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Dışişleri Bakanlığı Kıbrıstaki Rum 
tecavüzlerini vesikalarıyla açıkladı 

Kıbrıs^a ilk «Barış 
Kuvveti» dün çılctı 

•
Kıbrıs'ta Rumların saldırganlıkiaiiuu. uı .u.u t...,csi halinde 
çıkarma yapmak üzere İskenderun'da hazır vaziyette bekleyen 

birliklerimize mensup bir uçaksavar grubu... (Telefoto: THAj 

Kruşçef İnönü'ye 
Kıbrıs ile iigili 
bir mesaj yolladı 
Sovyet Başbokani Kıbrıs meselelerinin sulh 
yoluyla halledilmesi temennisinde bulundu 

ANKARA, 6«»l 
C OVYET Rusya Başbakanı Krujçef dün Ankara Büyükelçisi Rijov 
^ vasıtasiyle Başbakan inönü'ye bir mesaj göndererek, Kıbrıs'ta 
İhtilâfın barış yoluyla halledilmesi temennisini bildirmiştir 

^ade''h^^^ .Vtni hâdiselerin çıkması halinde gönderilecek pı-
l'î'lere binri'̂ '''̂ ''̂ '̂ '' "=''^l'ye gemilerine bindirilmiştir. Resimde ge-

ıC'^lmev-t H"^"'"" '̂̂  üzere GMC lerle limana götürülen askerler 
^ -~ -^ ;_ l_^ ' ' - (TelCfoto: AKŞAM — THA) 

Nevindeki iıaalil 
% l e lehdii ednmiş 
J*" Cinayeti faili^ maktulün kayın 
*"^esi aleyhine «tehdit» dâvası açtı 

Erol ÖZDEMİR 
dy'..^^yete cinayeti» faili kuyumcu Yekta Özcömert, öldür-

"esi jj]" 'kayınbiraderi Hayati Düvencioğlu'nun eşi Aysel'in an-
Mvu .""̂ t Yalf.in aio„v.ino «rSiıimio tohrfit vp hakaret» iddiaca HA"'" *̂'Ç»n aleyhine, «Ölümle tehdit ve 

^*va açmıştır. 

'" Oevlet Bakanı oldu 
ANKAHA 

sebebiyle 
ÖMİ 

o»? ötvlet*' ,'"<"'iyie istifa e-
«U,m Bakam Veflk Hirinççi 

{"•'e r„i"'*«*""n kabulü ile 
'ÜST'Ü!"^*' Senatosu Ma-

Dün 2. Sulh Ceza Mahkemesin
de başlayan duruşmaya iki ,tan-
darma ile getirilen Yekta dâva 
konusu olan olayı şöyle anlat
mıştır: ((Geçen hafta, sanığı bu
lunduğum cinayet olayının yar-
(jılanmasında bulunmak üzere 4 
Ağır Ceza Mahkemesine getiril-

bu 

önce sabah saat 10 da Cumhur
başkanı Gürsel'i ziyaret eden ve 
.î3 dakika görüşen Rus Büyükelçisi 
daha sonra Başbakanlığa gelerek 
Başbakan tnönüyü ziyaret etmiş
tir. Rijov, B-îşbakanhga geldiğin
de İnönünün vanında Dışişleri 

(Devamı Sa. 7 Sü. 2 da) 

Mısır, Kıbrıs'a 
silâh gönderiyor 

KAHİRE (AA) 
Diplomatik kaj'naklar. Kıbrıs 

Rumlarına gönderilen silâhların 
Mısır'dan sevkedUmekte olduğu
nu doğrulamışlardır. Aynı kay
naklara göre Sovyet ve Mısır ha-

R t J o V 
Krusçet ten mesaj getirdi 

lif silâhları, adaya tam bir gizlilik , , , , , , , , , , , , , , , , , , ı ı ı n ı ı ı ı ı ı n ı ı 
içinde sevkedihnektedir. Silâhların ; 
bir çoğu, matbaa malzemesi ve ; 
buna benzer diğer malzeme «di ; 
altında Rumların elinde bulunan : 
Kıbrıs limanlarına çıkarılmaktadır. Z 

Konadadon sonro 
isveç birliği de 
Kıbrısa geliyor 

LEFKOŞE, Özel 

Güvenlik Konseyi 
kararma uygun o-
larak Kıbrıs'ta gü 
ven ve asayişi sağ
lamakla görevlen
dirilen milletlera
rası «Barış Gücü» 
nün öncüsü olarak 
dün akşam Kana
da ordusuna men
sup 36 kişilik bir 
grup Lefkoşe'ye 
gelmiştir. 
Kanada Kraliyet Hava Kuv

vetlerinin bir uçağı ile Kıbrıs'a 
inen bu grubu. lÖOO kişilik Ka
nada kuvvetleri takip edecektir. 

Bu birlikler. Kıbrıs'a hareket 
emrini almışlar ve harekete ha
zırlanmışlardır. Kanada birliği
nin diğer gruplannın yann ak
şam Lefkoşe'ye varması beklen
mektedir. 

Barış Gücüne İrlanda Mo v« 
isveç de 70n asker verecektir A-
vusturya. Hollanda ve Almanya İst 
adadaki Barış Gücü için nıaddt 
yardımda bulunacaklarını bildir-

(Davunı Sa, 7 SU. ( ^) 

ISKENDERUNDA 

BİRLİKLERİMİZ 

EMİR BEKLİYOR 
tSKEHDCRUN, «Mİ 

Birleşmiş MiUetler Barış Gücü
nün öncülerinin Kıbrıs'a İndiği 
haberine rağmen İskenderun'daki 
askeri blrUklerimlzin hazırlıkları 
bütün hızıyla devam etmektedir 

Dün sabahın erken saaUerind«n 
itibaren Harb Filosu Komutanı 

(Davanı Sa. 7 8ü. S 4a) 

ingilizler "Federal 
Sistem,, istiyorlar 

, , , LONDRA, A.A. 
İngiltere Başbakanı Slr Alec 

Dougla» Home, Kabine üyeler) ve 
diğer siyasi ve askeri müşavirieri 
le Kıbrıs konusunda dün olağan

üstü bir toplantı yapmıştır. Top
lantıda Kibrisin gelecekteki siyasi 
statüsü konuşulmuştur. Sızan ha
berlere göre, İsviçre tipi bir fe
deral sistemin en makul ve en 
ümit verici çözüm jekli olduğu 
hususundaki görüşler kıymet ka
zanmıştır, 

• • • • • l l l l l l l l l l l İ l l i 1 1 1 l l l l l , , , , , , , , , , , , , , , , , 

Franso do Türk 
İŞÇİSİ istlyoı 

Almanya, Belçika, Avusturya ve 
Hollanda'dan sonra, Fransa da, 
Türkiyeden işçi talebinde bulun
muştur; İlgililer. Fransanın pen 
nehri üzerinde bulunan tershane-
lerde çalıştırılmak zere. 50 Türk 
işçisi istediğini bildirmişlerdir 

Jüri, Jock Ruby'yi 

Ölüme mMfd etti 
TvgUK 

4 f e , ^ v r v e t k i n ' i r t â y m i 1 -'^"•"' «̂ P'"̂ ^ '"''l"''^"' 
'̂ İKten çıkmıştır, (Davımı l ı , 7 Stt, 1 M 

DALLAS (Texas). A,A, : 
Jüri heyeti dünkü duruşmada • 

kararını açıklamış ve Jack • 
Ruby'yi taammüden katilden • 
suçlu bulmuştur. • 

Ruby, elektrikli sandalyede o- j 
lüme mahkûm edilmiştir, iııııuıııııııııııııııııııııııııııııııııiii»»""""'''»»""''''''"»'*»"»»»"!' 

YAZISIZ! 

ZAFERLE 
Mms 

iv ARASI 
l4^^cı^: N A Ş I T TJLUĞ 

9 Eylül 1922 de İzmir'in ordulartmız tarafından kurtarılışından, Lozan 
Konferansına kadar geçen günler içindeki olayların o günleri yalamış bir 
gazeteci tarafından günü gününe tutulmuş notları... Şimdiye kadar hiçbir 
yerde yayınlanmamış belgeler ve resimlerle bu seriyi, o günlerin İçinde ya
şamış, olaylan görmüş bir gazeteci NAşiT ULUfi, AKŞAM İçin ynzdı^ 

YARİN AKŞAM *da 

, YARİN AKŞAM'da 

* 

^ Türkiyedc bir insanın ortalama öm
rü nedir? fediğiniz bir öğün yemek
teki Icalori miktarı nedir? Dünyada 
en çok ekmek yiyen millet Türkler
dir. Memleketimizde erkek sayuı ka
dından çoktur . 

-«. Nüfusumuzun her yıl bir milyon ki
şi daha arttığını biliyor musunuz? 

Şehirlerin nuıubu Kuylere göre daha 
hızlı artıyor. 
Türkiyede insan ba;ına ayda iki yu
murta düşer.. 
Evlerimizin yüzde altmışınm oturul
maz halde olduğunu biliyor musu
nuz? Yurdumuzda onbeş milyondan 
fazla insan elifi görse mertek san
maktadır. 

RAKAMLAR, RAKAMLAR, RAKAMLAR,.. Birleşmiş Milletler istatistikle-
rine, Devlet İstatistik ve Derlet Plânlama Teşkilâtı istatistiklerine {öre Türkiye. 

YARIN AKŞAM'da 

DULLARIN DÜNYASI 
Biri tiyatro sanatkârı, biri teru, biri tılm yıldızı, biri fakir bir aile kt-

dını, biri de dansöz be; dul... Onlar dulların dünyasını anİRtıyorlar... 

YARIN AKŞAM'da 
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Bilirsiniz . Adanı, sek-
*«ı yaşından sonra ve
zir olmuş da, bir gece 
yarısı uyanıp küçüksu 
dökmek için yatak oda
sından çıkınca, bir de 
bakmış ki, körpecik cari
yeler yaz sıcağında ko
nağın orasına burasına 
sereserpe. açık saçık u-
zanmış yatıyorlar: diri 
kalçalar, iri göğüsler, 
baldırlar ortada. . 

Veiir oakuu.'), bakmış, 
Yutkıuınıuş, elindeki giı-
tunıüıı emziğinden sula
rı ortalığa damiata dam-
lata, 

— Bu vac-îtai) SOIMH şe 
len devletin ., diye söy-
lenei'Ek vuruyup gıtnnş,. 

Bakınii^ Alı İiısan 
Goguş'inkı hiç de öyle 
degıl Devlet kuşu onun 
başıua tam zamanında 
uğurunu damlattı: Genç 

yakışıklı bir bakan . 
Ne var ki, ba^^n olma 

dan önce de elbet yakı
şıklıydı, daha da gençti 
ama, genç kızların ilgisi
ni şimdi çekmeye Oaşla 
di. 

Edebiyat Fakültesinin 
kız öğrencilerinden mek 
tuplar alıyor Mektupla
rın içinden, genç ve ya
kışıklı bakanın Hayat 
Dergisinden kesilmiş bir 
de resmi çıkıyor. 

«Lütfen resminizi im
zalayıp geri gönderme

nizi rica ederim, odamın 
en mutena yerine asaca 
ğım.» 

Geçen gün boyle on 
mektup birden geldi tm 
za: Edebiyat Fakülte
sinden Nazaıı . Nalân. 
Cavidg.n Ayten .. Nur-
ten. Gülten . Mü^Ua 

Oh ne »İft, ama Edebi 

yat Fakültesinin eski ög 
rencısi İhsan Gögüş ar-
kada.şlarmuı muziplıfı 
diye bu mektuplurın 
öîdeıılJğiııe bir türlü J-
nanamıyor. 

Kemanımla 
sana bir ses... 

Dünya evuıe jfirdigin-
den ben, nedense, gaze
tecilerle arası iyi olma
yan Meclis Başkanı Fu
at Sirmen, kokteyle ga
zetecilerden başka, böyle 
çağrılara gelmesi gerek
li görülen hemen her
kesi çağırmıştı. 

Alışılnuş kokteyllere 
hiç benzemiyordu: Hem 
içki, hem yemek vardı, 
hem de yemekler gani i-
di. Üstelik Senfoni Or 
kestrası da hazırdı 

I 

Sirmen bir ara. or
kestra şefini parmağıyla 
yanma çajırdı. Şef. ke
manı elinde geldi. Sir

men. orkestra ışıfini na 
zikçe bir yana çekti, 

— Canım, dedi, bıra
kın bu çaldıklarınızı, a-
l̂ ır parçaları da biraz 
caz çalsın!... 

Senfoni orkestrasının 
şefi şaşkınlıktan, na di
yeceğini bilemiyor, yut
kunuyordu. Şimdi kalkıp 
da koca bir Meclis Baş
kanına, senfoni orkest
rasında caz müzi | i çal
ması istenmiyeceğini an 
latsa ayıp olmaz mıydı? 

— Şey., efendim.. Bey-
fendi.. Fakat... diye 
birşeyler söylemek iste
di. Ama Başkan Sirmen, 

— Çalın canım, dedi, 
şöyle, hafif içaçıcı bir
şeyler çalın, tango rum
ba gibi şeyler... 

Bu İsrar karşısında 
senfonik orkestra şefi, 
koca orkestrayı harca-
maktansa, kendini har 
camayı uygun gördü De
rin bir iç geçirdi, sonra 
yavaşça kemanını omu-
zuna dayayıp. Meclis 

Başkanının İstediği tan-
gulardan birini çalmaya 
başladı: 

«Kemanımla sana '^ir 
ses verebilseydim eğer...» 

Cep delik 
cepken delik 
-iS- Yıllardan beri Eski
şehir'de satılan muzla
rın hal'e indirilmeden, 
yani belediye vergisi ö-
denmeden. toptancılar 
eliyle manavlara satıl
dığı açıklandı. Belediye
ye muz yüzünden öden
meyen vergi yüzbinlerce 
lira... 

•^ Bu arada Beeldiye 
Meclisi Elektrik bütçesi 
görüşülürken hirşey da
ha ortaya çıkararak: Bü 
yük bir un fabrikası 
dört aydan beri elektrik 
«ayacağını ters çalıştıra
rak, kaçak elektrik kul
lanıyor, yüzbinleri aşan 
elektrik ücretini beledi-
,\'eye ödemiyordü. 

* Şimdi şıkı durun. Bu 
arada birşey daha açık
landı: Muzlardan beledi
ye harcı alamayan ka
çak elektrik kullanılma

sı yüzünden yüzbinler za 
rar eden Eskişehir Be
lediyesi, Eskişehir'deki 
okullardan tabelâ vergi
si alıyordu. 

Bilhassa 
bi lâkis 

Okur — yazar olma
yıp da «Lügat parala
mak» merakında olanla
rın «bilhassa» yerine «bi
lakis» dediklerini çok i-
şitmizsinizdir Bunun 
bir örnezini veriyoruz. 
< Hürriyet Gazetesi Spor 
yazan Samim Var'm ya
zısından 1: 

«S — O dan sonra o 
yuncular bilâkis ayak
larında top tutup çalım 
yapıp vakit geçirmeğe 
çaiışacaklarma, iyice 
gevşeyip lâubaliliğe baş
ladılar.» 

KARAOĞLAN'-^^ Aİ0Ce\a£AİL< SUAT y (KUKT. I • • • ^^^^""^k I ^ 1 ^^"^^ 

İSVİÇRE 
SAATLERİ 

" DAKİKTİR 
*• ZARİFTİR 
* HASSASTIR 

SAAT SANAYİİNİN 

BİR ŞAHESERİDİR. 

Türkiye Mümessili 
Sirkeci Hamidiyı Cad. Mine Han KRI I İstanbul 

İıt AKŞAM 2693 

n 
BİR BSER 

19TE! K»SIZ B I R ESER 
ilkokul VT Ortaokul çocııHu. 

Bun der» kitıbı kadir muhtaç 
olduğu dtrgi. 

İlkokul i ve s. i inıl v« o r 
taokul (Ocuklarının ders Kitabı 
kadar beniın»enıeitri j e ı eken 
ve her sayıda 32 sahife kami
len renkli metin, 8 sahile An-
•Uclopedik Söclük. 4 renkli tab
lo lüks baskı. 

Renkli ilkokul Ansiklopedisi'-
nııı ilaveli 'i. batkısı olau I. 
cilt l î «ayıda. Mayıs «onunda 
tamamlanacaktır. Her sayı 250 
kuruştur. 

ARKIN KİTABtV't - tS -
TANBTIL ve hütn kitap ve ga
zetecilerde 

YARIN ÇIKIYOR 
Arkın Reklâm - 1119 iB92 

TEŞEKKÜR 
Sevgili esim. Babamız, Karde
şimiz 

AVUKAT 

sm BAŞAR'ın 
ani ve£»tı münasebetiyle ce
naze merasimine uzaktan veya 
jakından iştirak «den. çelenk 
gönderen, evimiz» gelmek, ya
zı ve teigraJJa taziyette bu
lunmak suretiyle tcesiJrle-
rımiM iştirak edan yakınları
mıza ve dostlarımıza sonsuz 
lajekkürltrinıizi arz ederiz 

Refikaii, Kışları. Xard*«lerl 
REKLAMCILIK: 9S7/2703 

ÜlVkiUn^^^^^^^'^ LASTİKLERİ 
EN ÜSTÜN KALİTELİDİR 

Ketenci ler - F ındıkçı lar Sok . N o 10 T e l : 22i216b 
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_ 26 — 
;|; Bu sonuncunun en çok "e-
ılı resi? 
;İ: Ertbıgan ua^ıııı çavirip baktı, 
fji Soluğunun liızlanmamaaı İçin 
İli togsünü zorladı: 
:;: — Htryeri EUerida, lıer yeri.. 
lİİ — Karını özledin mi Erdojan? 
İÜ — Gen» mı? Biliyordum za
ili ten. 
Ijİ - Ya çocuklarım? Golünde 
İli tütijyor dağıl mi? Uit asfalta da 
W: geldik. Bu cennet bahçelerinin 
İli öte ucunda Antalya var! 
lîl Yol önce dik bir yokuşa sar-
Ij: di. On dakika sonra da tr.isı? vur 
JK dular Çukurun dibinde ova ba?-
pi lıyordu Öbek "bek çalılıklar 
i|î fundalıklar biter bitmez su blri-
;H kintıleri, dereler göründü. Öyle-
İl! sine ki. çekilmiş bir sfölün artık-
% lanydı sanki 
İİİ - Seni bir otele götureceSim 
İJİ ki, peri padişahının sarayı sa-
Ijİ nırsın! 
flj: - Gotur de sırtımı sereyim 

birkaç « a t yataJta Voksa ç«k-
ınpk ürrrdvJriı Elfırid»! 

Su sesinden geçilmiyordu, Çı 
fıltılan geride bırakarak sokak
lara kıvrıldılar 

Bmi ERKEK 
BIRIDISI 

Yazan: İLHAN TARUS 

11 defa ayni 
dükkânı soyan 
hırsız tutuldu 

KADIKÖY Haydarpaşa Lisesi bi-
tiısl|ınd«kı tütüncü kulübesi
ni 12 nci defa soymak üzer» 
gelen Yaşar Can dün, gece bek
çisi tarafından yakalanmıştır. 
İki yıldanberi izjni, takip eden 
Üsküdar Emniyet Âmirli |i »n 
»on kulübede bir bekçi yatır-
may: düşünmüş ve bu vasıtay
la Y,ışar Can önceki gece ko
laylıkla ele geçmiştir. Necmet
tin Uğurluya ait bulunan kulü
beyi 11 defa aynı dükkânı «oy
duğunu itiraf eden 29 yaşında
ki Yaşar, bilhassa sigaraya çok 
düşkün olduğunu ve parası ol
madığı için de sigara çalmak 
zorunda kaldığını söylemiştir. 
Diğer çaldığı şeyleri de satarak 
geçimini sağladığını ifade eden 
hırsız dün tevkif edilmiştir 

Piyano resitali 
«ALTI Nokta Körleri Eğitim re 

Kalkındırma Derneği», üyeleri ve 
davetlileri için, 18 mart carıatn-
fca günü, saat 1«,30 da, T«p«-
başınöa'kı «Casa d'ltalia. d« 
bir piyano resitali tertiplemiş
tir. Bu resıtal'de genç âmâ sa
natkâr ,Iak FİS Maurice Ravel, 
Olivıer Messiaen. ArlhUr Hong-
ger ile Francoıs Pouleno'den 
seçkin modern parçalar çala
caktır. 

int'har etti 
MAHMUTPASA'da işkembeciük 

yapan Tomdo Kostantı adlı bir 
»ah!î, aynı yerdeki Yıldız Hanı
nın üst katından kendisini so
kağa atarak intihal' eltiği anla-
Ifilaınanuştır. 

Yol vermeyince vurdu 
M yasında bir minibüs solorü, 

kendisine yol vermeyen bir 
kamyon şoförünü bıçakla var«-
iarmştır. Bakırköy'deki tncırli 
caddesinde karşılaşan kamyon 
ile minibüs şoförü Veli Ko^ar il» 
Sami Aktan arasında kavga çık
mış ve Sami bıçağını Veli'nin 
sırtına saplamıjtır. 

W 

BESLEYİCİ 
SALATALIK 

YAGSİZ 
KREMİ 

im I m I muw< 

bilhassa yağlı sivilce-
I i ve eıgenlikli ciltler 
iyin husual surett* 
etüd edilmiştir. 
Aktif tesirli bir krem 
olup siyah benekleri 
izale eder ve sivilce
lere karşı koyar. 
Deri nesjçierini taze
lendirir ve temizler. 

: ı : 

»\»ı rnlyiı acaba., diyt düsUrce-
1er attı ortaya Elf«rjda parma
ğını »al Uyarak onu uyardi: 

— Seninle bunlardan birinin 
içine jıreceginı de uyuyacağım 
ha.. Hele sen şimdilik o dü |ü 
kafandan sök bakalım.. 

— Şimdilik mi? Atı seni,. Be
ni büsbıitün tedirgin edeceksin 
Mylece.. Plânın bu, deijil mıV 

Genç kız kahkahıiarl* {iıl*-

lamadan Elferida çelik bir yay 
gibi fırladj yerden, attı adamı 
y»'ia. Öyle ki ErdOHaıuu ayak
ları havaya dikildi. Beyaz yıl
dızlı, kızıl mayosunun kumla
rını »ilkelerken »nlgrnlı anlamlı 
gÜlUfsn kalabalığı |ördii kız. Ci
ğer gibi kıpkırmızı oldu yanak
ları, Mayo soluk kaldı o sıra. 
Gölzerini öfkeyle açtı: 

- Sen «rtık çok olmağa baş-
rek kumun üstünde koşmağa ladin Erdoğan! Ben gidiyorum., 
başlıyor; arkasından yetişen tut- Ktiçuk kulübeye doğru koşuyor-
kulu erkek kıskaç gibi parmak-

»*» lariyle etlerini yakalayınca cıyak 
İlk günlerde vaktinin darlığın- cjyak haykırıyordu: 

dat^ Tanrının günü söz açan Er- 01, bırak Brçloğan.. Canı-
H| doğan Antalyarfa üç gün üc ge- mı acıtıyorsun ama.. 
îîj ce gezip tozdukları halde bir 
JIİ füri'i ayrılmak istemiyordu je-
jlj hirden. Elferidanın ıiîun yıllar-
İJİ dan bffi, hiç deSllM 7ihnlnde 

— Beni öfkelendirir misin? Na-
sılmış? 

Böyle bir oyun «raj ınd» er 
kek, belki de mahsustan rieîıl 

jji jfurmaga tlmtjfı program riislp iıutun jurtjyle yültl^ndı kadının lu topı.i 

du. Erdoğan yetijjip özür dileme
ğe hazırlandığı sıra şaşaladı: 
> — Ne o? Ağlıyor musun Elfe-
rida? 
Hem de içini çekerek, göğsünü 
şişirip şişirip ağlıyordu: 

^ Onca insan önünde kepaze 
ettin bent . Noluyor yani? Ne 
geçiyor ' ' ' ' Güya Aııado 

•en de Klmbi. 

indi kız Kapıda şöyle bir çev-
re»uı< bakındı, tkida bir övdüfu 
halde, arkadaijimn bütün tutun-
maalrına karşı, hiç giymediği 
pembe tuvaleti vardı sırtında, 
SaJon, o gün Ankaradan gelen 
üç arabalık Amerikalı ile çok 
şenlikli, biraz da gürültülü idi. 
Erdoğan gözlerini uğuşturariik 
Erdoğan gözlerini oguşturma-
nıak için parmaklarını birbiri
ne geçirdi, kenetledi: Elterida, 
biraz da a$in «akilde boyanmış 
saçlarını yüksek bir alev sütu
nu halinde tarayıp düıenlemışti 
Ortadaki yüz tollü avizenin bû 
t ü r ışığı sanki ona yönelmişti. 
A»nerikalılann masalarında bile 
bir hareket oldu. Mırıltılar yük 
seldi öteden, beriden. 

Doğru Erdoğanın masasına 
leldi, elini uzatıp oplürdükteıı 

lınl neredeyse hozulacaktı. itk 
I fünü Konyt'iJtı pHjjnd» leçlr-
.* mlîlerdl Sıra sıra lojmanlar 
İ|: fioluk bovalsrla süslıl evcikler 
İjj rrrJoeanın n kprte hnsuna fitti 
«i *rl. vaiı'vj mali'.ı jorup şunlar 
Sİ f 's" hirirıd"^ îir hf> 5^n dinlene-

.̂iiüMiMMUUtttliiilii 

Üstüne Kıyıy« serilmtj. küçunik ür neler karışmış mayana , 
örtüler altında y> d« açıkta lü- Bu ağır sovfti karfiatnda Er- Aralık dudaklarının arasında diŝ  

doğan sarsıldı. Ama suçlu '«n- leri gıcırdıyordu: 
dişiydi Hlr sesini çıkarmadan, 
yandaki kulubeyr do*nıldu. 

Otele tek tek döndüler Ak 
şam yemeğinde Lokantaya geç 

. YILDIZ: 437/J70S 
;M::::!:::::::::i;:::M!:U:iİ!::::ii;-:ii-:iiii:::||l:İİİJ:;:!:3 

bizde. Evet, ben de ağır eöyle- İİİ 
dim. Özür dilerim. Ancak köve iJİ 
kapmaca oyununda kız çocukla- ili 
rmdan yararlanmak için biçim ili 
düzen kart oğlanlara beıızıvor- İİİ 
sun. Yakışmaz sana Erdoğan, ijj 
Bu sınavı iyice verir ve namus- İJj 
suzla birbirimizden ayrılırsak. ı- iü 
İdmiz İçin de sonsuz bir kıvanç iü 
kaynağı olur. iü 

— İyi ama İjj 
— Sen kendine güveniyorsun. jJİ 

Yola çıkarken bu güvencin ttki- Üİ 
si altında kaldığını da »ezmedim İÜ 
sanma! Hangi kadın» takıldıy- jü 
san başarılı sonuçlara ıfarniLV İÜ 

sın. Halinden belli. Hele oe.Tm 111 
gibiler için kolay kolay reddetti- iü 
le<:ak mal degiluin! ijl 

— o da ne demek? iü 
— Sanki unuttun. Sanki an- İÜ 

lamadın... jj: 
— Tanrı biliyor ki, . :.|j 
— Sanki benim olgun erkek- ijj 

lerden hoşlandığımı bilmiyorsun İü 
Ben sana bunu açık açık lövle. jİİ 
dim.. Sanki,,. Sanki Fon D T iii 
Osten'in ilmine, kültürüne tuıui | 
muştum.,. :|: 

— Rica ederim Elferida... Hj 
Genç kızın çenesi tirtir titrl- lİi 

yordu: jij 
— Ama karşısındaki kız, ük »aaf ;:: 
dakikasında teslim oluverecek ili 
yaratıklardan değildir, sayın İİi 
bay! Gözünü iyi aç! Bütün 'çln- lij 
den geçenleri kelimesi kelimeılne jj: 
bildirimi de unutma! Ha oa'ıa- ijj 
lım, .̂ imdı ısmarla içkılerimlîl I İİİ 

Gelfelelim, Erdoganın jarsonu İİİ 

İLANCILIK: tiliniO* 

TEŞEKKÜR 
Muş'un Bulanık kazası polis 

memurljrmeian. 

Vahi t Güzeltepe 
nüı bir kata netıcısj veiatı «to-
l»ywıyU merhumun cenazesi
nin Istanbula naklinde vakm 
alakalarını esırgeraıyen Bulanık 
K«yın«ka)n Savcı, Easkomser 
ve mesaj arkadaşlarına sonıuı 
te^ekkiırü bir berç bilirim. 

