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Rumların küstahlığı Kıbrıs'ta silâhlı Rumlar B. Elçimizin 
yolunu kesmeye kalkıştı. İngiliz askerleri olaya müdahale ettiler 

HÜKÜMETE VERİLEN YETKİ 
RUMLMli TEUISUINDİRDİ 
İlli ıııııı l l l l l l l l l l l 

Cinayet işlendiği zamanem 
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) « A A T J L olduğu 22 yıl sonr» anlaşılan Rüstem Bahçıvan, cüıayeti İşlediği zan>n" >-' 
°''^ dünyaya bile gelmemi» olan iki jandarma eri arasmda adliyeye böyle 

Yazdığı bir mektup 22 yıl 
Sonra kaatili ele verdi 

Çifttik sahibini ildüren ırgatın duruşmasında, 
25 tanıldan 10'unun ölmüş olduğu anlaşıldı 

< 2 y^ önce Artvin'de islenen bir cinayetin duruşması İzmir Ağır Ceza Mahkemesinde 
Olarak '̂*'"'S*'f- Artvin'de Necip Çavuş isimli bir çiftlik sahibinin yanma 23 yıl önce ırgat 
»onra ^"'*" ^* •''r y" çalıştıktan sonra ÇiftUk sahibinin esrarengiz şekilde öldürülmesinden 
tır. o,°"*"^an kaybolan Rüstem Bahçıvan, İzmir cinayet memurları tarafmdan yakalanmış-
OfiJü l^ "sili olarak cinayetten sonra adlan adliyeye verilen 23 tanıktan 10 unun « -
*«llyev. '^""ün 'se kayıp İaulundulu görülmüştür. 22 yıl sonra iki jandarma arasına. ,ZZ''.'o AYDIN. = 

,„^^^*J'e getirilerek sanık sandal- (Dev«n. S . . 7 Stt. 8 d.) yok. diyor. (Foto. O. AYDIN, . 
" ' • • . 1 , „ , „ „ „ , „ „ „ „ „ . . , . . . . . • • . . • • • • • • » • I M I I I I I l M l l f l I l . l I I . I I M . I I I . I . I M I I 1.111.11.... • " 

KAATtL olduğu seneler sonra 
- ' ortaya Çıkan ihtiyar «Ben kim

seyi öldürmedim. Cinayetle alâkam 

Belediye sinema 
biletine zam yaptı 
Ayrıca ekmek gramajı da 10 gram düştü ve 
böylece gizli yeni bir zam yapılmış oldu 

H. BEDRETTİN ÜLGEN - ^ ^ — ^ - ^ - -

W , ** yıldızı TürlMin Soray'ın annesi, Itızınuı aifijı Rüyhın 
'"' >!<• alâkası olmadığını tsbat için evleneceğini açıkladı. 

(hızının âşığı ile ilgisini 
Yûlanlamak için evleniyor 
^^liha Şoıay «Rüçhana âşık olmadığımı 
^"^teıdim. Benim Ahmedim var işte»dedi 

O NEMA yıldızı Türkân Soray'ın annesi Meliha Şoray, dim kı« 
iBfl* ^•''"'s olduğu nafaka dâvası için geldiği adliyede, uzak-
jş^ *«rabası olduğunu söyledijı ?7 yaşında bir gençle evlenece-

^Çi^lanı^tır. Meliha Şor>iy S* yaşındadır. 
'̂tmet Çevilc adlı geieceıaekl ffitvuu Sa. 7 M . 7 «» 

H. BEDRETTİN ÜLGEN 

Belediye çeşitli eğlence yerleri
nin tarifelerini yeni baştan gözden 
geçirmeye başlamıştır tik olarak 
sinema tarifeleri üzerinde incele
meler yapıhnış ve her bilet üc
retine 50 kuruş zam yapılmasına 
karar verilmiştir. Bu duruma gö
re tarifeleri iki lira olan sinema
larda biletler 250, 250 olanlar 300. 
300 olanlarda 350 kuruşa yüksele
cektir. Zamlar halk günlerine de 
aynı nispet dahilinde akscttiri-
lecektir. Yen, tarifenin Valilikçe 
onaylandıktan sonra yüı-ürlüge 
konmasına başlanacaktır. 

Diğer taraftan unların nakil 
işinde uygulanan tarifelerin art
ması üzerine ekmek başına da bir 
kuruş zan: yapılması gerekmekte
dir. Fakat bu kuruş kabili tak
sim bir rakam olmadığı İçin Be
lediye bundan vazgeçmiş, 710 gram 
olan ekmejl 700 grama indirmiştir. 
Bu suretle gramaj düşecek, fakat 
fiat deid^mlyecektlr. 

iki Azılı yankesici 
Hacıhüsrev'de geçe 
tabancalı düelıo yaptı 

İstanbul'un azılı yankesici ai
lelerinden İkisinin reisi önceki 
gece HacMsrev'de tabancalı bir 
düello yapmışlardır, Gangster 
filmlerinde olduğu gibi düello e-
den Nuri Özmut ile Nuri Ke
mendi sokak köşelerini siper «• 
larak iki şarjör boşaltmışlardır. 
Yakalanan Kemendi nezaret al
tına alınmıştır. Firarda olan 
Nuri Özmut arannıaktaMiır, 

m 

Rosides, T.B.M.M. 
kararını U-Thant'a 
şikâyet etti 

LEFKOŞE, (Ajanslar) 

Türkiye B. M. Mec-
lisinin gerektiğin
de Kıbrısa askeri 
müdahalede bu
lunması hususun
da hükümete yet
ki veren kararı, 
Türk cemaati ü-
zerinde bir sevinç, 
Rumlar arasında 

ise şaşkınlık ve 
telâş yaratmıştır. 

Rum cemaatının İçine düş
tüğü şaşkınlık, Rum radyosu
nun Yayınlarında da kendini 
göstermiştir. Radyo, dünden 1-
tibaren Türklere karşı yöneltti
ği tahriklere ara vermiş, bu a-
rada T B. M. Meclisi kararmın 
dünya barışma ve Türk-Yunaa 
dosthıButıa yardımcı olmıyacafı 
' tckcarlamajMk^.-bafl*-
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I HABP filomuzun, İskenderun açıklarında ve cahillerinde yaptığı atış tatbikatı dün sona ermış-

diı-. Bu arada, çıkarma tatbikatları da yapılmıştır. Yukarıdaki resimde, gemilerle nakledilen 
bir piyade birliğini, çıkarma sırasında görüyorsunuz OFota: AKŞAM; İskenderun . Özel) 

Senato, Gürcanm Ölüm 
cezasını onaYİamaılı 

cezasiDiD 
kesinleşti. Deniz re Gtcanm durumu Mecliste tekrar görüşülecek 

nr 

S Î L A H L I RUMLARIN 
BİR EI>EPStZI.t&t 

SUâlılı Rumldr dün Türkiye B. 
Elçisi Mazhar ftzkol'un reımi oto
mobilinin önünü kesmişler ve B. 
Elçiyi durdurmak istemişlerdir. 
Rumların ihtarına aldırmayan B. 

(Davamı S«. T Sü. 4 d») 

InünO "Kıbrısto 
durum henüz 
belli değil,, dedi 

ANKARA, Öıal 
Başbakan İsmet İnönü, önceki 

gün Kıbrıs konusunda Mecliste 
yapılan gizli oturumla İlgili olarak 
şöyle de«ıiştir: 

«Mecliste Kıbrıs meselesini et-
rath olarak konuştuk. Teklifimi 
tasvip ettiler ve tam yetki verdi
ler. Bundan sonra dayancımız 
kuvvetli olarak memleketin *»m-
setint tâym edeceeiz.> 

CENC HANIMLARLA 
ŞAKALAŞTI 

Dün sabah Cumhurbaşkanhjı 
Köşkünün bahçesinde mutad ge
zintisini yapan Başbakan, gazete
cilerle ve Çankayada gezinen genç 
hanımlarla şakalişmış, bazı genç 
hanımların ellerini sıkarak onla-

(Devamı Sa. 7 M . 4 «• ) 

PAKİSTAN MECLİSİ 
TÜRKİYE'Yİ DESTEKLİYOR 

RAVVALPİNDİ, A.A. 
Pakistan Meclisi, dünkü oturu-

munda Kıbrıs meselesine âdil 
ve barışçı bir ha] çaresi elde et
mek İçin Türkiye'nin giriştiği 
mücadelede kendisini devamlı 
surette desteklemeye karar mt-
mlştir. 

V BELÇİKA tlzüm Kraliçesi Laurette Jonckers, dün San Gior-
gio gemisiyle İstanbul'a gelmiştir. 19 yaşında iktisat öğren
cisi olan güzel, geçen yıl Brüksel yakınlarında tertiplenen 
şarap festivalinde sekiz bin müsabık arasından seçilmiştir. 
Güzel, Türkiye seyahatiyle beraber bir de son model oto
mobil kazanmıştır. (Foto; AKSAM — Süha BAYKAL) 

Adliyeye 2 karısı ve 
4 çocuğuyla geldi 
İkinci karısı, kocosının başka biriyle evli 
olduğunu öğrenince mahkemeye başvurdu 

ANKARA, ÖMİ 
/-• UMHüRİYErr Senatosunun 

dünkü otrumunda 21 Mayıs 
İsyan harekâtının elebaşıları Ta
lât Aydemir ve arkadaşları nak-
lundaki ölüm cezalarının yerln« 
getirilip getirilmemesi hususu ı-
kinci defa görüşülmüş, Erol Din-
çer ve Osman V)' ni7'derı .ımra 
Fethi Gür a 
cezasının o > 
Sİ 11 oy farkıyla kabul edilmiş
tir. Bu suretle, emekli kurmay 
albay Talât Aydemir hakkındad 
ölüm cezasının yerine getlriıme-

rOavamı Sa. T Sü. 7 det 

Meclis, vergi 
tasanlanm 

gSrüşmeye başladı 
ANKARA, Öx«t 

MJlet Meclisinde vergi reform 
tasarıLınnın görüşülmesine baş* 
lanmıştır. İlk olarak gelir vergi
sinde değişiklik yapan kanun ta
sarısı ele alınmıştır. Tasarı üze
rinde izahat veren komisyon söz
cüsü, tasarının lüzumunu savun-
Oiuştur. 

CKMP. sözcüsü İrfan Baran ta» 
•arının aleyhinde bulunmuş v« 
«Büyük ölçüde vergi kaçakçıhll 
yapıldığında hepimiz müttefikiz 
ama, zarar edenleri mağdur edl-
ei hükümler vardır, bunları tasa
ndan çıkarmak l&zım» demiştiı. 

M.P. adına konuşan Salt Kena l 
İnal da »Hükümet devlet h a i i i -
malarında kısıntı yapacağına hal
kın satın alma gücünde k i ' ti 
yapmaktadır, dedikten sonra v •-
kara Ticaret Odasının vergile, t-
leyhinde geçen yayınladığı ir 
broşürdeki cümleleri aynen u;^-
rarlamıştır. 

Tasarı üzerindeki müzakerelee 
bugün devam edilecektir. 

p E R I b E Tan adlı bir kadm, i-
mam nikahıyla evlendiği eşi 

Mahmut Kamçı ile, eşinin ken
dinden önce virre imam nikahıyla 
evlenmiş olduğu rakibi Hatun Be
şik aleyhine Savcılığa başvur
muştur. 

Aslen Malatyalı olup, ^ehrimlıde 
amallık yapmakta olan Mahmut, 

i2 yıl önce Hatun ile evlenmiş v« 
ondan en küçüğü 45 günlük olan 
dört çocuğu olmuştur. Daha sonra 
evlendijl Feride ise durumu öğ-

iOcvamı Sa. 7 Sü. S d«) 

Sosyal Sigortaloı 
Kanun tasalısını 

Senato kabul etti 
ANKARA. Özel 

Cumhuriyet Senatosunun dü.'Ku 
birleşiminde sosyal sigortalar : -
nunu tasarısı görüşülmüş, tşçi Si
gortaları Kurumu adının So 1 
Sigortalar Kurumu olarak değişti
rilmesi kaıarlüstınlrauştır. 

Sosyal sigortada sigortalının e« 
ve çocuklarına da sağlık hizmet
leri sağlanacaktır. Malûllük ve 
yaşlılık sigortalarından ballana
cak aylıklar ise 120 liradan 250 
liraya çıkarılmaktadır. Emeklilik 
yaşı kadınlarda 55, erkeklerde «O 
yaşına indirilmiştir. 

ZAFER MADALYAStl-
m iittin jrüaunden bau ted* Üıtn hamal, adliycy* böyle geldi 

Dinamiti ağzına 
koyarak ateşledi, 

ANTALYA, Otel 
Bir süredenberi asabi kriıler 

Eîeçirmel(te olan Gündoğmuş, 
Kayabökü köyünden Kadir Şa-
hinkaya leci surette intihar et
miştir. Ağzına koymuş olduğu 
dinamit lokumunun fitilini a-
teşleyerek lıayatma kasdeden 
Kadir'in çene kemikleri ile ks-
w,ıs\ 20O metre Uerde bulun
muştur, 

130 işçi oturmo 
direnmesi yapıyor 

Topkapı'daki Samurkaş ma. 
deniş fabrikasında çalışan 130 
işçi dün sabahtan itibaren fiîb-
rikada, işlerini terkederek otur^ 
ma direnmesi yapmışlardır. Ye-

! di haftadan beri ücretlerini al-
! madıklannı iddia eden işçiler, 
I işveren haftalıklarını ödeyince-
! ye kadar oturarak direnişmeye 

devam edeceklerdir. 

lelier çoiınınca şehir 
elektriksiz ka'dı 

ADANA, Öt«l 
Karata! İlçesinin elektrik telle

rinin mühim bir kısmım kesvrek 
çslan hır<iizUır, iiçeniB M Mat e-
lektrikEiz kalmasına i«b«p oUııu;-
iudu. 
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FEv:zi şEftöerçi 

Gazetelerin olum ılâıılan 
bir, sosyete sütunları iki. Ne
dense bu sütunlarda bir tür
lü Türkiyenin bir Cumhuri
yet olduğu bu Cumhuriyetin 
bir takım kurallar getirdiği 
kabul edilmiyor. 

Bakıyorsunuz Prenses bil
mem kim, yaz tatilini geçir
mek için hangi yalıya gelmiş, 
verdiği kokteylde Ptens bil
mem kim ile Prenses bilmem 
ne de hazır bulunmuşlar. 
Prensesin z«vc-i muhteremi 
bilmem ne pa.'ia şunu yapmı.ş 
bilmem ne beyefendi de ne 
demiş. 

Bir de agalaruuız, beyleri-
mır, beyefendilerimiz, efendi
lerimiz efendi hasretlerimiz, 

şeyhlerimiz, şıhlanmız, hacı
larımın, hocalarımız var, Bl-
Jim bildiğimiz Mustafa Ke
mal Devrinde çıkarılan bir 
kaııunla bilcümle «elkap» il-
ira edilmişti. Türkiye Cumhu
riyetinde, ne pren.s vardır, ne 

prenses. Ne ags, ne efendi 
hazretleri 

Bu kanun devr-ı demokra-
.sıde yürürlükten kaldırıldı 
mı acaba diyeceğiz ama, Cura 
huriyetimlz 27 Mayıstan son
ra Kabul edilen yeni Anaya
sasında da bir kısım devrim 
kanunlarıyla birlikte bu ka
nunun da yürürlükte olduğu
na ve hiç bir şekilde de Ana
yasaya aykırılığı iddiası ile 
yürürlükten kaldırılamayaca
ğına dair madde var. Peki, 
bütün bunların hepsi birden 
nasıl oluyor? 

İşte dünkü gazetelerden bi
rinde bir ölüm ilânı: 

«Prens H. Paşa ile Pren
ses H. nin kerimeleri ve E'nin 
relikası Prenses Z. Hakkın 
Rahmetine kavuşmuştur. Ce
nazesi » 

Kuzum burası Kuveyt Şeyh 
ligi veya Suudi Arabistan 
Krallığı mı yoksa Türkiye 
Cumhuriyeti mi. Bir bilen 
varsa lütfen söyler 

İnönü duymasın 
Cumhurbaşkanlığı Köşkün

de Parlamento üyeleri ş»-
refine verilen yemeklerden 
birinde bir grup CHP u sena
tör ve milletvekili , CHP'den 

tardedllmlş a m a «ben CHP ii 
doğdum — CHP İj öleceğim» 
demekten vaz geçmemiş K a 
sım Gülek'le birlikte oturu-
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rkARMÂN-ÇÖRMAN 
«Za-Oyun Dergisinde (Marti Hasan Kuruyazıcı'nın 

rariı Bir Adam» başlıklı yazısından: 
«üiunay'ın tutumu için bundan önce de çok soz 

edildi, yazı "azıldı Hele Sevgi Batur'un 16.6.959 günkü 
Vatan'daki yazısından sonra üiunay'ın bir daha tiyatro 
eleştirmenliğine kalkışmayacağım ummuştum. Ama al
dırmıyor işte, bildiğini, daha doğrusu bilmediğini oku
yor yine. Bu yüzden ona önem vermiyorum hiç, Ulunay 
okuyucuları sizlere sesleniyorum: beğeninizi onunkiyle 
ölçmeyin kendi sağduyunuza kulak verin. 

Onun tiyatro beğenisine, tiyatro kültürüne de 
güvenmeyin, tx3ş sözlerine Kanmayın. Konuştuğu dil ua-
sı) sizmkine uymuyorsa, kafası, düşüncesi de sızinkine 
uygun değil onun Ama yazılarını okuyun, insan kötü 
şeyleri de görürse iyileri ayırdedebilır ancak. Okuyun, 
«dilini eşek ansı soksun» dıyesiniz gelsin onun gibi. Siz
lerin, onun okuyucularımı) «Ulunay şu oyunu beğenme
miş, muhakkak çok güzeldir, aman kaçırmayalım» dedi-
Üi gün, Türk Tiyatrosu «Ulunay hastalığı» ndan kurtul
muş olacak.» 

'/orlard! CHP'nln «sbak 0 « -
n«l Sekreterini srörsn bir baş 
ka esbak Genel Sekreter. AP 
nin eski Genel Sekreteri Şi-
na.<il Osma dayanamadı. 

«— Inonü sakın sizin bu 
halinizi görmesin, sonra sizi 
de partiden atar,» dedi. 

CHP lUer cevap verdiler: 
«— Osma, seni yine Gümuş-

paJa'nın "attinda çörünce sl-
?!n Ümmetçiler sakın sem a-
faroz etmeye kalkışmasınlar» 
dediler, 0,?ms güldü: 

«— Ben Gunııi5paİ3xıiıı «a-
nında olsam da olmasam da 
Gümüşpalanm her zaman be
nim kalbimde veri var» dedi. 

Bu cevaptan sonra CHP İl
ler Gülek'e döndüler. Onun 
da bjrypy snvlemesıni bekli' 
yorlardı. Gülek büyük bir cld 
diyetle önündeki tabağa çata
lını daldırdı, lokmalannı lez
zetle çiğnemeye devam etti. 

HHn!!iJ!nnıiinıi!iıi!!iı»!îini!!f!(i!i!([i(ini!i!ff(!Hiıif(fffnfn(mfîftf(nrfifîfr!i^ 

Toto teftişi 
Konya'ya bir banka müfet

tişi geldi. Teftiş edeceği ban
kaya girdi. Bankada bir hay
li memur çalışıyordu. Bunla
rın çoğunun Toto kâğıdı dol
durmakla uğraştığını. :.a«la-
rımn da kata kafaya vermiş 
Toto tahminleri yaptığını zor 
dü. Bu dumma öyle kızctı ki. 
önce ne diyeceğini öil.îmeai.. 
Sonra: 

«— Bu banka teftişi negii. 
Toto teftişi oldu» dedi ve Ka
pıdan çıktı gitti. 
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Asker aileleri reçetelerini 
eczanelerde yaptıramıyor» 
p A T İ H T E N Remzıye Süren askeri hastahanelerin verdikleri reçetelerin dışan ecz»hanrier*B 

yapılmadığından yakınarak, hasta lıaliyle yirmiye yakın eczahane gezdiğini ve hcps'" 
aldığı cevabın da «Artık yapmıyoruz ve vaz geçtik^ olduğunu söylelııektedir. 

( 

::i 
Bayan Süren şöyle diyor. 

Madem racatelcr arhk uc 
rt i t i ı olaralc dııarıdaki «c-
zahanclerde Yapılmıyor, öy-
leys* neden aıkeri haıiatıa 
neler bizi kapı kapı dolaş 
maya mecbur bırakıyor. Bi- ' 
za «rttk ücretti! ilâç veri- | 
m) kalktı daılnler basımı - { 
zın çaresine bakalım. Bu n t - • 
den böyle oluyor diye »oru- ! 
yoruz. Eczacılar tadace «Öy- | 
le i»te. diyorlar... I 

i 
Remzıye Suıen haki 

K l S n K I S » 

Araştırdık. • 

UliünuOilllUJlÜ ÜUlUIIUIllüllJUlUl'İÎIllIllllJllMlUlillDı 

E R Z l / R U M ' d a n Gdnul K a r a c a . T e k e l i n «Filiz» •<»' »'' 
Ijnda çıkardığı çaylardan ;ikayet edıror v« bu Ç»V" 
ların dl$«rl*rina nlıpctU pahalı olmasına karfiK» 
bir özallijl bulunmadığını Jozlu ve renk vermediâl»' 
bildiriyor 
S lVASt in Muitala Kalkan iji için gılijgj ZıuaviU-
da bir urauml hela bulamadıİını. hattâ tamilerin ^"* 
helâii olmadığını bıldıreıck, bundan utanç du.yduğ""" 
söylüyor Ve «İlgililer n n c l c » diyor 

- - - - . « . « - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - J 

KARAa(=LAJt>i'^ffu^Ma^ceia£a^ .— SUAT YALAZ. 

Ucvenin kolu 
uçmuştu ama 
çolcluk: Olmala
rına güvenen 
Uğrulstr ilci 
gence 
saldırdılar, 
kıyasıya b i r 
kavga iaaşiamı-

SAVUUUN 8 E E 
T A B A N S l Z L A C l 

A C I M A , V U E 
KAOAOĞUAN i 

MEVLİT 
Feci bir trafik kazasında veiat eden kıymetli refikam 

Melâhat Şefizade'nin 
vefatmaı l mci yüuıa tesadüf eden 18 mart 1964 çar
şamba günü 1^bugün) ikindi namazını müteakip Şişli 
Camii Şerifinde aziz ruhuna ithaf edilmek üzere Kur'an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şerf kıraat olunacaktır. 

Dostlanınızın ve ar^u eden din kardeşlerimizin h u -
zurlarmı rica ederim. 

İzzet ŞEFİZADE 

fReklâmcılık: 1001 _ 2819 

Bugüne kadar Türk Silâhlı Kuv 
vetler reçetelerini yapan ecza-
haneler iki yıla yakın bir süre
dir. Millî Savunma Bakanlığın -
•lan hırıkınis ıccete paralarını 
alamamışlar ve bunun için venj 
ilâç vermekten vazgeçmişler. Eni 
ufak bir eczahancnin bile bakan 
lıktan alacağı 30 - 40 bin hrayı 
buluyor. Bakanlık bu paray, öde- „ubUs,.uleri bos bırakamayız 
medıkçe asker aileleri dalla çok 
zaman miıt-kül durumda Vi'Urr^k-

• ŞİŞLt Çocuk Haatahanesindan .Aı is lan. İmza» Ü» 
maktup göndaren bir doktor, butahanadakl yut • ' 
•iıtanın ancak 4 lu bardağı İla tu içtiğine ııaıat a-
diyor. bütün Istaklara r a ^ a n bardak alınmamakta 
ı»rar göaicrildlğlndan ya'ımıyor, 
EHK.-.KoY'dcn .V] •rtKu son günlerde Küdıko.-v vapur
larını gene satıcıların istila ettiğini ve akla hayale 
gelmeyecek şeylerin bu vapurlarda satıldığım bildi
riyor, ilgililerin dikkatini çekmemizi istiyor 

• 

ir 
lardır. 
ke<iz,. 

ilgililerin dikkatini çe-

Mmi'büsçi er 
şikâyet ediyor 

bu deva bulmanızı beklivorum» dıy«' 
kararlai.tırılnııstır. isterseniz iptal rek Kadıköv otobüs, traınvay dU" 
dâvası açarsınız> olduğuna ıt-aret rağınm kaldırılmasının ne'ı^ "" 
le şöyle demektedir! kişiyi zor durumda bırat'ıS""' 

Minübüılerdan Î.SOa lira <imdi burasının dolmuş duıag' 
alınma» Anayasanın 40/1 va olarak kullanıldığına temasla 
11/2 bandlerin* trafik ve yor ki: 

di 

r^ 

Mmubüiculer Cemıjetı adma 
Başkan Fethullah Donaniı Beledi
yenin her nıinübÜEten 250() lira 
ruhsat harcı alacağına dair çıkan 
haberler üzerinlt Belediyeye bas 
ııırduklarıiLi, buna itiraz ettikle
rini ve aldıkları cevabın da «Mı-

ksrayolları tüzüğünün de H 
inci bandina aykırıdır Ba-
ladlyeden anlayız bvkliyo -
ruz. Akti halde hepimiz if 
bırakacağız bu da İstanbullu 
ların alayhiııe olacaktır. 

!!! 
Kadıtföylüier adma dilek 
Kadıkdyden Mehmet Aydınalp 

•Ben de Kifdıköylülenn derdine 

«Bir zamanlar vol '^"^l 
ama »imd) «ranltlatlldl •'*' 
tik »kısıklığı dlva bit »•''_ 
düşünülemez. Vapurdan « ' 
kan oek cok vatandaş cam
sıya uğrayıp alacağını » 
diklen sonra tekrar *»!«•'' 
ye dönmek zorunda t»"''""' 
Durumt'Btı KaHıköy """V 
pek «ikâvatci Bu ''""';,, 
dolmuşlar cahsıvor aoı» 
Isdiy» vasıtaları da " " 

DOKTORUNUZUN 

N 

}0t0t0t0t^^0t^tm0^0t0m^^f^0mtm0t,m0^tm^im^0^^^^tm^^0^tr^tm^t^^^^ftt^n^t^t^^^ı^ı^^m^^^ı^t^ " 3 

Ermenek Ceviz Gecesi 
Zi Mart 1964 Cumsırtesj geccti Şişli Site NİK Salonunda ^a-

pılacaktır. Davet iyeler kapıdan temin edilebilir. 
İD.*RE H E T E I I 

İstanbul A k ş a m : 2»26 

i 

A , A » A . . ^ ^ . ^ > . -1-1 •*! * •* ! • ' • ' ! -» • ' » -» • ' » -» • ' i r ' l j ' l . n . f t , ! ! , ! ! , » ' S 

Nezle deyip de «ecmaym. Basit bir hastalık gibi 
görünen nezle yüzünden dünyada her gun on binlerce 
ki5i İş çucünü kaybetmektedir ozelhkle soğuk ve rutu
betli mevsimlerde görülen bu hastalık bir vırus marife
tidir. Hastalık burun ve boğazda kuruluk, gıcık ve aksı
rıkla başlar Sonra urpeıme İle birlikte hasta belirli 
bir kırıklık hisseder. Bu arada burun akar, gözler ya-
şarır. 

Bütün dıger hastalıklarda olduğu gibi istirahat nez
lenin de başlıca tedavisidir. Hasta vücudunu ve ayak
larını çok sıcak tutmalı, ilâve olarak da günde bir ilâ ıkı 
asprln almalıdır Bu arada C vitamini de nezle için çok 
çok faydalıdır. Hasta sıcak çay veya ıhlamur ıçmcli 
daima «aynamKs ve,\ahutta kâğıttan mendiller kullan
malıdır. Bu tedbirler hastalığın kısalmasını sağlar Nez
leden korunmak ıçm nezleli kimselerle temasta bulunma
malı ve hava cereyaıUarmaan vücudu muhafaza etmelidir. 
Anneler küçük yavrularını nezleden daima uzak bulun
durmalıdır. 

«diyor Bu 
konulmasını 

köyHi adın» 

durağır. 
binlere* 

tekrar 
Kedı-

adiyo"""'" 

Radyodan şikâyet 
Altyazıdan Nazif Kanbavm *» 

*lkâyetı radyodan, O da rad}» 
dinleyen herkes eıbı prograı''*' 
rm dinleyiciyi asla tatmin **'"*' 
dıginden fezaya adam lönd«'''' 
len bir devirde bu kadsı ''**'_ 
programla: düzenlenmesinin va-
tandajı hiçe savmaktan bask3 >'"' 
sey olmadığına değinerek devaı" 
edi \or 

Müzik rv.hun endaîi ol*'*' 
guna ğöra yuvasında »sil'*' 
hata cakllmis abonalare do4-

î l 

aÜTUN 
BUNLAC O ÇENeî 
İCAUAĞININ 1^1.-
I ^ m OOASlNA 
ICAÇIVCJCZI Ak:U^4CA 
k T U E T U L A C A k l l . . 

lEŞEKKOR 
Ei.ım Muzaffeı Seydol'un 

pankı-eaı. kisti ameliyatına mü
teakip g«.:lrdig| tehliken dev
relerde zamanında bilgin mU-
(lahaltler) 'le dikkatle, sabırla. 
«ece gündür demeden uğraşıp 
omı hııe kazandıran örnek in-
can. Haseki Hastahanesi I nci 
dahiliye seli, 

Dr. Remzi Kocagil'e 
Di, Turan Asahele , Dr. Ctvat 
Aııci'ya, Dr. Beyhan Gören'e 
Di, Nesrin Oralkan'a ve Ham
i n e Suat Karabaka'ya ve di
ğer hastahane personeline cid
di alakalarından dolayı minnet 
1 ' -lUkranlanmı arz «rtenm 

Sıtare Scvdol 
ist. Ak^am 3822 

4»»«aaa' 
Fizik Tedavi Ortopedik — Estetik Masaj Cihazları 

I VlBRAX-3D-MASPO-LÎLtPUT | 
• "r.._.,^ . ^ , . r . . l . f . , l / . I r , • Toptan - perakendf' 

Münhasır İthalâtçıs ı . 

