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«Kıbrıs Türkleri/ Rum çeteciler silâhtan tamamen tecrit 
edilmedikçe ellerindeki silâhları bırakmıyacaklardır» 

Denktaş "Mokarios heıimete uğradı» dedi 
Kıbrıs'ta güvenliği sağlayacak olan Barış Gücü, 
sadece Genel Sekreter U-Thant'dan direktif alacak 
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» 1 8 «ART. ^afert dün şah 
'̂ " '̂"niştır''̂  büyük bir törenle 

Cvc,"^ 'Mehter Takımı, Milis 
V r >•- . "Srencıler, İstanbul. 
i'k o^m ^"''ara Onıversite. yük-
'̂ - Jani '" 8e<ıçl)k temsilcileri, 

^»aaıu,^?'"'" Alay,. Boğaz Ku-
"'•' ıst.riiı "^"öosu ve tören kıta

l e , e*! «etmişlerdir. 
'"«'anniK '*""'"' «îekılmes, ile 
_^küıij,j„ ,̂ 1? ^Itonuşan çeşitli te-
'< ehom'h,,*'* hatipler günün mâna 
^ " ^ r ""' beHrten birer 
"ıbrıs nı •^^'""»«lardır Hatipler. 
'"fe her ','!'•»'» da değinerek 
t 

- her . "^ değinerek ı 
f'"linm.L_ ''.'}' «îekişmedetı vaz 

Ordu .^'"•'"•.•Sierdir. 

*"üimft .• vciMîjmeaen vac-
'"naç hı ,"'• '^"^«^> Milliye ruhu 
'̂ '"'«im ıl!?"^" zamanının çoktan 

r»n Oka, '"* ""^ »lan Albay II-
N e k 1 '*« '<9 yü önce bizi yok 
I"'" bal? «aldıranlar. Çanakka-

A 18 Mart Çanakkale Zaferinin yıldönümü, dün yurdun çeşitli yerlerinde tertiplenen törenlerle kut-
• anmı r . ^ ^ f m d V en parlak'törenlerden birtne sahne olan 9Z^^:^^<'%^Z-''AK,A^~l"m 
temsil eden heyetin önde bayraklar, olduğu halde ^•^irüyüsleri görülmektedir. (Foto. AKŞAM L. 1.IK) 

'"•dir ba'iları' 
Biz, önlerinde aynlmış-

h «"ana « ^^ '̂'•"^an tanıyanlar 
n 1'örenrt ""•'""masmlar. demıs-
c"'«l S»:* <^"mhurbaşkanı verine 
f"iato e f f ' * ' ^**"' Zeytinoglu, 
6 MecH. "' ^"•^er Aka. Mil-
k̂ '̂̂ aka' '.^««kanı Fuat Sirmen, 
^"frn,v R ™«t tnönü ve Öenel 
ftf ««ilen f ,^"' ^«^^^t Sunay'-
*'ahare u'^lS^'laı- okunmuştur. 
t 'n a t ın , " ' " " i ı u a K , «ıvıe-n-
^ ""luş V "^ gidilerek çelenk 
^"Iduktan "^^'^^ duruşunda buiu-
•niştir '""'a törene son veril-

Menteş ve Çelebi feci 
bir kaza geçirdiler 

Tabiî senatör Çelebinin kullandığı oraba 
50 metreden uçtu. H. Menteş komada 

Birleşmiş Milletleri 
Güvenlik Konse- E 
yinin Kıbrıs'la il- E 
gili olarak New- î 
Yorkta y a p 11 ğ 11 
toplantıya katı lan: 
Kıbrıs Türkleri Ce-l 
maat Başkanı Ra- : 
uf Denktaş dün u- î 
çakla Londradan; 
şehrimize gelmiş-: 
tir. : 
Yeşilköy Kavs Alanında gazete- ; 

çilerle görüşen Denktaş «Anavata- : 
nm «ahlanMi va Cüvanllk Konıeyi- • 
nin yarinde aldı4ı kararlar Maka- 7 
rloı'u haılmaic u^raimıMır) de- • 
miş ve şunları ilâvp etmiştir. î 

«— Hükümetimizin BüTÜk > 
Mlltaf Mecliıinde aldığı «on : 
karar Makariosun bir takım rü ; 
ralarına set çekecek mahiyetle- Z 
dlr Fakat oasazın bildiâi vol- ; 
dan rlönmamaıî ihtimaline kar l ı : 
her » m a n haıtrlıklı olmamıı ; 
Sarekmakladlr. Bil artık an : 
nfak bir katliam hareketinde : 
Türk SilAhh Kuvveilerinm va- ; 
n , baıımırda bulunacağından : 

,>ım]nlx- : 

