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iSorumlU olan Kumlardır» ingiliz basım Kıbns politikamıza "inönü'nün 
zaferi „ derken, olaylardan Rumları ve Makarios'u sorumlu tutuyor 

SObin istanbullu *Ordu Kıbrısa 
diye bağırdı BARIŞ GÜCÜ 

km 

y. LEFKOŞE (AP) 
'Bamp.? Milletlerin Kıbns 

l ' ^ ^ k L ^ " " ^ l̂ atılacak Kana-
1 ' «Mkla ? •̂*"' ^" «"""f" ^^^ ,*ftose u *-̂ iKoşe'ye varmiütu. 
,"»•> iki K 3'an:na dün sabah 
i • « Cin """̂^ uçağıyla S4 as-
r'"«er ^"^ trayler gelmiştir. 
!,'" « kUıT '̂'Ŝ ™ Kıbns'a va-
ı'"» •Incü K" müteşekkil tik Ka-
"fdır. ^m^mo iltihak etmiş-

> sehr •'"'«'•'e' şimdilik. Lef 
> " •£!, K""'^''' '"S"1Î ordu. 

K**"!* kîl!""'" ''*'• sözcüsü 1.100 
> 0 Tü?"'" büyük k.smın.n 

Ŝ "" S6v^"'« varmağa Daşhya-
!" t«krih*^'«'f- Sözcü, üc uça-
''"'MML,^'' 30f, asker .etirece-
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İn—'a „ LEFKOŞE 'AAl 
Aİ* Kor., .'"''*^"'^«'' Kanada 
« * baskln, L"' Albay Ekiward 
I Juvvt?" *"daki Kanada ön-
',,'«51^r I^?'"^» t̂ ava alamn-
l . '" kar..r*''^'" Vorgacls tara-

"* aü\^^^' Yorgacis adada ba-
,""^ kurulması İçin bu 
'°«vam, Sa. 7 Sü. 4 da) 
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^* Sayfada 

Sıkı Yönetim Komutanı, «Aynı 
heyecanı duyuyoruz » dedi 
Şehrimizdeki öğrenci teşekkülleri tarafından düzenlenen Kıb

rıs mitingine dün 10 bin kişi katılmış ve mitigten sonra baş-
lıyan yürüyüşle bu rakam 50 bine yükselmiştir. Saat 12'de 
Saraçhane meydanını dolduran gençler hep bir ağızdan, 
«Ordu Kıbrıs'a - Ordu Kıbrıs'a» diye bağırmıştır. 

Kız ire erkek 62S öğrenci 
gemi ile dünyayı geziyor 

^ KIBRIS'ta Türklerin tmhasını bedel tutan Rum saldırılarmı 
'protesto maksadiyle Yüksek öğrenim Gençliği dün büyük bir 

miting tertiplemiştir. Yukarıdaki fotoğrafta 50 bin kişilik ka
labalık Taksün Meydanında, yanda da mitingi ağaçlar üzerin
den takip edenler görülüyor. (Foto: AKSAM _ Levent LİR) 
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Bu arada yapılan konuşmalar- ; 

da, «Sabrımız tükendi, 24 saat için : 
de Kıbrısa çıkmalıyız» «Paşa ak- E 
Iını kullandın şimdi hakkını al» E 
şeklinde feryatlar yükselmiştir. E 

Ellerinde dövizler, bayraklar, çe- ş 
lenkler ve pankartlarla meydanı : 
dolduran gençler saat 14'e ka- : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
dar yapılan konuşmaları büyük E mammmmmmamımmmttmmmımmmmmmmmaKm''''^!mr-> • « - ^ • - ^ : 
bir heyecan ve coşkunluk içinde E 
dinlemişlerdir. Tutulan dövizlerde: ş 
«Yeter artık imanlı ordumuz K ı b - : 
rıs'a gitsin, soysuz papazın vah- r 
seti bitsin - İçtiğin kanlan kus- : 
turacalız - Palikarya 9 Eylülü n- E 
nntma — Akıl vetmedi. paşa çiz- E 
meni giy - Kıbns dağlannda : 
çiçekler açar • 400 yıllık uşaklı- : 

•1 şeklinde ibareler E 

Kaptan Paşa : 
Konuşmalar sırasında, kürsü- : 

ye gelen TMTP. Başkanı Nafls E 
Duru «Ahlâksızlık, vicdansızlık, E 
Helen medeniyetinde en az ilim E 
kadar ilerlemektedir» dedikten ; 
sonra şöyle devam etmiştir: ş 

(Devamı Sa. 7 8ü. 4 4 * ) : 

İngiliz basım 
«Sorumlu olan 
Rumlar» diyor 

Daily News gazetesi dün sabah
ki nüshasında Kıbrıs konusundan 
bahisle. Birleşmiş Milletlerin ka
rarının iyi gelişmelere yol açtığı
nı sSylemekte ve şöyle demekte
dir; 

«Kıbru buhranı «imdUci durum
da biraz yatışmış görülmcktadiı. 
Bununla birlikta maule çöıülmüı 
değildir. Aksin* buhranı doğuran. 
Yunan Barbakanı Papandrau va 
baıpiıkopos Makariot'un Tanında 

(Devamı Sa. 7 Sü. I da) 

Yüzen okulda hem okuyan hem gezen öğrenciler disiplinli bir 
leyli okul hayatı yaşamaktadırlar. Çift kathyataklarda ranza 
usulü yatmaktadırlar En temiz yatakhaneye de bir armağan ve
rilmektedir. Resimde, kızlar yatakhanelerinde görülmektedir. 
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BİR KADIN 3. KÜCBSININ 
BOĞAZINI KESIPOLDÜRDU 
Trafik kazası geçiren lıastanedeki oğlunun 
yanında ele geçen kadın suçu reddetti 

ANKARA, «(•] 
LIAYRİYE Baykaıa adındaki 32 yaşında bir kadın 5:' 'asındaki 

'üçüncü kocası Receb'ı gırtlağından bıçakl • ̂ •'lan soı.uı.uasım ke 
serlt parçalayarak öldürınüstUı:. U>*vaııu »t. ı su. 1 dt) 

Belcikodak! işçiler 
Mmonyoyo kaçmiıyor 
Türk işçileri için Almanyoda iş şortları daha 
iyi. Belçikalı işverenler zor durumda kaldı 

BRÜKSEL, AA. 

B ELÇİKA'nın maden bölgesi olan Charlerois'da çalışmakta olan Türk. 
işçileri Almanya ve Hollanda'ya kaçmaya başlamışlardır. Bu böl

gede son 'haftalar içinde Türk işçileri sayısında yüzde 20 oranında 
azalma olduğunu farkeden idareciler yaptıkları araştırma sonunda, 
bu işçilerin daha iyi çalışma şartlan olan yüksek ücrctU işlerde ça-
liştmlmak üzere Almanya ve Hollanda'ya kaçırıldığını tesbit etmiştir. 
Türk İşçilerinin bu şekilde başka , _ 
ülkelere gitmeleri Belçikalı maden | 
işletmecilerini iki mUyon Türk 
lirası zarara sokmuştur 

Charlerois Maden Birliği, bu ha
rekete son verilmesi iÇİn, işcüe" 
Almanyaya gitmeye kandıranlar a-
leyhtne mahkemeye başvurmuştur. 
Ancak, Belçlkada yabancı İKÜe-
rin yer değiştirmesi yasak olmadı
kından, kontratı bozdukları için iş
liler aleyhine dâva açmaktan baş-

, <» bir şey yapmak mümkün olama
mıştır. Maden işletmecUerl ayrıca, 
)u hareketi hazırlayan Alman ve 
Hollandalı işletmecilerle bir anlaş
maya varılması İçin sözü geçen hü
kümetlere başvurmuşlardıf. 

laccarm vergiyi \ Y Ü Z e H O k u M a b Ü t Ü H İ 
5 tafcs/ne i . . - 1 • j ^ 

I gun ders, gecelen de i 
I danslı partiler var I 
! 12 - 16 yaşlarındaki öğrenciler, portaka! \ 

ödemesi teklif 
ediUyor 

İZMİR. Özel 
İzmir Ticaret Odası hâlen iki 

taksitte verilen tüccar ve esna. 
fin gelir vergilerini beş taksit
te ödemeleri için bir rapor ha
zırlamıştır. Vergilerin beş taksi- E | . ı . ı » » ı w j « • . • • • • • • • : de bağlanması haunde serbest E Dançelermı Dcğendı, Doı ODİ lokum aldı E 
sektörün vergi ödemede güçlük E E 

MERYEM : 
r \ ÜNYADA mevcut iki «yüzen okuldan, biri olan 13 bin tonluk ; 
^"^ Devonia gemisi dün sabah saat 8.00 de İstanbula gelmiştir. E 
Limanımızda bir gün kalan gemi Akdenizde 15 günlük bir geri ; 
yapmaktadır. İçinde 625 İngiliz ortaokul öğrencisi bulunan gemi E 
yüzen okul olarak kullanılmaktadır. Z 

çekmiyeceği. tahsil edilen vergi 
miktarının daha da artacağı bil
dirilmektedir. Eapor Ticaret ve 
Maliye Bakanlıklanna (önderil-
miçtir. 

if ve Meslek Kadınlan 
Kufübü Bafkonı geldi 

Uluslararaıı Zonta (U ve Meslcl< 
Kadınları Kulübünün) Başkanı J. 
Marla Pierce dün Mbah uçakla 
istanbul'a «elmlştir. Geçen yıl ku 
•ulan Türkiye Zonta Kulübü üye-
eriyle görüşecek olan Başkan 

Plercft Amerikanla wyıiı eftltliri' 
cUecindeudir. 

•
YÜZEN OKUL .Devonia> eski bir naklıyt genişidir, ingiliz birliklerinin hava yoluyla ııakiljlme-
si karan alınınca geminin sahibi şirket onu bir okul gemisi haline cetirmistir. Böylece etltim-
de yeni bir devir açılmıştır. 

Bu konuda göıüştüğümüz tn- : 
gılterenin Northumberland e- ; 
yaletı Millî Eğitim Müdür Mu- : 
avinl Mr. Hewitt, «Gemi ey«- ; 
let Millî ESitim Müdürlüğü ile İ 
anlaçtı, 28 ayrı okula mensup • 
kil ve erkek öfrencllere 15 • 
günlük bir gezi yaptırıyoruz • 
13—16 y.ışlan arasındaki kır ; 
ve erkek öğrenciler gemi için- : 
de ders görmektedirler Gezi- ; 
lere 1961 vılmda başlanmıştır r 
Başlıca iki gayesi vardır, S 

Birincisi vetişmekte olan çocuk Ş 
lara dar bir bölgede birlikte vasa ; 
mayı. başkalarının hak. hürrlye' : 
V» düşüncelerine saygı göstermesi ; 
nı öğretmektir, İkinci gaye ısf : 
çocuklara tatbiki olarak den o j 
kutmaktır. Seyahat ederken ço : 
euklar den kitaplarındı okuduk : 
lannı görüp yajıyarak daha l̂ • : 
ötrenmektedlrler.» demektedir : 

GECE DANS EDİYORLAR E 

Gemide ayrıca çocuklara ziyarei : 
edecekleri memleketlerin coftraf : 

(Devamı Sa T 8ü ' de' ; 
M I I I I I I I I I I I I I I I I I I M t l I l l l l l l l l l l l i l l l K n * 
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Bay Ahmet Tosun'un 
doğrulaması... 

15 M»rt 1»«4 pazar 
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Bayın Fevzi Bey, 
7 Mart tarihli Akşani ga

zetes indeki .yazılarınız* her 
s a m a n olduğu gibi zevkle o-
kudunı. 'f Yalova Kaymaka
mı değil > başlıklı yazınızı o-
kuyunca ıkı bakımdan üzül 
d ü m . Birincisi vaki olmayan 
bir olayın bana mal edilmiş 
o lması ikincisi olayla uzak
tan yakından ilgisi o lmaması 
gereken Fransada gördüğüm 
kurs ve eğit imden de bahisle 
şahsiyat vapıImiF olması. 

Adalar Kaymakamı Ahmet 
Tosun bir insan olduğuna gö
re o da tveı insan gibi bazı 
hatalar İşliyecektir Fakat bu 
kaymakam iskeleye çıkar gık-
maz palto veya pardesüsünü 
e-vine veya kaymakamlığa 
göndermek üzere polis rae-
murlanna vermek ve onları 
bir vestiyer menıuru derece
sine indirmen gibi acayip ve 

' garip bir hatayı bir deta ol

sun lijlememiştır. 

Adalar K a y m a k a m ı ; kendi
li gibi Kamu görevi yaptık
larına inandığı sayın basın 
mensuplarını kendilerine ak
seden olayları ( B a h u s u s bu 
olaylar Kamu görevlerini il
gilendirdiği takdirde» son de 
rece titiz ve soruşturmaya 
tabı tutmadan ve doğruluğu
na inanm adan gazetelerine 
ve K a m u oyuna intikal ettir 
meyecek kadar sağ duyu sa
hibi, ayrıca onları kişisel ve 
politik çıkarlarını meşru ol
mayan yollarda aramak isti-
yenlere engel olunması ha-
hnde (Gazeteye iazdırır hiç 
bir şey yapmasam da küçük 
düşürürüm y a ) demek sure
tiyle Kamu görevlilerim ade
ta tehdit etmekte olan ve sor: 
zamanlarda say ı lan çoğalan 
bu çeşit çıkarcıları yakından 
bilacek ve tarayacak kadar 
da uyanık ve yurtsever kim 

seier olduğunu kabul eder. 
ve bu inancı taşıyan adamdu 

Mektubumun başında ik 
oakımdan üzüldüğümti arzet-
luiştun. Kanuni tekzip nakk 
ma baş vurmağa lüzum his
setmeden gerek bu olay vı 
gerekse konu hakkındaki dü 
şüncelerimi ifade eden h a s 
bıhalim sizi tatmin etmek 
suretiyle veyahut her s ını l 
adalı arasında yapacağınız 
soruşturma sonucunda edine 
ceginiz kanaatinizi aynı sü
tunda yayınlamak olgunluğu
nu gösterdiğiniz takdirde iki 
bakımdan da sevineceğimi 
arz etmek isterim Birincisi 
sayın basın m e n s u p l a n m ı z 
hakkında beslediğim inancın 
doğru ve yerinde olduğunu 
görmekten, ikincisi de bahis' 
konusu hatayı işlemediğimi 
beni tanıyan ve sevenlerin an 
lamış olmalarını sağlamaktan 
ileri gelecektir . 

Adalar Kaymakamı 
Ahmet T O S t ' N 

Dr. Tevetoğlunun 
tekz ib i 

8 Mart 1964 tarihli gazete 
nızin ikinci sahifesindekt 
I Fevzi Şerbetçi 1 imzalı ş a h 
s ımla ilgili yazı, yalan ve if
tira İle doludur: 

1 — Sizin sözlüğünüzde «ile 

ncjl ığin - Komünistl ik» ve 
<gericiligııı - komünizm düş
manlığı» olduğu m u yazılı-
tır? 

Ben, Senatoya geldiğin; 
; ünden Oerı yalnız bu vatan 
ve mil let in yararına olan de
mokrasiyi , milliyetçilik idea
lini, toplumumuzu hâlâ ayak
ta tutan aile, ahlâk ve m u 
kaddesatımızı savunurum 
NATO. CENTO ve Ortak Pa 
zar münasebet lerimizin, Kıb
rıs dâvamızın Türklük yara
rına gel işmesine çalışırım. Ve 
bilhassa bu millete kasteden 
solcu fıkır ve cereyanları tel
in ve takbih ederim. Yurd di 
şında da NATO, CENTO 
APACL (Asya Milletleri 
Komünizmle Mücadele Teşki 
lât ı ) gibi komünizmin karşı
s ındaki teşekküllerde parla
mentomuzu ve milletimizi 
temsil ederim. Hülâsa, içeri
de ve dışarıda «malûm» ve 
«mâhud» meşrep ile mücade
le ederim. Zaman zaman da 
«.şerbet» diye kızıl zehir t ica
reti yapanların maskelerini 
düşürerek uyuyan gafilleri u-
yarırım. 

II - ya,iinıza aldığınız, 
vaktiyle de seçimlerde kirli -
kasıtlı ellerin bölgemde da
ğıttıklar) Çerkez ve Boşnak-
lardan bahseden. ırkçılığıma 

delil uydurulan vazı Ue tuç 
bir ilgim yoktur Sizin gibi 
uydu ıma ad ve imza taş ıma 
yan, kendi ad ve soyadıyla 
makalesini imzalamış bir ya
zarın (Soyu Bizden O l m a 
yanları başlıklı bir yazıı>m-
dan bir cümleni altına ak
tardığıma satırları bana ait 
göstermeniz tezvir, yalan ,ve 
iftiradır. 

III — «Dr. Fettu Tevetoglu 
nun kızı. S a m s u n d a bulunan 
Amerikalı askerlerden bir A-
merikan çavuşuyla evlenmiş
tir» sözünüz de, meşrebinize 
uygun bir yalan ve iftiradır. 
Beş evlâdımdan biri, 6 Mart 
Cuma günü bir Ankaralı tüc 
car gençle evlenmiştir. Diğer 
dört çocuğum da tahsi l lerini 
yapmaktadırlar Biliniz ki va
tanına, milletine ve m u k a d 
desat ına bağlı şerefli vatan 
evlâdlarım sizin gibi nar şer
betçilerinin şerbeti lekeleye-
mez. 

Müstear aduıızın a r d m d a n 
kendiniz çıkmak cesaretini 
gösteriniz de sayın umumi ef
kâr, yazınızın gerçek m â n â 
ve maksadım anlasan ve bi
ze saldırmaya yel tenenlerin 
gerçek hüviyetlerini tanısın. 

Dr. Fethi Tevet« | l ı ı 
^am«an Senatörü 
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''Kıbrıs şehitleri anavatan 
şehitlerinden ayrtlmamah,, 

£^MEKLİ istihkâm Varbajı Ferit ocaldan iljinç bir mektup aldık Butun vatandaşla''"'^'" 
tın hitltrine tercüman olduğuna mandıfımız bu mektubu »nemi dolayısıyle bütü

nüyle sütunlarımıza geçiriyor ve ilgUüerln dikkatine sunuyoruz.,.. 

=t 

OcaJ şöyle demektedir: 
AY* |Ü adamızda «ehil elan 
vatandaşlarımıza anavatan 
şehitleri hakkının t a u n m a u 
yerinde oluı kanaatindeyim. 
Çünkü onlar da en az bu v>-
tan kadar mukaddes saydığı- | 
mır topraklarda hayatlarını ) 
kaybetroitlcr, mübarek İna- t 
larını pi* •mallere mini ol- | 
mak için akıtmışlardır. Büyük | 
Mille! Meclisinin en İnsa za- | 
manda bu konu üzerine ej^i- { 
lerek Kıbrıslı şehitlerimizin j 
geride büyıik bir yoksulluk | 
içinde bıraktıkları dul ve ye- ' 
timlerine maat bağlanması ! 
yaluna qtdilmesln! istiyoruz | 
Kıbrıslı şahit ailelerinin de i 
anavatan <ehit ailelerine her ( 
yıi verilen tıiiün ikramlyesln-
dcs faydalanması en basit de
yimi 11* haktır.» 

KARAOĞLAN'^fPU/PUceUâUc^ ,— SUAT YALAZ 

J»»»T»TTT»» » •»»»»•»»»»»»*»»»»»»»»»»»»»»»»»»•»»•»»» T»T»»»TT»» »»»T»»' 

Resimli Bil&i 
Türkiyenin en güzel ve eşsiz onsiklopedik dergisi 

/7 inci Sayısı Çıktı 

ÜMİDİNİ KAYBEDEN 
GENCİN ÜZÜNTÜSÜ 

Antaljadan tsmet Çeken mektu
bunda 18 vaîîn bütün olumsuzluiu 
ile «Türk vatandaşlığından çık
mak istiyorum» diyor. Antakja 
Lisesinden uzaklastınldıgmı ve 
daha birçok liselere müracaat et
tiği halde biç birisine kabul edil
mediğinden dert yanan okuyu
cumuz artık hayattan bütün ümi
dini kaybetmı.-i insanlarm hâleiı-
ruhiyesi içinde şöyle diyor: 

«On bir yılhk emeğim böylcc* 

Cagaloğlunda oturan Ragıp A$an, mahalle bek-
çUerinio görerlesini iyi yapmadıklarını soy'"' 
yor v s «Gec* Cagaloğlunda bile «damı beğazU-
salar kimsenin ruhu duymaz» diyor. 

Şislid» Kocamansur sokağında oturan özden 
Koksal «Sokağın iki yanına gelişi güzel bıra
kılmış vasıtalardan yayalara bile geçecek yf* 
yok. Bir yangın çılna, bir h«st*Uk olsa n* **' 
faiye n« cankurtaran girecek» diyor-

Okmeydamnda oturan Musa Yıldırım^ Okmey
danı ikinci blok evlerinin bulunduju cadde
nin çamurdan geçilmez halde oldufunu yazıyo'' 
ilgililerin dikkatinin çekilmesini istiyor. 

Betikta«tan Cuney Çolakoğlu, cumartesi pas"* 
kalktıktan sonra kalan pisliklerin günlere* 1<*I-
dırılmadığından dertli Buna bir çar* buhuuB*' 
sini istiyor. 

Yoğurtçuda oturan .N'eoıet Ui:goren geceleri 
havalı klakson çalan şoförlerden jikâyet edi
yor. Trafik Müdürlü^ııün ilgisini bekIiyor.> 

sona erdi v* ban ekulun ka
pısı önüne bırakıldım. Bu 
dununda hic bir ş*y yapa
mazdım. Hangi resmi maka
ma başvurdumsa kapılar yü
züm* kapanıyordu İstanbulda 
kendimi arabanın altına at
tım, öldürmeyen Tanrı öl
dürmüyor. Kurtardılar bani.. 

*T»^»»r»»»rfTr»* 
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HBU n 
DOKTORUNUZUN 

G R İ P 

\ Hesabını 

gününe 
bilmek. I 

Ki» ve bahar bafUngıcuıda »a çak 
hastabklardan birSs' da griptir.. Uzua araştırmalar 
bîr viriiaün bu haıstahğa sebebiyet verdiğini ortaya 
çıkarmıştır. Crip bir kimseden diğerin* ağız ve 
burundan çıkan habbcciklerle geçer. Hafif veya *-
ğır her grip vücutta bazı hallerde ağır kompUkas-
yonlara sebebiyet verebilir. Çek dikkat edilmesi 
gereken hastalık birden bire üşüm* titrem* v* a-
t*«l* başlar. Vücutta geniş çapla kırıkbk, bitkinlik 
hissedilir. Zaman zaman şiddetli baş ağrılarından 
şikiyet edilir. Bu halde hasta derhal sakin bir yer
de yatınbnalı, yemekleri sulu ve besleyici olma-
hdu. Mayre suları özellikle C vitamini zengin li
mon, portakal verilmelidir. Kinin grip için cok 
faydalıdır. Sülfamlllerdea v* antibiyotiklerden ka-
çıiunalıdır. 

Son olarak tekrar eski oku
luma yani Antakya Lisesi"»' 
gittim. Mudur Bey b»»"" 
geldiğimi görüne» hem»» 
emniyet, haber verdi v* f 
lisUr b*ni aUp götürdüls»' 
Sonra mahk*m*y* glltik ^ 
beni Uvklf *ltirdll*r, »*»" 
cezaevindeyün Ama ilk *'*' 
satta bu raemlsketten k»«*| 
cağım ve Türk vatanda»!'' 
ğından nkacağun...» 

ifadenize göre size her halde sŞ-
bepsir yere bir tastıkname veril
medi.. Bir suç bir kusur vars? bu
nu kendinizde aramanı? İfizun 8»'' 
diti kanısındayız. Yoksa heır «uf' 
lu olmak hem de kabahati rür"* 
vatandaşlığın* yüklemek insaı-
sızhk olmaz mı? Yaşamak. nıe««' 
olmak Ijaşan sağlamak 'cın lıs^>" 
bitirmek şart değildir içm 

ki.. 

!i 
GECE ÜSKÜDAR 
VAPURLARININ HALİ 

ıjl«-
g«-
Si-

Mustafa Yağız: .usküdara 
yen vapurların ajt kamaıalaı 
çeleri safa y e n halme gelıyoı 
gara ıgenleı iskambil. oynayanl»' 
ve Hört edenler hep orada Bu •"* 
sil $ey. Bunlarla kim ilgilenir' 
.vr soruyor 

rfı-

İş adamı için bOyOk kolaylıktır. 

Yalnız Bankamızın gerçekleştirdiği I 

GÜNLÜK HESAP HÜLASASI ' 
Hesabınızın bakiyesini, her muameleden sonra size gunu gününe gostenr 

Nezdimlzde bir hesap açarsanız, bu kolaylıktan siz de İstifade edersiniz. 

I 
I M w ı i k U i \ ı ı ı . w n ı ı ı w ı . n w n w ı • 

Hesabınızın bakiyesini, her muameleden sonra size gunu gününe gostenr I 
Nezdimizde bir hesap açarsanız, bu kolaylıktan siz de İstifade edersiniz. P 

I Onsekiz aydan tazla vadeli mevduata yılda y.SVt faiz veriyoruz. I 

S HOLANTSE BANKİİNİNY. | 
L GALATA KARAKÖY PALAS 

İ S T A N B U L ^ B A N K A H A N 

ğuuimuuuuıuuıııııııuııııuıııııııııııııiıiinnnnıauiiiiiııııiiiınıııııııııiiiııııııiiiiintııııııııııııııiiiiiııı^ 

I * AIm*n m«ü 1—2 M. G İ Y O T İ N MAKAS \ 
J * 4, «, 25, 40 tonluk EKSANTRİK PRES [ 
3 it 12—15 ton/saat t n p l i z P»rkfr K O N K A S O B { 
5 k S—10, -v-15 attnoster K O M P R E S Ö R vesaır bilumum t 

SANAYİ MAKİNELERİ 

O C S I O N — FermenecUer 3« Te l : 441U40—44ÜT44 
GALATA - İ S T A N B U L T ı i d u : 446/2':42 

• • • « • • • • . . I —rr--I--ı-rı-ı-ı-ı-r-ı-ı-ı-ı-ı-ı-ı-t-r<~>~«-r>~>"r-ır>rv-u'ı'•••. 

ilâneUik «847 _ 274(1 • 

Bj.'tt RRKEK, BİR» Dİ5İ« İsimli j ' 
tomanır.ır.ıı bundan sonra 5. say- * 
feda bulacaksınız. » 

T T V t » * * * » » 

»liKORliT 
Tel. 274971 

Reklâmcılık Mo 

SATİLİK ARSA 
J C e b e c i d e Mülkiye Mektebi yanında Köylüler Soktg ında 
I "» kap. numaran 1003 add 13 parsel 484 m2 arsa sahibi tUyie. 
K Kiatı İSO bili lira Adres: Taksim Nizam Apt. l / C Hikmet 
t TEL- 482673 istanbul Akjam — 2755 

AMASYA ERYATAĞı SAT. AL. 
KOMISYONUNDAN 

ISOU Kile Koyun Eli kapalı sariU 30 Mart 19«4 tarlhlad* saat 
11.00 de alınacaktır. Tahmini Bedeli 112.500 Ura olup Geçici Te
minatı ee75 Uradır. Teklif Mektupları ibala saatinden bir saat ev
vel kabul edilir. Evsaf ve sartnam? Komisyonda görülebilir 

(36 — Basın 3445) — 2733 

Deniz kenorındo satılık depo 
2 kot üzerine 224,50 M'kârgir 

» l ü R A C A A l . HercüD. 9—12 ve 14—17 arası 412415 
den TaUt 

N U l . Muuvıusaıt ««bal edilmez 
'st Akşam - 27S4 

I f " " " * " " " " " " " " " »^—— — - - — - — - - — - - - ^ . ^ — — I ^ - . j . . - . - . r 

SUPER 

o 
L U 

GARANTİLİDİR 

Tu-kıye Umum' O'slfiM*»'" 

C&N ADİ KOMANDİT Ş l " " ^ 
SAMET BAL v» ORT*^' 

Ou-ü" Har. Kat 4 N » * 

TCLl SSaSO' 

» K / » " ' -

Rekümcılık 6«S 

T Ü R K İşçi, Esnaf TücCl 
Kazanmac) içi» j^ 

Türkten .4115 - eriş Koı»» 
İyi Ahlâk Oeroe | i 

Lv. A. İst. (2) No . İl Sat. K 
tHKECt - DEMtBKAPl 
Asker! ılıtıyaç isin 343n »a-yılı kanunun 4« ucı maddesinin (Cl ijkras! 