Bauana|ı: Sabri Omay 
llt;.nbul Akşam — 2730 

OSMAN GÖĞER 
KEMAL SÖNMEZ 

GÜMRÜKirtlE BÜROM) 
Fmrinııdıd(, Ttl : 114 808 Andan 

Ank. Herif. U I } / » » 

A Ğ A Ç 
Toprağa Bereket Verir 

.4|ac Dikiniı 
İyi Ahlâk Derneji 

yermeci» 

Bu Parar saof 12-13 30.ara$ı t«fefonunu2 
çalınca "ALO,, yerint "AKFİL,, derseniz, 
Akfll Mamullerinden Icazamrsınıı ı .mır r rD 

Telefonda konuşan :MJJZAM_tK 

Y U K S n 
C A l OCAKLHRI 

(;Mt/*(/ vf roPTt^N SATIŞ ' • ' ^ 1 * 1 
ELLİ ALTI OĞLU K O U . Ş ' ' ' 
SEYYiT ELLİALTI ve OGLÜ 

K»TENCIIER SABUMCU H*N IC' M»' 
TEl -. 2 2 79 2 6 

ISTAU '̂' 

R E K L Â M C I L I K ^ " ^ ; ^ . 

\ Suudi Arabistan'da ve butun dünyada teşkilâtı bulun»" 
Türkiye'nin en eski ve en tecrübeli iki büyük firması 

sum Munterem Hacı N»mW tlerifl» 

V e 

İ964 
BÜYÜK 

HAC 
SEFERİNİ 

Uçak Vapur Otobüslerle yapacaklarını 
Bildirmekle şeref duyarlar. ırırı** 
Müracaat: Türkiye'deki bütün ANTA5 Havacılık ve ~" j , , 

Ltd. Şti. ve Jet Turizm ve Seyahat Ltd. Şti, len ve teli « ^ 
i İlkleri. 

UMUMİ MALUMAT 
ANTAŞ: JET ; ^^^^H 

1141*' 
3fl* 

PARO 
...eu »on A m e r i k a n ? • " • 

ı n e t o d l a r ı n a uygun o l a r a k n* 
l a n m ı ş u r . P A K O yavrunuü ' ' 

bes le r , s ı h h a t l i , g ü r b ü z *"* 
neş 'e l i o l m a s ı n ı garanti'**^ 

ana sütüne en yakın 
ÇOCUK G I D A S J 

TAM,: li»' 
/>»•»«»«« «««»«»«»«•.»•«•»•»»•»«»>>««««»»««>««>>«««..»»«»»»»«*' 

PAZARTESİ MATİNELERDEN İTİBAREN 
HAMAMÖNU 

SIRIT SİNIIMSINDI 
SON KARAR 

ÖZKAN TILMAZ — MUHTEREM NUR - ÖZTÜRK 
Matineler: 14—16.15—lli.30 ve 21.00 de. 
FHme İMvelen: ADS Dünya haberleri 

SEB^>ö'1 

Ankara Has: 
» • « • • • • • • • • • • • • * • • • ' 

,/2TJ' 

neş banyosu yapan kadınlı er 
keklj kalabalık, gürültünün se
bebini anlamak icın ver yer d"f-
; 'lup bakmafta ba.'jlamışlardı. 
g r d n r a n ^nna ı-)Qnrna*a vakİ t bü ' 

lojıra güldü 
Nedir, bu korkunç bir güluşnı çağıracak hali kalmamı?tî. Qü- İjİ 
. . ı„ . j , . ^ . t , ı „ ,<— ...,.^A. „<. jj^^ işlemeli gece çantasından | 

— Yaıın erkenden gidiyoruz 
Anlaşılan, rahat batıyor " - ı ^ ı 

— Elferida! 
— Yava« konuş, herkesin ?>ÎU 

uzun saplı gollüsünü çıkardı. El- üj 
ferlrta, metr-d'ofeli aradı, tşaret jn 
"Titıafını nynRttı: jİj 

(Devamı vtr) iü 

TiumetaL °otx 
BUZDOLAPLARI - ÇAMASIRHİAKİELERİ BÜROfŞ 

'̂ vn 

%• 
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15 MaH ısfi:( 

^'Jl 1667(1 
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BUGÜNKÜ HAYATIMIZIN SAĞLAM VASITALARL.. 

tSXaoo Balo* 

PlTJİ 
BİSİKLETLERİ 

En KulUnı»h, 
En mükemmel, 

O" 5tı. _ Ketenciler, Fındıkçılar Sokak 10 — İSTANBUL 
T«l: 22 21 85 

YILDIZ: 450/2711 

Sayın Doktor ve 
Eczac ı la r ımıza 
M e l l e r e t t es 10 m g ' d a n sonra 

Mell%)|:§tt ® 

M İ T ^ ^ 

5 mg 

P i y a s a y a arzedi lmişt i r . 
P*erakende sat ış fiatı : 
25 dra je l ik tüp le rde 4.45 T,L. 

Ü M İ T E D Ş İ R K E T İ L e v e n t - İst 
'Irn ' B( ^ro Tel . : 6 3 6 8 4 2 

JLIIN: 
t, i, 4. I taej ««hUeUr M HTI; « . T 
İBci •ahiielerdf 25 lir»; kayıp, »•-
sekkür, ölüm, mevlid İO (5 tantuna 
kadar» DoŞtum, nişan, nlkfth SO lira 

ABONE T « « X t Y l lçl« »anaJ!» n 
Altı ayU^ı iO: Oc ayiıâı K 
llradu Yabancı matnlekat-

lera PTT u c a t ı I U T * edlUı Aylık abana yaktuı 

r-mmwmmtm Ğüîîeş e.lO 11.56 • Akşam IS.lfi 15.00' 
I j j f l l i y j l l l l öğle 12.23 «.«* • Yatsı 19.47 < : ı l | 
• * " • • * * * * • İkindi 15.44 9 29 * İmsak 4.29 10.14] 

Hicri 1383 ZLLKADE 1 jç R u m i 1380 M A R T 2 I 

AKS4M RASTO AfnJtS 
lAbASlNA U Y A İ . A A İ N I 
TAAHHÜT ETMtSTtK. 

Ys;rım milyonluk döviz 
kaçırırken yakalandı 
Evi bankaya dönen sabıkalı Hayik istiklal] 
caddesinin bir numaralı adamıyıın^ dedi 

jyi AI,î polis, dün İstiklâl Caddesi 54 numarada kitapçılık 
yapan sabıkalı döviz kaçakçısı Hayik Minoyan'ı yarım 

milyon liralık döviz kaçırırken suçüstü yakalamıştır. Ha-
yik'in eski işine devam etmekte olduğu polise bildirilince, 
kılık değiştiren mali polis memurları, alıcı olarak Hayik'e 
gitmişlerdir. 

Tanesi 12 liradan 35 bin dolan 
420 bin Türk lirası kaışılığında al
mak konusunda anlasma^a varıl
dıktan sonra, paralar ödenirken 
H,T. akaİ3nnnstır. 

RADAR RakUm. M/2(9S 

'964 ÜN y , N t EN iYi YAZLIK KUMAŞI 

HAYİK MİNOYAN 

ULUSLARARASI 
BANKA ClBt 
Daha soma Rum asıllı kaçakçı

nın Beyoğlu, Tel sokak 20 numa-
r.-̂ dâki evinde vapılan aramada, 
bir maroken koltuk içersinde ve 
yatak altında çeşitli ülke palaları, 
çekler. Amerikan sigara ve ^'iski-
sı, oto pikapları, oyun karttan »'e 
ruhsatsız bir tabanra ele geçiril-
miftir. Bulunan paralar arasında. 
Japon, Pakistan ve Yeni belanda 
paraları da bulunmaktadır. Para
ların çok çe.=itli olması nedeniyle 
poli'= memarlai'i, tasnifte büvük 
güçlük çekmi.ş ve bir bankadan 
yardım istemek zorunda kalmışlar
dır. Ele geçirilen para ve esyala-
ıın deleri .*0/ı bin liranın üstün
dedir. 

MİDEMİZ BULANDI 
Yüzünde bir haftahk sakal bu

lunan ve pejmürde bir kılıkta 
polisleri karşılayan Hayik son 
derece ' soğukkanlı davranmıştır. 
Rekâr olan ve annesiyle birlikte 
va^ıayan kaçakçının evini basan 
memurlar, evin son derece pis ol-
dufunu. ekşi eksi koktuğunu, mi-. 
delerinin bulandığmı sövlemi'=ler-
dir. Ele geçirlen dövizleri ıkı ay 
içinde elde r;tti,»ini belirten Hayik, 
• İstiklâl c.'.dde.sinin bir numaralı 
a,lamı benim» demiş ve soTİerini 
V En çok tabancamın ele geçmiş ol-
ırasma üzülüyorum» diyerek bitir
miştir. Kaçakçı. «Türk Parasını 
Koruma Kanununa aykırılık, ve 
ruhsatsız silâh bulundurmak iddia
larıyla yaıın adliyeye verilecektir. 

•
fcVUH'le kurulu üç kontrplâk fabiikasııifta zi; juiKii ,ı I,... ı de 
vanı eden grev dün sona ermiştir. Yarın işbaşı yapacak olan 

•l;iO İşçiye yüzde 20 ye kadar zam ve bazı .sosyal haklar verilmiştir. 
Resimde işverenler S-endikası .tidın» Şahap Kocatopçu dün fabrika 

önünde isçilerle görüşürken görülmektedir (Folo Ak«am: A unıall 

TĞÎ ile ayin yapan 
14 nurcu eJe geçti 

Ayrıca camide yapılan aramada iki 
çuval dolusu «Risalei Nur» bulundu 

Çok Acı Kaybımız 
Yıllardanberi ehliyet ve liyakatla müessesemi* 

camias ında hizmet ifa edegelmekte bulunan kıy
metli mensubumuz, muhasebe müdürü 

ZEKİ YOLAÇ 
14/3/1964 cumartesi s u n u ani olarak Hakkın 

rahmet ine kavuşmuştur, 
Genç mesai arkadaşımızın bu beklenmeyen 

kaybı dolayısiyle acımız sonsuzdur. 
Müteveffaya AUahtaıı rahmet, kederli ailesin» 

ve bütün mesai arkadaşlarına başsağlığı dileriz, 

T, K, 1. 

Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi 

REYHANLI. 0 » e l 
r evvelki gece i lçemizin Yenişe

hir mahal les i camiinde t e l 
çalarak ayin yapan 14 nurcu 
suçüstü yakalanmıştır . 

Jandarmalar ın takibi sonunda 
yakalanan nurcular arasında ca
mi imamı Bahatt in Dönmez, mü
ezzin Mehmet Kurtul, m ü f t ü n ü n 
oğlu Abdullah bildiren de bu lun
maktadır. Ayrıca cami içerisinde 
yapı lan araştırmada Saidi Nur-
siye ait iki çuval dolusu da k i 
tap eİB geçlrUmiştir. 

Hazır elbiseciler 
pazarı gece yandı 

MALATYA. O M I 
Şehrimiz hazır elbiseciler pa

zarında dün sabah saat ,5.00 de 
bir yangın ç ıkmış ve altı dükk4n 
ile dükkânlarda bulunan .300 ta
kım hazır elbise yanmışt ır . K u n -
dakçrtjr taraf ından yakıldığı sa
nı lan dükkânlar ın hepsi de yu-
k a n d a n aşağıya doğru yanmıştır . 

DIŞ YORUM . ^ i ^ 
^~Cema£ ı^Hi&rtülâ 

11̂ DAT VE BLÖF 
n erşembeyi Cumaya bağlayan akşamda Montekarlo rsd-
' yosu. Kıbrıs işinde, sü/ii Lefkoşe'deki muhabirine verdi. 

Muhabir «Busun burada nisbi bir sükûn var. Kakat Türkler 
her taraftan sarılmışlardır. Birleşmiş Milletler Genel Sekre
terine ve diğer devletlere bizi kurtarınız diye yaivarıyorlarj» 
diye durumu görünür bir taradıkla anlattı . .Montekarlo rad
yosunun «Türklerin Kıbrıs a silâhlı kuvvetler çıkaracağı ha-
beri orada ne tesir yaptı?» Sual ine de muhabir hemen aynen 
şu ce \ab ı verdi: «Bu Türk Hükümetinin müracaat ettiği bir 
blöftür Bundan evvel de Türk donanmas ın ın meçhul bir s e m 
te dovrulduğu bal>eri yayıldı. Sonra İskenderun'a döndüler. 
Bu neviden haberler birkaç defa uçuruldu. Burada hiç l i imse 
Türklerin adaya asker çıkaracağına inanmıyor Kuradaki 
Türkler bile bundan ümidi kesmişlerdir.» 

Muhabirin bu cevabı hangimizi içten yaralamaz? 
(ii irülüyor ki Hükümetin, kararlarında kesin olmadı.;ı, 

tereddütler içinde bulunduğu zannını da yaratan bazı h a r » 
ketler, bu muhabire \ e makinel i tütekleri buldozerleriyl* 
Türkleri öldüren çetelere blöf yapıldığı intibaını v e r m i ; -
Milli.vetlerine bağlıl ıklarından sıkıştırıldıkları kapanlarda, 
av tüfekleri ile kendilerini müdafaa eden kurbanlar veren 
yardım bekleyen Türkleri de imdat ümist iz l iğinden veise »ü-
riilclemiştir 

.Askeri müdahale hakkımızı kullanacak mıyız? Bu kaAar 
asır. sumulü geniş, m-lletin taühine bil inmez is t ikâmetler v e 
rebilecek karar soka' gürültüleri, işin iç yüzünü biUne.ven-
lerin, m a s u m heyecanları körükleyen; bedava telkinleri; içte 
p ' v i i ^ i I, vl <memek endişesiyle alınamaz. 

tç inde bulunduğumuz her yönden nazik duruma ait h a r e 
ket ve kara . lar , yalnik ve yalnı? bütün iht imal ler i ; e l indeki 
müsbe» k m - \ e l > r i ve bildikleri ile ölçülebilecek durumda o lan 
mesul Hükümete aittir. 

Bu müdah:ile teşebbüsünde, bizi durduran başlıca amil . 
Sovyetlerin muhtemel vaziyetidir. 

.Acaba Söv/e t ler biz arasaydık. Makarios'tan daha r^rYa 
bizimle yine •nüttetiklerimizin malûmatı alt ında an laşmay ı 
tercih e t m e î l f i miydi? 

.Makarios'a «öndrrilen ihtar suretini kendilerine tebliğ 
için Keçe yarıs ından sonra çağrılan büyük elçiler arasında, 
acaba Sovvetler Büyük KIçisi de davet edi lemez miydi. 

Bu sualler, sırf meseleye dikkati çekmek niyetiyle kurul
muştur. Buna dışardan bir cevap bulmak imkânı yoktur. Tek 
cevabı, bütün s ı r lan \f imkânları bilen Hükümet verebilir. 

Küba uzlaşmasından sonra, nazik meseleleri dak ika g e 
çirmeksizin konuşmak kasdiyle Moskovadaki Kremlin'dea 
Maşhington'daki Beyaz Saraya, doğru bir telefon hattı çeki l 
di, Kıbrıs sibi Dünya sulhunu ilgilendiren ağır bir mese len in 
Amerikalı larla Sovyetler arasında bir görüşme konusu olma
dığına ihitmal verilir mi? 

Karşıdan görünüştt .Amerika belki İngiltere hariç, m ü t 
tefiklerimizin, Kıbrıs meselesinde bize çok yakınlık ifösterdik-
lerine hükmedilemez. Barış kuvvetinde bile birçok dost bildi
ğimiz devletler yan çizdiler. Zaten barış kuvveti teşkil edl le-
foilse ve gönderilse de Kıbrısta ne vapacak? Bunu Genel Sek
reter, kuvvet istediği devletlere gönderdiği muht ırada açıkça 
cevaplandırıyor: S i t 

1 — Konsey kararının 4, maddesi gereğince Kıbrıs hüfcS-
met inin muvafakat i ohnadıkça Kıbrıs'a asker ı^öndermek 
esasen bahis konusu değildir, 

i — Barış kuvvetinin ödevi, yalnız durumu ve nizamı mv-
hafaza etmek. w ı 

3 — Birbirüıe hasım cemaatlerden herhangi birisine d a h a 
mü,sait davranı lamayacakt ır . 

4 — Barış kuvveti, yalnız kendi meşru müdafaası için al-
lâh kollanabil ir ,* 'tm 

Türkleri, vakılmis yıkılmış ev barklarına kim .verleştire' 
eck? Kaatil leri kim cezalandıracak? / a r a r l a r nası l ödenecelc? 

Daha başlangıçta Londra Konferansında, Makarios Hfi-
küır.etinin meşru olmdığı . Kıbnstaki idareye, andlaşmalar 
mucibince derhal üç devlet tarafından el konması lâzım gel
diği. Kıbrıs anlaşmazl ığ ında hukuki te1< merciin öç devlet 
Olduğu teı i ele a l ınmamış olduğuna göre mese lenin geçirmiş 
olduğu safhaları tabi^ görmek lâzımdır 

Radyolardan öğreni.voruz ki Yunan Başbakanı Cuma | ^ -
nü komiteci Makarios ve çete reisi Grivas'la beş saat görüf-
mÜK ve T u n a n Devleti ile bu çeteciler aras ında üçlü hareket 
birliği kurmuş. 

Gün geçtikçe çetinleşen ve hiç yoktan başımıza çıkarı l 
mış olan bu davada bütün vatandaşlara artdi düşen tek ^m-
şife. mesul hükümet in alacağı her türlü karan net ice ı ine 
kadar desteklemektir 

C^^;â^^:^:^/W.<: 

•da 

ınıızu j 
ve ^ 

0 
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ZİRAAT BANKASI 
Yepyeni Bir Jet! I Nisan'dan itibaren Lufthansa Avrupa Jet Boeing 727'yi sefere koyuyor 
VijD-^^, ^ 9ün dünyanın en yeni ve en modem jft uçağı olan Boemg 727 yi p — — i — ' - • • - ^ • • ' ^ - . I 
(.. Pd ir i c n ( . . l . . . . ., , ,, » .s» l>^n,n>v.,c Amnrıl/on ıırcıl/ I ^ | 4 H M M M | | | | | | | | t | | | | _ ^ I 

^^"sa o gün dünyanın en yeni ve en modem jft uçağı olan Boemg 727yi 
%J '^' ^^'^''lerinde kullanacaktır. Lufthansa en tanınmış Amerikan uçak 
•no^^^"^"^ yapısı olan bu uçaktan 12 adet sipariş vermiştir. Fena hava şartlan 
^aşkg'^^^'^'^ıgin bir harikası olan bu uçakların inip-kalmalarına tesir edemez. 
^Oein '^^ "uçaklarına elverişli olmayan kısa pistlere rahatça inip-kalkabılen 
tanig^^^^ letlerihvavacılik«tarihinde yepyeni bjr çığır açmaktadır. 
SaattJ^^" yfîlcuların emniyeti ve rahatlığı düşünülerek yapılan bu modern uçakU-
Söl̂ jç. .'^^Okm uçarak memleketler arası mesafelerim adeta yutmaktadırlar 
Oç^jJ"^'" rahatça uçabilecekleri Boemg 727 bilhassa kısa ve orta mesafe 
Avru g' "^'" hazırlanmıştır. 
tatilci- ^^ Boemg 727 yi İlk setere koyan uçak şirketi Uıftt^ansa'dır I Nısat 
liçjl^l ^^''Mef'a Frankfurt Barcelona Madrid arası seferini yapacak olan bu 
Bir 5 ^ Ç̂ '̂ atta sonra Kopenhag - Stokholm. Milano ve Roma'ya da gideceklerde 
lufthg?.^^' fni düşünüyorsunuz? O halde lATA uçak seyahat acentenizden 

LUFTHANSA 

snsa'yı sorun. 

Lufthansa 

i 

I 
I 
î 
» 
i 
i 
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BIKINI, KLASIK 
MAYO SAYıLıYOR 
ArasıiHla havluyo benzeyen askısız 964 yenilikleri 
mayolar ha düştü ho düşecek intibaını uyandın yor 
j^ARA kış ayni zamanda yeni deniz kıyafetlerinin lanse 

edildiği mevsimdir. Zira bu mevsimde soğuk iklimler
den sıcak iklimlere bir turist akını olur. 
Soğuk memleketlerde bir Ç°^ 

Bir ingiliz doictoruda 
gençlik ilâcı buldu... 

M i l l i n I • < • • • 1 1 1 1 I I 1 1 I I I , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 1,1 I I I I İ İ İ I I H O I I ' lll>> ıııııı". 

Tabletler halindeki hormon deri altına 
gömülüp kana azar azar kanştirılıyor 
LONDRA'DA çalışan bir İngiliz hekimi bir kaç gün önce 

50, 60, hattâ 70 yaşını geçmiş erkeklere gençlik ve zin
deliklerini yeniden kazandıracak bir ilâç bulduğunu açık
lamıştır. 

ki.^iler yıllık tatillerini kara kı-
i» rastlatarak buz kesmij şehir
lerden kaçarlar, Miami, Bermuda. 
Meksika. Karaib Denizleri gibi 
tropik cennetlerde bir kaç hafta 
kemiklerim ısıtmağa giderler. 

Bu mevsimde büyük şehirlerin 
caddelerinde halk soğuktan tit-
teşirken, mağaza vitrinlerinde baş 
ka bir mevsim Rörülür: Ya^ elbi
seleri, şortlar plaj. pantalonlan, 
•nayolar .. Kıs tatiline gitmıyen 
bir çok kadınlar bile yaz kıyalct-
lerini bu ara<ja düzenlerler. Zira 
bu tatil kıyafetleri, mevsim ge
lince Unse c<lilen vaz kıyafetle-
lindeh rl.Tha seçkin ve orilinal 
oluı 

Arnerlkaaa da bu vaz plâ.ilanıı 
fösteı-ecegi manzara şimdiden 
oeUi oldu, V'enı mayo modelle
ri lânte edildi. Klâsik tek ve 
İki parçalı mayoları ve artık 
klâsıklesfn hiStiniyi bu yaz ge-
r:e Dİi,ilartla göreceğiz. Yenilik 
cılaıak <onIülrlü hlkini»ler icat 
^dilmı;. Pek fürla açılmak ıste-
nılmedijl zaman bikinin önüne, 
yanlarına. aikiasın.T çıt-çıtla ilâve 
«dilccek ıstecUftinız zaman çıka
rılacak ıl^vc p;îrcaiar 

Kuma.nlartıa da yenıUlker var: 
Bevaz Rü'leıi kadife, süet v» 
antilop 

Fakat tu hüyük yemlik, kol
tuk altından sarılıvermls küçük 
l ir havluyu andıran alkışız ma-
\..> Seyreden üzerinde, ha düş-
tiı ha düşecek gibi heyecanlı 
teaır uyandırmakla beraber giz
li bir korse sayesinde vücuda 
gayet iyi oturmaktadır. 

Bu da bikini mayetu «mı 
kapalın 

Dr. Tibeıu» Reiter'in bulduğu 
ilâç. aslında bir hormon aşısıdır. 
Testosteron adı verilen erkeklik 
hormonunu, tapletler halinde hns 
tanın derisj altma «gfimmeh» ^ek-
linde yapılan asılar veni deftildir. 
Fakat Dr. Reiter s u n i olar.ık ya
pılmış olan erkeklik hormonu tan-
letini bir adale içerisine ver!f«ti -
rerek bu ası tedavisinde venilik 
.̂  apmıştır. 

Gençlere <sençlik>lerini veren, 
kan içerisinde bol miktardı dolaş
makta elan bu hormondur. Yılla'' 
ilerledikçs kanda hu hormon a'.ral-
ınakta ve «Zindelik' ri» bu yÜ7den 
Srittikce azalmaktadır. 

Dr. Reiter işte bu eksilmenin önü 
ue geçmek suretiyle 16 vıldonberi 
300 hasta üzerinde yaptığı dene -
melerin sonucunu acıkl^mısşiır. 

GENÇLİK HIZI VBRİYOR 

Dr. Reiter şöyle diyor: 
^Yaşlılıjın feci tarafı. M yasın

da, vâni insanın hayatta artık bir 
şeyler başarıp vasamanın tadını 
çıkarabileceği hir caŞda eneriisinin 
tükenme\-e başladığını hısRetme.si-
dlr,, 

•1 yadında bulunan Dr Reiter e 
bu asıyı kendisine de tatbik et
ini; olup olmadıjîı sorulunca su 
cevabı vermiştir: «Bu. Dr. Reiter'in 
değil, fakat Testosteron'un hikâ^e-
»idir,» 

Bu hormon tedavisi orta yası 
geçmiş olanlara «İkinci bir gençlik 
hızı> verirken, ömrü de uzatmakta 
mıdır? Bu «oruyu da kendisi şöyle 
cevaplandırıyor: 

«Henüz bu bakımdan asının et
kisini öğrenebilecek kadar \'akit 
geçmiş de6ildir.> 

Ben yanda Dr. Reiter sun'i hoı 
monla yaptığı asının yaşlı erke^r 
sadece bir vücut zindeliği kazan 
dırdı^:, fakat cinsel ^ücü \'p isteği 

arttırmak bakımından doğrudan 
doğruya bir etkisi bulunmadığını 
belirtmekledir. Ancak genel sağlık 
durumları düzelen ve dinçleşen 
erkeklerde cinsel güç de kendiliğin 
den bir canlanma göstermektedir. 

KANA AZAR AZAR 
HORMON VERİLİYOR 

Dr. Voruncıfftan beri çeşitli he-
kim.lS' hormonla gençleştirme te^ 
davisi vapmayı denemişlerdir Dr. 
Reiter. onların başarısızlıklarının 
hormonu tatbik ediş tarzından ile
ri geldiğini, kendisinin bulrtuğu ası 
lama metodunun başarısızlığı ön-
liyeceğini ileri sürüyor Bu me
toda göre hormon tableti o şekil
de yapılmıştı] ki. adale içerisin
den kana her gün azar azar hor
mon salmakt böylece kandaki hor 
mon seviyesini devamlı olarak bel
li bir ölçüde tutmaktadır. 

Fakat bu tedavj metodunun de
ğerinin anlaşılabilmesi için başka 
hekimler tara.fmdan yapılacak de
nemelerin birikmesini beklemek 
gerekmektedir. 