İstanbul Sanayi Odasından 
5590 Sayılı Odalar Kaııuııu mucibince Mart ayı s o n m ı a ka

dar ödenmeyen yıllık aidatın yüzde 50 fazlasiyle tediyesi gerek • 
mektedir. X 

A.2aıııızm zaıııU tahsi le nıeydatı bırakmamak üzere aidatını | 
Mart ayı s o n u n a kadar ödemeleri rica olunur. t 

( B a s ı n : 3584) 2821 J 
»•«aaa««««aa»a»»««»a»«a»>»»»«o»»»»»»»»»ı»4»«»»»t 

Millî Eğitim Bakanlığından 
(BÛİMİ Suuf Yatki Balğasi imtlhanUnna srifacakteıa) 

Hektriksilık İç tesisatçılığı işltrınde serbest çalışmak tstiyen-
1er hakkında yönetmeliğin 6. maddesinin ıb) fıkrası gereğince, bi
rinci sınıf yetki belgesi almak istiyenlenn imtihanları bu yıl An
kara Erkek Teknik öğretmen Okulunda yapılacaktır 

imtihanlara katılmak istiyenlerin bir dilekçeye bağüyacaklan 
aşağıda açıklanan evrakla birlikte Nisan 1964 aonuna kadar Ba
kanlığımız Ürkek Teknik Öğretim Genel Müdürlüğü Ankara ad
resine müracaat etmeleri lâzımdır, • 

ikinci sınıf yetki belgesinin aslı, 

bi Bu belgeyi aldığı tarüıten itibaren en az bas sene mesleği 
ile alâkalı lelcrde cahîmış olduğunu gösteıen fotoğraflı belgeler 
(Resmî Dairelerden alman belgeler doğrudan doğruya kabul edi
lir. Hususi müesseselerden alınan belgeler mahalli ilgili meslek 
teşekkülü bulunan yerlerde bu teşekkül tarafınçjan, bunun bu
lunmadığı yerlerde ise. mahalli emniyet makamları tarafından 
tastık adilmeal gerekir). 

e) Saıaatlarmın icraaı sırasmda herhangi bir ihtar almamış 
veya «anatlarmın icrasından -nen edilmemiş olduğuna dair Sanayi 
Bakanlığından alınacak belge. 

Nüfus kâğıdının noterlikçe lastikli ve fotoğraflı bir omeğl, 

e) e adet vesikalık fotoğraf. 

tmtıhanların hangi tarihlerde ^yapılacağı müracaat sahiplerinin 
adreslerine bUdlrileecktıı. 

(Bas ın : 3688 A 1933) 2806 

ru dürüst bir müzik habo' 
veya sarkı dinlemeyi *"» 

rızası için ilglDIer temin» « 
Iı:sınl8r Bu son 10 — 
günden beri devam eden 
zap verici sesleri Islâh «l̂  
sinler Fakat menci aüv«* 
tanboram ki ctüyat olmasın. 

$İbonımiiııııiiiıııııııııııııijiiiiiii!tıııııııııiiiıııııııifiiiiiııııııııtıiiitıııııııııııııııııııııııııiiiıııııi!in ' 

DAİMİ OLARAK YUVANIZDA 105 LİTRE SICAK SU: 

ARCELİK 
TERMOSTATLI BANYO TERMOSİFONLARI 

Diğer sistemlerde 
olduğu gibi 
gaz tazyiki, 
su tazyiki istemez 
Gaz yağı ile çalışır-
ekonomiktir 

s s 

Genel Satıcıları. 

Beko Ticaret A, Ş. / Burla Biraderler ve Şsı. / Fer Ticaret Ltd. Ştl. 

I HERMAK KOLLEKTÎF ŞİRKETİ | 
I Gala«a. Rıhtım Caıl. \elîalemdar Han IS\~US Tel: « 19 29 î 
I Faal 1952/2830 | 
• • » » » • • • • • • • • « • • • • • • • • • • » • • • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • « » « a s » * • • • • • • • • • • 

DO KlO R 
Türkân Akalın 
Ç«euk Haaialıklaıı Mdlehaaauı 

Muayenehane Aksaray Cey
lân Sok Uludağ Apt. No. 3/3 
Hasta kabul günleri pazartesi 
çarşamba »aat 17 den sonra. Dİ- | 
itv (ünler saat 15 ten sonra ^ 
Tei; 27 4« 72 \ 

• W » 1 » * « 

F I S T O K E N A R FİSTO ve 

i lı«r toriü İfİMBeU Kumtflar . 
î VBijildirelt Ambarcı Han No. 191 

L relelon; 273106 

I 

Seyir ve Hidrografi Dairesi 
Başlcanlığmdan Bildirilmiştir 

Denizcilere ve Havacılara 30 Sayılı Tebliğ 
26 Ul 28 Mart 1964 tarihlerindi 06.00 Ue 17.00 iMtleri art« 

smda afa{ıda ıımrlan bUdlriltn saha içinit seyretme, demir
leme, avlanma ve 3300 metre yükseklik can ve mal emniyeti 
bakımından tehlikelidir. 

KARADENİZ - ŞİLE 

I nci Nokta.' 
E. 3832-No. in 9ile-ftnerindaı 365 dtt«oe ve 3,t mü mecttedcld 
arzı «1 derece 10 dakika kuzey, tulü 29 derece 32 dakika Ootv 
olan nokta. 

3 nci Nokta 
Anı 41 derecs 19 daidka kuzey 
Tıdü 2() derece 33 daidiıa Doirs 

3 ncii Nokta: 
Arzı t] derece 19 dakika kuMr 
Tulü 39 derec? 43 dakika Doin 

4 ncii Nokta: 
Ara 41 derece 09 dakika kıuev 
Tvlii 39 derece İS dakika ttcgn 

Denizcilere ^̂  Havacılara bnemlf •*M1| olunur; 
(Basın; 3697) 2İİ0 

^ W W W ^ W W ^ ^ ^ ^ * ı i » ^ ^ ^ » W ^ ) » « » H f ) l » » » M » ^ ı i M » » f ^ w p l ^ ş > M » H i » j ^ l < 

Sivas Korunmaya Muhtaç ÇoGuklan Koruma Birliği BaşlıanlığıniJan 
Cinıl 

MUctaıı Muhammen bedeli 
Ten Ltr.Krı^Snt. 

Tuian 
Lira Krf. 

Geçici temlna» 
Lira Ki». 

1 — Ekmek 
S — Koyuo eti 
* — Sljır etj 
4 - Vita yatı 

35 
2.S 
3 
1 

- 92. 50 
7. OO 
S. 00 
5. SO 

32373.00 
17500.00 
18000.00 
.«OOOO 

2430 00 
1315 00 
1330 00 
413 00 

: — CocuJc Sakun ve yettîtinr.e Vurıju ihtiyatı ıçu; y u k i n d t yanlı dört kalem yiyacek maddeai. 
ttin ıbalMin* 2 «ijan 19«4 parıemDe «uaü Vilâyette saat 10,30 da başlanacakta. 

î - Kapalı îarl mulü Ue ihalesi yapılacaic tiç u l e m maddeyi müteakip vıta yafı acık ekultnı» 
Ut yapUtcaktır 

S - Şartnameler Yetljtlmje Vui'dunda aorüleblUr. tjtekjiierin geçld teminatlarını Buriik Meı'uJ Mu-
aaaıplltlne yatırılarak mezkûr fün, »aat 9,3fı a kadaı kaoalı rarflann Birlik Encümenine vermeler' ilân 
Olunur (Baam; 3692) 2811 

F a a l : 1 9 4 1 / 2 8 2 ^ 

SATILIK KOTRA 
Çok ayguo tiatla KTansız yapısı 

MARKONÎ STILI KOTRA 
SatUıktır Tedivede koIayUk. 
M t İ R A C M T : 220497 Krcan BAS.OL ,^-4 

istanbul Ak}»»: * 

Bursa Levazım Amirliği Satın Alma Komisyon 
Başkanl ığından 

e t K« t MÎKTARI 

Tahmin 
bedeli 
LİRA Kr. 

Çieçici 
teminatı 

LİRA Kr. 
İ H A L E 

GÜNÜ VE SAATİ 

Haki Sof Aıtar 50000 Metre 225000 00 12500 00 a? • 3 • 196415 de 

1 - Kara Ordusu ihtiyacı için 2490 sayılı kanuMun ı61) acı maddesi «erefınce müteahhit nam 
^ hesabına yukarıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici teminatı yazılı haki ve sof astar açık ek-
tütme utuliyle satuıaluıacaktır. 

3 - Bu ise ait evsaf ve şartnameler istanbul fukara ve Bursa Levazım Amirliklerinde görüle-
ollir 

^ t<reKJiiînn belli gUn saatuıde Koraıayon.ia bulunmaları ilân olurur 
(42 Buın: 8500̂  2S08 

; CİNSİ 

Tar$us C.Savcılığındon 
Mulı. Be. Teminat ı Eksiltme . * 

•Miktarı OI(,ü U r a Kr. Lira Kr. ifckü * ^ İ 

10 
10 
10 
10 
u 
10 

aa K a l e m Bakkaliye 7311 Ki lo 19562.50 1467.20 Açık J" j 
16 kalem yaş sebze 9600 Kilo 14285.00 1071.50 Açık 
Sığır Eti 800 Kilo 4000.00 30Ü.00 Açık 
Davar eti 800 Kilo 4800.00 360.00 Açık 
750 ^r; İlk ekmek =»0000 Adet :n500.0ü 2812.5ü Kapalı 
Manga] kömürü 13000 Kilo 8450.00 633.00 Açık 

1 - 1964 Mali yılında Taraus Ceza evi ihtiyaçlarından Ĵ J j 
kanda Cins, milctai', muhammen bedeli, teminatı ile eksÜ"^ | 
şekil vf saati ırösterilmis olan « kalem ihtiyaç ayrı ayrı »•*' | 
alınacakiır. ^ » 

2 - ihale 21.U%İ Cuma gıinü belirtilen ijıatlerde C *•"' i 
eıİığı makamında komisyon huzurunda yapılacaktır. \ 

3 - Kapab larf usulü ile yapılacak ihale için teklif mek**'' • 
ve veslkalann «aat 1(1 da Komisyon Başt.ınhSın.T rerilme'i | 

4 - Eksiltmelere alt şartnameler her gün mesai s8at'*'^j j 
da C. Savcılıtında îörülebillr. (Basın: 3347) ^ ( 

Kasın 
A î S l 

"•asınii 



I. r i 

ilBN: 
>, 9, 4 S Inel ««hlfeler M Hn; I . V 
l»ci »Bhı*c': J» 75 lira; kayıp, t»-
ş«I:ku>, 6Iüm, m- İd BO (J lantlm* 
kadarı Doğum nisan, nikâh 90 ii'a 

ABONE: T©HIttVE iç!» «•»»«* » 
Aıı> tyuSt M Oc ayudy U 
Uradır Vabaneı mamMkat-

laı* PTT Uertt) Uitr» adlUt ArUk abena r»>ı>:>^ 

TTmmmmmtm Güneş 6.05 11.47 • Akşam 1819 12.00 
H | f ^ ; 4 < J | } | | ö ğ l e 12.22 6.Ü4 • Yatsı 19.50 1.3l| 
* * • * * • * * * • " İkindi 15.45 9.27 • İmsak 4,24 10.06! 

Hicri 138:j ZİLKADE 4 •# Rui'.ıi 1380 MART 5 

lAitAüılNA t )¥Al-AGlNJ 
T A A H H Ü l E T M t S T t a 

Aldım 
Knnand.m.BeğendUn 

okşar 

^ V traşeder 

hakiki "JOB" açık altın rengindedir 

İki Çanakkale gazisi 18 Martı 
anlatıyor 
"18 Martta Anadolumuza göz diken 
kahpe düşmana Akdeniz mezar oldu„ 

Turhan NARLER, ÇANAKKALE 
AQ YILIN ebedi hâtırası bugün yine canlanıyor Çanakka

le'de, Taşlar, ağaçlar ve bütünüyle bir tarih konuşuyor. 
O günlerden birer yadigâr olan ulu kişiler var aramızda. 
Türklük ve özgürlük uğruna cengetmiş kişiler bunlar. 

lâııcnlk: 8769/2823 

MtLEK FİLM Sinemaseverlere nefis bir kahkaha tufanı hediye ediyor. 

TOPHANELI OSMAN 
-GIRİK - iy.ZET G Ü N A Y - SEMRA SAR Keti Clkü ERAKALIN 

»^ndcn it ibaren: Pangaltı INCt - Beyoğlu L Ü K S - Aksaray BULVAR - Gedikpaşa SIK 
U ;:^P MELEK - Kadıköy ÖZEN - I s k ü d a r !UZt>f ve pek yakında Kartal U Z U N K A İ A -
Kasımpaşa YAVUZ - Beşiktaş S U A T P A R K - Taşhtarla TUNCA ve SAADET - K;f"g;;m>'uk 

^ ve Bursa'da Zafer Haftası TAYYARE »inemalarında Reklâmcıılti: 987/2818 

YURDUMUZDA İLK DEFA MODERN TESİSLERDE İMAL EDİLEN 
SABİT KOKULU 

Çoban 
Şipr 
Pulya 
•̂ arakedi 
Leylal< 
'̂ omeo 
kasemin 
LOSYON LARI 

KİMYA TlC-ARbT 
S A N A Y I I 

Beyaz Zambak 
Altun Damlası 
Menekşe 
Revdor 
Beşçiçek 
Kadın teni 
Fujer 
LOSYONLARI 

Limon Çiçeği - Çam - Levanta 

TOPTANCILARDA PLASTİK BİDONLARDA SATILMAKTADIR. 
KİMVA T İCARET SANAVİ I Harbiye Ölçek Sok. »Tl Tel. • ? 21 35 

Hürriyet Reklâm; 35/2813 

«'CF A T 
*• evlâ« • " Ar«l"l Armağan 
^•»t«f « ' • »»V ve bayan 
"*". Du, j"^**''«illeı- ve evlât-
'»«ciy,„ °ayan Valantln Dok-
*>»yjfl \y^ evlâtları, bav ve 

ê eviâtı "'""'°s MaraşhgiUer 
»rev e "'• Bay ve bavan Lu. 
•«Tl v-^?'^n çok sevgili baba-

buytikbabaları 

"'"»ucan Maraşiıgiller'in 
,̂ ^ (Kayserili) 
'*'ssuti. ^y^^^ "^ dostlarına 
"•̂ ııııi ,"^l'"'rler. Cenaze nıe-
" '̂Semhp " ' ° * 19 mart 1964 
f''"tPa7l ^^^}- ^^-^ <la Beyoğlu 
^"'seslnH *"' " 0 " n Ermeni 
'«bu i , , °* İcra olunacaktır, 
'̂»e k â i L "'' davetiye ye-
Cen 

«mdir. 
ı<ıze I 

•^evazımatı ve Servisi 
CELtL. Tel: 44 27 46 

Gece: 47 49 32 
İst. Akşam _ 28» 

«4AAAAA 

|fe^ Bulvar Tiyatrosu 
| U İ (Fmdıkzade) 
L ^ J flziz Basmacı'Kenan Bülıe • Sadettin Erbi) 

KART HOROZ c 

İnsan üstü bir gayret ve kutsal 
hır görevin verdiği kudretle Türk 
denizcilik tarihinde 18 Mart 1315 
zaferim kazanan gaziler, destanla-
şan hâtıralarını yaslı gözlerle ta
zeliyorlar 

Bu ölüm kalım savasına Topçu 
tjstegmeni rütbesiyle katılan NMza-
mettin Coray o muhteşem müdafa
ayı söyle anlatıyor: 

«Düşman gemileri günlerdan 
beri hatlarunızı ata* yağmuıu-
aa tutuyordu, 17 martta hücum 
aon haddine ulaşmıştı. Düşman 
bizi tamamen yok attiğini ıan> 
nedetken İt mart sabahı yint 
karşuında gördü. Deniz bir an 
da beyaz köpüklerle çalkalan
maya başladı. Kaı«ılıklı atef 
yağmuru tazelenmUii. Tanrının 
verdiği iman gücümüz unlci 
düsmanm kalbini dellyordu. 
Gözdeleri Buve zırhlısı •« Uel 
Jorpitolan pasi »ıra bocasın 
mavi sularına gömüldüler On
ları İrrasiztibl ve Osin iıimlI 
korkunç harp gemllari iaklp 
»tli.>< 

Hayatının 81. vıhnda a^ııı azim 
ve heyecanla o günleri vafiayan 
üsteğmen NiZamettin sonra şunla
rı söylüyor: 

«it martta Anadolumuza göı 
diken kahpe düşmana Akdani-
zln berrak sulan mezar olmuş
tur. .̂ yn> cüreti göstereceklaıa 
mezar olacak yerlerimiz daha 
pek çoktur.» 

Bin DİĞER GAZİ ANLATIYOR 
Henüz 23 yasında silâh başına 

koşan Ali Tezcan ise vılların ver
diği vaslılıgı hiç belli etmiyordu, 
bedeninde. Çünkü o essiz vatan 
müdafaası mücahidin hayat bağı 
olmuştu. Simdi Ali Tezcan defetan-
lasan hâtıralarını aynı heyecanla 
tekrarlıyor • 

«Bitkindik.. perişandık., la-
saıiz ve cephanesizdik.. Ama h*T 
»eye rağmen imanh idik. 17 
martta her gecen dakikamız 
bozgunla bilerken 18 mart bi
ze zaferler müjdeledi Çılgın
ca döğüsüyorduk. Kanlı Sırt'a 
gelmiştik kî kartımıza S7, Alay 
Kumandanı Mustafa Kem»l ve 
27. Alay Kumandanı Şefik Bay 
çıktılar. Mustafa KemAl bana: 

Dört bin yıllık 
şarap bulundu 

TURGUTLU, Öıal 
Dağ Mamara civarında yapılan 

tarihi araştırmalar sonunda 4000 
.yıllık şarap küpleri bulunmuştur. 
Şarap ilâhi Bakus'un adı yazılı 
olan küplerdeki şarapların pelte
lendiği görülmüştür. Arkeologlar 
pelteleşmiş .şarapların insanı derhal 
sarhoş ettiğini açıklamışlardır 

« _ Yalova'lı na oldu, düşman 
aşağıda mı?» diye sordu. 

,<Kumandanım hep telef ol
duk. Yüzbaşım toprak altında 
kaldı, deniz kenarı İngilizleri* 
dolu» dedim. Bir anda damar
ları âdeta teninden fırlayan 
Mifstafa Kemal'in cevabı sn 
oldu: 

«Geri çekilmek yok İLERt !...» 
İste o gür ses hâlâ kulakla

rımda. Dalga dalga hiasediyo-
rum onu. İlerledik., kan dök
tük., sehil verdik • • kazandık » 

•-"'-m 

iki Çanakkale gazisi, arkadaşunıic U mart safarini nasıl kaıandıklaruu anlatıyorlar. 

RAKANLARLAİİ 

Türkiye'de ortalama 
insan ömrü 55 yıldır 

-III-
TÜRKİYEDE İNSANLAR ORTALAMA 55 YIL YAŞARLAR 

Türkiyede insan ömrü medenî ülitelere göre ûldukı^a kısadır. 
Ortalama olarak insanlar 35 yaşında ölürler. Gene istatistikler 
göstermiştir ki Türkiyede kadınlar erkekleden daha uzun yıllar 
yaşamaktadırlar. Bu konudaki istatistiklerin incelenmesinden çıkan 
sonuç şudur ki Türkiyede ortalama insan ömrü gün geçtikçe art
maktadır. 

1935 — 1940 yıllan arasında Türkiyede orıaiojuri ı..j.oıı oııuü 
46 yıl idi Aradan geçen yirmi yıl içinde sağhk şartlarının gözle 
görülür derecede ilerlemesi bu ortalamayı 55 yaşa kadar çıkar
mıştır. 

Türkiyede ortalama ömür grafikleri şu rakamlarla., ortaca , Ciit.-
maktadır: 

38::i:li;i=i::!;=:i::::::::!::iS::: it^mıuKKtintşş 

r 
TURICIXE 
1 3 KİLO 

1 I 

Ç E Ş İ T Ü AAİLUETUECİIM B İ O V I L D A 
A D A M S A S I M A Y E O İ Ğ ı E T /VHİ»^ACİ Jf 1 

VUNANISTAM! 

2 1 R I L O 

YUGOSLAVYA 
2 7 klluO 

A L M A t v l Y A 5 ^ UCİl-O 

FEAtSlSA 7 " ^ k:\LU 

AMEISIkCA B>e,LEŞIl<: DEVUETUeEı ^jC^. UIİUO 

3S 

i 

Bir insan bir yılda ne yer Bu merak edilecek bir sorudur. 
Aşağıdaki tablo. Türkiye'de insanların bir yılda ortalama olarak 
neler yediklerini göstermektedir Bu rakamlara bakın, ben bula
da >azılandan fazla yumurta ya da et yiyorum, yahut yemiyorum 
demek yanlıştır Zira bu rakamlar, Türkıyenin bir yıllık tüketi
minin nüfusa bölünmesi ile elde edilmiştir. Yâni sizin yediğınz 
bir başkası yemektedir. Rakamlar bu espri içinde değerlendiril-

VlUar 

193S—1940 
1940—1945 
1945—1950 
1950—1955 

! 1955—1960 

Erkek 
yıl av 

44 -
* 41 8 

46 4 
51 2 
İ3 7 

Kadın 
.yıl ay 

4« — 
46 t 
48 8 
S3 10 
56 C 

100 Temsil t 
Radar ReklAm 278 — 2828 

_ . ^ _ . ~ . — - — — — — _ — . — . . a y « l ,t 

A G A Ç 
'^'Pfasa Bereket Verir 

*saç Dikiniz 
Jl^Ahlâk Uerneği 

İstanbul Belediye Başkanlığından 
Taksim Meydanı altında bir yeraltı geçit ve çarşı sitesi 

yaptırılması Belediyemizce programa aluımıştır. 
Bu işe ait 1/200 mikyaslı bir avan proje ile 1/800 mikyasU 

bir variyet plân Fen İşleri Müdürlüğü Yapı Şubesinde mevcuttur 
Mezkûr avan projeye göre geçit ve çarşı sitesi 2.90 metre 

irtifaııda 84 metre eninde, 48,80 metrelik ilâve Oir kol ile bir
likte 166.80 metre boyunda ve elips şeklinde olup, döner merdi
ven teçhizatlı ve meydanın 5 ana istikâmetine açılan giriş çı
kışı ihtiva etmektedir. Geçit içinde Kafeteriye ve restoranlar, 
satış rr'dğazalan, reklâm vitrinleri ve umumt tuvaletler bulun
ması on görülmüştür. Avans proje üzerinde esasa müessir ol
mayan değişiklikler yapılması mümkündür. 

Bu işle ilgilenecek firmaların ileri sürecekleri teknik ve mail 
şartlarla sağlayacakları kredi miktarlarım en geç 1/6/1964 günü 
saat 17 ye kadar Belediyemiz Başkanlığına bildirmeleri- ilân 
olunur. (Basın: 3194) 2804 

Uçkuyulora «Kennedy 
meydanı» adı verildi 

tZMİR, ö ı e l 
Üçkuyıılar meydanma dün mü-

tevetfa Başkan Kennedy'nin İsmi 
verilmiştir. Belediye Meclisinin it
tifakla aldığı karar üzerine dün 
yapılan törende Belediye Başkanı 
Osman Kibar ile Amerikanın tı-
mir Konsolosu Byrns hazır bulun
muşlardır 

Bu yas ortalamalarını dünyanm diğer memleketleri ne mu> 
kayese ettiğimiz zaman ortaya çok değişik ve şaşırtıcı rakamlar 
çıkmaktadn Meselâ Norveç'te kadın için ortalama yaş 75, erkek. 
için 71 dir. Hindistan'da ise kadm için «ij erkek için de ortalama 
ömür sadece 3Z yıldır. Hindistand» 32 yaşından sonra yasayanlar 
son derece şanslı insanlardır. 

Dünyada ortalama ömür istatistikleri gözden geçirildiğinde or
taya çıkan liste şudur: 

"irlirin İşte tablo^ 

Buğday 
Pirinç 
Mısır 
Çavdar, yulaf, arpa v.s. 
Sebze (prasa. ıspanak v s ) 
Elma 
Portakal 
üzüm 
Fındık <^f^^n-7 K.̂ Î=.V, ir,*,^t^«. 
Seker 
Patates 
FasuLve. nohut <baKlagıUer> 
Nebati yağlar (Zeytin, susam, 
Et 
Bahk 
Süt 
Y'umurta 

" « 

pamuk 

iKilo, 

v.s.ı 

Yılda 
litre ve tane 

195 
3.5 

30 
.18 

77.200 
7.200 
7.300 

77.300 
24.900 
10700 
38 
lOSOO 
7 30fl 

14.700 
I 

103 litre 
28 tane 

Ayda 
olarak) 

16.300 
290 

2.500 
s.ıoo 
«400 

800 
.600 

«40O 
I.SOO 

800 
8.100 

800 
«00 

1.200 
100 

*.S litre 
S tane 

Memleket Erkek Kadm 

Bir Salyongoz 20 kuruş 
İZMİR, Özel 

Baharla birlikte ovalsrda bol-
laşan salyangozlar salyangoz top
layıcılarını memnun etmiştir. Sal
yangoz ihracatçıları köylere adam-
lanyle haberler göndermekte, 
köylüler de salyangoz avına çık
maktadırlar. Toplanan salyangoz
ları ihracatçılar tanesi 20 kuruştan 
köylülerden satın aiıp Fransa ve 
İtalyaya ihraç etmektedirler. 

Norveç 
Avustralya 
A B D . 
israil 
Fransa 
İsviçre 
Finlandiya 
Kıbrıs 
Almanys 
Yugoslavya 
Sili 
Meksika 
Hindistan 

71 
«7 
«« 
•m 
K 
66 
62 
«4 
6.̂  
.W 
50 

75 
78 
73 

n 
71 
71 
m 
«9 
68 
39 
54 
4» 
32 

Bu gıdalar karşılığı bir vatandaşın aldığı günlük kalori mık-
tsvı 2850 dir Oysa bir ABD vatandaşı ortalama 3130. bir Alman 
2890 kalori alır. 

Çeşitli dünya milletlerinin bir yıl içinde yedikleri hububat, 
patates, şeker et, yumurta, balık, yağ ve aldıkları kalori liıte-
leri l«c şöyledir: 

İÜ T Ü R K L E R N E Y E R , N E İ Ç E R K A Ç K A L O R İ A L I R ? 

ili Türkiyede insanlar genel olarak iyi beslenmezler 
11: kalori çok ama protein denen tıayvani gıdalar azdır. 

İH Bu bütün az gelişmiş ülkelerde de böyledir. Türkiyede 
jİl böyle olduğu içindir ki. yasama jartlan iyi değildir. 

iIiHlilHiHiHiiHiHiiHiiiiiaiiİKHiyİH-iii.iiHil-HİKİKsKliİKİ:: 

• 

ALIR? 

Aldıkları 

Memleket 

A B D . 
Fransa 
Almanya 
Kanada 
İsrail 
ingiltere 
Y'unanıstan 
Yugoslavya 
Türkiye 

Hububat 

66 
107 
85 
71 

121 
«4 

164 
183 
199 

Patates 

47 
100 
139 
«:t 
, • » 

88 
40 
73 
39 

Seker 

41 
32 
27 
45 
29 
90 
12 
14 
10 

Et 

94 
74 
54 
82 
33 
71 
21 
27 
13 

Balık Yağ Yumurta Kalorıjjj 

5 
5 
7 
6 
7 

10 
8 
2 
2 

21 
17 
25 
19 
17 
22 
18 
11 
8 

30 
11 
13 
16 
18 
15 
« 
S 
2 

Sİ"''- : 
291' 
2F'-
Sldfı ;j| 
2770 İli 
S290 iil 
3900 ili 
2970 jjİ 
3850 İİ! 