.abma pazarlıkla .• -"', tvM eşya satın alınacaktır. Numune, evsat 
lebUlr 
'insi Mlktan Tahmin Ketin 

Meit* Tutarı Tamlnalı 
Lba KI Lira Ki. 

Er TorbMi için Kolon 2800 »2W - m -

O. Bşk. dan 
gereğince mutealüııt nam ve he-' 
le eartnamett Komisyonda ttniı-

(45 — Bacın 3358) — 2732 
Pasarlık gün ve 

Hail. 

30/M«t/I964 
Puartcıi n^ d« 

VİTA'yi çok seviyor. 
VITA yemeklere e$siz bîr lezzet verir. Ter
kibindeki nebatî yağlardan dolayı çok 
hafif, hazmı da cok kolaydır. 

Sivas Kotonmava M 
MlkUrı 

Cinai Ten 

1 — Ekmek 35 
2 - Koyun et) 2.5 
3 - Sığır «ti 3 
4 - Vlt» V««ı 1 

1 - Çocuk Bakım ve Vttljtmn» 
nm ihalesine 3 n i s u 1964 perıembc ı 

2 - Kapalı zarf usulü Ue ihalesi 
Ut yapılacaktır 

3 _ f,,4r,.r„-ı.v Vetlstlnne Vure 
1 lalplJİİti'- rttrkfir BUn. MJ 
1 olunur 

ıtac Çocukları foruma Birlijll Bashanlıgından 
Muharame» bedeli Tulaıı Geçici tetninatı 

Lir.Kı^ Snt. Lira Kri. Llıa Kr|. 

- 92 .V) 32375.00 
1 00 17500 OO 
e 00 18000.00 
K 80 "ivııvı 

Vurtfu ihtlyıeı ıçjn yukınâ» 7Sî .. .o. -̂.alen 
Itinii Villyette saat 10,30 da ba$ltnacalctır 

yapılacak üc kalem maddeyi müteakip vıta 

hınds SörtUeblUr. tstaklileırin fcçici teminatların 
1 tı.sr H k«rİ8i kapalı sarfların Birlik Encümer 

2430 00 
1315 00 
1380 00 

413 OO 

1 vlyecek maddesi 

yafı açık «kaUtm» 
Birlik Mes'u.l Mı; 

un? • «rnıelfr' '1» 
Basi" :,m) - 273r 

Yemeğin lezzeti' 
Miûenin dostudur! 

2 «I 5 kltöiiık tfuiballjlüıutoj lât^^ıiL 
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15 M a r t 1Ç1IÎ4 

S»yı I()(i7ı 
İLAN: 

8, S, 4. 5 bırf MhîMM «I ttn; I . T 
inci Mhllelerd» 25 lir»; ksyıp. t«-
?ekkiir, ölüm, m«vlid ta (S lantim» 
kadarı Doğum. nUan, nlk»h M lir» 

RBONE: TOHKhns lef» ••»•nk n 
AUı tTtığ< «O: Oc a r l 4 ı t> 
Uradır y»baneı mamlakat' 

lero r r r Ocatl lltT* «diUr Artık abona rol«<" 

r-yınmnıım ^̂ "̂*? 6,0911.53 • Aksam IR.IT 12.00] 
| H f - | ; ^ ^ J | H | Öeie 12.22 6.07 • i m s a k 4.27 lO.UJ 
• • ' • • • * • • • • İkindi 15.44 9,28 * Yatsı 19.4« 1.31 

Hicri i:j83 Z İ L K A D E 2 -t Rumi i:i80 M A R T 3 | 

A R « « M R^RTN AHI.AV 

T A A H H I l E T M l S T t » . 

Herkesin 
gıdası.. 

BeyazîVta etti dükkân 
daha istimlâk edilecek 

1 Dişçi Oku'unun da yıkılmosı kararlaştı, 
! Bakırcılardan gelen yol genişletilecek 

GIDA SANAYİt A.Ş. 
KURUCUSU: M. NURİ ÇAPA 191S 

BC91KTAS. YİLDİZ SSÂRIVE CAD. 3 * ISTANBUU 
TEL. 47 76 74 - 48 53 37 

Yıldız 443 — 2751 

| -J U R R I Y E T M e y d a n ı n ı n g e r e k l i p l â n ı n ı n t a t b i k e d i l e b i l 
m e s i i ç i n B e l e d i y e , <<"arşıkapı'da 50 d ü k k â n ı n d a h a i s 

t i m l â k e d i l m e s i n e k a r a r v e r m i ş t i r . 

Böjlelikle Çarsiikapı ile Beyazıt 
Camii arasında bulunan irili ufaklı 
50 dükkân kaldırılacak ve Hürri-
.vet Me.vdanı. proiesi bir kü! ola
rak ele alınacaktır. Bu arada Çar-
sıkapıdaki Merzifonlu Karamusta-
fapaşa medresesinin karşısındaki 
blokun da istimlâki cihetine gidi
lecektir Dişçi Okulunun yıkılarak 
Bakırcılardan Belen yolun şenış-
Ittilmesi öncelikle ele alınacak, 
Aksaray istikametinden gelecek 
vasıtalar genişleyen bu yo! ve 
Bakırcıları takiben Eminönüne i-
ııereklerdir. Bu durumda Türbe -
Cagaloflu yolunun ferahlaması 
beklenmektedir 

Bakırcılara inen yolun genislemı»! "o Faim ue A k » r a y yönün
den qelen taşıtların Eminonü'n. akma.. İçin '»"""'''"'• ^ ' I f ' 
varilen DUçiUk Okulu. (Foto: AKŞAM) 

Amerika'ya giden Emniyet 
Genel Müdürüne Şoförler 
Cemiyeti bir rapor verdi 

İ BEYGÜM ITLUĞ 
ile 

AHİr TUNÇ 
Nişanlandılar. 

15 Mart 1964 İstanbul 
Ijt. Akşam — 2746 

cococcoaoccoooococcc 

Vali gericilik için 
toplcntı düzenledi 

MARA!>, 0 « e l 
Vali Alınıet Gümüşsü taraf ın

dan Halk Eğitim Merkezinde sa
at IB da gericilik konusunda bir 
toplantı düzenlenmiş , toplantı
da konuşan vali «Gericilik ve 
nurculuk konularına temas ede
rek bunlar'n Atatürk i lkelerine 
aykırı o lduğunu ve bunların t a 
kip edilerek şiddetle cezalandı 
nla^agını söylemiştir. Bu arada 
İmam F a t i p Okulundan bir öğ
retmen de ayd ın lan i tham eder 
şekilde konuşmaya başlayınca, 
vali ve toplantıda hazır bulunan 
diğer öğretmenler taraf ından 
konuşmasına devam ett ir i lme
miştir. 

p m n i y e t Genel Müdürü Ah 
met Demir ve Interpol Tüı- i 

klye Şefi Halit Elver dün birbu-
çuk aylık bir staj görmek üzere 
Amerika'ya hareket etmişlerdir . 

Hava alanında kendilerij'le bir 
görüşme yapan İstanbul Şoför
ler ve Otomobilciler Cemiyeti 
Başkanı K&zım Özeke Amerika-
daki şoförlerin sosyal durumla^ 
n n ı n incelenmesi ve Türkiye'de
ki şoförlere de tatbik edi lmesini 
Ahmet Demir ve Halit Elver'den 
istemiştir. Bu konuda Cemiye
t in hazırladığı bir raporu da ve 
ren Özeke, arkadaşlarının istek
lerini dile getirdiğini bildirmiş 
ve Türk şoförlerinin de meden i 
bir seviyeye getiri lmelerinkı e n 
büyük istekleri olduiiunu ifade 
etmiştir. * 

Birleşik Devletlerin davetl is i 
olarak Amerikada 1,5 ay kala
cak o lan Demir ve Elver özellik
le Narkotik suçlar üzerinde ince
lemelerde bulunacaklardır. 

Teknikerlerin 
boykotu bitmedi 

tZMİR. ÖMİ 
700 teOcnıker öğrencismin ders 

boykotları devam etmektedir. O-
kul müdilrlerinin bütün ncalarroa 
rağmen öğrenciler haklarını elde 
etmeden kat'i surette derslere glr-
miyeceklerini açıklamışlardıı. iz
mir Tekniker Okulu öirencilerinin 
boykotunu diğer illerdeki tekniker 
öğrencileri de desteklemeğe baş
lamışlardır^ 

Poralorm Avrupada 
basılması istendi 

ANKARA. Öıt l 
Merkez Bankası Maliye Bakan-

Jıjfına başvurarak. «Banknot fabri
kasının Türkiye'nin para basma ih
tiyacını J{arşılamadıgını> bildirmiş 
ve Avrupa'da baskı imkânlan a-
ranmasım istemiştir. 

Mevcut banknot fabrikasında ha
len tas.-)rruf bonoları da basılmakta 
olduğu için fabrikanın gücü her 
iki İhtiyacı karşılamamaktadır. 

Bekçiler için kurs açıldı 
İZMİR, Öatl 

Karşıyaka Halk Eğitim Merke
zinde İzmir Emniyet Te.şkılölında 
görevli gece bekçileri için kttrs 
açılmıştır. Bekçilere kurslarda hır
sız takibi hırsızların yakalanma 
şekilleri ve iudo öğretilecektir. 
Emniyet Müdürlüğü sun günlerde 
hayli artan hırsızlık olaylarına kar
sı bekçi teşkilatının dikkatini çek
miştir. 

|l:-:m-li«::Hl:i-:.-l.H=:n:i::=H=::-«- RAKANLARlAin 

•
IZMıR'in Bayındır ilçaıi Etitli koyupdan 24 yaamdaki Huaa-
yin Metinkara'nm bir avağı kangren olarak kaslImlştlr. M»-

tinkaya simdi di^ar ayağmı da tehdit »dan haaiahk »abablyl* 
tedavi için AlmaBya'ya gltnMk istemekte v* İlgi b»klam*kted)r. 
Raaimda Hüseyin Matinkaya gör lilm ektedir. (Foto; Ak«aa) 

l:::!::l:U:::::î:::i:;:::::::::;i:HR:n!::!i:!:nHHİ 

-BİLİNİR SANILIP DA BİLİNMEYEN GERÇEKLER-
Günümüzde artık herkes rakamlarla koniLşuyor. İstatistiki bilgi birden bire ön plâna seçti Bir de m«da kelimeler, moda an

lamlar var. Politikactsından gazetecisine, memurundan İşçisine esnaf ından t ü c c a n n a , sokaktaki adamından entel lektöel ine ka
dar herkes zaman z a m a c memleket meselelerinden söz ediyor. Herkes kendine göre çareler ileri sürüyor. Millî gehr, nüfus artifi , 
gizli işsizlik, enf lâsyon, deflasyon, plânlama, ka lkmma. vergi vükü vs. sözleri REFORM Tl'RKİ\ 'E.Sİ'nin moda deyimleri. 

Ço^n kere bilirinir san ıhp da yanlış bil inen, eksik bilinen bu konularda okuyucularımıza basit ama sas lam kaynaklardan sağ
lanmış komprime bil.giler vererek yardımcı olmak i ( in bu derlemeyi vaptık. Birleşmiş Milletler İstati-stiklerinden, Devlet Uta-
tistik Enstitüsü ya.yınlanndan. Devlet Plânlama Teşkilâtı arşivlerinden faydalanılarak hazırlanmiı, olan bn seride, Türkiyenin ra
kamlarını ve bunlara dayanak olan bazı ana deyimlerin anlamlarını bulacaksınız. 

TÜRKIYE'DE NÜFUS HER YıL 
BIR MILYON ARTMAKIADIR 

i 

1 0 C ^ yılının basında Türk^re-
nin nüfusu ;W) milvonu 

hayli geıide bırakmıştır. 
Türki/ede nüfus sayımı bes yıl

da bir yapıldığı için. günümüzün 
kesin rakamını vermek mümkün 
olmamaktadır. Ancak. 1960 yılında 
yapılan son nüfus sayımında Tür
kiyenin nüfusunun 27 mil.von 880 
bin kişi olduğu tesbit edilmiştir-

Türkiye, dünyada nüfusu en hız
lı artan ülkelerden biridir. Her yıl 
nüfusumuz ortalama olarak bir mil 
yon kişi fazlalaşmaktadır Artı^ ora 
m yüzde 3'dür Yani lOOO kişilik 
bir Türk topluluğu bir vıl sonra 
11130 kişi oL-naktadır Türkivedeki 
nütus artı^ii bu hızla devam ederse 
inss yılında Türkiyenin nüfusu 60 
milyonu bulacaktır 

Türkıyedek; nüfus artısını daha 
lyl görebilmek >çin. şimdiye ka
dar yapılmış olan nüfus sayımları
nın sonuçlarını gözden geçirmek 
gerekir. Bu sonuçlar şöyledir: 

1927 
1935 
1940 
1945 
1950 
1955 
1960 

13.600.0UO 
16,200,000 
17,800,000 
18.800,000 
30,900,000 
24.100,000 
27.800,000 

i DÜNYADA NÜFUS ARTISI 
i Dünyada nüfusu en çok artan mem 
i leket Isra ildir. Israilde nüfus her 
: yıl yüzde 4 oranında artmaktadır, 
i Yani. bin kişilik bir tsraıl toplulu-
: ğu. bir vılın sonunda 1040 kişi ol-
j maktadır. Ancak, bu artış yalnız 

dağumd» olmamaktadır. Dışarıdan 
devamh gelen göç de bu artışta 
rol oynamaktadır. Meksikadaki ar
tış oranı :se yılda yüzde 3.4 dür. 
Sırada Türkiye üçüncülüğü al -
maktadır. 

Nüfusu en az artan ülke ise In-
«ılteredir. Ingilterede nüfus yılda 
0.8-jranıııda artmaktadır Yam bin 
kiijilik bir ingiliz topluluğu bir yıl 
sonunda ancak 1008 kişi olabilmek 
tedir. 

Dünyadaki belli başlı memleket
lerin nüfus artışları şöyledir: 

İsrail '„ 4, Meksika % 3.4 Tür
kiye n- 3, Sili "c 2,7 Kore % 2.5, Pa
raguay ";; 2.4. Hindistan % 2.2. En
donezya ' i 2.2. Kenya % 2.1. A.B. 
D. % 2.1. Almanya "r, 16. Fransa 
"; 1.2, İngiltere " 0 8. 

NÜFUSLA BtRLlKTE 
İHTİYAÇLAR DA ARTIYOR 

Bir memleketin nüfusun-un art
ması bir ölçü.ie sevinilecek bir o-
lay olmakla beraber, aynı aicüdt 
de endişe veıic* bir durumdur Zi
ra artan her kişi. bir veni boğac 
demektir Hele bu nüfus artışı çe
şitli sebeblerle gelir artısı ile P»" 
lalel yürümez ise — ki. çok kere 
böyle olmaktadır —. o memleket
lerin meseleleri içinden daha zor 
çıkılır hale gelmektedir. 

Artan nüfusun ihtiyaçlarını kar
şılamak gerekir Bu, daha çok gı
da, daha cok giyim eşyası, clah» 
çok ev daha çok okul. daha çok 
ha.stahane vapmak demektir. Bu 
İse gelirin de artması demektir. 

Gelir arttırılamaz ise, o zaman mi) 
letler daha ffkirleşıyor. fakat ka
labalıkları artıyor demektir ki, 
dünyamızı bekleyen en büyük fe
laketlerden bin de budur. Türki
ye için de durum farklı değildir. 
İşte bunun içmdir ki. doğumu ön
leyici tedbirler, nüfus plftnlaması 

gibi meseleler ortaya çıkmıştır, jlj 
Nüfusun artması demek, ayni z» ::! 
manda iı yapacak adamların d* jit 
çoğalması demektir Ne var ki, jlî 
lakir memleketlerde, adam a r t u |H 
bile. yatırımlar ş«.vet veterlt ve ••• 
plânlı değılbe iş sahaları artmaz, jj: 
dolayısı ile de issizlik artar. ::: 
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ASRI OLDVGVNU UNUTMAMALI 
DULLARIN DÜNYASI 

raiai/ ERKER 

I Muhterem Nur: 
I «artık erkeklere 
I güvenemiyorum» 
lYainız, ikinci evliliği için «beni sadece 
ivücudumla değil, ruhumla da sevecek, 
I bir eıkeğim oisun istiyordum» diyor 
I jKDAM 45 yasında, belki de daha büyük... Kız ise 16 yaşında, hat

ta biraz daha küçük.. Voksul çevrelerdeki kızların kaderidir bu. 
Gönüllerinde ılgıt, Upt esen ask rüzgânyla çoğu zaman serinleye 
meı , büyüklerinin, hamilerinin itlşlyle, buz gibi Katı bir vaçayışın, 
»di «evlilik» olan hır baİlıIiSm içine düstiverlrler 

VAa,AA4Aİ,A4AAAAAAf 

Ad»m 45 yasında. Cucukluju E-
yüp ve Kuruçeşme'de geçen, ba
basını görmeden, tanımadan bi
razcık serpiliveren kızı. allayıp, 
puUayıp adamın ko.vnuna soku-
vermisler bir gece. Kız dı.s gö-
rünM'i*Ie tas bebekler kadur 

güzel.. Ama koynuna girdiği ni
kâhlısının karsısında elbettek! tas 
bebek kadar da hissizdir. «Ağa
bey mi desem, amca mı desem» 
diye düşünür kestiremez bir tür
lü ne diyeceğini Erkek ise eayet 
rahat Her gece. hattâ eline fır
sat geçince gündüzleri de hu tat
lı kızı avuçları arasına almava ça
lışır.. Ve ki7 için eünter vıl uzun
luğu ile geçer gider tik geceden. 
k'ZhSa korkarak veda ettiği o ilk 
geceden, kendisine bir hatıra kal
dığını hisseder. .Adamın <maî be
nimi .İsteritftim «ihi kullanırım» 
diisünceslvJe oksadıgı. hırpaladığı 
körp« vücut daha fazla taham
mül edemez, ve bir gün. karnın
da taşıdığı vavru.^u.vla başını a!ır 
tider.. 

.. Bevaz perdede hazan eüler-
Icen, bazan ağlarken gördttğUnüz 
o bebek yüzlü Muhterem N'ur, 
aslında bir dram olan bu ilk ev
liliğinin sonunu anlatmadı Sual
lerimizi bir medyumun dalgın ha
liyle karşılayan güzel kadın.. 
«Ne olur sormayın Hayatımın acı 
bir tarafıdır Anlatırken tekrar 
yasamak tstemlyorum> diyordu.. 

1» YIL SONRA BtB 
TECRÜBE DAHA 
Erkeklerden tiksindiği 

yı:n Nur'un evliliğe karsı olan bu 
nefretini, daha vesil bir fidanken 
*kurt» tarafından kemirilmesinde 
aramak lâzım. Ama. zaman de
nen o insafsız sünger, tam 15 yıl 

erkeksiz, dah» doğru dul yaşaja; 
Muhterem Nur'un da kafasında 
ki, ruhundaki bu nefreti silecek 
tir. Gene kadın ikinci evliliğim vı 
devamını söyle anlattı-

«Tek basıma yaptığım mü 
cadele bana iyi imkânlar ha 
zırlamıstı Tesadüfen girdi 
ğün film dünyasında kısa x« 
manda İsim sahlb) oluvar 
dim Şöhretim olmuftu, pa 
ram olmuiiu. ama bir eksik 
İlk nissediyordum kendimde 
Aslına bakarsanız hftlA d̂ ' 
hlssaderim. ilkine benzeme 
yen bir yuvam; beni »adp 
ce ı-ücudumla de^il, ruhum 
la da savacek bir arkeğim 
olsun istiyordum Faka» böy 
la bir «Tkajl aramak Icir 
casaretim yoktu. BirgUn f 
beni buidul Yanı öyl» zan 
netmlstim. Spor Sergi Sar» 
Yınm arkasındaki cay bahçe 
•inde bir arkadaşımla ıskam 
bu oynuyorduk. Arkadaşımın 
dosiuymus. Masamısa geldi. 
Hos çocuktu, önce bakıştık. 
Bir kA4ıt eakiyordura... «Ye
rinire ben çekeyim» dedi. 
Cekii Ve bana oyunu kazan
dıran KaTa-A« çıktı, Garip 
bir hissin tesiriyle yaklaştım 
onar «Kumarda kazanan ask 
ta kavbeder» seklinde söyle
nen solleri unutmuştum Bir 
müddet arkadaşlık ettik. Ba
na 'mükemmel kadınsınız» 
damlatl ve bu ilk koplima-
nmdan cok boslanmıstım.. 

DEVAMLI BİLİNEN HİKÂYE... 
Bundan sonrası, g.ızetelerde. mcc 

mualarda, gUnlerce yazıldığından 
herkesçe malûm, tklnci kocası as
kere gider. Nur, ona maddî ma-

Erkeklere karsı bütün inancını kaybettiğini söyleyen Muhterem Nuı 

nevi destek olur Ve delikanlı as
kerliğini bitirirken karısına perde 
de «onunla öpüı^tün, bununla öpüş
tün, bununla öpüştün» demeye ba* 
1ar. Sözü yine Muhterem Nur'a bı
rakalım : 

«Düpedüz kıskançlık numa
ralarına /atmaya baslamısiı. 
Zira evlendiğimiz zaman be
nim aktris olduğumu biliyor
du. Paramdan, şöhretimden 
istifade etmek için benimle 
avlandiğini ga çanladım. Bo
şanma dâvamızda <- riya do
lu gözlerini hep benden ka
çırdı. Ayrılma İlâmını aldı
ğım günün gecesinde yalakta 
nelar düşündüğümü mü so

ruyorsunuz? Yatmadım ki! 
Arkadaşlarla önce Boğaza, 
sonra da bir gace kulübüne 
gidip sabaha kadar eğlendik. 
Evlilik benim kaderime mes'-
ut kelimesini yazmamış- Bir 
kere daha eski günlerime 
döndüm Erkeklere güvenim, 
inancım yok arlık..» 

Ama yine de genç kızlara «ev
lenmesinler., diyemedi. «Yalnız de
di, herşeyi çok iyi tartmadan ni
kâh nıenıurunun önüne oturma-
smlaı ' 

YARİN: 
FAKİR BİR AİLE KADINI 

AYŞE SERAP 

'Barış, adalet TB hürriyet düDyası 
yapıcıları olamazsak, verdiğimiz 
dolarla kimse bizi hatırlamaz „ 

LYNDON JOHNSON 
A. B. D. Başkanı 

t ç i N D E yaşadığımız asra çcsıt çeşit adlar verdiler. Medeniyet çağı 
dendi. tJmit ve ümitsizlik asrı diyenler de oldu. Bana sorarsanız, bu 

asır için yakıştırılarak en doğru sıfat, insan haklan asrı demek olur. 

Belki insan hakları asımda Fa
şizm ve Komünizm gibi iki zulmün 
.yükselişini yadırgayanlar olabilir. 
Fakat tarihi insanlık gelişiminde, 
böyle a.ykınlıklara hep rastlanıl-
ıruçtır. 

Gerek sağ. gerekse sol kanat 
diktatörlerinin insan haklarını şid
detle redded(.şi, dâvalarının ne ka
dar haksız olduğunun bariz delili
dir. Gerçekten kendisine güvenen, 
gerçekten istikbali temsil ettikleri
ne inanan insanlar, asırların dinini 
inkâr etmez kitlelerin siyasi hak
larını ınKâr etmez kitleleri ımha-
va kalkışmaz 

Dachau /e Varşova facialarına. 
Kardinallerin hapse atılmasına. 
Rusyadaki katliamlara sahıt olan 
neslimiz için asrın ortasında eşit
lik prensiplerine inanmak büvük 
bir muvaffakivettlr 

Daha vakın bir makide büUin -jı 
Keklerin ve kadınları, ırk din. dil, 
renk. varatılıt^ farkı gözetilmeden 
csıt oldukları fikri, venı, çok veni 
bir fikirdi. Belki bir tolerans var
dı, ama bu asla bir lUtût olmak
tan ileri geçcjui.vordu 

Bugün bu çeşit toleransa iyi göi-
le bakan düşınürün sayısı oek az. 
Batı dütıv.ıs' Tanrısına inanmış -
ların birleştiği âlem 

Bundan ötürü ben asrımızın, ili
min haklan asrına inanıyorum 

Komünist olma.van dünya ile o-
lan temaslarımızda bir dönüm nok
tasına gelmiş bulunuvoruz Bir a-
raştırma devresine vardık. Aksi 
halde bizler de kaybedeceğiz on
lar da. 

Bugün memleketimizdeki ırk a.vı-
nmma da son vermek üzereyiz. Bu 
gerekli ve son derece değerli bir 
davranıştır Bu konuda tam olarak 
başarıya ulasana kadar mücadele
mize devam edeceğiz Fakat mese
leye geniş bir açıdan bakacak o-
lursak. ne kadar dev bir problem 
olduğunu anlarız. 

Amerikada kullandığımız dil. ca 
hiUik. hastalık, fakirlik gibi keli
melerle dolu Bunlar insan nesli

nin en can sıkıcı tarafları. Bunları 
lisanımızdan atana kadar uğraşa
cağız. 

Söz verdiklerimizi yerine getir -
mezsek, memleketimiz ve dâvamı
zı unutmuş sayılırız. 

Daha iyi bir barış, adalet ve 
hürrı.vet dünyasının yapıcıları ola-

'rak hatırlanmazsak, dışarıya ^er
diğimiz dolarla hiç kimse bizi ebe
diyen hatırlamaz, unutur. Bizi bu 
dolarları tesirimizi oralara götür
mek için aknuf.kla itham ederler. 
İşte biz buna karsı mücadele ede-
ı fğ ı / . 

kilosu 415 kuruş 
TUrkiys loptın Sıtıj Veri': 

E C E *•'" S" 
EmıntnU, fag iskelesi. Yoguılçu sok 
Ne 2 İSTANSUt Telgrıt: z a l c r 

İst -Akşam İ7â0 
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LYNDON B. JOHNSON 
B. Amerika Başkam 

Fa i 
O KOÇ: <21 Mart - 20 Nltan) His haya

tınızda ttlerİDİz IciieUh terıUklera rağ
men mutluluk varlcI 

BOĞA: 2̂1 NUan - 21 May») Kandi-
nizda hitıattiğiniz venl en«r|İYle «n-
gallar] yıkıyomuıuz 

© İKİZLER.- (22 Mayıa . 21 Haslıaıı) 
Sağlık durumunuzla İlgili Ihltyalnz-
Iıklarda bulunuyorsunıu. 

YEHGECr (22 Haziran - 22 Tammuzl 
Para 11* ılgli) konularda iylya do«rn 
vam gelttmaler var, 

O ABLAN: (2) Tanunuz • 22 Ağudoa) 
Hla hayatınuda baaı kanukl ıklaı va 
anlaşmazlıklar göninüvor. 

BAfAK: (23 Ağustos - 22 Eylül) Pa-
Biğa kapılmayın an catln masalalarl 
bile eöıecakslnls 

® TERAZİ: (23 Eylül . »2 Ekim) Zaklca 
davramslarU önemli klmıalarin daa-
tvolnı kazanablllnlnlt. 

AKREP; (23 Ekim - 21 Kasım) Hasta 
lanmaya elverişli durumdaıuın. mlk 
rop kapmamava dikkat adin 

® YAY: (22 Kasım - 21 Aralık) CavraBİ» 
dokilerla münasebatlariBfo dah» mcak 
olursa, islerlnlı kelavlaıır 

OĞLAK: (22 AraUk - 20 Ocak) Cal» 
«alannız ı bir an önce amaca ulaş» 
;ak seklide düzenleyiniz. 

KOVA: rll Ocak - İS Şubat) Düşün
dükleriniz qittlkce hızlanan bir tem-
oo ile «arcaklesivor. 

BALIK: 12» Şubat - 20 Mart) Hi» ha 
yat) bakımından harakatlj va sup 
rizli grünltr aeclrecaluiniı. 