GENÇLİĞİN SIRRI 

BALANA 
Ueiee Royale (An Sütü) 
Slmrlilik huzursuzluğun 

gidericisi 
AmiU. Dr. F. Gür 

it iş Yeri: Aksu Lâboratuvan 
C*ınb*Tİİta« . İtianbul 
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Radar Raklftm. 40/2700 Romanyalı D». Anna'nın tedavi ettiği 105 yaşındaki ihtiyar (yukarıda) 

gıda) doktoru ila konufurken... 
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aynı ihtiyar tedaviden evvel (aşa-
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: — 282 — 
; Katerin o r a n ı n Orlean 
; o lduğunu anlayınca o kadar he-
: yecanlandı ki, otların arasına diz 
: ü s tü düşerek kısa bir dua m ı n l -
: dandı Geçe çok geçmeden şehri 
; gözden sil ipce, genç kadın, k e n -
; dine siperli bir yer aramaya lü-
î z u m görmeden, bitkin oir nay-
; van gihi olduğu yerde kıvrıldı, 
: kaldı. Bu çöl gibi memlekette u-
; yuyan bir dilenci kadınla t u n 
; a lâkadar olacaktı? Katerin'in ar-
: tık çaluıabilecek bir ."jeyi de yok-
: tu. Fakirlerin en fakirinden da-
; h a fakir, e lbise verine paçavra-
; 1ar içinde, açl ıktan bitkin halde, 
; y a n çıplak ve a y a k l a n kan re-
; van içindeydi Deliksiz bir uy -
: ku uyudu, güneşin ilk ı ş ı n l a n 
; toprağa vururken de. bir an ev-
: vel .vere düşmüş gibi kalkarak 
; ileriye doiSru vürüvüşünp devam 
; etti. Bir adım, bir adım d ı. .-
: Şeh ir göz göre aöre bü.^'üyor ve 
: gene kadını sanki kendine ça-
: g ı n y o ı d u Katerin'in bulanık 

; gö7leri ondan başka şey görmez 
; o lmuştu Ufkun bazı noktalar ın 
: da enze çarpan vangm duvarla-
: rmı dahi farketmiyordu Zavallı 
; kadın bu derere yorgun o lmasa , 
; bu serabı yakalamak için kolla-
; n n ı dahi ileri uzatırdı Çok geç-
: meden iki yerinden bölünmüş 
: büyük köprüyü bunun iki u -
; cundakı kuleleri, kiliselerin kub-
; belerini duvarlardaki mazgalla-
; rı .seçmeye başladı Gene kadın 
Ş yaklaşt ıkça manzaranın fecaati 
2 artıyordu. Kızgın yağların d u -
X varların üzerinde bıraktığı kara 
; kara lekeler, bizzat Orlean'lı lar 
\ taraf ından yerle bir edi lmiş 
: semtler in yerinde kalan boşluk-
: 1ar, bir vakitler güzel birer k o -
; nak veya tarihi kilise olan y ı -
; Icık duvarlar meydana çıkmıştı . 
; G e n ç kadın son olarak, ş a t o n u n 
: en yüksek kulesinin tepesine 
; taç gibi oturmuş mavi fon üze-
; rindeki alt ın zambakları ve tn-
5 gilizlerin tahta ile topraktan 
Ş müstahkem mevkilerinin üzer in-
: den bunlara mevdan okuyan al-
; t ın rlnkli parslarla süslü kırmızı 
; renkli düşman bayrağını gördü.. . 
; Katerin' i 'n gözlerinden yanak-
: larına sicim gibi yaş akjvordu. 
: G e n ç kadın ıstıraplarını ve bar-
: saklarını kavuran açlığı unut-
z muştu . Bir tek şey dü.sünebili-
; .vordu: Arno bu duvarların ar-
j dında yaşıyor, nefes alıyor s a v a -
; şıyor ve şehirde ekmek kalma-
: dı.Sı rivayet edildiğine göre, ıs-
Z t ırap da çekiyordu. . . 
; Genç kadın o andan itibaren, 
: adım başında karşısına ç ıkan 
: enkazdan gizlenmek yolunda fay-
: dalanarak iht iyat la ilerledi. K e n -
; dişiyle şehrin ara.sında, s o n r a -

ç e v i r e n : Mera. G A S P ' B * " ! 

dan adının Sen Lu ""^^^J^ ıı i 
rendigi muazzam "if ' " ^ y • 
t ihkâmı yükseliyordu. ' ^ ^.\ 
dinin buradan SÖ^ülcme*» ' | 
mesi ve Süfolk »e Talbot »»^j^. 
ki ingi l iz kumandanlannm , 
de, şehri tamamıyle '̂ "' ggo • 
yetecek kadar adam olm ^ \ 
d a n ötürü açık ka'mış oı» j 
gonya Kapısına ulaşmas' , 
kiyordu. yerfUj 

Katerin uzaklarda r^ L^\ 
bir trompetin ö t tüğün"' • 5^ I 
dan da top gümbürtuienn»- , ; 
ladıgını duydu Köprunun'»'^^,1^; 
nındaki mancııuklar, Ŝ ^ ^^^ 
bütün bastırmadan *7,nrl«r* ' 
birkaç gülle pûskürtüyof^y i 
.Araya erkek bagırışma'a" jçin; 
rışıyordu Şehri ''aptetın ^ ; 
bir d e n e m e daha 5'»P" jarH; 
malıydı. Nitekim î̂ **' g ^ n • 
rın üzerindekr"askerl^enn^^.,,j,ot.: 
da Dır kaynaşma tan''-" ^^x; 
du. Genç kadın ö'""''-jodtfi 
la d ü ş m a n hatlarının ^ •^•\ 
geçmişti Fakat tam ^^^^ ^ \ 
lastıpı s ırada, bir.du^ann ^^,; 
.sında. toprağın derinle^) üst I"?; 
ft;ıııııııci] ı^ij luv-- — 
maSı hizasında bir "*'* yj|»ıı i 
Akabinde • """ """ " " ' 

görünen bir merdivenin ""VJJ, 

Akabinde iki elin onu " " | , H ; 
dırnıasıyle kendini S^^ T" juj»P; 
payana kadar merdiven'" j | . ; 
s ında bir tek kandilden Ĵ ĵ̂ j, j 
Jan mahzen gibi bir y^''"*|j,ını»; 
İtiraz pl meş ine meydan ^j,,; 
dan alaycı oır .ses duvd"' jjr: 
haber kız? Yok.sa ?üpe8 ^„,; 
Orlean'a girilebileceğini f" ^ j , 1 
din? Gecevi bekleyecek-sm - ; din? Geceyi bekleyecek-sm 
lim !» V^\ 

Etrafına bakman K»'̂ "̂  '^^ 
dis! kaCar fena vaziypue ' j, 
ye yakın erkek ve kadınin-^^ ,1̂  
sı yıkı lmış bir kemeri f*''L(iıı> 
sü tunun dibinde yerde o ^. 
l a n n ı gördü Bu kemer C» -^ 
sekteydi ve loşluğun iC"" ̂ ĵ̂ djl. 
de kayboluyordu. ' ^ ' * ' ' y , ü ' ' ; 
.sadece bir sütun başlı2""^^,flf; 
rinde oturan delikanlım" |,t, i 
s i luetini doğru dürüst vj ; 

' ' ° ' " ' " wm5«'"i 
Katerin ona . «Bu "' ^ ; 

Icim? Neredeyiz?» diye sof ^^.\ 
Genç kadını asa5ı e**̂ *" ^d»; 

kanlı gülıinıseme nıak'' ^^j,; 
yüzünü buruşturdu. ^ ' L ı ' i 
pis iç irdevdi Gür bir ^'^'^ p\ 
kal yüzünün hemen varis'" j^.j 
den gizliyordu Fakat ^^ *^\ 
genç, vücudu ise zayıf "^j^tf; 
beraber kuvvetliydi '^^ f!|j,(«li 
soru.suna omuzlarını *'n,îıt! 
mukabele etti. «Montaran jĵ l 
1ar r İngil izler dün köy'""' ! 
yaktılar. . . 1 

^ 1 
(Dev»"" > 

' • " " " ' • • " i . " İ l i . I « • • ı ı m ı ı ı „ „ „ , „ , „ , ı ı ı ı < ı " " V ' 
Copvringht : Opera >''" 

KOÇ: (21 Mart . 20 N i u n ) ÖnamU 
olmırtn bit Mbcplan U « ! »« im «tt-
venjirllkten »lynlm. 

BOĞA: (21 Niaan - 20 Mayii) Bir çok 
i»! birden üıarlniz* abniHinıı, bu 
yüadan kafan» knrmakarıtık. 

© İKİZLER: (21 Mayii • 21 Haılıan) 
Cek küçük çıücliıkler karttımda pa-
nide kapilmar.li T«rtlı, 

YENOEC: (22 Haziran - 22 T»mmua) 
Cöcüm bakllyan bir eok meaalvlari 
nlt diızene «İrmek ü«»r». 

ASLAN: (23 Temmuz - 22 Ajjfuatoa) 
Bütün süciinüıü ve imkAnlarmı» 
kiıcük «nq*ll«r uıiruna hareamavın 

BAŞAK (2i ASujJo» - 22 Eylül) Hiı 
hayaıınudak) sıkıntılarınız i ı ledli lnir 
»•kild" halIadiUvor. 
| Q ^ TBRAZİ: (23 Eylül - 22 Ekim) K»-
f B K f ı-aci^arlnlze dikkat edinti, «İBirUri-
^ * ' ^ niî, d« kuvvetlendirin. 

AKREP: (23 Ekim 21 Kalım) Çok 
celin mMelelerlnizi halleimav* piri
tin, «antın» acık. 

© YAY: (22 Katım - 2« Aralık) Bek
lenmedik bir durumla kartılaaınca 
hemen telaaa kapılmayın. 

OĞLAK: (2) Aralık - 20 Ocak» Bir 
küçük güclüğiı de balladerıaniz ö-
nemli isleriniz Icin yol açılacak. 

KOVA: (21 Ocak - 1* Bubat) So«uk-
hanlıhk v* qüvenle hareket, lizi ama 
cımza erlalirecek. 

BALIK: (20 Şubat - 20 Mart) Ulerini 
zln coğalm») alzi yoruyor. Dinlenme 
yi ihmal •tmayiniz. 

ll.VO Orkeıtra 

^S«^^ı^^^»«^>^^WMMMWMM><MMW***<* '>**WM»#»«>^^^^y 

SOLDAN SAAA 
1 - . Olduru

cu haalahk aal- \ 
gUB, hayvani \~ 
va nabaii ba
l la. 1 - Llla 
lıthçaıl, 3 — 
Keruamak lc;in 
bırakdtn H T -
K — Ruhi» . 
Bir hırtın oku-
nu|u, t -. Ayı-
«» U* yari ka
zıyan. 6 — İa-
tadlirial bulma
ca çalınana >oy 

lanir. Soru edatı, 7 — Göğüs kafaalndakl ka-
mlklar, Asker. 8 - Talih, Kraliçe 

YUKARIDAN ÂşAÛI 
1 — Saflâli tüyü. Yoldaş. 2 - Bir nota, Say

gı dc^sr büyüklere ıdylenir. 3 . . Ibbareden. 
4 - - Hoşlanarak bakma. 5 - Aşlık. 6 - Yön, 
Bir neta ' Utanan. 8 Ustü kalaylı d«-
mir yaprak 

DÜlfKU BULIVIACANIN t o / , u M u : 
SOLDAN SAâA 
I - Kâsit, Al 2 - Eram EU. J •- Şilrt, 

A.P. . 4 tflat. Ak (tarıll 5 - Anifail, ( -
Af Lt)f '' od Şarap S • Nadir, Ar ( i n 
li). 

TOJCA ..IJJAN AŞAÖI 
1 - K«i!i<! Ör 2 - \t\i. Ada. i - | a « a i 

4 .. tın.ıan Sı i Gtilar. I - Bar. 7 - Alâ
kalar. 8 — Lâpaiapa. 

İ S T A N B U L 

Oyun havaları 
Hafii müzik 
Haberler 
Hafif müzik 
Plâk dolabından 
TürküUr 
Marslar 
Sanlı sayfalar 
Türk müziği 
Dinleyiciler 
Pazar skeci 
Konser 
Haberler 
Yurdun aesi 
Reklâmlar 
O. Avşar: Orkk. 
Oyun havaları 
Pazar konseri 
Dans müziği 
Fasıl topluluğu 
Edmondo Ros Ortk. 
Lig maçının vayını 

I Dans müziği 
Amatörler saati 
Kısa ilân-lar 
Reklâmlar 
Haberler 
Hafii melodUer 
Şarkı: E. Kongar 
Batı müziği 
Şarkılar 
Eşref Şefik 
Orkestra 
Şarkı: T. Yakar 
Reklamlar 
Haberler 
Ara melodileri 
Cece konser! 
Çeşitli müzik 

İSTANBUL İL 
18,00 Dansa çağrı 
18,30 Cazseverin saati 
19,00 Şarkılar 
19,30 Mekıdilar 
20 30 Hafif müzik 
21,00 Gece konseri 
Z2,(KI Oda müziği 
22,30 Ça«illi müzik 
ANKARA 

18,00 Spor sayfası 
18.1. Raklâmlar 
19 15 Hava durumu 
18,30 Şarkılar 
19,50 Uykudan öne» 
19.55 Küçük konser 
20.20 SaNal^ılarımısdan 
21.02 Dünyaya pancara 

21.30 Melodiler 
21.55 Sarkıla.-
22,15 Balata çağrı 
22.45 Haberler 
22,55 Melodiler 
.ANKARA İL 

17,00 Danslı çay 

1S.3K Chııbbv Chac""' 
18 45 Bu halta 
19,00 Bino Crofb» 
19.15 Son haftalar 
19,45 Bir cevrekcik 
20,00 Konser 
ÎI.IHJ Dilek nın»" 
22,00 tki konçerto 

POLİS R A n V O S l J ^ 

~ ~ ~ ,- 43 * • 
' K ı t a r»»!"!' • 

11,00 Şarkılar 
11.20 Tatil TU"*' ,.,,, 
11,40 istenen «"'"'İL--

t . " 

7,00 Günaydın 
7,30 Şarkılar 
8,10 Çe«itli melodiler 
8.45 Nedeniz bol olsun 
9,15 Kadınların dünyan 

10,00 Atlı karınca 
18,15 İsteğine göra 
10.45 Büyük stüdyo 
11,45 Şarkılar 
12,02 Diskoteğimizden 
11,2S Küçük ilanlar 
12,30 Yurttan seller 
13,10 Eyftl'den müzik 
11,40 Sirki; Ne«'t Can 
14,1)0 Koradi kuartet) 
14,15 RaklAtnlar 
IS.OO Artnoni mıaıkatı 
1S.25 Sarkı: D, Balkan 
15,4S Dilek kutulu 
17,15 Dann ve CBT Orkz 
17,30 Ocak ban 

Sment d -Tiyatro 
BEÎOGLD 

ATLAS: Cadı Kazam: 
M. Demongeot 

EMEK: Eksodüs: Renkh 
İNCİ: Kendini arayan a-

dam: T. Yijit, 
KERVAN: Billur Köşk: 

G. Arsoy 
KONAK: Sıcak EUer 

Gary Grant 
LÂLE Şeyh Sami J. 

Derek 
LÜKS: Kendini arayan 

adam; T. Yiğit 
LEVENT: Tatlı Seyahat. 

F, Macmuray. 
HUYA: Tehlikeli gölge: 
SARAY: Aşk varışı: 

R&nkli, 
SİTE: Eksodüs: Renklt 
SAN: Mıtallâ: T. Soray 
TAN: Kaptanın Intika -

mı: G Cooper. 
YENİ AH: Kadın yüzün

den M Demongeot. 
YENİ ATLAS: Muallâ: T. 

Şora.v 
YENt MELEK: Sıcak El-

1er G. Grant 
YENİ TAKSİM: Kendin! 

arayan adam: T Yiğit 
YILDIZ: Billur köşk: T. 

Soray 

İ S T A N B U I . 

ALEMDAR: Kendini a-
raysn adam: T. Yiğit. 

AYSU: Helfll olıun Ali 
abl: A. Ijık. 

BULVAR; Kendini ara
yan adam: T. Yiğit. 

MARMARA : Tehlikeli 
gölge: Türkçe. 

K U L O P ? (Senradahafl)ı 
Musllâ: T. Soray. 

TUNCA (Gazloamanpaaa) 
1 - Helâl olsıın Ali 
Ahi. 2 — Yavru Ku|. 

MEr,EK: (Eyüp): J — 
Kendini crayan adam: 
T, Yiğit, i - Şehvet 
uçurumljrı; G. Anoy, 

MİLLİ: (Balat); Kendini 
arayan adam: T YtfH 

RENK Tat ih ) ; Sıcak Bi
ler. D. Day 

SIK: Billur kö;k: Q. Ar 
Koy. 

YENt: ıSehzadebaşı) Bil
lur köşk: G, Arsoy. 

YENİ: (Bakırköy) İ — 
Şaşkın baba: A. Igık, 
2 — Muallâ: T. Şoray. 

K A D I K Ö Y 

CELİKTAS: (Kartal — 
maltepe) Şaşkın Baba: 
A. Işık 

StNEMA S3: Muallâ T. 
Şoray 

OPERA: Billur Köşk 
G. Arsoy 

ÖZEN (Yaldağirmani) ; 
Kendini Ariyan Adam: 
A. Pekkan. 

SÜREYYA Aşka davet D. 
Day 

SUNAR: (Üsküdar) 1 — 
Günâh çocutu: R. Mite 
hum. 2 — Çılgın süva
ri: Renkli. 

YtJRT: Adanalı Taj-tur: 
Ö Sercngil. 

REKS: Korkusuz Aslan
lar: Renkli. 

TİVATROLAB 

İSTANBUL (Elhaı"^^ 
MJESHEDI VE ^ ^ ^ O 
ZEVCELER H" f^. 
21.15 Çarşamba j"^ 
martesl Pazar '* ^kfi 
GENERAL CÖPtA' 
Heıelln 18.İŞ de 

G E N - A R : C E P H E P * 
P I K N I K ve HA^^ _ 
NAT BAHÇESİ Ç^''j, 
samba hariç hcrgi»" 
ve 21,15 de 

KENT O Y U N C U L A * ! ' 
rOormen TivatrO»;?' 
GÜLEREK GIRIf** ' ' ' j 
samba hane herffüo 
Pazarte.^l 18 ve î l ' ' " _ 
KALBİN SESİ. HAl|'" 
KIN GÖZÜ: Salı, <'"' 

ma ı s de. 

KÜÇÜK SAHNE: B'O ' 
TÜN KADINLAR *'•;, 
ZELDtR: Sah, CarS»"!, -
ba 21.15 BİJLBÜl^^^ 
SESİ: Perşembe « ^ j j 

AKSARA y K O C O K OPE
RA: DİLEKÇE: Pazar-
tesi hariç her gün 
21.15 çarşamba cumar
tesi pazar 16.15 de 

ARENA: SE2AR VHE 
KLEOPATRA: Sah ha
n e her (Tün 18 ve 21.1! 
de cumartesi • t>arar 
lü^a da 

AZAK; MUHTEŞEM 
SERSERİ: Pazartesi, 
Salı, Çarşamba, Per
şembe 21.15. Ayrıca çar
şamba 16.15 de. İPEK
Çİ MEKHUTVI: C^ıma 
21,15 Cumartesi. Pa7.ar 
21.15 ve 16.15 

BULVAR: K.AHT HOROZ 
Pazartesi hane öenfOn 
31.15 cartamba. eu-
marteaı ve pazar 16.19 
de 

DOBMEN! SAHANT tO-
00BTI.BR: PatırtMi 
hırtc ner fcce İl .İt de 
Careamba 18 eumarteaı 
ı s de 

FATİH; VEOfNCI KÖ
PEK Herırtln 21. t5a;;ar 
1930 

Cumartesi Pazar, 
ayrıca cumartesi. 
zar 17. de. ^ 

KARACA: L A H M A C * ™ ; 
CÜMHUHtYirrl: ^ 
zartesl harlc bet » ^ 
«.SO Pazar 1» de. 

KADIKÖY: CİN ÇC^ "* 
JTÜn 21 de, 

ORALO&LU: 

?:«rte») harlc, ^*^^., 
21.15 Çarşamba I»' "^ 
martesi. pazar 15 d«-

SAAT ( OYUNLA*^' 
(Tevfiı, Bilge K " ' ? ^ 
da) SAŞKra KOMSi'-
Her gün 18 Pa?»' 
ve 21'de 

SİTE: EVCİLİK OVV 
MJ: Her g\in 21 d»' 

TEPEBAŞI: SKİtiA-***"" 
İYİ İNSANİ: Salı. »*_ 
şembe, cıınıartMl İJ* 
rıç herRİİn 21 d« '^' 
7ar 1S,.10 da. 

ÜSKÜDAR: tSYA.V<^ 
LAR- Cuma harlı 
ffOn 21 de Pazar * 
e* 1S.3II da 

vt>' 

* * * " " " " * * * * ' * * * ' > ' * * * * * " ' * • • ' » * * » ' > • * ' ' «•'»"«l»»'><>»><M»»l««<»»«»>.«<WVS»<i.>0O'..«.-S- .VMM.-» 

tmtiyaı Sahibi 
"MALIK YOLAÇ' 

Genel Yayın Mudiirü: 
ULHAMı SOYSAI. * — 

Sorumlu YaııUierl mi^j^ 
•*" DOĞAN CAN * ' " 

http://kapilmar.li
http://00bti.BR
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10 yıl sonra bütün dünyayı 
makineler idare edecek.. . 

Bugün tercDme yapan müzik besteleyen 
ve hatta hangi kadınlo hangi erkeğin 
evleneceğini söyleyen makineler var 

DİR gün insanlar Einstein'den daha zeki, Sokrat'dan daha 
akılh. Picasso'dan daha yaratıcı bir makine yapabile

cekler midir? 

J ! ! ^ " d , „ ku,ui„ bi , ^ „ s .k . i fon, 9 i l .r Y. davulcu. J . » u j ' ^ ^ ' , İU.BU«n^p»rçaY. ç»lm»h»ı<l>rl.r. 

<^OOD.FÇEAR 

Amerikan bilginleri yapabilecek
lerine inanıyor, yapmsk için *• 
çalışmalara baslamıç bulunuyor
lar. 

On yıl içerisinde çalıştırmaya 
baslıyacaklannı umdukları bu e-
lektronik beyin. yüzyıUardanberi 
insanların biriktirdikleri bütün 
bilgilere sahip olacak ve hıc Mr 
insan zekâsının çö7,emiyece|i me-
N--leleri çözecektir. 

Bu .üstün beyin» in «İnsan na-
,ıl ve niçin yaratılmıştır?» gibi 
-Oluları bile cevaplandırabilecetı 
-anılıyor. Bu beyini yapmak gö
revini yüklenmiş olan Carnftgie 
Enstitüsü uzmanlarından Prof. 
Herbert Sımon ve Massacusettes 
üniversitesi Teknoloji Profesörü 
Dr, Not bert Weiner. daha şimdi
den bazı elektronik hesap maki
nelerinin mekanik, dejil. takat 
• düşünmek» ıstiyen problemleri 
çözmekte olduklarına işaret et
mektedirler. 

Türk malı 

kyolları için biçilmiş kaftan 

SÜPER ROAD LUG 
Ağır yük yol ve arazi lastiği 

İşte sizi, 
KARDA, ÇAMURDA ve 
en bozuk arazi şartlarında 
yolda bırakmı/acak bir lastik... 

SÜPER ROAD LUG, diğer lastiklerin va
zife görmediği kötü hava şartlarında ve 
her çeşit yollarda üstün çekiş, daha fazla 
kilometre- ve büyük emniyet sağlar. 

3T İplikli gövdesi sağlamlık ve uzun ömür 
teminatıdır. Bilhassa, me-mleketimiz yol 
şartları düşünülerek Goodyear'm hususi 
kauçuk terkipleri ile imâl edilmiştir. Bu /asf/ği GOODYEAR Bayiind* 

görmeniz menitaUniz icabıdır* 

GOODİ^EAR 

ÇİNCE'DEN İNGİLİZCE'YE 
TERCÜME T.4PIYOR 

Masanın üzerinde: ^Unutma ki 
.<*nin yerini bir gün sadece btr 
düğme alabilir» diye bir yazı bu 
luran Cornell laboratuarları uz 
ıram Dr, Rosenblatt. görebilen vf 
alfabenin harflerini birbirinden s 
yırdedebilen bir makine yapmr 
ttr Sikago'da bir elektronik ma 
kine müzik parçalan bestelemekte 
fowa'daki bir makine hangi kadm 
la hangi erkesi cvleiınıe lıakınıııı 
dsn birbirine daha uygun olduğu 
mı seçebilmekte, Ne\v York't.T' 
bir makine is» Çince'den tngili/ 
ce,\e tercüme yapabilmektedir 

Fakat bilginlerin söylediklerine 
göre bunlar pek yakında çocuk 
ovuncakları gibi kalacaklardır. 
İR.VOESİ DE OT.ACAK 

S"öylenüigıne güre yeni yapı
lacak «üstün beyin», insan bey
ninin yapılmış olduğu kim,^asal 
maddelerde, yani nücleic asidler-
den meydana getirilecektir. Bu 
beyin, tıpkı insan beyni gibi 
İMndi kendine muhakeme yapa
bilecek, düşünüp. ta:$ınacak ve ka
rarlar verecek, hattâ bir iradesi 
bulunabilecek. 

Bütün bunlar korkunç gerçekler. 
Bilginlere göre elektronik beyin
ler henüz bebeklik safhasındadır. 
Fakat geliştirilme imkânları, atom 
enerjisinin kullanılmasındaki yeni
liklerden çok daha zengin ola
caktır. 

SBGIR VE 
DİLSİZLERİ 

İYİ EDEN 
İLAÇ 

BULUNDU 
MOSKOVA, A.A. 

p R O F E S o R Leonıd Ijıryouov ta
rafından tümörletjn tedavisin

de kullanılmak üıere meydana 
getirilen ».N;ovoiinbikhin> Uâcı, sa
tırlığı iyi etmekte, hattâ dilsizle
rin konuşmasını sağlamaktadır. 

Sovyetler Birliği'ııdc on yıldan 
fazla zamandır kullanılan bir ilâ
cın bu beklenmedik etkileri, Minsk' 
li doktor Nikolay Evstafyev taı-»-
fmdan ortaya çıkarılmıştır. Dr. 
Evstafyev, binlerce kimseyi sağır
lıktan kurtardığım bildirmiştir 

loviçrc mühc-ndiilerinin yaplıçrı bu mak;n. adam da bir denizcinin 
sigarasını yakıyor 

iM.\KlNK, ATOAIİK ¥ÇAK 
YAPMAY»fu DEDİ 

Bugün yatoıaca Aııienkada 
2t).000 elektronik beyin çalınmak
tadır. Bunları hastaneler. hukuk
çular ve en önemlisi ordu makam
ları kulanmaktadır Dokturlar has
talık te^ihisini bu makinelere yap
tırırlarken. Amerikan hükümetinin 
en önemli idlerini yürütenler yine 
sık sık bu makinelere danışmakta 
ve çok önemli hükümet kararla

rını bu makinelere vermektedir, 
örneğin -amerikanın «tom enerjisi 
ile çalışan hır uçak yapma proje
sinden Vazgeçmeyi gerektiğini, bu 
makinelerdfn birisi söylenıij ve o-
nun ,sözü kabul edilmiştir. 

Bütün bu gelinmeleri endişe ile 
izlıyen bazı bilginler ise, bir gün 
bu makinelerin insanlar tarafın
dan yönetilemiyccek hale gelebi
leceğinden endişe etmekte ve o «•-
man bu makinelerin dünyayı yı
kabileceklerinden korkmaktadırlar. 

^^MMlgnKy#y|{ İLANLARI 
S A T İ L İ K E M L A K D E Ğ İ Ş İ K K O N U 

• SATILIK dâire. Bahçelievler Ve 
giltepe yapı kooperatifinde sahibi 
eliyle satılıktır. Müracaat Telefon: 
iae49» Ankara 

•SATILIK arsa, Çankaya Gazeteci 
1er kooperatifi yanında 192 Metre
kare inşaat sahalı arsra sahibi eliy
le satılıktır. Müracaat telefon 
1»4»9, Ankara, 

• D A K T I L O . Steno, Muhasebe 
kursu: Gündüz ve gece. Kayıt ol-
makt;ı ac.?le ediniz. Dur^kbsşa 
Deısanesi Tel: 106792 Ankara. 

• YENİMAHALLE kız lisesmden 
aldığım diplomamı kaybettim: hü
kümsüzdür, Ankara 

KuUal GtU 
e PASOMU kaybettim: Hüküm -
.sii/r ' i i ı-. ı i r î l î l 

Mustafa Gevrek 

K İ R A L I K E M L .4 K 

• BEŞİKTAŞJN Merkezi yerinde 
muayenehane Tel: 480737, (1211. 
(̂ GA2STECİLEB mahallcsındf 

kiralık ,ıpl katı 2".T',5o — Kemal. 

SATILIK VASITA 

•^ 4i Model Nash Süper SOO hu
susi »Ok temiz radyo, kalorifer pe
şin ve ehven fiyatla. Müracaat: 
4*5337 477674. Cezmi, 
e YENİ tekne yaptırmak isteyen
ler için bulur.maz fırsat. Her tür
lü konforu hâiz 18 20 M. süratinde 
çift dizel makinalı 3 kamaralı. 8 
yataklı Sonar cihazlı 20 Mt, uzun
luğunda Amerikan yapısı fevka
lâde durumda Y.*LT satılıktır. 

Müracaat: Ttl: 220229 .N'esiın. 
211823 Yanı, .^nkairi 

Z A Y t İ L Â N L A R I 

e PASOMU Kaybettim; hüküm -
süzdür. (1311 

Yusuf Gültekin 
Yakup Sabah 

e ŞEBEKEMİ kaybettur.: hüküm
süzdür. (135) 

2122 Vural Çetinarslan 
• İSTANBUL — Hasköy Nüfûs 
dairesinden aldığım nüfus hüviyet 
cüzdanımı z^ıyi ettim: yenirini ala
cağımdan eskisinin hükmü yoktur. 
* İLKOKUL pasomu kaybettim; 
hükümsüzdür. 

Atala>- Kasapo^iu 

Y e e ş e e e 
İ l i k l e t 

'NaliMkamı 
Müsabaka çekilişi 30.4,19« 

tariflinde çekilecek ve Akşam 
Gazıtpsinde 1 Mayısta neş
redilecektir, 

YEEŞEEK CIKI.ET Müsa
bakaya davet eder. 