Bu tabloda da görüldüğü gibi. dünyanın en çok hububat yi- İji 
yen mlletlerj arasında biz gelmekteyiz Buna kar^lhk. en, y a | ve jJ! 
şeker gibi kuvvetli gıdalar konusunda en geride de biz gelmek- |n 
teyiz. İÜ 

(Aasın: vaoi 
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AMERİKALI KRALİÇE, GERÇEK 
SIKKin/TLI OLMAYA ÇALIŞ/YORI^E 

::•• ' . . _..._ ._ - r - . . . , » . h . H «»rt "« 

• I ı ı ı t ı ı ı ı n i M ı ı ı ı 11111,1 11III ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı ı u u n ı " " " " " " " " : 

C»f«amba l 

<^tt**f>t*^****^* DULLARIN DÜNYASI 
Taiay ERKER 

Kocası yakışıklı 
diye boşanmıştı 
Çok mesut yuva kuracağız dedi*Hcşuına 
gitti. Ah, bu zavallı kadın düşünceleri.. 

D"NYA"VA gözlerini ümitle açmış üç .yavruyla, temelleri 
sagl8>nlBsmış »İması lAzım gelirken, 15 yıl ayakta durduktan 
sonra depreme t-utulmus bir anşap ev sibi birden göçüvereıı 
bir \^ıvatıın, nir evliliğin arı hikâyesini dinledik; onu anlata 

Sıkkii PreDSliğine bir de Teliaht hediye j 
ed«ıı iiralJçeniD \û zevld mahalli kıyafet I Tazan Juliette KKNZONİ 

- 2«5 -

O dirada arkadaşları . jehlrH-

çev i ren Mera. GASPlR*^'j 

nesini kıt kanaat »y«*>"'*'*Jj"^ \ 
v« del icine uzandı. Faîla ; 

.. . i . —kirtil l«**^ ! «örmekten ümidi vot̂ tu -̂̂ ,,, ^^ 
uirj 

Z .faSız . 

î .'i kır coougumııı aııııesı Mvjker-
J ı-em Ekinci, e'kekler hakkında hiç 
J iyi düşünmüyor «Çoğu rlvakirdır» 
< diyordu. Eıkaıdan cık<ınn. iv, bir 
« varm hazırlamava c^lıştıSı vavru-
' lanna kanat germi? bu yüreği va-
4 nık kadının ithamına baslarımız 
4 "liklesemedi hirtUrlil Konuşurken 
4 '^(v'lerîm-r halınn, i'-r..-.r^ î« tfjrün-
* '"i, durdu 

î BİR F S M E R t V t . R l L t N 

j Mükemmel dfiijenml^ evinde bi-
« .'t kabul ettiği ?aman, vanmda kız-
i lan da vardı Biri liseyi bitirmiş, 
3 diier İkisi orta okulun son sini -
3 fındtlarmış.. Terzilik vaparak oku-
J tuvormuş onları. Genç kızların ya-
J nında evlilik hckkmda konusacagı-
M 'VIZ için tereddüt pdivorduk. An-
4 tıdı herhaldo Inrpdflümü^ün sebebi-
t rıi «nahates suallartnltı «OTabllIr-
3 «İnli» dedi ^e il*ve etti: «Onlar 
3 banim havat aıkadatlarımdır. Tv-
1 Klik hakkuıdalıi dütüncalarin» iır-
< »a» buldukça Mtrn kulaklarına fı-
4 »ıldsTim...» 

J <Öyle>'«e eşinizle nasıl tanışmış. 
j nasıl evlenmiştiniz"' AnJatıverin» 
3 dedik. .Anlattı: 

< «Doifma bü.vüme Kadıköy'lU -
4 viim Babamın evine kıracı gelmi?-
4 
< ti. B«n o zamanlar 13 yajında İdim. 
3 Vtun boylu, eamer. yakışıklı bir 
4 gençti. Mahalle arkadaşlarım «ık 
< «ak bize dOsmeye başlamışlardı •• 
3 Hep onda" bahsederler: «Anan » • 
4 yakuıklı, ne terbiyali delUranlı.-
4 Hadi, hadi ayerlarıvar «uou» der-
3 lerdl,.' Ayoı çatı altında olduSu -
3 mutdan herı?ün birbirimizi görebi-
3 liyorduk. İlgisini çekmişim. Hani 
3 yalan söylemeyeyim; ben de onun 

evocii çıkısını ve dönüşünü perde 
arkasından gözetlemiyor deStldim 
Blrgün «nümü kejtı sokakta. Bf 
ni babamdan istlverpgjni sovledı 
«Dünyanın «n maı'ut vuvannı k> 
raeağıs» dedi Öyle hoşuma t̂ lt 
mlpti ki. bu sözleri Nevae, babam 
dan İstedi Kısa zamanda evlendik 
Uzun zaman cok iv; anlaştık Ç" 
cuffumuz oldu Saadetimiz bir ks' 
daha artmıştı Hep böyle do 'T 
edecek zannediyordum AV' 
zavallı kadın diieiinreleri ; 

YAKIŞIKLI ERKFĞİ OIA , 
KADININ K DERt 

Konuşması, .lestlerı ve her ti-
reketlyle tam bir aile kadını oi 
dugunu gösteren Mükerrem Ekır 
«•i'nin Közler) hutulanıvermistl bit 
den Birsn bu buSulıı srözlerl ki7 
larının üstünde dolaştı «Bakın bi> 
kara daha «Svlavavlm sakın ••• 
l«aaec4inls «rkeklerin yakışık' 
elmalarım arruUmavın dedi. V' 
ylnf hikAye»ine döndü «Demistti" 
ya: esim yakışıklıydı. Degll sokak
ta yürürken. aile toplantılarında 
arkadaşlarım bil» ona manâlı se
klide bakarlardı. Uzun zaman mu
kabele ettiğini «örmedim Sonra
dan olanlar oldu İste. Bir gezi dB-
nüsünde gururlu olmama rağmen, 
yüzlemeden duramadım «Gözlerin 
mi kaymış, bana mı öyle geliyor» 
dadlm. Güldü.. Bu türlü hır-gür-
1er başlamaya bakar. Bizimki de 
başlamıştı ya, devam etti gitti. 
Baktık olarak gibi deiHl, anlaşa
rak bir celsede ayrıldık. 

Mahkemede yüzünü gördüjüm 

BİR yıl önces ine kadar Hope Cooke. Amerikadaki binlerce 
Üniversite öğrencis inden farksız bir genç kızdı. Fakat sonra, i lerin içinde en az?ın olanlarını hırdeıı l n a r ı n «.ulan 
Hindistan'a yapnŞı bir seyahat esnasmda tanıştığı Sikkim Prens- = mızraklarının sapıvla vurar.ik « in^r 'r-̂ k Lv indi Vorucu "" ; 
Uğinin vârisi Pa lden Tondup'la evlenerek Himalâya'ların ara- : uMklaştırmaya calişıyorlartiı Bı- ^Hr^fvıİten sonra ' ona kav-ıî^u-. 
smdaki veni v a t a n m a yerle.,t,. : „ 3 İ „ i „ savurduğu avuç dolusu d ^ C l nehre bir dost gö^J^Jf; 

çamuı^ Dlr ara genç kadının ı am bakıyordu Bir aksam ° " ' * ^ ^ : 

Mükarrem Ekinci.- «Kv kadını» Erkekler için hiç d* iyi düşünmüyor. 

de;ı.. .Nefıetlı bu. <;ücukiarmın 
güzlerine bakamadı.. Pişman ol -
muş gi'3i bir hal vardı yüzünde.. 
Bu da yalanmış.. Çünkü ayrılma
mızdan az bir zaman sonra evlen
diğini duyduk İkinci esiyle de 
geçinememış. bize dönmek istedi 
tekrar. Reddettik. Sonrada başını 
ahp Brerilya'ya çalışmaya gitti.. 
Arada bir çocuklarına mektup yol- . ı ı ı ı ı ı ı ı n ı 
lar ama, çocuklar baba kelimesinin ; 
mânâsın, bilmiyorlar ki... E T i t A T R O SANATÇISI 

Veda ederken yukarı kattan bir ; G Ü L B Ü N ERAT 

bil • ı̂jıiü.̂  luu ıdı. voksa hırsla ör
tülen bir kapı sesi mi id| kesti-
lemedik. Mükerrem Ekincı'nın yü
züne baktık; kayıtsızdı.. Dudakla
rından belli belirsiz b,r cümle dö
küldü: «Yukarıdaki hanımın koca
sı da yakışıklıdır...» dedi.. 

VARIN; l l i l l l l l l l l l 

bir kabartı yükseldi iclm- gürültü geld: kulaiımıza. Devrilen ' ı ı ı ı ı ı ı ı ı i i i ı ı i i i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı • , t 

»T»T»Tir»T»yTTTT"-

• u g ü n ise, kayınpederi Taşl 
Namgiyal'in geçenlerde 71 vaşmda 
ölmesi üzerine tahta çıkan ikinci 
Amerika'lı kadın olmuştur. Bun -
larm ilki şüphesiz 19 Nisan 198« 
da Monako Preııs, Rainier ile ev
lenen Grace Kelly dir. 

MÜTEVAZt BtR TAHT.. 
Fakat birkaç haftadan beri Sik

kim devletinin <Maharani>ai olan 
Hope. Grace gibi şataiatlı bir ha
yat sliıemıyeeektır. 8585 metrelik 
Kançenvung;ı Dağının etegindekı 
•ıkkım'da Monte Karlodakı gibi 
kumarhane. plâi ve ahbaplarına 
renkli kartpostallar vollıvarak ül
kenin KüzelltSinı övecek turi.stler 
yoktuı Ba-iHent Gangtok ise en 
yakın Hint tren ıstasvonuna 11? 
Kin ın-'^safedediı. 

Hope Cooke nın veni dünyasının 
Amerika ile hiçbir benzerllfti yok
tur. 12.00(1 nüfuslu Gangtok. dün
yanın sn sade ve en iddiası? baş
kent, sayılmaktadır. Tibetlilerin 
idâresindelTi katır kervanları, şeh
rin tek caddesinde vol alarak P^en^ 
lik saravınm Karsısından »ecme-kte. 
bu sarayın önünde saçları örgülü 
askerler nö*ıet beklemekte sokak 
larda Nepallt sokak calgıcıla'-ı bal 
kabanına be.ızeyen kemanlarını 
çalmakta Hintli terziler dükkân
larının önünde dededen kalma di
kiş makin?lerlnin hasında çalışmak
ta, biraz ötelerinde bol mantolu 
ve miSfere benzeyen başlıklı dilen
ciler davul çalmakta, ormanlarda 
ise 6.50 orkide türü vetismcktedir. 
Şehrin biricik otelindeki Batılı 
müşteriler de mutfağın kokusunu 
du.vup manzarasına bir söz attıktan 
sonra. Sıkkım'da sudan ucuz olan 
portakalla karınlarını doyurmakta
dırlar. 

Hope Cooke bütün bunları dah« 
evlenmeden biliyordu. Başka bil
dikleri de Sıkkım'ın 7100 Km kare 
yüzölçümü. 160,000 nüfusu, topye-
kOn TM Km. tası» volu ve 20C Km. 
yaya yolu olduftu. buna mukabil 
demiryolu ve havaalanı bulunma-
dıjı idi 

KIZIL CİN KOBKUSU. 
Fakat Hooe gelişinden kısa bı 

müddet sonra Kızıl Çin'in korku 
sunun ülkeye kara bir bulut gıb 
çökeceğini bilemezdi tabiî. Sıkkım 
cojrafi mevkii dolayıslvle Hindis
tan'la Tibet'in başkenti Lhasa ara 
sında en kestirme voldur Bugün 
ilk Kızıl Çın makanoli tüfek yu
vaları Gangtok'tak, saraya SO 
Km mesafede başlamaktadır Pe
kin hükümeti ise. Hindistan'ın Sık
kım'da Kızı) Çin'e karsı mütecaviz 
bir politika güttUİSünü defalarla id
dia etmiştir 180,000 Sıkkımlı bun
dan dolayı günlerimi korku içinde 
geçirmektedirler. 

Sıkkım. 1641 den beri müstakil 
bir Prensliktir 19 cu yüzyılda ev
velâ İngiltere'nin, arkadan da Hin-
distanın himayesine girmiş, fa
kat içişlerinde bağımsız kalmiftır, 

Hope Cooke bütün bu patırtılar 
arasında gerçek bir Sıkkımlı ti-
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Fa / 
O KOÇ. (21 mart • 10 nisan) 

sis elnuTuı v s çcvranicdaklUrl 
lumsvs r*r* kırmmrın. 

BO«A: (IJ Blsan - 20 mayıs) — !•• 
t s d l ^ i a i «Me «debUmak İçin dest 
lannıtla tyl gsçlnin. 

© İKİZLER.- (21 mayıs - 21 basizanl — 
Şakacılık T * tlareıIıftiBız, çok scrdl-
4i>>lx bir dotiu bil* kuıyer. 

YENGEÇ- (22 haziran • 22 tannnus) 
— Söz Tsrmerlniz, yerin» gatlsablla-
eak dummda daSUsiah. 

O ASLAN: <2J temmuz - 22 ağortos) — 
Emir vermeniz gerekildi zaman bil», 
bunu rica adar «Ibl attTUylnta 

BA9AK: (23 ağustos . 22 aytttl) — 
Slta dosthık va yardım alini uzatan-
(«ı-a sırrınızı acıklıyabllirslnlz 

TERAZJ: (23 aylül - 22 akim) — Ya-
payalnıt kalmaym. ama hayalınızı 
daha »«kin hala gatltln. 

AKREP: (23 akim • 21 kasım) — A 
maeınııa arlşmsk için. «aıakltsa baş 
katarım kırmaktan çekinmayin. 

® YAY' (2a katım . 21 aralık) - Çav-
ranizdakilar) UtadiAinlz t*klld* stkl-
layebilirtlniz, sansınız açık. 

OALAK: (22 aralık - 20 ocak) _ Bu 
^anlarda yapacaciınız tyl bir harabat 
'c-n cok savlnc duyacaksınız. 

KOVA: (20 şubat . 1« «ubal) - Bir 
kadın dostunuz, büyük bir g ü ç l ü ^ 
ynnmanizi kolaylaştıracak. 

BALIK (20 şubat - 20 mart) — Ha
yali prelalara kendinizi kapturmay», 
daha g»r«akcl olmalısınız. 

VKP 

o 
Bulmaca 

SOLDAN SAtiA 
1 — YUnbnış. 
Hayır anla
mında soylaniı. 
2 — Bir dojıu 
sa» . Bir film 
•klörttmiis ü n 
•eyadı. 3 — 
(tant) lUıkin, 
« - (tonl) Kü-
Cilktor e «fl «- 6 I 
euıadı ıdvitr, 
BoBuaı (u) »k- ' 
IMUDCS bir ak- I I 
lörün soyadı 
çıkar. 5 _ Ço
cuktu, Batına B konunca «ya l ehli . « - K«-
çnlt insan (Çoğul) 7 _ Biti yürütür, taıay 
» - (lanıl) ün . Vat demak 

VUKAIHDAN AŞAâl 
1 — Tanrı, Yaı ki» yaşil olan bir agac-

2 Oalaeak, Yag çıkarılan blı çafit fasulya, 
i - Yaramas;. 4 - Hayrat nidası, Oötfüa 
yarle bixla|tlAi y .r . s - Ttrtl Mr M I . « •> 
ZulmadlcL 7 - laponyanm öMmlI UmanU-
tındın, 8 - B«y, coçan movılm ÖUa Hhir 
t iy ı lro ıu ıklörlermden birinin (Oyadı. 

DÜKKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMÜ: 
I - Muıad, Ab. 2 - Omul, Sba 3 -

Tuy, Ela, 4 ~ Arap, Ad*. 5 - Ayb. I - Tak
ma. O a . 7 — Ai, Uşaki, > - m^k, Tu» 

Y Ü K M U M N AIAAI 
1 _ Mtıtantao. 2 Omur A n 3 .-

Huya, 4 - Al, Pamuk, S Yaş I _ Bala 
(larıl). Al. 7 ~ Abad, Oku. I - Ba, Enalt 

' I I . . . . . . . ,I,,,--^'^^_^_^J 

; kalb ı ıahiyes ine i.sabet etti Ka-
: terin kıpırdamadı bile. Hiçbir 
\ şey duymuyormus gibi dlmrılk 
: duruyordu Gözleri .Arnonuıı U-
5 zerindeydı. Pis kokulu, çamur e] 
: blsesinin kumaşının üzerinde u 
; aun oir siyah iz bırakarak yere 
: kaydı Genç kadın işte o »a-
: man gcülmeye başladı . AttıSı 
; kahkahanın k o r k u n ç l u k , az • v-
: vel «ölüm!» diye batıranları deh-
: şet içinde .susturmuştu. Kat*rm 

d lyan iann kendisim »»" " ; ^ , . | 
mahzene atmalarını unurs ^ ^ . 
mıştı Yorgunluk ile "fT,,^.-; 
yal kırıklısının tesiriyle » ^̂  ; 
l e m ı . haldeydi Bir l'''«'"'7j',«j! 
man yıil ınmın u^'"''"* .Lust'i ! 
ve deliksiz bir uyku ^-i^^^\ 
Bu arada kendis in, t̂ ır « ™ : 
İle bir dilim ekmek S^'"f i bl-: 
diyanuı gelişim duymamı?" ^ 

le .._ pençs ; bir kâbusun 

sıi'ıdnnıe.'i "•'' • 
•—" "•-• v - - ' nvKunu'̂ ; 
betti. Fakat nâtıralan "' |̂ ,̂, : 
sislerinin arasından sıjr ^j,-,„ ; 
bir ak.sam öıırekı ola.vlar- ^^^^,\ 
teferruatlariyle «^"^'"^"'" ĵm «• î 
de canlanıyordu Genç ĵ ; 
tan döşeSinin üzerinde oa* ^ 5 
lerınin arasına almış, acı ^^ , 
şüntiyordu. Son e<l"'*^^ ' |,gtî' : 
kunç, seyahati esnas uda. 

- .„„ Uyanınca, nır ».»"-—- „,, 
: gtilüyor çülüyor. hiç duramaya- s inde olmadıŞma kanaat s 
: cakmıs ?ibi ard arda kahkalı-ılar ffigk jçın şöyle uir 
; atmava devam ediyordu 
; Artın arrik kendinde deftıkli. 
: nGnttiniı şunu'» dive haykır.tı 
î «Götürür diyorum, voksa »nu 
\ şuracıkta öldiiriiriim! » 
î Gene kadının kahkahası tuv-
: ler iirnertirı bir hıçkırıkla s n 
: buldu Çavus Katerin'ı nmıı/.la 
; nndan 'isıılr-.ı ileri 'tti. nır «"kfjr 
: de ellerini arkasınds baftladı Ka 
: terin, nakıslarını Arnn'dan nvır-
Z di. fakat başını e smedi Her tev 
: gözlerinin önünde hulanıyorfiiı. 
; Kendisini sürükleyenlere Karsı 
• kovmadı Artık nlcbir sev umıı-
: runda de&ildi OeçtiSi yo l lan 
: gormiyerek vürümeye basia'iı 
s Küçük bit meydanı aştıkları sı-
; rada. bir çeşmenin arkasmdan 
; fırlayan Ksentray'm iri silue'itıl 
; dahi farketmemis eöründü Kızıl 
: saçlı ,'iîzbası kafile oaşk-anmı u-
; sulca durdurarak «Onu zmdu 
; na kovun, fakat sakin çukunar-
: dan birine atıp orangaya --'ur-
: mayın.): dedi. «Gardiyana da o-
: na viyecek bir şev bulmasını köy 
; lemeyl ihmal etmeyin Zavsılı 

daha bile önce, ŞatovUan ^ ^^,j; 
rader Ftyen'den Arno™" g,,; 

olmadıkını öftrenelideJJ «er ^ ^ , j 
nevi vecd içinde va'?amişt> . _ , j 5 : 
dan öMlrtJ de hakikate o '̂ ^̂  : 
onun ıcin pek şiddetli : 
be o lmuştu. ,̂ j ; 

Artıo do Monsalvi s o ' " ^ ^ ^ ^ j-: 
nüne geldikçe, yüzü 
ve utançtan mor oluyordu 

•- Bel 
»rKi''-'' 'Bu haşin " " 

kat Katerln ondan çok ^^^^- \ 
kızıyordu. 'Bu naşm ^ ^ j ^ ;-
sırf her şevinden f^''^^^'^^'rtifi 
vazıyette ve yalnız "*'",'',,,,-ıi'• 

kendi.sine K""̂ ' geldi6ı için. 
açacağını saııma.sı ne BiiyiiK 

icfidıtı sızhk o lmuş tu ! Genç 
di, evvelce iki kere 
rafında kendinden aeçf" 

«Kİ': 
Sİ'"- i 

'kollarının \ 
Dil 

\ tim bu halde avakta durabilme- içenin hâl8 kendisini "***" gj^-İ 
si bir mucize. Dnenisu bu dere- şuursuz olarak inandırın' _^ ; 
ne Irnrhün. h>n..,.,>n eımin.,., a- _w.. r,<-ı.i_ı„,ı,,i son S"'̂  ., ! 

HOPE COCKE 
«Sıkkım Prensesi» 

: ce kurbaoa benzeyen suçluyu az yordu Birbirlerini son 
: ıçördüm» rlndekl u tanç verici 
; Asker durumu anladığını nn-
; ia;.nak ister tjibı ba.şını ".tdı ve 
: Ksentray'm, eline tıltustıırrtııtu 
: altını cebine attıktan sonra. Ka 
: terini götüren müfrezeye yetişti. 

saiınflf-, 

Amo'nun onu Filip'in "^^ 1 ^ \ 
bulunca, nefretle başını ce ^, ; 
sini unutmak işine eeimı'^. ^_; 
no gibi sert ve amansız » ^^ j 

alamazdı ^ . ? " • ; 

ıııa.va çalınmaktadır. Siyanı Krali-

yafetlerinı kendilerine yakıştırma 
sini bilmektedir. 

Erlerin Katerini götürdükle 
çesı Sırikit'in Paris'ten alınmış mo- ; ri Şastle . Orlean şehrinin kale-
dellerle güz kamaştırmasına muka- S Siydi Tam a9wnda bıılunduSu 
bil, Krahçe Hope, Sıkkım milli ki- ^ büytilç köprü. Aziz Antuan müs 

E tahkem şatosuna ait kumluk a-
; dayı aştıktan sonra, nehrin sol 

G Ö M L E K L E G E Z E N ; kıyısında ingilizlerin başlıca da-
HÜKOMDAR.. ; yanak noktalarından biri olan 
Hope. ülkenin tskı adpt ve ; Turel ka.sabasma ulaşıyordu A 

göreneklerim muhafaza etmeye g a v : ,er,sn„ gehrinln hâkimi Vilyam 
ret göstermektedir Son gelen ha- - rti...,^., U , , . ^ U. ^ . . „ W , > -Ai 
berlarc bakılırsa, ilk karısından ıkı = Oledzdel buraya kumanda edi-
oj lu olan kocasına birkaç gün ön- Z yo™!!. 
c» üçüncü bir oğul armaŞan etmij- - Oün doğunca Katerin hapisha 
tir. 

SUÇW 

kek tüküıdüSünii vaiani'"';-
terin iste bövle bir erkeSi" 
zünde bir değil, iki kerf _ 
lânetliydi A5aheysi Misel'^^^^1 ,̂ 
şekilde katleden U«ua * 
mensim olması vermezmiş 

feö; 

(fiW ; 
0«'' ! 

bir de üstelik gene '"""""ydıf! 

Filip'in sevei" 
ret ettiği ve vatan haini '* 
Burgonyalı . ...^ ._ 
resiydi Yok bu macerada 

tn«'i 
i ı iU' ' ; 

hatli olan bir tek kişi ''^^'^'^K-
da olmayacak bir haya) ""jp^j 
her şevini feda eden Kat^^^j. 

(nev»^n2_ 
MnndJ ^, Copyringht: Opera -m"— ^^^t 
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İSTANBUL 

7,30 Şarkılar 
7.4S HaiH müzik 
t.(N» Habarlaı 
«,IS Hafif müzik 
(,30 Orkastralar 
$.00 Oyun hayaları 
9,30 Küçük konıar S 

12,00 Haberler 
12,30 Şarkı: N. Yalcınsu 
12.30 Hafif müzik 
13,00 Haberlaz 
13,15 Küçük orkestra 
13,30 Şarkı: M. EcavM 
13,50 Çeşitli müzik 
14,1$ Oyun havalan 
14,30 BİZ koıuarta 
17,05 Yurdun saal 
17,30 Kûma iasU 
18,00 Reklâmlar 
19.00 Haberler 
M.M Melodiler 
19.40 Şarkı: C, Ceyhun 
19,M Kısa ilânlar 
20.M Tiyatro datgisi 
20 ıs Fahmi Ege Orks. 
20,30 Sas asarlar! 
20,45 Gitar kuarteti 
21,0(1 Aile sohbali 
21.10 18 Mar! safari 
21,31) Klasik koro 
22,1)0 Reklâmlar 
22,30 Dans müılğı 
22,45 Haberler 
22.55 Ara melodileri 
23,00 Batı müziği 
23,30 Gaca konseri 

İ S T A N B U L tL 

18,00 Caz müziği 
18.30 Orkestralar 
If.OII MüzUcli dakika 
18,30 Aksam müziği 
20,80 İngilizce 
20,15 Plâklar arasında 
20,45 Hafit müzik 
21,00 Gace konseri 
22,30 Casltli müzik 

•ANKARA 

iti) Oiinıydın 
7,10 Sıbah muitti 
7,4S B«8 8M. bt8 8>lkl 
l.oe Haberler 
1,10 Sizin Icin çalıyoruz 
8,30 Kadınların dünyası 

12,02 Öğle tatili için 
12,30 Şarkılar 
13.00 Haberler 
13,15 Öğle konseri 
13.40 Şarkı: E, Allan 
İ4,DA Çocukların ülkaslnda 
14,30 Türkü: H. Bulut 
14,45 Şarkılar 
17.02 Molodilır 
17,30 tnco8» 
llOıı Rokllmltr 
11,35 Yurttan , tatlar 
1100 Haborlar 
1I,}C Şarkılar 
1150 Uykudan önca 
I I , » Ikı maledl 
n.M Varol laatı 

2U,10 Şarkı: A. Malik 
2U.30 Çanakkale 
21.02 Sarkı: S, Süer 
21,20 Gaıcakım 
21,40 Küçük kOBsar 
22,0(1 T.BJt.M, saati 
22,15 Caz soraalat için 

22,55 Konser salonundan 
ANKARA İL 

17,08 Dansh cay 
18,0» Radyoda okul 
18,25 Orkestra konsan 

, „ . . « . . « ..̂ M. 18,00 Hafif müzik «.,.•' v..av »««ı* .̂ 1,1 
22,48 Habarlay 18,10 tngUizca ders 18.40 Türkü: J ^ _ , ' L - ' j 

19.45 İngilizce " " " ' . , , 
20,0» Müzik için • ' " " 
20.15 Barok müzik 
21.M Çarşamba 21 
21.30 Dans müziği 
22,00 Gece konseri 
POLfS RADTHSO_^ 

'Kıs» Dalo» «" " * 
11.00 Şarkı: A. SeO»»^ 
11,20 Konuşma 
11,25 Amerika n»üzi«' 
11,40 Şarkı: G. «»«'*. 
16,00 Sarkı: L. a^'^*^^ 
16,2ı> Cav saati 

Smev^tâ'-Tivafro 
BETOGLO 

ATLAS: Mavi melek: 
May Brltt: Renkli 

EMEK: Tsvlst Kiralı; 
Renkli. 

INCt,- Topbaneli Osman 
F. GiTlk 

KERVAN: Tehlikeli göl
ge: Türkçe. 

KONAK: Sıcak Eller 
Gary Grant 

L A L E 9«yb Sami 1-
Derek 

LUK8: Tophaneli Osman 
F Girlk 

LEVENT: Pasifik İncisi 
M. Gaynor. 

RuYA ' Atıklar Adası: 
Renkli 

SARAY: Ajk Yarıjı 
Renkli 

SİTE: eksodUs: Renkli 
ŞAN: Merhanaci T. Yi-

âit . 
TAN: Kara Korsan; 

Renkli 
YENt AH: Gordoo kara 

korsan- Renkli. 
YENİ ATLAS: Meyhsna-

ci: T. Yiflt. 
YENİ MKLEK: Anna 

Frank'm hatıra defte
ri- tng 

YENİ TAKSİM: Billur 
Kö^k: G. Arsoy 

YILDIZ: Muallâ T $0-
ray 

fSTANBll-

RENK (Fatihi: Sıcak El
ler D, Day 

9IX: Tophaneli Osman 
r. Girik 

•YEHt (Sehzadebaşı): S«yfc 
Sami'; Renkli 

YEKİ: (Bakırköy) 1 — 
Billur Köşk, G. Arsoy 
2 — Meyhaneci T. Yl-
« t 

KAOIKÖY 

FATİH: yEDINCl 
PEK: Hergün 31. "^ 
15.10 

İCÖ- ! 
zaf 

ÇELİKTAS: (Kartal -
maltepe) Saskm Baba: 
A Işık 

BİMCMA 83: Kanlı mü
cadele; Renkli. 

OPERA Meyhaneci T. 
yiifit 

ÖZEN 'Ysldeğirmsnt) ; 
Muallâ T. Şoray 

SÜREYYA Aşka davet D. 
Day 

SUNAR (Üsküdar) Mavi 
Melek M. Britt 

HEKS Kaptanın inti
kamı G. Cooper 
YURT- Yasasın Hayat: 

M Nur. 