O 

Bulmaca 

\ Vazan: Jnlirttc B E N Z I l M 

\ - 383 — 
; Biz de şehre girmek için 
ş zanıanı bekliyortiz. Bulun 
: dugumuz yer, Orlean' l ı lann bu-
: tün semtiyle Dirlikle yerle bir 
i ettikleri Aztz Enyan Kil isesinin 
: malızenidir. Sen in yapacağın iş 
: şimdiliK aramızda oturup bekle-
: inektir.» 
: Çoruk oıı izahatı verdilcten 
\ sonra, yabancı kadına arkasını 
; dönerek y a n s ı yıkık merdivenin 
: tepesindeki nöbet mahall ine dön 
; dü. Katerin yanuıdakilere daha 
: dikkatli bakınca, bedbin çehre -
\ 1er, henüz taze gözyaşı iz len ve 
; zavallı birkaç bohça gördü. Mah-
: zendekıler sefalet lerinden utanı-
: yormuîj gibi Daşlan eğik o t u m 
\ yorlardı K a t e n n onlara hitap 
; etmeye cesaret edemedi Biraz 
; ötelerinde oturarak beklemeye 
: koyuldu. 
: Mahzen hayli .soğuk olöugun-
: dan sırtında ürpertileı dolaşıyor 
\ du Uykusu da vardı Fakat ö 
; teki lenn, birazdan şehre girer 
î ken kendisini unutmalarından 
: korkarak ujrumanıak ıcın müca-
: dele e tn AUahtan beklenu dev 
: resi uzun sürmedi. En çok t>ir 
; saat sonra delikanlı merdivenin 
: alt Dasamagında tielirerek bek 
: leyenlere eliyle işaret verdi «Kal-
; k ın! Zaman geldi!» 
; Mülteciler bir şey söylemeden 
; ayaŞa kalktılar. Kuvvetliyi koru 
\ körüne takip eden oır sürü.ni 
: hatıra getiriyorlardı Birbın ar-
İ kasında mahzenden çıktılar ve 
; görülmemek için iki büklüm ola-
\ rak enkazın arasında i lerlemeye 
: Daşladılar Gere pek karanlık 
; deŞildi İtstelık gökyüzünde vıl 
; dizlar ."iofeıık bir panl t iy le parlı 
î yorlard) Katerin çok geçmeden 
: iki kulenin arasındaki kapıyı 
: gördü . Aradaki mesafeyi süratle 
i aştılar Küçük kafile çok geçme-
; den . büvük bir kapının alt ındaki 
• gizli ist ihkâm kapısına çıkan u-
: fak iner-kalkar köprünün üze 
5 rin deydi Büyük köprü kaldınl-
: mıştı . D a r a « k geçitten geçerek 
; duvarı aşan Katerin sevinç için 
: deydi Akıllara durgunluk veren 
: yolculuğu sona ermişti Artık Or-
: lean'a giriyordu 
: YİRMİ BEŞİNCİ KISIM 
; Burgonya Kapısı , bir yanı bir 
5 manast ır ın binaları, öteki yanı 
: ise kepenkleri kapalı bir ev di -
: ^isiyle çevrili dar bir sokaSa a-
; elliyordu. Kısa bir süre önceki 
; çarpışmanın tozunu hâlâ taşıyan 
; birkaç silâhlı asker orada bekli-
: yordu. Aralarından birkaçnın el 
: lerindeki meşaleler ve demirden 
; bir kafesin içindeki çömlekte tü 
; ten mum küçük kapıyı aydınlatı-
; yordu Kuvvetl ice olan rüzgâr a- . 
: İPvleri vatırmakta idi. 
T l l l t l I l l l l l M l l l l l l t l t l I l l l l K l l K l l l l O I I I I I 

ç e v i r e n : Meral f i A S P I ^ f j 

Katerin'in kalbinin »»»' ^ \ 
hızlandıran hırçın bir ses . 
nada «Yine mülteciler!» . 
homuraandı . « V i v e c e f ^ ^ j 
bol .sanki! Yakında J ı » ^ ^ ; 
kimseleri belki de şeh"'''*" ^p»! 
cağımıza göre, bunlan ne 1 . 
I im?» MnnM'İ 

Bir başkası, «Bunlar Mw 
ran'hlar!» dedi. «Koy'"' | 
düşman tarafından ya»"'" , ( j ; 

İlk konuşan erkek ^^'^^^j^, 
medi. Fakat Katerin, ««f^^LyuŞ 
de kuvvetli bir hissin "* y , . : 
sesin geldiği yöne >''i''"'?J.„3»ıvı j 
hi lmamışti . A m o do '^ ^ < 
birkaç adım ötesinde at" ; 
<5" d » » » • 

Manast ır ın duvarına " " ^ î 
ıınş, şehre giren .yürekler . ; 
kafileyi seyrediyordu, ^**' -^ İ 
kısa siyah saç lan darıni^oap ; 
Yüzünde hâla öarul ızl«" i^^\ 
çarpıyor Kaferin'in il" '^'"'^^^f\ 
düÇü bir vara bir vanadır" ' . 
bölüyordu. Zırhı epeyi "^"^j» i 
mışt ı ; kendi de hayli y ° ^ ^ ^ j t i 
Tünüyordu Fakat onun tıer ^^_; 
raemen degişraediiSini se"*̂  yj : 
din sevinçle müşahede etti. ^̂  . 
/ ü n ü n hatları aynı 'di- " .Lj j ; . ! 
sa biraz kuvvetlenmiş olaOH ^ j 
di, Getgı ı ı dudaklarında « ' 
kıvrım dikkati çekiyordu G»"' 
kıvrım dikkati çekivo»"" JurUS»! 
ri eskisi gibi dik bakışlı. " ^^ : 
ve tavırları aynı derecede ^^^. 
tahtı Fakat bu iraşsız ve^^^^ j 
haliyle bile Katerin'e erüe 
en yakışıklısı olarak eoru"'' ; 

Genç kadın, yıllardır " ^̂  ; 
ünde yaşattığı erkeği şeti^"" ^ '• 
pisim aşar aşmaz bulmasına : 
kadar sevinmişti ki, o °'^^. \ 
her şeyi unuttu. A m o *'"" ̂ ,i(.rı ; 
uatıs gibi çekiyordu... ^ ^ ! 
parlamaya başlayan ^^^^^^Mi \ 
lerini ileri uzatarak ve d"" ^ j , • 
n n ı aralıyarak büyülennüf ^j^ j 
küçük kilçük adınılarl» ' ^^,: 
arkadaşları yana çekilere" ^ ; 
yol verdiler A m o K*""^"\,pr''î 
men görmedi Kılıcını T " * '^y, 
yaklaştı Bu haline ^^'^^^at'; 
etmekle meşguldü. Fakat ^ : 
başını birdenbire Ka'di'''"'^*',^^!-; 
yağmurdan .sonra hâlâ K"'' \^^ ; 
mış olan yuvarlak ^^^la"" j , \ 
rinde kendisine yaklaşan ^ ^ : 
ralar içindeki kadını ^'J tjııl; 
Bu zavallı her nedense di*V^^„ : 
çekmişti . Zorla ayakta '^"'j^»»; 
na ra6men, gözleri °**}^|II \ 
bir parıltıyla parlıyor "•* -ptı ! 
de saçları v-e eski püskfl ^ , ! 
risinin üzerine altından "Jf nj»-; 
hir gibi dökülüyordu "u"* ^1 
rında garip bir tebessümle * ' ; . 
ralı ve titrek ellerini i'*" ! ! 
tarak a j ı r ağıı yaklaşıyordu ; 

(nevam' ^* -" 

Copyringht: Opera M u " * |„j 
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ia,45 Almanca mü»ll« 
2U.00 Müzik 
21.00 Caz 
Î\,A Oant muziftl 
22.IHI Gece konseri 
POLİS RADYOSO 

SOLDAN SA&A 
I _ Kutsal ko
nu ttıarlne ya-
atlmış flir va 2 
müzik, 2 - Ya-
lanau. 3 - Bit- ^ 
ki kolu, PU an. ^ 
lamında kulla-
BiUn kelim*- s 
aln yaı ı ı ı . 4 — 
Yaman) nakııı, C 
Elçi , 5 - Bil 
bufl» okunuıu ^ 
D«Uk gtniılt- | 
İM etlik âltl, 
t - Yanı adar 
Suyu püakürtarak rtkaı. 7 - Sürallaadirma, 
Komtu harileı. % - Arakla v w m a . 

YUKARIDAN AŞAÖI 
I — Orduda donatım tınılı. 2 - Saygj 

' • m k l . 3 - Kadm adı. BU h a d . 4 - Uşak
l ı ^ -ınlalriıak icm kuUaoılır, Banaamomak. 
S — Har yıl paıda va sahne ayuBcatanna 
varUaa ödü) (tanl). Bir aoru takın (tanl), 
( — Daireler, 7 - Yanyana İki haal, Boylnca, 
I _ Su akar. 

DtUflCO «ÜIMACANIN ÇÖZÜMÜ: 
SOLDAN SAAA 
1 . öl«t, Yad. 2 - LUmr. % . Enumti. 

4 ~ Cıvaiı. Ot. i - e«Uı«n. | - Arar, N*. 
7 ~ C^a. Er I - Ş u t . Cet. 

yı;xAJtıoAN AŞA«I. 
1 ~ flUtar tf. 2 ~ U , A^a, I ElavartB. 

4 - Ttjnaıt. J Zıhira. ı - Yan, Rt. T -
Aradaa. I - Tanaka. 

Türküler 
Halil müzik 
Haberler 
Hafit müzik 
Salon orkestraları 
Şarkılar 
Küçük konser 
Salon orkestraları 
Şarkı: M. Gökcay 
Ha<M müzik 
Haberler 
Plâk dolabından 
Şarkı: A. Ca4an 
Ritm ve melodi 
Türkü: N. İnnap 
Küçük konser 
Yurdun şasi 
Erkekler iaslı 
Kısa lUnlar 
RekUmlar 
Haberler 
Vergi konuşması 
Şarkı: O Şener 
Kısa ilânlar 
Faruk Akel: Orks. 
Bilimde venUikler 
Sarkı: G. Ersel 
Diskotekten 
Küçük lEonser 
Halit müzik 
Sarkı: M, Yıldırım 
Reklâmlar 
Danı müziâj 
Haberler 
Ara melodileri 
Gece konaerî 
Çeşitli müzik 

tSTA.NBUL İL 

18,011 Caz dünyasından 
11,3(1 Dant müziöi 
19.00 Müzikli dakika 
11,30 Aksam müzlJH 
2000 İngilizce 
20.1S Plâklar arasında 
20,45 Hafif müzik 
21,0(1 Operetlerden 
2I,S0 Gece konseri 
23.011 Cesltlı müılk 

ANKARA 

1,90 Cnıvdm 
T,30 Sıbıh müzlil 
7,45 Oyur havalan 
1,0)1 Haberler 
».10 Slıîn için calıyonıı 
»,30 Kadınların dünvatı 

12,02 Öğle tatili için 
12.30 Şarkılar 
13,00 Haberler 
13 1.1 Öâle konaerl 
13,4(1 Şarkılar 
14,00 Örâleden sonra danı 
14.30 Türküler 
14,4^ Şarkılar 
l'OZ Kamı» nfiii?ik 
M.'fH ine»»»: 
11,00 Rakltmlar 
11.35 Yurttan le ı l tr 
It.OO Habarler 
>9,30 Şarkılar 
11,50 Uykudan onca 
mmmtftmmmtmmmmiuımmmmm 

19,SS İki melodi 
2«,0v Vergi saati 
20.10 Şarkılar 
20,30 Küçük konser 
21,02 Tivatre 
22.00 T. B. M. M. saati 
22.15 Caz ve cazcılar 
22.45 Habaılar 

23,40 Karışık müzik 
A.NKARA İL 

(Kus Oam» •" • ' *• 

17 01) Danslı car 
li,Oi' Radyoda okul 
11,25 Orkestra konseri 
19,00 Haiif müzik 
19,30 Almanca ders 

11.00 Şarkılar 
11.25 Konuşma 
11.30 Türkçe ta» 
11.40 Türküler 
16.00 Şarkılar 
16.411 Oanf müziQİ 
13.4» Türküler 

ı^olar 

Smertıa-Ti^a^ro 
ATLAS: Mavi melek: 

Mav Britt! Renkli 
CMtK: Eksodüs: Renkli 
İNCt: Kendini arayan a-

dsm: T. YiClt 
KERVAN: Tehlikeli göl

ge: Türkçe. 
KONAK: Sıcak Eller 

Gary Grant 
LÂLE S«vh Sami J. 

Derek 
LÜKS: Kendini arayan 

adam; T, Yiftit 
LEVENT: Tatlı Seyahat. 

F Macmurray 
RÜYA; Tehlikeli gölge; 
SARAY: Aşk ıaı:«ı 

Renkli 
StTE: Eksodüs; Renkli 
ŞAN: Mevhanecl T. Yi-

^it 
TAN: Kaptanın ıntlka -

m I; G Cooper. 
YENİ AH: Gördoo kara 

korsan- Renkli. 
YENİ ATLAS: Meyhane

ci: T. Yiğit. 
YENİ MELEK: Sıcak El

ler G. Grant 
YENİ TAKSİM; Kendini 

arayan adam; T Yfjit 
YILDIZ: Billur kö5k: T. 

Soray 

İSTAN B U l 

ALEMDAR: Kendim a 
rayan adam: T. Yiğit. 

AYSU: Helft] elsim Ali 
abi; A I f k . 

BULVAR; Kendini ara
yan adam: T. Yitit. 

MARMARA : Tehlikeli 
gölge: Türkçe, 

KtrLÖP- (Sebrartabafi) 
Mujllâ: T, $oray. 

TITNCA 'Oaalofmanvaaal 
1 — Kendini arayan a-
dam; T. GilrsO. 2 — 
Fosforlu oyun!) gel -
me?: F. Glrlk 

MXLBX (Cyiip): 1 -

Kendini «raysn ;ıdam: 
T. Vlllt, J - Şehvet 
uçuıunılan: T Oürsu 

MİLLt: (BaUt) Kendini 
arayan adam- T VıüH 

RENK .Fatih): Sıcak Pil
ici D. Dav 

ŞIK: Billur köşk: G. Ar 
soy. 

YENİ: ıŞehzadebası» Bil
lur köçk: G Arsoy. 

YENİ: (Bakırköy) 1 — 
Şaşkın baba: A. Işık, 
2 — Muallâ: T. Şoray. 

KAUIKÖY 

it*' 

CELIKTAS: I Kartal ~ 
maltepe) Şaşkın Baba: 
A Işık 

SİNEMA 63: Kanlı mü
cadele: Renkli. 

OPERA: Billur Köşk 
G. Arso>' 

ÖZEN -Ycldeqirm«ni) : 
Muallâ T. Soray 

SÜREYYA Aşka davet D, 
Dav 

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

REKS: Korkusu? Aslan
lar Renkli. 

YtJHT: Adanalı Tayfur: 
Ö Serengıl. 

TİVATR<»l,AP 
21.1* 
"pa-

AKSARAY ICÜCOR OPE
RA: DtLEKCE- Pa7.ar-
tesi hariç her gün 
21.15 çarşamba cumar
tesi pazar 16.15 de 

ARENA' SE/,^R VE 
KLEOPATRA; Salı ha
n e her rtJn 18 ve 21.15 
df cumırle» i)a7»r 
LVUn di 

AZAK: MUHTEŞEM 
SERSERİ: Pazartesi, 
Salı. Çarşamba, Per
şembe 21.15. Ayrıca çar
şamba ie.15 de. İPEK
Çİ MERHUM: Cuma 
21.15 Cumartesi. Pazar 
n . l S ve 16.15 

BtirVAH: KAR7 H0R07 
Paraı-tesi barjc nenrtlf 
21 15 carsamb» cu
martesi va Dirar 16 15 
d» 

DORMEN; 8AHANF Zf) 
Öf^RTl.CT Paıartaat 
hane neı <ec* î l 19 rte 
çarşamba IS eumarteaı 
» da 

FATİH: YEUliNCl 
PEK HerBün 2i "»' 
1530 , 

İSTANBUL <El> '̂"Jf:K 
MESHEDİ Vf. S'^'^jn 
ZEVCELER H*' •", 
21.15 Carsamb» '' 
martesı Pazar 19 "1?.^ 
GENERAL CÖPCAT" 
Hp-srün 18.15 de 

C E N - A R : CEPHEp*= 
PİKNİK ve H A Y V A -
. \A7 BAHÇESİ Çai' I 
?amba hariç hergün 
VI 21.15 d% 

KENT OYUNCUt-A"'' 
rDormcn rtvetrosU' 
Gfh-EKEK GİBİCE ' ' j j 
samha nane heıffü" 
Pazartesi IB ı'e ?1 '5 " 
KALBİN SESİ, HAL
KIN GÖZO: Salı. ^^' 

ma 15 de. 
KÜÇÜK SAHNE: B Ü 

TÜN KADINLAR ^^ \ 
ZEI.DtR Salı CarSa.î"; i 
ba 21 15 BOl-BÜlUf" 
SESİ: Perşembe <^"',' 
Cumartesi Pazar 
avrıca cumartesi 
zar 17 de 

KARACA: L A H M A C U " 
CIIMHlTRtYBTl P»' 
rartest nane ne) f'^ 
31.30 Pazaı 15 *» 

KADIKÖY: ÇIN CİN "*' 
ırtin 21 de 

ORALOâLU: KEBESİ*' 
Cl TEVFfK BKV P*' 
«rtesı hiric tıei"''*"' 
11.15 Camamhıı I» < '̂ 
martftsl oazsr '5 ^' 

SAAT I OYUNLARI' 
(Tevfik BılRe KaraC»' 
(ia) SASKIN KOMSEn 
Her gün 1« Pazar " 
ve 21'de 

SİTE: EVCİLİK OYU ' 
MJ • Her eün VI de-

TEPEBASI: SEZDAN'ı" 
İYİ tN.SANI: Salı tıef' 
sembe. cumartaaı l̂ *' 
rlç herptin 21 .1f P»' 
7ar 15,M da 

ÖSKÖDAR: (SYANCİ ' 
1.AR- Cump hari' " " 
aUn 21 dt Paı ir a r " ' 
n IS.Sa da. 
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ZAFERLE BARIŞ ARASI 
ırnacAN: NJÜ^İT ULUC 

General Pelle, M. Kemale «artık ilerlemeyiııiz», şimdilik olduğunuz yerde kaimiz...» deyince, Başkumandanımız: 
«Çanakkale ve İstanbul'da ne işiniz var, çekiliniz, biz geçeceğiz, yurdumuzu kurtaracağız!» cevabını vermişti. Fran
sız Generali, Yunanlıları «biz İstanbul'a sokmadık» diye konulunca Gazi, şöyle kükremişti: «Yunan ordusu ne hak
la İstanbul'a girebilir... Onlar bir hırsız gibi geleceklerdi!» 

LLOYD GEORGE, YUNUN ORDUSUNUN 
enşARisiNi OVUYORDU 

Zaferd«n •onr» c i . j i Muılaia K«ınal Pusa l»mırQ'^ 6. Piyade Turneni süvarileri arasında 

ZAFERLE BARIŞ ARASI 
S '•emmuz 1963 günü ciddihgi ile ünalmış bir Amerikan dergisinde, TİME'nin Atlantic nüshasmda, «Ortkodoscy» 
°^Hı altında çıkan bir yazı, Türk halk efkârında ve hükümet mahfillerinde haklı bir infial uyandırmıştı. 

- 1 — 
QAZİ Mu.staia Kemal, 4 eylül 1922 de muzaffer ordularının babında İzmir'e doğru ilerlerken, 

Ankara'dan bir telgraf almıştı. İcra 'Vekilleri Heyeti Reisi Hüseyin Rauf Beyin, mütareke 
hakkında müttefiklerin İstanbul'daki Kızılay Başkanı Hamit Bey vasıtasiyle yaptıkları teşeb
büsü Başkumandana haber veriyordu. 

Mustafa Kemal. 5 eylül 1922 de hükOıııete verdili cevapta, Anado
lu'daki Yunan ordusunun kati surette yenildiğini. Anadolu için her 
hangi bir müzakereye mahal Kalmadığnn. .mütarekenin ancak Trakya 
için bahis konusu olabileceğini, e.vlûlün onuna kadar "dogrudatı doğ-
r^ya^ Yunan hükümeti veya İngiltere vasıtasiyle ^Hükümetimize» res
men müracaat etmesini bildirnıi.-j. gerek mütareke işinde, olsun, gerek 
banç Işüıde olsun. İstanbul'daki Osn-nlı İKiknnıotinin hic bir rol oy 
nıyamıyarajını katiyetle ifsde etmişti 

I '«altMt?"''"'^^"''" ballıklı bu yazının içindeki su zehirli, naçlı ve 
"trinri. *'*"'̂ af. hem gözümüze hem gönlümüze batmış ve kalbimi/,. 

j '"öen yaralamıştı: 
I •— T» Türkljre'dt U22 den önce orada yaşamakla olan bir 

»>«^k milyonluk Yunan ortodokıUrının çoğu dikJalör Kemal 
AlsJürk tarafuMUn öldürüldü »eya ««hcir edildi. Şimdi Palrılı 
AUna«ota»-ın etraimdaki grup, i»l»nbul civarında bir kac 

Tim". »«»•»ında yaııyan u k ı a n bin kişiden ibareHir...» 
«» «İp . " 26.7.19Sn tarihli savısın'm bir kösesinde, okurlar sütunun 
**'"»«Udmi'" ''^" '^'*''' "•>"'̂ *-'™"« •<»'"' vazı'i"'s ~" '"''•"" mektubunu 

«Efendim, 
"2î dMı önce Türkiye'de yaşamakta olan bir buçuk milyon 
ortodeka Yunanlının copunun diktatör Kemal Atatürk tara 
'ından öldürüldüğü veya tehcir edildiği hakkındaki mütalâamı 
«dece yanıltıcı değil, fakat aynı lamanda da hakaretimiz «jı-
1«'1« i i tde edllmUtir. 
Hakikî adı Muttafa Kemal Atatürk olup, hayalı boyunca Tur-
J<'y«'nin me«ru Cumhurbaşkanı olarak tanınmıştır, 
lunanhlatın kovulmasına g»llnc»; unutmayalım ki, 1919 da 
onlar, müttefikUtin Türkler» verdiği sarih garantilere rağmen 
*«mi, V, clvann» «karıldılar. Yorulmuş, dize gelmiş Türkiye 
Atatürk'ün miUİTetçi sancağı etraiında toplanmaya başladığı 
•nda Yunanlıtara karşı cereyan etmekle olan gerilla savaşı 
(Mim Mücadele) tam bir fttîklâl Harbi haline inkiUp etmiş-
*''• Yunan orduUrı, Ankara'ya, sadece 70 mil uzakta durdu 
»ulnıuı ve bugün Türkive Başbakanı olan ve soyadını oradan 
•J«n -İnönü., tarafından, inönü Savasında ilk defa yenilmiştir 
jfunan ordusunun kati yenilişinden sonra. Atatürk, dünyanın 
"•'«llği «nüfus mübadelesi» ni yaparak, bu yolla —istanbul ha-
"c— Türklyade yaşıyma Rumların Yunanistana, Yunanistand» 
»Mıyan daha az mUctardaki Türkün de, Türkiyeye göçetmesini 
*>9l«mıştır. Zanaat arbabının, tüccar ve çiftçinin bu mübadele 
»»•»•biyle kaybı yüıündan Tfirkive ekonomisi zarar görmüştür.. 

•̂«1 taraf halkı henüz birbirine ısınmamış obnakla beraber 
•^'•türk'ün almış olduğu keUn karar, Türkiye ve Yunanlsta-

j ^ ""> WATO içtnd» işbirliği yapmalarına imkân vermiştir,.. 
' '"ektUD su hükümlerle bitiyordu : 

«.... esasen Atatürk il* •eni ıalos'un ileri görüşlü siyasetleri sa. 
fesinde bundan otuz küsur yıl önce, h»r iki memleket arasında 
«urutaıu» olan dottca münasebetlerin, her gün geçtikçe ge-
|l»nı*l»r kaydetmiş bulunduğu sırada, hür dünyanın ve NATO 
'"«»kının sadık vrtinirtdtı olan bu iki milletin bUbirtae kar-
»• hislerini raneld» edecek yazılar yazmakla, bu idealleri des-
'*>tlediğini sandığımız Time dergisinin neye hizmet ettiğini 

Bu *!"»y""»TOruı...,. 
•«ref . " "•" mektubunun altında taşıdığı insanlık duygulan kendisine 

' Veren, su üîiz» vsrdj: 

— Milli Yahudi Yardımlaşma Komitesinden Chaplain Gilbert 
Kolin — 

TIME HATAYI KABUL EDtYOR 
Bugün. \'ATO İttifakını. .Akdeniz'de barısı ve bütün dünyanın gü 

venlni tehlikeye düşürecek fesatçı hareket Kıbrıs'ta yaratılmadan beş 
sy önce. Time Müdürünü ziyaretle kendisini ikaz edenler olmuştu. 
Müdür Mr .lones, yazıdaki - anlışlıjı kabul ederek, bu bilgiyi Pelican 
kitapları serisinden bir eserden iktibas ettirilerek bir katolike yazdırıl
mış olduğunu, teessüfe savan olan bu hatanın kötü bir niyete atfedil-
ınemesi .vollu bir itizarla, ilk fırsatta Türklyeyi ziyaret edecek bir 
yazarlarının bu konu ile de meşgul olacağını söylemiş olduğunu öğ
renmiştim. Yaz yazlarında Yakın Doğu'nun bol ve parlak güneşinden 
faydalanmak için bir çok yabancı yazarın yurdumuza gelip gittiğin) 
duyuyorduk bunların arasında Time'in yaptığı bu hata ve haksız ya-
vınların oüzeltilmesinp cılısarak bir yazarının gelip gelmediğini izle-
\e!nemistim. 

KIBRIS KATLİAMI tÇtN HAZIRLIK 
Dünya .N'oel ,\ortularına ba-ılarken, Kıbrıs'ta silâhsız, masum Türk 

soyundan Kıbr.Kİılarm lop yekûn öldürülmelerinin dünya halk efkâ-
ruıda hır nevj hazırlığı mnhı.vetinde olduğunu simdi sezdiğimiz. bu 
ı.esriyatı, cevapsız bırakmıyacak bir yazı seri.sinj Türk ve dünya okur-
l;ırına arzetnıanin bir ödev olduğu du.vgusu ile 1922 de İzmir'i ve bü
tün yurdu saldırganlardan kurtaran Gazi Mustafa Kemal'in «Zaferle 
barış arpsı» nd,ı insanlığa ve milletimize ebedi şerel veren askeri ve 
siyasi tasarrufları hakkında: o zaman genç bir yazar olarak, hâdise
lerin içinde görgü şahidi ve Büyük tnsan'ın yakınında bir muhabir ve 
onun muhiti ile yakın teması olan bir gazeteci, sıfatile. onun ölmea 
hatırasına bu yazılan sunmayı bir vicdan borcu bildim. Okurlarnn, 
bu yazı serisinde «Zaferle barış arası» hâdiselerini, birbirine muvazi 
günlerde. İl İzmir'de Başkumandanlık karagâhından, 2) Kanlı Anadolu 
bozgunundan canlarını kurtaran ihtilâlcilerin ihtilâçları içinde evlât
larını yiyen Atina'dan .Ti Politikasının katî iflâsından buhranım yası-
van Londra'dan. H t .̂s.tl ordularının tehdit ve tazyiklerine kulak asmı 
yarak ayaklanan, birhk halinde saraya ve istilâcı kuvvetlere kargı şah-
iana'h tslaıîburaan, )̂ fiteklerinıizl yeniden v» bos yere kan dökmek-
sıziıı sağladığımız Mudanya'dan., «> Millî hâkimiyetine ve ordularına 
kavu.san mukaddes topraklarımızda Gazi M. Kemal'in vatandaşları ile 
\ antiği toplantılardan, takip edecek, birçok resimler ve bugüne kadar 
hic bir yerde açığa vurulmamış vesikalardan izli.vebileceklerdir 

Muşta Kemal'in ve onun idealist arkadaşlarının hayatlarının ve 
dünya ölçüsündeki tasarruflarının, bugün dahi herhangi bir savunmaya 
ihtiyacı >*oktur; onlar, zulme, zillete, köleliğe karsı ayaklanan, terte
miz, gün kadar parlak, ebediyete kadar insanlığa ve insan haklarına 
ışık tutacak bir mücadele ve savasın kahramanları, dün.va barısının 
gerçek kurucularıdır. Buna bütün kalbimle inandığım halde, genç 
neslimize bir hizmet isteği bu yazıları yazmak cesaretini yaratmıştır. 
Makbule geçerse ne mutlu . 
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ORİJİNAL 

FERZETTİ J c a n n e VALERIE — Christiııe K a u f m a n e 

O R İ J İ N A L t 

^ 'neler: 14-1«.15-1«.90 Sn»re 21.00 de 

ıtesı — Pa ,or Hariç hergün 
vardır. Pazar 12,00 de Halk matinesi 

Ankara H a s : 907/2746 

KEMAL FİLM güzel filmler »erişine bir yenisini daha ilâve eder. 