İst. Aksam 3111 

Fasda 11 İçişi 
idam edilecek 

RABAT: A.A. 
Geçen teıuuıuz ayında Krel H». 

saiT'ı öldürn'ck H^n korrplo hazır
layanlardan 1! kifi milli güvenlimi 
tehlikeve düşürmek suçundan ida
ma mahkûm edilmişlerdir. İ d î » 
hükmü giyenlerden ancak üçü u -
nıklar arasında idi. Diğerleri Kak-
k':'ida hüküm gi.v.-jben veıilmışti|L 
Mahkeme ayvıaa üç kişiyi müefc-
bed hapis üç kişiye 20, iki kmiye t t 
»e bet kişiye de 10 yıllık hapı» 
cezpsı verm^tir. 

DÜNTAM.N HER TERİNDE 
Tiirkten Alış — Veriş edip 

Türk'ü kaBandınnıı 
İyi .Ahlâk DerneJH 

TIRİST SEYAHAT 
-ANONİM ŞİRKETİNDEN 

Sırketunizm »di Omum! Hey 
• t Toplantısı 30 mart 1964, pa-
urteei günü Mat 10.36 da. Tkk-
sKndt, CuIBlnıjl.vet Caddesinde 
8 N'o. lu Şirket Merkeztada ye-
pıleeaktır 

T Ticaret Kanununun 362. 
nıedde.mde yazılı hesabat v» 
raporlar toplantı günOnden 15 
gün önce Şirket Merkezinde 
ve .şubelerinde ortakların tet-
kifcne âırâde bulunmaktadır 

MOdürler KnruİB 
TepUatı Gündemi: 
1 - MbMrler Kurulu \m Mu-

ralBp rtporlarmı* okun 
ır.an 

2 — ŞirkeUn 19(0 jUı Bilanço-
suBun ve k4r ve zarar 
haeakınm teecUk «eya reOA 

3 MOMett «Mil eren muraKı-
bın v«rtne fenİRünln «e 
çilniMl 

» Murettır «w*tınm tarım 
İm. AKSAM 

K o G 
•k MAHDUT mesuliyetl i Elâzığ 
Kavak Yeti.stirme Kooperatifi Ba?-
kanhlSmdan; 1 Mart 1964 pazar Iftl-
nü saat 14 de vapılacaSı ilân edi
len umumî heyet toplantmıız ekne-
riyet temin edilemediğinden vapı-
lamaını.^tır. 

tkînci toplantı ?9 Mart 1964 ta
rihine tesadüf eden Pazar günü 
Elazıt Reledives-i toplantı salonun
da varılacaktır. 

Savın oıiaklarımızın mezkûr gün 
ve saatte toplantıya teşrifleri rica 
olunur, tdâre Heyeti 

GfİNDEM: 
1 — Yoklama ve divan seçimi 
2 — tdJre heveti ve murakıp ra-

•>orlarının tkunması, 
3 — Tnh'Tiini bütçenin gör^ülme 

-;i. 
4 — Yeni ıdâre heveti ve mura-

^•nlarııı seçilmesi, 
5 — Dilek ve temenniler, 

• DENtZ Kulübü idare Heveti 
Fa»-kanlı*i'idan: Sayın Aza: Kulübü 
müzün 19ii:< senesine ait Adî tlr.nı-
mî Heyet toplantısı 29 Mart. 1964 
Pazar günü sa^l IS de Kulüp bina-
sıııd? van'lacaklır. 

Bu toolantı-» ekf-eriyet hâsıl ol-
mariığı takdirde Nir.ımnamomiz hü 
kümlerine göre S, N'isan 1964 Pa
zar günü »ynı ye' ve «ynı saatte 
toolfnacajfı ve aşağıdaki luzna-
mede vazıh maddelerin müzakere 
edilerek karara bailanacağı arz 
olunur 

RUZNAME-
1 — lıvaset Divanı seçimi. 
2 — Idâre Heveti ve Murakıp ra

porlarının okunması. 
3 -• Bilanço ve hesan cedvelinin 

tetkik ve kabulü ile trtJre Heyeti 
ve Murakıpların ibrası, 

4 — 1964 sene!?i bütçeeinin ka -
bul ve tasdiki, 

i — Yeni Tdâre Heyeti Reisi ve 
azalan ile vedfk azalannn seçimi. 

( - Balota,! Heyetinin seçimi, 
T — 1M4 senesi için 11<1 murakıp 

«eoimi 
8 — Dilek ve temenniler. *134ı 

İDARE HEYETİ 

nJLRCtLIK; TtTVtm 

Memur olmacaktır 
Münhal bulunan Ümraniye 

Belediye$injn SO lira asli maaş
lı muhasebeci kadrosuna bir a-
d*t Lise mezunu memur alı -
nacaktır. 

.*teS6 u;.ılı kanunun 23 tıcü 
maddeslntJeki Memur şartları
na haİ7. olanlarm_ Mail 1964 ni-
lıayetine kadar Ümraniye Be
lediyesine müracatlan İlân olu
nur, 

NOT: Evvelce Belediye Mu-
haaipliklermde bulunmuş olan
lar tercih edilecektir, 

(Baaın 3718 ı - 3685 

Bursa Levazım Amirliği Satm Alma Komusyon 
Bafkanl ığmdan 

Tahmin 
bedeli 
LÎRA C t N S î MİKTARI 

Haki bot Astar 50000 Metre 225000 

Kr. 

Geçici 
teminatı 

LİRA Kr. 
İ H A L E 

GÜNÜ VX SAATİ 

00 nm m i r • 3 • 1964 15 d« 
1 - Kara Ordusu İhtiyacı için 2490 sayılı kanuıun (51) ncı mMİdMi gereğince müteahhit n»m 

•'e hesabına yukarıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yMih haki ve sof aıtar »çık ek-
?iltıne usuliyie satmalmacaktır. 

2 - Bu işe ait evsaf ve şartnameler İstanbul \nkara ve Bursa Levanm Amirliklerinde görüle-
oilir. 

3 — İsteklilerin belli gün saatinde Komisyonda bulunmalan tlAn olunur 
(41 ^ BAtlN: UM) İM) 

file:///nkara
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İNÖNÜ TOPLANTIYA YALNIZ GELDİ 
REFİK TULGA 10 KİLO ZAYIFLAMIŞTI 

SunayUn verdiği yemektelnönü 
Gümüşpala ile pek dosttu 

ASKERÎ Şura toplantılarının bitmesi sebebiyle ordu-
evinde şûra üyeleri ve hükümet erkânına bir ziya

fet verildi. Geç saatlere kadar hayli neşeli geçen ziyafette 
Üçüncü Ordu Komutanı Orgeneral Refik Tulga bol bol İl
tifat topladı. Erzurumda yaptığı kayak sporlarının paşaya 
10 kilo kaybettirmiş olması yakışıklığını arttırmıştı. 

Hanımların hazır bulunmadıkla
rı ziyafete tek basma gelen tsmet 
Paijayı. Genel Kurmav Ba.^kanı 
kapıda karşıladı İki Pasa birbirle
rine iltifat ettikten sonra birlikte 
içeriye girdiler Yemekte tsmet 
Pasa AP lideri Gümüsnala ile be
raber oturdu. 

Hava Kuvvetleri Komutanı 
Tansel ziyafette cevresinriekilerle 
sohbet ederken Deni? Km-vetleri 
Komitanı Ora'^-'jral Mec^et Uran 
da grio olduSu icIn toplantıyı 
terketmek zorunda kaldı Uran 
doktorunun tavsivestne uyarak 
tonlantıvı tprketmekten büyük 
üzüntü duvdnfıınTi belirtti 

• AnkaraniD minyatür tivat-
roıu meydan »ahnesi avın 11 
İnda dördüncü kuruluş vııını 
kutladı. Aynı gün tiyalıonun 
oyuncularından Kartal Tibat'in 
d* bir oğlu oldu. 

• ** 
• Tanınmış gazeteci Fikret 

Otyam'ın bir kızı oldu. Uzun 
sre üogu illerinde Anaaolu'da 
ilginç röportajlar yapmakla ün 
kazanan Fikret Otyam kızına 
«Döne Turna, adını verdi. 

tDtL BtRET 

• İdil Btrat cumartMi gecad 
OcTİet Koıuar Salonunda Kıb -
ıı> Yararına bir rnital vardi. 
İdil bu dafa Ankara müzik la-
varlarinin karsısına yepyeni bir 
rapcrtuvarla çıktı. RetUaU <>•-
lan hanım dinlayicilar bu dafa 
giyimi^rln* daha da özal elr 
itina göıiarmi^Ierdi. 

*** 
• Alman kütüphanesinin dü-

zenledijti <ra8ching> balosu u-
mulduâu gıbf parlak geçmedi. 
cFaschlng»! duyan başkent de
likanlıları soluğu Alman kU-
tUphanealnuı salonlannda al
dılar Ama hiçbiri uzun uzun 
roethiyettnl işittikleri Avrupa 
<Faschlng»ıni hularhaymca sü
kûtu havale uğradılar. 

• Başkentin çaplon muzmia 
bakarı Katım GiUek. buaünlar-
d* teplaniılarda «örünmüyer. 
Evlanacağlne dair cıkan <öy -
laniilar da itin icIne kanımca 
kmditlnı tanıyanlar bir -oraba» 
damakter. kendilerini alamı • 
TO»l«r. 

« * • 
• Türk - Amerikan Kadınlar 

Kültürel Uerneii İJyelerl bu -
(ünlerde büyük bir telasın için
deler. Hepsi büyük bir hızla 
!9 marita verilecek dernek ba
losuna hazırlanıvorlar 

• CHP. İlan qaUnlerinin •*-
larlyla partili hanımlar da ba
lolarına hazırlanıyorlar bu erün-
tarda. Hanımlardan bir kınrn 
baloda çekilecek atva nlyanao-
*u icIn tar.ınmM msAnıalardan 
hadlyelar toplarken, bir İnamı 
da baakenttakl hUyUkelcIlIkle -
Tin balodaki programlarını or-
Vanlz* ediyor. Bu arada Anka
ra terlilerin* da hayli t* düş
tü. Cesitlt balolara hazırlanan 
lıammlara van) tuvaletler ye • 
tlatlrmenln cabaıı içindeler. 

"POIJSLEfl nİTTt 
BİR KOIVTİSKR GELDİ» 

Devlet Tiyatrosu, üçüncü tivat-
roda gecen hafta temsil edilmeye 
baklavan Poli.sler piyesi anar tooar 
sahneden kaldırılıverdi. Simdi her 
kes polisler'in neden retıertuvar-
dan kaldırıldığını merak ediyor 
Bu arada dedikodular da aldı vü-
rüriü tabiî. Kimi ovun ilk gece
sinde «"uhalandıSı» için kaldırıldı 
dedi.. Kimisi ic huzursuzluktan 
olduğunu sövledi Kimisi sıkı yö
netimin, «kışkırtıcı» oldnSu gerek-
çesi'^'le ovıırım k.^Mınlmasını em-
rettiSinı ifade etti HüttS ic hu
zursuzluk dolayısivle bizzat tiyat
ronun İçinden sıkı yönetime ihbar 
da bulumılduffu ve kaldırtılması-
nın temin edildiğine dair dediko
dular da çıktı... 

Sbebi ne olursa olsun «Polis
ler» gitti verine «Bir Komiser Gel
di» adlı oyun sahnev» kondu. Haf
ta içinde de «Bir Komise Geldi» 
nin prömiyeri yapıldı Bu İste 
bir kişi kârlı çıktı. Ankara Tiyat
rosu oyuncularından Tolga Tiein.. 
Tolga Tigin uzun sureden beri 
navan kocası Yılmaz Gruda'rian ay 
Bursa'da Bir Komiser Geldl'de oy-
rı kalmıştı Bnvlece esler gene ay
ni kentte birleşmek imkânını ka
zandılar Ama Tolga Tigin koca
sının oyununu Ylımaz Gruda da 
karısının ovununu sevredemivor. 
COnkO aynı saatlerde ikisinin de ay 
rı sahnelerde oyunları var. 

Bir Komiser Geldl'nin galası öy
le pek parlak geçmedi Daha çok 
tiyatro çevrelerindendi seyircileri, 
ikinci gecesine gelenler ise «hay
rola erkekler matlneai tnl var?» 
diye »ordular birbirlerine. Çünkü 
ikinc! geceye topu topu iki elin 
parmakları sayısında hanım seyir
ci gelmişti. 

« Ö L Ü C A N L A R » I 
SETRETTtT.ER. . . 

Ankara tiyatrosunda hafta İçin
de «Ölü Canlar» adlı oyunun ga
lası yapıldı. Ankara tiyatrosu ga
lasını oyunun ilk gösterilisinden bir 
«üre sonra yapıyor Bu defa da 
ayni şekilde hareket etti filü Can-
lar'ın galası havi) kalbalıktı Fua
ye sık hanımlarla tıklım tıklımdı 
adeta. Ovumm hazırlıınmasınds 
Ankara tiyatrosunu doküman te
mini bakımından vardımcı olan 
Sovyet Büyükelçilisi mensuolan da 
gelmişti. Sovveı Büyükelçisi men
supları, oturdukları locadan ovu-
nu tebessümle izlediler Çarlık 
Rusya'nın tutumuyla bir bakıma 
alay eden Piye* memnun etmişti 
Sosyet Rusyalıları. 

Ankara tlvatrosuyla bir türlü yıl 
dizi barışmayan Metin And'da gü
zel b5r balerinle gelmişti. Piyesi en 
ön sıralardan izledi Ama bütün se
yirciler özellikle eleştiricilerden 
Özdemir Nutku ile Ergun Sav'm 
kahkahalarla izlediği oyunda Me
tin And sadece bir iki zoraki te
bessüm etti, o kadar. 

Ankara sanat topluluğu oyun
dan sonra fuayede kalan dostları
na içki ikram ettiler. Sonra da 

ölü Canlar'da kalabalık bir sahne.. 
hep birlikte Kent Oteli pavyonuna 
gidip geç vakitlere kadar dans edip 
eğlendiler. Seyircir:ın karsısına a-
lınlarınm akiyle çıkmanın sevin
cinde olan sanatçılar bütün yor
gunluklarını giderdiler Kent ote
linde. Ayberk Colok. bir dakika 
bir oıurnıamacasına dansettı. Ama 
kendisine dam dayandıramac^ılar. 

Ş E V K İ VANLI E V L E N İ Y O R 
Ankara sanat çevrelerinin çok 

yakından tanıdığı ünlü İtalyan asıl 
h hanım ressam Mano';» B̂ ^ 
ni'nin eski kocası mimar Şevki 
Vanlı, e?kı Dışişleri Bakanı Selim 
Sarperin kızı Ayşe ile nihayet ha
ziranda evleniyor. 

Türkler hakkında ilk duyduğu 
lâf «Kaçın anam Türkler geliyor» 
olan ve Floransada ilk karşılaştığı 
Türkle evlenip Türk vatandaşlığına 
geçen Manola'da resimlerim sergi
lemek üzere önümüzdeki günlerde 
Amerikava gidiyor. Ankarada şirin 
bir kat alan Manola'nın da vakın-
da çok tanınmış bir politikacıyla 
evleneceği söyleniyor. 

#% e 13 O 
Yazan ve çizen; RATİP TAHİR 

^ ICAM İB0.^RY4V£RHMh PApA'VA 
^BABASIN} TANITMIŞ, VEHOpBESTiU 
30mA, /AK-INDA YAPILACAK GÜRiİl 
KONUŞMAYA G'iRlŞJVERMlHUİOt. 

.)$n BÖYLt ALİP£HLIYAH in^S' BIRABERE KALAU GÜREŞTEN Ulf ^OJ^'{„ıo>. 

İfif.^ll-P^^^- '^PI^I^İ BAK, BUNLAR GULEŞLBRİNİ KOLAYAVIRD EDEMEZLER. - O^f^^^i%, 
^fJ,^.?^^ BİRİNİN AyAĞIŞURÇE./A DA BİR KAZAYA UĞRAYA I.. İKİSİNİN DE OS^ASm^» 
0/ONlARI DENKTİR.. NE ÖĞREN DİLERSE 8EN0BN ÖĞRENDİLER.. OKKALARI DA OlfJ/J, 
IIR^ EH, auNlARlN BİLMEDİĞİ ŞİMPİLİK KENDİME SAKLA DlS/M O/ON DA yt)K Di^MŞŞk^ 

J-iaatasiı 
"""dan , , 

Sİ""' u«, 

HAC SEFERLERİ 

iı^m^mmii M 

at larda büyük ' tenzi lât , dış seyahat harcama
ları vergisi dahi l , gidiş-dönüş 2650 TL . 

saatte Ciddeye. aktarmasız uçuş 
alnız, T Ü R K H A V A Y O L L A R I ile hacca glden-
er, ayakbastı parasını Türk iyede Türk Parası 

olarak ödeyebi l i r ler . < 
n emin ve rahat yolculuk, 

yalnız T Ü R K H A V A Y O L L A R I ' n d a 
ulu^nduğunuz yere en yakın T H Y ve seya

hat acenta lanna müracaat ediniz . 

TvRK HAVA YO HAR/ 

lâSı 

İ L Â N 
Karabük - Yenice Devle t Kere8t« 

Fabrikası Müdürlüğünden 
ka 1 — Fabrikamız Satış deposunda mevcut muhtelif ** 

•it 

25.225M3. Çam. 324.746 M3 Göknar ve 772.038 M3. Kayın 
tesi olmak üzere cem'an U22.fKJ9 M3 kereste 22 parti ft» ^ ŷ 
°,o 50 .S' peşin bakiyesi Banka teminat mektubu Karşı'ıS' ^^t 
vadeli olarak 25/3/1964 tarihine rasl ıyan Çarşamba günu ^̂ _ 
13.30 üa Fabrikamız Müdürlüğünde toplanacak Komüsyon 
zuruiıda açık artırma ile satışı yapılacaktır. . jigjı 

2 - Heı oarti iç'n ayrı ayrı hesaplanan geçici '^"^"l.,i(n)S 
İhale günij saat 12.00 ye kadar fabrikamız veznesine V ' 
olacriKtır. _jU-

3 - B L satışa ait Şar tname , ilân ve eb'at listeleri ''̂ , jsal 
h a m m e n bedellerini ve geçici teminat larını gösterir "^^^yfiö-
nıalütnat Orman Genel Müdürlüğü Bolu Orman Başnıüö j . 
gli Ankara, İstanbul , İzmir Mersin ve Karabük Orman ^j, 
meleriyle Düzce Devrek ve Eskipazar Kereste Fabrikalan 
dürlüKlerinde görülebilir. huzl*" 

İsteklilerin belirli gün ve saatte geçici teminat mako 
ile birlikte adı geçen komüsyona müracaatları . .,/î68*' 

(BASIN: 33"'* ^ 

( B a s ı n : 2059) 2696 

DUN HIZMETE GIREN 

\$t9r ler ÇOK SdyUk llg!d^ dolayı, sâyîn 
şükranla saygılarımızı sunanı 

TÜRKİYE ÖĞRETMENLER BANKASI 

KINA 

A n k . A K Ş A M — 2701 

Muhaberat, Saitş ve 
Umumi idare 

ıkerli? Memurları aranmaktadır. Asgari lise mezunu, asi 
yapmış tecrübeli iyi referans verebilecek memurlar alınan* 

İyi derf "ede yabancı lisan bilenler tercih edilecektir-

itil' 
T». 

yaı 
789 O» 

Kİ»" liplerin hal tercümelerini bildirir el yazılariyle 
müracaatların aşağıdaki adrese gönderilmesi P.K 

İlâncılık: 9^^^'' 
/2705 

"ıtı u ' 
Hu*-'' 

» * * * • * * * 

Tecrübeli, iyî referanslı Almancaya bihakkın vakıf 

Hafif Akım ihtisası Yapmış 
ELEKTiRiK MÜHENDİSLERİ 

I 3 

aranmaktadır, 
Ttcarl tecrübesi olanlar v Alraancadan 

veyı Fransızca bilenler tercih edilecektir. 
başka İngilizce { ^ 

Taliplerin ha! tercümelerini gösterir el yazılariyle müra
caatları P.K. 789 Galata İlâncılık: 9112/2704 

PAZARTESİ MATİNELERDEN İTİBAREN f 

RBNKLi SiNEMA'da t 
Fevkalâde {üzel bir macera fllmi t 

Arzın Merl<ezine Seyahat ı 
Renkli — İngilizce — Sinemaskop f 

James MASON - Arlene DAHLL I 
Filme llâvet enıon dünya habelerl i 

Ankara Heriş: 1724/2715 t 

\ S adet SİNEMA MAKtNBSI almaca^ 

lBxf^Uim^'5İKLET LASTİKLERİ 
EN ÜSTÜN KALİTELİDİR 

Ketenciler - Fındıkçılar Sok. No. 10 Tel: 22 2165 

W 
.iti 

En son teklif verme müddeti 26.3.1964 tür. Şartnamesi "jjje- J 
mukabilinde MALZEME MtJDÜRLflftü veznecinden temin * • 

DENİZCJLtK BANKASI ^' ,) 
(BASIN: 3*"^ ^,<2 

Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme 
İktisadi ve Muhasebe Enstitüsü 

Müdürlüğünden Bildirilmiştir 
Enstitümüzce tertiplenen «Sanayi MuhasebMİ Kurslan -

Devre 11» çaiışmalan 6 Nisan 1964 Pazartesi g:ünü başlayıp. 
11 Temmuz 1964 Cumartesi günü sona ereceicür. 

Kayıtlar 31 Mart 1964 sah günü saat: 17.00 de kapanaca^ 
ğından ilgililerin Enstitü Müdürlüğüne şahsen veya yazı İle 
müracaatlan ilân olunur. 
ADRES: 8.B.F. İfletme İktisadı ve Nohasebe Enstitüsü Mil-

dür lü lü Cebeci - Ankara. Telefon: 127408/109 
(Bann U l l ) A. 1921/aMI 

A « A A * « « » « A « * t t l l l A ^ > » t t . l » ^ .,A,A,.>,...,. . . .^,A„A,_,.,,. . r t J • J1_r t_I^ .AJ\AJj 

PAZARTESİ MATİNELERDEN İTİBAREN 

İNCİ SİNEMASINDA 
Senenin en güzel filmlerüıden biri 

GANGSTERİN SEVGİLİSİ 
« P A R T I G İ R L . 

Renkli - Türkçe - Sinemaskop 
ROBERT TAYLOR - CYD CHARRİSS 

Bu mtistcs'ia (ilmi bütün sinemaseverlere tavsiye rderit 
Ankara Heriş Reklcm: 1746/2714 

YILDIZ: 437/2709 . . - _ . , 

AHHÎ VE BABALARA 

B 
^ i 

^s 

RADYO TEKNİSYENİ YETİŞTİRME ÖZEL KURSLARI 

HER GÜN SABAHTAN AKŞAMA KADAB HAFTADA 40 SAATTEN FAZLA AMELİ VE NAZARI Ö6RET1M, 
I AYDA MAARİFTEN TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR 

Ameli çalışmalar. Fabrikada ve AHMET EKMEKÇİ Tamir Atel- « Kurs, mütehassıs öğretmenler nezareUndc. garantilidir, 
yelerindedlr. Bizzat tamirat .yaptırarak yetiştirilir. • Bütün öğre,tim malzemesi, Fabrika tarafından ücretsu v«-
Dısardaa gelenlere yer temin edilir. rilmektedir. 

I tlkoKul mezunu. BeİRCli . Belgesiz herkes alınır. 
VAZ DoNEMl KAYITLARI 2! MARTA KADAR DEVAM EDECEKTİR 

25 Mart 1964 tarihine kadar ka.vıtlarınızı yaptırınız. Müracaat Hükümet Caddesi No 11 (Vilâyet arkası» ANKARA Telefnn '1 U 
H O T I Hiçbir yerde jubo ve temsilcimi» yoktur. BHOSOB İSTEYİNİZ. Ank. AK9AM -

ı^MyMMyy><MMM><y»^wMyMMw>ı<MM»ır<M^^WMMMMyb 
! temsilcimi» yoktur. BHOSOB İSTEYİNİZ. Ank. AKŞAM - - *"^ J 

ile 

; 
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'MM 15 M»r< mi 

t 
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A K Ş A M 

. . ,»»•»—«•••*«»«««*»»»»«•-»<"-*» 

I Genç takımlar ve amatör 
küme pazar maçları 

I , FENgJBAHÇE » T A C I : 
• 5.00 gsyıjoj Fer iköy (G) 

• nmt ^'*'' ' ^ Gümrük ( O 

• l ^ ı î ^ Emniyet - Ada le t (G) 
• ** "^sköy - S ü l e y m . ı ı ı . v e (G) 
« 
t EYÜP SAHASI: 
I W.M Cib,li - Şehz„leba„ .2) 

I ".«örtatih - Karaıücü (S) 

\ y Ç>v<;,r -- AlUnyUdı^ (21 
î f„^J"«BeVı SAHASI 
: '»•'» Kuruçeşme - Sel.mıye (J) 

"•« Muradiye - Çmarspor '3ı 

' - Eıv.ııronü (S) 
*• H«3AR SAHASI: 

t 13.00 F,t"'"^' 'l>kel <2, 
Uaspov 13) 

:; 15.13 HM, 
, , , . »elde^ırmem 

'*""<>'• - Adala, M. 

•*• ''"ar - Vardar 2) 
. / 
"•ıs Tİltl*'"''"" - ^'t'l'^* (»̂  urahv, ._ Altnıav 12) 

1000 " ' ' * ° ^ » * « « ' = 

I •' ^'"sn - K.M. Paşa (2) 

I "'^Atsspor - M. P . „ ,:„ 

« • Altınmurak (2) 

i'edeK: H. Menkûh 
B AUy, S. Çorak. M. Sıra) 
L. Hırçın, S Çorak, M. Sual 
N. Bilgiç. F Ceylanlar, t. Yazıoı 
H. Altın. Ü Türkeş, İ. Sayın 
i. özer Kızıltsn. Ü. Türkeş, t. 

Sayın 

Vedek• S. Kestiın 
E Yıldıran, B. Apaydın, C. Aybek 
M. Bılgehan. D. Üjelli, Y. 

OfluoğİM 
H. Demirüstu, D Üzelli Y. 

Ofluojlu 
Yedek: B Teoman 
S. Kaftancı. M. Takımo|lu C. 

Yıldız 
M. Takınıoğlu. M Alevcan. K. 

Orakçı 
M Alevca-i T. Parlar. K. Orakçı 
Z. Gürkan Y Kotan. O. Korkma» 
Yedek: M. Türüm 
A. Aksüt. Y Nurten, M Turan 
Z. Sunar Y. yuvten. M. Turan 
K AUm»apan, T. A'aik'^- Ş 

^ Öıcan 
M E. Şen. T Ataılfiz C. Öıcan 
Yedek: V. Pcker 
Y. Tuthan. A. T. İstanbullu. M 

Catalkava î 
A. Çıvfin. A T tstankullu M İ 

Catalkaya J 
O Çakır, A Östan. N Tuncay • 
T Alk»n, A Östan, N. Tuncay * 
Vedek: İ Önser J 
O. Şen. N. Çakan. N Okçuoğlu J 
H. Karacabeyli N Çakan. N • 

Okçuoğlu t 
Ö. Gurkavnak. E Türkdıl t. » 

Önercan S 
T. Parlar. E. Türkdil, 1. Önercan « 

^' Saray - F, Bahçe birincilik için oynuyor 

E. rurn 
'•*»'«»lı I lael « y u d » ) 

i'or M.'l^j^fj^ üzerinden sayı atı 

"^"«•"kuruvor 
''5TlUyor''*'v̂ ^ '̂' '̂ ^ ^^^"^ adama Ve çoic ,y, bir ribound 

"unclan '̂'*!!̂ ' '*• »ayıya »et oyu-
«ahay, b*'"'.''»''- Bol katlarla ort . 
f'^'na u t ^ ! ' " Nedrefln top al-

^ ' , ^ - " 1 " ediyor. Yavuz top 

k«p«r«k veya sahşî şutları Ue sa
yıya gidiyor. Nedim ııe «on da
kika oyuncusu olarak gözüküyor. 
Hem aldığı ribound, hem de at
tığı sutlarla takımına çok fsi'daU 
oluyor. 

Batur'un Yavuz'. B. Tuncer'in 
de Nedret'! çok iyi marke ettiği
ni düşünürsek (ki bu normaldir). 
Fenerbahçe az da olsa maçın ta-
vrrisi KrizüküNor 

Vefa Sanyer^e dün 
/-O galip geldi 

İlk devresi 0-0 biten karşılaşmanın tek 
golünü 64 üncü dakikada Mustafa kaydetti 

6. Birliği İst. Spor ile 2-2 berabere 
lBa«tvalı 8 inci Myi«4ı) 

un bnune rtUjtü. Lâkin Turgut f»-
iil avlamnıstı beklemiyordu böyle 
bir fırsatın dolacağını. 

