun köpeği 
E R^R sosyete toplantısmda, evsahibesl, taıun- jH 
= nuş bir tenora yaklaşarak |öylt der: ij; 
E — Bu akşam bize bir şeyler aöylemeyecek is 
E misiniz?, jji 
= Şarkı söylemek istemeyen t«nor Ur mazaıet İ| 
= uydurmağa kalkışarak: jn 
E — Şarkı söylersem komşularınız şikâyet •• İs 
E der, der. JÜ 
"—_ Kadın cevap verir: «Yok canım, onlarm jji 
= köpeği sabaha kadar bütün mahalleyi ayağa iü 
E kaldırıyor.» İf; 

= îşten çıkarılınca i 
^ il 
= tşİMUfc.N alınan bir polis müdürü Franau % 
= Başbakanı Clemanocn'ya derdini anlat- İÜ 
E mağa gitmişti. Başkanın karşısma fikınea İy 
g şöyle dedi: İ| 
B — Beni alçak bir adam olduğum için jjj 
Ş mi yoksa trir budala olduğum için mi işim- H: 
1= den çıkarıyorsunuz, bilmek istiyorum? ::• 
E Ve şu şekilde bir cevap aldı: 
E - Belki her ikisi oldnğnnnz için!. 

I Suflörü harcamışlar İji 
E O^'^'^ ^̂  tecrübesiz biı tiyatro topluluğunun |İ:' 
^ klâsik bir eseri temsil etmesinden sonra, ta- |:| 
E luıımış bir eleştirmeci şöyle yazmıştı. !§ 
E — Bu klâsik eser, suflör tarafından şim- -jj 
E liye kadar görmediğimiz mükemmel bir şekilde % 
n oynandı. Yazık ki, sahnedeki aktörler, suflörün jjj 
E bu şahane oyununu bozmak İçin ellerinden ge- jn 
E leni yaptılar... jH 

I İnanıyormuş | 
E J'^^'^ Coctean «öyle derdi: [;: 
= — Talih denilen şeye inanıyorum tabi!. Üj 
^ Taksa, sevmediğim insanların basan ka- İp 
5 lanmalarını nasıl açıklayabilirdim? 

I Göstermek için 
S t Kt kovboy üç genç kızla karşılaşır. Kovboy. 
E lardan biri şöyle der: 
E — 9u kızlardan birisi banim nlşaniımdır. 

_ S — Hangisi? , 
^ 5 Kovboy cevap vereceği yerda talı«ne««nı 
S ~ Fevkalâde bir eser do.<rtum!.. = çekip ateş ederek kızlardan ikisini vurur. 
W»W,\\%W.\\\WWWf,WW^^^^^^ - Ayakta kalan» der... 

^ıiın inin-Tin-^^ 

i;i::!İ!!:!:::l!J;:i:;;:!:"l:!:;;!:!î!!!::!:: i:!:;!i:!in~ 
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Fiyah 
yiihseh 
buluncti' 

, y j ^ 

A'^t^^'tJ.ll.. 'Cy»" '̂ 
— Haylaz ço.!!: 
cnk, şu maskeyijl] 
ver bakayım! :-!; 
— Önce siz;:: 
maskenizi verin::! 
bana hele I. |li 

den birindeki 
kapısı açılarak iç^n 

"•' -I I H 

-«o-

/^-»m0i*t • « • • • 

-^vX 

-- Beni nasıl;:: 
tamdın yahu? İİİ 

bir »<* B» 
yigi girer Tezgâha yf'^s»*^ 
bardak viski ister, ^ej ^f 
viskiyi verdikten sonr» 
der: )ıD 

— Buraya şimdiye ''̂ r jçi"'' 
bir ren geyiği gelip '̂  
misti ^ 

Bir bardak viskiye « o^ 
ödemek zorunda ^.^^ ı*" 
ren geyiği, çıkmadan ön , 
haneciye şöyle cevap *̂ ^ 

- Otuz liraya bir "â "̂ ı^ 
ki verdiğinize göre ''."'^ "T 
geyiklerinin gelmesini bw 
beklersiniz, siz. 

O da bilmiyor»****'. 
| J ARP sırasmda Mare?»'^ 

gomery'nin şoförüne V^ ^ 
lan sık sık «Harp ne «* g ^ 
tecek.. Sen mareşalin '"f̂ yofl̂  
Duymu.şsundur» diye ^ ^ ^ 
di. Şoför mareşaldan ti\j^ 
kadar harbin ne zamaU b ^ 
ne dair bir sey duymac^sv^^ 
kat duyar duymaz arkao»' 
haber vereceğini söyledi- . 

Bir gün şoför arkad»?'*/ 
koştu «Mareşal fikrini * Jf 
diye bağırdı. Arkadaş l»^^ 
rlnden fırladılar, «Ne deoi"' 
etrafını çevirdiler. 

Cezasını çeke»"'* 

W E W YORK ma?a«»'*^f»f 
birinden bir çift İP«'' ^ 

çalarken yakalanmış o'*" K«JI'' 
bir kız, bir yıl boyunca f 
yün çorap giymeğe mah^ ^^ 
dilmişti. Cezayı çektiğin' f̂» 
edebilmek için haftada fî ^ 
mahalle karakoluna gldeî * 
çoraplarını gösteriyordu.-

»mu, 
•«tij„ 

"«M> 

^^Hi , 

««îi 'sltie 

1> 
^f':v>\^ 

İl! Pi 
Hiii8M!IR!!K!Mifl!n!!!n!!ffl!n;S?!S!)n!!ni!!!nii!li;: 

Garip bir' 
D ! R Amerikan gazetesin^' j ,^ 

lân çıkmıştı: «Ben bir .v*l̂ j,f 
{.sterseniz, yazacaçım bir ^^\^ 
ye sin kahraman olarak "'''jj)»' 
hikâyeyi hemen adresi"* '̂' ^ ^/' 
larım Fotncrstmı/ı. ^^^^-^At^ 
nirle ilsin bazı hilpleri «" ^f 
">enia »erelilidir. Ayr«» 

•nci 

"»»«ma 