SATIN BATAN 
BAî^ROLLERDE Türkân ijORAY - Tamer Y İ Ğ İ T - Öztürk 
.SERENGİL ( iü l i s tan GÜZEY - Hulusi KENTMEN - Ay 
ten ÇANKAYA - Vahi ÖZ - Aziz BASMACI - Süleyman 

BAŞTURAN 
Uetalarca görmeyi arzuladığınız bu fi lm; 
Bugün Matinelerde: G Ö L B A Ş I — MELEK - NUR - SEYRAN 
Sinemalarında 

BAŞAR FİLM takdim eder. 
Ankara S ine: 194/1757 

•««• •«•«• • • *e*«*«» 

••••ee***»»»»»»»*»»»**. 

m 
crübeli, iyi referansh, Almancaya bihakkın vakıf 

Hafif Akım ihtisası Yapmış 
ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ 

AKŞAM 
lOJÇüK İLANLARI 

K A L I K E M L Â K 

• BESİKTASIN Merkezi 
mua\-6nehane Tet; 480Î37. 

verinde 
(121). 

Va p^'^*''' 'ecrübesi olanlar ve AliHaıu;adaıı bnşka İngilizce ve 

* GAZETECİLER 
kiralı'K ,ıpt katı '^'• 

n^ahallesind^ 
l'.îO - - Kemal. 

% •r.̂ '̂ '*'̂ '̂ ^ bilenler tercih edileceıctir. 
î c a a t i a " " " ' " 
^ H ^ " ^ " P. K, m GALATA 

SATILIK VASITA 

• T,C. Mcıkez Bankasından alı -
nail 21.1 1964 tarih ve 140 numaralı 
ithil Permisi ••G> nüshası kaybol
muştur: yenisi alınacağından eski
sinin hükmü yoktur. 

Pancar Ekicitei Birliği A.Ş. 

Ordularımı/, Iztr.iı- ve Bursa'vı 
geri aldıktan sonra Trakvayı kur
tarmak için İstanbul ve Çanakka
le'ye doğru yürü^TJşüne devam edi
yordu. O zaman ingiltere Başvekili 
olan Liberal Lloyd George. ne ya
pacağını şaşırmış fiilen harOp ka
rar vermek arzusivle Uomin.von-
lardan. vam mgilterenin idaresin
deki milletlerden yardım istemişti. 

İstiklâl savaşımızın zaferle neti
celenen neşeli günlerinin heyecanı
na kariî-an bu kaç ayın üzerinden, 
zamanın örttüğü tülleri sıyırarak, 
genç nesle İngiltere Başvekilinin 
bu direnişi Karsısında. Büyük Mus
tafa Kemal'in siyasi .-aferini de 
anlatmağı aradan kırk bir .yıldan 
fazla bir zaman geçtikten sonra 
hatırlatmak n» büyük zevk teşkil 
ediyor, 

«Zaferle barı> arası» diye adlan
dırabileceğimiz tarihin bu safhası, 
dünya siyasetini ellerinde tutan
ların devrilmelerinin tatlı bir h i -
tırasıdır. 
1922 ilk baharı, 'Yunanlıların, aley
himizde birçok siyasî faaliyetleri 
ile geçmişti. Yunan Kralı Konstan-
tin tstanbula girmek için müttefik 
devletlerden izin istemiş ve bu 
maksatla Anadolu'daki bazı kıta
larını çekerek Trakya'daki kuvvet
lerini arttırmağa göndermişti Müt 
tetikler Yunan Kralının bu Isteflni 
kabul etmi.verek. Çatalca'ya İngi
liz, Fransız ve İtalyan birlikleri 
yollayınca. Yunan kuvvetleri hare
kete geçememişti. Bununla beraber, 
İngiltere Başvekilinin, sadece kuv
vetler muvazenesini sağlamaktan 
daha ileri gidebileceğini umuyor
lardı. 

LLOYD GEORGE'NİN SON 
TEŞVtKLEHt 

görünüşte Yunanlılara 
cya maddî bir yardımda 

bulunmaz görünmekle beraber, 
Lloyd George'in onlardan manevi 
yardımı esirgemediği apaçıktı. 4 
Agust09 1922 de İngiliz Parlâmen
tosu tatile girerken yapılan konuş-
manlarda Lloyd George'in söylediti 
sözler hatırımdan çıkmaz, 

^— Şimdiye kad^r hic bir or
dunun. Yunan orduıu km îar 11*-
ri gitmiş olduğunu hatırlamı -
yorum. Yaptıkları i n , ook ca-
»urca T» cok tehlikeli bir at-
kerlik tenbbüıüydü. Har mey
dan tavasında aıkarî bit üs
tünlük kurdular.» 

İngiltere Başbakanı bu nutku İle 
Yunanlıları İstanbul üzerine hare
kete teşvik ediyor, bize de tehdit
ler savurarak, eğer muvaffak ola
mazsak 26 mart 1922 tarihinde tek
lif ettikleri s.>rtlarla dahi barışa 
kavusmıyacağımızı söylüyordu. 

Yunan Başkumandanlıeı. haket-
mediklerl bu övünü$e o kadar de-
Jer vermiş idi kt. bu sözler, er
tesi günkü ordu emrinde aynen 
yeralmıştı. Fakat Dumlupuıar za
feriyle. Lloyd fîeorge'un hayalin
deki muvazene alt «•ît olmakla kal 
mamış, Türk ordusu. Anadolu fa
ciasının başlatıldığı İ/mir Kordo
nuna uIs^tniFtı. Simdi limanda ka
dın - erkek sivil - asker Yunanlı
lar canlarını kurtarmak için bir 
gemiye atlamak gayretiyle birbir
lerini denize yuvarlıyorlardı. IJ-
mandaki İngiliz sava» gemiler) se
yirci mevkiinde kalıyorlardı. Mu
zaffer ordularımız. Boğazlara, İs
tanbul'a doğru yürüyorlardı. 

12 taburdan mürekkep bir kar
ma müttefik i«gal kuvveti, vatan-

içinde çosan muzaffer ordunun 
karşısında nasıl dayanabilecekti. 
Müttefik ordunun kumandanı ge
neral Harrington, bu ordunun, bü
yük baf:kumandanı hakkında ha>'lı 
bilgi sahibi ıdı, ama yine de ap-
kerce bir takım tertipler almak 
zorunu duyuyordu Doğu dan gele
cek hücuma karşı .Avrupa kıyısın
da bulunan istanbul, ancak Asra 
tarafındaki Kocaeli .varım adasın
da toplanacak kuvvetlerle savunu
labilirdi. Çanakkale Boğazı da, 
yine Çanakkale'de davanarak elde 
tutabilirdi. Fakat Kocaelinde 
ıkı tabur ve Çanakkale'de bir ta-
tur ingiliz askeri vardı: Fran^ . 
ve İtalyan hükümetleri kendiler; 
ne ait kuvvetleri, ingiliz kuman
danlığının emrine vermekten ka
çmıyorlardı, 

( D e v a m ı var. ) 
RAUF BEY 

Devrin Bafbakem 
nAMtT BEY 

Mutarek* Clçirf 

ASILA DOJVUÇI 
Çticen: TSe^niu' Tu^ıe^netv 

A « 1 ^ V *A 

'İngiltere 
•* fiilî ve 

ı::::::::na::::ı::::: 

hal tercümelerini gösterir el yazılariyle müra-
l lânc ı l ık: 9112/2744 

MvAıahetaiy Salış ve 
limntm İdare 

^%1S 
**«murian araıınmktaüır. Asgari lise mezunu, askerliğini 

t'crübflı iyi referıns verebilecek memurlar almaralctır. 

'»rin " "«retede yabancı lısaıı bilenler tercih edilecektir. Talip-
cjjy "* ' tercümelerini bildirir el yazılarile yapacakları müra-

^'''f aıjaftıdaki ıdreM gönderilmesi P.K. 789 GALATA 

İlâncılık: 91 U/2743' 

: i 
•••«•e«e«e«*e«ee« 

SATILIK KOTRA 
*ı,>|un (iatU FranNi'/ yıpım 

MARKONI STÎLI KOTRA 
Tediyede helaylık. 

•^-^^^AAT: MM97 Krcan BAŞOL 

• 49 Model Naslı Süper 800 hu
susi çok temiz radyo, kalorifer pe
ksin v j ehven fiyatla. Müracaat: 
485.'i.17 - 477674. Cezmi. 

D r ft i S i K K O N U 

e DAKTİLO, Steno. Muhasebe 
kursu: Gündüz ve gece. Kayıt ol
makta .ıcele ediniz. Dıırskbaşa 
Dcrsanesj Tel: 10«"92 Ankar». 

• SİLÂHLI Kuvvetler Kooperatifi 
Kızılay Şubesi İçin iki adet I kanıUı 

kasa makinesi alınacald.>r. Bu tip ma 
kineden ellerinde bulunanların Ce
beci Dikimevi Merkezindeki Mü -
düriyete teklifte bulunulması rica 
olunur. National marka kıssalar 
tercih edilecektir, 

Z A T t İ L Â N L A R I 

• 1960 model Foıd otomobilim için 

odfdıgııu 141,1')64 tarih ve 12M46 
^a.vılı oiimr'Jk resini makbuıumı 
zayi eltim: yenisini alacajtımdan f-
kivinin biiknıü kalınaııııstır. 

Feridun Erkut 

İli — 27 — 
::: — Bakar mı.sınız? 
İÜ Adam, fragının eteklerini vçu-
İll rarak seğirtti. Oysa Anta lyanm 
İli ileri gelen zenginlerinden v« 'J» 
İli kalburüstü memurlanndanmış gi 
İİ! bi bu herif, olur o lamz masaların 
::: bajşına gitmezdi: 
İÜ — Bize viski getiriniz, soda da 
111 beraber. İskoç olsun, rica ederim. 
ili - Emredersiniz, fröylayn.. . 
İÜ — Hayır bayan! 
İf: - Emredersini? sayın bayan.. 
I - (Gülümsiyerfk başını »ali»-
Jl di:) İstakozun bitmesi tehlikesi 
İf: varsa ayırtınız! Biraz karides, 
İP kuşkonmaz, kırmızı portakal ve 
ijj muz . . 
İÜ - Emredersiniz saym bayan,., 
İÜ Adam uzaklaştıktan sonra kar
ili şı.sındakınln şaşkın gözlerine 
İli baktı: 
İ:İ — Bu akşam bendensin! 
'§. Eğildi, masanın altına doğru 

uzattı elini; 

BOtl ERKEK 
Broi DI8I 

Yazan: İLHAN TARUS 
— Elferida, beni adamakıllı 

kırmağa başladın. Kendimi nere
deyse bir dag çapkını ya da bir. 
irs; düşmanı görmeğe başlayaca
ğım... 

— E, pek de yanlış olmaz, be
yefendi! Hele kendini bir yokla 
bakalım.. 

İstanbul Ak?tm — Î7S3 t 

'«>mi!t>aM>M>t*«M>aa«>«i«>«Mi«*»««*a««««»M«>^ 

kaybet-

Oeceyansıua kadar lokantamla 
Bu papuçları da hiç sevmem kaldılar. Elterida tnerdtvenİMl 

ama. buraya da gezi postaliyle Erdoganın koltuğunda aor (.ıka-
" ' ' bildi; gözleri kapalıydı; 

— Hiç bu kerte çsrpıldığmu 
bilmiyorum. Herhalde sen varsın 
diye... 

— Yürü çekerim ...Yuvarlana-

WHnmeı ki! fAcele açıkladı:) 
Ha , Bendensin dedly-sem, sof
rada masraflar benden demek İs 
tedim. Aklına başka şey gelme
sin! 

• İLKOKUL diplomamı 
tim. hükumsü/dür, 

MiiiaıneUuı M<übaiU aİiiiiİKİiiiiiuimiiİKİiiiiiiiimMUiiiilüiiiüiiiüiiiüiiiİMM 

cağız, 
— Hiç içmemiş de olsam, sen 

yanımdasm ya,,. 
— Sus şimdi ..,Bak geldik o-

dana... Seni yatırayım mı? 
Bir gözünü aralıyarak baktı. U 

sulcarık sıyrıldı kolundan, «rdo-
j^an üç kapı ötedeki odasına aoğ 
ru yürüyordu ki çevirdi başını... 
«Pist, pist. « diye sesler çıka 
nyordu k\ı. Afaİladı yeniden: 
Klferid» parma^iyle «gel,,. g»l...» 
işareti yapıyordu. Olduğu yerde 
sendeledi. İleri mi, geri mi git
mek gerektiğini düşünmek u.'ir 
gücü kalmamıştı: Yüreği, 

kaburgalarını delercesine atmıı|a 
başladı. Damarlarından i'ir kız
gın su boşandı. Belgemiği koptu 
sanki.. 

Elferida odasına girmiş, tapı
sını büyük bir gürültüyle örtmüş 
tü. Koridorun öbür ucundan bu 
kapı gıcırdadı, kukuletalı bir er 
kek bası uzandı. Öteki odahtdâii 
birinde de ışık yandı. Otel j»y»k-
lanmak u?trt'.ydi. 

Erdoğan uücün attı kenlinl » 
dasına, Sürgüyü sürdü, kilidi 
büktü Btferidanın gelip ka,jı-
sına îma, tekmeyle (ri-
rişfı' ^ la içeri girmeğe ta 

iışacağına dair kafasının içinde jü 
karışık bir takım çarklar dönû- ji; 
yordu. İli 

Ertesi gün otobüs vaktinde '::: 
kalkamadı. Nok.sanları vardı... :':: 
Genç kızın tutkusu da biraz tav- |:| 
samışa benzerdi. Erdoğanın yal- |0 
varmalarına dayanamadı. Antal- yj 
yayı gezip bir giin sonra ahreke- n; 
t e karar verdiler. j : : 

Türkiyenin en güzel parkı An- K; 
1 ya parkıdır, diyordu Elfertd»; ij: 
Öteki buna karşı geliyordu; Ş 

- Sen Yıldız Parkını görmı- "ü: 
milsin... m 

— Gkrdüm Erdoğan . . Buraya İH 
çıkışamaz.. jH 

Bahçelere doğru uzandıkça |ş 
doğanın buralarda nasıl da cö- i | 
mertçe hamaratça davrandığını îİ 
anlıyorlardı: Mahalle aralıkları- ip 
nm avuç içi kadar arsalarinda, |H 
başka kentlerin çöplükleriyle ta :H 
yaslanabı' :vı aralıklarda i | 
deme ça;.,.. ıkâıUar Itunü- i 
muştu. Buralarda, kireç taşının j | 
üstündeki bir karı- tuı jj: 
tanda ?erzevat yi . irdi ji: 
Bir kahçıvanla konuştular. Adam Fg 
anlattı: M 

. . . t l * . . f . . , | i . , . . . . . . . , , I . . . . . . . . . .K ls....,l..*.M.,M),%...iUM&^WItl..iW'l(*^l*Ur,.>.ÛlL' • • 

.l..w.Mt»ill»ı|||(M(Klk|tllllllllVll*IIIMIUB*MUtlU>*—" "^l ' ' - '^"' ' -*^-^H(S.. .HIfc. . 

(Devamı var.) I | 
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Romen grafik sanalı serğtsi 
hir gerçeği ortaya koydu... 

Radyofordaki Türk musikisi sanatçısı 
gençlerin çoğunu yetiştiren gerçek lıoca 

EMIN ONGAN 
\ jurhanettin ÖKTE 

SEYREK yüzyılı çok aşanUrkadaşhJımıı süresinde, Emin'i daima 
3 hoca Ve yetiştirici olarlk tanıdım. Konservatuara gelmezden 

evvel; çalıştığı Tekel tdareSlnde bile tatil saatlerinde bir öğren-
cısinc bir iki nota öğretmek için çabalardı. 

Elli yıldan fazla bir geçmişi olan Üsküdar Musiki Cemiyeti şef
liğini üzerine aldığı r.aman. omuzlarındaki yükün ağırlığım çok iyi 
biliyordu. Bu cemiyet Türk sanat musikisini ayakta tutan değer
len cömertçe yetiştiren bir »anat yuvası idi. Bu ocakta, Selâhatthı 
Pmar'lar, Necati Tokyav'Iar, Zühtü Bardakoğlu'Iar Şükrü Tunar'-
ları daha doğrusu musikimizi yaşatanlar yetişmişti. 

Emin. o mütevazı hali, göeterişten uzak efendiliği ile, işe sarı
lıp bir çırpıda Cahit Peksayar'lar, Sadun Aksüt'ler, Niyazi Sayın
ları yetiştlriverdi. öylesine Bir başarı sağladı ki. İstanbul Ankara 
ve tzmır radyolarının genç kuşak sanatçılarının hepsinde Emin 
Ongan'm emeği ve izleri vardır. Ne mutlu Emtn'e.. 

Çehmsiz. biraz da mariz bir yaradıhşı vardır- Romatizma onun 
en yakın arkadaşıdır. Bir süre duraklar, cebinden çıkardığı ilâç 
kutusundan bir hap atar ağzına, ortadan kaybolur Onu cemiyette 
ki dersine yetişmek için soluk soluğa Kabataş iskelesinde bulursu
nuz. Anlatır, okutur çaldırır, yine koşa koşa radyoda ki seansına 
yetişir. 

cBir başcı, bin işçi» demişler bizden evvelkiler. Evet. bir başcı 
ve arkasında yetiştirdiği çok değerli gençlerle Devletin yapama
dığını yapıyor Emin Ongan. Yetiştirip sanat alanına saldığı genç
lere çaliiiaeak notaları da temin için çabahyor şimdi. 

Yıllar yıh komisyonlar kuruldu heyetler seçildi, kurullar ku
ruldu, eserlerimizin notalarını tesbit edip. yaymak için Kimi bir 
avda dağıldı, kimi bir haftada »aç saça başbaşa geldi. Bu mahcup 
tabiatlı gösterişsiz adanı halletti bu dâvayı. Simdi bini aşan eserin 
notası hem tîsküdar Musiki Cemiyeti üyelerinin elinde, hçm de 
Türkiye'nin her köşesine gününde ve saatinde gidiyor 

«Üsküdar Musiki Cemiyeti nota yayınına başladı» dedikler) za
man içimde bir ürküntü vardı. Diğer çabalar gibi bunun da ho^» 
gideceğinden korkuyordum. Fakat her ay yirmi beşer eserlik fa-
sıküUer halinde neşredilen notaların sayısı bini aşınca, inandım 
ki. Emin bu dâvasını da diğerleri gibi kazanmıştır. 

Emin Ongan'm böyle birkaç kırık dökük satırla ifade etme
nin günah olduğunu biliyorum. Elimden gelen bu satırlar, tertemiz 
hislerin İfadesi olduğu için cesaretle yazdım. Allah unın ömür 
versin ve sevdiklerine bağışlasın 

'^^^'ş/ffKEN... y 

l^'-^fUHKEN 
-SfUHKt» T n h 

TELE TEKNİK SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şü 
Galata Tahir Han Kat 2 İstanbul 

Tel; 44 40 28 - 44 75 54 
ÜÇKEN Koli. Ştl 

İstiklâl Cad. 30 Beyoğlu İstanbul Tel: 44 49 35 

Resim heykel fnüzesinde, politik etkilerin ve boskılann 
sanoti ve sanatkârı öidürdüğö açıkça görülüyor 

Sevim ERDEM 
yÜRKİYE - Romanya kültür anlaşmasının bir etkinliği olarak, Resim Heykel Müzesinde 

Çağdaş Romanya grafik sanatını tanıtan bir sergi açıldı. Sergide şu sanatçıların resimleri 
gösteriliyor: V Dobrian, P. Erdös, P.H. Masichievici, T. Vasai, Gion Mihail, Gh. Botan. 

Sergi, Romen milletinin sosyal 
gerçeğinin bir aynası olarak ö-
zetlenebilir. Hemen hemen bü
tün resimlerde toplum düzenim 
acı gerçeği bu gerçeğin içinde 
yanıp yanıp sönen bir yaşama öz 
leminin gizli ışığı okunmaktadır. 
Romen sanatı çağdaş Avrupa sa 
nat ı ile hemen ilintilerini kes
miş görünüyor. Rejim baskısı 
altında duygularını ve kişilikle
rini yitirmiş görünen bir mille 
tin sanat gösterisidir bu 

Sanatçılar gerçekçi bir görüş 
!e Romen hayatını aksettiren n 
simler yapmışlar çoğunluk, İşçi
ler, köylüler, fabrikalar çalışan 
insanlar, . Onlar gerçeği gele 
nekçi resim olanaklarıyla tu
vallerine yansıtmakta iyi bir göz 
lemci sayılabilirler. Ancak Ro
men sanatı çağdaş Avrupa sanatı 
yanında formasyon yönünden en 
az bir yüzyıl şeridedir. Günlük 
hayatın bir yansıması olan bu re 
simlerin sanatçıları ve türlü 
baskıların etkileri altında olay
ların dramına kapılıp sanat ül
külerini unutmu.s görünüyorlar. 

Ancak sanatçılar arasında Va-
isli Dobrian ve P. Erdos ve Gh 
Botan sergide kişilikleriyle öne 
çıiuyorlar V. Dobrian renkli t ah
ta baskı tekniğinde iyi örnekler 
vermiş Gene gerçekçi bir görüş 
içinde tabiatı stilize ederek, bü
yük plânlar halinde yüzeye da-
ğıtniKs P Frdös'ün kuvvet ve e-

tlincilık: 88» - 273B 

istanbul Sağlık ve Sosyal Yardım 
Müdürlüğü 

SATINAtMA K O M İ S î O N t BAŞKANLIĞINDAN 

Sınhl müesseselerin 1964 mali yılı ihtiyacı olup 9/3/1964 
günü yapılan açık eksiltme ihalesinde talip zuhur etmediğinden 
8700 ura tahmin bedelli 217,60 ilra geçici teminatlı Mangal kö-
mürtJ 19/3/1964 günü saat 16.30 da 10.240 lire tahmin Dedell) 768 
Ura ecçlcı teminatlı çam fıstığı, 13.3l2,.5ü lira tahmJn bedelli 
566^1 lira geçici teminatlı ceviz içi, 3.318 lira tatimln bedelli 
248,85 iira geçici teminatlı Kim üzümü 11/3/1964 günü yapılan 
açık eksiltme ihalesinde talip zuhur etmediğinden 2490 sayılı 
kanunun 43. ncü maddesi gereğince 10 gün müddetle uzatıl-
mıçtır. Katılacaklann 21/3/1964 günü saat 15 de komisyonu
muza müracaatları. (Basın 3667) - 2727 

Yazan ve çizen: RATİP TAHİR 

//^/w<r/#.̂ S ^ HMILMŞA.MI PlHimNA, IÇARAieo'NUN ^AZII?LANM/İSI 'lÇİN,H£R ARZUSUHU Z^'P""'^ <^'f'2f, « K r ö » 
J£P TARAFININ KEtJD'lSîm DUŞTÛĞÜHÜ s6yiEh1tŞTl...yAHLAf?INA BİR YAVER «'^T^^'^'^Tİf^m 

HARÇm VERMIŞ, FIRSAT BULPUKCA KENDİSİNİN DB GELİP GÖRECEĞİNİ SÖyiEyiR^I^'"^* ^ 
BİR SARAYKAYlâiyU ^EMİl^ıfNlARI BEyK02KASRINA GÖNDERMİŞTt.. 

Paul Erddı ün cıcri Köylü naşı 
nerji dolu dinamik çizgili desen
leri başarılı. Romanya sergisi bir 
kapalı rejim milletinin sözünü 
unutan resim sanatına tipik ö ' 

nektir. Politik etkilerin ve bas
kıların sanatçıyı ve sanatı öldür 
düğünü açıkça göstermektedir. 

ÜOKlOtt 
Türkân Akalın 
Cocnic HutıUUtlan Mütenaun» 

Muavenehane /VRsarav Cej' 
lân Sok Ulur.ae AP No 2/3 
Hasta Kabul günleri Dazarlesı 
çarşamba saai 17 den sonra Di-
ter lünıer saat li ten sonra 
Tel 27 « ?6 

GORUNECEH: OLANLAR. MEUM£T ALİ PAGANIN PEHLİVANLAR) İDİLER..NETEICIM. f'^'^MuSi^, 
ONLAR DA GELDİLER.. YENİ GELENLERDEN BİRİ, TAM 14^ OKKALIK, BOYU 2 METREYİ ^^Lfjtfr 
ZENCİ. İKİNCİSİ .CEVİZ KÜrÛJ^O /APILI SİVASLI &/R PEHLİVAN, BUNIARA KATUMlp cfix'' ^ 

V. Oobrian'ın s«rgilenen eserlerinden birisi: Kopru üstünde ifik 

BÜYÜK KAC SEFERİ 
HAC TURİZM SEYAHAT BÜROSU 

HACI BESLEN KIŞINBAY 
Hükümetimizin kararnamelerine uygun olarak 50 otobüs-

lük büyük teşkilâtı, hastahane arabası, cankurtaranı, doktor
ları, sıhhiyecileri, ilâçları, yük kamyonları, su tankerleri ile 
MUHTEREM HACİ NAMZETLERİNİN emirlerindedir. 

NOT: 7 otobüsü ve teşkilâtı olmayan firmalar Hac seya
hati yapamayacaklarmdan, otobüs sahiplerinin yolcularını 
müşkül duruma sokmamaları için yolcularını ve otobüslerini 
devra.abllecegirrlzı bildiririz. 

Türkıyenin her tarafında bulıman acentalarımıza müra
caat olunması. TEL: 44 90 84 

HAC TURİZM SKTAHAT Bt)RO«R> 
• HACI B E S U m KIŞINBAT 

Galata Rıhtım Caddesi Veli Alemdar 
Han No: lO.İSTANBUL 

İst. Akşam: 2frS3 

ıstırap 
çekmeli... 

TRAŞ BIÇAKLARI 
yüzünüzü okşar gibi traş eder 

t>akiki "JOB" »C* «İtin rengindedir 

İlâncılık 871 

MUAYK£/i/ 

Seyir ve Hidrografi Dairesi 
Başlcaniığindan Bildirilmiştir 

Denizc i lere ve Havacı lara 30 Sayılı Tebl iğ 
26 ilâ 2B Maıt 1964 tarihlerinde 08.00 ile 17.00 saatleri arasında 

aşatıda sınırları bildirilen saha içinde ueyretmc, demirleme, av
lanma ve 5800 metre yükseklik can ve mal emniyeti bakırcından 
tehlikelidir. 

KARADENİZ — ŞİLE 
1 aci nokta. E. 3832 No. lu Şile fenerinden 265 derece ve 3.8 mil 

mesafedeki arzı 41 derece 10 dakika Ku^ey, tulü 29 
derece 32 dakika Doğu olan nokta. 
2 nci nokta. Arzı 41 derece 19 dakika kuzey 

Tulü 29 derece 32 dakika Doju 
3 ncü nokta. Arzı 41 derece 19 dakika Kuzey 

Tulü 29 derece 45 dakika Doju 
4 ncü nokta. Arzı 41 derece 09 dakika Kuzey 

Tulü 2i derece 45 dakika Doğu 
DENİZCİLERE VE HAVACILARA ÖNBMLE TEBLİĞ OLUNUR. 

(BASIN: 3697 - 2728) 

^^^mK\ SANCILARr̂ '̂ ^̂ ^ 

GRİPİN 
FAYDALIDIR! 

• So§uk algınlığından 
n i mütevellit bütün a§-

/'İVİ ''•'«''a karşı başarı 
/ 4 H J | ile kullanılır. 
!^Âm • Baş, diş, adale ve 

sinir ağrılarını der
hal teskin eder. 

V 
Mideyi bozmaz, kalbi ve 
böbrekleri yormaz. 

K İ N İ N L İ 

GRİPİN 
4 saat ara ile gUnde 3 adet alınabilir. 

Faal 1922 2741 

Talî Hâsılat Satışı 
Müessesemizde mevcut takriben 52 ton muhtelif cins tâ

li hâ-sılat 26 mart 1964 Perşembe günü saat 16,- da kapalı zarf
la tekii/ alınmak sureti ile satılacaktı r Şartnamesi ve taii 
hâ&ılât cins ve ınikdariannı gösterir listeler Müessesemiz 
Ticaret Senidinden ve İstanbul'da Sümerbank Alım ve Satım 
Müev' • • -'-n r«del.siz olarak temin edilebilir, 

''̂ ' u satışı kısmen veya tamamen yapıp yapma
makta ve dilediğine yapmakta serbesttir. 