İSTAHBtJL '^"'""ifK 
MESHEDI VE 3ADI 
ZEVCELER Her Jj*" 
î l . lJ Carjamb» ^ ^ 
martesl Pazar 'S °* ,) { 
GENERAL ÇÖPCA'l'*' j 
Hergıin 18.1.S de, 

G E N - A H : CEPH«?f 
PİKNİK ve HAY^'A-
NAT BAHÇESİ C»' ' 
samba hariç hergün 
ve 21,15 de 

oYUNc«n-A*î' KENT OYUNCtn-A»'-
fDorman Tirat»»*"' , 
GÜI.BREK GİRİM C*^^ \ 
samba hane hergün j 
Pazartesi 18 »e 21 15 d* [ 
KALBİN SESİ. H^l^ I 
KIN GÖZÖ: Salı, ^ 

Ria ı s de. 
KÜÇÜK SAHNE: » ^ " } 

TÜN KADINLAR G"' ( 
ZELDtR Sah. ÇarSS»: • 
ba 21,15 B O L B Ü L U I * ) 
SESİ: Pertembe Cum* 

ALCMDAİI' Yllâsın Ha 
yat, M, Nur 

AYSU Stp Sevdi A. I-
5ik 

BULVAR: Tophaneli Os
man V. Girik 

MARMARA- Mavi Melek 
M, Britt 

KirtOP' <iiohr*dans<ıl 
Yaşasın Hayat M. .Vur 

TUNCA lOatiotnıanpata) 
1 — Kendini aravsn a-
narn: T. Y i r t . 2 -
Fo.Tfnrlu ovuns (fel -
ine?. N' KökiBİ 

MELDK (Eyüp): 1 -

Cumarteai Pazar , 
T t T A T R U L A * avnca cumartesi. ^*' I 

'• zar 17. da. j 
AKSARAY CÜCÜK O'P» KARACA: L A H M A C Ü * , 

HA: rrtLEK(?E: Pazar
tesi hariç her ıfün 
ÎI.IS çgrıamba cumar-
t«8| pazar 16.15 de 

AIUENA: SRZAR VI gUn !1 de 
KLEOPATRA: Sslı h«- OÜALOÖLU: K'KBESTÎ- j 
Df hor fün I» v» \\M et TFVFtK B H ' '*'' ' 

zsrtesı hariç net ^ I 
!1,30 P » « r ı s «• ( 

KADİKÖY! CTN CI») '^^\ 

d* cumırteg) »azar 
15.30 da 

AZAK: &fUHTESKM 
SERSERt: Patartetl, 
Salı, Çarşamba. Per
şembe 21.15. Ayrıca çar
şamba 1«15 de. İPEK
Çİ MERHUM: Cuma 
21 13 Cumartesi. Pazar 
» 1 5 V* K.IB 

BULVAR: ttART HOROy 
Paıai'test oarıc nersrOn 
21. ıs cırtımb* eu-
mırttsı V8 pıut ISII 
(1( 

Tophaneli Otnıan F, DORMEN: SAHAN» i t 
Girik, I - Lekeli Ka- (^ftlITl.RR Pıurte8i 
dm. T Gür8u 

MtLLt (Balıtı- Dostluk
lar Yaşadıkta E r ı r . 

harif ncı fcee »1.» d* 
Carsarnbt II cumartesi 
II do 

«artost hariç t\tx^ ( 
*115 Çarşamba 1» «"' } 
marteil. nazar 15 d«- ] 

SAAT 8 O Y U N L A R J - ) 
'Tevflh Bilge Ka"'SÎ,' ! 
da) SASKIN KOMS»^ [ 
Her gün 18. Pazar " ) 
ve 21'de j 

•İTE: EVCİLİK OYtJ • , 
NX' Her rün 21 de- [ 

TEPEBA»!: SEZUAN'"" 
fYİ İNSANI- Salı P*'' I 
Benıbe. cumartoni ^*' I 
rıc herjriln 21 de P'' • 
rai 1.5.,in dn j 

ÜSKÜDAR; İSYANCI - | 
h»f \ I.AR Cuma harlı 

•fln 21 da Pazar »î*'' 1 
n ıs.» «I j 

* İ R 

t2 

öç-

J5n 
iit M . 
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K ̂ '^ ki 
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le 

tmtlyaı Sahihi 
• MALİK y O U C ' 

aanol Yayın Miıdürd : 
- n.NAMl l O y i A I . 

lorumlu YtııUlarl MüdiU;||j. 
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ZAFERLE BAfflS ARASI 
YAZAN: NAŞİT ULUĞ 

Londra'da hara büsbütün bozulmuştu, ş imdiye kadar Başbakan Lloyd Georgc'un Yunan'hlarla birlikte {iriştilri m a 
ceraya, ısrarla muhalefet eden \Vinston Churchill, şimdi Türk'lerin amansızca harekete geçmesi ile. her mil letten çok 
İngilizlerin askerî çayret, msan gücü TC para harcıyarak müttefiklerinin Yakm Doğu'da kazanmış oldukları Birinci 
Cihan Harbi zaferinin meyvelerinin mahvolmak üzere bulunduğu endişesiyle Lloyd George'un ta.rafma geçmişt i ; h e m 
kavg-acılı^ı, hem de sadakati kabarmıştı . 

Gazi, İngilizlerle harp halinde 
olduğumuzu açıkça söylemişti 

Pj , , ' ' Kemale oğrencile, bukel 
• »0W« y,ver MuMffer K»Uç) 

verirken, (ârkade sajda Emin 

^^^^^ın KüÇlIK ilAjİliARI 
^ I R a 

• ^ - . - ü ; . * ! ' 1 K E M L Â K Z A Y t İ L Â ^ L A R l 

Jîl''"ık !İI^^'^^R mahallesinde 
^•«»-^^P'- katı 273:'5o Kemal. 

^ - ^ l ^ A R A N I Y O R 

'̂ '"< tem'^* Horhor civarında, 
î-"'- Kir,»^'';^P*''">«n katı aranı-
^.ur,,;;'^ 200, 225 araş, olabilir. 
*"" uL ' '* «"«" sonra Ak-

'««es ı Tel: 224927 
Mürettiphane 

Mehmet Köseoglu 

^ . . . . ^ ^ j - K V A S I T A 

«Us^ço '̂?''*' Nash Süper 600 hu-
1? ê eh ""^ ^'"^y°- halonler oe-
2?^' - a,t" "^3""- Müracaat: 
^ • « - . . ; L ^ ^ 6 7 4 . Cezmı. 

- ^ 1 ^ 3 ' ^ I K E Ş Y A 

4:^ft4?^":'""'S Amerikan hav . -
r"<İSLİf!ÜL<=«08) Ankara 

TELEFON 

>° ^h^r. ^'''«fon: 12 ile basla-
<âât- ıttoJ «levredılecektir Mü-

o M ^ „ j . G R 

• VEFA lisesinden aldığım pa
somu kaybettim. Hükünısuzdür. 

V. Fen E. 2856 
Nuri Korap 

•^ PASOMU ka.vhettim; hükiım-
ırÜ7.dı.ir. 96;; Ma.vser Yücel 

KAYIP ŞEBEKE 
• t.r.U. İnşartt F.-ıkültesmden al-
dıiun şebekemi ka,vbettlm; hüküm-
»üzdür. (154. D) 

Güner Demir 
•¥ BEYOĞLU Orta okulundan al
dığım pasomu ka\'bcttim; hüküm -
•üzdür. Nilgün Özgüç 

• İSTANBUL Trafik Müdürlüğün
den aldığım 34 AY 812 PUka No.lu 
kamyonumun Trafik ve sicil cüz
danlarını kaybettim; hükümsüz -
dür. (158) Kemal Toprakçı 

• KARS nütus memurluğundan 
iıldığım nüfus kağıdımı kaybettim; 
hükümsüzdür. (155ı 

Ziya Kurt 
•¥ TASDİKNAMEMİ kaybettim; 
hükümsüzdür. İsmet özyurt 

• KARE Nüluk Memurluğundan 
almış olduğum nüfus kâğıdımı 
kaybettim. Hükümsüzdür. (158) 

Hüseyin Yener 

*'üntie?^''?A«CE Spor Kulü-

'̂ *'lad u " " ^ " " senelik 
l̂ â ar _, °"8ı^i » mart 1S«4 
Sıdakı^."" «aat 10,00 da asa-

''a|law,jr'^.^'"e etmek ve karara 
tllrrae »î "^*''* Kadıköy Evlen-
>ap„a^™e'^urtügu Salonunda 

âat 17'(X^*' ^ '"3it günleri 
'"•«art;;^ ~ "'••^' ^^ 28 mart 
17,30 "^'' înih'i saat 14,30 -
oöove- '̂'""*'* senelik aidatını 
«Ifceittij!''^^'^ «'i'is kurtlan v«-

'̂̂ 1 tak!"*'''''^* temin edileme-
ö, ^.-•^aırde Kongre a\'nı ver-
'̂ ẑar „(.''"' saatte 5 nisan 1964. 

ÇO/D"^;;;,vab.lacakt,r.. 

~" |̂=">5 ve yoklama. 
TĤ *""̂ ' I>ivanı seçimi, 

«Portl^ ""^ "«ı^rakabe H e y -
^ - İrti """ okunması. 
5 ^ 'dârc Heyetinin ibrası, 

*""n n„r"', "'^amnaıne tasan -

'^üzau.'"'k bütçe teklifinin 

a _ l^ılekler, 
J'fVeti 1f™„"*'''e*'- Murakabe 
'"•"ıin . "aj'Styet Divam az» 

Ordu Cumhuriyet 
Savcılığından 

~ 3 -
m A Ğ R U R îngiliz Hariciye memuru, karargâh hayatı yaşa

nan İzmir Kordonuncia Başkumandanın bulunduğu bi

naya gelerek kendisiyle görüşmek istenince, muhatabının 

İzmir Valisi olduğu cevabını almakla beraber, muzaflcr 

Başkumandanla görüşme isteğinde ısrar edince, Büyük Gazi, 

(jnu önünde konuşturmakta fayda görmüştü. 

Sir Loipbi'nin sorusu şu idi: 
«— İngiltere ile harp halinde mi

siniz?» 
Mustafa Kemal, büyük bir sükii-

netle su cevabı vermişti: 
»— Yunan ordusunu Anadolu-

çıkaran siz değil misiniz: Yunan 
ordularını .yenerek topraklarımız
dan kovan ve vatanuntzı kurtaran 
İse biziz. Vazıyet böyle olunca, ka
rar vermek bize değil, size düşer!» 

O gün İzmir'de gergin bir hava 
esiyordu. İngiliz hariciyecisi, hâlâ 
Lloyd George'nun kafasını taşıyor, 
donanmaya dönünce. Gazi'nin İn» 
gilizle harp halinde olduğunu söy
lemişti. 

Amiral, biraz daha tecrübeli bir 
asker, birden bu sözlere manma-
mıs: telaşla, karaya bir subay vol . 
lıyarak. Başkumandana bir mek» 
tup takdim etmişti. Mektubun muh 
teVan şöyle şayi olmuştu: 

<— Konsolosumuzu kabul ettiği
niz sırada kendisine harbe dair ba» 
zı »özler söylemişsiniz. Halbuki Bi
rinci Ordu Kumandanı ile aramız
daki konuşmada buna dair bir söz 
geçmemiştir; hakiki fikrinizi öğ
renirsem derhal hükümetime bil
diririm.> 

Gazi. miitareke yolu ile. kan ak
masına meydan vermeden Trakya-
yı ve işgal altındaki diğer toprak
lan ele gevirnıok kararın' tiaha 5 
eyiül 1922 günü hükümete bir di
rektif olarak vermişti. Bu İsteği 
.verine getirilirse neden ingilizlerle 
bir savaşa girecekti, onun dikkatli 
ve ferıspllj cevabı hava.vı düzelt
mişti: 

<— Birinci ordu kumandanımız 
ile cere.van eden konuşmaya ben 
de İştirak ederim.,aramızda siyasî 
münasebet başlamamıştır; bakama
ması arzuya sayandır.» 

Mustafa Kemal'in bu cevabı, hu
susî bir mahiyet taşmıakta idi, 
çünkü Amiralin mektubunu da, o 
hususi mahiyette telakki etmiı^i. 
Amiral ise. mektubu götüren suba-

• IS BANKASI 237861 No. lu 
hesabımda kullandığım mühürüınü 
zayi ettim. Hükümsüzdür. (1591 

Şerife Kabataş 

• KANGAL Nülus memurluğun -
dan aldığım Nüfus cüzdanımı kay
bettim; hükümsüzdür (16:îı 

İbrahim Özkan 

• ŞEBEKEMİ kHvbcttiın. Hüküm
süzdür. {16Ü1 1262 Edebiyat 

• TüHKtYE Emlak Kredi Ban
kası tzmır şubesinde açtırmış ol
duğumuz 6957 sayılı akreditife ait 
sigorta poliçesi zayi olmuştur Hü-
küm.süzdür (742) — İzmir 

Gençler Kollektif Ortaklığı 
Davit Krespin ve ortakları — İzmir 

• ATATÜRK Lisesinden aldığım 
pasomu zayi ettim. Hükümsüzdür. 
(743) — Ankara 

Hüseyin ttah 
• İSTANBUL Emniyet Müdürlü
ğünden almış olduğum 52227 No.lu 
pasaportumu kaybettim. Hüküm-
SÜ7d>'> / l ( î l I 

Sabri Gültaşlar 

• BURSA UdUgınden aldığım 386 
Mo.iu motorsıklet ehliyetimi kay -
bettim hiık'imsüzdlir. (164) 

Rüştü Akennan 

Bir piyade alayımız zaferden sonra İ.II Bylûl 1922) İzmir Kordonunda 

yımıza. mektubun hususi mahivet-
te olm.ayıp müttefik devletler adı
na olduğunu açıklamış «ilgili dev
letlere yazdım. Alara^m cevabı 
BaskumHlırianımıza bilriıreceğim> di 
>-erek memnunluğunu da izhar et
mişti. 

İzmir'in kurlanlışı \ e Yunan or
dusunun topraklarımızdaki kısmı
nın yokedilmis olması savaşı sona 
erdlrmemişti. Yunanlılar intikam 
almak istiyorlardı. Trakya'da yeni 
bir ordu hazırlamağa uğraşıyor -
lardı. Mustnfa Kemal düşman kuv
vetlerinin hepsini ortadan kaldır • 
hıadan zaferin kazanılmış sayıla-
mıyacağmj çok iyi bilenlerdendi. 

Bununla beraber Başkumandan 
Mustafa Kemal, henüz güç bir dĉ  
nun karcısında bulunulduğunu b' 
lı.vordu. Yunanlıları tam bir yenil
giye uğratmak çok kolaydı, kolay
dı anıa, bımu > apabilmek için bel
ki de İngilizlerle savaşmayı göze 
almak gerekebilirdi... Acaba İngi
lizler savaşmaya kararlı mıydılar? 

İ?tanbulda başında kurmay bin
başı Ekreın Beyin bulunduğu — 
sayın emekli Korgeneral Ekrem 
Baydur— millî teşkilâtın müttefik 
başkumandanlığı karargâhının en 
mahrem muhabere servislerine ka
dar nüfus eden istihbaratla kolları, 
mütta'ik ordular başkumandnnınm 

Iıondra'da Harbiye Nezaretile olan 
\adar bilgi e-

landan Musi-
,«.u i»ı.,ın., i,,, i.,^.,,..,ı kaynaklar -
dan yaptığı istihbaratla, karşısm-
dokilerin hareket ve kararlarına teş
his koyabiliyordu. 

İtalyanlar ve Fransızlar İngiliz
lerin savaşmavacağını söylüyorlar
dı. Ruslar da aynı fikirdeydi. Lloyd 
George ise, bir adım bile ğerilemi-
yeceğini ^ylüyordıı . amma »iyasi 
çevreler onun blöf yaptığını, hükü
metinin düşmek tehlikesi ile yüz-
yüze geldiğini ve İngiliz halkının 
»avaşa taraftar olm«dığmı aöylU • 
yorlardı. 

GAZİNİN YERİNDE TEŞHtSt 
Gazi. tngılH AskeH Kuvvet

leri komutanı Sir Charles Harnng-
lon'iı' .1 bir kuvvet dene
men kesin bir davranış 
goatt;- kadar karaısız bir 
kimse olduğunu anlamıştı; bun
dan başka izmir'de olaylara »eylr-
ci kalan ingiliz donanmasını dü
şünerek. İngilizlerin, bize kajşı as
keri hare'.tâ'a girişmek istemedik
leri hükmüne varmıştı. 

Btmun üzerine. Mustafa Kemal, 
s-onucu belki de komplikasyonlar do 
ğurabilir bir karar almaktan çe
kinmedi. 

(Devamı var . ) 

CİNSÎ 

Fiyatj Muhammen iıedell 
Kilosu l ira K. Lira K. 

2 
3 

«ti 

Kuru fasulya ( t ıkıç) 
Bulgur ( K a r a m a n ) 
Pirine; (Terme) 
N o h u t ( İ spanyo l ) 
Toz seker 
Kuru üzüm 
Margarin (yemekl ik) 
Mercimek (kırmızı) 
Zeytin yağı 
Makarna ( irmik) 
Sabun (beyaz. Hacı Şakir) 
Salça 
Tuz 
Patates 

Buğday ekmeği, tep tip 

a(X)0 
1000 
1000 
2000 

500 
500 
700 

1000 
1,'» 
500 
400 
400 
400 

aooo 

Adet 

2.00 
1.32 
1.70 
1.80 
2.t>.'i 
3.15 
5.25 
1.13 
5.50 
1.63 
3.90 
1.70 

13.5 
70 

Tekûn 

4000.00 
1320.00 
1700.00 
3600.00 
1325.00 
1575.00 

3675.00 
1130.00 
825 00 
815.UO 
1560.00 
680.00 
54.00 

1400.00 
.23659.00 

Peşinsiz Ayda 75 ura Taksitle 
TEYP (̂ ®s '̂"̂ 3 cihazı) 

Hanif ç.r,.s, FERİDUN DURGUN'da 
Anafaratlar Cad. 3 4 Tel : 1 0 6 S 8 6 Anka<« 

Ankara Heriş: 1764 2817 

undan mamul , 750 gr. İlk 80000 59200.00 

»s 1964 yıU U-j>. "one, ~ " ' ^»0* yılı u-

Ak,> H a L "^' namazını mü-
ki * £'sov'"'?"ü Şâir Mehmet 
İli TâcM.,'"'''''' 1* numarada 
^^l "'̂ ^m a t""T -"̂ " -̂ '̂̂  
lW Olmada kapılacaktır. Nisap 
S(? "azar 'a'"iirde .i nisan 
1i,i '̂ «atte ,''"" ^^'"' >''̂ ''̂ « ^'^ 
Ahû '•'isirınıi, .?''^''»*i"dan ««•sri''" 
'»"k,,., "imıyetle rica ederiz. (Mili 

Taceddin Camii 
pî jj:;,..., 'Jeıneği İdare Kurulu 

Ordu Cezaevinin yukarıda yazılı olan 1964 mal! yılı iht!-
jraçlan 9/4/964 tarihinde kapalı zarf usuliî ile eksiltmeye çı-
kanlmjştır. Ekmeğin eksiltmesi saat 10.30 da, diğer gıda mad
delerinin ek.siltmesi saat 11 de Ordu Cumhuriyet Savcılığında 
toplanacak komisyonda yapılacaktır. Muvakkat teminat mu
hammen bedelin yüzde 7.5 olup kati teminat ihale bedelinin 
yüzde l.î idir. Teklif mektupları ihale saatinden bir saat evveli
ne kadar komisyon başkanlıjına makbuz mukabilinde verilecek
tir. 'Pjstada vaki eıecikmeler kabul edilmez. Şartnanıe.si hergün 
cesai saatlerinde Cezaevi Müdürlüğünde sörülebilir. 

(Basın: 3420) 2802 

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

Diyarbakır Lv. Sat. Al . Kom. Bşk. dan 
Lv. Amirliği üıtiyacı için aşağıda cinsi, miktarı, muhammen 

bedeU ve geçici teminatları yazılı yiyecek maddelerinin ihalesi 
hizalarındaki 2un ve saatlarda kapalı zarf usulü ile Kom. da 
yapılacaktır. Evsaf v,e Şartnameleri Kom. da görülebilir. 

Miktarı M. Bedeli G. Tem. thale Gün, Saati C I N S I 

30.000 Lr. 22.50 L. 
28.000 « 2100 « 
24.000 K 
28.800 « 
45.000 « 
28.000 « 
20.000 « 

1800 K 
2160 « 
:W5 « 
2100 « 
1.50(1 « 

3.4.964 11.00 
3-4-964 11.00 
4-4-964 11.00 
6-4-964 11.00 
6-4-964 16.00 
7 4-964 11.00 
7-4-964 16.00 

(28 B a s ı n : 3273) 2807 
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Hayır 

ŞüıiceJl*^^"yo''sun ki, ben o dü-
. saptığım ilk dakikada «etli 

:Ceye 
^ ' en —•"^'Siııı ıiK aaKiKaaa 

^»•Şın i '-"^ hazır bulurum. H a 

latı 
öeğii mi? inkâr e t ! 
••ak smırii Hikâyeni an-Şmıdl. 

I İ t i '^ '^ceüen şunu söyliyeyim 
^n ri«^*."'^ Se(;tijimiz yerle-

en .. ^zel [^^"^""öe, yeryüzünün 
I öo^y " '̂Jlanıia ve denizlerine 
i Mi ,'̂ '̂ 'voruz bir kere ona ha-
I ' - ^ ) ^ " ^ ' ' Yoksa çarpılırsın! 

I ^^f'naav '̂"'' ^" ^ '̂" '̂t dolay-
I 1e y^^^- Bılir^ <nisin Kelkit 
§: ^ösekri ^"'"üşane tarafla'rı... 

IİVOM;!, *^'* Wr köyde dinle-

Bmi ERKEK 
Bmi DM 

Yazan: İLHAN TARUS 

"iVOfçj ^'y^ Dir Koyae a m ı e -
^ası ,„ ."• Erzincanla Erzurum 
A-ı- Uç ay sürevle taramış ım 

lln, . . . . . . . _ . 
Allı 

Bir I '̂irti 8 sezmişim köyleri, DH 
i ^eiktr'^^*' toplamışını Severim 
•I '̂'lattı "̂  ^°''*"'<"V"iıü Riı de 
I \ i ^^f orada. Adına GUltt? 
':i: ̂ r c '^'ku/ romu suhi-
I Casifı, ^î^'"^- Varlıkiıradır Ko-
İ "f̂ ldı "'."'̂  oldu itaybedeh Yaz 
I ler., j ! ' Közü yollarda, beni bek 

f;i m^^ alt yanında... Sıkı sıkı 
'^"nıelerinin artaınd»n 

''''»«iiiiİ!İiiii::::i;-..M 
**'•; 

duruduru akar gider Alırinı -ki
tabımı, inerim- dere boyuna. Sa 
atlerce okurum... Öğle üzeri 
mantı hazırdır. Ya da etli bul
gur pilâvı... Öğle sonu gene de
re boyundayım... İki saat uyku. 
Sonra kitap gene... Bir hafta 
kadım mı Kdseköyde yorifun-
iııtun kiri pası Münir üstüm
den. Sabah erken, birkaç ke? de 
dereye Kİrerinı... -Artık yeni yol
culuklara hazırlmdır, 

- Suphanallah! Seni tanıya-
c&i^ım mutlak» seni... Ama dur 
bakalım ne zaman? 

- Güldürme beni dinle! Btr 

gün uzanmışım otlann üstjine, 
kitabı eüneije doğru kaldırmışım. 
Yanımda bir gölge belirdi. Bak
tım Hıdırlarm Osman. Hayrola 
Osman dedim. Gözü bir dönük 
çeldi bana Oysa o eünedek belki 
kırk Kez konuşmuş, dertleşmişiz. 
Yalnız onunla dejSil köyün bü
tün erkeklpriyle,, Kahvelerine 
gitmişini kâŞıt oynamışını deli-
kanlılatiylp, Hıdınn Osmım da 
onlardan biri trlre yapıh. kay
tan bıyıklı, biraz pepeme kp-
nuşur. . Ne var ne yok Osmah 
dedim 

Dedim ama, oknduJhın» yap-

Niye der.sen, insanlardan biri tt- i 
zeriD4«, hiç kabahatim yokken, i 
böyMMM cılk bir etki uyandır- İ 
dı*M»fc ««andıın. Üstüne üstlük, \ 
korkutrMik da istedi; Feride, de- i 
di. ben seni unutamam. Peşine i 
takılır gelirim. İyisi mi, bir ke- I 
recik .sarayım, geç git ondan son i 
ra... : 

— Yok canım? Sahi mi bu an- i 
[attığın? ! 

- Yok, uyduruporum, Reklâm j 
iıjiıı,.. Hım,.. Ne dedim bilir mi i 
sin ona? Osman, iyi söylersin a. 
ma, bu İŞ için benim de ufacık 
bir İsteğim olmalı. Oysa hiç i-
çimden gelmiyor seni sevmek. 
Napsak acap? İçinden geimet>e 
de olur demez mi? Kadın kısmı
nın İçinden gelmiş, gelmemiş, ne 
çıkar? Baktım, sertelmek için 
vakit erken... Şimdi git başım
dan Osman, dedim. İyice bir dü
şün. Bu ' ' ;• ayıp bir 
ijey oldu ir;sın.,. Ar
kasından da başımı çevirdim, 
sırtüstü uzandım çimenlerin üs
tüne, kitabımı kaldırdım, büktü
ğüm vaprajı açarak okumaca 
başladım. Dönüp eiderken ho-
ınurdanıyordu: 

(Devamı var.) 

•rağın kenarını da büküp kit»bı 
kapattım. Hayırlar dedi. . Hava
dis fena ,. Ben sana kötü kötü 
tutuldum Feride... Ne? Ban» 
Feride derler Anadoluda hep. 
Ne? Bana tutuldun mu? E, me
sele değil. İlk değilsin bunda, 
Napalım yâni? üntınırsıın de
dim. ÜraııdıSım yerden de ha
fifçe doijnılduııı. Bakışı kötüydü 
Köyden epeyce uzaktaydık ama 
korkum yoktu. Ne dese begenir^ 
sin. Erdoğan? Yarın, öbürsü RÜn 
nasılsa çekip sideeeksin. Ne du
yan olur, ne gören! Hiç şaşır
madım ama oldukça utandım 

iiilikiiiüiH:ii;iiiliiiiii:iii:Hi:::iui<iiiliiüİiii;iİiîtiii:ii)iİÜiiiiiii:!!İ!:^ 
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Ama şarkıcı Ray Charles Avrupada, 

AznavourAmerikada turneye çıkıyor 

zça^MtıA» w ^*^ ** 

nVRUPa İLE AMERİKA ARASINDA 
ŞARKICI ALIŞ-VERİŞİ HIZLANDI 

^MBRtpCALI emsMzacyo flahdi Goldgran,' Atlantik'in iki 
yakasındaki ünlü şarkıcıları degi?—tokuş ediyor. Inter

national Performers Corporation adlı prodüksiyon bürosunun 
direktörü olan Goldgran, Amerikalı amâ şarkıcı Ray Char-
les'ı Avrupa memleketleri ve Japonya'da yapacağı bir tur
neye gönderirken Charles Aznavour'u da Amerikaya getirt
mek üzere hazırlıklarmı tamamladı. 

• Dünyada haftanın sevilen plâklan j 
• A M E R İ K A D A : 
2 1. I Want To Hold Your Hand 
• 2 She Leves You 
• 3 Please Please Me 
5 4. Oawn 
• S. Java 
• t N G İ L T E R S D K : 
S 1. Anyone Who Had A Heart 
a 2. Dlane 
• 3. Bits and Pieces 
• 4. Neçdles and Pins 
( S. I Think Of You 
• F R A N S A D A l 
• 1. La mamma 
p 2. Sı je chanlc 
• S Excuse moi partenaır» 
• 4. Oul c'est pour lui 
S 5. She Loves You 
• I T A L Y A D A 
• 1. Una lacrima sul vi«o 
1 2. Quando vedrai la mla ragazz» 
• X OgM volta 
• 4. No he I'eta per amartl 
' S. Stasera no no no 
5 ON YIL ÖNCESİNİN P L A K L A R I : 
• Bundan tam on yıl önce İS mart 
• plâkları şu şekilde sıralanmıştı: 
E 1. Make Love To Me 
• 2 Secret Love 
• 3. I Get So Lonely 
5 4. Oh, My Papa 
jg S. Young At Hcart 

Beatles • 
Beatles • 

Four Seasonı S 
Al Hirt • 

CiUa Black * 
Bachelora ^ 

Dave Clark Flve • 
Searchers JJ 

Merseybeats m 

Charle» Aznavour J 
SyİTİe Vartan ! 

Johnny Hallyday • 
Sheila • 

Beatleı ! 

Bobby Solo • 
Gene Pitney ! 