Dk. 15: Metin topu çelmek için 
penaltı noktasına kadar çıkmıştı, 
kaçırdığ: me!}in yuvarlak Tevfık'-
ın önüne düştü Hafif bir 5Ut v» 
top kale dırefi yanuuian dışarı «ı-

Dün yapılan 
amatör maçlar 

Dun yapılan amatör küme maç
larında şu neticeler alınmıştır: 

tskenderpaşa 1 — Kulespor 1 
Yenikapı 1 — İTU O 
Ayvansarıy 2 — tlkadım 2 
Gökspor O — ör,nekspor 1 
Yalova 3 — Çamlıca 1 
ozenspor 2 — Emirgân 2 

At yarışları neticeleri 
(BMVY«<> * inci (»ylada) 

3 Koşu: Kenba, Ceyhan. Ramona, 
G. 505 P. 130 115 125 4. Koşu; O-
gün, Samansapı, Sevinç 6. G. 175 
P. 145 260 K At: Sengül, Eyvah 
Nasibim 5. Koşu: Taçmahal 1. Çel
lo, Engin 1 G. 190 P. İSO 185 K.At: 
Senveren, 6. Koşu; La Masgue, Na
sip 4 Yıgil 1, G. 123 F 103 lOS. 
1. Koşu; Gücüm, Quaı d'Orsay G. 
210 P 105 105 110 BatakUn . K.At. 
rox Tair. 
1, iki l i 5 /6 3 55, 2. ik i l i 3 /7 7.80, 
3. ik iU 5/9 3.50. 1. Çifte 5/7 13.05, 
2. çifte 2/4 2.80, 3. çifte 3 9 1.45 

kaçaktı ki Yalçın vetıjti ve «İçe
ri girecek, kaygusu ile elle çeldi .. 
Penaltı. . Tevfik Metin'in kmul-
damasın» imkân vermeden scktu 
topu kaleye. Gençlerbirliti 1 — 
îstanbulspor 0,„ 

Açılmıştı Îstanbulspor. akm üze
rine akın tazeliyordu. Bu durum 27. 
dakikaya kadar devam etti ve be
raberlik bu dakika »ona ererken 
temin edildi. Yüksel eline geçen 
topu arkadaşlarına aktaı-mak için 
ceza cugisınin dısma kadar çık
mıştı ki hakem eııtbo! verdi haklı 
olarak. Kasaboglu baraja rağmen 
köseden beraberlik golünü altı, 

İKİNCİ DEVRE 
ikinci devre Gançierbırlıgi daha 

iyi girdi ovuna fakat 51. dakikada 
Ercan üe teı4m,elesen Özkan'ı ha
kem oyundjn çıkarınca 10 kişi ka
lan Ankaralılar hayli zorluk çeki
yordu. Bütün bu aleyhte faktörlere 
rağmen derli toplu oynayan Genç-
lerblrliği 56 dakikada AbduUahın 
sert şutu ile galip duruma çıki' 
verdi, Abdullahm sert jutu üst di
reğe çarpmış sonra kale çizgisi 
içine düşerek kurtarılmıştı. Lâkin 
hakem gol veıdi ve bu karara 
kimse itiraz etmedi. îstanbulspor 
beraberlik ?oIunü rakibinin müda
faaya çekilmesinden istifade ede
rek yaptı. 76 dakikada sağdan 
KasaboğUı'nun ortaladığı topu İb
rahim kala ile Yüksel'in üzerin
den aşırdı, top kaleye girerken 
Hilge veîişlp tamamladı golü ve 
maç karşıhkh akınlarla «aşka 
gol olmadan sona erdi. 

Turan .\ lsaç ^ ^ 
Yücel Erciyeş iric 
İhsan Özen *ir 
VEFA; Hakkı * * ~ Tıu-jut 

*4. Aydın * * - Erol 
it-k Kuh) # . ^ ^ Haydar 
•itif — Recep ir Alürvet 
iei( Mustafa ^ ^ Bekir 
ir Şevket *. 

SARIYER: Gümbüz + • — 
Recep * + Tayfun * * — 
Oktay irir Uual ^ Niyazi 
ifk - K. Erdosan *-* 
Cengiz • •* Erol + * Ay-
han irit B, Erdoğan *.^. 

GOL: Dak. M Muatafa. 

HAYATI TELGEREN 
•İLK 45 ^ k i k a s ı karşılıklı akın

larla ve tamamen denk bir mü
cadele halinde geçen bu maçın >4. 
dakikası netıecj i tâyin etti, Mus-
tafanm golüyle Vefa sahadan 1—0 
galip ayrıldı. Bu golden sonra Sa. 
rıyerliler hiç değilse beraberliği 
temin edebilmek için büyük gay
ret sarfettıler. Maçın sonuna ka
dar tek kale oynadılar fakat, ne
ticeyi değiştiremediler. Bunda da, 
akınlar/n şuursuzca yapılmasının 
ve gollük oozisyonlarria ıgır dav-
ranılmasının rolü büyüktü. Ayrıca, 
rüzgâra karsı oynayan Vefa çok 
iyi kapandı. Bilhassa Ruhi'nln ye
rinde müdahaleleri sonunda Yeşil 
~ Beyazlılar Mustafanm attığı tek 
golle iki nuanı kurtarmağa muvaf
fak oldular. 

Şekerspor B, Beyini güç yendi 
HAKEMLER: B. Ozduvgu 
oğlu -k 
ijiEKEKSPOR: Cemal ••^ — 

M. Sarıdana • • 

B. Aydın * * K. 
lin ir* Zafer irit Selâhattin -^-^ — 
*. Ali *•*• İhsan -k* 

BEYLERBEYİ: Güuer ir-k 
irir Ozcan irir Fethi 

Yalçın • • 
— Dursun ir 
•k — Tuncay 

hit ir ismail ir Nevzat i,. 
GOL Selâhattin (Dak. 6) 

M. 

Aydın 
Mehmet -k 

Tar 
1,* 

^ ** 
Gündü 

Keresteci-

* - Me. 
Muzaffer 

- Nazmi 
« * • Va-

(Bastataiı • inci «aviada) 
Bundan sonra devam eden Şeker

spor akınl£iın;n iyi kapanarak 
durduran Beylerbeyi daha sonra 
da rakibinin hızım kesmişti. 
Kontratakları olmamasına rağmen 
Beylerbeyi tek tehlikeli akınını 53. 

dakikada vapmı» ancak Gündüzün 
müsait pozisyonda çektiği şutta 
da kaleci Cemal kornerle çeJmıstı 
Maçın gen kalan kısmında pek faz
la bir şey olmayacak ve meç da 
Şeker'in 1—0 galibiyeti ile «on bu
lacaktı. 

Şa:ıırpİTjoxı 
l e i ı r ı olcccctk? 

tarih t 

İİIİİ 
AKŞAM*m büyük 
Spor Anketi 

Fenerbahçe mi. Galatasaray mı, Başikfa; m r 
20 mart 1964 tarihinde sona erecek olan AKŞAMın hedlyeü 

»por anketinin sonuçlanmasına 5 «un kaldı Gazetemizin okurUrı 
araiinda açtığı bu hedıyeli anketi bakalım hangi hüyuh kaza
nacak Ve bu takım milli lig şan;pıyonıı olabilecek mı? 

ŞARTLAR . 

O Cavaplar posta yolu ile toadei l lecektı ı . ıBuıaı gaıalemu» 
geJİTİlecek cevap meklupları kabul •dilmeyacektlr.) 

O Cevap mektupUtınuı en geç 20 maıt tatUıli ÜOSI* 4uag»suu 
talimatı mecburidir. Bu tarihten «eara g«nderU*c«fc • lakluy 

sahipleri cckilî*» kalılemayacaklardıt. 

© Her cevap maktuounda BES adet «Aksam Spar. başlığı ka. 
»ilerek cevapUra eklanecektir Bir ki«> ayrı ayrı mektupUrla 

ve her mektubuna ayrı olarak be* Aksam Spor baslığı ekleyerek 
değişik tahminlerde bulunabilir. 

O Cevap mektupları «Akşam gazetesi, Cemalnadlr Sok. IS 
Ca^aloglu Hediyell Spor Anketi» adresine gönderilecektir. 

0 2 0 mart tarihinde lona erecek cevap müddeti İle «ıralama 
başlayacak ve Milli Lig maçları bitince doğru bilenler ara

sında noter huzurunda yapılacak çekiliş neticesi, katananlaz taabil 
ve gazetcnUzde iUn edilecektir. 

^ 1 ^ Hediyeler Bir motosiklet, bir deniz motoru bir T«4yo. 

OKuraya katılacak olanların İsim, «oyadı va adreflartnl «ku-
nacafc şekilde yasmaları. 

'««i VERGİLER 
SONBAHARDA 
""EKECEK 

*'>llvı. K , 
'»UM,,, °9kanlı 

AK KABA. daat 

'•n^an tebliğ olun-

»> "'anı.'ı'^ "^s.'anname verecek 
'2"* ay, ."'"^ '̂'»•gı:>-ı mükellefleri. 
^''Il v.r,"'?"^ Î adar beyanname-
Sl"' ««mr̂ f *'• '̂̂  vergilerini 
Î S üT,?"'..''« " " ' m aylarında 
^ I ' f d i r ""̂  " " t'l^^l"" ö d . . 

J ^ » « a e , f " " "'«er kaynaklar-
Ŝ ?'*'t «l!n "•" ' ?'=l"-lerle birleş-
Sl^" iÇlnri '?"''•"•«•» de aynı 
.û!?!' V, ,;*..^evannamel«-ini ve-

ödeme 
pdecek->*tlir, "='nsmde tedıvr 

«id, •" '̂»Hha. 
kaxanç «. -'«« eri. " " ' " '-"•*' >sM«nç 

>»lar i d" "'"''•"•«e'-ın b.yan-

C • 'raiı./* 7«gi lert ekim. ka-
'"' Uk,i,r "'*" "l'^al' üzere 

•'"* tahsil olunacaktır.» 

Kruşçef İnönü'ye Kıbrıs 
ile ilgili bir mesaj yolladı 

(Baştaraiı l ın«i «ayiadaj 
Bakanı Feridun Cemal Ertan de 
hazır bulunmuştur. Bu ziyaret sa
at 11.30 — 12.30 arasında bir saat 
devam etmiştir. 

RUSLARIN YENİ 
BtR TAKTİĞİ 

Göl üşmelerden soıırs llısıslerl 
Bakanı Erkin gazetecilere tKıbrı» 
Ihttiafmm bar» yolları İla ballt yo
lunda Ru« Başbakanı Kruscet'ln 
izhar ettiği temenni meaalını Bü
yükelçi Rijov İletirdi» demiştir. 

Kanada birliğinden sonra, ..İsvec 
bir'iğinia de bugün adava çıkması 
bekleniyor» diyen Erkin, adadaki 
Türk airiiginde bir değişme olma
yacağım açıklamıştır. 

^ ^^^ Bankası 
«friiayesi l o o 

'^''yon arhyor 
ANKARA Öıal 

il "«il. I^^"''»--' mümessilleri. 

^« '^ a»!^; " • 'konuşma 

e .'*'•'' t^n'u*"'*'''* ' vaotıltları 
^Plan.;°"'\"" 1un sona ermiş 

vapan 
Banka

nı İyon lira 
'« . : ^«P'le»-"^ ^* "" bankaca 
Vk'"'"«i'ı' ^ Ü " " * ' " «"'•»'' 

ve resmi 
tutulacağını 

SS?:5:r"'""' 
« - . . ---ar d a m g a 

*'eıtnsti * u a f 

^** *^ , 

Cezaevindeki kaatil 
ölümfe tehdit edilmiş 

(•««laraiı 1 iikcl «aytada) 
huıun tuenme atıldı külurler 
savurarak yujıüm« tülcUrdü ve 
«Ahlâksiî, utanmaz, vicdansız, 
seni ellerimle parçalayıp öldüre
ceğim» dedi. Bu sırada »anık ye
rinde oturmakta olan Nimet Yal
çın «Ancak sen »dam öldürür
sün» diye bagırnuş, yargıcın mü-
dahelesiyle susturulmuştur. O-
lay sırasında, Yekta ile aynı ke
lepçeye vurulmuş olan tutuklu 
tsak Aydın tinık olarak dinlen
miş ve olayı aynı şekilde anlat
mıştır Duruşma, olay sırasuıda 
tutukluları korumakla görevli üç 
jandarma erinin dinlenmesi İçin 
başka güne bırakılmıştır Nunet 
Yalçm'm, duruşmadan sonra, 

salondan çıkarken avukatına 
«Biz onu mahkûm ettirelim der
ken, o W« mahkûm «ttirirse, 
pek güze) olur ham.» dediği du
yulmuştur. 

^^^******»«»*»«««»«»«e«e«»>*««*««**«**«******' 
Türk filmciliğinin ve Acar 

KENDINI 
ARAYAN 

ADAM 
•tanbul'd^ 11 sinemada içten geian • 

sevinç ve tezahüratla vılgmca alkış- * 
lanıyor. 

İlâncılık- 9140 

' j Genel Müdürlüğünden 
V '«re ^^^^ ^°"" T«leXon Şebrkr Tesislenııde çalıştın] 

**** Eı-ist̂ H *̂"'̂ "" y«Pmıs ve 30 ya»ınt gecmeroiı List ve 
y '•'̂ ıtusu mer— 

«ölge* '̂"na sınavı saat 14,UU t.« İstanbul 

Me_.̂  
s ^ l»«'" ""̂  ̂ ^^^ s°"u T«leXon Şebrkr Tesislenııde çalıştırıl 

'̂ ** E * ***" " 
Vjfj ' " * mezunları Hiasmdan sıjavl» alerııan alınacakur-

S« Ba'.n* !'"*^' 2ü.3.18tH tarihinde 
Utei(,„ ^'^"^'"İ^'de yaP'lacaktır. 

i'^^'S-İG^^V"',""^"* cüzdanı, Mkerljlc bal«uı ve dıplomaUn 
"̂^ İlin 1 ''"'**'• "Müracaat edip sınava lirı» kartı al-

°'""'J'-' (Biiin J0«) A. 1I08/«»1) 

Başkent siyasi çevreleri. Ki'uş-
çet'm m e n i m i «Rusların »ski bir 
taktiği olarak» vasıElandırmışlardır. 
Siyasi çevrelerin görüşüne göre 
«Sovyet Rusya Türk talinin kabul 
edilir duruma girmesi üterlne me-
leleleri durdurmak v« sulhu >a$ 
lamak yolunda öncelik kazanmak 
ipin hu taktiâe başvurmuştur.» 

İNÖNÜf «HER TEŞEBBÜSÜ 
YAPMAĞA HAZIRIZ» DEDt 
14 Mart Tıb Bayramı dolavısıvla 

yapılan törende konuşan Başbakan 
İnönü Kıbrii konulunda «Bizim an
laşmaları Tiavelkâr tulumumuzu 
fırsat hilanler baskı ve tecavü»-
lerîne devam etmişlerdir. İste biz 
bunu durdurmak istiyoruz.. de
miştir. 

İnönü, Hükümetin bugüne kadar 
takip ettiği politikayı da hatırlata
rak an lar ı söylemiştir: 

«Haklarımızı korumak için hu
kuki bütün tedbirleri alacak va 
mecbur kaldığımızda her türlü fe
dakârlık ve teşebbüsle bulunaca
ğız. Bu teşebüsümüzü bütün dün
yaya haklı «österebilecetimizi ü-
mit ediyoruz.» 

filmin i 
Gurur ve İftihar sembolü. * 

* 

Yurt dışına kaçmak 
isterken boğuluyordu 

tZMİR, • • « ! 
Üç defa Bulgaristan'a kaçmak 

istıyen fakat bir türlü bu arzusun
da muv.ıffak olamıyan 28 vasmda 
Vahdet Altıel İsimli şahıs aynı 
maksatla limanda bulunn Bulgar 
bandıralı Popla şilebine tırmanır
ken denize düşmüş ve boğulmak 
üzereyken balıkçılar tarafından 
kurtarılmıştır. 

Daha önce iki defa Bulgaristan'a 
zamanda çatı katlarmm normal kat 
vakalanan Vahdet, dün gece yaka
landıktan sonra Bulgaristan • git
mek ısteme<iijlinı. vurt dışına çı
karak bir vabancı gemide çalış
mak arzusunda olduğunu söyle
mişti! 

2723 t 
• • • » » » » • • • • • • • • • • • » • • • • • • • • » « » • » e » » * » » » » » » » * 

Oküz sulama yüzünden 
çıkan köy kavgasında 
29 kişi yaralandı 

BATMAN, 6ael 
HıJme/. köyünden Gülgün Vü-

dıı İle Münıre Işık adında iki ka
dının çeşmede öküzlerini «ulamak 
VUîunden çıkardıkları kavga köy 
halkırın iki gruba ayrılarak tas 
ve sopalarla birbirlerine gırmele-
me sebep olmuştur, tlçeden lan-
darma kuvveti gelinceye kadaı H ' 
.-»gır olmak . üzere 29 kişi vara-
lanmıstır. Olayla ilgili olarak 9 
kişi tevkif edilmiftir. 

^^^nbul Sanayi Odasından 
Vali; -S' '^'^^^ Hukûm'eti" taralından 1984 yılınd» kulUnılmak ">***• 

"üsler ile kamu ve «gel »aktör teknik «»rvislermde Wi yii' I kamu ve « e ı »eKior laıtniK »arvısıerınoı 
üürt ^üvri^'^ öfiıeıum gormüs personel için burslar verilmek 
tı̂  • iiç 1? ri '"'"^ isteyen uyelerimiıin personellerini, haufi ko-
'•sî !''"'̂ »!! np "" """"̂  ' ' ' " «""'!•""••< iatedikleılni ve <t«nü|t« ken. 
^ ""ü ..' V". ̂ «reth (|ydalannıa>ı umduklarım, namzetlann Wo|. 

oir ıkto en fgç 19 Mgrt UM tarihine kgdır Odgmu 
"'I'''- Mü.iııriucıine hllılirmelerl ripı olunur 

(lAiiN mmm) 

larım politikası 
kürsüsü kuruldu 

AMKAtlA Oltl 
Turkıyenm t»ruD dâvıUrını 1-

IJın açısından ve (enii bir surette 
lelkik İçin Anker» Üniversitesi 
Ziraat Fakültesinde «Tarım politi
kası kür,sü6Ü> kunılmuştur. Kür-
üunün babına «ynı fakülteden uzun 
yıllar tanın politikası dersi okut
muş olan Prof Cemil Çalgüner ge
tirilmiştir. 

Bir jet düştü 
MAtATYA, Oıal 

Yedınei Kgva l)wKj KomutanUiı 
i3 Nolu let uçajı h»v» muhelefetj 
vürünfiejı Darende nm YuHen Ulu-
umar Kftvunı dü»tnü|tür 

Pırc<ılanın uçakta bir lubar fi-
Ilıt elmuı, diten tu kaybelmuı-
•ur. 

Rum okullarında 
izinsiz gösterilen 
ilci füme ei kondu 

H Bedrettin tıLSEN 
Milli Egitıın Müdürlüğü Ue Em

niyet Müdürlüsünden izinsiz bazı 
Rum okullarında gösterilen Pat
rik Arhenagoras'ın Papa ile görüş
melerini Ve Kudüs gezisini tesbit 
eden iki film ele geçirilmiştir. 

Yaptığımız incelemeye göre Pat
rik Atheııagoras'ın Papa ile Ku
düs cıvarıhda yaptığı görüşme en 
ince noktası ile filme alınmıştır. 

tkinci filmde ise Patriğin Ku
düs'ü ziyareti ve konuşmaları t'an-
landınlınakladır. {•"ihnler İstan
bul'a getirilmiş ve Patrikhane ta
rafından bütün Rum okulların
daki öğrencilere gösterilmek üze
re sıra ile velilere seyrettirilmlş-
tir Bu durum ilgililerce haber a-
lınmıs ve dün bir okul» gizlice 
baskın yapılaral^ filmler sinema 
makinesiyle birlikte ele geçiril
miştir Okul yönetmeliklerine göre 
okulda her türlü oropagand» ya
naktır Gösterilmesi arzulanan 
«ln\lcr de ilgililerce görülüp, o-
naylanması gerekmektedir. Filmle
ri gösteren okul idareleri hakkın
da Milli Eğitim ve Emniyet Teş
kilâtı tarafından tahkikata geçil
miştir. 

Esrarı güvercinin 
kuyruk altına 
gizÜyormuş 

I Z M I R , Ogel 
Esrar içmekten çok sayıda sa

bıkası bulıman fakat bütüıı »• 
ramalara rsgmen esrar alışkan
lığından vazgeçemıyen Ömer A-
day. poliblerüı elinden kurtula-
bilmek ıçm bir güvercinin kanat, 
larım kırdıktan sonra pılâka es
rarları hayvanın kuyruğu altın* 
bağlamıştır. Dün yapılan arama-
da sabıkalı esrarcının Üzerinde 
tek gram esrar bulunmamış, an-
cak yerdeki güvercinin ugaına-
masından şüphelenen polisler 
hayvanı muayene ettikleri zaman 
kanadının kırık ve esrar plâka
larının da kuyruğunun altına 
gizlenmiş olduğunu hayretle gör
müşlerdir. 

Evinin odresini 
bilmeyen çocuk 
karakolda geceledi 

Raşel Geron adlı bir kız çocuğu 
önceki gecey, Kasımpaşa karako
lunda geçirdikten sonra dün anne-
riue tc.'ilim edilmiştir Önceki ak
şam Kasımpaşada tek basma dola
şan küçük kızı. polisler bulmuş, 
ancak Haşel evinin nerede oldu-
Junu söylıyememıştlr Rasal'm 
Halatta oturan annesi de nohse 
başvurarak çocuğunun kayboldu
ğunu b^ldif^.u^tır- Arattırma »o-
nunda Sasel'in BaUft ın vapura 
bmdıii ve K«sımpawya «ittllı a»-
laşılmrtıı 

İzmir'de isçilerin 
et boykotu bitti 

İZMİR, Oltl 
İki hal l i devam »<ia» İamlrll İl

cilerin «1 beykotu lona «rmUtlı-
Türk—i* temsilciliği el boykotunu 
deıtekladiklari lein umirli lete le» 
lakkür va ttmlr BeleHiyetlni vaıi-
ieye davtt alnıltllr Üçüncü Bölge 
TeiBiiUUi »urhanellln Aıulav «E» 
(IvaJlannuı v«V»«lmemfilnı ntiv» 
rui. Hır türlö «id» mıddaıini" 
kenirelıuıluk lenundı Ityatlaruı'* 
vulteelme eluıte bevkel UıtemMe • 
medOyi 4e alecttıı* demiıt». 

Kıbrıso ilk Barış Kuvveti dün çıktı 
(Bastarah 1 tnel sayfeıia) 

millerdir. Hâlen Kıbrıs'ta bulunan 
İngiliz askerlerinin 35Cfl krjisi ise, 
Barış Gücünün yarı kuvveti ola
rak adada kalmaya devam edecek
tir. 

DIİ^IŞLERİNİN 
AÇIKLAMASI: 

. \NKARA, Özel 
Dışişleri Bakanlığı, dün bir *» 

çıklanıa yaparak Yunan Başba
kanı Papandreu ile Makarios'-
u n Atina'da yaptıkları basın 
toplantıs ında Kıbrıs'ta sulh ve 

sükunun hâkim olduğu y o l u n d a , 
ki iddialarını cevaplandırmıştır . 

Bu iddiaların asılsızhğını bil
diren Dışişleri Bakanl ığı bildiri
si şöyle devam etmektedir : 

Hükümetimizin kanlı tecavüzle
re devam edildiği takdirde ahitle-
re müstenid harekete geçme hak
kını kullanacağına dair verdiği ka-
rnra takaddüm eden, 9 ilâ 11 mart 
günleri zarfında Kıbrıs'da cereyan 
etmiş olan çok fecj olavların yal
nız bil- kısmını hatırlamak dahi 
hakikatleri .göstermeğe kâfidir 

O günler zarfında olaylar »öyle 
feci bir seyir takip etmişti: 

— 9 mart ve 10 mart günleri t i -
masol Türkleri Rum Kıbrıslılar ta
rafından ağır ve otomatik »ilâh. 
larla devamlı olarak ate$ altında 
tutulmuşlardır. 

— Larnaka'nın Tuzla mahalle
sindeki Türkler üzerüıe 9 mart 
gecesı ateş vağdırılmıstır, 

— Lımasol yakınındaki Malya 
köyünde sakin Türkler, bu köye 
civar mıntakalardaki Rum Kıbrıs-

İsktınderunda 
birliklerimiz 
emir bekliyor 

.»Mt«r»l. I tMi *ene4e ) 
ruğama-al l«n«ıi Sankey'm baş
kanlığında yapılan bu toplantıdan 
sonra önceki gece şehrimize gel
miş olan yedinci Kolordu Kumu-
tanı Korgeneral Nüzhet Bulca 
başkanlığında ikinci bir toplantı 
yapılmıştır. Daha sonra Korgene
ral Bulca, yanmda Tuğamiral Sa-
rıkey olduğu halde savaş genııle-
nmı ıe gideıek hazirhkları teftiş 
etmiştir-

Silâhlı Kuvvetler emrine verU-
mi5 olan ve trafiğe yeniden açılan 
İskenderun hava alanına lae uçak
lar inmeye başlamıştır, iskenderun 
Umanından sonra körfezde de 
bütün yabancı gemilerin dışarı 
çıkması emredilmiştir. 

BİB AMERİKAN HELİKOPTERİ 
HALKI ŞAŞIRTTI 

S P K E , özel 
Söke sahillerine inen bir Ame

rikan asker' helikopteri, önce ma
hiyeti anlasUmadığmdan civar bel
ki tarafından taklar ve sopalarla 
karşılanmıştır. Helikopteri çıkart
ma yapmaya gelmiş bu Yunan 
taşıtı sanan halkın Amerikalıla
ra saldırması landarmalar tara
fından güçlükle önlenmiştir 

SİVASTA KIBRIS MİTİNGİ 
SİVAS, 6aal 

Dun Sivas'la bmlerca öğrenci ve 
gencin katıldığı bir miting yapı-
Iırek, Kıbrıs Rumları sroteıto e-
dilnıiî. «Kıbrıs için ölmeye hMir 
olundujEuna dair and» içilmiştir 
Sivas Bcüinci Er Eğitim Tuga
yından bin er de dun çeşlll, im
liklere katılmak üzere jelırimlz-
den ayrılmıştır. 

Kornındon çoculc 
ytrine ur çılctı 

«OKC, Oltl 
Kandısmı hâmile «anan ve ame

liyat edilen 40 vjjUnnd» Hıtıce 
Günavdın isimli biv kadının kır-
nmdw 1 kilo ur ılınmi|tu Kar
nından Ui'u liman kadm çocuk 
varlnt ur çıktılhm «Iranince çok 
urUlmustiir 

lılar taraf:nc;jn «snlarak silâhlı 
taarruza uğramışlardır. 

— Yine aynı tarihlerde Kıbrıs
lı Rumlar Suleymaniye, Koçina ve 
.Alavga Türk köylerine saldırmış
lardır. 

— 11 mart'da Kıbrıslı Rum çe
teleri Baf'a giden yolları kesmiş
lerdir. Rumlar İngilizlerin su ta
şıyan kamyonlarının ve Kızılhaç-
m viyeceic göUirer araclannm 
•;ehrf sivmesıne «ıgel olarak Türk 
kesimindeki halkı açlığa ve susuz
luğa maruz bırakmıslardıir. 

— Bu arada Malya'da şiddetli 
bir ateş taarruzu vuku bulmiKtur. 
Kıbrıslı Rum!,-ır 450 kisj ile k'^vü 
sanm-^lar ve Türklerin evlerini bas-
mıstardır Bu evlerin sakinleri, 
canlarını V-mtarmak için mekten hi. 
nasına sığınmışlardır. Bunun üze
rine Kıbrıslı Rumlar bu binavı 
bazuka ateşi altına almışlardır. " 

— Bu taarruz neticesinde Türk 
cemaatı S ölü 3 yar.I, vermiştir. 
Olulerm ikisinin yaşlı kimseler 
oHiP. arkalarından ateş edilmek 
suretiyle vuruldukları tesbit edil
miş bulunmaktadır. 

— Yine 11 marttı Kıbrıslı Rum
lar Lefkoşe'de 11 araçtan müte
şekkil^ bir Kızılhaç yardım konvo
yunu silâh zoruyla durdurmuşlar
dır. Konvoyu muhafaza eden İn
giliz askerleri de silâhla tehdit 
edilmiştir. 