Sümerbank 
Merinos Yünlü Sanayii Mües.scsesı 

Bursa 
(Basın: 3814 - B. 228) - 2729 

Zayi 
tstanbul Trafik Müdürlüğünden almış olduğumuz 34AC809 

plâka No: lu vasıtanm Trafik Ruhsatnamesi. 34 A C 341 
34AC340 ön 34AC589 arka plâkası zayi olmuştur. Yenilerini a-
lacagımızdan eskileri hükümsüzdür. (Basm 3639) — 2728 

lekel Gene/ MüdUrlüğöndeH 
1 — tsUnbul Unkapanındakı Tekel Genel Müdürlük binası^ ^^ 

kısım inşaatı bedeli 1964 malî yıl; bütçesinden ödenme ^̂ ^̂ jĵ -
re. birim tiat esafi üzerinden kapalı zarf usulü •'* 
meye konulmuştur. . rfjK'' 

2 — Eksiltmesi 27.3 1964 cuma günü saat 16 da Tepebasındakı^ 
Gene) Müdürlüğü Satmalma Komisyonunda yapılac^***'İm»* 

3 — Onanlı keşif bedeli 2.037946.38 lira olup muvakkat 
74888,39 liradır. p^-

* — Takım halindeki dosyası dksiltme çarthamesi. mukavel» ĵ,t 
jesi birinci keşif özeti ve icmali, mahal listesi, •'•''"^giert' 
cetveli ve listesi, tesisat keşifleri, mimari ve detay P'̂ î̂ rjııii' 
Komlsvonumuzda Ankara. İzmir Tekel Basmüdürli"^ g]j-
görülcbilecegj gibi 50.— TL. bedel mukabilinde .«tın o> 
nabilir ,jyo-

5 — Eksiltmeye girecekler. İnşaat Şubesi İştirak belgesi '* '""^« 
nuhdan iştirak belgesi alabilmeleri için tatil günleri 
İhale gününden en az uçgün önce aşağıdaki belgeler'- ^j^^, 
« - 23 3.1961 tarihinden sonra Bavmdırlık Bakanlığında" ^gf 

mis en az 2.038.00.— liralık B gurubu müteahhitlik jjyl«' 
nesml, rfhiO<"" 

b — Malî yeterlik belgesini ıbu eksiltmenin ilânı t»"" 
»onra alınmış 131.900.— liralık Banka referansı) 

c — Plân ve teçhizat beyannamesini. hild^'" 
d — Halen taahhüdü altında bulunan bütün işleri 

teahhüt beyannamesini jjtt' 
« — Teknik personel beyannamelerini Asgarî eksiltin* ^^^jj 

namesi madde 4 P mukavele projesi madde 29 d» 
ehliyet ve adette) «»y"*' 

23 Mart 1961 gün ve 10763 sayılı resmi gazetede Jvpj,J« 
lanmış bulunan «Bayındırlık Bakanlığı ile ^? jjg»' 
baÇIı idarelerin eksiltmelerine iştirak yönetmelik" .ĵ K«' 
larma göre tanzim edip bir dilekçeye baglıyaral^ «artt'̂ ' 
Genel Müdürlüğü fn.şaat Şubesine göndermeleri j ^ ^f Bu belge ve beyannameleri eksik veya tatmin e< dici 
h'vefte görülmeyenlere, karnesi ilândaki kesif '̂ e 
noksan olanla-a İştirak belgesi verilmez. 

deli" 

buW' m»" 
Bundan başka Komisyonlar müteahhitler elinde ""•' ^ft" 
isleri makine ve teçhizatını, teknik kudretini. ^"^İLıtı*' 
ne,«ni ve ilâ., hususları tetkik etmek ve il*"' *uj i^ ' ' 
şartlanm göz önünde tutmak suretiyle iştirak 
verip vermemekte serbesttir. ^g. 

« — Î490 »ayılı kanun hükümlerine ve şartnamenin 4 ü"cö _ t̂r 
desine göre hazırlanmış teklif zarflarının ihale »aaı tinden ufl-
«aat evveline kadar makbuz mukabilinde Tekel Gen») 
riiirlüiK! Safınalma Komisyonumuza verilmesi şarttır 
Postada vukuu bulacak gecikmeler nazara alınmaz g»-
Teminat, muamelesi Tepebaşmdaki Gene) Müdür1üğiit""^go«I 
tmalma Komisyonunda yapıldıktan sonra Tophanedeki ^K-
MildilHügümllr veznesine eksiltmeden önce yatırılmış o ^ 
lir. Tldn olunur. (Pas- «51) 

Çotalco Belediye Başkonlığından 
1 - Belediyemize alt Kanada Fort m«rka kamyon açık arttırma 

suretiyle satılacaktır. 
2 - İhaie 31 3.19<j4 $al\ ^ n ( l saat 14,30 da Belediye Encümeninde 

yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli SOOO.OO Ura olup geçici teminatı 375.00 li

radır 
4 - Belediye satışı yapıp yapmamakta serbesttir 

(Basm 3M4) - 2731 

Atatürk Orman Çiftliği 
Müdürlüğünden: 

Yedibin adet (Kok) teneke 
satın alınacaktır. 

M'Jessesemiz ihtiyacı için gıda maddesi mulıafaî""'^ 
Icullaıııimak üzere yedibin adet normal teneke satın ^^^^.ğ» 
tır. tljrilllerln 26.Mait.1964 Çarşamba glinü saat l^e '', 

ıd» 

llT 'Î625. liralık teminat mektubu ile teklil mektubunu "jy^ 
eden kapalı «rflarım (Atatürk Orman Çirtligı Mûö^^, 
- Ankara) adre.sine tevdi etmeleri rica olunur, tlglliler '̂ ^̂ ê 
ra'da teslim şartıle teklifte bulunacaktır Bu işe ait ^^'^l.^ei 
Ankara'da MüdürlüS'imUi'P İstanbul'du Beşiktaş Sül ^<, 
mpmırrip tetkik edilebilir (Ba.Mr ifil."!) ^ 1893> 

liinei 

fnı 

'taı, 

http://26.Mait.1964
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K.Gümrük:4-D.Spor:2 
j^Si!a§manm bınncı devresi 
Zy "™'fspor, İkinci devri esi 
'^^u^'T^^ l'âkimijeti altm-

Dk 10 i, "^"""'"'^ 'll^ devrede 
• « Bayram ve Dk. 25: Meıin 

«Sitasiyie yedikleri goUere devre 
..'5»(la Aödüimetln. Dk 47 
Yüm, '«''n kendi kal'asine 

ve 
Dk 55 

sttıgı gollerle cevap \crdiler. Ken
di kalelerine gol atmaları Demir-
sporluları bozdu ve goller çorap 
:>öküğü gibi sıralandı. Dk. 6H: Kad
ri ve Ok 74: Sudi ıkl gol öaha 
kaydederek maçı i—2 Kartgümrük 
lehine •sonuçlandırdılar' 

KABAV.^*'"'"'' * * Hüseyin Boıah * * • İbrahim Menter * * 
•«««OUMRLK: Sümer * - Gökçen * • Faruk * - Cen-

^* * * - Kadri i^if Nihat i^-t, - Sudi ^^* Maıhar 
»Mtn t . '^'l'lülınetin -ir^ Doğan * * Nedim • * . 
^"'^^EMtRSPOR. Özcan -k - Öıcan • • ¥üm»z * -

"Man iri, Oktay ^̂ k- AtUlâ • • - Bayram • * Erkan 

tin n t • ^^ BajTanj, Dak. 35 Metin, Dak. 4; Abdülmc-
M Sum * ' *'1™« (kendi kalesine), Dak. «6 Kadri, Dak. 

EYÜP: 2 - HASKOY: O 
a u h a İli I 

<İJn Seıpf ? '''' itarsılaşma»! lıfiı birer goUe Ha»kdy'ü 2—0 yen-
*«5ta Evi ''îf'^""'» yapıldı, nk di. Maçın gollerini Dk. 8 de Me-
^ .yup her İki devrede at- tın ve Dk. 77 de Taner attılar. 

ÎTİP l" '̂*"'' * * Mustafa Lzman • * Halit Uzel * • 
* " « ' * • - Vedat t * Niyazı • * - Cemil * • Me-

- . * * Güneş •^r^, - Orhan -k-tr Metin + * Hüsnü • * 
: ^ t * Taner * * 

Isma-" * • Alçaltın ^+ _ 8amım • + İthamı •*•* 
" • * Muzalltr * .\tillâ •*•# - Dündar • Sclâhattin 

• . - ^ * ' « - Dak. 8 Metin. Dak. 71 Taner. 

lAKSIM: I - ASADOLU: O 
İM: Balci +̂ k. _ Erdinç • • Garbis • - ,*gop •*+ 

"" * • Güngör • — Vamjan * • * Emin * Kazancı 

"^u . Akın + - Nebil -tit Nejdet *^* - Tank + Erol 
aX • ''*' ** — Ekrem •*•* Mehmet • • İbrahim • 

« ö l Da" t ^''''" ** 

Şctınpiyoii. 
l e i m ölcTcak? 

İjİİllK 

6. Saray 
5-1 galip 

l!'?*" ıkinc-V'*rt'''' "*'•''>•»" ™»î- nda bütün fc-^stu-rnaMna rağmen 
V •'" arasınri Ts-ksım le A- beraberlik sayısını kaydedemedi. 
.'if^syatı b, f °-!'"'̂ "''i- Lidere Maçın kayda de«cr iki hareketi. 

M 1̂ ^ ^'^aös attıSı golle maçı ri.nin Taksim direklerinden dö-
^'"i- Anadolu ıkıntı ya'- nen »L>llan.vdı 

. • • • I 
AKŞAM*m büyük 
Spor Anketi 

Fenerbjhçe mı. Galat*s4ray tnı, Bejıktaj mı" 
20 mart 1964 tarilünde sona erecek olan AKŞAM'uı tıedıyelı 

»por anketinin »onuçlanmaama 4 gün kaldı. Gazetemizin okurları 
araiinda açtığı bu hediyell anketi bakalım hangi büj-ük kaza
nacak Ve bu takım milli lig tampıyonu olabilecek roı^ 

SAHTLAH 

O Cevaplar poUa yolu İla gönderileceklir. tBlMal sazatamlsa 
getİTilecak cevap nelchıpları lubu) ediliBaıreccktiı.) 

g^ Cevap mcktuplaruıvs en 8«Ç tO marj taıUjl) ooıta daro«a»uu 
%9 iBfunaaı raecbucidıı. Bu tarihten tenra «önderllacek mektup 

uhıplerı çelcilife katılamayacaklardır. 

© Her cevap mektubunda BES adat «Akıam Spor» baflsgı ke
silerek cevaplara eklanecektlr. Bir kif) ayrı ayrı mektuplarla 

ve her mektubuna ayrı olarak be* Akfam Spor baflıjı ekleyerek 
değifik tabminlerdc bulunabilir. 

O Cevap mektupları «Akşam gaıeteai, Cemalnadir Sok. U 
Caqa!eğlu HedlyeU Spor Anketi» adraaine göndorilacaktir. 

0 2 0 mart tarihinde aona erecek cevap müddet) Ue (ıralama 
baılayacak ve Milli Lig maçları bitince doğru bilenler are-

unda noter tauzurunde yapılacak çekiliş neticeal, kazananlar taabit 
ve gazetemizde ilSn edilecektir. 

Hediyeler Bir motosiklet, blı daniı motoru bir radyo. 

Muzaffer Tokatlı ** 
Selçuk Acar ** 
HaUt Ege ' 
GALATASARAY: Turgay •* 

(BüleM •**) — K. Ahmet •* . 
Doğan ** — Condemlr **. 
Ergun "*, Muatafa ** (B. 
Ahmet • • ) — Erol **, Kadn 
*»*, Bahri •** (Nuri *) . Me-
tin *'". Tarık **. 

BURSASPOR: Giındttr ** (Dün
dar **) — Öakon • •* , Hüıe-
yin * — Ahmet • • * B. Or
han '*, OamoB • (taraail • • ) 
— Meıut *'* Mustafa "*'. 
Hasan ' , Cengiz * ^Fuat • • ) , 
Nihat *. 

OOLLER: Dk. M: Metin Dk. 
14: Bahri, Dk. 3t: Malin, Dk. 
S7: Mustafa, Dk. S4: Metin, 
Dk. 87: Metin. 

Kstanbui amatör 
kftme maçlarında 
dün hadiseler oldn 

Hâdiselerle dolu olarak geçen istanbul amatör 2. ve 3. küme karşı
laşmalarına dün de muhtelU sahalarda devam edilmiştir. 

O 
I Kuraya katılacak olanların İsim, aoyadı va adreelerini sku-
' nacak şeklide yasmaları. 

BURSA, Özel 
Metin dun cosraustu, vu

ruyor, vuruyor, vuruyordu.,. Ve 
bu tempoda dört gol attı Dk 23: 
Metin yerden bir şutla sürdugti 
topu ağlara bıraktı, I>k, 34- Balıri 
ofsayt pozisyonunda topu İcaptı, 
sürdü ve golü attı. Dk. 38 Kadri 
topu vüriittti Metin'e yuvarladı, 
yut ve gol. Devre 3—0 bitti tkin. 
ci yarıda Dk 57; Ergun geri pan 
verdi. Mustafa kaptı ve bu Bur-
slspor'uıi şeref sayısı oldu 3—1. 
Dk, 84- Bshrı'nın ortasına Metin 
kafa vurdu. Top ağlarda. Maç bi
terken Dk 87: Metin yerden bir 
sutla skoıu beje yükseltti ve maç 
b—l Galatasaray'ın lelıine son bul
du. 

F.Bahçe yenildi ama 
şampiyon oldu: 69-65 

(Baatarafı < inci sayfada) 
Karşılaşma sert ve hareketli bir 

hava İçerisinde geçmiştir. Taraf
ların zaman zaman yaptıkları kar-
5ilıl«:lı sayılar, birinci devre netice
sini 35—35 şekUnde tâyin etmiştir. 

tkinci devreye azimü vc kararlı 
bir ruhla giren Galatasaray beçl 
kar.şılaşmaM (69—651 gibi ar bir 
farkla kazanmış, fakat bu galibi
yet San-kırmızılıları şampiyonluğa 
ulaştıramamıiîtır. Çünkü dün ge
ceki kar'iilaşmada kendisine bo
yun eten Fenerbahçe, lig sezonu
nun 1. devresini 15 sayı önde bi
tirdiği İçin sayı avantajı vardı, 

Galatasaray'ın galibiyeti ve Fe
nerbahçe'nin sampiyonluSu ile so
nuçlanan müsabakada sayılar su 
şekilde kaydedilmiştir: 

FENERBAHÇE: Tuncer 3, Güner 
7. Ferhan 11. Erdal 24. Ergin 11. 
Batur 6, Halil 2. Oktay 1 

GALATASARAY: Nedret 36 Ü-
nal 5. Yavuz 3, Nur 8, Özer O, 
Varujan 1. Scngün 14. Nedim 12. 

Gecenin dijer karşılasmalannm 
sonuçları: 
Deniz H, Okulu 80 — Beykoz 83 

Darüşşafaka 69 — Moda 68 

Ist.Spor: O Ankaragücü: O 
(Baştaıafı • i n d sayfada) 

devresine «kalesiz güzellik, dlyip 
»lynlaiım. 

İKİNCİ DEVRE 
Maçın ikinci yarısı ortalarda oy

nandı. İki takım da iyi top çe
viriyor, -Vma onsekizlerde «teh
like çam» çalmıyan bir futbol bu. 
Daha doğrusu onsckizsiz futbol. 
Ho^anmıyoruz bundan. Biz ayak, 
top, kafa olarak onsekiz adamı is
tiyoruz. İçte biri karşımızda. Er
ten Dk. 47 de Halim'in pasıyla 
kaleciye aeUm çaktı. Fakat topa 

çaksaydı. Veya çaktıjı havalan-
masaydı. 

tkinci yarmm bir büyük adamı 
da hakem thsan Geygeldi. Dk. 
76 \p 78 de Bilge ve Ahmet'i bay
rağıyla keseceği yerde âdeta ha
liyle selâmladı. Gittiler ve auta 
topu ıittılsr. Âdeta maçı bir yan 
lıakemı Fstanbulspor'a hediye edi
yordu. İşte biz bu yönden onu 
iki muvaffak hakem arasından a-
yirdik. 

Maç başladıjj gibi devam etti ve 
golsüz berabere sona erdi. 

HİLÂL — ALTINMIZRAK MAÇI 
YARIDA KALDI 
Grubunda l.der durumunda bu

lunan yarım asırlık Hilal ile Al-
tınmızrak takımının maçı beklen
medik bir şekilde yarıda kaldı. 
İlk devresi 0—0 biten oyunun bu 
kısmmda her iki tarafa m<:n:up 
seyirciler aşırı derecede tezahürat 
yaptıkları için hakem Tevfik Par
lar can emniyeti bulunmayan bu 
sahadaki maçı ikinci devreye çık-
mıyarak tatil etti, 

EKTERESAN BİR OLAY 
Sümerspor sahasında yapılan vc 

2—2 biten Küçükpazar — Vardar 
maçından ionr* bir kısım taraf
tarlar hatalı gol yiyen kalecileri
ne küfretmeğe başlamışlardır. Bu 
arada maçı takip etmekte olan ka
lecinin babası ile kardeşlen de 
küfredenlere mukabele edince or
talık bir anda karışmış ve ayni 
kulübün taraftarları ikiye ayrıla
rak uzun müddet karşılıklı küfür
leşmişlerdir Olaya çok üzülen tıa-
ba. oğlunun kolundan tutup .Bir 
daha bu kulüpte top oynamıya-
caluın Bu ne biçim spordur» 
diyerek alıp götürmüştür, 

HAFTANIN TEKNİK 
NET İCELERt 
EYÜP SAHASINDA: Cıbalı 5 — 

Sehzadebaşı 0. Özfatih 2 - Ka-
ragücü 2, Çırçır 1 — .\ltinyildiz ü, 

BEYLERBEYİ SAHASINDA: £«lı-
miye 1 — Kuruçeşme O, Çmarspor 
2 — Muradiye O, Büyükdere 1 — 
Tepebaçı c , Eminönü 3 — PTT O, 
A. HİSAR SAHASINDA: Cerrahpa
şa 2 — Şile 2, Tekel 2 — Zafer-
spor O, Yaylaspor 2 - Fethiye 1, 
Yeldeğirmeni 2 - Hürriyet O, 
SÜMERSPOR SAHASINDA: Hay
dar 1 — Adalar O, Küçükpazar 2 
— Vardar 2. K.ıreçburnu ı — 
Çatalca 0. Altınay 2 - Ta-
rabya 0. ALtBEYKÖY SAHASIN
DA Ayyıldız 1 — Jandarmagücü 1. 
Mimaninan 1 — K. M, Paşa 1. 
Ağaspof 3 — Mıthatpaşa O, Hili) — 
Altmmızrak (Bu maç ilk devre so
runda durum O—o iken hakem 
tarafmdan tatü edilmiştir,) 

Alibeyköy ve izmit 
Kâğltspor mağlûp 

Türkiye Amatör Futbol Şampl. 
yonasımn grup karşılaşmalarına 
dün de devam edilmiş ve şu ne» 
ticeler alınmıştır; 

ALtBEYKÖY MA6LUP 
Bandırma'da oynanan maçta !«• 

tanbu] Şampiyonu Alibeyköy Ba-
lıkeBir birincisi Bandırma Marma
ra takımına 1—O mağlûp olmuştur. 

SEKERSPOR GALİP 
Fenerbahçeli Avni'njn takımı İz

mit Kâgıts.ıor ise Adapazanndoki 
maçta Şekerspor'a 2—1 mağlûp ol
muştur. 

İÇ Anadolu 
boks şampiyonası 

MERSİN, osel 
Boivs î'ederasyonu tarafından 

tertip edilen İç Anadolu Boks Şam
piyonasına önceki giın Halkevi ka
palı spor salonunda başlanmıştır. 
Bnks Federasyonu Başkanı Şefik 
TeUkin de izlediği birinci günde. 
61 kiloda Yusuf Geniş (Mersini. 
54 kiloda Osman Samnırt (Adana) 
ya. 54 kiloda Hakkı Akman <Kon-
ya3, 57 kiloda İsa Çekilmezer (Mer-
sin) e, «0 kiloda Abdurrahman A. 
balı (AnkaraI. Turfan Akel (Mer-
srin) e, 63,5 kiloda .Alı Kıhç (Kon-
\aK 67 kiloda Şahin Çetiner (Kon
ya), 71 kiloda Ferzande Işık (Kon
ya), 71 kiloda Hasan Sekerer (Mer
sin). 75 kiloda Mehıoet Kozlu (Kon. 
>a) reklplrrine g idp geln.islerdlr. 

İtalyan seyircisi Roma'do 
Fenerbahçeyi olkışlıyacok 

(Bastarafı i ınct tayfaca) 
bahçenin iyi bir tatum • ! • 
duğuna dair bendeki mev
cut kanaatte, Türkıye-İtsl-
ya amatörler maçınu neti
cesi bir değlfikllk yapmadı. 
Kanaatimi». Galatasaray' 
in aynı staddaki iyi oyunu
nu ve uğradığı şsıiMulıtı 
benim gibi unutamamış o-
lan İtalyan seyirciler, MTK 
karşısında Fenerbahçe'yi al
kışlayacaklardır J» 

Bugün öğle üzeri uçakla Koma
da beklenen Fenerbahçe futbol ta. 
kimi, İtalya daki birinci gOnilnü 
i»tirah.-»tle geçirecektir. 
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taK>. 
ttıf' 
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«af 
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be'«" 

ncd ^İ 
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JKz basını ^^Sofutnlu 
'̂cııı Rumlar99 diyor 

, '••»iarı JJ^ «»Menn " • ^ ' ' ***» sayfada) «KıbrııU Türklere daha buyuk bir 
2?'*k dMV*" '''"'•'''yeye güven güven duygusu sağlamak ve bir 

S S vey,*^'^ RumluSu» na ka-
ı^*l.,ı ,f,' Makarios'un Kıbrıslı 
2'*'» Mm ?,*•" *•"="» için. B''-
^'•»»ı,^"'**'" kuvvetinden ya-
?« lUt ..°'^"n«^»»i de böyledir. 
?••« » « 1 "*"'* Milletle, kuv-
î * ^ i o i ''• '"'*«' Adadaki 
î t w ' " ™ l « ' " S u . Makarios'a 
S î ^ i r . 5 ' " " ^ " « Türklere düş-
^ " » n ' f c . "• '*• y*"» »iddel ha 

S ? * «İmat H- ''* "" 9««teUSta 
2 r "»Ynîdıs " " ' " " " **""" «^5-
'•«• 4a İr?.'" »on gerginlikten 
Jjhn» OtlCüNoN GoHEVl 
^ bar,. ,*' S^etesı ise »Her 
kS^Mhde . '"İ le t in in GuvenUk 
»!?»ci B., ^^''"1 edilen kararın 
Jjtttii^'ragrafmdakı görevinin 
^•»nerek^ f ™ « ''^Sh olacağını. 

L *̂*"' S , " " ' " l^ollanmakta te-
S?," «Ubn, "û ^^^^^"^ yetkisme 
r*ll»tin 'İf,'̂ !' >nidir7 Bu kuvvet 
« i " ^ * K, ?* bulunan silâhlan 

ku** o l . „ ^ •"'<*"•' Hepsinden 

«lî̂ ' *<irklen *'™ ""• «ktKiar. Kıb-

f ^ S ^ l d u f ?'=^«'<*"-- Bu tutum 'tJc, • C ' W r ' 'fkdırde bütün hs-
• ^ " « e t o '"''*'' mahkûmdur. 

• ^ A L BEVLET SART 
ttv?' V»k.. ^^'•'" gazetesi de; 
!7'« bir '" '" ' uzlaşma Içta» 
>~^,..^;__^_°' tavsiye etmektedir: 

" '̂ '"''n 3. kocasının 
"*'»• kesip öldürdü 

»,?*«»la ^ ! " « ' « ' 1 >««J MYfadai 
%^'""»* Ah S'"^'^ Baykara'-

«'»^''^smf".^,'."'" k^"««me ge-
'sL'^i ' riL î "'̂ <^""i- P o l ı « «>-
tlî*^ «dİD R*""' "''̂ "'̂ n " " " " « V'<'"cav; \"^"t"ın evine gitti-
tu» "fi ffiro ^' İtapalı olduğu ı-
0 » üzî' "'«"l'Sini söylemiştir. 
»S^'"' sVi^' polislerle birlikte 
' '&'5 . Kal"', kadmdakl evine 
*t^''% cıfr! ^'"'«a!^ >Ç<̂ '1 81-
\ ^ lîec.h.?"*° fabrikası İşçıle-
V ' 'f ' lan^^ boynuna ıkı defa 
Hıı̂  °arc=ı'•_ *• «onca da başı ke-

federal devletin kurulmasına >•-
min hazırlamak için halkın yeni
den gruplastırılması lâzımdır.» 

İNÖNÜ ZAFER KAZANDİ 
<Daıly Expr€6s» ga^eteMnııı . in

kara muhabiri Başbakan İnönü-
nün, bütün 'htımalien inceden in
ceye hesaplayarak Birleşmiş Mil
letleri narckete getirdiğini ve böy-
Ifjikle dillere destan olacak bir 
zjffer kadandıgını» belirtmektedir. 
GERÇEK SUÇLU 
Daily Expresf, başmakalesinde 

gerçek suçluyu aramakta ve şöy
le • demektEfliı : • • 

«Türklen tahrik edip e^nıek i-
çin ellerinden geleni geri bırak
mayan Rum müfritleri sorumlu U»-
tesiuııı baîinda gelmektedir. Ana-
yasayı evvelâ kabul edip sonradan 
reddeden Makarios EOKA katille
rinden korkup böyle hareket et
mekle vüklendigl ağır sorumluluk
tan kurtulamaz. Sorumlular ara
sında Birleşmiş Milletler de var
dır. Türkler daha fazlasına daya-
namıyacaklanna karar verirlerse 
ortaya çıkacak durumla doğrudan 
doğruya Blriejmiş Milletler meşgul 
olmalıdır. Zira bu teşkilât işi çok 
.ağırdan almıştır,. 

Efes festivali için 
yenilikler hozırlandı 

IZMlB, O M I 
Eies festivalinde turistler res

tore edilip meydana çıkarılan li
man caddesinde Roma devrinin 
harp arabalariyle dolaşacaklar
dır. Müze Müdürü Musa Baran 
festival için genı.ş çapta haar-
İlk yapıldıguu ve yabancı ekip
lerin de fesU^ale <3avet edildik
lerini bildirmiştir 

Festival günü liman caddesi 
ve Efes Aşk Evi önünde eğlen
celer yapılırken yollara şarap 
dökülecek ve bulıurdanlıklar ya-
kılacaktır. 

Köylüler, kanal 
açılacak arazi 
İçin istimlâk 
bedeli almadılar 

Toprc 
StLIFKE (AA) 

ouiiey Bölge Müdür
lüğünce SıiiİKC'nin Sarıcalar, Ka-
basaKallv. Esenbel, Olııkbajı ve 
Aıkarası köylerinin 1 mılvcn lOO 
bin liralık sulama kanalı inşaatı 
ıhalc edilmiştir 

Öğrenildiğine goıt . v'cvıc köy
lüleri, hükümetin kendi kalkınma
ları için yaptığı hamleye Karşılık, 
istimlâk edilen arazi bedellerini 
almaktan feragat etmişlerdir. 

SO bio istanbullu "Ordu Ktısa, , diye bapdı 

AP'İİ Belediye 
Başkanları toplandı 

I Z M I R , Ozel 

İzmir İline bağlı Belediyele
rin AP-'li Belediye Başkanları 
dun îzmir'de toplanmışlar ve Be
lediyelerinin durumlarmı açılt-
lanuşlaıdır. 

Bazı Belediye BaşkaıUarı mad
di durumlarından şikâyet etmiş
ler, bir kısım başkanlar da ça-
hşmalanıun sabote edildiğini 
belirtmişlerdir 

Çığ beş kayokçının 
ölümüne sebep oldu 

VAL D'ISRE (Fransa) A.A. 
8 kişilik bir kayak ekibi üzeri

ne 30(X) metre yükseklikten Val 
D'İsre'e düşen bir çığ neticesi 
beş kayakçı ölmüş ve bir bayan 
kayakçı yaralanmıştır. 