Paul Anka g 
Gigliola Cinquetti • 

Remo Germanl J 

1954 de haftanın sevilen • 

J. SUfford 2 
D. Day • 

Four Knlghts • 
E Ficher S 

T. Sinatra • 

Amerikalı ^arloaı Connie Franciı 
«Loeking For Love» filminin blı 
aahnetinde (yukarıda solda) J. 
Hallyday snap damı yaparken 
(•ağda), yeni bir turneye çıka
cak olan Charles Aznavour 

KISA 
HABERLER 

Y I N E BEATLES 
TOPLULUĞU 

Uç plâkları Amerlkada bu 
haita ilk üç sırayı İşgal eden 
Beatles topluluğunun veni Long 
— Play olâgı piyasaya çıktı. 
Umulduğu gibi bu plâkta A-
merikada en çok satılan Long 
— Plav Plâklar listesine hemen 
giriverdi 

SAMMY DAVlS'tN 
SEYAHATt 

Amerikalı şarkıcı — taklitçi 
Sanımy Davis, geçirdiğimiz pa
zartesi günü Londrada yeni 
çıkacak plâğının bir kısım ses
lerini aldı. Çarşamba günü ise 
BBC televizyonunda görünen 
Sammy Davis önümüzdeki 
günlerde Olympiada konserler 
vermek üzere Paris'e cececek. 

DATE CLARK BKŞLİSİ 

Geçen ay Glad Al! Över. ad
lı şarkısıyla tngiUerede hüyük 
başarı kazanan Dave Clark beş
lisi mayıs aymda .'Vmerikaya 
gidecek Ve New w Vork'da Car 
negie Hall'da konserler vere
cek. 

YENİ PLÂKLAR 

Geçirdiğimiz hafta içinde A-
merikada yayınlanan yeni 
plâklar arasında. Tonny Beu-
nett'ln söylediği «When Joan-
na Loved Me» Ketty Lester'in 
söylediği «Some Things Are 
Better Left Unsaid» Searchers 
topluluğunun söylediği «The 
Letter» Shirelles'ın söylediği 
«Sha _ l,a — La» adlı şarkı
lar var. 

Öte yandan Sarab Vaughan 
<You Got it Made», Jerry Lee 
Lewis «Bread and Butter Man» 
Johnnie Ray de «Can't I» adlı 
şarkılarla haftanın sevilen şar
kıcıları arasına girdiler. 

Ray Charles, önümüzdeki gün
lerde Britanya Adaları, İ skandi 
navya, Fransa. î talya, Orta D o 
ğu. Avustralya ve Japonya'da ol
dukça yüklü bir turneye çıkacak. 
7 T e m m u z d a başlayacak o lan 
Ray Cbarles' in bu gezisi takri
ben on hafta sürecek. Charles 
bu arada, irlanda'da çevri lmek
te olan ve Paul Henried'in y ö 
nettiği bir filmde de bas rolü oy
nayacak. 

Buna karşılık Goldgran'm A-
merika'ya getirttiği ünlü Fran
sız şarkıcısı Aznavour ise 4 N i 
sanda Carnegie Hall'da bir kon
ser verdikten sonra 17 Nisanda 
Los Angelos'da, 18 Nisanda da 
San Pransisko'da sahneye ç ıka
cak. Daha sonra Aznavour Batı 
Amerika'da konserlerine devam 
edecek 
.Hâlen Rusya'da bulunan Char
les Aznavour. Anıerikada N B C 
televizyonunun tertiplediği ve 26 
—27 Nisan tarihlerinde gösteri
lecek iki show programında da 
yer alacak. Bu arada Aznovour'-
ur Hollywood'da bir film çevir
mesi için de görüşmelere başlan
dı 

Charles Aznavour'un Fransada 
Barclay etiketi alt ında ç ıkan 
p lâk lan da bundan sonra Ams-
rikada Phil ips firması tarafm-
dan basılacak. 

•^#%l^#% i^^^O 
Yazan ve çizen; RATİP TAHIf̂  

ISDAKIKTA ANCA OLMUŞTU; DEV yAPlLI 
\^,^.İ'M?If^''-^ 1^^^^ 'BO ICAZANB4. 
%1İLARDÎ'^^^'^'^^^'-^^'^^^ a>î?/4 

CBAKINDI.I^FIEİ. YENMEK, YENILMEK y^^ 
BU İŞDEl. SIKI GÜREŞ İÇjN BlR 'j^fJ'^Sit' 
BİRLİ OlUU.. BIBIRINIZİEZMEDENjpfiJ^'lk 
LIK ÇIKARMADAN İDMAN yAPACAK,]"-
CUDÜNO^Ü HAMLIKTAN KURJARAC^ 

Türkiyede köy ve 
aydınların tutumu 

Galatasaraylılar Cemiyeti tara
fından tertip edilen seri konfe
ranslardan ikincisi Doç. Dr. Cavit 
Orhan Tütengıl tarafından 19 mart 
1964 perşembe günü saat 17 de 
Galatasaray Li&esi Konferans salo
nunda «Türkiyede köy ve Aydın
ların Tulumu» konusu üzerinde 
verilecektir. 

Giriş serbesttir. 

Valilerimiz 
Boii Kalmış Araziyi 

Ağaçlatımz 
İyi Ahlâk Derneği 

• • •» • • • • •« • • •«»««««• •«» • • • • •« • • • • •»»»»»• • •»»« •«» •»»»»»»^ 
î MEVSİM SONU SATIŞI } 
• ORKİDE Konfektiyon \ 
j 1963 - «4 mevsim sonu tenzılâth satışlarına 16.Mart.l964 Pazartesi } 
j sabiihı b,ı>layacağını sayın Ankaralılara arzeder. } 
• ORKİDE Konfeksiyon • Yenişehir, Atatürk Bulvarı Dağlar Apt J 
• No. 72/» Kat 1, Telefon: 12 27 66. • 

Ankara Akşam: 2815 \ 

Okul - Fabrika - tş.v*'''*'^'' 

Yurdu Gezmek İ'**'* 

Turizm Kolu Kur»""" 

İTİ AHLÂK DEBNEÖİ 

ö* 

ŞİMDİ ALAN PARASINI GERİ ALABİL İR 

ARCELÎK 
HERGUN BİR 

Kurban Bayramına kadar, alacağınız 
ARÇELİK Buzdolabının bedelini, 
hergün İçin çekilecek kur'a sonundp 
geri almanız ve böylece piyasanın 
en iyi buzdolabına BEDAVA SAHİH 
OLMANIZ pek âlâ mümkündür. 
Nasıl olsa ergeç bir buzdolabı 
alacaksınız... şimdi İmkân varken 
şansınızı deneyiniz... bugünün 
talihlisi neden siz olmıyasınız? 

En üstün Icalite/En uygun f i a t / S Sene garanti 

kj^Üt, Oenei Sattalam 

K U R ' A Y A İ Ş T İ R A K Ç O K K O L A Y D I R 

ARÇELİK Burdolabmızı alırken Garanti Bel

gesinin Kuponuna kendi isim ve adresinizi, 

dolabın seri numarasını, satıcının isim, kaşe 

ve imzasını, satış tarihini kaydettirerek bu 

kuponu, TAAHHÜTLÜ olarak: (ARÇELİK A. Ş.. 

Karaağaç Caddesi 2 -4 , Sütlüce, İstanbul) 

adresine postalayınız. Postadan gelecek ku

ponlar, satış tarihi itibariyle Kurban Bayramına 

kadar her gün tasnif edilecek ve 8 Mayıs 

Cuma günü Noter huzurunda yapılacak kura 

tonunda hergûnkû safı$ 'İçin (resmi fafil gün-
kr\ hariç) bir talihliye bir ARÇELİK Buzdo-
labı hediye edilecek, diğer bfr deyimle aldığı 
ARÇHJK Buzdoiabmm bedeli icendisiiM. l«de 
edilecektir. 

Peşin: 2.900 lira 
Talnlfta: 3700 lira (300 lira ptfln, 

baklyaıi ay<t» 200 HradM 17 iaktlHa) 

BEKO TİCARET A.$ . : fıttktlt Cttf. 349, Beyo î̂ıı, Tat.: 49 35 00 
BURU BİRADERLER ve Ş S L : Hezaren Cad. 61-63, Galata, Tel.: 44 47 20 

8 AYAK 
Peşin: 1 5 0 0 ün 

Taksiti*: 3200 (Ira (225 Ura p«|ln, 
>akly*tl ayda 175 6radan 17 taksitte) 

DİKKAT: a) Kur'aya iştirak için Garanti Belge
leri Kuponlarına yukarıdaki husus* 
lan tam olarak doldurmak esastır 

b) Posfada vuku bulacak /gecikme* 
terden Fabrikamız mesul değildir 

NOTı Amhitif, tifMluf m »tiforta masfaflan altnı/a altf"" 

tıbi 
Bıına 

'«llv 

2 ^ . 

4 - . . 

im: 193y/2825 
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FENERBAH 
İL 

rA K s A M' Sayfs t 

ÇE M. T, K. 
3. DEFA OYNUYOR 

âitanın p an oramda, sı 

, '?'*" '"»«lefa raîmen Fensıbîh-

»«!tki.r te-kuyoı ve son k«-
Aricö,. '"" ^ « = ^ « W belittlror. 
C1İB.1 " «nanelerini bağlayan 
" köîte "^'"'"' "fen'tbahçe »çin 
*««mır n t ' '"'">"" 10 t ı n k»l-
" k l j l ' ı ı . " • ' " '• "' '"«I « » ? • 
»ilul m« ,'"•''"'•» Fenerbahîjenin 
«'<»«•?.•.'""'•''« «" «y»' 'l'l'» 

" lahammülu yektuı.* 

»ar'̂ v" '.*""=' >«" klâsik bir dizi 

««ce- Aht^"'""' *''öi" Ama me-
«în o«,^ I* Erol: «Şayet A. th-

isnıavüln î **'"'" <l'îi bırakma 
"'« de m«vcut. , dedi. 

Kovasic V 
«. Dansj,,; Kesıesl, Jeuei - Ga-

"^dcr, Lacko 

»«"DİK HAKEM 

«Uaî^ "*^«"> " • " • ıs Turtaya 
«»dıad, Lojio'nun FUmlolo 

"•»•«B V, û "'^^ lodaraıyoruna 
*'«»kıiT , " " * " • " ' ^onni »<>«" 
"««a önr ..""' l""n<"41 gibi bir 
««»•a v»v""''«*PMa ttadıad, oy-
lnhç, " " » b o r e biten b b r«n»ı-
""«1. "B«-II *"*"' ' "*"> 1«1«'» •*• 
"•"»Jlavîr ''""''ve « B j l y l . U 
">»çmı T J u ^«""bah-;» - MTK 
* " » a ' a ^ . »a^volan Orhan 
B,. **nnden nalclen vereeek-

f ye ''LrtS?'" ''°'^ ''""'^ bir dtv-

*«« MTV "̂ ^ yapılacalî fener-
Mnneınişuf *"-'' ^"''"'^ '•''^''^' 
:^»i« Basından 

ıgbet 
sadece -Ti»rf. ^-. caamnan sadece 

''* sütun , - ^ " ° Sporu gazetesi 
"• Janıil "?"nden böyle bir ma-

''P'I*ceim, ifade ediyor. 

Uref 
"•"*»•«> » met aayiada) 

hıî*IJ?' '|?'^'«t"> »ntere»»!» 
""'Ulun.'™?"'"' »imdvve kadaı 
" « r Z ! - " ^ " » - 51'"<liye ka-
"«« . O T " " » " * ! ' " » »eyl. bun-
"""n u'* , ̂  <lu»ünm8k i ı te-
f.n»,Jv "'̂ '™ '«'»• «9 <»• 
•"uju , • '"=1" Heolmuln 

l«llVo,te t '°°'"*^« bitirmek 
*'« fuıL f**"""»»' ve moreli-
!""I«al V "" aaltbiyete g ö ı . 
"»ılı «T' *' '" ' • "« inşallah 

CAN OMUZtîNDAN 
AMELtVAT OLACAK 
Hal^n Fensıbabçe - MTK !îi«!;j-

oj leyrelmsk İçin ^»hfimSids bu
lunan Cşıl Battu, jakşt olan otnu-
îuhian T»»»» veya ' cuma günü 
HoRiv'da ameliyct olacaktır. Fa
kat yapılacak aon kontrol netice
sinde ameliyatın Roma yerine 
Floranta'da da olmdsı ihtimal da-
blUndedir. 

Diğer taraftan 2i martta Adatıa-
da yapılacak Türkiye - Suriye Or-
dJ takımları arasındaki mtisabaka-
yı italyan federasyonuna mensup 
hakem üambaratto ıdaıe edecektir. 

İtalya'da tek 
düşünülen şey 
lig maçları 

T U i a U T DtNSÇL 
bildUiyor, ROMA 

r E N E R B A H Ç E - M İ K maçı 
büjuk Ugı görmüyor İtalyan

lar »rasında. B«dyo reklâmları 
fazla tajdaİJ olmadı. Rendi l'g 
maçlarından başka bırşey düîün-
müyorlar. Bu arada konuşmak 
imkanı bulduklarımızdan maç 
hakkında düşündüklerini sorduk. 

Corrlera Dello Sport gazetesi 
Neşriyat Müdür Muavini Vittoria 
Finizio şöyle diyor «Fenerbalıçe — 
MTK raaçlarmm ilk ikisinin netice 
lerini biliyorum. Bana kalırsa ü-
çüncü maçın neticesini, Galatasa -
ray'a olduğu gibi, bir yüz liretllk 
halleder.» 

İkinci konuştuğum, Patrıa otelin
de çalışan Franco Atri isminde, bir 
memuı. Ne F Bahçeyi nede MTK' 
yi tanıyor. Daha doğrusu futbol ile 
ilgisi yok. Bisiklet yarışlarına âşık. 
Söyle konuştu «Genel olarak bizim 
otelde kalır. Türkler, bana sorar
sanız Macar takımı favoridir. Ama 
müşterilerim Türk olduğundan on
ları kaçırmamak için mecburen 
Fenerbahçe'yi alkijiayacağun. Hem 
de maçta Türklerin arasında otu
racağım. Göriünler kimi alkışladı-
Sjmı.> 

İşte yolda tanıştığım üniversite
li bir kil. Israj Anne Partolottl 
futbol hastası imiş fakat derii ol
duğundan maçı seyre gelemeyecek. 
«Türkleri nedense severim, Macar-
lara karsı maçı kazanmalarını isti
yorum. Maça gclebilseydim çok 
bağırırdım.> 

istanbul mahallî ligi 
Geçen hafta Şeref stadında oynanan mahalli Ug müsabaka-

larma liderlikte İddialı iki ekip olan Taksim ve EyUp'ün osMn-
ları ile devam edildi. 

Günün ilk müsabakasında üder Taksimi bir puan genden 
takıp eden Eyüp üe sonuncu Hasköy karşılaştılar. Zaman za
man heyecanlanan maçtan, fırsatları daha iyi değerlendiren Eyüp 
salip çıktı. Bir iki hafta evveline kadar eh iyi futbol oymyan 

i ekiplerden biri olarak tanıdığımız Eyüp gittikçe bozulma ve dur-
j gunlaşma yolunda. İddiasına devam için kıpırdanması lâzım ak-
5 sı takdirac önündeki çetin müsabakalarda iddiasını kaybedebilir. 
J Hasköye gelince, sonunculugun tek namzedi olarak kabul 
j edilen bu ekip takdire şayandır ki amatör bir ruhla müsabaka-
< lala iştirak edip centilmence oyuna devamdan yılmıyorlar. Mağ-
4 lübıyetleri ise ekseriya büyük hatalar sonunda yedikleri gollerle 
i oluyor. 
^ Lider Taksimin maçına gelince- Anadoluyu daha oyunun ba-
J şında attıkları golle yenerken tehlikeli bir virajı da dönmüş ol-
j dular Bu maçta Taksim de beklenen oyunu veremedi, bunda 
•* .inadolunun inadı da mevcuttu. Bundan sonraki müsabakalarda 
3 daha tehlikeli virajları bulunan Taksimin zor da olsa bu. vua.ı-
3 lan döneceğine kaniiz Çünkü en 'telıltkeli anlarda bile maçı 
i almasını bilen değişik tertipli forvetleri ile gayet akıllı ve yıl-
3 mayan cesur bir müdafaaları var Bugüne kadar yaptıklaıı on 
i bir maçta sadece dört gol vemeieri ve on dokuz gol atmış ol

maları bunun en güzel misalidir. Bir puan kadar kıymetli en 
iyi averaja sahipler Bundan sonraki haftalarda liderlikteki id
dialı ekiplerin kuvvetli rakiplerle ve birbirleriyle müsabakaları 
bulunduğuna göre ligin kaderi sonuna yaklaşılmasına rağmen 
henüz katı olarak belli değildir. Takımların her hafta bir 
sürprizle karşılaşacağı düşünülerek temkinli bulunmalarını iıatır-

3 latmak bizden... . 
3 HAFTAWIN KARMASI : Yücel (Eyüp) — Samta (Haıkoy), 11-
< hami (Hasköy! - Cemil (Eyüp), Artln (Taksim), Sayfl 
t (Anadolu) — Varujan (Taksim), Mehmet (Anadolu), Ka-
j lancıoğlu (T«k«tm), Şefik (Eyüp), Taner (Eyüp). 
i GOL KRALLI4I: 
i 13 gol atan Çevik (Adalet) 
3 S gol atan Hüsnü (Eyüp) 
3 7 gol atan Bahri (Anadolu) 

Türl(iye amatör 
grup şampiyonası 

Türkiye Amatör Grup Şampiyo
nası karşılaşmalarına önümüzdeki 
hafta da muhtelif bölgelerde devam 
edilecektir. 

istanbul şampiyonu Alibeyköy'ün 
yer aldığı grupta son puan duru
mu şöyledir. 
İst. Alibeyköy 2 1 0 1 3 1 2 
Bursa İnegöl 2 1 0 1 3 3 2 
Balıkesir Marmara 
Bandırma 2 1 0 1 1 3 2 

İstanbul birincisi Alibeyköy'ün 
Bursada İnegöl ile Istanbulda Bari 
dırma Marmara ile Bandırmada iki 
maçı daha vardır. 

B. Spor Haziron'da 
Danimorkayo gidiyor 

Beyoğluspor futbol takımı hazi
ran ayında beş mac yapmak üze
re Danlmarkaya gidecektir. 

Baslıet Federasyonu 
ilk toplantısını bitirdi 
Türkiye şampiyonasının birinci kademesi 34-5 Nisan'da 

ANKARA, 0 « l 
TP AIK Gokay'm baifkanlıgında Basketbol Federasyonu ilk toplantısını yapmıştır. İki gün devam 

eden bu toplantılarda 1964 yıU iç faaliyetleri -rozden geçirilerek şu kararlara varılmıştır. 
Al Türkiye Basketbol Şampi

yonası kademelerinden olan (Fe
derasyon Kupası) maçlarının 'z-
mir — Ankara — İstanbul mer
kezlerinde 3—4—5 nisan günl«« 

Suriye Ordu takımı 
bugün geliyor 

ANKARA. Ösel 
22 martta Adananm «Şeblrs 

•tadında Türkiye ordu takımı il« 
karşılaşacak olan Suriye egibi bu 
sabah uçakla saat 0.05 te Baş-
kente gelmiş olacaktu. Bugünü 
Başkentte geçirecek olan misafir 
takım yarın .Adanaya hareket e-
decektir. Hâlen Adanada bulunan 
ordu takımına ise dün Ankaradan 
hareket eden Gençlerbirliği eki
binden Ora! ve Orhan da katıl-
mışl.->rdır. Ordu takımı kadrosu 
ancak Komadan dönecek Fener
bahçeli üç futtıolCLi öeiKil, Birol 
ve Özcanla ancak cuma sabahı 
tamamlanabilecektir. 

Kadın hakemler 
okul maçlarım 
idore edecek 

FİFA hakemlik konusunda bir 
Milli Federasyonun sorduğu güç 
bir suale nihayet cevan vermiş
tir. Bir süre önce sorulan sual 
«Kadınlar hakem olabilir mi ve 
İddialı lig maçları idare etmele
rine müsaade var mıdır» ıdı. FİFA 
genel kurulu toplanmış ve kadın
ların hakem olabileceği konusunda 
bir fikir birliği teşekkül etmiştir. 
Ancak bu «okul maçları idare ede-
bilirlert. damgasını taşımaktadır. 

Türkıye-Rusya 
Halter karfila^masi 

RusUrm teklif ettiği Türkiye — 
Rusya Halter milli temas teklifi il
gililerce tetkik edilmiş ve teknik 
elemanlarla yapılan konuşmalar
dan sonra kabul edilmemiştir. 

Türkiye Kupasının 
ik maçı bugün 

Türkiye Kupasına ait ıkı maç 
bugün .Ankara ve İstanbulda ya
pılacaktır. Maçların başlama saat
leri şöyledir: 

19 MAYIS STADI: 
17.00 PTT, - Ç. Ove id. Yurdu 

MtTHATPAŞA STADI: 
14.30 Beykoz — Kasımpaş* 

Sabahattin'in 
dizi sakat 

(Bastarat) t ınoi şayiada) 
gösterdi. Gol makinesi Metin 
de eski günlerini hatırlatma
ya başladı. G. Sarayın kuvve
tini kabul etmekle beraber, 
takımımı da ondan aıagı gör
müyorum. Müdafaamız mev
sim basındaki oyununu çıka
rırsa neticeden ümitvar olabi
lirim. Her şeye rağmen netice 

. ortadadır Her üç netice 4 e 
olabilir.» 

rinde oynanacaktır. Bu biSIgeler-
deki maçlara katılacak İzmir — 
İstanbul — Ankara takımlarının 
kuraları 19 martta saat 18.00 de 
mezkûr bölgelerin ajanlarının so
rumluluğunda ve bölge binaların
da kulüp murahlıaslarmm huzurun
da çe-kilecektir. Bu müsabakalar 
tek devreli oynanacak ve lürinci-
1er rürkıye Şampiyonasına katıla
caktır. 
" B1 Gençler Türkiye Şampiyona

sı 15—19 nisan günleri Ankarada 
oynanacaktır. 

O Türkiye Kızlar Şampiyonası 
1—2—3 mayu- günleri tstanbulda 
.yapılacaktır 

O) Türkiye Basketbol :»anıpıyo. 
nssı iki devreli oynanacak ilk dev
resi 14—19 nisan Ankarada ikinci 
devresi 28 n-an — 3 mayıs ara
sında tstanbulda tertiplenecektir. 
Sporcuların dinlenmesini teminen 
iki devre arasında bir haftalık 
bir boşluk bırfkılmıştır. 

Mehmet Oktov 
vazife başında 

Güreş Federasyonu tarafından gö 
revlendirılen Olimpiyat Şampiyon
larımızdan Mehmet Oktav bundan 
böyle İstanbullu güreşçileri antre
ne edecektir. Federasyon üyesi ve 
İstanbul Güreş ajanı Bilge Tüte, 
Mehmet Oktav ılc birlikte çalışma 
programını önümüzdeki günlerde 
dUzenleyeceKtlr. 

Güney Vietnam 
israii'i 2-0 yendi 

TELAVİV, AP. 
Güney Vıemam Olimpiyat seç

melerinin ilk karsüasCTiasında !»• 
rail'i 2—O mağlûp etmiştir. Ma
çın ilk dev resi yine aynı skor
la bıtml>.tır. Bilindiği gıbj bu ma
çı Hakkı Gülüz, Oshan Gönül 
ve Mustafa Gersekerdeıı kurulu 
Türk hakem açlüsü idare etmiş
tir. Güney Vietnam simdi Güney 
Kore ile karşılaşacaktı! 

Liseler arası 
lutbol linali 

Pendik — Pertevnıyal l ıselen 
arasındaki istanbul Futbol şampi
yonasının final karşılaşması pazar 
günü saat 10.00 da Mithatpaşa sta
dında >apıl.ıı, aktır. 

Galatasaray kampmı 
aktörler istila etti 

^^^^^sM^^M*^^^M%Hw- 0»0U0fm0^a0*f*^i 
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Çi k^^a.iiiLjl. Bc:}iklj'^ıjl .;ar;ıpl-
yonluk umıdı kaybolacak Fener
bahçe ile şampiyonluk varışında 
başbas^ kalacağız. Oysa bence, üç 
takımın da vaınpıyonluit iddiasının 
devam etmesi bizim İçin daha a-
vanta.ılı. Böylelikle, dalma enr!i-
seli ve daima tetikte olabilin/ « 

G. Saray perşembe günü Göl
cük Denizgücü ile bu antrcıiMian 
maçı yapacaktır. 

Necdet Erdem, tam yetld ile 
Beykoz'a antrerör oldu 

ıBsstarafı I tncl şayiada) 
hasebecı M Şenkardeşler, an'-re-
nör yardııncılığı B. Olcayto, u-
muiu! kaptan Sadettin Arsev-;n. 

Necdet Erdem ile dun iortl-
şeıı başkan T. Özyurek, ile S. 
Arsevetı yukarıda bahsettığlıntr 
gibi bütün teknik salâhiyeti le 
antrenörlük vazifesi konusunda 
anlaşmaya varmışlardır. Erdem 
bu^ün yapılacak Beykoz — Ka
sımpaşa, Türkiye Kupası maçın
da vazifeye başlayacaktır. 

AKŞAMIN 6UYUK 
SPOR ANKETİ 
fenerbahçe mi, Galatasaray 

mı. Beşiktaş B»? 
20 mart 1964 tdnhınd» sona 

erecek olan AKSAM'ın hedi-
yeli spor anketinin sonuçlan
masına 4 gün kalaı Gazetemi
zin okurları .""- açtığı 
b'j hedı.veli a:, m han
gi büyük ve bu 
i,,!.,m Milli ! ,-
labıiecek mi'.' 

ŞARTLAR 

O Cevaplar posla yolu ile 
gonderiUcektlı. (Bizzat 

gazelemize gatinlecak cevap 
mektupları kabul edllmerecek-
lir.l 

^% Cevap mektuplartnın ea 
^ ^ gec 20 msrl tarihli pout» 
damgacını ta^ımaa) mecburidir. 
Bu laritaten sonra gönderilecek 
mektup sahipleri cekllls* ka
tliama vacehlardır. 

© Her cevıap mekiul»un4a 
BE9 adet «Aksan Spor» 

başlığı kesilerek cevaplara ek
lenecektir Bir kisı ayrı ayrı 
mektuplarla ve her mektubuna 
ayrı olarak bes Akşam Spor 
baslığı ekleyerek değişik tah
minlerde bulunabilir 

gk Cevap mektupları .Ak-
^ ^ sam gazetesi Cemelaadlı 

Sol:, 13 CB$alo$lu Hediyelt Spor 
Anketi» adresine gönderilecek
tir. 

© 20 mart tarihinde seaa 
erecek cevap müddeti İle 

sıralama baslsyacak ve MilU 
Lİ9 maçları bitince doğru bi
lenler erasuda noter huzu
runda yapılacak çakUls neticesi, 
kazananlar tesblt vs gasstemls-
clr. tlan edilecektir. 
^ ^ Hediyeler: Bir motosiklet 
^"^ bir deniz motoru. bir 

O Kuraya katılacak olanla-
riB isim. soyadı Ve ad

reslerini okunacak fekUde y« ı -
maları. 

Çotolca Belediyesi Elektrik 
, Su işletmesinden: 
7980 ıf"^ İhtiyacı için 140 ton motorin beher kilosu 
e ^ , '"^Ştajı 5 ton madeni yağ kilosu 393 kuruştan açık 

•thaii 5® suretiyle ıhaie olunacaktır. 
Van,! "-^ISM salı günü saat 15 de Belediye Encümeninde 

"İhaiev"'*'^""''^''' *'* '̂'-*'' y*Ş"i tenünatı 1473.75 liradır. 
tığjjj/^ *Ş îrak edeceklerin Ticaret Odasından bu işleri yap-

• â j ̂  ^^İ^ bir belgeyi getirmeleri 
B«iefl̂ , **' •'Şartname belediyede görülebilir. 

'l'e ilıaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
(Basın: 3706) 280ö 

Büyücü Kasım 
polislere muska 
yazarken ele geçti 

Büyücü Kasım Akagündüz ka
dın polislere muska yazarken suç 
üstü ele geçirilmiştir. Kasım yaka
landıktan sonra: <— Müşterilerim 
benim ayağıma gelir. Yalvarırlar. 
Bu İş için dolgun para da verir
ler. Müşterilerimin büyük bir kıs
mı kadmlardır. çünkü bana en 
çabuk inananlar onlardır» demiş
tir. 

Hükümete verilen yetki 
Rumlart telâşlandtrdt 

%ft 
Talî Hâsılat Satışı 

? ^ a t aR^" '̂''̂ ^ mevcut takriben 52 ton muhteUf cins tâ-
• **^it al ^^^^ ^^* Perşembe günü saat 16,— da kapalı zarl-
?*8Uat ciT*'""^'' ^"'•^" *1^ satılacaktı r Şartnamesi ve tâU 
jjcaiçj rf** ve mikdarlarını gösterir listeler Müessesemlr 
^"«ssesesir^ '̂"*^^" '̂ ^ İstanbul'da Sümerbank Alım ve Satım 

'̂ ÜBsse '^'^^^^^ olarak temin edilebilir. 
''̂ a Ve ri^f'^ *^'''^' kısmen veya tamamen yapıp yapma-

^"ediğine yapmakta serbesttir. 
Sümerbank 

Merinos Yünlü Sanayii Müessesesi 
Bursa 
(Basın: 3814 B. 228) 3809 

, (̂̂ talca Belediye Boşkanlığmdan 
» 'Ureti.ıri*'''^' ^'' Kanada Fort marka kamyon açık arttırma 
' - t J i s , " ' ."t' lacaktu^. 