— Kıbrıslı Türk makamları ser
best bırakılan Türk rehinelere 
Kıbrıslı Rumlar tarafından en 
korkunç şekilde işkenceler yapıl
dığını tesbit etmişlerdir. Bu me-
vanda, Kaymaklı'da esir edilen ve 
Bilâş_43 CiK-c'da nkul binasma 
nakledilen I,'; yasında küçük bir 
kıza tecavüz edildiği anlaşılmış
tır Bir Türk kadınının d» ayni 
çenî tecavüze maruz kaldığı ve 
zevcinin bu hâdise neticesi akil 
muvazenesini kaybettiği tesbit e-
dllm Iştır Başka yerlerde de Kıb-
nslı Rumlar tarafından hu nevi 
şeni tacavürierln islendin mey
dana çıkmıştır. 

"~ Rumlar Ayaırıni köyünde el
lerine geçirdikleri biri 5S yaşın
da bir kadın olan bes Türkü vah
şice döverek, bunları tsbanc? teh
didi altında kendi mezarlarını 
kazmaya zorlamışlardır. Bu za
vallılar son anda bir mucize ka
bilinden kurtulmuşlardır 

— Kusus: evlerde, silâhlı Rum
lar tarafından esir tutulan yüzler
ce Kıbrıslı Türk. dişleri ve tır
nakları sökülmek de dahil olmak 
üzere, vahşiyâne işkencelere tâbi 
tutulmuşlardır 

— Bütün geçen hafta boyunca 
Kıbrıslı Rumlar Lefkoşe civarında 
kuvvet vığmaSı yapmışlardır. 300-
350 kiiiiden mürekkep silâhlı Rum 
çetelerinin şehrin Trakonaneapo-
lis. Magosa Kapısı ve Kaymaklı 
Rum kesimlerinde birtakım faa-
Uyetlere giriştikleri müşterek ku
mandanlık tarafından müşahede e-
dilmisdr, 

— Kıbrıslı Rumlar bütün Yeşil 
hat boyunca elverişli noktalara a-
*ır makineli tüfekler ve havan 
topları yerleştirmişler ve bu hat 
boyunca boşaltılmış olan Kıbrulı 
Rumlara ait evleri müstahkem 
mevki haline getirmişlerdir. 

— Büyük miktarda Türk evleri 
Kıhrıalı Rum çetecileri tarafın-
dan muhaser» eltme almtnıs ve 
köylerin sakinleri devamlı nlarak 
imha tehdidi altmds bulundurul-
ınuîtur 

— Baf'la üc bin kadar Kıbrıslı 
Türk 4.00(1 metrekaıehk bir sa
hada 4 gün silâhlı Rumlar tara
fından muhesar» edilerek yiye
cek ve su yardımından mahrum 
bırakılmıştır Baft» cereyan eden 
ve Kıbrıs'taki Rum basını tara
fından harb ve zafer teraneleri 
ile ilân edilen çapışmalards Rum 
çeteleri ate.s kes anlaşmalarına ri
ayet otmfyeceklerint alenen ilân 
ederek Türklere karjı eğir sillb. 
havan ve bazukalarla saldırmiî-
M ı r Tuk ctmaaiinin ksvıtsı? 
şartgı?, teslim oimuı Ulabina da
danan bu Uarruzljr neticwınde 
Hum çeteciler Rum ğaretelertnde 

da açıklandığı veçhile Türk ce
maatinden 30 a yakın Türkün ö-
lümüne. 34 kikinin kaybına ve 
birçoklarının da yaralanmasına 
sebebiyet vermişlerdir. Bütün bu 
feci olaylar gerek İngiliz Sulh Kuv
vetleri Komutanlığınca, gerek ya
bancı basın tarafından resmüe-
riyle teşhir ve tesbit edilmiş bu
lunmaktadır İşte Başbakan Pa-
Bandreu'nun sulh ve sükûn hü
küm sürmekte olduğunu beyan 
ettiği bugünün en kısa şekilde 
feci bilançosu budur.» 

MAKAIttOS ADAYA DONUU 
.Atina'da eski Yunan Kiralının 

cenaz» töreninde bulunan Kıbrıs 
Ruraları-ım İlden Makarıos, Türk 
notasından haberdar ediUdlktcn 
sonra Yunan devlet adamları ile 
acele ve olağanüstü bir toplantı 
.yapmış ve derhal Kıbrıa'a dön
müştür. 

Makarios'un adaya dönmesinden 
sonra cuma aksamı. Kıbrıstakl 
Türk Büyükelçisi Mazhar Örkol, 
Cumhurbaşkanlığı sarayına davet 
edilmiş ve daha önce Kıbrıs'li 
»tunlar -arafından kabul edilme. 
yan Türk notasına cevap mahiye. 
tinde bir nota kendisine verilmek 
istenmiştir. 

«ÖNCE NOTAMIZDAKİLERİ 
YERİNE GETİRİN» 
Türkıve Büyükelçisi Mazhar Ös-

kol, Rum notasını kabul etmeye
rek. Ruml'ira. -Önce Türk matası»-
de Uarl sürülen şartları verine f e . 
tUrin. har türlü taeevüs ve muhe-
sarayı durdurun» demistu. 

Büyükelçinin bu cevabı üzerine 
adadaki yabanc, muhabirler. ila 
taraf arasında bütün mUnasebetle-
rm kesildiğine kanaat getirerek 
derhal sahil kasabalarına gitmişler 
va Türk kuvvetlerinin çıkarma yap
masını beklemeye başlamıslardır-

Kıbrı» Rumlarının elindeki rad
yo, Türkıyeye verilmek istenen, 
ancak Türk elçisi tarafından kabul 
edilmeyen nota metnim açıklamif-
tu-. 

GÜVENLIK KONSEYI İLK 
KARARINDA ISRAR ETTİ 

MEHMET BİBER 
NEW • YORKTAN bildiriyor 

Güvenlik Konseyi cumartesi nab» 
hı saat altıda yaptığı toplantıda, 
Kıbrıs konusunda eski kararında 
ısrar etmiştir. Konseyde Türk Dai
mi Delegîsı Orhan Eralp. «Konsey 
Kıbrıs'ı taraisıı bir heyet «ön* 
dererek elavları yerinde tetkik ot-
sin» demiş, -Konıevin ham hayaller 
ve beyhude kuruntularla boşu bo
şuna meşgul edildiğini ileri sür
müştür Eralp. Türkıyenin Maka-
rios'a verdiği notanın sadece kat
liamın önlenmesi anlamını taşı
dığım ria açıklamıştır. 

«Rosides Türklvavt sanık sandel-
yasmı oturtmaye çalışıyor» diyen 
Eralp. .<BBy Rosides'e sorarım, Kıb-
na'la Türk evlerine tecaırû-; ediL 
mayeceçıini. Tüıklarin öldürülme
yeceğini, ııılarına gecilmeyeceilni 
burada rosmsn taahhüt edlvorlar 
mıT Biz o teman Birleşmiş Mil
letlerin Harekete qecmesini bekle
yeceğiz, zaten bunu islivoruı» 
demlgttr 

RUSYA TEHDİT EDİYOR 
Türk delegesinden sonra Reşide» 

konuşmuş, onu Rus delegesinin 
konuşması takip etmiştir Rus de-
lejesi, «Türkiye açıkça Btrletmif 
MJlletlerüı en yüksek organma 
meydan okuyor» demiştir 

NATO DAtMI KONSEYİ 
OUÛAHÜITU TOPLANDI 

PARtl, M . 
Yunamslanın istejı Üzerine 

NATO Daim! Konseyi dün aksam 
olağanüstü bir toplantı yaparak 
Kıbnstaki durumu gözden geçir
miştir. 

KIBRISTA S İ L A H SESLV.Rf 
LEFKOSr Özel 

Önceki gece Lofkoşode birkaç el 
silâh sesi duyulrou». ancak bun
ların yanlışlıkla atılan silâh seo-
leri olduğu tmlasılmiîtır Bu ara
da yetkili İnttlıı makanılan bir 
hendakte hlu buUınin bir Türk 
' 'II-

Bu-
nun dıgında adada sü
kûnet hüküm sürmek'--

Eskişehirde hastane 
doldu hastalan 

okullar olmıyor 
^ ESKİŞEHtlt, Q«al 

Okullarda barmdınlan felâket
zedeler arasında geni} çapts salgın 
hastalıkların başlaması yiuünden 
Sağhk Bakanlığı müsteşarı dOn e-
cele olarak şehrimiz» gelmlltir. 
Tesbit edildiğin» göre icuemık, 
grip, anjin ve bronşitten rahattız 
100 den fazla hasta bulunmakta
dır Hastaların arasında zatiirro o-
lanlar da vardır. Hastaları ha»ta-
haneler kabul etmediği için olnû» 
lardan tecrit güçleşmektedir. 

Belediye bütçesi 
260 milyon açık 

ile kabul «dildi 
Belediye Meclisi 1M4 yüı hütce-

«mı 260 milyon açıkla kabul e tmij -
fır. Çalışma devTOSınln aon otu-
rumur.u yapan Mecliste dün »ym 
zamanda çatı katlarun normal kat 
haline getirilmesi ile bodrum kat . 
larına iskân izni verilmesi teklifi 
komisyona iade odUmtş ve Akade. 
minin kaçak olarak yapUğı tnıaa-
tın devamına dair tutanak kabul 
olunmuştur. 

Uç kofadar Aşıkı 
kadınlar dövdü 

I Z M I R . Özel 
Esrefpaaa semtinde arkadaa-

lariyle birlikte sevgilısinuı evine 
gıdıyonun diye bajka bir eve gi
ren Agiî Özüparlak, Necdet Gö
lek ve Erdem Toregen ısinUl 
Sençier mahalleli kadınlar tara> 
tından feci ıjekilde dbğülmuçler-
dır. 

Ev halkmm imdat istemesi ti
lerine semt «ekinleri bir ante 
evin etrafına toplanmışlar, kadın
lar takunye ve sopalarla üç gen. 
ci birhaylı hırpaiamıglardır. Üç 
kafadarlan kadınların elindeo 
polis güçlükle kurtarmıştır. 

Müzelik eşyalaı 
yurt dışına kaçırılıyoı 

KONYA. Oeol 
Şehrimizde müzelere konulması 

gereken antika eser ve eşyaların 
turistler tarafından satm alınarak 
yurt dışına kaçırıldıkları tesbit e-
dilmıştır. Ejnniyet memurları dün 
antika eşya satan dükkânlara ani 
bir baskın yapmışlar ve SS müze-
lik antika eşya ve eser ele geçir
mişlerdir Turistik eşya saten 
dükkânlar bundan böyle sıkı lekU* 
de kontrol edilecektir. 

İL A N 
İstanbul U en Ieı« 

Memurluğuadeıt 
Dosya No: 19Sc - 543î 

F dolayı mehcuı iv 
luı, ma karar verilen 
UODij Ura mymeUud» 400 çtlt 
syjui: ,ı,ın-:n Birinci avık art
tı ı 1:̂ 64 salı gtiııu saat 
12 — - 1 halen bulunduğu 
istanbul: Mercan yokuıu No: 16 
d« yapılecaktıı. 

O gun verilecek bedel mu • 
hammen kıymetin % IS nl bul
madığı takdirde rr/S/19«4 cuma 
günü aynı mahal ve aaatte 
'i'' larak an çok 
P" para ile iha
le eaııerph'ır Alıcıların belli 
|Un ve «istte ırıehallınde bulu-
n» MirıcaatUrı ' 
1». 

ıe«:n 3nu - VM 

^ İ<ARADA ASTORYADA M A T t N I L E R D E 
A VE Şehrazat ^ Yıldız Ayhan -- Nıgar Ulucrer - Ki alice Emel Sayın -- Mi\mi Üitün -^ Ahmet Gaıi 

Ayhan — Cengiz Han — lllizyonitt Habubi — Zengin Faili — Tel: U 62 61 
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Ankara Aktam: f B l 
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Beklenmeyen tokat: 
MTK için Alsancak'taki 
prova, liyasko ile biüi 

Fenerbahçe dün 
nitmordu'nun hışmına uğradı: 2 -1 

A.KŞİVM llalya'dö 

AITAY1 İKİ KARDEŞ 
FUIBOlCUHUNtOllERİ 
6A1İBİYETE UUŞTIRDI 
2-0 biten maçta F. Köy beklenileni veremedi 

HAKEMLER: Z. Türkdoğaıı * ( t F. Pazarcı * • S. Ersin i,-k 
ALTAV \ a r o l * * Bekir * * İskender ifie — Enver i,i, 

Kâzım irir Osman -kir — Hikmet i, Cahil -ft-k ^^' ' 
• • Önder * Ayfer • i t * . 

FERİKÖY Necdet i,if — Tuncay i^-k Kaplan * — Erdinç • 
AydoEan -^ İsmet • — Mustafa <r* Turgay * Ergun 
İfi, Mahmut k Rıdvan ^ ^ . 

O O L L E R : Ayfer (Dak. «%) penalt ından, Nail ( ü a k . 73). 

İZMİR, Öıc l 
A l t a y ' ı Feriköy karşısında net bir galibiyete takım o y u n u n d a n 

ziyade iki kardeş götürdü. Y l n i Ayfer Nail kardeşler.. Ve 
skor şöyle o ldu: Altay 2 — Feriköy 0. 

Oysa İs tanbul 'un kırmızı b»-
yazlı ekibi bir koca yarım saat 
içinde rakibine ter değil, kök 
.söktürmüştü. Bi lhassa forvetin 
kontratak makinaları Mahmut , 
Ergun ve Rıdvan Varol'u birkaç 
kere müşkül durumlara atıver-
misti . Mesela 16. dakikada sol
dan giren Mustafa 'n ın sürerken 
attığı sut Varol'un şa.şkm bakışla
rı arasında «doksan); da asıl ıp 
kaldı. B u n u 21. dakikada Ergun-
u n penaltı noktas ından savur
duğu ve Varol'un göğsünden dö
nen şimşek vuruşu izledi. Devre
yi bu skorla kapayan Altay i-
kinci yarıda oyuna hâkim oldu. 
Ve 26. dakikada Aydogan'ın e -
l ine gelişigüzel çarpan bir top 
tan kazanı lan penaltıyı Ayfer 
ustaca bir vuruşla filelere takın
ca Feriköy'ün yenileceği belli ol
du. Bu golü on bir dakika sonra 
Ayfer'in sağdan kısa çalımlarla 
getirip ağabeyî Nail'e verdiği ye 
onun da son bir vuruşla kaleye 
gönderdiği ikinci sayı takip et
ti. Yânı Feriköy'ü Altay'dan Çok 
iki tcurfip^: vılcnııt;f) 

GUNUN PROGRAMI 
F U T B O L : 

Mithatpaşa Stadı : 
11.30 F Bahçe — Beşiktaş Q. 
13.30 K Paşa - G Birliği 
15.30 İst, Spor — A Gücü 
1.9 Mayıs S tadı : 
13,15 PTT. — ^ y k o z 
15.00 D. Spor — Göztepe 

Alsancak Stadı: 
15.30: A. Ordu — Feriköy 
Şeref .Stadı: 
10.00 K. Güm. — İz. D , Spor 

( ( 2 : M i m U g ) 
13:00 Eyüp - Hasköy f ( M P : ) 
14.45: Taks im - Anadolu ( M P ) 

B A S K E T B O L : 
Spor Sarayı: 
17.00 Dz. H. Okulu -
18.30 Modaspor — D, 
ao.OÜ F. Bahçe — G, 

ATLETİZM: 
Ayazaga Parkuru: 
14.00 Ömer Bes im Krosu 

Beykoz 
Şafaka 
Saray 

. ,., . . , , ,. r '.la zaman 
î-anıaıı ı.,; bu u> uu ı;!k.iiuiı Ctm,ltı birligi'iîiıı Tuvtıii'ın altığı penal
tıdan kazandığı ilk gol. (Foto AKSAM: Aydın ÜNSALı 

G. Birliği ist Spor 
ile 2-2 berabere 

HAKE.MLER: Mustafa Gerçekler ^^n^ A. Bagatır * * X. Tür-
kantoz * • 

1 S T A . \ B L L S P 0 R Mel in • - Bahaddin * * Yalçın ^ ~ l o l -
maz it-t, Ercan ^ ^ Kâmı) ^ — Ahmet « Kasaboglu i,it 
ll)rahim ^ Biltc ick Turüiıt i 

BİRLİĞİ: Vüksel * - Burhan if-k Aykut • * Oral 
ili, i h s a n ^ . ^ . ^ Oktay — i,if Abdullah -ki, Orhan # 
Özkan i, Tevfik + • Zeynel * * . 

I J O L U E R : Dak. U Tevfik (Pena l t ı ) , Dak. Vi Kasaboğlu, Dak. 
56 AbduUah, Dak, 76 Bilge. , _ .̂  

e, 

Turgut DİNSEL 
1 ^ ARŞILIKLİ ürsaı kaçırmak i(,ın özel bir eğilime tâbi tutulmuşa 
* * benziyordu dünkü İstanbulspor ile Gençlerbirliği. Mithatpaşa'da 
penaltı ile maç kazanmaya alışmış gibi bir hali vardı Gençlerin, 
fakat İstanbulspor kolay k ĵay pabuç bırakmak istemiyor, yedijı 
golıi karşılamak için hay]) didiniyordu. İlk dakikalarda başkentin 
sempatik takımım daha başarılı bulduk, takat sanki deplâsmana 
çikan tstanbulspor'du sanki. Ancak dakikalar İlerledikçe alışıyor sa
haya ve rakibini bastırıyordu 

Dk, 8: Altı pas çizgisine kadaı kullanatr.adı İstanbulspor derhal 
giren AbduUah, tehlikeli bir te<-eb. karşılığını verdi ve Kasaboglu'nun 
büste bulundu fakat Ercan son ortaladığı tep kaleci Yükselin 
anda karşıladı hafif şutu, top tek- müdahalestıı«1en k'ntMİup Turı?ut'-
rar Abdullahta ge ı i pası Özkan (Davamı 7 nei şayiada) 

mfr_ ı'M 11 ^iF-T/ıiMi-ı.-ım ffff.yj.ı.wınıı ı ı» ı.fjy n; .'.ı.wılılH Vy} T^ff."-' Sarı - Lacivertliler 
çol( kötü oynadılar 

HAKEMLER C. Başar i,-ki, M. Talaş *^n^ 
\ . Yelkenbiçer * * - J t 

A L T I N O R Ü L : Mümin * * - N e j i r ^ ^ * 
Yılmaz • • * — Muhterem iıiric Sedat 
* * * Melih iririr — Selim * • * Co,ş-
kun * • Mustafa * * K. Yılmaz * * Er
kan ir'k-

F E N E R B A H Ç E : Hazım * - Özcan i, İ s 
mail • — Osman * Özer * Hüseyin 
• - Ogün ^r Birol * Şenol if SeUm i, 
.'\ydin ir 

(İOLLER: Muhterem (Dak. 53) penalt ıdan, 
K. Yılmaz (Dak. 67), Aydın Dak 74) 

Hasan SOYSAL, İZMİR 
Şampiyonluğa adaylığını koymuş bir büyü

ğün ümitleri de dün Alsancak Stad ında gömül
dü. 90 dakika boyunca tek müspet bir hareket 
yapmayan Fenerbahçe hırslı Altınordu için m ü 
kemmel bir av olmuştu. 

Oyunun ikinci yarısının beklenmiyen daki
kaların da üst üste çaktığı iki gol Altınordu'yu 
gerçekten. «Altın» bir neticeye götüren faktör 
oldu 

Oysa .Msaıu-ak Stadında topls-
nan dokuz bini aşkın seyirci MTK 
maçlannm oüyüttügü bir Fener-
bahçoyi RöT'Tk için sabırsızlan-
mııştı. San — Lacivertli ekibin 
santra .vuvarlağma ışelirken taşıdığı 
gurur, maç başladıktan biraz son
ra geri tepen bir silâh olmuştu. 
Fenerbahçenın yıldız tablosun» 
bakanlar için vaziyet vahimdi. 
Avrupa Kupa Galipleri Turnuası-
nın son dört takımı arasına kal
mağa azmetmiş bir kadro 90 da
kika sonunda ancak «onbir> yıldız 
toplayacak bir basarının kahrama
nı olmuştu. 

Allmordu'nun Muhterem vasıtası ile kazandığı penaltı golünde top ağlarla kucaklaşırken görülüyor. 

K.Paşa nnk.Giicii'nden 
dünbirpuanaJilııO-O 
Zevksiz ve durgun geçen karşılaşmada, her 
iki takım kadar hakem de kötü gününde idi 
ibrah im Fırla i. 
Doğan Babacan i,i( 
Özdemir Erentok i, 
K. PASA. Özkay * * — K. 

Erol iric Münir ^ ^ — Ah
met ** Cclil *•*• Yük-met iri, CclU * * 
sel • * • — Turgut 
Adnan ^ RaşU i,-tf Mete 
i, Abdurrahman i,. 

A. G Ü C Ü : Aydın ^̂ ^̂  _ Ha
lim • • İsmail i,i, — 
Necdet i, B. Coşkun i,i, 
Selçuk i, — İ lhan * T u 
ran iıi, Hayri i, Ertan 
ifi, Candan i,. 

T A L A Y E R K E K 

/ ^ Ü N E Ş L I fakat, dondurucu bir 
hava. Gülüne kararlar veren 

bir hakem . Ve O—n lık bir sonuç, 
tste dünkü Kasımpaşa — Anka-

raşiücü maçını bu üc küçük cümle 
ile ö/etlemek mümkündü. Bunun 
dışında ise. ilk be« dakikı üzerin
de durul.ıbilirdi. Futbole hen?er 
şevlerin Cf^revm ettiği bu ilk bes 
dakika içersinde Ankaraeüfü iki, 
Kacımpasa ise bir gol fırsıtı va-
kalariı. 2. dskıkadakinde Ertan'm 
on oa.?tan köseyi bulan çutuna 
Özkay çok güzel uzandı. Hemen 
iki dakika sonra Halim'in «Hedi
yelik» pan kale önünde bekleyen 
Turgut'u buldu, l-urput demarkey-
di. Fakat, sıkı sütunda top di
rekten döndü. 5. dakikada ise Er
tan'm onsckiz dışından çektiği 
nefis şutu Özkay'ın aynı güzel
likteki bir plonionla kurtarışı, 
dokssn dakik.ılık bu maçın son 
gü'iîel hareketi oldu. 

Sonra bir de 56 dakika vardı. 
Altı pasa kad?r sokulan Hayrı tam 
«ulu. belki de golü. atacağı sıra
da Kasımpaşalı mOdafiiler tarafın 
dan yıkılmıştı Bundan daha net 
neııaltılık hareket olamazdı An
cak, bastan beri ac^vip kararla-
riyle dikkati çeken hakem ^Ovna> 
ijareti vererek aca.vinlikierine bit 
yenisini daha ekledi ve mac gol
süz berîbere nihayetlendi. 

30. Hafta Toto geliri 
.10. hafta Spoı Toto hasılatı: 
Genel hasılat,' 2.848.5nfi i 

Dağıtılacak ikramiye: l,2.i6 320 52 
Her derecoyo ve-rjlecek ıkramivf ' 

ı.ııktan: 418.77.'Î50 T.L | 
30. hafta Spor Toto madan \/ : 

mirde yapılması gereken Altay -• 
Fenerbahçe kar5ii:'-mnsının tehir• : 
ile 12 maç üzerinde de|erlendırıle- i 
cektit 

Y I N E ÖZKAY: Kasımpaşa kalecisi Özkay. Ankaıagüçlü forlarm gollük 
bir akınını daha önlüyor. (Foto AKŞAM: Mahmut KÜÇtrKI 

Ş.Spor-Beyierbeyrni 
Ankara'da güç yendi 

ANKARA. öz«l 
D tRINCt devre üç şutu direkten dönen Seker, 6. dakikada karam-
•'* bolden attığı golle Bcylerbeyi'ni güç de olsa 1—0 yendi Halbuki 
iyi bir başlangıç yapmış ve Salâbaddin de 6. dakikada takımını galip 
duruma getiren golü atmıktı. fDevamı 7 nci tayfada) 

Maç Bağladığı zaman Fenerbah
çe'nin iki iç Selim ve Birol'u de
vamlı şekilde geride tuttuğu gB-
rülüyordu. Futbolu «Taktik» tara
fı ile bilenler dediler ki «Fener
bahçe bu tarz bir oyunla Altınor
du'yu kendi y a n sahasına çekecek 
ve oradan yapacağı fırlamalarla 
maçın skorunu kendi lehine çevi
recektir.» 

Fenerbahçf jçin ümit ışığı sade
ce ilk 10 dakika idi. Bu zaman 
zarfında Ogün sağ taraftan birkaç 
defa çabuk çabuk kaçmış ve or
taya müsait toplar göndermişti. 
Bunun dışında mesila Birol iki de
fa ceza sahasının içinde gole vak-
laşnıış fakat verdiği paslan diğer 
arkadaşları kullanamamıştı. Bu 
esintiyi geçiren Altınordu 15 da
kikadan sonra hafbeklerini de a-
larak şöhretli rakibin ceza doğ
rusu üzerinde gezinmeğe başla
mıştı. Bu aralarda Melih'in soku
lup attığı beklenmiyen bir şut 
Kâzımın elleri arasında erimiş, 
bunu 4. dakikada Özer.in verdiği 
fakat kısa kalan geri naşı takip 
etmişti. E^er K. Yılmaz bu pozis
yonda biraz daha çabuk hareket 
edebilse idi. Altınordu'nun 1—0 t-
leriye geçmesi 53. dakikaya kadar 
uzanmıyacaktı 

Mustafa sağ taraftan daldı Bir 
kaç kişiyi üzerine çekti. Sonra 
K. Yılmaz'a bir ara top gönder
mek istedi. Fı-Iayan topu Osman 
eli ile kesmişti (Ovsa hiç lüzınnu 
yoktu) Tabii penaltı. Tecrtibeli 
Muhterem gerildi geldi ve sol alt 
köşeye vuruverdi. Stadta bir ses
sizlik. ?"enerbahçenin yıkıntısının 
ilk perdesi idi bu darbe. 

Bunun yarattığı bir şaşkınlık... 
Fenerbahçe bütün hatları, bütün 
fertleri ile bir buzdolabı kesil
mişti. Şuurunu kaybeden defans 
hata üzerine hata yapmağa başla
mıştı. Bunun sonucu 67. dakikada 
.yeni bir Altınordu golünü getir
di Erkan soldan .süratle kaçtı, 
özcan kendisine sokulurken topu 
Hâzım'ın üzerine doğru ortaladı. 
Hazım falsolu ortanın hesabını 
yapamamıştı. Çıkışı kifayetsiz kal
dı. Top süzüldü. K. Yılmaz hava
landı ve aldı meşin yuvarlağı i-
kinci defa Fenerbahçe filelerine 
taktı. Buna Fenerbahçe 74. daki
kada Aydın'ın ayağından cevap 
vermişti ama, artık çok geç. 

SPOR TOTO 
NETİCELERİ 

Kanmpata — Ankaıagiâcü 
t(tanbul>pof — CenclarbirlSğ] 
AUay — Feriköy 
Altınordu — Fenerbahçe 
Vefa — Sarıyar 
Şakanpor — Beylarban 

: I 
: O 
: 1 
: 1 
t 1 
t 1 

Olayları yerinde izlemeyi *"'. j ^ 
lenek olarak kabul eden AKŞAJ~ 
çarşamba günü Roma'nın Flaıı" ^ 
Stadında oynanacak Fenerbahge 
MTK maçı için spor servısıno^^ 
Turgut Dinsel'i görevlendirmişi-
Bugün Roma'ya hareket edecek _̂ 
kadaşımız çarşamba günkü karsı"^_ 
manın ilgi çekici yönlerini İtalya >" 
habirimiz Selim Cem ile ' " " ' L 
»«-.«SAM okurlarına duyuracak" 

MACAR MILl' 
TAKIMINDî  

HîÇMTK'lıYOl[ 
BUDAPES^^'. ^ 

Macar milli takımı ^ji^ 
pası hazırhklan iÇi» " t|lj 
sim yapmıştır. Bir «'" ,3; i-J 
9—0 mağlûp eden ^^'^'^0 fji 
oynamıştır. Baroti * . jipj, 
MTK dan sadece »ya» g,|#. 
yeni çıkan 35 .vâ '""*̂  ,sal'*5( 
almak istemekte £»''*' .»«»'jl 
form tutmasını şart 
Millî takımda Sandor'd»!'^ ^ 
eski MTK İl Sipos v^ ^^, l*| 
bilindiği gibi MTK «»^ • 
dişine transfer hakkı ^j 
için bir yıl grev 5'aP'",'gtır. 
vet'e bu şekilde s^tm^' ^ 
mili! takım antrenma 
formda gözükmüştür. 