«Bize barbar diyarlar. Hal 
buki onlar camilerimize 
bomba atarken bir kiliseleri
ne çelenk koyuyoruz. Şans 
şunu bildirelim Tunanis-
tan, (öplü.^ündcki boroz 
misali öten Tuııaniıtan, 
bo,\lc devam edersen seni s-
ğafarın bile kurtaramıya-
cak. Ozaman bırak Kıbrısı 
Yunanistanı hile kurtara-
mıyacaksın » 

Konulmasının sununda inönü'ye 
hitaben «Tecrübeli kaptan paça bu 
ınlUett daha ne kadar o»<«lıyacak-
sın? 48 saatlik mUhletin 14S raat 
olflu, yoksa hükümetin s.ıatı dur
du mu'.'» diyen Federasyon Baş
kanı uzun uzun alkışlanmıştır Da
ha sonra konujan MTTB Başkanı 
Yüksel Çeıigel de «İnsan Hakla
rının zavallı savunucusu Birleş
miş. Milletler. hâU mı itid&U de
miştir Çeşitli öğrenci dernekleri
nin temsilcileri olarak konuşan 
genç'er jrasında söz alan Türk-İş 
Birinci Bölge temsilciaj İsmail 
Topkar hükümetin Kıbrıs konu
sundaki Dolıtikasmı tasvip ettiğini 
belirttikten sonra, gene İnönü'ye 
hitaben şu şekilde seslenmiştir-
«Diplomatik vollarlz alınarak ne
ticeye artık tahammülüm liz kal
madı. Sabrımız tükenmiştir. Kızıl 

papaza 24 ta?t içinde dersi verU-
melıdır,. 

Yürüyüf başlıyor 
Mitingin devanı ettığj süre için

de Saraçhanebajındal;. yol güzer-
gâhlarında bindirilmiş pohs ekip
leri beklemişlerdir. Bu arada Mer
kez Kumandanı ve istanbul Va
lisi de mitingi Belediye Saraj ın-
oan takip etnjışlerdir. Saat _tam 
14 de vürüyüç başlamıştır. Önde 
bayraklar çelenkleı ve Atatürk-
un büyük portreltrivle ilerleyen 
gençler Unkapanı köprülüne doğ
ru bir sel gibi akmaya başlaını»-
Ur, Tünele gelindiğinde kalabalı-
ğm 50 bmı bulduğu görülmüştür. 
Uçiltrm ve yol boyunca toplanan 
vatandaşların katılmasıyla büyü
yen topluluk Sovyet Konsolosluğu 
önünde durarak aleyhte çöstçrı 
yapmıştı; Bu araua gerek Sovyet 
gerekis Y-auan konsolosluğu önle-
nnde Jıolis tarafından sıkı emni
yet tedbiri abnmıstır Gençler İs
tiklâl caddesi yoluyla tam 1445 de 
Taksim meydanına varmıştu Bu
rada Atatürk anıt) önünde 3 da-
kikalık «aygı durusu vapılımç. İs
tiklâl Martı »dyienmiB ve sonra 
da bir sopanın ucuna takılı Ma-
kar'os kuklası yakılmıştır. 

Gençler daha sonra, Harbıye'ya 
doğru yUrüjTieite ba»lamıçtjr. 

'^Borış gfictt,! gereftıVse 
Silâh kullanacak 

''^İİnür'"""^'-'"' öldüı-üldügü go-

C'- 'af ik u ^ ^ « karsı, bir süre 
ti ^*»ın« l^"'''^' Seçırip Numune 

j,°<lunun 7*'<i"'ılan U yaşında-
»iip, ^ f̂et ^„ •""<!» bulıuımuştur. 
. !H,h„ •»It.ma 3,,„3„ Hayriye 

•tmıç, Ah'nln yalan 
I .söylemiştir 

izm r G3zeteciier Sendikası 
T.G.S. İle birleşme kararı aldı 

tEMİR, (AA) 
izmir Gaztteoıler Sendikası, dün 

gece yaptığı olağanüstü kongresin
de. Türkiye Gazeteciler Sendikası
na katılma kararı almıştır Kong
rede, TürkiNt. Gaieteciler Sendi
kası t/nıır 5ubt,-.ı Vönetıın Kuru
luna Nejat Türken, Mustafa Bo-
loglu. Güney Şımçek, Orhan İlhan, 
.<ıltan Santepe, Süha Aknur \ e 
Mustafa Özbir seçilmişlerdir 

loplantı 
Vecı Birlik memba suları Ltd 

Srkjun 31.7563 3112 963 devre 
Umumi heyet toplantısı '»1 3 964 
tali günü saat 15 de Birlik mer
kezinde yapılacaktır. Saym or
takların teşrifleri rica olunur. 

Müdüriyet 
GÜNDEM: 
1 — Açıhs, 
2 — Divan seçimi. 
3 — Yıllık faaliyet raporu ve 

murakıplar raporunun olcun • 
ması red veya ibrası, 

4 — Blânçc kâr - zarar he
sabının tatüll ve tastikı. 

3 — Müdürler kurulunun fe
cimi, 

8 - Dilek ve temenıüler, 
Ankara Akşam — 2758 

' ''•«MtT MOTOVIARI YEREBAKAN 
! MOTOPOMPLARI ^̂ İSCONSIN 

B" ," ' ? , ' ! " ' " I İMûUTlNöAKI NIUKEMMIÜYEÎ VE TEKNİK ÜSTÜNLÜĞÜ 
BRi?; :r— ! 'i-̂  BÜVENEBILECEGINIZ YEBÂNE MOTOPOMP... 
SS5-STRÛTÎ0N J . uzun ömür 

"̂ "'oriîtı 9 HP I • mamandan ve Yakıttan azami tasam 
I 
I Molotlan 

'•'unhji boigsler îçin 
ĈtNTiLlK VERİIEOEKTIR 

''onompvBMotoılarımınçm UZUN 
*° '̂-l FİYAT lijtısinl isleyinU. 

.̂ YEREBAKAN 
. _ "tT koui^KTİP »İRKtîl 

'̂̂ fr «W8 
^UMHy??İYETC»5.»o.J9» IrttU'Jl 

^ Î 3 8 7 r.jyt, . YeRE*AK*NI,tn 

tlt, Alcicm - 2749 

(Bostaıvit 1 mel saYİada) 
Icuvvetuı Kıbrıs hükümetine yar-
dmıeı olacağından emin bulundu
ğunu belirtmiştir. 

Kanada öncü kuvvetinde 14 ka
ra 3 hava ve çetitli rütbede 17 
subay vardır. Bu subaylar ara
sında Kıbns'a gonderUen Kansd» 
kuvveti nin çoğunluğunu meydana 
getiren Kanada 22, Piyade Alayı 
birinci tabur komutanı Yarbay 
Andrew Woodcock da bulunmak
tadır. Reuter Ajansına verdiği de
meçte VVoodcock junları söylemiş
tir: 

«Kanada kuvvetmın büyük bur 
kısmı bir hafta içinde adada ola
cak, geri kalanı da gemilerle ge
tirilecektir. Görevlerimiz hakkında 
Birleşmiş Milletler yetkUilerinden 
gerekli talimatı bekliyoruz Kanada 
birliğinde Kongo d-j vazife a'mıs 
tecrübeli subaylar da var. Kıbrıslı 
Türklerle, Kıbrıslı Rumların bi
zimle ışbirlif) yaptıkları takdirde 
bütün giiçlüklerl yeneblleceğiniıl 
umuyorum,, 

Gej-ekırse atej açıp açmayacak
ları yolunda bir soruya yarbay 
\Voodcock şu cevabı vermiştir* 

«Silâha başvurmayı hiçbirimiz 
istemiyoruz. Umarım ki, buna mec
bur kaünayız. Ancak kendimlzüı 
ve başkalarının hayatını korumak 
vc silâhlarımızın elimuden aUnms-
sına karşı koymak için böyle bir 
harekette bulunabiliriz. Kuvvete 
elimizden feldiğ) "«»dar »« *>«»-
vurmaya çalışacağız.. 

Öte yandan Birleşmiş Mületler 
Banş Kuvveti Komutan General 
Gyani'ye vekâlet etmekte olan 
Gtnersl ChıvM («İn »K5«m 15T. 
Fuıl Küçük'ü ztyiTğt «dtrrt k e 
diliyi* bir süre «orüşır,üstür. 

RtmLAR NtJMAVİ» YAPTI 
Kanadalı öncülerin aday* varma-

-smdan evvel, Kıbns'm kuzey «•• 
hlllerlndeki Kyrenia şehrinde Kıb
rıslı Rum öğrenciler Amerika ve 
ingiltere aleyhinde göster] v« nü-
mayifler yapmıçlardır. Burada üç 
günden ben arka arkaya nümayiş 
yapılmaktadır. Kyrenia, Türkiye'
nin 65 kilometre kadar güneyin-
dedlr ve Kıbruh RumUrffl ÇoS" 
buradı, tıtlU haberleri ürerin» 
endlsfvc dilçmllşlordlr 

KIBBISTA BtB tWGtL12 
ASKBİÎ YARALANDI 

LKTKOfB (AT) 
Lefkofelııp H kilometre İtine-

ylndekı L«xı,ı ivftvündf tür «ec« 
vukubulaıı fil' !!!â '1» bir tngtUz 
(dcert »cıltn *te( dolayıdyle y<-
taianmubr. Kıbru Saalyet Mtt' 

durluğu olayı teyıd «tmn, fakat 
daha fazla bilgiye »ship olmadı
ğım bıldirmiftir. 

8 l « TtİRK tADE EDİLDİ 
Bu arada, Kıbrıslı Rumlann ka

çırdığı İddia edilen bir Türk ıt-
haUtçuaniB iade eöıldığ) blldırU-
mlstlr. Kıbrıslı Türkler Cemal Ma-
di admda, 31 vajmda olan şahsın 
Rumlar tarafından kaçırıldığını •̂e 
dövüldüğünü söylemiflerdıı. Bildl-
rüdlifine göre Madi, Famagusta-
dan I^fko;e'ye bir konvoyla bir
likte kamyonla gelirken yolda dur
durulmuş, mallarla yükiu kamyo
nu elinden «İmmıstır. Bir Türk 
doktoru gazetecilere Madınm ya
ralarını göstfi-miş ve bunların İh-
tilâtJara vol açabileceğini söyle-
miçtir. 

KIBRIS HlJKÖMETmtN 
İDDİALARI 

LSTKOSE (AP) 
Kıbrıs Rum hükılj»«tı kaynakla

rı dün adanuı doğu ucundaki 
Andreas Burnu açıklarından mü-
liyeti tcsi'iı edılemıyen bazı ge
milerin cuma gecesi geçtiklerim 
ve ıkı saat sonra gözden kaybol
duklarını bildirmişlerdi'- Aynı 
kaynakUr, Türk ordu birliğinin 
.muhtemel bir paraşütle indirm» 
harekâtma hazırlık için. Türkle
rin elmdekı K.vrenia yolıma doğru 
daîıldığmı iddia etmişlerdir 

Fakat Kıbrıslı Türkler 650 mev-
eutlu Türk ordııtu birliğinin esas 
bulunduğu yerden aynlmadığını 
tSyleınlşlerdlt 

Perşembe günü yapılan bir tn -
laşmaya uyan Türkler, kendi m t -
htllelerlndek) barlkatlın v« tth-
klm edllmlı mevıüerj kaldı rmaj» 
ve yıkmağa bııltmışlardır. Kıbru 
Rum hükümetinin «emniyet kuv
vetleri» de, Türk ınahanestnl çep-
çevre faran tahkimatlannı yedi 
güne kadar kaldıracaklardır 

Kıbrıslı Rum boam kaynaklan, 
Ktlma'da durumun peyderpey nor
male döndüğünü helırtmektedlrler 
Geçen hafta burada vukubulan 
çarpiîmalarda 14 Kıbrısh Türkle 
n Kıbnılı Rum öldürtllmüj, bir
çok klHise varalanmıçtır 

DONANMADA ALARM KALKTI 

ttKINDESUN. ÖM) 
Dün »abab Altco Roblntrend a-

dındakı ıkı Amerikan «lleblyl* U-
ktaderun Umanına atktrt mtlsttM 
latlrllmlc v« bu malzemelerin bo-
şaltılmuma başUnıimıştır Dl|er 
taraftan düa sabah İskenderun li
manın i-ı bulunan dcnaıunamızdakl 
aUrn kalkmış ve subaylara ifti-
Nhat ioiB U a veriiaiıtbr. 

Orgeneral Yılmaz 
konuluyor 

saat tam ISIS de ordu karar
gâh bınasiıi'n bahçesini dolduran 
kalabalığa Ordu Kumandam Or
general Retı,t Yılmaz çu jekllde 
seslenmiştir' 

»Ariz gençler, buşunktı asil dav
ranışınızla, cihana örnek oldunuz. 
G4>sterdlğiniz yüksek beyocam ay
ni hassasiyetle biz de duymakta-
yu,» 

Paşanın bu konuşmasının avdm-
dan gcnvleı gene hep bir ağızdan 
»Ordu Kıbns a» djye bağırmışlar
dır, Ordu Kumandanından sonra kı
sa bir konuşma yapan İstanbul 
Valisi Niyazı Akı da çok vakm 
bir gelecekte gayeye ulasıiacağmı 
belırtmıı, ve büyük topluluk ya
vaş yavaş sükûnetle dağılmıştır. 

Meclis, olağanüstü 
toplanarok Kıbrıs 
konusunu görüşecek 

ANKARA, Ocel 
T.B.M.M, bugün olağanüstü 

bir toplantı yaparak Kıbrıs ko
nuşunu görüşecektir. Büyük bir 
iliUmalle gizU yapılacak olan o-
turumda İnönü, KıbriB mesele
si hakkında parlâmentoya bilgi 
verecektir. 

• 
İstanbul'daki bütün 
polisler dün İstiklâl 
caddesinde görevliydi 

Oünku Kıbrıs nutıagı dolayısıy-
le poliste bütün izinler kaldırılmıt-
l u . istanbul'daki bütün Emniyet 
Amirleri emirlerindeki polislerle 
birlikte İstiklâl caddesmde görev 
almışlardır 

Diğer yönden miting sırasında on 
döviz Sıkı Yönetim ilgllilennce 
müsadere edlhnışth. 

Yüzen okulda bütün gün ders, 
geceleride danslı portiier var 

(Setteraiı 1 lacl şayiada) 
yası. tarihi, dinlen, sanatı, ziraatı 
ve yajayıtı hakkmda konferanslar 
verilmekte, filmler gösterilmekte
dir. Sonradan öğrenciler bu konu
larda kompozisyon yazmaktadırlar. 
Ders dışında ise çeşltU eğlenceler, 
konserler tertiplenmektedir. Gece
leri mei;hur caz ı-arkıcısı Beattles-
iarın müziğiyle dansetmektedlrler, 
Aynca jimnastik ve sıcak suyu bu
lunan yüzme havuzunda yüzmek 
haçlıca eğlenceler arasındadır 

İS CuMDE ISOO LİRA 
' Gemide kızlar ve erkekler ayrı 
ayrı yatakhanelerde yatmaktadır
lar. Onbeş günlük gezi öğrenci ba
sma 30 İngiliz lirası (takriben 1500 
TLl malolmaktadır. Öğrenciler ye
mekhanelerde yemek yemekte ve 
çamoşırlarmı da modem çamaşır 
makinelerinde bizzat yıkayıp ku
rutup daha sonra ütülemektedirler. 

Gezi üzerinde konuştuğumuz 
Haxiıan, Kraliçe Klızabeth Orta
okulu öğrencileri. «Bu seyahate çık 
mak için can atıyorduk. Çok mem 
nunuz, Cahşıyoruz fakat vorulmu-
yeruz Kitaplarda okuduklarımızı 
görmek çok ilgi çekici. Hepsi ak
lımızda yer ediyor» demiş sonra 
•Uermdeki lokuın kutularım gös
tererek. «Buradan bol bol lokum 
aldık. Çok güzel bunlar, yiyoruz, 
y i y o n u yuıe doymuyoruz, demlf-
lerdir, 

HEYECAN CIALIKLARI 

Öğretmenleri Mıss B A. Usher 
da. «Bu gezi öğrenciler ıçm çok 
faydalı oluyor. dedikten sonra. 
«Portakal, limonlorm ağaçlarm dal
larında sallondığmı, denizden sün
ger çıkarıldığını görmek heyecan 
çığlıkları atmalarına sebep oluyor. 

Dünyanın kendi kuçuk jehırlerin-
dekinden çok değişik olduğunu gö
rüp, öğreniyorlar, diye llâv» et
miştir. 

Tekstil iş kolunda 
90 iş yeri ile toplu 
sözleşme imzalandı 

Tekstil i; kolunda toplu if söz
leşmesiyle ilgili olarak İşveren
ler ve ıççl sendikası arasında ya
pılan toplantıda m ı; yeriyle »n-
laçmaya varılmış ve bu İş yer
lerinde ikilere yemek ücreti da
hil 310 ilâ 3S0 kuruşluk bir zam 
«ağlanınıştır. Öte yandan 24 bü
yük iş yerinde ise anlatmaya va
ramayan Tekstil sendikası bura
larda çalışan 10 bin işd için sam-
«ia ısrar etmektedir. Son toplan
tı çarşamba günü yapılacaklar. 

Elâzığda deprem 
oldu, hosor yok 

EIİZIÖ, Öıll 
IXin gec« ittt 01 dt lehnmlt 

d» dogııdan babya doğru 15 » -
nıyehk çok şiddetli oir deprem 
olmuş, halk yağmura rağmen 
gece varisi sokaklan fırlanut-
tır. tlgililerin ifadesine göre can 
ve mal kaybı olmamış, günler-
denberi devamlı surette yağan 
yağmurlardan &deta çamur ha
line gelmiş olan bir çok evin 
bahçe duvarları va bacuı yılol-
rmştır . 

Eğede 72 köye 
elektrik veriliyor 

tZMIR, Oael 
Egemn 72 köyüne önümüzde

ki günlerde elektrik verilecek
tir, tamir, Manisa ve Balıkesir'e 
bağlı 72 köyün elektriğe kavuş
masından sonra diğer köylere 
de trafo merkezleri kurularak 
Ege bölgesmde elektriksiz yer 
bırakılmıyacaktır. Köylere elek
trik Demlrköprü, Kemer baraj-
lariyle Soma termik santralın
dan verilecektir. 

Eğede bohor başladı 
İZMİR, Otel 

tzmır ve Ege'de bahar havası 
hüküm sürmeğe başlamış, soğuk
lar ve yağışlar tamamen kesildi
ğinden İzmirliler sayfiyelere a-
km etmeğe başlamışlardır. 

ATATÜRK'ÜN ADANAYI 
GELİŞİNİN 41. YILI 
KUTLANDI 

ADAMA, Atol 

Dun Adana, heyecanlı gunlarin-
den birini dana yaşamış. Atatürk-
ün Adana'ya gellşinm '11. yıldö
nümü törenlerle kutlanmıştır. 

Törende yapılan konulmalarda, 
Atatürk'ün Adana içm söyleratş 
ulduğu sözler bir kere daha tek
rarlanmış, onun önderliği, dehası, 
şahsiyeti vr, başardığı devrimler 
anlatılmış, öğrenciler taraimdan 
şiirler okunmuştur. 

Daha sonra, jeepten a l m m büat. 
Büyük Ats-nın « yü önce kalmıt 
olduğu odaya konulmuş ve od* 
halkm ziyaretine açılmıştu. 

CHP Adana ti 
kongresi yapıldı 

ADANA.(>Be! 
OHP Adana Ö kongre»! düa 

Asri Sinemada yapılmış kong
reyi AP ü başkam Ali Sepid d* 
izlemiştir. 

Cîenel merkezin teşkilâtla ya. 
kından ilgilenmediğini eSyUyen 
CHP U hatipler reformlan *efr 
teklediklerini ifade etmlşlertBr. 
Kongrede haaır bulunan CHP 
Genel Sekreteri vardımcıaı Cihaı 
Baban da gericilere çatarak «On 
1ar 22 şubatta korktular, 21 ma
yısta korktular, Kıbns olayla-
nnda korktular CHP nin İktl-
dan bırakmasından da kork. 
maktadırlar» demiştir. 

TALÂT PAŞA 
DÜN ANILDI 

lasi yüında Berlla'da şaMt edi-
lan TalAt PaşaMm «UhBflsttn 43. 
yıldönümü münasebetiyle dün sa
bah saat 11 de Hürriyet) Ebediye 
Tepesinde bir tören yapıtamitır. 
Törende merhumun c«i. Belediye 
Başkanı Haşim Işcan ve Hürriyet 
Büyüklerini ve Şehitlerini Anma 
Cemiyeti üvelerı hazır bulunmuş
tur. 

«*ı^*^^*^^A<»A^^k««»^*^l«l%»»fc»iM^*»ti^»^««»««»»i»0»l^«^^MWW^»<^^ 

Paıarte»! Matinelerden itibaren 

Ankara Sinemasında 
Senenin en gtiıel ve heyecanlı fflmi 

GANGSTERİN SEVGİLİSİ 
«PARTT GİRL» 

Renkli — İngüİMe — Sinemaskop 

Robert TAYLOR - CTD CUARISS 

llnıta EMero sucly gürıilılii 
ROMA, AJt 

Roma mıhk«mHi Anltt Ck-
bferg'i suçlu bıılarak denir moto
ru İle çarptığı SalvatoTf MUMO-
nun ^aranm ddamey» mahkûn 

Park ve Sus Sinemalarında 
Emsalsiz güzellikte bir »çk filnu 

ÇALINAN AŞK 
T M i n T t Ğ t l > Tatkin 90RAT - %t»ti A U » I I 

Btecgrbı SARADAN 
Bu miUtMnı T<iTk filmini bOtOa tommumu^gf huaifQ» 
t»v»ıye «dert! Ankara Herif Rekltoi; J78i/aw§ 

|lMİ0gMMIM«IMMMıMr*(IWMMIMMMI^^ 
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Sarı - Lâciverlliler bugün gidiyor 
Genel Sekreter Bartoldi dedi ki: 

« İtalyan seyircisi Roma'da F. Balıçeyi 
a[i(işiıyacal(.. F.Bahçe'nin uçağı 

8.25'te kalkıyor 
Ç ARŞAMBA günü MTK ile Av

rupa Kupa Galipleri üçüncü 
tur karşılaşmusının 3 hayati ma
çını yapacak oian Fenerbahçe bu
gün 8,25 de uçakla Roma'ya gide
cektir. Kafilede idareci olarak U-
lug. Bağcılar, Ergür, Sine, mcne-
cer Arıcan. menecer Erol. antre
nör Kokotovıç ve masör Durmaz 
ver alrvıaktad-T. Futbolcu olarak 
İ5e K. tsmail ve Semin hariç di
ğer elemanlar bu seyahate katıl
maktadırlar. 

M.T.K. da lig 
maçında takıldı 

BUDAPEŞTE (AA) 
Dilli oynanan Macaristan birinci 

kjime lig maçlarında MTK — Ma
ta ile berabere kalmış, Gyoer Ce-
pel'i 1—O, Ferençvaroş Kcmlo'yu 
2~-0, üypcşt ric Debrecen'i 3—O 
yenmiştir, 

Fenerbahçe 
yenildi oma 
şampiyon 
OİdU: 69-65 

Murat BİLGEN 
i STANBUL basketbol lig şampi-

yonu dün gece iki dev rakibin 
karşılaşmasından sonra belli ol
muş ve Galatasaray'a 4 »ayı fark
la yenilen Fenerbahçe takımı. İs
tanbul basketbol lig liderliğini ka
zanmıştır Takımlar saltaya gu bel
lerle çıkmışlardır: 

FENERBAHÇE: Tunc.r — Oü-
n.» — Fcrhan — Erdal —Engin 
GALATASARAY; Nedret — ü-

»al — Yavuz _ Nur — öıer , 
(Devamı 7 nci uy iada) 

v?TTO^'^^*î«!^?^^^!^v>,^^?rrr^.T ,._.„.,̂ A„,. y >;•W^:Ş'^y^'.••?l^••#-' ••'r'Çr:^!-.':-; 

Fiorentino 2-0 galip. 
Federasyon Bologna-Spol 
maçını oynotmadı 

Can Bartu'nun yer almadığı Fio-
rentınu. dün Genoa'ya Hamrin'in 
attığı gollerle 2—0 galip gelmiş
tir, İtalya ligindeki diğer maçlar
da Lse su sonu^ar alınmıştır: 
Çatanla l — Bari O, Inter 1 — 
Roma O, Mllan 1 — Modena O, 
Atalanta 2 — Vicenza 1, Lazio O 
— Messina 0. Torino O — Juvcn-
tüs 0. Sampdoria 1 — Montova I. 

Doping olayı ile ilgili olarak 
Federasyon Bologna — Spal ma
çını ovnatmamıstır. 

Türk dostu futbol adamı amatüı 
maçı ölçü olarak kabul etmiyo' 

SEVİNÇ GÖZYAŞLARI — Ligin «onunculuğa namzet takımı Kasımpaşa bu haftayı 3 puanla kaparken bir kıpırdanış daha yapıyordu. Yu
karıda, G. Birliği galibiyetinden sonra sahayı sevinç gözyaşları arasında terkeden kaleci özkay ile sevinçten gülen Turgutun bu halleri 
tribündeki Kasımpaşalı taraftarları hayli içlendirdi. (Fcto: AKSAM — Mahmut KÜÇtJ^K) 

K. Paşa G. Birliğini 
2 - f yendi 
B. Erorun iki şahane frikiği 
maçın sonucunu tâyin etti 

ROMA, 

TALYAN Futbol Federas
yonu Genel Sekreteri Bar
toldi ile çarşamba günü 
yapılacak F. Bahçe - MTK 
maçı için konuştuk. Türk
lere karşı eskiden beri sem
pati duyduğunu bildiğim 
güleç yüzlü Bartoldi'nin 
bana ilk söylediği cümle 
«İnanır mısınız, G. Sarayın 
Zürich karşısında kura so
nunda denişini hâlâ unu
tamıyorum» oldu. Daha son 
ra sıraladıkları ise bilhassa 
r. Bahçeliler namına mem
nuniyet verici şeylerdi: 

• Türk futbolunun h r i ^ S 
karşısında uğradığı başa-
rı.sızlık bence bir ölçü deği l 
dir. Nasıl Türk futbolu Ma-
carlara ters geliyorsa, ttal-
yan futbolu da sizlere, yâ
ni Türklere ters ge lmekte
dir. Bu bakımdan. Fener-

(Devamı 7 nci fayfaday 

Helal 9*n»T *. Rahmi MalUe«hı *, S«h*rp T * n k ** 

KASIMPAŞA; öslcar • • - - Oaaaafer •*, Milnlr * — Erdoitan *». 
C»m • • , Yttkael • • _ , Turgut •, Ra«U • . B. Erol • • • 
Met* *, Ahmet • 

a . BtRLlAt.- YükMl * — CunaU •*, Aykut • ' — Oral • • , İh
tan **, Oktay • • — Abdullah »*, Zeki ••, Tevfik •, Fa
ik *, Hamdı • 

COLLER: Dk. 10 Faik, Dk. n > . Erol, Dk. M B. Srol 

Millî Ligde 
puan durumu 

Takımlar O G B M A Y P 

1. C. Saray 24 14 7 3 38 13 39 
2. Beşiklaı 23 14 S 4 38 13 33 
3. F. Bahçe 22 12 « 2 »S l ı 32 
4. C. Tepe 25 10 10 S 29 24 30 
S. A. Gücü 24 12 S 
t . tt. Spor 2t t 9 
7. AUay 26 7 13 
t. F. Köy 24 t I 
9. D. Spor 34 t 7 

10. A. Ordu 23 8 7 
11. PTT 24 t 10 
12. G. BirUdi 13 t 9 
13. Beykoc 2S 7 8 
14. İz Spor 24 i 10 
15. K. Vtş» 27 ^ 9 

İKtNCt MİLLÎ L I G 
18. H. Tepe 22 S 6 
17. K. Yaka 2S S 8 
18. B. Spor 28 4 9 

7 35 27 39 
8 30 24 27 
8 21 13 27 
8 21 20 24 
9 3S 26 23 
8 22 25 23 
8 18 20 22 
8 18 27 21 
13 19 26 20 
9 15 23 20 

13 14 47 19 
HATTI 
10 18 27 18 
13 19 40 18 
i l 22 33 17 

Sir iR NUMARA — Yüzme Okulunun en ufak üyeei iki ' '^yo' '"' 
şmdakı Hüseyin idi. Numarası d» sıfırdı Çünlîü kaydı yaPil*"" ' 

TOrkiyenin ilk yDinıj 
okulu tirenle O C P 

Galotasaray kulübünün onciil% 
sonucu, çalışmalara dün başl̂ ^ 

AYDIN ÖZTÜRR 

Kasımpaşa dün Gençlerbirliğinı 
B. Erolun iki şahane frikik golüy
le 2—1 mağlûp etmeğe muvaffak 
oldu. Altmışıncı dakikasına kadar 
son derece zevksiz ve kalitesiz ge
çen maçm bu anında G. Birliği Fa-
ik'in kafa suluyla gol kazanmca 
oyun hareketlendi ve seyirciler uy 
kadan uyandı 

Umumiyetle Kasımpasadan daha 
derh toplu bir oyun çıkaran An
kara takımı Kalıp duruma geçtik
ten sonra isi lâubaliliğe döktü ve 
bunun neticesi olarak Kasımpaşa 
arka arkaya gol pozisyonlarına 
girdi. Fakat galibiyete beklenme 
dik gollerle kavuştu. 