Vaf,., •*'!'«4 salı günü saat 14,30 da Belediye Encumemnde 
3 ». j , "^«^aktır. 

•'»aır""'^*" ''*aeU 5000.00 lira olup geçici teminatı 375.00 11-

" ^"ediye . 
satiji yapıp yapmamakta serbesttir 

(Basın: 3594) 2812 

Doktorla Veterinerin 
maaşı indirilip 
Başkana zam yapıldı 

tZMlT, Öıel 
Karamürsel Belediye Başkam 

İlhan Cmar'm maaşı 800 liradan 
1250 liraya çıkanlmıştır. Bu zam 
yapıldığı sırada Belediye Vete
rineri Selâhattin Bilgin ve Be
lediye Doktoru Osman Tuzcu
nun 600 lira olan maaşları da 
alman bir kararla 300 liraya in
dirilmiştir. 

Evine S lira bırakıp 
mezarlıkta intihar etti 

ADAPAZARI. Özel 
Şehrimiz acentelerinden birinde 

tezgâhtarlık yapan Kemal Mar
mara admda 4 çocuklu bir şahıs 
kendisini Gördalan mezarlığından 
bir elma ağacına iple asarak inti
har etmiştir. Evine 5 lira bırak
tıktan sonra bütün gün görünme
yen Kemal uzun bir aramadan 
sonra merarlılrta asılı olarak bu
lunmuştur. 

(Bastaraiı 1 İnci şayiada) I 
Elçi, dönüşünde, yulun varillerle 
kapatılmış olduğunu ve silâhlı 
Rumların yolun iki yanında mevzi 
aldıklarını göımü^tür,. B. Elçinin 
emri üzerine otomobilin şoförü 
varilleri devirerek yola devam et
miştir. Bu sırada olay yerinde 
bulunan dört İngiliz askeri duru
ma müdahale ederek, Rumlara a-
teş edecekleri hususunda ihtarda 
bulunmuşlardır. 

MAKARİOS-UN PROTESTOSU 
Birleşmiş Milletler. A.A. 

Makarios'un temsilcisi Zenon 
Rosides. Güvenlik Konseyi Bagka-

Inönü «Kıbr ıs ta 
d u r u m henüz 
bel l i deği l» dedi 

(Bastaraiı I ln«i şayiada) 
ra neden yürüdüklerini sormuş
tur. Hanımlar İnönü'ye «Sizin 
gibi genç kalmak için yürüyoruz» 
demişlerdir. 

İnönü daha sonra gazetecilerin 
sorularını cevaplandırmış, bir ga
zetecinin «Kıbrısta durum düzele
cek mi» şeklindeki sorusuna «Du
rumun ne olduğu belli değil. Şim
diden hüküm vermek için vakit 
çok ©rken. Adaya Birle5mls Mil
letler Kuv\'etleri reliyor ve yakın 
bir zamanda vaziyete h.^kim ola
caklarını sanıyorum» cevabını ver
miştir. 

İnönü daha sonra, Türkiye ile 
Yunanistan arasındaki ^S'X yılın
daki anişmanın feshi konusunda 
da şunları söylemiştir- «Yapılan 
şey bir mukavelenuı yemlenmesi 
için normal bir siyasî teşebbüsten 
İbarettir. Yem mukavele görüşüle

cektir.» 

'̂ mir Beviet Hastaoesi Satın Âl. KoısyoDU Başkanlıpdan 
^ S o Miktarı Muh. Fiatı Muh. Tatarı Ge. Teminatı Miktarı Muh. Fialı Muh. Tatarı Ge. Teminatı 

Kilo Lira Kr. 8ant, Lira Kr. Lira Kr. ihale tatzı ve tarüıi 

^amassır sodası kristal 

'̂lastaı 

10.000 - 35 3.500 262 50 t « « 

iyr, :r'-'^eııin 1964 Mal! Yılı ihtiyacını kartılayacak olan 18 kıl«m erıak vesaire kapalı zarf usulü ve açık eksiltme İle ayn 
.'lale yapılmak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Sfıst»"!'''' '̂̂ ı̂ '̂ r eksiltme şartnamelerini çalıçma saatleri dahilinde hastane idaresinde görebilirler. Eksiltme hizalarında 
riı, "/ ®" 8Un ve saatlerde tzmir Devlet Hastanesi Baştabibi! "»fnde toplanan komisyon hunırunda yapılarajından Istekllle-
Vjiı r*"'^*t makbuzlan veya mukabili banka mektuplarını da havi olmak (Jzere Ticaret Odası vesikaları ile birlikte 2490 sa-
'^"dar''^''^^^ ^ •! ncJ maddeleri hükümlerine göre haarİBya^aklan kapalı zarflannı mezkûr günde engeç bir aaat evveline 

fı̂ mt̂ 'on başkanlığına makbuz mukabllindp vermeleri (Postadn vaki ?r•"•— hu! edilmez.) 
(Basın: I. 4322- 2803) 280S 

nına gönderdiği bu mektupta «T. 
B. M. Meclisinin gerektiği zaman 
Kıbrısa birlik gbnderihnesi husu
sunda Türk Hükümetine yetki 
vermesini»- protesto etmiştir. T. B. 
M. Meclisinin bu konudaki karan 
ile ilgili haberlerin alınmasından 
sonra B M. Genel Sekreteri U— 
Thaııt ile görüştüğünü söyliyen 
Rosides, hükümetinin tekrar Kon
seye resmen müracaatı düşünme
diğini ilâve etmiştir. 

Dr. KÜÇUK'ÜN 
U—THANT'A TELGRAFI 

LEFKOŞE, A A . 
Dr. Fazıl Küçük, B. M Genel 

Sekreteri U—Thant Ue Güvenlik 
Konseyi Başkanma gönderdiği 
telgrafında, Kıbrıs Rumlarının A-
nayasayı dılâl ettiklerini misallerle 
belirtmiştir Telgraf, Makarios-un 
B. M. deki temaUcısj Rosldes'm, 
Kıbrıs Rum hükümetinin Anaya
sayı hiçbir zaman ihlâl etmediğini 
iddia etmesi ürerine gönderilmiştir. 

TATBİKAT BASARI 
İLE SONA ERDİ 

ISKEMOERUV, A A . 
Tatbikat başarılı bir şekilde so

nuçlanmıştır. 
Muhriplerimiz kuvvetli salvolar

la farazi düşman kuvvetlerini 
dövmüş, denizaltılarmıız da bazı 
hedefleri tomjUemiştir. 

Çıkarma birllklerimizm karaya 
çıkı.jUrı da başarUı olmuş, <Allsh 
Allah» sesleri ufku kaplamıştır. 
Amiral ve komutanlar tatbikat so
nucundan menmunlyetlerini bildir
mişlerdir. 

Tatbikata katılan filomuz saat 
17.30 da İskenderun limanma dön
müştür 

KIBRISA YENJ KAMADA 
BİRLİKLERİ CELDt 

LEFKO«£, AA 
Kıbrıs'Ukj Birleşmiş Milletler 

kuvvetlerine katılacak Kanada as-
kerlorlnm sayısı dtln gelenlerle 
bü-likte 364 ü bulmuştur. 

Kanada birliklerinin Kıbnsa şev
ki bugün ve yarın devam edecek
tir. Ancak bu birlikler Birleşmiş 
Milletler genel merkezinden kati 
talimat gelinceye kadar harekâta 
iştirak etmiyecektir. 

Diğer taraftan Kıbrıs Rumları, 
Bü-lcşmiş Milletler Kuvvetlerinin 
adaya gelişim memnuniyetle kar
şıladıklarını ifade etmektedirler. 

inönü M. B. Gurubu 
üyeleri ils gUrUştü 

ANKARA, AA. 
£atbak«n InonU, dun Mecliste 

Milli Birlik Grubu üyeleri at jö-
rüsmüjtUr. Saat 10 dan U ye 
kadir süren lörüîmede Milli Bir
lik Grubunun 13 üyesi de haar 
bulunmuştur. 

Adliyeye 2 korısı ve 
4 çocuğuyla geldi 

(Bastaraiı 1 toei nvlada) 
renınce Savoılıga başvurmuştur. 
İki karısı ve dört çocutuylt bir
likte adliyeye felcn Mahmut Kam-
Ci büyük ilgi cekmiştu. Mahmut 
ile Hatun, çocukların hepsiyle 
başedemeylnce Fende de vardım 
etmiş ve en «uçuklerım kucağında 
ta$ıiTii}tır. Savcılık, tözü neçen 
evlenmelerden ikisi de İmam ni
kahıyla oMuJı/ için, Mahmut'a 6-
ğüt vermekten baskt bb* işlem 
vapamamıttır. Bu durumda garip 
ille çocukları p«yls.ımıtlar ve her 
birinin kucağında bu- çocukla Aâ-
Uytden lyrılımıludır. 

Alican'a göre | 
vergi reformu I 

«sadece lamdır» 
.\NKARA, Özel 

p UNKU YTP ve CKMP grup-
larında vergi reformlan ile 

ilgili tasarılar üzerinde görüş
meler yapılmış, YTP nin ız.ınıi 
Genel Başkanı Ekrem Alican, 
reform tasanlarmın «Reform de 
ğil, zam» olduğunu iddia ^tıoış-
tir. CKMP grubunda konuşan 
hatipler ise zamların vasıtalı 
Vergilere değil, vasıta&ız vergi
lere yapılmasını savunmuşlar
dır 

Ekrem Alican, tasanlaruı ('•zel 
sektörü ürkütücü mahiyette ol
duğunu ileri sürmüş ve Plânla
ma "leşkilâtının israfçı zihtuye-
tinden şikayet etmiştir. 

AP Temsilciler Meclisi 
toplontıya çoprıldı 

.AlfKARA, Osel 
AP Genel Başkanlığı, 11 başkan

lığına telgraf çekerek. «Son olay
ları gözden geçirmek» üzere 21 
martta temsilciler meclisinin top
lanacağını bildirmiştir. 

Genel merkez iç ve dıs poütıka-
nm uzun boylu konuşulacağı top
lantı için hazırlıklara başlamıştır. 

BEKÇİLERİN YERİNE 
GECE POLİSİ 
VAZİFE GÖRECEK 

ANKARA, Ösel 
Ankara, İstanbul ve tzmirde 

kurulacak olan «Toplum Polıst> 
üe ilgili çaUşmalar devam etmek
tedir. Grev, miting ve nümayiş
lerde vazife alacak olan bu po
lisler özel eğitim görecek ve a y n 
bir statüleri olacaktır. 

Öte yandan gece bekçilerinin 
verimsizliğinin üzerinde durulmakta 
ve bu teşkilâtın lağvı ile yerine 
bir gece kadrosu kurulması için 
çalınmalara başlanmıştır. 

LİZ İLE BURTON 
6ALAYINA 
ÇIKIYORLAR 

MOKTREAL, A A . 
Burton — Lız çifti evliliklerinin 

ilk gecesini. <Ritz> otelinin 8 nci 
katında klrallara tahsis edilen dai
rede gesirraişlerdir. 

Yeni evlUer 6«el olarak kirala
dıkları bir uçakla Toronto'ya gide
ceklerdir. 

Bilindiği gibi Elızabeth Taylor 
Musevi, Rlchard Burton ise Pres-
biteryen'dir, Quebecte nikâh an
cak dini bakımdan kıyıldığından, 
medeni nikâh yapılmamıştır. Çift
lerin birbirleriyle evlenmekte ser
best olup olmadığına kilise karar 
verecektir. 

Hoktarını savunon iki 

Öğrenci okuldan otıldı 
IZMIR, oui 

Vuk«ek Tahsil ve Yedek Subaylık 
hakkı kazanabilmek İçin Motor 
Tekniker otrencUerinı boykot» 
•evkcden Eraezen Oxav ve Sabri 
Tokel isimli ögrencUer okuldan 
ihraç edilmişlerdir. 

İdarecilerin son ihtarı vapmala-
n üzerine 312 ögreııc"-len İlk defa 
rlarık nUn 10 ogi'enıı derslere gır-
mi|lırdir« 

Kızının aşığı ile ilgisini 
yalanlamak için evleniyor 

(Bastaraiı 1 latsl şayiada] 
eşiyle birhkte adliyeye gelen Me
liha Şoray «Böylece, Rüçhan'a 
â^k olmadığımı da ispat etmiş 
olacağım» demiştir. Genç nişan
lı ise, son derece mutlu bir tu
tumla. Meliha Şoraylıı yanın
dan ayrılmamış ve onu 6 aydan 
beri sevdiğini açıkllyarak «He
men evlenmek istiyorum. Ama, 
bu nafaka dâvası evlenmemizi 
•biraz geciktirecek galiba. Ne ya
palım, çok zor olacak ama bek
leyeceğim. Onu hayatımın ao-
nunadek bekliyebilirlm zaten» 
demiştir. 

Bu arada Meliha Şoray, yıl
dız kızı haklcında da konuşmuş
tur. Nişanlı anne, lazının son 
çevirdiği «Mualia» adlı filmi ^ r 
düğünü, Türkan'ı bu filmde ge
lin elbisesiyle görünce, içinin 
paıçalandığmı söylemiş ve «Ben 
onun gerçek düğününde bulun
mak, mürüvvetini görmek ister
dim» demiştir. «Türkân bir tra
fik kazasında ölseydi, üzülmez 
miydmizV» şeklindeld bir soruya 
ise şu karşılığı vermiştir: «Ölsey
di daha iyi olurdu. Hiç olmazsa 
bir kez ağlar, bir kez üzülûr-

Fransızlar Antalya'da 
esans fabrikası kuracak 

.\MALYA (A.\) 
Yasemin çiçeğinden esans is-, 

tıhsal edecek bir fabrika feur-
mak amaciyle Antalya'ya gelen 
bir Fransız firmasının mümes
silleri, tetkik ve temaslarından 
musbet netice aldıklarından ya
semin üretimi için gerekli ça
lışmalara başlamışlardır. 

düm. Oysa şimdi Türkân benin» 
için her an Mr i'.̂ 'infu konustt 
oluyor.» 

Öte yandaii, .,= dâvaaıyla 
İlgili olarak. Meliha Şoray'ta 
hastanede yapılan muayene<ri 
sonucu verilen rapor, 3. Sulh 
Hukuk Mahkemesine gelmiştir. 
Raporda, Meliha Saray'ın ba» 
caklarındaki varis yüzünden d o 
kumacılıkta çalışamryacağı tje-

lirtiltnektedir. Meliha Şoray, ra
porla ilgili olarak. «Artık tam 
anlamiyle çürüğe çıktık. vürOk 
diye kimsenin beni alnuyacagm 
dan korkuyordum. Ama f.rtıK 
Ahmet'im var. O benim îürük 
olup olmadığıma aldırmıyor» 
demiştir. 

Senato, Gürcanın ölüm 
cezasını onaylamadı 

(Bastaraiı 1 ittct şayiada) 
sı, Erol Dinçer hakkındaki O-
lüm cezasının da yerine getiril
memesi her iici Meclisçe de (ta-
bul edilmiş olmaktadır 

Son duruma göre Osman De
niz ve Fethi Gürcan hakkındald 
ölüm cezalarınm yerine getirilip 
getirilmeme kararı önce Senato-
Meclis karma komisyonunda da
ha sonra da Millet Meclisinde 
bir kere daha görüşülecek ve 
kesinleşecektir. 

Senatonun dünkü oturumun
da hükümler için vo-"»" nv,ı,T 
şöyledir: 

Talât Aydemir naKitınaaıu 
hükmün yerine getirilmesi için 
29 red, 8 çekimser, 9 boş ojra 
karşılık 81 evet oyu, Fethi Oür-
can hakkındaki ölüm cezasıtun 
yerine getirilmesi İçin S3 evet, 
64 red, 9 çekimser 4 boş oy, Os
man Deniz hakkmdaki ölüm ce* 
zasının yerine getirilmesi >çin 
29 evet 89 red, 8 çekimser, I 
boş oy Erol Dinçer hakfcuifiaKi 
ölüm cezasının yerine getiril
mesi için 28 evet, 87 red, 6 çe
kimser 7 boş oy kullanılmıştır. 

Yazdığı bir mektup 
22 yıl sonra 
kaatili ele verdi 

(Bastaraiı I inci saviadaf 
yesine oturtulan Rüstem Bahçıvan 
«Cinayeti ben lUemec'm-.. demiştir. 

• '̂ ;Î bit 
^.e'' . : bil 
süre ııııı: '̂ n:ı. !'?'-.r-c!:'i«;! ,, vazdı-
ğı mektupta: -Benim mesele zaman 
asımına ujradı. Olay unutuldu, be
ni klmss aramıyor artık, merak • • 
decek bir «ey Tok..» demiştir 

22 yıl sgnra 3anık s^ 
oturtulan cinayet suçl 
lararlara r a j m - - • *,-
memektedir 

Bazı Hacı 
Otobüsleri | 

Ruduttan Çevrildi! 
Ciivegoz — Suriye lıu- { 

dut kapısmda gayet sıkı t 
tedbirler alınmıştır. Bu t 
arada. yedi otobüslük | 
konvoy teşkil etmeyen, bir | 
seyahat acentasma bağlı } 
oiaaayan, sağlık ekibi, ma- j 
zot ve su tankı bulunma- j 
yan, dış seyahat harca- t 
maları vergisini ödeyip, ı 
Defterdarlıktan belge ai- { 
mamış olan otobiısler CU- j 
vegözü hudut kapısından j 
geri çevrilmUlerdlr { 

Otohüsl(> Hacca gitmek • 
İsteyen hacı mmzetlerl- î 
mlze her türlü kanuni hu- • 
susları en mükemmel şe
kilde temin etmiş bulu
nan ve Adana. İstanbul. { 

Kayseri, ; Ankara, Konya, 
Sam.sun. Rize. Mersin. " 

Ali Utku 
b a b a oldu 

Ceyhan. İskenderun. Oe- • 
manivp Gaziantep, Malat
ya, Elâzığ ve Diyarbakır-
<̂a geniş M olan 

BA - DO Batı - Dofcu 
'• '-'"abat Acen-T l l l l * ' 1 1 - , V 

Gazeteci ark«dt$U(imudan AH 
Utku ile esi Sabahat ütku'nun bü 
oğullan dünyaya gelmiçtir Anne 
— bıbavı tebrik eder küçüv; Ser-

I lut Savaı'a UEUB omttrler AUıriı. 

aat ederek 
ve seyahatlerini garantiye 
almaları bilhassa tarslye 
olunur. 
Adana Dprms 

tmmm 
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Xwrgut Dinsel İ İ | | 
B4£cUâZi/o^ Ali ihsan iyileşti 

FENERBUHÇE f M.T.K. 
İLE 3. DEFII OYNUYOR 

JONN! - Flamlnio staamda T*" 
nerbabcenın kader türküsünü Sa
lacak düdük, Jonnı yabancı d«-
tıf. Daha önce bir Fenerbahçe -
Galatasaray rekabetine gönderil
mişti 

Fenerbahçe'nin dün yaptığı son idmanı, eski San - Lacivertli futbolcu Can Bartu da takip etti. Yu
karıda Hazım bir topu bloke ederken Can ve Şükrü Gülesin onu »eyrediyor (Foto: Aksam - ROMA) 

AKŞAM EKİBİ YALOVA KAMPINDA 

G. Saray kampını aktörler 
istilâ etti... 

S. Usuuğlu «Metin'in formu 
bizj düşündürüyor » dedi 

TALAY ERKEK bUdıriyor, Y A L O \ A 
D İZ rermal Otele gelirken, Galatasarayl ı lar yürüyüşten dönü-

yor-iu. Teiniz hava, sessizlik ve daha çok Fenerbahçe'nin kay
bettiği iki puan heps in in neşesini arttırmıştı . Sessiz salonlar Û r 
aı da kahkahalarla doldu. 

"Herkes konuşuyor, herkes gülü
yordu. Ama bu nejell dakikalar
dan iki' Galatasaraylı bir süre ayrı 
haldi. Bunlardan !iin -Deparlarda 
baldırım cok acıyor» dı.\en Yıl
maz: diğeri de bu sözlerin hayli 
endlşelcndirdiSı antrenör Coşkun 
Özan'ydı. 

YASAKLAR ÇOĞALIYOR 
Büyük b.ı:;in bü-.iik derdi oUır, 

derler, Özarı'dii da dert bir de-
til . bin.. Otelin kapısından içe
ri adımını atar atmaz «Yandık» 
demesi bir oldu, «Son Tren» isimli 
flİBii çevirmek üzere Yalova'ya 
selen Türk beyaz perde sanatkâr-
lan bir baltalığına Tennal Otele 
yerleşiyorlardı Hem de Sarı — 
Kırmızılı futbolcularla aynı katta 
kalmak üzere. Özarı doğruca otel 
idaresine .nüracaat ettj tBiz şehir
den bunun için kaçtık. Hiç dC' 
l i l sc katlan değiştirin» ıdedi ama. 
ütt kat tamir edildiğinden müspet 
cevap alamadı ve tabiî çok sinir
lendi. Bunun üzerine, neşeleri bir 
J<»1 daha artmış bulunan San -
Kımnınlı futbolculara, sigara ya-
Mtğma aktörlerle pörü^me yasağı
nı da eklediSIni ilân etti. Ama ne 
var ki bu vaşağa rağmen, bil-

(Davan» 7 a d M'rfada) 

12 bilen 29 bin 
lira alacak 

\SK\U, ö/el 
30, tıafUya aJt Spor Totonun 

kst'i değerlendirilmesi sona er
miş ve aşağıdaki neticeler elde 
edütniştir: 

l î bilen 14 kişi 29,912,- lira 
11 bilen 223 kiiji 1877,50 Ura, 
10 öilen 2721 kişi 153,50 lira 

kİB^ısklardır. 

Sabahattin'in 
dizi sakat 

Beşiklsj dün iki saat süren bir 
antrenmanla Galatasaray maçının 
hazırlıklarına ba-sladı. Ordu takı
mı kampında bulunan Necminin 
ciı:!indaki bütün futbolcuların ka
tıldığı bu antrenmanda Güven ar
zulu califjmasiyle özcan ise dur-
gunluguyla dikkati çekti. 

TAKIMIN TERTîBI 

Siyah-btyazh idsraciUr (!• 
8«r«T maçı için iki dağiıUc 
tartip üzariada durnıaktadur-
1ar. Bunlardan biri kl i t ik t*r 
liptlr: ö ı c t n - Yükıtl , Sü
reyya - Suat. S ıb ıh ı t t ln 
(MuhUtin), Kaya - Co;k«n, 
Ahmet, Cüvaa, Sanlı, Rahmi. 
Diğaıi İM şöyledir: özcan — 
Erkan, Süreyya — Yükıal, 
Sabahattin (Muhittin), Kaya 
— ^hmat. Sual, Güven, Sttn-
lı. Rahmi. 

Bu arada, dünkü antrenmandan 
ionra dizinin ağrıdığını söyliyen 
Sabahattin'in oynayıp oynıyamıya-
cağ) henüz belli değildir. Oynıya-
nıazjsa yerine Muhittin konulacak
tır. 

USUUALU'NUN BEYANATI 

Pazar gUnki) mac tçln Slyah-be-
yazlı teknik dircktdr Sadri Usu
uğlu dün su beyanatı vermiştir: 

«Sabahattin'in sakatlığı ba
ni düşündürüyor. Galataıaray 
t«B üc macında büyük lorm 

(Davamı 7 ncl tayfada) 

Galatasarayın Yalovada" fcamp ysptığı otelde bir de film çevril
mektedir. Yukarıda Galatasaraylı futbolculardan bir kısmı ka
meranın karşısında görülüyor. <Foto: M. KÜÇÜK — YALOVA) 

NECDET ERDEN, TAM 
YETKİ İLE BEYKOZ'A 
ANTRENÖR OLDU... 

1 ^ İLIiî ligde kriük bir duruma düşen Beykoz kulübünde idare 
heyeti âni bir kararla bazı değişiklikler yapmış bulunuyor. 

ygde »eri kalan maçlarında puan kaybetmeye tahammülü kal 
mayan Beykoz'u bu müşkül durumdan kurtarnıak gayesiyle giri. 

şilen hamle hareketinde ilk ı 
dım olarak idare heyeti azaları 
arasında yeniden bir vazife tak
simi yapılmış ve bir müddette'^ 
oerı GalnfHsaray'da yardı-ııcı 
antrf-ıorlük y-ifnın Naci ÖzKa-
ya'nıu yerine ve taın »alâhıyst-

Maç, U z i saat 
ile 16'da başlıyor 

ROMA 
J? ENERBAHÇE takımmm dün sabah sa

at 10,15 de Flaminio'nun dışında baş
ka bir stadta yaptığı antrenmana ha
len şehrimizde bulunan Florentina'-

nm büyük şöhreti Can Bartu IÜ!!!!!!!:;:::::: 
da elbise ile katıldı. Birkaç 
usta hareketten ve hep üst 
köşelerde takılıp kalan şut
lardan sonra Bartu etrafına 
gelen eski tanıdık basın men
suplarına -şunları söyledi: 

::::::;::n:l:l:IH::iSm;::;:l»!İ;!::;n!;:::!:!:::::lli l:::i;::i:::iiii::i:::::!::::H:::::Mi::İK»ii:i»|iiM!:;;:J:!:!^ 

le Necdet Erdem getirilmiştir. 
İdare heyetinde girişilen yeni 

vazife taksimi ise şöyledir: Baş
kan Turgut Özyürek, ikinn baş
kan Avni Kâhyaoglu, umumi 
kâtip avukat Şirzat Ulusoy, ınu-

(Oavamı 7 nci tayfada) 

«Fenerbahçe kazanmalı ka
zanacak.. Bizimle beraber har-
ketin temennisi de bu. Hattft 
italyanlar b6vlı> bir arzu-^u 
tu atpriye bağlıyorlar: «Hiç 
olmazsa, italyads bir tek Türk 
takımının (galibiyetini göre
lim. O da Fenerbahçe olsun.» 
Ben şahsen eski takımımın en 
ae MTK kadar kudretli oldu
ğuna inanıyorum.» 

Dün sabah Fenerbahçenin vap-
tıgı son çalışmada dört idareci sta
da gelmediler Müslim Bağcılar, 
İsmet Uluğ, Enis Sine ve Suph* 
Ergün şehirde idiler Ama ne se
bepten stad yerine Şehri tercih 
ettikleri nek anlaşılmadı. 

ALİ tHSAN OYNAYABİLİR 

Prof. Zappala A. İhsan ko
kusunda vaki son müracaat 
fcerioe oynayabilir demiş ve 
^Kğer ayağı sancıyorsa, maça 
tıkarken bir iğne yaparsınız» 
gaklinde konuşmuştur 

^Devanı 7 a d sayfada) 

• 
Şeref "inşallah 
kura ile bizim 
işimiz olmaz„ dedi 

TURGUT DİNSEL 
ROMA'daa y a z ı y » 

D İ T Z Otelinin seniş salonunda 
* ^ dün dalgın bir Şeref vardı. 
Düşünen, hem de çok şey düşü
nen bir Şeref. Gözlerinin içinde 
belki de, Fenerbahçenin MTK. ile 
yapacağı mücadelenin yuvarlak 
topları vardı. Sokuldum yanına. 
Geldiğimi fsn'kettirmeden ko
nuştum : 

<Kaptan at mı, meyva mı?» 
Yüzüme uzun uzun: «Bu 

hana! memleketin bilmecaai?» 
•dası ile bakınca davanama-
dım şöylece anlattım: «Roma'-
daki üçüncü Galatasaray ~- Zü
rich maçı dedim, Mac normal 
uzatmaya rnğmen berabere bit
ti Tur geçecek tahımv ba
kam kurası tesbit etti. Turgay 
«Al» istedi kaybetti,, dedim. 

Dalgınlıâfı açılır gibi oldu. «Yâ
ni» dedi «Dejnek istersin ki maç 
120 dakika sonunda berabere bi
terse sen Fenerbahçe takımı kap
tanı olarak h^Rem parasmır- han-

j gi yüzünü Istiyeceksin, atı mı, 
n^eyvayı mı?» 

Benden tasvip İşareti çıkınca 
bu bilmecenin sonunu sövle bag-
Mta; 

(Bevamı 7 inci sayfada) 

Macar antrenör 
Bolantic F. Bahçe'yi 
favori görüyor 

BUDAPEŞTE 
OUDAPEŞTEDEKİ MTK. maçın

dan sonra otoriteler «Üçüncü 
maç oynanır» diyorlardı. Nitekim 
tahminleri do?ru çıktı. Bugün her 
iki t ak ın Romada karşı karsıya 
geliyor. Bu arada üçüncü maçın 
sonucu ne olur konusunda fikrine 
müracaat ettiğimiz Macar Futbol 
Federasyonu sntrenörü M. Balan-
tie bize telefonda şunları söyledi: 

«— MTK. için zor bir maç ola
cak. Bilhassa solhaf Kovacs III. 
Ün »akat olması müşkül bir durum 
yarattı. Kovacs hastahanede teda
vi edilmektedir. Orfun yerine ha-
fa santrforvet Vasas alınacak ve 
yedek kadrodan Buti de takıma 
firecektir. Bu şartlar altında ben 

I Feuerbahçeyi favori görüyonım. 
Valnız NfTK .Macar futbolunu tem-
»il etmektedir. Bütün tersliklere 
rajmen herşayde son sözün maçta 
Söyleneceğini Fenerbahçeli dostla-
nmıza hatırlatmak isterim.» 