Bu 
N E D R E T 

akşamki maçın kozlarından.. 

G. Saray ile 
F. Bahçe 
birincilik 
için oynuyor 

Murat BİLGEN 
D U akşam saat 20 de lalanbul 

•*^ Şampiyonluğu için Fenerbahçe 
Galatasaray karşıkarşıya geliyor
lar. 

İlk maçı 74-59 kazanan Fener
bahçe, şampiyonluğun daha vakm 
namzedi bulunmaktadır. Galata-
•aray'm onaltı sayı gibi açık bir 
fark yapma» icabsder ki bu da ç ^ 
zor bir ihtimaldir. Maçın muhali 
me] besleri şöyle • 

F.Bahçe: Balıu (K.), Güner, Er
dal, B. Tuncer, Ferhan 
G. Saray: özer (K.), Nedret, Ya-
vuı . Nur, Nedim. 

Hüseyin'in belinden sakat olusu 
Fenerbahçe için bir dezavantaj i-
se de Sengün'ün sakatlığının yeni 
geçmiş olması ve Haşim'in cezalı 
bulunması maçın evvelden bir fa
vorisi bulunmadığını gösteriyor. 

Takımların oyun stillerine gelin
ce Fenerbahçe çok seri oynuyor. 
Fastbreak'lcrle sayıya gidiyor. Set 
oyununda daha çok ya Güner'e 
sut pozisyonu hazırlıyor veva Erdal 

rDavamı 7 nci tayfada) 

1. KOŞU: F. Burgaz 
2. KOŞU: F: Oy var 

P : Şenol 1 
S: Bahtiyar ; 

3. KOŞU; F: Eyvah • 
P ; Saçaklı 

4. KOŞU: F: Bike ^H»'; 
P ; Franceska. 
S; Günaydın 

5. KOŞU: F:'Şenol 1 -u» 
P: Haldun. 1̂ »'̂  
S : Yılmazrus*" 

6 KOŞU: F: Mistinduett» 
P : MultiroiUl""!; 

My Obsessio» 
S; Rakkase 

7. KOŞU: F: Gaza 
P: Şahin « 

CeV»l af 8. KOŞU; F: Sarraf 
P; Rüçhan< 
S: Külhan _,<« 

Süktu T 

NETİCELER y 
1. Koşu: Dumanali. 

n G. 180 P. 115 160 ^•^gi)i''J 
Peyk, 2. KoEU- Hazar, X̂ . ^ııt'j 
5 G. 175 P 115 125 K.A ' . ( f f 

(Devamı 

Dört düdük' 
•

İSTANBUL ba»k»' ,, 1^ 
terinin söy l . »>»'*» (KJJ 

kem dağılışı hie ° Y »f,,, 
cekJi mi7 Bazı « • ' » ' " , , '" 
hafta idnde 3 - 4 f^*' 
dük Gitarlar. Ned»"? ^ ^ | 

«Neden» yufka oln"^* i*^ İ 
tabiî açamıyoruz, *''"d«**5 | 
ki. eğer zihniyet bövl» ^,^»^ | 
edecekse, basketbo' j»' | 
kurtlarına hiç Fak»» 'j 
vaç vok, i 

i 
Eleme formülü i 

sof .ı)lC' 

•
t ' E N E R B A H Ç f i ' , *!«' 

lulan: .MTK '̂ .̂ '1 ^ 
merakı vÜ!;Ü" '̂:„rl''' ıılr?' 

falarım ka$ıvıp d ' " ' " ' V , 
di, .Meçluuur SÇIT"'' (! 
naniîdı itildi ^ H"̂  | 

«Birader kolav bıi.'',fl>'' \ 
lay Sadece Sükrirn^'; ü'' | 
tan 52 saat falan' ö " ; , / ' 
kemlerle ovranıatU *"'' 
51 lânm. . ,.;:içjJ' 

{'en«tbatıv«'au> seret salısını Aydın atarken görüjüj'ur. üanlicıveıtliier, bu solden lonrı bir tUrliı t^eraberligc ulaj<>ıııadılar, ;"uı Killi» :ı:ı •'•• 
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Örnek bir davranış; 
Münir Ozkul ^Çöpçatan,ın 
bir gecelik gelirini Kanerin 
yetim ikizlerine bırakıyor 

İ L A V E D İ R . AYRICA PARA ÎLE SATILMAZ Say 

BAŞKAN JONSON, BEATLES'LERİ KARŞILAMAK ' 
İÇİN GARA KADAR GİDEN 2. KIZINA DARILMIŞ 

liyazSaray!iılucI!nin 
diğym^gunu kutlandı,.. 

WASHtNGTON, öıel 
gAŞKAN Johnson'un on 

altı yaşındaki ikinci kı-
Bi Luci Baines, Johnson'-
an doğum yıldönümünü 
kutlamak için yapılan 
danslı toplantı dolayısly-
le, yaşı yirmiyi geçmiyen 
gençler ve yeni yayılmaya 
bağlayan bir dans olan 
«froog» Beyaz Saray'm ka
pılarından içeri eirmiştlr. 

Başkan ve 
eşi de vardı 

Başkanın kızlarının da
vetlileri, yemekten önce 
kırmızı salonda oturmuş
lar ve daha sonra John-
•on ile karısının da katıl
dığı büyük ziyafette bu
lunmuşlardır. Yemek bit
tikten sonra salona geçen 
gençlerin danslı eğlencesi 
çok geçmeden neşeli bir 
parti halini almıştır. Genç
lerin son çıkan danslara 
rağbet ettikleri gibi, halk 
danslarını da ihmal etme
dikleri görülmüştür. 

Toplantının tertip edilmesi ve yönetilmesi ile Bayan 
lohnson bizzat meşgul olmurtur. Gençlerden çok hoşla
nan ve vals gibi klâsik danslardaki ustalığıyla ün ka
zanmış Başkan Johnson da, «Sürpriz parti> boyunca bir 
kere salona gelmiş ve davetlilerle birlikte eğlenmiştlr. 

ızına gücenmiş • 

^Mkan John«on'un ikinci kızının 
^ogum gününde Beyaz Sarayda 
yapılan tören, hayli ilginç geçmiş-
f̂» Yukarıda Johnson ailesi ve 

ö&îkan ile eşi görülüyor 

Başkan Johnson'un, kı
rının doğum yüdönümünü 
kutlamak için yapılan bu 
toplantıda çok neşeli gö
rünmesine rağmen Lucl'-
ye gücenmiş olduğu söy
lenmiştir. Bunun da sebe
bi, Luci'nin, iki hafta ön
ce. Amerika'ya gelen ve 
büyük bir başarı elde e-
den Beatles grupunu kar
şılamak üzere gara gitmiş 
olmasıdır. 

Bayan Johnson 
çok ilgilendi 

Eğlence süresince, Bayan 
John.son'un, gençlerin dan-
settlgi salondan ayrılma
dığı ve hepsiyle meşgul o-
larak, gerektiği gibi ağır
lanmalarını sağladığı gö
rülmüştür. < 

Beyaz aray'a gençlerin ve 
yeni dansların kabulünü 
sağlayan bu çeşit eğlence
lerin, yeni imkânlar zuhur 
ettiği zaman tekrarlanaca
ğı söylenmektedir. Beyaz 
Sarayda, bu çeşit toplantı
ların yapılması Amerika'nın 
sosyal hayatı bakımından 
bir yenilik olarak göriil-
mektedi;) 

I 

<Î7T!^ÇS 

Münir özkul, istanbul Tiyatrocunda Saat 6 oyunlarında tem 
Çöpçatan» in bir gecelik hâsılatını Kaner'in yetimlerine bira 
Simiz Doğan Pürsün ile konuşurken görülüyor. 

?n edilmekte olan «General 
kaçağını açıklarken ve arkada-
(Foto AKŞAM: A. YÜKSEL) 

Unlii aktör 
Kaner İle 
bizim bir 

l(ader birliğimiz 

Doftan PÜRSÜN 

1963 yılında İntihar ede-
rek hayatına son yeren Türk 
sinemasının değerli komedye
ni Suphi Ranefin ailesine 
Münir Özkul da yardım eli
ni uzatmı^ır. Şimdi tstanbul 
Tiyatrosunda Peter Ostlner'-
nn ünlü piyesi «General Çöp
çatan» I ornıyan Münir Ö«-
knl, piyesinin bir gecesinin 
hftsılatmı, Suphi Kaner'in l-
kt çocuğuna yereceğini açık
lamıştır. 

Türk tiyatrosunun ünlü «•• 
yuncnsn Münir Özkul, ter-
tlpliyeceği «Kaner Gecesi» 1-
çln tiyatronun bütün oyun
cuları İle birlikte hiçbir ftc-
ret almıyacaklannı blldlr-
nl;tlr. 

Kader birliği 
«General Çöpçatan* piye-

•Inı sahneye koyması, olay
lara yol açan ve önce Kara
ca Tiyatroda baîlıyan Münir 
özkul. daha sonra tstanbul 
Tiyatroda devam etmlçtlr. 
Çöpeatan'a çıkmadan önce 
tiyatroda görüstüftümtiz Mü
nir özkul. «Bir gecenin hâsı-
latmı bırakmak istiyorum a-
eaba ne diyorsunuz?D demiş, 
ha arada gözlerinin yaşını 
tutamamıştır. 

Münir özkul, merhum Ka
ner'in içeride kalan İki yetim 
yavrusu Icln üzerine mesuli
yet düştii^nü belirterek, 
lunları ilâve etmiştir: 

Asîl bir jest 
*Raner ile bizim bir kMer 

birliğimiz vardı. Bu munit 
onu da, beni de kırmıştı. O 
değerli insan anlanamamıştı. 
Suphi Kaner'i. Küçük Sahne
de figüran olarak tanımıştım. 
Sonra samimi birer arkadaş 

olduk. Vmn za
mandan beri bir 
grecemin hâsı
latını Suphi'nin 
iki yavrusuna bı
rakmak istiyor
dum. Fakat Ak
saray'da da Ge
neral Çöpçatan 
temsil ediliyor
du. Benim hu 
samimi hareke
timin reklâm ve 
diğer General 
Çöpçatan'a bir 
rekabet olarak 
alınmaması içia 
yapmadım. ŞBk-
4i Aksaray'daki 
General Çöpça« 
tan sahneden 

kaldırıldı, ben de 
düşüncemi açık
lıyorum.» 

Münir özkul'-
un, Suphi Ka-' 
nerln İki çocu
ğu İçin vereceği 
temsilin tarihi 
önümüzdeki piıi' 
lerde gazete
mizde açıklana* 
çaktır. 

-
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Meşhur savasior. kumandanlar ve 
krallar hakkında ne biliyorsunuz? 

UER insan için önce kendi 
hayatının devreleri içinde

ki dünleri bilmek ve dün ke-
Umesinln yarın için bir temel 
olduğunu kabul etmek, köklü 
bir gelçcegin garantisidir, tş-
te bu yüzden hareket eden in
tan TARÎH'i bulmuştur. Mil
letlerin mazisini bilmek ve 
bunun derecesini tâyin ile ! 
noksanlarınızın tamamlan- { 
masında sİ7e yardımcı olmak I 
İsteri?: • 

Süpürğeli dans 
I — Avusturya Impara 

tortçesl Mart Tere/'in ba 
bası hangi imparatordur' 

a) I. Sari, b) IIT 
e) M. Sari. 

I £)ANSLI lokallerde veya dans vam ettikten sonra, ortada ni herkesin bildiği dan« çe-
edilebilen toplantılarda. 

» gecenin veya toplantının so-
tek başına dolaşan aeli so
palı», ki bu bir kadın veya 

Şarl, } """a doğru, hatırlarda neş'- erkek olabilir, sopasını, sü-
} eli izlenimler bırakmak İçin pürgeyse sapının baş tara-
} başvurulan oyunlardan biri-2 — Fransa tahtına kaç j ""•*'"*'"»" "juıuaraan oırı- fini üç defa ve herkesin işi-

tane Phileppe adında krıü j ^^^- Ama aslında «Süpürgen tebilecegi şekilde yere vurur 
•tnrmuçtur? | 

• ) «, h) 4. c) 7. I 

3 — 1520 senesinde 82 { 
tsveçliyi idam ettiren Da- j 
nlmarka kralı kimdir* ' 

4 — Zenta savaşı Ot-
manlı Devleti ile hanfl ) 
devlet arasında olmuştur? ( 

a) Macaristan, b) Ava»- { 
t u f i r̂  Lehistan. 

5 Sonuncu Rus Çar^ j 
n. NikoIa"nın babası Wm- { 
dir? { 

a) I. Pavel, b) III. Alek- } 
sandr, e) Dell Petro. J 

Palekanon sava^m-
da aşafıdaki devletlerden t 
hangisi savaşan devletler- | 
den hh- tanesi idl? | 

a) tran. h) Rıi5y«, c) Bl- } 
lans. I 

n 
an tnbe adasından döndük- | 
ten sonraki ikinci salta- t dare edilirse, dansa katılma 
nat devrine ne İsim v«rl- i 
lir" t 

şitlerinden seçUmelidir. Bir 
de, eş kaparken İtişip kakış
maya kalkılmaması, önceden 
herkese tembih edilmelidir. 
Biribirinin eline tutan bir er
kekle kadm, eşini bulmuş sa
yılabilir. Çekip zorla ayırmak 
veya araya girip çıkmamak, 
doğru değildir. En iyisi oyun
culara, ebe olmaktan bir fe-
lâketmiş gibi korkmamaları, 
bunun nihayet bir neş'e ve
silesi olduğu başlarken anla
tılmalıdır. 

Mm canbazlılı 
c u gördüğünüz pek ba

sit bir hesap işlemi
dir. Ama ilk bakışta se
çilmeyen özellikleri var. 
Biri bu işlemde kullanı
lan dokuz sayının biri-
birine bsnzemeyisi, yâ
ni l'den 9'a kadar olan 
.sayıların birer defa kul
lanılmış olmasıdır. Son
ra toplanan sayüardan 
İlki, ikincisinin yansına 
eşittir. Aynı düzende 
birçok işlem yapılabilir. 

Tecrübe edin bakalım, 
"yapabilecek misiniz? 

2 7 3 
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(Cevabı 8. sütunda) 

4R Ş / 

NUMNHH)* 

;HINA': 
Kult 

111 bir 
'öylenirc 

I â?ı sırj 
I flı&ım bı 
I likslzlerl: 
} '"r meyi 
- tlünyanu 

" sanki 
"uslardı 
Zenciler, 
RiMlar ^ 
sî  kızıic 

. Meksika! 
! 'iyar kuı 
i 5«?lt An 

'« tüküı 
'uydu, I 
Myano d 

! yuica u: 
I! «nde b! 
I;«aı'abe, 
; resmin 

Ressam 
iindalü 

;ıj kopya 
<en 7 
vapmış. 

yu-
res 

eder 
yanlış 
Bun-

lan buIabiUr-
lisimz? Bu-
'imaZS!;!!)/ «. 
:ıtuna 

az. 
baiu-

datu» h e r t<fl?lantı iç in bir ve sopayı da e l inden bam-
Tarihte Napoleon'- » ««•nlandırma ve neşe lendirme kur. Bu İşaret üzerine herkea, | 

e adasından döndük- | ^«üesl olabilir. Dikkatle 1- eş değiştirecektir. Arada, elin-1 

yanlan piste çekmek, çekin-
J gen mizaçlıları da genel ©ğ-

ft — Napoleon'un öldüğü I lenceye katılmaya zorlamak 
adanm İsmini biliyor ma 
«unuz? 

deki sopayı bırakan ebe (te, t 
bir eş kapmaya çalışır. Sonun-} 
da bir kişi, gene t * kalacak ve ı 
dans devam ederken, yerde- • 

a) Salnt Helen, b) Slcfl-
y:> r) tülanda. 

9 ~ Waterlo savaşında 
tfıgtliz ordularına kuman
danlık eden kimdir? 

i bakımından çok işe yarar bir ki sopayı alıp nöbete geçmek { 
! nnınrfTM- ^g^ düşecektir. I ofundnr. 

Anlatalım: Oyun böylece ve hiç «*-

t 

Bütün çiftler piste gelir ve madap sekiz, on, hâttâ daha } 
dans başlar. Pist üzerinde 
dansa katılmayan sadece bir 

fazla tekrarlanabilir. Bu oyun ı 
için Szel bir müzik ell>ette • 

10 -.. Aşatıdaki devlet- ! ^^ kalmı*tır. Bu ebedir. B-
Icrden hangisi I. Düny» ! ""^^^ " '^"^* »*P^' *'̂ ^ "'^P"''" 

bahis konusu değildir. Talna 
bir noktaya dikkat gerekir. I 

S a v a ş m a iştirak e t m e m i ş - } ge bulunur. Yoksa herhayngi Oyun sıracında ç a l m a n p a r - } 
tir? 

a) Bulgarlıtan, b) ttal 
ya, c) tıveç. j 

(Cevaplar «. sütımda) *— 

} uzun bir «opa da aynı işi g ö - çalar, »alondakllerin h e p Vlr-
» rflr. Dana bir m ü d d e t d e - den oyuna kat ı labl lecef l , y t -

Modanın delilikleri 
I^İM, ben modanm tesiri ti

tanda İtalnuyorum derse dof-
m konuşmuyor demektir. K m , 
b«B modamn her emrini yerine 
getlrebillyorum derse onun *» 
doğru konuştulfunu zannetmiyo
ruz. 

Moda için söylenebilecek M 
(Oael ve yerinde söz, çofm — 
MI aarar, ortası karardır. 

Bu sütunlarda gördüğünüz fo
toğraflar, modanın son çılgmlık-
larından seçilmiş bir İki örnek. 
D»ha beterleri de vur. 

Çu kuyruk sokumuna kadar 
açılnuş elbtseyi, söyleyin rica •• 
derim, kim giyer? Bir kadın gly-
aıiye kalksa etrafı ne der? 

I51BPUI?BXB I<M ımun3unX0 j 

t u m JW BpuısBuuoj ""."ujınU' 
^ UESOİt B«BaG} ?BS - S °V.^ ti 
-nX n» jBs ununounXo ^'*°\j,( 
-jBa«» JBS — i •5ıuıt!-'!»'!^"'.jj|» 
muızjB untlox — t '^l"'"' Z- t 
ni03i loe unun3unXo map*!"'' , j | ^ 
•JtîSıJap nmnjnp uiura-"''" -
-nı8»t ıiTUiîajıp »T'M '"S _ I 

t 

•ta 

J^ 8i' 
Koltuğuj 
«eteyij 1, 
*an. bu 
•̂ ıJÇede p 
^' kendi 
birisinin 
P̂ â ata 
sini beki 
I' karar 
lamı Ba 

ân ay,, 
"'«eriniı 

î ""^ayabı 

küllün 

1 Suki c 

I ^Poridaı 

•J»Ipuo»jna " " * _ ( { 

•^ n»JZBH - i t »3 - »' .^ııV 
• m p a a — SI 'Jvsua — • ' " jı 
•mııjBiM - El piMV ''İV «V ^ ^ 
•JBH •46nnpqv — Tl •"''•''"'̂ .naU»» 
•»»jıa •pn^a - 6 '-"İS - ' Lnıtf 
•^ — i ısv — » n v ^1^..^ «AV i% 

'İKİ'" 
— s 'VK (Wi»a,) — » 
1 » Z — t ABIUJS — » V^ , „ t 

-«H - I :i9vsv Nvanrv»!^ 

Vakıa manken kırın sırtı, be
li, kalçası bütün güzelliği da 
meydanda. Meydan da ama, şal-

•W»»|W^*^^^»»W«M»> 

I 
1 

GENEL KULTUR.^ 
^^ww>^»<^>^^'-.r' 

I -H^ıSK-ft^ai^,^" 

i 

I 
\ 
't 
't 'i 

? 
J 
} 

Bugünkü bulmacada yer alan 
kelimelerin çoğa tarih İle İlgilidir. 
Normal çözüm süresi 24 dakika o-
lan bulmacayı bu süre içinde çö-
seneniz tarih bilginiz «pekiyi», 
25-30 dakika arasında İse «İyi» 
demektir. 

Soldan aağa : 
1 - Bir peygamber . Savaş. 2 — 

Müslümanlar ın namaz çağrısı. 3 — 1-
şıklı, Oenl ş o lmayan . Asker. 4 — D o 
lambaçl ı yollara sapmadan , (tersi' t -
çllecek su, Bir nota. 5 — Aza, Hangi 
şey, Vilâyet, İş inin ehli . 6 - . tç lne s u 
lu şeyler konulabi len eşya, (tersi) 
Dinlemek emri. Boru sesi. 7 (So
n u n a A eklenirse) iş inde mahir . Çok 
uzak, (tenslf Sert bir mâden . 8 - Bir 
nota, Asya İle Avrupa'nın doğal s ın ı 
rı. Canlıl ık, Bir çeşit baston, Y a b a n 
cı. B _ l^u. Saymak ' e m l D , tç ten 
sevenin lyial. 10 — Hz. M u h a m m e -
dln m e z a n , Blr.'^pyl hulmafta çalışır. 
11 - Dilz ve eent.^ toprak, Din ÖÜ-
?1ir!üfttl, bir harfin okunuşu !:rk«n. 
I" Tarlam. Sır nrtajı, Maznun, 

Y u l c a n d a n a ş a ğ ı : 
1 — Bir Batı Roma İmparatoru, 

Oyunda eörev. 8 — Kütahya çevre
sinde çay." S ~ Eski tran'ın dini, Ni-
ra. 4 — (terri) üzerinden geçilen yer. 

t 
2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 
9 

10 

H 

M 

1 2 9 4 S « 7 • « »0 t i M !3 f4 15 

1 

16 M ta 19 20 

mk 

^^H - • 
I - İlk Halife, 0*I«cek. 6 - B»»kal- ftfl. U - Medine'de Mft«lûjn»nlara 
dıran. 7 - Bir Tiqı Asfı; öte 7toı .rardım edenler. 18 - Romı tmpart-
Avrupa olan tarihi şehir. % ~ Kale 
duvarı, 9 — Müslümanların ikinci 
savaş yeri, ön Asya'nın en büyük 
nehri. 10 — Düşlü. 11 — Hz. Muham-
med'iff Irabasının adı. Yakıcı. 12 — 
tslıambil kalıtlarından biri, Beyaz, 
\nt. 13 — Sezar'ın halasının kocası, 

torlarından biri, Adanılan şey. 16 -
Notada duraklama. 17 — Hırist iyan 
Peygamberi. 18 — L l h z a , Acıklı, D e 
miryolu k a t a n . 19 — Çocuk uyutur
ken söylenir. Bal verir. 20 — Gal -
- a'da bir Kavim. 

(Çözümü cevaplar sütununda) 

Selâmlık} 
CİNSİ 

a 
• • • 

e l M D t mod» oldu. Her y»rd« cln»{ tarblyedsn bshMdiUyor. 
y Bitim lamanımtzds yoktu. B«n, yirmi •endUı »vUylm. 

Böyle blras «ecUonlfl*, için d*, cü»»l tcrbly* darderi dü»ünü-
İcma: mlT B u » n İrendi kendime, eeeba bu yüzden s u d e t 
«•nemi kaçırdım mı, diye eorduSumu» oluyor. Kc derelnU?.. 

(KADIKÖY) 

•JtıUBi; SBpi i s 'BJll^^ "l^jjy 
•03 •a» '^fiç'i 'BAO — " „ «ıV 
•«JEimCinuilB2. \6a — 01 •'*'"^.,5J^ 

— t U. 'I» »»S (i»J3i) ' i * ^ , 'H* 
TMn 'n '»N '»^0- — s '"* 

I y/n bir 

^ tll 

i: '̂ 1 gibi 

! J-Zene 

|! ̂ «%. 
' t > ' 

î V. 1 "^^ 
' Mev,. 

Janı 
> a k 

*5aia 

• köşe; ' ^ ' ^ ' 

ÎOÇO^ÇOÇÇOTOÇÇOŞÇO^^ 

istanbul sinemalarında yalnız 1 haftada 1,5 MİLYON bilet satılıyor. 

t s T B U L R E K L Â M - 2 2 6161 
Y a l n ı z 1 h a f t a d a 1,5 m i l yon sey i r c i ye m u t l a k a h i t a p e t m e k t e d i r . 

•WAX,LAHt, ne diyeyim hanıme-
' fendicljtm. Bu yüzri^n saade

tinizin heder olup olmadığını, her-
Icestpn İyi gene İtendiniz bilirsiniz. 
Gecikmişler Ictn rtnst terbiye 
derslerine «elince. Mümkündtİr. 
Ama ben böyle bir derste ne ho
ca obnak isterim, ne de talebe. 
Kaldı ki, pek muhterem hanıme-
fendicijim, bizde bahsettltlnlıe 
benzer bir der» ve terbiye meto
du, gençler İçin de bahis mevzuu 
değil. Onlar da «iıln gibi lâfının 
edildiğini İşitiyorlar, Bütün kârla
rı, ılhlnlerinln karışmasından fta-
ret. Sizin (re bizim) zam'anı-
mızda hlc olmazsa bu yoktu. 

T A • • 1 T E , 

«Çok n k e k arkadaşım Tar, 
l« yaf indaym. Taleboylm. Br-
İMk arkada«lanm •adaca arka
da*. TtbH bİT hıamı funaşu, )-
şl n*r< söMriBcra çalmr Ama 
b«B y<U v»T»«fn. Ar«d« bJ» 
İMiilm bİHU nmaşmayt eanun 
cfktn elııro'' Bu Mfty d* o 
bini beş virlyor. Bu r^ıdtn 
karıttın nıfret »dlrenun. A n ı 
ttlmayl da dSfUnmUronuB, ta-
Mlıar filân fflbl »eyler, benim 
laanm d*<HI. Ta darchıtır la. 
dtea b!r ook arkadaılarun ol-
maaını mı yoku bunlardan 
btrlna d o ^ dürüii tfık ol
mamı mı tavsir* •darslnlıf» 

Caıun K, (Takvim) 
l u e tavatye edeyim latiyoırfimm, 
*^ a Cşnşn? Ben aıkm, bilmem 
ne mırkı p»rfüm gibi tâvıiye •• 
liUir bir nesne olduğu k^nıtUndı 
dejılım. hısan ıncak, sevmeye U-
yık olacik kadar olrmlaştığı za
man lever, Zorlımıyla olacak i | 
dejtil I bu. Kem tizin bütün haya
tınız erkek arkadsijlardan mı I-
'•"aret? Bunların kız olanı vok mu'' 
DArslerıniz. spor, «lüzilc. iclUp 
gibi merakUrına yok mul Onlar
dan lıic btiuttmiyortuauz. Jfoktu-

bunuzdan aldığım kısmı, oku
yucular» mahcup olmayasmız 
diye, elimden geldiği kadar 
düzelttim de yukarıya öyle 
koydum, tlle bir tavsiyede bu
lun demekte ısrar ediyorsa-
mı , bari o kadarını »öyllye-
ylm Canan hanım, biraz da o-
ku^-up yazmakla ve ana dili
nizle meşgul oUır musunuz!. 

rın dediği gibi «Bu kadar da ol
maz M..» 

Buia ve beU bOsbûtün açık 
olan pantolon — ceket t alama 
gelince, her şeyden evvel, son 
derece gayrı sıhhi Güzellijine 
bir diyecek yok. Ama bel ve sır- [ 
ta bilhassa beli bu derece açık 
bırakmanın ne türlü kadın has
talıklarına yol açtığını, açabile
ceğini hiç düşünüypr musunuz. 

Hanımlarımızın bu sıhhi mev-
ınılarda bilhassa Qok dikkatli 
olmalan gerekir. Nitekim, aça 
aça, ajşın derecede soğuğa ma
ruz bıraktığı cinsi lâtifi moda 
hazretleri bukış adam akıllı ka-
saller, kumaşlara sarmıs« Sanki 
kutuplarda gibi» giyinme emri 
vermişti 

Evet biz gene yolun ortasın
dan gidelim. Moda fikir verir 
tnaanm ufkunu açar ama so
nunda lıerkes yine de kendine 
yaçma, mevkiine en ' yaramanı 
yapmalıdır. 