Dk. 76: Yüksele yapılan biı • 
ulde B. Erol atisi yaptı 25 pas
tan kaleye kursun süratiyle yol
lanan top üst direğin İçine vurup 
ağlara mıhlandı Ve Dk. 86: yine 
B Erol bu defa 20 pastan ve yine 
frikikten topu şahane bir şutla 
alt köseden G Birligj kalesine sok
tu. Maç dört dakika sonra biterken 
K. P a « n m kümede kalma ümidi 
de artmış oldu. 

Kasııııpa!,alılar dün aldıkları iki puanla «onunculuktan onbesinciliğe 
Abdullahm tehlikeli bir atağını kurtarırken görüyorsunuz. K. Paşanın 

yükseldiler. Yukarıda Lâcivert-beyazlı kaleci ozkay'ı rakip sa£acık 
muvaffak olduğu maçta iki golü de frikikten B. Erol attı.. 

T E H L I K E L I H A R E K E T — Istanbulspor kalecisi Metin. Ankaragu-
cünün tehlikeli elemanı Ertan'ın bir atağını güçlükle önlerken. . 

islSpor ile Ank.Gücü 
dün yenişemedi: 0 0 

Hali] Erdoğan • • * Ömer Karadağ iridr İhsan Geygel * 

ÎSTANBULSPOR: Metin * * - Bahaltin ir-t, Yalçın iri, -
Yılmaz kir*i( Ercan t # Güngör • • - Turgut # 
Kasapoğla i,-k ^̂ hmet * Kfimil t Oi'fie idf-

ANKARAGÜCÜ: Aydın * • - Mümtaz * İsmail * - Bülent 
• Coşkun -kir Halim • • * - Hayri * Necdet * Turan 
• • Ertan ir* Candan ir-k-

- tslâm ÇÜPİ 
C EBEPSIZ bas ağrısına benzeyen bir oyun. İki taraf m da gayret-

lerinde futbol yönünü bulamıyacağımız parlamalar var: Maçın 
adı; tstanbulspor - Ankaragücü 

Topu yere İndiren 22 adamın iyi 
niyetini seyrettik sahada, Bu iyi 
niyet listenin basında lıml Yılmaz 
olan bir dellltanlı var, 

Sırım gibi ipince bu sırtı 4 nu
mara ile çizilmiş çocuğun vücudu
na top âdeta yapıştı. 

Bir büyük adam seyrettilt. Eğer 
ttendialnı sark masaJianndaki pren 
seslerden (1) korursa belki de bir 
Ocwlrk'ı yaşıyacağır. 

Onun ötcdnda baıta <ia btlirt* 

tığımız gibi ii(i takımda da oyunu 
güzelleştirme fayreti var. Bir ta
rafta Necdet. Candan, Halım, öte
ki tarafta Kâmil, Kasaboğlu, Bil
ge gibi iyi top yapıcılar, şirin, şip
şirin bir 4S dakika ortaya koydu
lar. Ama Ölü sahadaki bu gü7ellik 
hiçbir kale önünde şut olarak in
filâk etmedi, özet olarak Ankara
gücü - tstanbulspor maçının ilk 

(Oovamı 7 nci tayfada) 

Diverışiprı 
NETİCELER) 

1 koşu: Burgaç. Hanım 8. G. 210. 
Z. koşu: Oy var, Ferzan. Şenol 1, 

G. 145, P. 115, 2,35- K. At: Hülâgü. 
Dumanalı. 

3. koşu: Nasibim, Eyvak, Sarı-
gül. G. İOS. K. At: Saçaklı, Sa
manyolu, Sevinç 6 

4. koşu: Oğuzhan. Gabriella, Sun 
Shine 1, G. 850, P. 300, 145. 230. 
K. At: Misty, Suzi, Hayber I 

5. koju: Kaptan, Rastgele, Tur
han, G. 230, P. 115. 180, 170, K. 
At: Fezan, Peyk, Şenol I 

6 koşu: Multi Milyoner, Mis-
tinge). Rakkase. G. 135, P. 120, 
165, K, At; Oğuzhan, Souvenir, 
Balman, Thff Viking. 

7. koşu: Şükran I, Gül 5, Gaza 
G. 950. P. 245, 325, K. At: Hazar 
Veladet. 

8 koşu: Külhan, Cevahir I. Rüç-
han, G. 17.00. P. 150, 140. 110. K. 
At: Tayyar 10, Engin I, Lamas, 
Haydar II 

1. İkiU: l / l 1S,55 
1/8 S,90 
3/4 2,45 
2/8 19,45 

I. çifte • 2/7 2,$0 
1. Çifte; i/l 21,10 
3. çift* 1/1 «5,30 

2. İkili 
3, Ucili 
4 ikili 

Fenerbahçe - Beşiktaf 
genç takımtarı berabere 

Dün oynanan genç takımlar ma
çında Fenerbahçe iie Bejlktaa 2—3 
berabere kalnııslaıdaa 

P T T - BEYKOZ'U 
1 - O GALİP GELDİ 

Ali T ımar * ^ Celâl Beken ir Vedat Eynak irit 

P T T : Cavit * * — Ni)ıat * * Şükrü * — Yılmaz *if Tusut 
irir İsmail ir — Yüksel i,-k Zekâi * Abdullah « ^ Zi 
va * * Altan * . 

B E Y K O Z : Nihat * • — Ziya • * Nihat * — Alpay ^ Sainr. 
*ir intan ir-tr — Orhan ir Niyazi * * Şirtat * ^ İh
san i, Saiâhatt in -̂ r-

GOL. Abdullah (Dak. 3) . 

Raijit GİRAT 
bildiriyor. ANKARA 

Oyuna çok hızh başlavan PTT 
kendisine iki puan kazandıracal--
eolü üçüncü dakikada atmağa ıvıu-
vaflak olou. Şayet PTT bu golü 
atamamış olsaydı başkaca gol kay-
dedemı.vecek ve bir puana razı 
olacaktı. Üçüncü dakikada saifa-
çıktan Yüksel'in vaptıgı ortayı, 
Zckâı şutlamış, fakat tOD Beykoz 
müdafilerıne çarparak ?eri şel-
misti, tşte bu anda orada biten 

Abdullah topu tekrar kaleye gön^ 
dermiş ve golü atmıştır Dakika
lar İlerledikçe Beykoz rakibinin 
baskısından kurtuldu ve oyunu 
denk duruma setirdi tkincj dev
rede ovuna Be.ykoz hâkimdi. An
cak PTT liler zaman 5:aman po-
7isyonİ3ra giriyorlar. f3kat buıı 
dan istifade edemiyorlardı, Dk. 53: 
Şirzat ve Niyazi'nin ofsayt durum-
laauıa a l lanan PTT mtt(taflleri 

kendllarırı) boj bıraktılar; fakat 
Niyazi kaleye sekiz metre kadar 
•sokulmasına rağmen şutunu auta 
• tt). 

Maç 'Ja başka bir hareket olma
dan sona erdi. 

TOTO SONUÇLARI 
Kasımpaşa — Ankaragücü O 
tstanbulspor — Gençlerbırüği O 
Kasımpa.^a - Gcnçlerblrliğl 1 
(.ıtanbıılspor - Ankaragücü O 
P T, T, - Beykoz 1 
Demirspor - Göztepe 1 
Altav - Feriköy 1 
Altınordu - Fenerbahçe 1 
Altınordu — Feriköy 1 
Altav - Fenerbahçe ftehlr) 
Vefa - Sarıyer 1 
Karagümrük - tzm. D. Spor 1 
ŞeJterspor — Beylerbey) 1 

><ffr»yv<^^w^^ff^w^^^^^^^ 

Demirspor Göztepeyi 
bozguna uğrattı 3 - O 

Mavi - lacivertlilerin üç golünü de 
Fikri attı. G.Tepe çok kötü oynadı 
Samih Zoroğlu '••'. Tahir Turgay Nihat özbirgül •• 

D. SPOR: Doğan • • _ Erdoğan ^ Yalçın • _ Hüuıü • • • , Hayrol-
»in *•, Blrol »* — Abdürrezak • ' , Fikri *••, Muzaif ı , *, 
Balla *, Timuçin • •» 

GÖZTEPE: Ali •• _ Sümer *, Kâmil •• - Sedat "•*, Ekrem ••, 
Izıtt *» - Nihat • Gürıel •, Ftvji *•», Halil ••, Ceyhan ' 

OÜLLEB: Dk. 41 Fikri, Dk, II Fikri (penaltıdan), Dk. 72 Fikri 

Şinasi GÖRK bildiriyor, AN KARA 
Saha ve seyirci avantajından da faydalanan Ankaralım Demirspor 

cnbiri; özellikle haf hattının başarılı oyunu, bu arada lutboicularının 
oldukça arzulu çalışması sonucunda net bir galibiyet elde etti Göz
tepe bu yenilgi ile hâlâ bocalama devresinden kurtulamadığını gös
terdi. Eğer sezon başındaki Sarı kırmızılı ekip olsa idi. bu derece 
Kısır bir oyun çıkartnıazdı doğrusu. Demirspor maça çok hızlı başladı 

Ama vava.̂  yavaş ilk hızı kesildi, Göztepe az sonra toparlandı ve 
denk bir oyun oynamaya baijladı, Fakal, Hüsnünün güzel oyunu 
Mavi-beyazlılann tehlikeli akınlar yapmasını sağlıyordu. Nitekim 41. 
dakikiıda Hüsnünün sola kayarak yaptığı ortada, topa on sekiz dışın
dan şim.5ek gibi vuran fikri ilk golü kaydetti. 61. dakikada ise sol
dan Timuçin'in yaptığı ortada Göztepe ortahafı Ekrem ceza sahası 
içinde yere yatarak topa kafa vurmak istedi, vuramadı eliyle do
kundu. Hakemin verdiği penaltıyı Tikri ikinci defa olar.ık Göztepe 
ağlarına taktı. 72. dakikada bunu üçüncü gol takıp etti Muzafferin 
soldan yaptığı ortada Ali topu yumrukladı. Fakat meşin yuvarlak 
Fikriye geldi. Kaleye çapraz vaziyette olan Fikri şahane bir vole ü* 
üçüncü defa Göztepe kalesine gönderdi 

Galatasaray Spor Kul"^ ^Ç»*, 
cyüzme okulu» faali»'*' ef'^'ı!' 
tir. Euhi Sarıalp'ın i^are^^jiie 
yedi meşhur yüzücünün JJJK S. 
dıgı bu okul, kulüp °^" K''" <f 
besi başkanı Sadi " y e d i U 
konıı.şmasiyle açılm'S*"' „ , "' 
şından on iki, on üc ^ ..^ S'\ 
gençlerin toplandığı °''"„ui>''^, 
lan nıerasimde gençler ' jşie''L 
kı.yafetleriyle dikkati «« „jull ı̂  

Velilerin de hazır "uh'" ve „ 
rende geçil resmi yaP'""|,urUİ'l,Vj 
ders verilmiştir. Okulun ^̂ ^̂  j«» 
nu organize eden ve J>" , 0^ 
omuzlarında taşıyan "•'' coî " t 
•Bu yıl kulüp üyelerinınj'get'", 
rmdan 50 kişiyle faalıy^'^jU.»' 
Gelecek yıl dışardaki "giacŞ'j, 
elemanları da aramıza y^~^ 
Galatasaray bundan sonra ^̂  ji 
leıini kendisi yetiştireceB jj eP 
todlu bir programla 8* j , 
tecektir» demiştir. fÇvS'i^ 

Okulun yaz çalışmaları ^̂  j»P 
medeki Galatasaray adasi" 
lacaktır. 

A.0nüîM(9J| 
de galip: 3 

Necdet Oralalp • • 
Nail Dbi^er • 
Hüsnü Cündoğdu * , , •' 
ALTINORDU: Müınl» j , / 

Neyir •*. Yılmaz •*^,''jıl«lf 
»erem ••*. Seda» • „ ', 
»-» - Selim **' ^°*\, • " 
Mustafa •• , K. Vıl*»' 
Erkan *» T»" / 

FERtKöY: Necdet * ; : -ipc J 
'. Kaplan •* - - f j ^ *; 
Ahmet *. İsmet ^^ji 
Ahmet • Turgay * , 
Mahmul *, Muılaf» P»' 

GOLLER: Dk. 20: V'^^,!*»^ 
23: Ergün, Dk. *'• >r 
D k , 57: E r k a n . _ - ^ ^ l « 

, / ^ 
HASAN SOYSAL blldl'iy",' ^1 

Oyuna Feriköy da'̂ '̂ıdü ı< 
di. Mükemmel bir f", (jald' »r 
Nitekim Ergun Dk. 1^ ,£iı ^ 
kaleciyle karşı karşıya -jO 
tığı şut auta gitti BU ^ .^t ^^ 
saltan sonrs Altınordu ^ ^^^ 

Dk, 20: Mustata ger'd*" rfe "y 
kaptı, girdi v»; solıÇ y^' \l > 
duıan Vılmaz'a verdi O ° ^ 
şeşinden verden Oır şutla ĵ 
lü attı. Buna Feriköy ^r.^„ ı'',* 
cevap verdi Ahmet'in ''^.f.l'şjü' 
indiği lopu Ergün kafa "̂  
in sol tarafına bırak*' . 1 l ' . l ' 

Maç üunrtun sonra •̂ ""'pitl'"'.!' 
hine inkişaf etti. Devre ĵ  <|̂  
yakın Dk 13 de Yılmaz '" ^^¥-.^ 
di ve 18 köşesinden '>*'"', (L 
attığı şutla takımını '''',()» j / 
duruma yükseltti tkinri '̂̂  "i""-
37 

K?'> 
Erkdıi kalecinin flı^" .Ktı ,, 

.vakbştı. Necdet'i ijstün» ^ iA 
aşırtma bir sutla üçün''" ^ 
kaydetti ve maç da "^ 
sona erdi 

tir: 

brfi 
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Leslie Caron, sekiz 
yıllık bir ayrılıktan 
sonra dansa başladı 
^ze l yıldız 
j ^ i l içinde 
'ki de çocuk 
sahibi olmu 

l^«5ia£ Caron, beyaz per-
''̂ yl ve dansı bırakah 

êkiz yıl geçti. Bir za tam 
^̂ '̂'"ıla.r, beyaz perdenin dans-
Je müzikli filmlerinde bü-

L,* ''aşarı kazanmış olan 
"« Caron bu arada cvlen-

^ t S '"' '" '" ' ' "^ ' ' ' ' **• 
^nema severler, ,Parl«^ 
[^^'««rtkalı» ve «LİU. fl-
L f̂'̂ '̂ " unutulmaz yıldı» 

5"e Caron'u hiç bir zaman 
.""«tamıyacaklardır. 

Kendisine 
iyi bakmi} 

^*^ Şeklinde Oda» filminde 
»e'̂ ĥ  °^"lünü kazanmış olan 

"tr milyon liraya baş rol 
/"ayan Leslie Caron, slnt-
*»man 'e televizyonun her 

*r«<lı8ı yılda olmak 
7?',»nı muhafaza etmiştir. 
^ '^ kayıbı yokmuf 
l̂/! '̂'̂ 5Peare Topluluğunun 

„ l^^vü Peter HaU İle »r-
klz , "^" Leslie Caron. ee-
ösn '̂  ayrılıktan sonr» 
ketı̂  "^^atına yeniden döner-
,j •̂ aP'̂ Jfeı ilk denemede btı 
«eyf V'̂ ^ "stah&mdan hiç bir 
J, '̂ '̂ ybetmemiş olduğunn 
•̂ «•̂ termlstir, 

^^ra için 
değil 

^^''\''^-
tar? Leslie 
W'°"' bu haf. 
» ' Amerikan 
^;!^^onund a 
bir _ ^" "üyük 
«"n ba 

•̂ .̂ »slı tem-
'̂  rolünü 

"/̂ •Ĵ maktadır . 
l<!in* "̂ ẑanmalc 
tın, '^''«nıadı-

isiyle 
Caron, 

RO-
«en̂ ii 

Ĵ "̂  gazetecile-
tif.^y^ demiş-

ha» *"" henim 

^" da»!, et-
• *̂ '̂ im halde 
^'««n sahlfe-
»ü "î'''acaj:ım 
bal" ''Ekledim. 
,a "̂ '̂  raşa-

*"''"' artık.» 

^eni bir 
temsil 

daha 

uJ" televizyon ' 
U'•"' biter 

C * ^ yeni bir 
C ' ^ daha 

b>« Caron. 

< 2 , P - Uzun bir 

ingilizlerin bir nolu seks kraliçesi Diana Dors, 10 yıllık bir ayrılıktan sonra ana-
V tanına döndü re parlak bir tören ile karf ilandı. Yukarıda Diana Dors, gazete
ci ve hayranları arasında. (Foloı A K Ş A M ) 

İngiltere'den Amerika'ya giden ve orada film 
çevirmeğe devam eden sarışın bomba çok değişmiş 

DİANAD0RS.10YILS0NRA 
ANAVATANINA DONDU... 

Muier da i *'"' ^^^^ oır ayrılıktan sonra tekrar dansa başlıyan güzel yıldız Leslie Caron un 
^̂ f̂ciiere ĝl̂ '. î i İlginç pozu yukarıdaki fotoğraflarda i,örülüyor. Dansı terkettikten sonra cv-

"" °* lenen ve iki de çocuk sahibi olan Leslie çok mesuttur, (Foto: AKŞAM) '••Pcektir., 

QN yıldır AMerlks'» 
bulanan Te çeştttt 

filmler çevirerek seks kı-
raUçeUjH özeUiftni kay
betmemeye çalışan Dİaaft 
Don, bir ay kalmak ftM-
re lx»hdra*ya ıreJmlştlr. HHm-
r* alanında, Diana Dor^a 
»ayısı binleri aşan bayram
ları, gazeteciler re fot*t-
rafçılar karşılamıştır. 

Çocuklarını 
Amerikada 

bırakb 
tlri çocuğu olan ve en 

yıl önce evlendiği kocan 
İle müşterek hayatını de
vam ettiren Diana Dora, 
tngrillz televizyonunda, ünl« 
kabarelerde temsiller ver-

I mek ftsere b»-
srlltere'ye <Mto-
mttf bolnn-
maktadır. Ha
na Don, çocnk-
lannı, Ameri
ka'da, tngrlll» mfl 

• rebblyelerlnln y« 
I Binda bırakmı^-
j tır. Çocuklannı 
I niçin tnglltere'-
' ye f etlrmedlğl-
; nl soran bir ge-
' zeteclye, Diana 
Dors şöyle ee-

'•ap vermiştir: 
, «Ben çocukla
rımı, kendimle 
birlikte şnraya 
buraya ırötfir-
mekten hoşlan 
mam. Onlann 
kendi hayatla
rını yaşamak 
hakkına sahil» 
olduklarını ••• 
nıyornm. Aslın
da, evde etvr-
mak ve sadece 
çocuklarımla B-
rilenmek İster
dim. Ama afle 
hayatını sevdi
ğim kadar. 
leHml de sevl-
Tomm. Her-
hahfl birini, *-
teki için feda 
edemem.» 

Diana Dors 
hava alanında 
uçaktan indiği 
zaman, hayran
larının ve gaze
tecilerin en fai
li İlgisini çeken 
jey, genç yıldı
zın ayak bilek
lerindeki ve s-
yakkabısı flze-
rlndpkl İnciler 
olmu|tur. 

Amerika'dan ingiltere'ye ddnen Diana Dors, iki çocuğunu 
yeni dünyada bıraktı. Yukarıda «Aile hayatımı seviyorum 
ama mesleğimi d« ihmal •damam» dî iB li^^uı ]̂ duu 

LP'*-> 
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Mahpus makas •Hora 

JTL^İFJIİEIC^I 

Gen€İ kültürünüz 
kuvvetli m i? 

E) çabukluğuna benzer, şaşırtıcı bir oyundur. Toplantı
larda maharet ve marifet yarışı başladığı zaman işe yarar, 
boş zamanlarında çocuklarıyla oynayanlar için de bilinmesi 
faydalıdır. 

Malzeme olarak bir dikiş makası, bir metre uzunlu
ğunda bir sicim veya şerit ve bir de fular kullanılır. Fular 
işin Busıidür. 

NasıJ? 

(Cevabı 8-

e c v t U C K temn Mr ı t a n k ) ı» 
yatında aralarında yaşadığı 

insanlarla yaptıftı temaslarda et-
rafındakllerl sıkmayan, onlarla 

,h«r mevzuda konuşabilen kısacan 
sempatik öediSimlz kimsedir. 
Fı?vonomi8l itıbariylf munitinin 
ilcisini çeken insan, bilgisi ile de 
n tesri takviye edebiliyorsa iste 
aranılan insan o kimsedir. Böyle 
olmayı herkes arau eder. Derece
sini anlamak ise bu türlü test
lerle kabildir. O halde kendi 
kendinizi d^Serlendirıniz. 

Plorencp Nightingale'ın 
t̂ ueun ınu/f haline stetirilen o 
dH.sı nerededir? 

Sİ Selimiye Kışlası, b) Bey
lerbeyi Ssrayı, r) Haydarpaşa 
G?r Bmasv. 

2. (• - -) rumzu Mors alfa-
bPsımn han^ı harfidir? 

a) U. b) S n Ç. 
•?. Milâdi tfikvim Turkıyede 

h ı n p sene kabul edildi? 
') P26. b) 1923. c) 19'İ4. 

4. Numberg Mahkeme-nndp 
idama matıkıim edılpn 13 Nazi 
liderinden hameisı İnfazdan bir 
gün önce intihar etınistir? 

•s) Ribbentrof, b) Görlns, e) 
Kaytel. 

••). Dünyanın en büyük oteli 
hangisidir? 

a) Dolder Palas, b) Wr4dorf 
Astona. D Amencanı. 

fi. Dört devlet tarafından 
Al manyaya karşı imzalanan 
Vprjailles antlaşmasında Ama-
rıkayı han?] Cumhurbaşkanı 
temsil etmiştir? 

a) T. Woodrow WıİK)n b) 
Thedora Roosvelt e) Calvin 
Coolidge. 

7. Zürafanm boynu kaç o-
m urdan m e y d a n a gelmiştir? 

a l 11. t>! 9, d 7. 
8. Hollandalıların sembolik 

tahta pabuçlarına ne isim t*-
nlıı ' 

!<. Dünyanın en uzun tüneli 
hangisidir? 

a) Apenin. b) Mont — Ca-
nj^ D Simplon. 

10. tik tacllik tMidl&tuu 
kuran hangi millete mensup
tur' 

»I Fransız b) tngiuz, e) 
İsveç. 

U. tngiltert Başbakanı EDEN 
memleketimizi hangi sene liyar 
ret etmiştir? 

a) İMİ, b> 1847, e) 1936. 
(Cevabı 8. -sütunda' 

MarUet ipin veya şeridin 1-
• ki ucunun biribirine düğüm-
I lenmesiyle başlar. Bu seyir-
• çilerden birine düğümleti l -
• melidir. Ve aynı kimseye, i-

pi düğıim noktasından tut 
ması rica edilir, tpin diğer 
ucu, ilmek halinde, yerde du
ran makasın sol gözüne üst
ten geçirilir. Ve düğümü tu

tandan müsaade alınarak, cundan cektlfl zar'a" P 
düğüm kısmı, makasın sol tinde tutana doğru ; 

gözünden sarkıtılan ilmeğin Mahpus makas ^^^^^ 
içinden geçirilir. Sol göz ki- tur. 
litlenmiştir. Düğüm geri ve
rilmeden, bu defa makasın 
sağ gözünden ve gene alttan 
reçirillr ve tutacak oyun-
euya verilir. 

Bundan sonra, düğümü sim 
Sıkı tutması İstenen oyun
cuya, ipte herhangi bir kesik 
olup olmadığı, makasın sahi
den hapsedilip edilmediği so
rulur ve kontrol etmesi is
tenir. 

Bn kontrol de yapıldıktan 
sonra, mahpus makasın tt-
zerine fular örtülür. Maha
retli, fuların altında her ne 
yaparsa yapar ve düğümlü u-

Bangisi 
neyin 
parçası ? 
y A N D A K l resmin alt 

tarafında İcareler 1-
çlnde gördüğünüz de
senler, büyük resimde 
görülen şeylerin parça
larıdır. Yarım dakika 1-
çinde hangi parçanın 
neye alt olduğunu söy
leyebilir misiniz? 

, (Cevabı 8. sütunda) 
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Bunlar neyin 
parçalarıdır ? 

Yukandald rMlmds bir 
par':4«ı seçlİRilf ol&n çefitU 
nesnelâr nrdır. Bu parçala
ra bftkırak, bunların neyin 
psrçsları nlduklınnı ıöyl«-
yeblllr misiniz? 
(Cpvabı çözümler sütununda) 

SmNETÇI 
F.NVER Ü L G Ü N 
Mcsarty. Temkam RflcOk 
ülnm OtddMtf m AP-
No ff/3 > m : 11 « U 

I HRaOEUt N A R İ N f 
' /Sro- KBNAK FİSTO M 
te» ttrlû t$lemeU Kwna$M 
raatUtrak Aabara İ n N». » 

TuMMı i r H M 

uaa 
itslrlf (r : : 

. : . : 

\HfM9lA 
frtmprt̂ tnlan 

Silı̂ * 

SelâmliK 
Kulak vermeyin! 

kOJSVi ve p«k mahrem bir m«*«leiinl »nUttıktan sonr», o-
Imyucujn «oruyor: 

<Ark»daslarun, bir koca k«ruını bir kere aldatınca, o »İle-
lUn sihri bozulur, dl.yorlar. Hele kadın kocasını, bir defaya 
mahsul olmak üzere kaydıyla attetmlye de kalkarsa düzen büs
bütün bozulacak demektir, diyorlar. Zlr« bir kere affedilen 
koca, e kabahatini mutlaka Itlyad haline »etlrlr yâni karışım 
aldatmaya devam edermlg. Ne dersiniz, bile bile affetmekle 
hata mı ettlmî Sahiden yuvama artık yıkılmı» fBsüyle mi bak
malıyım?.» 

M. R. (Beylerbeyi! 

vs çeeukln bir liBBunıiBa. Har*t *• İnsuılaı hakkında bu 
kadar as, ba kadar masuas liklrlsrlnla ebnaama «asmamak 

knMl de#fl. 

Anea koeanua dub. Od «Ut Bösftm rar: Kini talaan afluı • • 
l»Blş rOıekUlifln mftnasmı Mlb, bununla borçlanır va taırtt bo-
runoa Mam»ra çahtır Kteıl da a«t yani kıbahatlar Islemanln 
rohı balina vatlrlr. Kecanısuı bu Del sınıftan hangUlne dahU 
olduğunu als bOlnlniı. BIlmtToraanu bu data ö4r«n«e<ıkBİnls. 
trl atml», ana rvvMiaı muhafata M"»!"! verraljslnlz H*ı!is«nte 
takarrttrt baltada. l«t« as!] karannııı e saman verecaktlBİı 
9bn(t!d*?ı lr«4t«>ı*«« buhınınartlım. 