^ahtosaraylılordan 
hntrbahçeliltre mtsaj 

Ote yandan Sarı — Kırmuıhlar 
lün Fenerbahçelilere Wr teljtraf 
;ekerek bugün MTK ile yapacak
ları maç İçin Dağarı dUejiade bu
lunmuşlardır. 

Ali ihsan, sonuca tesir| 
edebilecek bir oyuncudurj 

. . Doğan KÜ 
\ LI Ihsan'ın Fenerbahçede oynayıp oynamaması futbol olarak ne İfade eder 

nerbalıçenin defans ve atak gücünden ne azalır ve maç sonucuna Ali thsan 
sır edebilir mi? Bunu eleştirelim: 

te-İ 

•"S 

gaşiyle gelmişti . Yeni formasiyle iki stU 
oynadı. Biri, santrhaf Özer'in kademesine 

Aü İhsan Fenerbaiıçe'yc transfer '^^^. | 
zaman Kasımpaşa'dan «müstait ^''*^'''^"''j-tbol | 

dik- I 
" - kcS' S 

kat edip defansta enerjisini kullandığı ye ^ ^ 
tiği t o p l a n yerine dağıttığı maçlar, ^'^ , . j» | 
ileri geri çabş ıp bi lhassa temposunu ön P |Ş 
sürdüğü oyunlar. ^ ç ^ 

Ali İhsan ileri geri süratl i bir tempod* ^ 
oynadığı zaman ekseriya yoruldu ve takım y . | 
randımanlı olamadı, tyı pas verdiği içjn ^~^^ | 
oynadı gözüktü, fakat s a n t r h a f m h ^ * * ' * ^ , | 
yetişecek kadar diri o lamadığ ından «defans | 
tününde» renksiz kaldı Takıma da «teneke » ,̂ 
dafaa» damgas ı vuruldu. Çünkü Şeref ^^*^ ^ 
kalkıyor ve santrhaf kontrolsuz kalıyordu- ı 

Ali İhsan geride kademeye girdiği «•y^'vj, I 
da, Fenerbahçe defansmdaki hiçbir * n * ' ^ " ^ . i, 
bulunmayan bîr raeziyetiyle ön plâ"» ' ' ^ ' | 
Korkunç bir önsezisi vardı. Bi lhassa >••?!'_rf) i 

i 

A. tHSAN — Bugün oynamıyor. Defansı çok 
iyi kapayan A. İhsanın yokluğu Fenerbahçeye 
çok sey Kaybettirecek.. 

hattının paslaşmalarında topun yideceS» 
büyük bir hassasiyetle sezip unın baesk" ^ 
paslan bozması ve mukabil ataklara ***'*xjjır, 
ması bence yaptığı en büyfik futbol •*" 

Nitekim Sarı-Iftcivertliler orta ^^^f^sa 
zaman İhsan"! uzaklaştırdılarsa takımın ~^^ 
ve ataktan ibaret olan futbol gücü y*^^^ 
mıştır. Bugün sakat veya oynamıyan •*•_ * ^ j . 
Fenerbahçe'de bu noktadan «sonuca tesir 

g:;:U»:ri::«!fi::::!::::!n:::::::i::=:::::!HiH=i-̂  
cek bir adamdır» diyebiliriz. 

=.«=aaıs^ 

I 

- • ' I 

Mt 

BİR HİKÂYEMİZ VAR 

Bu başka Roma## 
lslâ0 :vT^ 

İROMA .. 
HKBŞEYİN, herkesin, butun yaşamanın .^ehri. 

I Dört tekerlekte saniye başı, bir başka güzel
liği döndüren asfaltlat... Çanlarmda 5Ü0 yı
lın Ötesine gitmiş b'r yosunlu g:ürültü... 

I FOMA... 
BELKt de îjiıııciı, kaldırım kahvelerinin renkli 

tentelerine «tıp-tıp» yağmur düşmektedir. 
I Belki de şimdi briyantini pahalı Mr deli

kanlı, bir sütlü kahve fincamn buğulu sı-
caklığmda: «Biricik aşkım!» teminatı ile, at 

( k u y r u ğ u n u ensesine en güzel resimlemiş 
bir kızı 100 lıretlik aldatma gayreti içindedir. 

İ ROMA... 
ÜNLÜ Sofla Loren'l bir «hayat eveti» nden 

mahrum bırakan grilikler... Bir pikapta bir 
I bardak şarapla kalmış ihtiyar bir sonba-

iıar... Memleketinin adını, anızından tır-
lattıgı bir balgamın sarılıjtı ile kaldırımı 

I yazan bir insan... 

• POMA ,. 

I FENERBAHÇE'NİN futbol ömrünü 59«yıllık bir 
geçmişin uzunlu^ndan alıp, 90 dakikaiıK 
bir kavanozun darlığına hapseden şehir... 

Fenerbahçe'ye «en meraklı çarşamba»^!^ 
ya.'jatan şehir... Onbir delikanlının İ ^ 

tim dünyayı en güzel oynatan iki " ^ ' ^ - j -
dellceliğinden alıp, onlara sadece çim^" 
diren, çimen kusturan şehir... 

ROMA.. 

SEN bugün bizim İçm çok küçüksün... ^Ln« 
Plaminio'sun koskoca şehir... Etırte '^^ı, 
Flaminio... Şu Fenerbahçe'mizi kanatl»^^ 
nm altma al, koru Onu... Türk ^^^Ü 
senin azraiUiğinden bıktı. N'olursun J* 
kırk yılın başında bir cinsiyetini deği?"!^ 
ver birader... Meiek ol melek... Biz*. ^̂  

tji-defaııs sabn ver, bize gol yardımı ^^• 
«yazı-tura» ziyafetinde at ve meyvadan 
rıni yemek talihsizliği ile başbaşa oü'^ 
Melekclfira... 

GÖZÜNÜ seveyim Roma.. Yap ju Fenerü*J' 
çe'nın işini,.. Herkes Tanrıdan yedi K»!-
.sağıda oturur. Biz ise İlk kattayız. '^*^ 
değil en yakınız, sadık değil, en sadık'*'^' 
Fenerbahçe kazansın da bakın (îö'*'^'^"r 
Herkesin hakkını Vatikan m önünde kur"" 
keserek öderiz, alimallah... 

$ 

j 
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Beyaz perdenin eski 
şSiıretieri teltrar 
sinemaya dönüyorlar 
65 yaşında 
îjiunon^ Polo 

Üglİde geri 
^nenler arasında 
«>£>, PARİS, (Ozcl) 
O *A^ perdenin unntalmu; 

liasia^^y *i"enjaya dönmece. 
»Ulan" " ' " " • ^ " " ' ' " ' " a « " " l » ' 
'>hih' *'"^*'' sü'iümüıde torun 

"' tarafmdan hatırlanabUe-
li ,:• »nlar da %ardır. Pola Neg-

P n T * Swanson gibi. 
"mn p, ^^^Ri - 1920 yiüM-
kiai, "*"P'«!>fn cinsel caıibe 
«Un"''!''' *̂ '̂ "«»ö» Valentino'-
lian, """• sevgilisi, yeniden 
yaşınri't '*"'S'sına çıkacaktır. «5 
nin ,."'*" Npgı-i. Ingiltcre'-
Halt '*'"''*''"'' stüdyolarında 
jjjĵ  'Jisney'in «Ay Öncüleri» 

Glflö"""''' '•'" almaktadır. 
*«od'^''^, S^ANSON - HoUy-
v,^ 'l>lumsüı Kadın» adı 
İli „î^'''','*«ndisine. 1899 doğum. 
jOfl ' Swanson. şimdi televi»-

BET-rt,'"'' '''"' çevirmektedir. 
ki BİH ^'^^'^^ - ^ ya^ınt»» 
'<llı f-ı '-*''̂ '̂  «Bebek Jane» 

«11, "• yakında, Moravia'dan 
it „, *'̂ *" Sıkıntısı» filminde 

oynayacaktır. 
*»!> b^ "AYWORTH - 1949 
'CiUıla " J^'"'lede görtinmeyen 
Çevre • • '"''a'*!» konusn »irk 
tnj,ĵ *' 'î»«»e geçen bir Hlmto 
Havı.^i*''''*''* dönmüştür. RiU 
4e^;;»rth bo fita-
' Çlandia Cardi-

« ^*''"- Parte. 
»4*"''"'" ^»y-

h bir ~" '" y-*-
sonra *''"'ı''tan 
Melnrt'- . «Yeraltı 
Jcan"̂ '»'» «imiyle, 
kar "abin'in 

,V,*°';!avja'da 
««il h- '^'•aUçe» 

«sili. I, '"''aphn'ın, 
fi, • Erıch . Ma. 

îtıji ''P'•esinde 
Vok, ,.,^''' *ey 

•̂ '«eye ' r ' " ^ * ê i . , "onmuş 
ti,^"%aMa bir 

••evırmiştir. 

«lUd"e""^\=»'i'j 
hav kendi 
« Ö . «^n'an-
«eri"';"- P"*»-

"̂'-i'Uur '̂'''*" 

> " " . ~ Jor" 
«;;'«"• RraUçesi. 
«""Uk i " " " ' * ' ' " ' ' ' *»• 

,r'"jl»kte sinema. 

^ "«arma hasret 
Vçfn,- '^'" bırakı-

Ralpta 
Kader 

bil 
sonra 

Lamour 
dönmcvi 

«etmiştir. Fa 
Sadece «çocuk '»Un,,:""''"' *ÇOCUk 

ii , " SörebUecc-
^ '"«nkrde oynâ-
«ü,^. ''»"ını ileri 
>"^tür . Bu du-
W^°:.'^Dorothy. 
fol , '"mlerinde 

L»>caktır. So f̂ 

J 

İCA U-

'"«Ikın T*"' 

^^^unecektir. An 

Betle Davis 
bir füme 
hazırlanıyor 

Sıvanson 
televizyonda 
görünecek 

Bir samanlaı . Hollywood'un Ölümsıiz Kadını» unvanını alan Gloria Sıvanson. şimdi televiıyon için hazırlanan bir liim ç«-
Tlrmektedir. Tukanda ünlü yüdm eskiden oynadığı bir filminde Ben Lyon Ue beraber rorüyorsuntu. (Foto AKŞAM: ÖztU 

Kral Momo ünlü emirnamesini yaymlaymca 

sokakları Samba yapan Kraliçeler doldurdu 

RİO KARNAyAU 
ÇILGINCA BA$LADI 

65 yaddaki Pola Neg-
rt'nln 10 

I 
Çocukları Oe seren şekilde meşgul olabflmek İçin beyaz perdeye veda eden Dorothy Ls- • 
mour (yukarda) şimdi çocuk filmlerinde oynıyacak. Yand» Aa F. KAfri'ni» fUiçUkhâ'' , | 

1 

BREZtL 
£FSANirvt RİO karnavtü 

bütün sahasıyla başlamıt-
tır. RİO halkı bir hafta «•-
reyle, herşeyi unutacak, ken
dini kapıp koyuverecektâı. 
Mart ayında Rio, İstanbul'u» 
Agustos'u kadar sıcaktır. M 
bine yakın turist, bu karna
vala şu üç şekilde katılabilir
ler: 1. Okullar karnavalı, % 
Balolar karnavalı ve 3. Sokak 
karnavalı. En hararetlisi • -
lan sokak karnavalı 4 gün 
sürer, bu fakirlerin karnava
lıdır. Birkaç tüy ve renkli ku
maş parçası kılık değiştirmek 
için yeter de artar bile. Pek 
fakir olanlar bir tek mayo 11» 
de yetlnebilirler. 

Karnaval «Oha» bagınşlanyl» 
başlamış ve Rio'nun bir anda 
çehresini değiştirmiştir. 

Brezilya başken
ti şimdi grevleri, 
siyasal buhranla
rı, yüzde yüz aı̂  
tan hayat pahalıh 
&ını unutmuştur. 
Bu çığlık, yeni bir 
İktidarın habercisi
dir, bu andan J-
•ibaren Rio. «Çıl
gınlıklar Hüküm- • 
dan Momo» nun 
egemenliğine gi
rer. Kral Momo, 
şehre hftkim olur 
olmaz ilk İş olarak 
iki emimftme ya
yınlar; Birincisi: 

«Bütün kaygüar, 
mecburi olarak 
karnaval sonrası
na bırakılmıştır.» 
İkincisi de, «Mllll 
.Tiarşm yerini sam
ba almıştır.» Böy
lece, Rio'nun gece
kondu mahallele
ri olan «fevelâ» la-
nn hepsinde hum-
'nah bir faaliyet 
la.şlamıştır, H414 
ıÇİlktan ölen in
sanların oturduğu 
Du gecekondularda 
liral Momo İlk 
nucizesini yarat
ılıştır. Zira kama-
valm İlk günün
den itibaren bütün 
kızlar kraliçe ol-
r.uslardır. Böjl' 
w, Rio sokaklar' 
i ••- süre Ue hv 

jiı dansözü: 
çılgmca «ambı» 
yaptıkları bir dans 
salonu haline gel
miştir. 

Rio sokaklarında karnavalın başladığı au. I>utuu genç kıılar lamba vapmal» b a ^ ı t M 
Yukarıda bunlardan birisi, mahalli kıyafetleri Ue görülüyor. (Foto AKŞAM: Ö H H 



8STf« « ! • A K S » H 

I^^^R^^^^^^^^IP^^ 
cî•b:^âa;ı^:.:^:û»:^rM;^v^:^^•:^^^:::^^ 

tTO>iTiasaasvv^<ai»K<»»aataai<^^ 

Sir l ı yıldız 

Dünyanın ünlü âbidelerini 
biliyor 

musunuz? 

B W t W ı»l«ukîâ füç bir ««kâ »• h^MP ayuau «|j«s»ft»tıt AAO* pı 
*Jtı k«îeU yıîdiî! tefkik edinis ($«)aı- D fjıftnaıj. i'dsa I2'ye 

k i d i r »«yılar v»al] özsUltl. n* târâftMi topUMjlıt, blp «izi ÜMril»-
dekı sâyüarm s>-nı neticeyi, yânt töpUm ol«rtk M'-ı rtrmesıdir 

Kontroi edelim 
5—10 l a - 1—26 
â— S - 7-11—25 
1— 3 _ s - l l — 2 8 
2—10— i— 9—28 
2—lZ~ »--4—26 

7— İ - M 

g l H Ç O K tarihî ve çağda? e-
serler dünyanın h«r tara

fına serpilmiş Tazlyettedir. 
Bunların özellikleri, nered» 
oldukları ve kimlerin meyda
na getirdikleri hakkındaki 
malûmatınızı ölçmek isterse
niz aşaöıdakl asru lan « « ^ « T I -
landırm' 

1 — LVleşbor Plea Ituıe 
sinin kaç katlı «İduğıınn 
duTdunuz mu? 

a. 
kat. 

9 kat, b. 6 kat, c. 8 

2 — Ettıpire State ftuil-
ding dünyanın en yüksek 
binasıdır. Bu b inanm yük
sekliğini biliyor musunuz? 

a. 358, b. 375, c. 418 

S _ ttalya'daki ünlü çan 
kulesi rtCampanilri» hanffi 
şehirdedir? 

a. Roma, 
Venedik. 

b. Milano, e. 

Hangi 
;apka 
kimiD? 

Ş t D D E T U bir rttafâr 
yandaki retlmde gör

düğünü» ve çejltll kı
yafetler f ly inmlç o lan 
kimselerin baçlarmdan 
«lapkalarmı alıp göttir-
miDş Bulmacayı çök
mek İçin, hangi şapka
nın kime a l t olduğunu 
b u i m a n u ırereklyor. Bn 
bulmacayı y a n m daki
kada çflzmenls gerekli
dir. 

f Cevabı 8. st i tunda) 

4 _ Amerik»'daW Hür
riyet Heykelinin kaidesi 
dahil olarak yükseklisi n» 
kadardır? 

a. 91 m., b. 78 m., c. 83.m. 

8 — Aşağıdaki âbideler
den hangisi Dünyanın Ye
di Hârikası içinde yer a-
hr? 

a. Çin Şeddi, b. Rodos 
Heykeli, c. Piaa Kulesi. 

8 — Anıt-Kabir'in bn-
lundujv tepenin ismi n e 
dir? 

a. Hacettepe, b) Rasat -
tepe, e. Demirtepe. 

7 — Paris'teki m«»;hur 
Kafer Anıtı khn için yapıl
mışt ır? 

8 — Dünyanın Yedi Ha
rikasından biri olan P i r s -
mit'ln hangi t iravuna ait 
olduğunu biliyor musunuz? 

a. Kafren, b. Mikerinos, 
c. Keops. 

9 — Dünyanın en yük
sek binası tEmpire State 
Building» e hangi yılda 
bir uçak çarparak 25 kişi
nin ölümüne sebep o lmuş
tur? 

a. 1942, b. 1940, e. 1945. 
10 — «Meçhul Asker» a-

Günlük kelimeler P*T« m'>mıŞMmm^Wi^. 

BÜYÜK İti V 
^ ^ ^ ^ ^ " l 

Bugünkü Bulmacamısdakl kelimelerin 
çoğu günlük hayatımızda tık ıık tekrarla
nır. Bu bulmacayı normal çöaüm «üreil 
olan 30 dakika İçinde çö^erseni» pratik öll-
Tlniz «nMklyi», 30 dakika İse «İyi» dlr. 

901.DAN SAĞA: I — Yersiz davranıjlar 
için söylenen bir Atasözü, 3 — Ba^efn, 
Bir Peygamber. Bölge. 3 - Tad, 8ekWle-
rin kullandığı boynuz boru, Reçei kabı 
4 - (Sonuna A eklenme») Yapma, (tersi) 
Hap, Fazlı yemek alan ksb, 9u. 8 - Zl-
hm. Duvara çakılan «ergen. Eskiden da-
v-ak atılırken kuUamlan lekence ileti. « — 
Ma>van tutma. Yoksulluk, Yagtu piıan 
«ik pUAv. 7 - Ttue, Radyum cisminin 
ıtmgati. Varinulz. Hastalık. 8 - Su yolu. 
Din b a rçotul) (tersi) tlivc. » - Semta-
v«tj hjssalı oruitlık. tnıiils ptraı. Oıun 
boyunlu !«vi« ııtirın m»m«l) hıyvuı 10 
" Cek lüMl Ijukuju Wr Bthsj çiç«|i, Te-
p«lamek l«ı. Kudret, n - (Ba^ma y ak-
leftüM) 8«n«. ftersi) tafcul etmemek. Bir [% 
nata. Kraliçe Vi - TfİTİrtl, verimli, t>l»t 
sıfır (çotul) ~"' 

YÜÎCARmAir A«A(4İ 1 - vere seri
len yttn 4oftuma. trl gOvdaiı in iuıyv'^nı-
m u ba^Mi. 3 - cntUamp teldan « m m , 
Ufkvci Ulatıı ımrku HtUa. I - Ktr»-
danitU, Ku^hir tlc*«l' 4 - AndA bir, 
tlso;. 9 - Od, Dûrflıt, 8 - Usim, Un-
djrim torban 1 - tılm, Mw«ll8r<lald dH. 
Hafif ıtlaicUk I - Hayatmdan »amnun. 
C6p kürefl, Bir not» 9 - Sütüııu İserlz, 
Tai*:ır lîvmâ kthir. 10 - Evltr» dada-

\} 13 14 19 TA 17 İ t 19 20 

tun »u K«9<i'4a (ti i^ı ^«MU mma. 
11 ~ Kâfuk, IMMr U - %m * 4 ^ ' 
ma. DUaytuın fgİAdıtı AmtnitAİı mW> 
18 - ftarsD Yü« metrekfrs tutırındıkı 
olcum Küçült fıçı. (tersi) Oimşk «mî; 
i4 - Kalmak (emir). tçW cer«M 15 - t« 
tenen, Romanya halkı 16 - Ördîk sesi 
'Şortuna P eklSnlrtce) Oç ayiann lUu 17 

- A|* İMUmeHaiıı l»ir iM^ks s<}yl«îMH, 
'tâiiD pir çvit pAmuJt, üliMi, 18'- Kür
din iayraımnd» ihtiyarlır çok yaloaır, 
«ayramı karşılayan g:üB 19 - (tMsl) BİT 

$̂lt potm, ttalvadakl din adamının İlk 
"f«sı. Utanmak 30 - M«v5lmiertn en 
!i >ıft Servijlllarofr, Bir sUl «ntkisl. lyl-

<ıe >-an*ıif köMtlr. «Cevapiaı 8. sütunda» 

g s s ? = s p g g g g s g ^ v v v v v v v v ^ v Y ^ 

nıt ının hangi şehirde ol
d u ğ u n u ' biliyor musunuz? 

a. IVaahington, b. Ber
lin, e. Tokyo. 

11 — Londra'da Trafal-
gar meydanındaki heykel 
kimindir? 

(Cevabı 8. sütunda» 

B̂ jBa karjıük. attı kateıle yaxsix 
»ayılara o seklide yer riçjijtirinlı 
tutmaktadır Söyle: 

4—11—9 3—2—1—30 
Simdi »ualimU veya çaıecegımlz 

problem judur: Daireler İçindeki 
sayılara o seklide yrr deâıştirtıüz 
ki. sonunda altı köledeki sayılar 
toplam' rljj "lî ıı'.̂ nn ve diğer dizi
ler topl»"- ' - - her "f-TinĞ* as'ya 

ulaşması duaenı de bo'uimaâuı 
PHOStEMtN ÇöZtiMü 
Sualin cevabını 8 inci sütuna 

eöndermiveüm. zira bu pek oyuna 
gelir İş dsğil Külâhımiîı önümü-
M kövup' burada düşünelim 

Yıldız» dıkka* edersek, tçıçe *«<;-
» i s tkı ücıtenden kumlduS'.ınu gft-
rürül Üzerinde durdugun-ıuz sa-
vılar. bu ıkı üçgenin lîöşelerme 
rastlamaktadır, zira ortada bir «1-
tıgenm köselerim teşkil eden -̂u-
varlaklar teindeki sayılar, her ıkt 
üçgende ve vapıltn dizi toplam
larında ortaktır 

tkı üct«ıiln altı kö«al«rıne ko-
yacağımız sayılar topUmmuı 28 
alması gerektiğine före, en akla 
yakını her Üçgen İçin bunun ya
nsını almamız ve bir üçgenin üç 
kösesi toplamında I3'ü tutturma-
mızdır Simdi bakalım. Aşagı u-
cunda 11 vazılı üçgen var Burada 
ll'I tutamayız. Zira bu üçgenin 
diğer iki kösesire. en küçük sayı
larımız Plan 1 ve l'vi de yaısak 
14 «der ki. IS'U geçml} oluruz. 
Ama bu ll' ln yerine 10 yazabUl-
rtz. 1 ve 8'nln İlâvesiyle IS'e »er
miş oluruz. 

Simdi, dljjer Uçjenin köselerim)» 
1 ile 2'yı kull^namıyacajiî O hal
de körelerden birindeki 9'u de | ı s -
tirmelijiz. Zira 9-3-4 16 eder ki, 
i"ü geçtıSi İçin ı şmlze eplmez 

Her sabah 15 dakika 
y^SRtF, hafif, ince bir vücude sahip olmak ifitlyorsanız her sabah yıkanmadan evvel a şa 

ğıdaki hareketleri, havası temiz bir yerde yapm ve her ayrı hareketten evvel geniş ge
niş nefes alın. 

. ' • ^ S , 

/ 1 

/ / 1 
1 
1 
1 

'^ 
\ 
\ 
\ 

"-..^ 

^•-.. 
\ ^ \ \ M % '• 
1» r » d^M ^ H 

W l / 
• H Ki f 

r 1^ / r 1 • 

1) Duvarın önünde durun, a-
yak parmaklarınızın üzerinde 
kalkın kollarınızı yukarı kaldı
rıp duvara dokunun. Ayakları
nızı ve kollarınızı açın. Başının 
arkaya eğin. Sonra ayaklarınızı 
biti;itrin ve bacaklarınızı bük
meden, parmaklarınızın ucunu 
yere detdirin 8 defa. 

iEtAlHUK 

2) Ayaklarınızı açın, kolla
rınızı, iki elinizi bitiştirerek yu
karı kaldırın ve parmaklarınızı 
ayaklarınızın ucundan geçirmek 
üzere mümkün olduğu kadar 
büyük daireler çizin. Ba.şınızı 
da ellerinizle beraber çevirin 
8 defa. 

Zî/vi 

Sedefin 
sayın 

babası 
D t B İlkokul talebesinden 

mektup aldım. Doğru
lu beklemiyor, zira bu sü
tunun ilkokul talebeleri 
tarafmdan okunacağını 
aklımdan bUe geçirmiyor
dum. Ama pek sevindim. 
Önce mektubu okuyalım: 

«Tank bey amca, ben 
ilkokulun dördüncü amı-
fındayım. Karnem çok iyi, 
derslerime hep çalışıyo
rum. Ama babam, resim
li roman kltaplanm oku- p 
mama izm vermiyor. Ama < 
bütün arkadaşlarım oku- j 
yor. Babama siz oradan ı 
yazar nusımz...» | 
Sedef Çeribaşı (Samatya) I 

/ŞTE yazıyorum Sedefcifim. j 
Admı verseydin, dolrudan ( 

doğruya babana yazardım. | 
Ama sen Akşam'ı eline al ve t 
bu ak;am eve dönünce, ye- | 
megini viyip kahvesini içtik- ı 

4> Sırt üstO j j tm, ellerinizi 
yanınıza düz koyun. IÇalçam» 
ve ayaîmız yerde kalmak üze-
rf, başınızı ve omuzunuzu kai-
dırm, gene yatın, kaldırın, ge
ne yatın. 10 defa. 

i 

A7«ı . .kaple bu iKt^ ^ ' ^ \ 
d« 8'i ve « v . d . "uUanimaS^^^ | 
ma 9un verine »yi' Ş'^. ^ ver- > 
â-ü kovarsak 411 de Bul'<n«'̂ «" j 
de bırakabilin? ^ t^raiüvia- ' 

Simdi «nitenin kd«el«ı-ın' . 
duzenlF.meroiz geie^" j^y. ; 

Eski şekildeki 5 i >«"=: ' ^ ^ u 
rak 12'ye bir yer bulurum ^^ 
sırada üç sayı belü <"^»u„,ü>-il «. 
tamamlamak voluyl* «"^ ,̂,̂ 4 Jl • 
bulmak kolaydır. AyOi s • 5,^, ,_ 
tutarak i r m ve rvi tutara» .. 
da verlerinı belli «<'*''-' „„ttt»ıi T 

Slmd) eld? ettıâirnif', ' " ' • 
Sihirli bir. yıldızdır Sayıları Mü-

dlzıde toplarsanır g] dizide toplarsa."' --
gibi altı kbsesmdekl M> ' 
lamı d» 2«'du-. <SekU. a' 

26 
vıların 

edecel» J 
top- » 

S) Ayaklarınızı -irleştirin, kol 
larınızı dümdüz yana sarkıtın, 
dik durun, sonra, a>ak parmak
larınız ucunda durmak Üzere 
çömelin. kalkın, çömelin kalkın. 
10 defa. 

S) Tüzü ko.mn yere yatın el
lerinizi yere bastırın. Başınm 
mümkün oldu.ğu kadar dikletti-
rin k niıi kaldırın, ivice kal
dırın, vtic-..unttzü bükmeyin, 
dümdüz durmaya vahşin. 
1» defa. 

8) Sırt fUtü yatm. Bacaklan-
mzı 90 derece kıvınn, Koiian-
mzı açm. öylece, dizlerinizi dû-
leltmeden, laita çevirin, aonra 
»ola çevirin ve sırtınızı müm
kün oldu.ti' kadar düz tutarak 
dizlerini-i yere ^^jaırmlye uğ
raşın 10 defa. 