«TÜBKtVE OEC j 
KALMASI» 
«Türkiye çıkarma hareketinde ; 

geç kalmış mıdır'» yolunda aonı- i 
lan bir suale Denktaş <Hayır» diye ; 
cevap vermiştir, tnönüYıün Mec- Z 
listen aldığ, çıkarma vetkislnin ve ; 
Yunan tehalılara karşı alınan ka- • 
rarın İngiltere ve Amerikada cok • 

(Devamı Sa. 7 Stt. 5 d») 

KONYA, ö ı e l 
| ^ 0 . \ V A - Beyşehir yolunda dün 

saat 13.03 de fec! bir traiik 
kazası olmuş. Tabii Senatörlerden 
Emanullah Çelebi ile 2 0 - 2 1 Ma
yıs olaylarına ismi kansan emekli 
hava kurmay albayı Halim Men
teş ve esleri ile Emanullah Çele
binin . beş vaşındak, erkek çocufu 
muhtelif yerlerinden yaralanmışlar
dır. 

Emanullah Celebi, idaresinde OS 
AY 538 M<?rsedes markalı arabası 
ile İsparta'dan şehrimize gelirler
ken, Konya'ya beş kilometre kala 
Akyokuş'da bir viraj, alamamış ve 
araba 5o metre aşağıya yuvarlan
mıştır. Araba tamamen hurdahaş 
olmuş içindeki bes klsi de muh
telif yerlerinden yaralanmışlardır. 
Halim Menteş'in beyninde çökme 
olup durumu son derece ağırdır. 

Tedaviden sonra, doktorlar. 
Menteş'in durumunun iyileşmeye 
yöneldiğini belirtmişlerdir. 

Yurt dışındaki 
işçiler dBvIz 
göndererek ev 
sahibi olacak 

ANKARA, ö ı a l 
Yurt dışında çalışan İşçilerimi

zin tasarruflarını döviz olarak aile
lerine göndermelerini temin mak-
sadiyle Maliye Bakanlığınca hazır
lanan kanun tasarısı dün Bakanlar 
Kurulunda HörüşüldOkten »onra 
Meclise sevkedilmistir. Tasarrufu
nu döviz olarak gönderecek tsçl-
lere tasarıda su haklar tanınmış
tır: 

O Beşbin Türk lirası tutarında 
dövizini Emlâk Kredi Banka. 

I sına yatıranlara vüzde iki faiz »e 
(Devamı Sa 7 Sü. 1 d») 

Emanullah Çelebi 

Afyon kaçakçısı 
hayatı korunursa 
açıklama yapaeak 

Baz morfin kaçakçılarının duruş
malarına dün 4 Ağır Ceza Mah
kemesinde devanı edıhnlştır. Ge
çen duruşmaya hastalığı sebebiy
le gelemiyen Hüseyin Emmoğlu 
söz alarak cezaevinden naklim 
istemiştir Açıklamalarda bulun
mak istediğin, hayatının koruna
bilmesi ıçm naklinin şart olduğu
nu belirten Eminoglu «Sarası ge
lince konuşacağım» demiştir. Du
ruşma, Emınoğlunun talebinin in
celenmesi için başka bir güne bı
rakılmıştır. 

oib?^ reaktörü müdürü Sait Akpuıar aı Kadarımıza «Türk tütü-
^^ kanser yapıP yapmadıjını tesbit eedcejiz» diyor. 

jiiRR TÜTÜNÜNÜN KANSER 
•APIP YAPMADIĞINI ATOM 
REAKTÖRÜ TESBİT EDECEK 
b 
^̂ klör müdürü "Tütünün kanser 

^P^a şeklini tesbite çahşıyoruz,, dedi 
K AYBEL OKAN 

^'tlKÇEKMECE Atom Retirtöründe T-ürk tütünlerinin kanıer yaP-
*li5^*, "'^betinin ölçülmesi konusunda çalışmalara başlanmıştır Bu 
*\irrm. »ırasında özellikle doğrudan doğruya kanser yapan polon-
*""*«la ri "'̂ ''"'*ttmız(ie ne miktar bulunduğu tesbıt edilecek ve bu 

°* arsenik nlsbeU ölçülecektir, (Devamı fa. 7 Stt. 1 4») 

*m 
Hıı»ızİM İatanbulu bölgelere ajıtmışlar.. — G.̂ ZETELEB — 

- tton \Mm MSl|eye * nt tnak yok! 

•
AYHAN Aydan, bir sttre »nce, Oflunu Londı•a^a gonderdıji ıçlB Z 
kendisini yapayalnız hissettiğini söylemişti Talihsiz ana tündl : 
tamamen yalnız kaldı. ; 

^ Ayhan Aydamnoğlnİ 
Londradaki evinde! 
ölü olarak bulundu I 

Mimarlık tahsili yapan 19 yaşmdakM 
gencin ölümünün sebebi anlaşıiam'odıf 

AYHAN Aydan çok sevdiği oğlu ile beraber... Ayaan, her yere 
onunla gider, hep onunla meşgul olurdu. Yukarda, merhum ço
cuk kolej diplomasını aldığı gün görülüyor. 