•«Tt, Mnte h\ı a tvnru korm»»», fttitllk ıb» «kıl f*Mn 
ırk«datl«Tiflıı Onrlnd* ıhirtlım. M»ktubua«ıdt bani dıhı çok. 
ofilirU I1?III »ıhrUr mât*«ıı1r »«I 

M hanım! Sis s ı m n u ı va «1x11 kabna» daha İri olarak hi -
dlsalart. abı) Mvdlklerlnl •sndı$ınıs Inssnlsrs acmaeıms. Bakın 
ban haber »«riyorum VamUyorsunuz Arkadaş »aadıklsnms bu 
mMalarla, SISIB lyUljMnlsI düsünarak it^i], merak va blras da 
İnakaaçhk sababirto masgu) oluyorlar Te rtsden Ideta IntUcan 
•broTlaz, MaktubuBusdan hepsinin, kae«1a''iyla aralarında mühim 
tnUsmaslıklar olduğunu O^aniyonun. Sizin bugflıa kadar kale
si» d»»am adan saadetiniz. ballI ki onlsn rahatsız etml» 

Oı thp , t i ss aıkıdaı larmıı ı şlktyat eder bir tavırla canının 
nkmak lıiamtn). En Iriil diba umumi bir Kıdeyla, löylg dly* 
IİH' «Slı bu m*Mİ«aiıl v t y ı v ı r n r t o luru b«nttrl«rlnl, «rtnl-
ttaı Icladt, r^Bİ koctnııla kandl ı n n t ı d ı halltdlnlıl Bu mavra-
liri trkıdMlır la konuşmak u U fayda «ajilamai, bülbülün «üc-
Hlkler ve » r « r dojurur. Ht t i l timdlya kadar konusmuı olduju-
nuıu koenutn farketmtmea) l«iıı d« tadblr «luuı. (Şar*! arka-
daşlarınıı. n ana kadar ona. hlı blltyonıı edalı c*Um satmadılar-
aa iabil . I 

Kısası: 
fltljllal. 

Evinizle dış İlam arasındaki çizgiyi, biraz kalınca 

D U bahar tayyörlerin içlndo, 
yazın da keten ve poplin •• 

tekliklerle türlü türlü bluzlar 
giyeceğiz. Ketenden , popl inden, 
emprimeden, yün ve İpek 1ar««-
den , gece için ş i fondan, dantel
den. Kısaca her kumaştan ve h9t 
renkten blûz. günün hfltön «aa,t-
Iprinl doldurarak 

Ekonnmik . e iy lme büvflk ım-
kftn verdis inden her y s s t s k*-
d m her c ins bluza İtibar et
mekte haklı . Dikimi kolay, vılta 
nablltr olmadı ise. »1var»te %• 
İI5-ver işe eiderken hüvük nı-
hatl ık t emin etmesi de a v n . 

P a h s r a girerken elhisplorinizi 
gözden eeçtrin. Belki de. artık 
elbise olarak giymek istemediği
niz bazı eskiler bulacaksınıa. 
Bunlardan cok cici bluzlar v ^ 
pabtl irsinı ı . 

S ize bugün gece İçin - gün
düz İçin, spor — fantezi bir kaç 
blûz modeli veriyoruz. Rejini de 
son derece kul lanışh ve aarlf <v 
lan bu model ler her yasta v« 
şartta h a n ı m l a r tarafından glyl. 
lebillr. 

j l 

-tmjCo JTq a»j£aw VVW> ^^^|i 
o »um HSBq »p n>im çg 
•tqı3 paıtas^saa JSJBMBUJ ı-̂ p̂,!» 

-ugifLuı uBuiinunst "'*^'''l^j Jt" 
3puHBq BuuuSB[op '^"^''^,puW'' 
lSu8qisy SA apuıâui''P='^ ~,gji "" 
.ZR8 uısesiBuj utdj JiPH»'"''" j j «P 
-ausp »IZB» »ılEp 'uıSl ^^„L,fi'^ 
uiHB « i n i aıSH -JipuJizBI ^^j, üU 

• tasıauıauap uajızıuiBA e;3P .JBU'"' 
aUaıuaudiıaAiu auısu^J'^O* ' m; 
•30UB UUpBlUdBA (AM'̂ *'*̂  ^ ^'t 

JHiımıiJBiJiııı '^•""'"jj.ııj 
-BUl 'UBOIBZ IJlptUliJl*^ di»* 

' -juiBaıd ısBqJ»» ıs'̂ '** ^ııp 
BjCaA d[ •aoullHaS uapuS* p̂utt 
-uııınq unaij^SoP 1"»'̂  ''!îuje''"'* 

uiupjl.^ias non 'upı ^""7 ^g 
ISB^BOl BJUOS UB;i(ipIldBA Bp 

uist̂ ' ıjIMPaiS uEpuıjBJBi n(»n ^^fi 
UlSBJ(BlU BİABUUI »U** '•'""^uspUHİ* 
»[UlSa* UBpUISBlJJB »A '": u«» 

umBi4 w uBut\ınq »PI'''"^^aJ»' 
-m »puua nuınsnp •""<" * / ,0 »P 
uapzga «ES •n^S i8aoaııP«» J^,ıtt 
-a«tl!5(as •namtı '.ıIPnaıiAJP» * (,̂ 14 
auısauıauıuaınluıu di[i>lB) -»"^j ofl 
'BuısBujBujSu«3( utaoıdı BP ̂ juoS 
•jfiuiMS uBpuıjiB unzfl* '** u»f 
im^Bb IİJE JljB di ilBiBinjrU^^j^ 

-unon naujtı ı>ıapuı)ZB<* 1"* ,«,,«(4 
:jtttJBVinJI aiA'pS uaisıdcM ' '^ 

i I99|Il{ UI}a4«H*l^^ 

mmiQ^ 
nridV^BO 

BIZiM KUÇUK SIRLARIMIZ 
Muhtelif yamak pl$irme uıullerl vardır 

TAVA: Kızdınlmn bol yağ İçinde, kızartarak pişirmek, 
HAŞLAMA: Kaynar »uda haslıyarak pljlrmek 
SOTE: Hafif kızdırılmu az yağda, karıştırarak va a ı zamanda 

pl;lrmek. 
IZGARA. Vajsıı ve susuz. ızgara üzerinde pişirmek. 
RAGU! Yahni, bastı gibi at i u va yağla, tencerede, hafif ateşte-

pişirmek, 
BREZE; Fırında, hafif ateşte, afin İyice kapatılarak pltirllen et 

.vemekleri. 

Nasıl pişirilir (Palalesli omlet) 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l i l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

h<><biyMy^MMy^yyyMyM^yyyM^yyyMyy^MMyMMMMMMyyyyMMMM> 

GRATIN: Plşirilmif bir veme| ln 
kuvvetli hararetli bir fırın» 
üstten verilerek kızırtılmmı 

nWN' Böraiç flbl yemakler ve
ya bazı etlerin tepside, hrınds 
Pişirilmeli 

JMTALZEMB: Bir büyük pıtıiaı _ I adat ynıaurta - Bir tUU 
kaşı^ kttçap — luz, kumuı va kara blbar - 4 kaşık yat-

pATATEM mmlelk mlnlcılc doğrayıp nar gibi kızartın Bir kâıe.ve 
5-umurtaJan kınp karıştırın çok çarpmavın Daha küçük bir kâ- R ı i f n î n î î n V * » m e l < l e r î 

?ede, mıaırbrtl yajı İçinde ketçapı eritin biber, tuz ekin bir ka'ik * * * • » " » • " " J ' • • • 
!U koMin. sonra patateslerle beraber bu lalçayı yumurtanın içine 
kanjtırm 

Tavaya yağ koyun, iyice kızdjnn, kâsedeki patatesli vumurtayı 
kızgın .vatın İçine boşaltın Ateşi biraz hafifletin ve vumurtanm au-
.vu çekinceye kadar pişirin, dibinin tutmamajına dikkat edin, 

öALE Patalaıl) omlsl Bamy* 
!kon»<>rve) Krem karnmel 

AKŞAM: Sojan çotbıat, DUSUfl ah. 
patataa aalataıt, Kıam kara-
raal. 

LÜGATÇE 
«aUl""* ÇANAK Topı aktan ^"^ 

yayvan kâse. ,^s 
CARŞIBÖPEĞİ: Açılmiî ^ , ^ s -

ıle yapılan btr nevi » " 
İl bttrek 

koU* 
ÇATAL: Yamak yarken 

nılan aletlerden biri. 
plf 

ÇAVDAR Buğdaygillerden ^^f 
bttkı Çavdar ekmeg' <=" ^ j t -
letiıdlr. Fakat cabuK "<*•(. 
lar ve euc pıseı Baîi j ^ 
.vaglı sandvıçlerd» P'" *,pi' 
olduğu ıcın. so{uk b'H» ^ 
lirken faîla kullanıl 1' 

ÇAY: CavBİUerden bir «» „,» 
kurılfııI^-'-n T^ıı^iîi^*' ,-'' 
lan^ralt -
' • " • " • " , . j i f 
lerı c e / ıçluf ^d"» ^^i 
den lonr* mimiTierUi» ^ ^ ı̂, 
İkramı ysrleıımlıı Ade'lf 
araıtna alrmlıtlı . 

«titı- i 

S. 
'C, 
G, 

«tlj 

y 

>iw 
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«Colombia'da müzisyenler her ay en 
az 50 yeni şarkıyı piyasaya çıkarırlar» 

«G. IMERİKU' D İ HERKES 
GiTBR ÇALMASINI BİLİR» 
Los Colombianoslar memleketimiz'de en çok 
taksi şoförlerinin tavırlarını beğenmişler 
Los'Ionn kadın müzisyeni 
Tüık erkeklerini çok ama 
pek çok beğendiğini söyledi 

aı 50 M-ni şarkı çıkar bizim memleketic» dıjen Los Colombianoslar Akşam objektifine po« «Çok ucuz» 

in Londra'vo 
hâdise 

Konserleri dışında İstanbul'u 
gezmekle jünlerini geçiren Los 
Golombiano»'laT, talcsi ücretle
rinin çok ucuz olduğunu söyle
mişler : 

«Paris'de taksiye binmek 
bir mecele, hele yskın me
tale oldu mn iıiianı taksiye 
bile almazlar. Halbuki İstan
bul'da dolmuşa biniyorsunuz 
ne ı̂ cuz. «Dolaşıyorsun dola
şıyorsun azıcık para alıyor
lar.» demişlerdir. 

kurucusu o(an 
'̂  fiossofiot;cı melodUerini 

«leb utun dünyaya ianümtşitr 

b 

î̂» «tt» prodüktör } 

î 
( 

»»kM.?»' devam ettJrdi ar
am ettirdi. Bu 

. H hn? "* ''»^" atirece-

Jj""* ^ ' , '^'«'« Cehre: | 

d ^ ' " " ' »«ntteı» de. • 
^«i',\''*'*Tdı Şk" »açırttı. 

Çönkfl 
Ama 
TOzel 

l""»n p"/»PlunUnndan M- { 

S , «•'«..t,.. H,m de 6,. 

'̂ OfĤ  ""' yalnız bırak-

^*man Seden 

b. '•''llshr '̂"' naiplerinden 
ç>cn '̂  '̂ sman Seden ha* 
bi*"̂  V. "̂̂ »"alı Tayfur'un 

h!Xr i' '^"^'^^ y«Pan al-

^' selî,,._*"»s'nda da evde 

LONDRA, ö«el 

QAZ müsigiıün en önemli 
temsilclleıinden biri o-

lan Stan Getz, seri konser
ler Termek üzere Londra'ya 
gelmiştir. 

«Cool Jaj» m kurucusu • • 
utası olarak tanınan Stan 
Getef, «o» zamanlarda Bossa-
nova melodilerini bütün 
dünyaya tanıtarak şöhretini 
bir kat daha sağlamlaştır
mıştır. 

tnglllz müzikseverlerinin 
yıllardan beri bekledikleri 
Stan Getz'in Londraya gelişi 
büyük bir hâdise olmuştur. 
«Cool Jaz» İn oldug:u kadar 
«Progressive Ja«» m da tem
silcilerinden biri olan Stan 
Oeta, tngilterenin en ftnemll 
tiyatrolarında ve sinema sa-
lonlarmd? kanserler verecek
tir. Stan Getz, konserlerine 
hazırlanmak için provalarına 
başlamış bulunmaktadır. 

stan Getz: Londra'da: Câelişi büyük hâdise oldu. 

I.P.BELMONDODAN 
SONRA A.DELON 
DA BİR MACERA 
FİLM! ÇEVIRDI ... 

riTRK asıllı ünlü şantör Dario Moreno'nuu ısrarla memlı 
kelimizi övmesi karşısmda Türkiye'ye gelen «Los Co-

'ombianoB» lar bir gece kulübünde konserler vermektedir. 
.Moreno ile Paris'te aynı gece kulübünde çalışan Colombia'h 
ünlü üç kardeş müzik topluluğu, İstanbul'da en çok taks-
şoförlerini beğenmişlerdir. 

Doğumla 
müzik başlar 

Dünyanın ünlü «Loşların» 
dan Los Machucamboslann en 
önemli rakipleri olarak kabul 
edilen Colombia'U üç kardeş, 
Brigltte Bardot İle de «El 
Cuehipe» adlı ünlü pl&ğı dol
durmuşlardır. IJOS Colombianos 
trinsunu meydana getiren Eva 
(kız kardeşleri), Carbella vp 

Horthe kardeşler küçük yaşla 
rından itibaren müzikle meşgu 
olmaya başlamışlardır. «Siz nf 
zamandan beri müzikle meşgu ı 
oluyorsunuz?» sorusuna Colom 
bianosiar. şu revabı vermişlerdir 

' «Güney Amerika'da ve bi 
tâm memlekette ntUl! «alp-
mu gitardır. Herkes ı̂ itar çal
masını bilir. Dolrarala birlik' 
te müzik başlar. Türklerin 
4e daima dinledikleri müzik
leri yak mndnr.» 

Los Colombianoslann, repeı̂  
tuarlan oldukça zengindir. Kar> 
deşlerin en büyüğü Hortre. Co. 
Irnıbia da herğün yeni yeni şar. 
kıların çıkarıldığını söylemekte; 

«Bizler dalma şarkılar ya. 
rotor ve bütün dünyaya yaya. 
na. Bu memleketimizin aynı 
Kmands d* reklâmıdır. Her 
ay en az 50 yeni şarkı çıkar 
•e batıları beğenilir.* demek-
tMlir. 

«Acaba beni 
beğenirler mi?» 

Gurubun kadın mUzıkçisı Eva 
İse, Türk erkeklerinin de Ov 
lombla'lılar gibi esmer oldukla
rını söylemiş ve çok ama pek 
çok beğendiğini ilftve etmiştir. 
Bu arada. «Bir Türk'le evlene-
bitirmişiniz» sorusuna- «Colom. 
bia'da cok Türk var, satış ma. 
ğatalan var. Türkler yabancı d» 
İHI, yalnız acaba beni beĵ enlrler 
mi dersiniz.» cevabım vermiştir. 

Los Colonıbianog'lar, Türkiye' 
deki konserlerinden sonra mem
leketlerine dönoceklerdlr. lld 
yıldan bert Colombia'dan uzak
ta olan üç kardeş müalkçi, İtal
ya, Fransa; İspanya ve Ameri'-
da da konser vermişlerdir. 

Gene müzikçller bu arada bl-
ae. «Bu «ekilde konserierl bizim 
memlekette devlet adamları da 
teşvik eder Çünkü bizler aynı 
«amanda Colombia'nın propo> 
gandasım yapmış olnyoms.s da-
mislerdir. 

Los Colombiaaaa trioan arkadaşuMia Dotan Pttrattn 1W kmuifurkMa 

flhmet Tarık Tekçe 
tiyatro'da eynayacak 

PERDENİN KOTU ADAMI SAHNEDE 
İLK OLARAK 'FARELER VE İNSANLAR^ 
PİYESİNİ OYNAMAK İSTEMEKTEDİR 

Takçe: Tiyatroda mu\aftak 
olabilecek mi? 

kimse İnanaau-
SOlen hiç boş 
Osman Seden 

5». Î C ^ düşünüyor. 
'=1̂  IH? ^<=«« Osm" 

^ r ' i alfalar diler. 

d^^^ecek mi? 
„ S ı Ü ı *""''• Türk İrine-

,'*»' venl «ansın f«. 

a y a * ' ^ '̂ *»>» «»• .. '^%l»l, ^*?landı, Aneak 
V«»naukian„, ._.' 
,>r, J^\ 'cinde rinemt,» 

bnlamadı. 

y ^'"'^ rfmdl dillerde 
, I, ^'manyt'd. di; 

i S b n "'*" ^*^ Bn". 
, N - j . "f t '" ««"virdiH i-'t' T'" «" '• 
l̂l̂ kJ^ '̂nO^ Olanlar d» ç T 

Delon «Roko ve Kardeşlerinde» 
5« berabM' ıtrfllttyM. 

Renato Salvator 

gOK yılların en başarılı 
Jönprömiyelerl araamda 

yer alan Fransız yüdın Alain 
Delon. Chrlstlan — Jacxue'ın 
yönetiminde «Siyah lAle» 
adlı bir flllm çeTİrmlştir. Bu 
film İle Vima IM adında 
genç bir aktrisi de lanse e 
dilmiştlr ^Slyah Lftle», konu
sunu Büylik rransır thtllft' 
Ilnden &lan btr m&ceranın 
hikâyesidir Altln Delon'un 
bn flllmdek) oyıınımü ttör-
mek fırsatını ele ı^eclrenlpr 
aktörün çok muvaffak oldu
ğunu söylemektedirler. Kor-
del& bugünlerde Avrupa'nın 
büyük cebirlerinde gösteril -
mcş» başlanacaktır. 

Dlger taraftan bu filmi" 
lanse edilen Vlrna Uıi de e-
leştlrmecller taratmdtn hny-
II beğenilmiştir... 

Büyük bir Ihtlmftl Ue önü
müzdeki günler içinde Alaln 
Delon ile genç aktrtı'e Fran
sız prodüktörleri sert halinde 
fllml«r Hvlrttodüırdlr. Alatı M M , «Hnk Lite» ffininda 

gEYAZ perdenin kötü »-
damı Ahmet Tarık Tekçe 

önümüzdeki sezonda tiyatro
da oynıyacaktır. Tekçe, ti
yatroda da en büyük özel
liği olan kötü adam rollerin
de görünecektir. 

Tiyatro sahasmda şansım de
neyecek olan Ahmet Tank Tek
çe, Gazanfer ttzcan ile anlaşma
ya varmıştır. Tiyatro topluluğu
nun s;elecek sezon İstanbul bfll-
ge.slnde klralıyacagı herhangi 
bir tiyatroda rol alacak olan 
Tekçe: «Sivemn «eyirrtJcrfmi 
$imıtt ttvatrodn rfn beTdivnrumv 
demİKtir. 

Artık tiyatronun en îüçlü kft-
tO pd^mı ünanını almak <çln 
çalışacak olan A. Tank Tekçe 
ilk olarak sahnede KFareter ve 
tnganlant piyesini oynamak la-
temektedir. Tekçe, tiyatroda de
vamlı olarak oynıyacak. bu a-
rada Gazanfer özcan tiyatro 
topluluğu İle Ar""'i'->i" turneleri
ne çıkacaktır 

Tekçe ile konuştuğumu? sıra. 
da önümüzdeki sezon girişeceği 
tiyatro oyunculuğunun heyecanı 
çeker görUnmtlstür. tıYim kötü 
adamhk senin oefint frırakmıyor* 
dememi?» karşılık: ^B'imdaki 
incelik ham.ha$ka Hyatrrtvo kd-
tû Ue batlavtp Ivt htfme»ltı« •*• 
Hyorumı> cevabını vermiştir. 

Son olarak üç Hlmde rol ataB 
Tekçe be» çevrelerde pabucu
nun dama atıldığı şeklinde çık^ 
nİBtı «ihzleıp C"l< ıMlmÜs' «Val-
lahj hen vine çok Hlm çfvlrt-
yerum Fakat hnlk hana o *•• 
dor oltştı W her filmde görrrult 
iHiyor. e bir >ilm y\ldttt âa her 
Hlmde oymyamm ya. Zaten bir 
$öt de çtkarmiflar, hattû ban 
işportacılar tablalarına asmtt 
lar- «Kitapste oku' olma» A Ta 
rik Tekç.e'xi? film ofmaı» diyor 
lar Hayıf hnmr Tekçe'iit Hlm-
l«r oliit î - - ' ">—>--'ıt da ir-
taya çtkn. Mnt ffi* 
terecekhr* demiştir. 

Tekçe tstanbulds bulunan Wı 
Pransı» »UKÖTÜ ll« Tflrkiyede 
veya dısard» çevrilecek bir fU» 
için görüştüîtinü ancak kerin 
bir anlaşmaya şimdilik vanla 
madıltım •öıılertnt Uâ.v< ttoıl»-
tli. f A. tmk Iek9c: VmM «ı «tya^. 
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Memnun olana 
sinirleniyormuş I • • • 

tNGtLlZ tiyatro yxım PrMiejr, Mr gttn, b«rab«lnd«, İyi otna 
bir İrlanda köpeği U«, tanıdığı bir vet«rlnw« müracaat «tmlı: 
« — Şunun kuyru^nu, tam diblndan kMmanlsi rica edlyo-

»um» deml|. 
Veterirer şa^muf: 
«— Canım, bu köpeğin güzelliği, kuyruğunda. Yazık degll mi.» 
I— tstemiyorum, kes canım, kes.» 
«— Peki, ama lütfen sebebini söyler misiniz.» 
«— Canım, »rasıra kaynanam bizi ziyarete geliyor. Evde, hiç 

kimsenin bu ziyaretten memnımluk duyduğunu, hiç bir şekilde 
ifade etmesine tahammül edemiyorum.» 

Rolden role 
D I R asilzade Garriek'in mebus olmasını ve Meclise gir

mesini jstiyor'lu. Garrick, «Hayır Lordum» dedi. «Parla
mentoda bir aptal rolünden ziyade sahnede bir büyük adam 
rolünü daha ivi ovnanm.» 

Kılıcın yapamadığını 
./^OCUKLUĞUND.'i .\apolyoiiuii nayramydı. İmparatorun bir 

* portresinin altına .iöyle yazmıştı: «Bunun kılıçla bitiremedigi-
n' ben kalemle tanıaınljyacağım: 

Sonraları onbınlerce kişilik bir hayal ordusu meydana getirdi. 
Otilara unvanlar, paralar verdi. Geri aldı. En basit ailelerden a-
damJar en yüks-îii iktidar mevkilerine tırmandılar. Balzak her nıev-
«ua dokunuyor, '(Niçin ahmaklığın da trajedisi ele alınmasın?» di-

^ 

iyi anladık, aen 
tuttun... Ta o-
nu Idm vnrdn?. 

HiiKiüiis l:i:::!:::iin:n::::H;:;;:!!:ı::;:;:;M::::::ll 

i Mektubun azizliği 
lİI IJÜGO'YA üzerinde adres bulunmayan ve sadece «Fransanın «t. 
p; büyük şairine» ibaresi yazılı Wr mektup getirmişler. Hüga ta
li: vazu göstermek için mektubu açmadan Lamartine göndermiş. La-
lİİ ııartin mektubu iade etmiş. Mektup birkaç dela, iki şair arasın-
İİİ «a gidip geldikten sonra nihayet Hügo tarafından açılmış ve şair 
IH Aifred de Mussefye yaalmış olduğu anlaşılmış. Bunun üaarine 
Jİl Hügo löyle demiş: 
İli «Bu mektubu herhalde Muaset kendisi yazıp yine kendlsinf 
İli göndermiş.» 

Utanmaz adam 
ly R'"^ f^' ^vgo tiyatrodan evine dönüyormnş, kapıunm li-
11 üni birkaç defa çalmanna rağmen kapıcı açmamış, Şn 
ğ dökmek ihtiyacını dayan Hügo evin duvarının dibine •«-

kalmnş. Bu sırada oradan geçen yaşlı Ur adam «Vletor Hü-
ge'nnn evinin duvannı kirletmeye atanmıyor manm e«ek 
herif» diye batırmış!.. 

i 
Heyecana kapılınca 

ili D A n i j Mimi bir piyeste, bir İşçiyi müdafaa eden avukat rolOnü 
11; oynuyor, karşısında da heyecana kapılarak söyliyeceklerinl 
İli unutmasıyla meşhur aktör Tomashevski hâkim rolünü canlandı-
:•: nyordu. 

İl; Paul Mum ikinci perdenhı »onuna doğru meşhur konuşmasına 
İli başlamış ve 30 dakika süren heyoeanlı konuşmasını şu cümlelerle 
İJİ bitirmişti: 

cMahkemeniı nasıl olur da adaleti çiğnetir, BU işçinin de dDn-
II: yada Mr yeri olduğunu naaıl İnk&r edersiniz?» 
Ijj Çok dokunaKlı ve heyecanlı konuşma, hiklm rolünü oynıyan 
::': Tomashevskiyi öylesine müteessir otmlştl ki mevzu İcabı evet do-
3: most gerekirken, «Hayır, hayır» dlyo bağırdı ve piyesi berbat ottl... 

Çalışmanın sarhoşluğu 
!<l 

H 

DAJLZAK'IN çok kuvvetli bir mnhayyiltei vardı. Hatti baıan 
bu BiıüıaTylleTe hakUd hayatı M e galebe çah.rordn. Ça-

kşmanın larheşlııjhı içind« kendi yarattıfı kahramanların 
•ahi oluyordu. 

Bir fttn çalışırken bir doatn odasına girdi. Balıatı de«-
tnna, «Tasavvur et dedi, lavalb kadın intihar etti.» Dosta 
hayretle irkUdl. Biraz sonra Balçak da hakikat dfinyasma 
döndü. Çünkü onun kaıdettiği bedbaht kadın Eugenie Grande 
hH ve ancak kendi hayal Deminde yaşıyorda. 

iij.K;!;;;: 

Gerçekten son ise 
I ^ O T t bir romancı Capus'ye yeni eeerini 

göstererek, «Son eserim, üstad» demişti. 
Capus: «Son eseriniz mi?» demişti. 

•Gerçekten son mo Ne saadet.» 

Sabır ve... 
TLfE.^HUR Fransız komedi yazan Bastille 

hapishanesine kapatıldığı zaman da
varda «Sabır fazilettir» diye bir cümie gör-
dH Albna Uftve etti: 
«Eleklere vergi bir fazilet.» 

':!!::!?:f{!TÜ:n::::;:!!:ii 

Tam seçim taktiri 
J^OMAM ve dram yazarı Capu» bir miUetvo-

kili ile konuşurken siyasi kanaatleri olma
dığını söylemişti Milletvekili hayret etti: 

— Ne... Bu yaşta hiçbir siyasi kanaatiniz 
yok mu? Tuhai şey doğrusu Ama seçimlerde 
tereddüt edecek olursanız benim fikirlerimi kul
lanabilirsiniz. 

Capus, «Teşekkür Pdpriıu, dedi. Benim yü
zümden kanaatlerinizden mahrum kalmanm 
İstemem » 

işe alındı 
•TBÎ8TAN Bernard bir aekre-

tor anyordu. Zeki görünüş
lü bir gönç müracaat etti. 

— Tamam dedi Bernard, Ta-
nn sabah erkenden çalışmaya 
başlarla. Adınu ne? 

Genç adam çok utangaçtı. Üs
telik kekemeydi: 

— Co... Co... Co... Cordier. 
— Tüh dedi Bernard Ben si

ze sadece Cordier diye hitap et
sem olmaz miT 

Spor ile aşk 
arasındaki fark 
- 3 P O B Ue a«k sadakat 

sizliği arasında ne 
fark vardır? 

— Spordan herkes sJz e-
der ama spor yapanların sa 
yısı pek azdır. Aşkta sada
katsizlikten ise kimse sözet-
mek İstemez ama çok kimse 
sözünü etmek istemedi^ ba 
durama dii.<jer... 
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Çok me$0' 
pRANSIZ trajedi 5**^ (^«l^ 
^ bir piyesi üzerint>«-,«K y 
odasına kendisiyle gö^"^ ıS'>Jt 
yen bir adam girmiş. §* %/ 
da beni rahat bırak/' v*" /̂ 
Trajedinin en enteresâÇ, 'gi' , 

:1 
.vlm. Bir bakanj asacağr jd 
dalayı da kapı dışarı c 

ai Ya ödür**̂  ^ 
CAJNT-Beııve çAjfJİ 

zetenln bir hisıJjf > 
luvga etmiş, tauhi^K 
hissedar düelloya ka^ ^ * 
mislerdi. Düello gürj,» *jt 
daktsn boşRniTCdunfi'^J 
mor TaeiTordu. I^ij'jt» 
yapılacağı çayıra şe ^^ 
le gelen Saint-Bpnve|tıi',,t* 
esnaMnda da semsIyfjT^ 
pamak İstemedi ve ^, p 
«Öldüriilmerr ranr/rf 
kat kendimi «ı^ütm 
.TPtim Tok» dedi 
devam etti: «Sizint 
mekten vaifeçtiıtı. jf 
«(>i Sldürürsem F /7 
MI çirkin 
nıniA 

•damı 
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tUvsBİn bu urı», 
haııtUrsnlar 

Odhtn 
BAYKAltA fA> 
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