•nuaa euap m^^ « ^ ^ 
•ttfazn ututuısrtt ™*™ ^ ı 
-ap ««oq \noiiSsn HO-

•t̂ BAB SES utujudsap U8*"^J 
-o Stuıu^li auuâAl «'^*^ ^^ 

euuazn uıuıepe î5iap3B» ^ 

.,« usıojçS epıv-^nS «PI°S 
•^paai mtoP !^^*î. , 

-ISB^tdBS UIUİBPS PiBPa^S • 

•4tu.ıuıpi85l " « P ' / L > 
usıtjioa apıa/; BpuıuBA »__ j 
•Bq lOS UIUİBPB JllBPSES j 

-BiJa Ivs uıuiBpe ıiispioS 

SllMVA 103^ 
sos '"̂ ĵj 

•«A - oe -.v •«<! 'f,^,%i 
- 61 aiaıv -Buıs - 8i ^ .^j^ 
•V (!5«i) 'BKV - i l ^Zçl •" 
- 91 uauına 'u«uBiV , „|j^ 
-m 'iBH - n -10 <i"f'' .!«»{ 
'İV ıısıa») - El •?PJ'13» 1.0 
- sı •d}qBX 'iüâ - " .;,,ı4 
(ÎS134) •SJB.İ - 01 l!'^'^ .ujâJİ 
- 6 -.sa 'sBiej 'usâ - » ^ 
•re^ 'PV - i 'P»^ '.«ufJ 
- 9 unısg '§81V - s _2 j II 
'uazBa - , -«ouBAV J ^ T , ^ 

yVSO* •auupv 'y^SiZ 
- I :ıç)Vâv Nvar 

. . r - « ' Ml^Buı 'naisuiJS / * ^ it 
oa "psa (isi*t> 'î _ (jt 

'Haa 'auıaı«dax 'ujuias^i ,^ 
•«oa 

•Bj'Eanz 'uıuâ 'uıtuouV -__ | 
(İSMİ)) 'jeıaqıu«a 't»^''^ ^ { 
•zBiBiv "uiHiv '«a 'i8r9P' ^ 
'%î -jBa 'uv - « «İV ' ^ l i r f 
••fe»a (isjai)) '^l ~ * %^ •Vd 
•lyaN 'lazzaT — S '*' jıSıiü' 
•uspa iBsıı — t •'''•'"'rrns 
«*»qias - t : VÇVS HVOl^" 

:nuin«î?5 
a * 

•ti •* ot •» D •* -8 •"«^'"frı 
•«I •» '«I J '» » •« s ' 1 * 

JoXt}iq IUU9 
n{ui| uıu« 

ppîl? 

f tıx,v » '•x,a t '»^.s » 

mm • • 

HridtfABO 

m^i ^4^ 
yarayı ten sonra baban» bu 

göster: j 
Sedefin sayın baban { 
Sizinle aynı fikirde defi- t 

1ün İki sebeple: Biri. res i» ' ' 
li ronanlsno motUkı zaru-
İl oldurunt iHinuuyorun). 
tlünclıi, lsteı«ro d; çocukiırtn 
bttgun veyı Tir|n bunları o 
kumalarına engel olanı,'! aca- i 
ğunı biüyorum. î 

Karınca gibi yazılar çocuk | 
ların gözünü bozar, diyenler t 
var. Ben alırken irice yazıl-
mışlannı tereib ediyorum. 
Mevzuları bakımuıdan tebU- j 
keli olduğundan bahsediyor- I 
1ar Havır, ben de okn^onua ' 
^t |>ek çojhınun biliklı fg;- 1 
dlJj vf eireticl oldujfuna li* ! 
rtlyorum. Elbette tırtflj ve, I 
v> Mdece fsydiMu «lanlan { 
d» var. İyiyi kötüden ayır- 1 
»»k İçin bifar t«rr«t ve dik j 
kat etmek lâzım, tçı hır rg- 1 
»akla «svmakUn d»h» «or [ 
»mma elıem bevtfendj! \ 

Sedef dürijjt ve iyi bir ço« 
enk. OlaDce okuyabilirdi. O 

ÜZÜMLÜ kek yaparken, dik
kat ettıniza* farketmlfilniz-

Nası l pişiril ir (Makama o graten) 

MAi^tUS: y«nj« WJ9 mfk^niı - « wm«ı^g _ « ^ıık 
mmr «lü veya »«e y^j, _ 1 unaşn rendelenmiı çr«"y«r 
Myairi - . Mx bardak kajııajıuı »üt - 3 katık un. 

jyfAKARNAYI haıisyın, «üzün. t)e yumurta, .«nm tmcan randa 
pejnir ve üe yuıpurtayı, tutu. hiben 41xerın« boıaltıa, lylee ka

nıtımı. 
Tepılnizin dibini belca ya|lavuı. 

Bir tavada. İki kagık unu .vatla 
keiTiruB. k»ynami| ılltO üîSrm» 
dükUn beı dakikı pl|lrm tonr* 
ürartn* 0« ^mmuriının ı ımmı lo-
n« kifiitınn 

BİZİM KUCUK SlfiLABIHIZ 
^ KASA91MZIK hazırUdılı ruloyu pıjırirken, et tamamen P*'"'*^ 
^ dan, meselâ fırından veya tancereden sıkarılı-nadaB bej ' i * ' ^ 

evvel ruloyu saran İpi usulca çekip çıkarın Et, daliühadan »"" ' 
kabarır ve daha fUzel olur. 
^ MAKARNA haîladıâmu auy» birkaç defne yaprağı atmayı ^ 
^ mal etmeyin. Yemeğinize neflj Te kendine mahaua Wr 1^"*^ 

verir. 

dlr. «zumlar hamuru» diBİ"** ^ , 
kOr ve i»t«dı»ınız natica b 4 » ^ j , , 
m^t. Bunun için, üzUnıJeri J*^ıi' 
ra ilâve etmeden evvel, h»Wî« j , 
nt bulayuı, Hepsi yeıU ^^^ 
durur ve ıiz) mahcup etn»»*-

Bugünün 
yemekleri 

« a t ı - Cızbız köfte (pUrell> *>''' 
Hk salata. Maksma e f*" 
Elma. ^ , 

AKSAM - Siyah m*rcun«)£ *J ,̂ 
bası Cızbız köft* (püreli'' 
m. Elma. 

tOfQtçe 

Makşrmlan vgflı tajrtve yer
leştiril) HMirUnâB lütlü hamurla 
tepsinin üzerini kapâ'.m Kslan 
Dej-nırı ürerine elcin, btra? ds te-
revali gtzdirdıkten «enra orta i-
taglı eır hnnds pııirt». 

Ç i l l i ^ Ani ' ^ I M M HyıJjmy^. iHynlr, lej/tln, i^vm, ^ \ 
141» Vf |]|pı vıyecsklar ve yemtk dışında yanea y*s vay» '*"'' 
vami; fi)M Hy]*'* («rn 4«nir 

J f M Z L I N i a K « Bu kaHıl şeyler vlyerek ^«1)|! gt^srai»': 
CEFKEZ TAVUĞU - ÇfiîM' 1̂ »'(Jlp̂ U? cevizle ytoıHn vs T<lr* ^•'' 

tilınm en meçhuı veme-klerlBıleB bir ııl̂ fi. tiv-^k vtT.alI 
ÇIRKIZ İdREi) - IciBe ç«r«» TJeynln kaasrsk vapılan Kır t»*"" 
CeAK£Z iaJ t l« î - iCuru ve «ok lezaetlı »ir peynir emsi 

" l̂ ^̂ aı, 
*̂ 1>« sor 
^ ıra , 
'î2 n»„. 

tir. *̂̂ ^ 

'»fin, 

»M^W^iMM^MM^^^y^^<%^^My^MW ' • • * ' • ' I • o »i»* 
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Ayten 
Çankaya 
film 
şirketi 
kuruyor 
B^ sê on pekçok film | lr-

İfitleri ifiis tehlik^i «e 
Z^' karşıya kalırken ban 
C ^"'̂ ızlan da prodüfctör-
^J^veslenmektedlr, S«l»ll 
j ^ " ' Nebahat Çchr«'nla 
%m/"'''^" "^"rmaya karar 
J^*««n<len sonra şimdi d» 
ll^ , p^nl̂ aya şirket kur-
«iitır ''»'ıhmalara baçla-

'̂J'*»n ayı başUnnda şirke-
«^Üyete geçecek olan Xy-

J Çankaya bir yılda İM Uâ 
j,̂  ""1 çevireceğini bü4irmİ9-

^^l'fdiğ, filmlerle baça-

«Bizde mûzık ile uğraşan 
kimselerin çoğu, en basit 
kaideleri bile bilmez.. .» 

"Avrupa'da çalışacak bir 
orkestra «Slıov» programı 
İle de göz doldurmolıdır „ 

6ir flunio '̂ iUri gecesinde uuıunmak iizett AAkaraya gelen İNecdet Tasaıı"u çaliftı|ı gazinoda 
sşoren Müıeyyen Senar, kendisini derhal «akneye çıkarttı. Ve meştaar «Meylıanecî Tablosu» na 
S'ecdet Tosun İle bağladı, Necdet Tazar da KiTKietli müşterisinin ahçıbaşı kıyafetine girtnesine 
yardım etti. (Foto: AKŞAM — ÖZEL) 

M. Senarın kanser 
olmadığı anlaşıldı 

Ünlü sanatçı «Ayda üç bin lira gelirim 
olsa bugün sahneyi bırakırım» diyor 

ŞERİF VOIBİSİOGLU 
GELECEKTEN ÜMİTLİ 

Klâsik müzik ile hafif batı müziğini aynı anda 
yürüten Yüzbaşıoğiu^ İbrahim Solmaz'ı beğeniyor 

4NKARA, (Özel) 
D ö l yıl içerisinde iki defa önemli ameli

yat geçiren Müzeyyen Senar'da bir ay 
evvel mide yapişmasmdan İç kanama baş
lamış ve kendisi bunu kanser zannetmiş
tir. Senar'ı bu evhama sürükleyen, anne
sinin bir zamanlar kanserden ölmesidir. 

Ancak Ankara'da Müzeyyan Senar'ın 
son muayenesini yapan Doktor Adnan Sön
mez, kati olarak sanatkârda kanser uima-

dışmı soyismijitır. 
Türk musikisinde yeri doidurulamıyi-

cak sanatkâruı devamlı sinir buhranları 
geçirdiğini yakınları söylemektedirler. Uyu
yabilmek için bol miktarda rakı içen Se
nar, gazetelerin hakikatleri yazmadığından 
da şikâyet etmektedir. 

«Ayda üç bin lira gelirim olsa busun 
sahneyi bırakırım» diyen şöhretli sanatkâr 
şehrimizde son çalıştığı gazinoda günde 
bin beşyüz lira civarında ücrel almakta idi. 

p*yi5" Çankaya-. 
^**«ktbr oluyor 

%i *"*" '̂ ^^^^ Çankaya, 
h ı/"'^'^^ ^""^ çahşmalan-
hı T ^'''"^i^tir. Tekrar b«-
^ ''''•rteye dönen film yıl-
Btoflü!!̂ '*" aynı zamanda 
tit "̂̂ toriükde de deneyeeek-

Hı'^!"^ ''uruluş hazırlık-
' '̂apan Ayten Çankay»: 

^^ '̂ «n» kaliteli flim çe-
^ '̂"«'̂ tlr. Ba,arı kazanıp 
^^»"amiTacatımı zaman 
^ terecek. gen herzeye [ 
(,3 ''" «milliyim. Şansım 
j^^'a'-dım ederse, muvaf-
8(1, '"*"'*'nam için hiçbir 

*" ''Ok'' dcmiijtlr. j 

l^a /" Çankaya son gün- | 
K^. ^"^^^^ gazetecilerden 

K .̂ ^̂ ^̂ ı̂r, Çankaya ve Ö-
«Ikıl"̂ ^*'̂  *̂ * ^^^ arkadaç ol-
'Hetf "eylemekle yetin 

»,e3. .n.c tablosunun sonunda Mü.eyyen Sen.r bir ufak yen, « ^ r T o s u n u y e r t d e r ^ 
Tosun-a da ikramda bulunmuştu. Ancak Meyhaneci Tablosunun »«»̂ "Ĵ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ ^AM - ÖZEL) 
dırmak ve masasına götürmek bir Itayü zor oldu. (Foto. A K » A . I > _ 

SARA LEIGHTON BİR 
Ş ADAMİ İLE EVLENDİ 

Yeni evliler balayım 
ParJsfe Geçirecekler 

»ktH( S u t Uigiıton 

"pANINMIŞ artist Sara Le-
Ighton, Londra'nm zen

gin iş adamlarmdan Kelth 
Waters İle evlenmiştir. Bu 
evliliğin bir özelliği de, Sara 
İle Keith'in yetişkin çocuk
larının, düğün töreninde ne
dime ve sağdıç eörevlnl ye
rine getirmeleridir. 

Yeni kocasıyla bir buçuk 
yıl önce tesadüfen tanışmıı; 
ve o tarihten itibaren seviş
miş olan Sara Lelghton, dü
künden sonra, İngiltere'nin 
sçüneylnde mütevazi bir evde 
vaşamağa karar vermiş bu
lunmaktadır. Bu arada Bara 
ve Keitf çiftinin baltylarmı 
jçeçlrmek İçin birkaç ay Pa-
rlı'U kftlicakları rta nftrenll-
mlütlr 

Bolci Üsküdarlı 
toprağa vsrildj 

JUTULDÜĞU h^it^lıktap 
kurtujamıyarak tef at e-

d«n Şm Film şirketi 8»hlb' 
B|kl Üsküdarlrnm cenaz« 
â »ncıW ılın şişli camiin
den kaldırılarak Üsküdar'da
ki aile mwarhşına defnedll-
mlştlr. 

Aynı îamsnd^ San sinema
cının $ahW bulunan Bâk' tîs-
küdarlı'niB cenazesinde oro-
ifüMs »• film yıldızlan ha-
BT bulunmuştur. 

Sanatçı, Başar Tamer'in 
sesini Erol Büyükburçtan 
daho iyi buluyor... 
j^LÂSIK müök U« hafif batı ıpüzağlnl ay

nı anda yürüten bir sanatçı var Tür
kiye'de: Şerif Yüzbaşıoglu. Müsiayen, kon
servatuarda solfej ve armoni hocalığı yap
makta, geceleri de kurduğu orkestra !!• 
şehrimizin büyük otellerinden birinde hafif 
müzik çalmaktadır. 

Yüzbaşıoflu memleketaaizde hafif ba
tı müziği çalan müzisyenlerin yetersizlik
lerinden söz etmiştir. 

Pekçok müzisyeıun nota bil
mediğini söylemiş, bu arada ye
tiştirici hoca olmamasmdan ve 
çaiışacak yer a.zUğmdan dert 
yanmıştır. Ünlü müzisyene gö
re: Nota bilmeyen oir sanatçı 
çok geç yttkselebflmekte ve or
kestraya zor n. aktadır. Bu yüz 
den Türkiyede, hafif batı mü
ziği alanınĉ  "'Ser ülkelere göre 
ilerleme yavaş olmaktadır. 

Halen Türkiyede popüler mü
zik çalan orkest -anu çoğunu 
yet..- - bulan hoca «Her tfirden 
raüzlk yapamıyo.—1» demiştir. 
Birçoklı>*—in ise en basit müzik 
basamaklarını dahi oilmedikleri-
ni ve caz müziği ile hafif ba
tı müziSinj ayıramadıklarını ü-
züntü İçinde belirtmiştir. Bü-
tr bunlara rağmen gece ku-
ii'"'- 'idp rfl' 'n mi' ""nlere 
verilen ücreti de yeterli bulma
maktadır. 

Yüzbasınğiu bugüne '-= r ya
pılan, yurt dışmda ç&lışı.ıa tek
liflerini, kabi'' etmen::'̂ tlr. Avru 
pada başarı Ba»lavacak ûlr or
kestradan yoksun old- *""iuz 
noktasında durmuştur, falnız 
îbrahin '='"'-"<ır'Jn f'Tupalılan 
tamyıı iyi mO«lk çalan Wr top
luluk kurd ığunıı ve takdir et
tiğini söylemiştir, öte yandan 
Avnma'da rah^acak ir orkestra 
lun müzik yanında, «Sb •-» ile 
de başarılı olması ferektiftne 1-

nanmaktadır. 

S^ıatçı, yeni kurduğu ke* 4 orkestrasının 
vakındc Türkiyenin en iyi topluluğu olacağım 
söylemiştir. Özellik olarak dört sesle çalışan Yüz-
îaşıoğlu orkestrasında: Ayla Dikmen şantöz, 
Başar Tamer s»ntör ritmseksiyon. Salim Dün
dar baterist. Ersin Ünliisoy gitarist. Metin .\ltin 

tenor saksofon, Mücehlm basist, Şerif Yttıbs-
şıoğlu ise piyanist olarak çalışmaktadır. 

Yüzbaşıoglu, Başar Tamer'in sesini Erol 
Büyükburçtan daha iyi bulmakta, ve yakında 

büyük başarıya ulaşacağını söylemektedir. Ay
la Dikmenin ise 
kabiliyetU oldu-
ihmu. sesinin caz 
mûzlftlne uydu
ğunu belirterek, 
«Geleceğe emin 
adır''-\rla yürü
yoruz» derr'-tlr. 

Şerif Tüzl>aşıoğlu toplnlvsn bir konser sırasmda 

Başar Tamer 
Genç ümit 

IhıM müzityen Şerif Tflsbsşıotlu piyanosunun başında 

ARKA 

PENCERE 
Göksel Arsoy'a 
kozo geçireceğini 
bir gazeteci 
söyieınişti 

Arsoy, o sır. „d isu sözlere gü
lüp'geçmişti. Ancak, Anoy Ue 
yaı,.—1. ve bu konuşmayı İçme 
alan töportr landı ve he
men İki gün sonra da flnlü ]0n 
tehlikeli bir trafik kazası atlattı. 

gtNEMANÎN poptHet J«dı« •> 
Arsoy. ara tatUttlden faj4i» 

lantrak İstanbul'a gelince l*f 
gar-tecı ile röportaı ıpıyordu. 
Binen • , sevgi vı çetit ko
nular konu»"''' Bir ara gaıe-
tec 
köy 

Gtksel Areey 
AratlM! nçmus. jırka^ takla at
mıştı AUâhtan şansı yardım et
miş ve Ar»ov "̂ k hafif sıyrık-

- - , . l»r' kurtul. ^w ı-i»' in son 
«â fcMİ Vy tBtanhui'dşft. n tıtsnb - f«l«n (Mkl«l Ar-

^etoınlıgı yaptı?»» ı•y^^n «k l|i kaıayı dıhı »nca-

sanatkârı Muzaffer Afcftta çal»» 
tığı gazino ile mukavelesini bir 
ar daha uzattı AkgUn Anltara-
ya gelirken bir ayUk mukavele 
yapmıştı. Rakiplerin taiunlnled 
ise Akgttn'dn Ankarsda 1> |fta 
tutulabileceği id). 

Her yerde 
aranılıyor 

^KKAltAOA muhtauf kulüp
lerde alaturka ast Ha»i> 

kârlanmn iştiraki ile öıel gectfUr 
tertip etmek moda oldu Bua-
lanp ba ı̂nds Tenis KnlilM !«• 
llyor Orduevindeki haftalık 
«•1er de bir hayli eğlenceli ve 
neaih bir hava içerisinde da
vam ediyor. Orduevindeki •• 

^ klüolerde en '- arsnen İsim 
9»̂ 'inı ' rüıel ea-
nstkit ı̂+ıJdu 

i 

I 

^ \ 

Birinci oldu 
.Muâikı Rttltür DerneiİBİJ» lşwy sipemsjında v«-
di|^ koRter ()üvak Ug t^pUtüiştır. îokaıda 40 klti ŞM-
smd*B birinci ıeçU«t«k takair toplayan anatSr »anat. 
çı Safiye Tüh görülüyor. 

Konya'ya ne kadar lamanda fi-
diyorsunur» d*^ Onltl jön, ifc" 
atte 30 Wl"nı»>>rtye vdklişntı \tl 
hiîig fldarok vodl - ' " - '̂'̂ n-
va*»» ul»î»ı»ıwı sNv!»^ Oaae-
tecl rnv »ssiTiİ! ve «Oöks»' t̂ ey. 
aman ne vapı '̂̂ rsunuı, bu hırit 

den kendisin" h»tırl»t»tı «aiit* 
dkfl taUmak «Imuıtu. Kandiline 
teşekkftr etti vt bundan sonrı 
üretil vMitg İmllşnmjvacsŞım 

1 ay dahs kalacı 
fldllir mi' Allah korosun blrgOn 4NK41L4DA u=!tUaB««B daha 

.A ii9ttv..ir«lnl«ı ^'•' 9«k tılDşn halk türkfltor) 

40 günlük turne 

^ 9 1 Can, Celi] Şahla ve An
kara li4T(>««B4tB Hmm/t 

n mart*? h-««iı-™ın tumeHİa ali-
k» ı*rd«W HimHHtOT 
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ıZAH 
Şarkıcı ire müzik 
I ^ P E R A şarkıcısı KembJe sahneye ilk çıktığı gün, orkestra 

şefi on». «Mr. Kemble, Mr. Kemble. diye bağırmıştı, mtttiği 
»Idürüyorsunuz.» 

Kemble, «Onu sızın gibi devamlı olarak dftvmektense öl
dürmek daha iyi» diye cevap verdi.. 

Claudel ile Picasso 
PFANSIZ edibi Paul Claudel, iir gün, bu toplulukta, aya

ğa kalkarak ressam Picasso ile görüşmeğe gideceğini 
söylemiş. Toplulukta hazır bulunanlardan tir arkadaşı: 
«— Canım, demiş, Picasso, Allah'a inanmadığını, bizzat 
itiraf ediyor. Bu adamla görüşeceksin de ne olacak sanki.v 

Claudel- hemen şu cevabt vermiş. 

«— Canım, nasılsa öbür dünyada kendisiyle karşüasarağim 
yok. Bari, bu dünyada biraz görüşeyim de...)' 

Aktörün kurnazığı 
^ A P O L Y O N Ü N çok beğendiği Fransız aktörü Talma'nın bir pi

yesteki rolü, bir düello'da ölmesiyle sona eriyordu. Düello 
sahnesinde diğer aktör tabancasını çekti Fakat silâh ateş al
madı, ne yapacafını şaşırarak Talmay'a hücum etti ve bir tek
me vurdu. Hazır cevap Talma «Eyvah, kundurası zehirliydi» 
diye bağırarak yere düştü ve rol icab öldii. 

T r i s t a n B e r n a r d ' m |p»«"=""''"='"-"«="»"»""'"=î  
a z i z l i ğ i I 

CON dersçe berbat bir piyese İli 
tahammül edememiş ve yan- |i: 

«ında çıkmiijtı. Tiyatronun kar üj 
pısında su ilânı gördü: «Buraya jü 
kedi köpek getirilemez.» Kalemi- jşl 
«i çıkarıp altına ilftve et t i : üJ 

«Hayvanlan Koruma Cemiyeti.» jil 

İmkânsız olsa İij 
daha iyi imiş || 

nr. Johnson müzikten hoş
lanmazdı. Bir konserde yOı-

fivnda oturan arkadaşı solistin \ 
çaldığı parçanın çok güç oldu
ğunu söyledi. 

Johson «Çok gıiç mu?-» de-
ii. «Voîtfc ben ise imkânsız 
»imasını arzu ederdim.ı> 

Çok gülen sıkıcı 
adam 

r \ r . Johnson bir yemekte can 
"sıkıcı bir adamın yanma düş

müştü. Adam Johnson'a ne söy- ;:| 
lese. «Ha, ha, ha» diye devamlı iij 
gülüyordu. Johnson önce filozof- jjj 
ÇR adamın kahkahalanna taham- : ' 
tnül etti . Fakat . «Ha, ha , ha» 
sesleri nihayet dayanılmaz bir 
hal alınca adama döndü: 

«N'oluyor azizini, dedi. «zın 
anlıyacağınız bir»ey Böylemedigi-
mi ümit ederim.» 

Balzak'm 
alacaklısı 

ytNGtN bir adama Balzak 
borçlanmıştı. Sık nk gelip 

borcunu ittlytn adam bir gün, 
«İVe yapayım, dedi, benim de 
borçlarım tıar.» 

BaUac güldü: 

— Oh ne AlA dedi- sız öteye 
beriye borç yapın tonra gelip 
benden isteyin. 

Bir dolara 
satılan 

bir kelime 
D İ K Amerikalı Kip l ing \ , ıff»-

lüarmızı kelimesi bir dolardan i 
•»ttjgınızı duydum. Size bir do- i 
lar gönderiyorum. Bana bir ke- [ 
lime yazıp gönderin» peklinde bir i 
mektup yazmıştı. 

KipUııg dolan aldı ve şu ke- ; 
Umeyl yazıp gönderdi: «Teşek
kürler.» 

İki ha l ta sonra Amerikalıdan 
aşağıdaki mektubu aldı: 

«(Teşekkürler) anekdotunuzu 
iki dolara sattım. Lütfen zarfın 
içindeki 45 sentlik pulu kabul e-
dın. 8 sent posta masrafı 50 sent 
de benim kflnmdır.» 

Aralarındaki 
fark 

• 
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It/ltŞHUR bir komedyeni Ma- üj 
deme Vestris'e takdim et- vl 

mek isteyen arkadaşı güya es- üj 
pri yapmak istemiş ve, «Ma- i;i 
iame, demişti, size Mr. B...'yi ji: 
takdim ederim. Göründüğü ka- jj: 
dar aptal değildir.* ::j 

Komedyen cevabı yetiştirdi'- \Ü 
tDoğru madam, arkadaşımla B 
uramdaki büyük fark da bu- ijj 

Henri Bataiile ve 
Berstein 

U E N R Î BataiUe'ın bir eseri temsil ediliyor. 
müellif ve Berstein ajmı locada oturuyor

lardı. Berstein seyirciler arasında uyuyan bi
rini şörerek, Bataiile ı dürttü ve, «Piyesinin 
tesirine bak» diye takıldı. 

Ertesi gece aynı tiyatroda Bemstein'ın bir 
piyesi temsil ediliyordu, tki arkadaş yine aynı 
locadaydı. Bataiile bir gece önceki şakanın acı
sını çıkarmak için seyircileri gözleriyle taradı 
nihayet önde uyuklamakta olan bir adam gö
rerek Berstein'a gösterdi. 

«Do^rus'j seyircileri uyutmaktaki ustalığın» 
diyecek yok» dedi. 

Berstein hemen itirazda bulundu: «Dikkat 
etsene. O dün geceki seyirci Hâlâ uyanama-
mış!..» 

Ava giderken avlanmış 
JI^EŞHL'-. röportaj muharriri ve biogratı 

yazan Emil Ludw1g hayatının en acayip 
mülakatını anlatıyor: 

«Tazhktaydım. Fransa Akademisi üye-
le.inden romancı Henry Bordeaux ziyareti
me gelmişti. Çok neşeli ve nükteliydi. Fa
kat politika bahsinde çekingen davranıyor
du. Siyasî kanaatlerine dair bir makale 
yazmamdan korktuğunu sanıyordum. Böy
le bir niyetim olmadığından, konuşmamızın 
hususî olduğunu anlatmak maksadıyla çok 
açıldım. Her zamandan çok konuştum. 

Al zaman sonra bana Paristen bir mee-
mua yolladılar. Romancı miUfikatımıza 
dair uzun bir yaeı yazmış, üstelik siyasete 
dair kendisine anlattığım bir stirfi mahrem 

düşüncemi de yazıya ilâve etmişti. 
Mülakat ırn' ıarriri ••ıfatiyle benden çe
kindiğini sandığım adam daha kurnaz dav

ranmış, bendcı mlilSkat almıştı.» 

13 rakamını sevmiyormuş 
D t | t ziyafette vaktin geciktiğini ve hftlft yeme

ğe başlanmadığını gören davetlilerden biri 
ev sahibine giderek sebebini sorar. Ev sahibi da^ 
vetlilerden birinin gelmediğini, şimdi 13 kişi ol
duklarım, davetUerden birinin de 13 rakamımn 
ugursuzluğundar. çekinip sofraya-oturmadığın: bu 
sebeple 14 üncü davetli yerine bir başkasını ça
ğırdıklarını söyler. Misafir salona gelince durumu 
davetliler arasında bulunan Hügo'ya anlatır ve 
'< Aptalın biri 13 kişi olunca sofraya oturmaktan 
korkuyor» der Hügo ciddiyetle cevap verir: 

«Bahsettiğiniz aptal bendenizim efendim.» 

Eğlenen kralın tehlikesi 
LJL'GO'ya «Kral eğleniyor» adlı eserini 

imâ ederek «Eğlenen bir kral tehlikeli 
bir kraldır» derler. HUgo «Evet, der, bilhas-
Ka tiyatronun hasılatı bakımından çok teh
likelidir.» 

Sabırsızlığın sonu 
CACHA Guitri can sıkıcı bir tanıdığının ısrar

larından kurtulmak için ertesi gün öğle ye
meğini beraber yemek teklifini kabul etmişti. 
Adanı Allahaısmarladık der demez katibine 
döndü ve (tgu sırnaşık herife bir şey yaz, yarın 
bir mazeretim çıktığı için gelemiyeceğimi bildir» 
dedi. Fakat cümlesmi bitirirken adamın daha 
kapıdan çıkmamış olduğunu gördü ve sözlerini 
duyduğunu anladı. Hiç bozuntuya vermeden ada
mı İşaret e t t i : 

«Çünkü yemeği beyle yiyeceğim.» 

İşler çok olunca 
I ESLİE Howard bir zamanlar 

Londrada küçük bir tiyatro-
d» çalışmıştı. Tiyatro her gece 
başka bir piyesi sahneye koyu
yor, hat ta bir günde iki deği
şik, piyes oynadtklan da oku
yordu. 

Bir gün Howard rolünü unut
tu ye kulise tiyatro müdürü
nün yanma koştu: «Çabuk söy
leyin, dedi, rolüm neydi.» 

Direktör yanındakilere döndü: 
«Çabuk söyleyin, hangi piyes 
oynuyor?» 
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