Z '«J 
-unJMnyı HSJZEH -VÇVS N 

• j s a yil (isasjj 'Bjqoa 

uıui93Bui{nq jfniîîîo 
•9İ5 = **« . 5«t 
:i85 = «9 ' ifj 
•«9 = ^". a i t :raat»I »jı Jazuocı «z'S * 

:ıŞıIz«quı«3 uı«5f«ö 

^na (6 •» (8 «Tia oot (i ' <,' (. 
•q (» •ui5iJS1JX 11 (S •» ( I ' 

: ^znufl' 
joXi[i:q su «puiîf̂ l̂ T 

>mmzqt> 
HridlfABO 

Nasıl pişirilir (BıldiTcmlı pllavI 
jy|A]JZKMX — I bıldırcın — fi kı^k vit» veya mısır ÖBO yağı 

— tuı — biber. 
D I L D I R C I N I J A R I N içini güzelce temizleyin, tuzlaym, sonra iki 

»vucunuB arsamda, ezmeden ovalayın. Tavada ya$ kızdırın 
ve bıldırcınları n v gibi oluncaya kadar luzartın. 

Semra, tnldhreınlan kenarlı htt 

tepalye koyun tavada kalan yı
lı ûaerinı dAkûn T« imgın fı-
nndı on dildi» pUlrin, 

BiZiM KÜÇÜK SIRLARIMIZ 
• Soğan doğradığınız bıçağın ucuna İrice bir parça İç «tanek *•' 
karsanız, ekmek soğanın göz yajartıcı kokusunu amer v» rahat»* 
olmanıza mâni olur, 
• Kemik kaynatırken İlik dıjarı çıkar re »uya kanjır Bun» '»**' 
olmak ICln kemiği kaynama ıuy\ına koj-madan evvel niğlu iSt**' 
düğü açık uca bir tutam İri tuz aokun. Tuz iUfin d u a n taanu*"" 
flnler, 

• Bayarlamıj ekmekten İstifade etmek istiyorsanız onu bir tence
redeki nıya batmp çıkarın, »onrı bej dakika sıcak fmnda tutu" 

Tn« bir ekmeğin nefatetlnl ^' 
nlden kszandıfım gftreceksinlı 

• 
Bugünün yemeklef* 
ÖÖUE: Bıldırcınh pilâv, YejU **' 

lata. Sütlü un helvası. 
AKS.'İM: Terbiyeli haşlama 

pilâv. Meyve lalatasaı. 
İÇ 

LÜGATÇE 

Daha evvel s l « tarifini ver
diğimiz iç pilâvdan pişirin, « 
rak bıldırcınları pllivm (keri-
ne keyun ve h^rtten sofraya ge
tirin. 

ÇALI fA$UlYt?1 f4|uly«nin bir cinlidir, WMn ot<«>»n'M ^ ^ 
ve timlrden gelmeye baslar, istanbul ancak mayıs ortalann"* 
piyasaya faniye çıkarır. Cali faiulyeslnin makbulü |enı$ UXÜ" 
ve bıiküldüğü zaman kolayca kırılanıdır Yüz gram çalı fs*"' 
yelinde 38 kalori vardır 

,AM FISTIĞI: fıstık çamımr. knzalal- biçimindeki meyvesuıa^ 
çıkarır yajlı, lUjastalı. seri kabukl" 'ohumun adıdu- Pâs'i'*"^ 
da, baklava \ç dıfier bazı hamur tatlılarında çok kullJH''-
Kavrulmuju meze olarak İçki sofralarında mutlaka bulunul 

CAMÇAK — Ataçtan yapılma, kulplu fU kabıdır. 

"Jik 
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Çeviren: A. N. D Ü Z C E B A G 

bir pazar hikâyesi 

Bücür Suki Yazan: WÎLLlAM SAROYAN 

;HINATOWN'daki «Avrupa 
Kulübü» adlı berbat ye-

'" bir kumarhane olduğu 
söylenirdi. Birinci Dünya Sa-
l2 ^''a^nla sık sık ugra-
« t o bu yer, aslında metc-

ir m"l" '°̂ "P *^** P'̂  "f meyhaneydi. 1918 yılında, 
I , ,"''""« en çirkin tnsanla-! ısı '^ '""''''^ *°̂ -̂

Zencll( 

'« tiikürûk h o k k a l â n y l T d ^ 
- "• ^"•?ede bir mekanik 

ı 

RiKlar 

ttalyanlar, Rumlar, 
" . Çinliler, Japonlar. 

ve Amerikalılar. Dil-
I i i j f f f " « e r d e n karamsar 
'l^ehikaiüaraveTeksasl, ih-

£ kumarbazlara kadar her 
: ̂ 'Jt Amerikan vardı orada. 

°".' «asalar, İskemleler 

S S . ? ''"'•"'"'^du. Duvar bo-
I' rt„J^ ̂ ^^^^ tezgâh vo iize-
i'soB'oK^^''^" Woodrow Wi-

C a "̂'"""̂ "̂  ŷ"̂  Îfe j ^ ^ ^ grae çarpıyordu 

i KoSıs f" ^°'^"yordu kulüp. 

tarketmişlerdi, yoksa vualda-
yıp duran koca sineklerden 
kimsenin rahatsız olduğu yok
tu. Hava çok sıcaktı. Sinek
ler-dolanıp duruyor; insanla
rın burunlarına konuyor ve 
tedirgin edici sesler çıkarı
yorlardı. Sukl, iskemlesinden 
kalktı ve kolunu hızla hare
ket ettirip eliyle bir sinek 
yakalamak İstedi ama başa
ramadı. Herkes Suki'nin bu 
hareketini görmüştü. Sürü 
hal inde uçan sineklere doS-

herşeyden 
tiksiniyordu 

nen sinek, SuM'nin kapah • -
l lnden kaçmak İstiyordu. Çı
kardığı vızıltı öteki sineklerin 

n m arasına almıştı büe. 
Sonra ağzına atıp yuttu. 
Yurttaşları y a n m a gelip, 

Suki'nin sineği niçin yutmuş 
olduğunu öğrenmeye çalıç-
t ık lan belli oluyordu. Suki, 
pinekleyip durmaktan ner-
deyse çıldıracak hale geldiği 
İçin sineği yuttuğunu söyle
di. Yurttaşları bu açıklama 
karşısında hem «aşırdılar, 
hem de gurur duydular. B a ş 
langıçta, .Suki'nin bu işi gös 
teriş olsun diye yaptığını 
.sanmışlardı. Ama Sukl h ü 
zünlü bir şekilde avarelikten 
dert yanmıştı, şimdi. Ne g l -

* man K ' ^ ^ ' ' ^ uğradığım z a -

»'•Wed, .^^^™larm niçin bir 
î n. keni?, t'̂ '̂ ^^P durdukları-
i Ö ir l sS "^^" '̂̂  sorardım. 

Para a t , ; , ^ l"^"*'' piyanoya 

oekl yorlardı belld. Belki 

J a m ^ S ' u ^^'"^" ''üyük a-
son'ın * ^ " Woodrow Wil-

I ''içlert«rT"^'^^^^"li- Bekle-

I Don 5 » birinde, 

Suki 
Sukl bir bücür Ja-

sar İnsaı 
dünyı 

sinek yuttu. 
anm en karam-

•laponTan'"^'*''^ güçsüz'bir 

" 'Efelik 
!*n bir 

•ntpV 

•'ft-

^aha kasvetli bir 
.. emez. çünkü a-

yaraşma-
deıı . . f ""̂ - ^"1^ '̂ herşey-
tlostiu).^'"'yordu. Onunla 
İtiftisert ""^k 's'^yen tek 

i <"sl ^If yol̂ tu- Kulüpte ken-

' '̂ "̂ l arn ^^'^^^ etmek is-
' 1 "f- Z»« n °̂ ^^^ yanaşmadı-
' '̂ t '̂"" l̂lerle birlikte ve on-

^Qclı,r ^^^^^ istedi. Ama 
bir t^; 8:ûr kahkahalarına 

**oi miTo»! .. . . 

kahkahasını 
Suki, Hintliler 

l̂ alüarla da dostluk 

1 

' *'I»«lL!îî^y*'lama5i gibi ka-

^ ^ : ^ i \ 

i »̂ndigj * r '''"^a. Sonunda 
' ^ kıw. ^»'«eçti bu İşten. 

Sukl, sa-
'erin v= f^^P ''"'•an «üıek-

/^rlığuiı herkesin far-

ledi. Yurttaşları mevsimin 
çoktan geçmiş olduğunu söy
lediler. Suki, bunu bildiğini 
''öyleyerek cevap verdi. 

Yurttaşları, orada bulunan 2 
»verelere Suki'nin sineği nl- ; 
Çin yutmuş olduğunu açıkla- J 
dılar. J 

Dünya Savacı'nm son gön- • 
lerinde. Avrupa Kulübü'nde- • 
ki avareler Sukl'den re yut
tuğu sinekten uzun uzun SOB 
açtılar. Suki'yl kimi zaman 
kahraman gibi gördüler. 

Tepeden tırnağa karamsar 
bir adamdı Suki. 

Avareler bekleyip durdular 
ve savaş en sonunda bitti. 

Şehrimizden askere gitmiş 
olanlar Savaş'tan dönünce, 
Avrupa Kulübü bir askere sa
tıldı. Kulübün yeni sahibi 
salonu iyice düzenledi ve Iş-
8İB güçsüz takımmı kovdu. 
Mekanik piyano durmadan 
çalıyordu artık. Kulübün sa
hibi mekanik piyanoya para 
attığı için, oraya her gidi
şimde müzik dinliyordum. Ma-
«alarm başına çökmüş olan
lar gerçekten kumar oynu
yorlardı Tezgâhm önündeki-
1er de gerçekten içiyorlardı, 
Aslmda bunların hepsi kanu
na aykırıydı Ama kulübün 
yeni sahibi açıkgözün biriy
di. 

L.....: ...... 
Aktör, prodüktör Tılnıaz'ın en büyiifc smısıı polisi.ve film çCNİrmek 

, <g •« " 

^ 
ini "•«di. Ama sadece 

•u«î«* 

ru kolunu bir kere daha sal
ladı. Bu sefer bir tane yaka-
lamıştL öfkeden deliye dö-

vızıltısından daha şiddetliy
di. Ama Suki sineği kanatla-
rmdan tutarak parmakları-

ciddi bir şekilde kendisiyle 
konuşmağa başladılar. Ja
ponca konuştukları halde, 

bd bir iş yapmak istediğini 
sordular. Suki, çilelc, ekmek 
re yetiştirmek İstediğini »öy-

En İyi arkadaşlarım da po
lisler arasından seçmişti. 

Bir şubat akşamı Kulüp'te 
otururken Suki'nin İçeri gir
diğini gördüm. Bir kadeh İç
ki istedi. Herşeyden tiksin
diği yüzünden belli oluyordu. 
İçkiyi 3nıvarladıktan sonra 
bir sinek yakalayıp yuttu. 
Suki'nin sineği yuttuğunu gö
ren kulüp sahibi asker ner-
deyse akimi oynatıyordu. Su-
ki'yi sol eliyle ensesinden sağ 
eliyle pantolon kemerinden 
yakalayıp havalandırarak so
kağa attı. 

Sukl arkasma bile bakma
dan uzaklaştı.. 

Askfer geri dönüp mekanik 
piyanonun deliğine parayı 
ytrleştlrdi. Sonra gözü bana 
ilişti: 

«Bir daha buraya ayak bas-
tığmı germeyeyim, haydi yal
lah !> diye bağırdı. 

ÖZKAN YMAZ "yeoi 
paryayan yıldızlar 

:|bir balondur,, diyor 
Ve ilave ediyor:«Bir aktör hiç bir zamon 

İJlıaUc arasından çıictığmı unutmamalı» 

^îinşiray ve yerli film 
şirketleri bir basın 
Sekreterliği kurdu... 

Foto - Röportaj: 
Ahmet YÜKSEL 

g E Y A Z perdenin aynı l a 
manda prodüktörlük y a 

pan Jönlerinden Özkan Yı l 
maz, «Bize de mi Numara?t 
filmini çekerken şöyle d e m i ş 
tir: 

"Hiçbir aktör halk 
aından çıktığını n n n t m a m a -
lıdır.» 

Yeniler şişirilmii 
balona benziyor 

Ses Tiyatrosundan sahı»-
yc geçen Özkan Yılmaz Abıt 
yılda on'un üstünde film ça-
vlrmiştlr. Bu yıl da kendi 
şirketi hesabma dört film ça-
vlrecek olan Özkan Yılmaz, 
yeni çıkan artistleri hiç tut-

»ajaii Hamiaoğls 

Sekreterlik devamlı olarak 
iki şirketiD calıpaları 
hakkında bilgi verecek 

' p Ü B K sinemasındaki değişikliğe son gün 
lerde bir yenisi eklenmiş ve Orhaij 

Oünşlray bir baaın sekreterliği kurmuştur 
Yeril re Günşlray Filmin ortaklaşa 

kurduğu sekreterlik; İlk bildirisinde, gaze
tecilerden yardım İstenmekte ve şöyle de

nilmektedir: 

«Tftrk s inemasının yara
rına olabilmek re basınla 
bir birlik meydana getire
bilmek İçin bn sekreterlik 
knmlmuştur . Bnndan boy
la çalışmalarımızı gânâgtt-
aAne blldireeeğlz. Bannın 

İTİ niyetlerimizi destekle-
7«ce^ne ?» fereken daya
nışman föstareoeilne ina-
nıyomit* 

Türk slnismasmm yeni bir 
adım olarak kurulan basın 
.sekreterliğinin İlk haberi de 
Öztürk Serengil'ln başrolde 
oynadığı «AbJdflc - Gnbldik 
fUml çalışmaları olmuştur. 
Orhan Günîlray'm misafir 
oyuncu olarak göründüğü bu 
filmde birbirine benzeyen 
İcahveci çırağı İle ünlü bl' .,,, , _.,.„ 

UlisfiTİf Baran, 
şarkıcının hikâyesi anlatıl ĥiciii- (.ubıdik'ir 
makladir. Ur «ahneıinde 

Kuvvet gösterisi yapan Öık»n Tüm»., yeni yetişen v i d a l a n şişirilmiş Mr bftlons benMtiyor. 

ARKA 

PENCERE 
Tamer Yiğit 
ye sözde 
hayranları 

DEYAZ perdenin kısa zamanda 
parlayan jönü Tamer Yiğit, 

utangaç olduğu İçin fllmlerlnir 
galasın» gidemiyordu. Oenç jön 
seçen hafta içinde tncl sinema-
smdB «Kendini Arayan Adam» 
galasında göründü. Filmde hl-
ftıasını kaybeden bir insanın ha^ 
yatını canlandıran Tamer Yıjit. 

bu galada hayranlarının hücu
muna uğradı. Bir anda yüzlerce 
leyiroinin arasında kalan Tamer 
Yiğit saîinp kalmıştı. Locadan 
dLşanya çıktnak «orunda kaldı. 
Fakat gençler bir türlü Yiğlfi 
bırakmamış ve genç jön kala
balık arasında boğulma tehlikesi 
İle karşı karsıya kalmıştı. Neden 
sonra aklı basma gelen sinema 
personeli Yigit'i bu sözde hay
ranların elinden kurtardı. 

Duvarların ötesi 
fASJU Oûrtu ite öıden Çt-

UJCin (çevirmeyi kararla^Ur-
dtklan (.iDuvarlann ötesh Hi
nt: ninema pij/a$aMnda günün 
konusu. İki genç aktörün hUyük 
ücretler »diyerek t/iHftikleH bu 
filmin ne şekilde sonuçlanacağı 
merakla bekleniyor. Ancak, bu 
Henç aktörlerin cesaretli hareket
leri nedense htuı çevrelerde fa-
hmmül erff/emlvor, Str.aryoyi 
ödedikleri W hin lirayı çofc htt 
lanlar flmdi de Belgin Doruk'u 
nynatnn'k için verdikleri üeret 
konusunda ««denemez» diye p# 
,j(n fikir vürûtülûuor Ama hû 

tûn bunlara n^fmen Ayvalıkta 
da film çalıtmalan yürüyor. 

Amerika'ya gidecek 
Jacquelın« Kennedy'ye benze

mekle On yapan Türk dans6-
^ Aysel GUdft. Amerika'ya «t-
deceğint açıkladı. Mis Ken-
n«dy'ye b««ııerligi dolsyıslyle Ar-
nıpa gazetelerinde d* röportaj
ları yayınlanan Aysel Ollda bir 
Amerikalı film şirketinden teklif 
aldı. Yeni seyahatin hazırlıkla-
"na ba^lıyan Aysel Gllda, MİM 
Kennedy'i görmeği çok arıuladı-
îmı söylüyor. 

Gürel Unlüsoy ve 
Muhterem Nur 

^RKA Pencere'de sık sık siz
lere vtriiğimit Muhterem 

ffur'un flörtlerine bu kerre bir 
yenisi eklendi, im Kaan'dan 
fmldiktan »onra inmh nitrtık 
7tîmoî Duru ile girûntn w M-
»•orlfl araîartndfl arkadaşlıktan 
ilen hirfey oîmflrftjını sUvliyen 
Vur'ufl, ven< hir arkndfifhlj^ İm-
nufuluyor. Can Patan mmindt 
hirlikte oynudıklan yeni lünler 

dım Oürel tJnlüaoy Ne görülen 
Muhterem Nur. acaba yeni bir 
arkadashk mt düşünüyor. Sonra 
Gürel UnlüBoy'un da Duru'ya 
nataran oldukça genç olusu mi 
nidar karftlamyor. 

Sıralardaki 
Heyecanlar 
ne olacak? 

g t R S l L M m $lrkeHnİB Yu
nanlı yıldu Allkl İle Orhan 

Günsiray'ın başrollerde oynadığı 
«Sıralardak: Heyecanlar» filmi
nin yakında piyasaya çıkanlma-
«1 bekleniyor ve bu fllmhj tjrl Wr 
hâsılat getireceği de dttaünttlfl-
yordu. Ancak ban sebeplerden 

tstanbullularm förmeıl ficlk-
mektedir. Bu anufa bOytUc OlçQ' 
d< masrafa |lı«n MrNİ fllmin 
de durumunun boıulduftu dedi-
kodulan ortalıjs yayıldı. Ancak 
bunlar uüt» dedikodulardan 
bŝ ka Wr?ey defU. 

Oıkaa TılniH: Yenilen 
beğenıııiyor 

Bamakta ve: 
«Bn yıldızlar şansları T« 

devamlı reklâmlar sayealiH 
de vîbretc ula«mı« gibi aö-
rünüyoriar Ben onlan «t-
»İrtlmtt balona ben>etiy«-
mffi. Bir İğne ile söntive-
rirler. Film yıldızı kendini 
halka, seyirciye sanatıyl» 
kabnl ettirmeli» demekte» 
«tr. 

Senaryolar hep aynî 
yalnız isimleri başka 

Senaryo konusunda ise Öz
kan Yılmaz şunları söylüyor: 

Senaryolar çok komik. 1« 
rim defiş lkltt i Ue birbirine 
benaer senaryolar «r tays 
çıkarılıyor. Bn problemi» 
halledilmesi şarttır.* 

Jönler Tele 
basma hava 

JSnler r* yardımcı aktör
ler konusımdaM polemikler» 
Özkan Türaas yeni srftrfts g e 
tiriyor; 

"Bh jmıler tek b a ş ı m ı » 

hanyı» Birim en bftyük » 
takrtyemİK yarduneı «yıui' 
•ulardır. Onlar İyi eynar-
lana film kaliteai daha da 
yükselir. Hattâ benoe jön
ler He yardımeı «vmea-
Isr arasında fan fafkı çok 
(dmamah» diy«r. 

HerkMln gönliUkU bu al
lanın yattığı gibi öıkas 'iû-
maz'm İdealinde, argolu Içav-
gılı film yatıyor ve Eddl 
KostantinT&rl fllınlM (enr-
w k M I M . 
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Gündüzleri 
bile birsey 

bulamaznrHş 
DALZAK guıiüuzien uyur gecele 

Tİ çalışırdı. Fakat bir gece bi 
tap düşmüş, yatağa uzanmıştı. 
Uyumuyor, romanındaki tipleri» 
meşgul oluyordu. 

Birden bire odasına bir ada
mın yavaşça süzüldügünü gördü. 
Bir hırsızdı. Sessiz adımlarla, 
yazı masasına doğru ilerledi. 
Maymuncuğu ile çekmeceleri «-
çıp bakmağa başladı. Bir ara ya
takta ujTidugu sandığı Balzak' 
m bir kahkahası ile işini yan
da bırakıp döndü. Balzak'ın na-

;«arları ile karşılaştı. Sordu: «Ne 
gülüyorsun?» 

Balzak, «Gülüyorum arkada
şım, dedi ne kadar ıstırap, kor
ku duyduğunu ne ümitlerle bu
raya girdiğini düşünüyorum da 
gülüyorum. Para bulmak ümi
diyle gece yanları aradığın o 
çekmecelerde alacaklılarım gün
düzleri hjlp hir«pv bulamıyor
lar I: 

iVıeşnur olmak için 
g İ K genç BalzaVa yazdığı 

bir romanı getirmiş ve 
fikrini almak İstediğini söy 
İFraişti. Balzak romanı oku
duktan sonra şöyle dedi: 

«Meşhur nlmak için bu e-
«er kâfi gelmez. Çok daha 
I.Ti şeyler yazmalısınız, M»-
•mafih bunu da bir köşe-
Te koyun. Meşhur olduktan 
lonra neşredersiniz.» 

Yeter de artar bile 
O İ T L E R zamanında, Berlin'de, 

R«mar<ıue, bir Amerikalı 
kızla tanışmıştı. Kız yazara, ni 
çin hiç Amerika'yı ziyaret etme
diğim sordu. Remarpue, tngiliz-
pp ancak birkaç cümle blldlftini, 
iyice İngilizce öğrendikten son
ra gideceğini söyledi. Kıa Mldiği 
cümlelerin neler oldu8:unu sor
du. Remarque: 

- Nasılsmız? Sizi seviyorum 
Reru affediniz. Beni unutunuz. 
Yumurta ve sucuk. Lütfen cüm
lelerini sıraladı. 

Kız takdir ve hayret dolu bâ  
kışlarla, «Bravo» diye bağırdı . 
«Siz bu cümlelerle bütün Ame
rika'yı dolaşabilirsiniz..» 

Tek tesellisi 
JDORTEKİZDE « ı k u ve 

gdntt] maceralanndan 
başka bir şeyle Ugüenme-
y«n haftalık bir gazetede 
|U ilân yer almıştı; 

«Ben) böyle Inrenç bir 
»eklide bırakıp gittikten 
•onra, gazetelerde Slflm hs 
berini okayup aranmaktan 
başka çarem kalmadı.» 

İşini bilen garson 
ÇTEVENSON San Fransisko'da 

meşhur bir lokantada Wr 
arkadaşı İle yemekteydi. «Bura 
nın garip bir hususiyeti var, 
dedi, ne İstersen iste yok demi
yorlar. Aydan bir dlUm. desen 
bii« »anki İçerde varmış gibi 
gidiyorlar, biraz sonra gelip kal
madığını söylüyorlar.» 

Sonra »övledlklenni ispat ) 
Çin garsonu çaSırdı ve arkada 
»inin hayretle açılan eö?:lerl ö-
nünde emretti: 

— Bize bir !>v «zart 
ması getiriniz. 

Garson e6il<"l: "Ba.'sustünr» 
diyerek sordu: 

- Nasıl Istersenu efendim? 
Az Dİşmı» mi? tyi pişmiş mi? 

• tyi pişmiş. 
Garson «itti ve bira? -onra 

Höndü: 
Özür dilerim efendim, de

di, «u aygın kızartması maale-
•ef bltnıis 

Stpvenson. «Ne bitmiş mi?» 
diye haSırınca garson eğildi ve 
hafif sesle; 

«Doğrusunu İsterseniz efen
dim, dedi. biraz var, fakat şi
fe göre değil. Pek taze olmadı
ğını gördüm.» 

tltvvnln bn M T » " > < 
hszırlıranUr 

Odhan AtiUt 
BAYKARA KARSAN 

T A Z T 8 I 8 I -

TeıtPAn 

T *• Z 1 s I 7, I.. 

Tıpkı bîr 
memur gibi 

/CHARLES Lamob'in edeht 
yat Mvgisi ve alış1(anlık 

Itn memuriyetin rotin ha
yatı fle bığdaşamaraıştı. 

mr i3STmÎTİe f !n î e !^ '"TOr 
«Dikkat ettim Mr. I.amb, 
daireye çok geç geliyorsunuz» 
dedi. 

«Eevt. «efendim» dive Lamh 
cevap verdi. «Fakat hatırla
malısınız ki çok da erken 
[idiyorum.» 

Gücü yetmiyormuş 
A NATOLF Prance çok ya.'jlı ol

duğu halde hâlâ latifeyi bı 
rakmadığını söyliyerek kendisine 
takılan bir dostuna föyl» demif' 

ti: 
l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l 

MllniMII 
Y IMU«iia Ht TCrüala teeta rresin dive bSvle yaptun.., 
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Ferdan 

Nasuatı 
tutso idi 

V t l H A R R İ R WilUam 
*'* Dean Howels çok şiş
mandı. Fakat birçok şif-
man adam gibi halindes 
memnundu. 

Hawels Venedik'te konsı»-
los iken $ok nsnn boylu v« 
çok zayıf bir aıfcadaşı l i y v 
retine geldi. Konuşma ara-
nnda arkadaşı «How"ls» de
di «Eğer senin kadar şiş
man olsaydım, kendimi s -
•ardım.» 

Howels cevap verdi, «I!» 
jer nasihatini tutmak iste» 
neydim, seni ip olarak kul
lanırdım.» 

Meğer ismini 
okumuş 

D Î R Fransız taksi joförü Ce
nan Doyle'u istasyondan ot«-

Irne götürmüştü. Muharrir tak
si ücretini öderken şoför eğildi 
ve «Teşekkür ederim mösyö Co 
nan Doyle» dedi. 

Sherlock Holmes'in yazan sor
du: «Hayret İsmimi nereden bi
liyorsunuz?» 

«Bugün gazetede Güney Fran
sa'dan treni* Paris'» gelmekte 
olduğunuzu oki'mu-stum. Görünü
şünüzden İngiliz olduğunuzu an
ladım. Saçlarınız güneydeki ber
berlerin kestiği gibi kesilmişti. 
Bu üç hususu birleştirince Co-
nan I>oyle olduğunuz meydan» 
'.ıktı.» 

Doyle. «Çok şayanı hayret. Ba». 
ka bdr hususa dikkat etmedinla 
mi?» diye sorunca joför devam 
etti; 

«Ha.. Bir nokta daha r»r 
mösyö. Bavulunuzun üsttlndeld 
kartta isminizi okudum.» 

— Ne yapalım, ciddi olmıy» 
gücüm yetmiyor artık! 

aınn şiirleri 
Q E N Ç Mr şair Anatol* 

France'a okuması için 
b>. Şiir kitabını bırakmı^ıtı. 
Bir müddet sonra ziyaretine 
gelip kitabı okuyup okuma
dığını sordu. Fraoee. «Oku-
tfnm, dedi. M flneii sayfada^ 
W şiiriniz en güzeli.» 

Genç şah- orada bulunan 
bir başka ziyaretçiye. «tTsts-
dın zevkine hayran oldum. 
Hakikaten 84 üncü savfadald 

şiirim hepsinden güzeldir» 
divrrek »evinrini eösterrii. 

Genç şair gittikten sonra 
djeer Tivaretçi France'a' na-
nl olup da bn kadar genç 
şairin şiirini tetkik edebO-
diçini »ordu. France'dan. 
«Ne münasebet kim oknvor?» 
eevabını alınca. «tyi ama, 
dedi. İM üncü sayfadakinln 
en güzel şiiri olduğunu na
sıl Midiniz?» 

— Çok safsınız dostum. 
Bir «alr İçin her şiiri güzel
dir. Hangi sayfa>-ı söylesem 
in? ?aktı,.» 

Uğursuz olunca 
Y ^ N l evlenen bir çift kendi

lerini takdis etmesini Ch»-
teaubrianddan- rica ettiler. «Re
nim takdis ettiğim her şey dev-
rildi» diye bu ricayı reddetti. 

Çok geçmeden bu haber yayıl
dı ve Fransanm her tarafından 
Chateauhriand'a ricalar yağma
ğa başladı; 

«Çok rica ederiz, hükümeH 
takdis etmez misiniz?» 

« ! 

S 

^ 

iki ' ' ^ f 

is."' 
«Utlı % 

5ehr 

Tasmah — Bi-
Eİm mahallede 
cöp tenekesi 
bulamazsın, bo
şuna dolaşma-
Tasmasız — Bi. 
liyornm, ne za
man çöplenme-
ğe çıksam se
ninle karşılaşı
rım... 
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