MÜZEMİZDE ZINII YIPI l 
MIDI MÜZEMİZ MEMURU 
Kadir Ayaydınla H.A adındaki bir 
kadında suc üstü yakalanmadı Ga 

ANKARA. Öai) B 
T A N I N M I Ş sopranolarımızdan A y ' ; 

han Aydan'm Londra'da mi- : 
mari tahsil, yapmakta olan 19 Z 
yaşındaki oğlu Aydan Ataar, 6n- E 
çeki gün IjOndradak! evinin banyo ; 
dairesinde ölü olarak bulunmuştur. : 

Londra Büj-jkelçiliginden. D15- ; 
i ş len Bakanlığ'ma çekilen telgraf- İ 
ta. olayın bir intihr mı, yoltıa ; 
kaza mı olduğunun henüz teabit E 
edilemediği bildirilmiştir. ; 

MAYISTA TÜRKtYEYE E 
GELECEKTİ ; 
öğrenildiğine göre Ayhan Ay- ; 

«lan'ın birine) eşi Ferit Alnar'dan ; 
olan oğlu Aydan, iki gün önce an- ; 
nesine vazdıgı bir mektupta Lon- : 
dray, çok sevdiğini, der.-^lefının t y ; 
gittiğini, hayatından cok memnun ; 
olduğunu ve mavısta Türkiyeye Z 
geleceğini vazmıştı. ; 

KOLEJİ BİRİNCİLİKLE E 
BİTİRMİŞTİ : 
Ölüm haberi ilgılj çevrelerde : 

büvük üzüntü yaratan Aydan Al- ; 
nar önceki vıl Maarif Kolejin) bi : 
rincllikle bitirmiş ve annes, tar» I 
fından mimari tahsili vaomak ıçlr ; 
Londraya gönderilmişti : 

Avhan Avdan da bundan bh ; 
süre önce oğlunu cök örle'dSI ve î 
görmek istediğ, tçm Lonrtrava git • 
mek üzere te«phhüse «eemlstl O* ; 
luna cok düşkün olar ve iftikba'' ; 
icIn hiçbir fed^kârlıöa «iH=mj*»e»- ; 

(D*vnmt 8a 7 Sü § d»" Z 
. ^ İ l i l l i n i i l l l i 1 i l l l l t l l l i l l i l l l i l l l l l l l l l 7 

Vehbî Koç, 
Çağlayangi['e 
kat almak için 
yardım etmiş 

^ ANKARA. Ö7*t 
T B M M "'" dünkü birleşik 

oturumunda Ulaslır» 
ma Bakanı Ferit Alpiskender hak
kında Meclis soruşturması acN 
masına dair önerge üıerinde u" in 
tartışmalar yaoılmıştı.r Ucu) vö» 
nünden yapılan ilk t«rlı»mıi"t 
ba?ı üyeler konunun 33 lokomotifin 
ihalesi İle ilgili olması ve adale
te intikal etmiş bulunması bakı
mından görüşülemıyecegını. Bir 
kısım üyeler de görüşülmele 'n 
birledik oturumda değil, her ki 
Mecliste lyn S \TI görüşü I IV "si 

(Davamı Sa. 7 Sü. 3 d») 

MhUesindekı 7 E T E N İ Z I N 8/2/1964 gun ve 16637 Sayısının birinci 
^ (Kayseri Müzesi Memuru Kadir A' 
hll içinde H A. adınıiaki kadınla r.ı- . . ; 
Ve tevkif «dlljnistir.) Konulu habeıın gerçekle llgu.1 olmadığı |ibı, 
Kayseri Emniyetince de böyle bir auçüstü ve tevkil oUymm olmadığı 

ilgililerce açıklanmıştır. 

I 

Otobüste kudurdu 
KIRKLARELİ, ihel 

İstAnbul'dan şehrimize gelmeli-
te olan yolcu otobüsünde Meh-
met Dinç isimli bir köylü Itudu-
»•arak ölmüştür. 

Haberin aynı «ayfa, «ulun ve 
puntolarla tekzıben nesrini rica 
«cerım. 

»./2,'OM 

iUyMr< Vüreai MUdUrO 

Halıt DORAL 

lEKEl SOFRA $»1191111 
15 n ; m YIPIIBI 

Tekel idaresi bundan bir mM* 
det evvel yaptığı gibi öu defp fla 
sessiz sedasız. keJidiUİSinderı >a-
rap fiyatlarına zam yapnııjur. 
Evvelce 185 kurusa »atılma kt» 
olan Tekel sofra !;.ıraplan ööy. 
leee 15 kuru; zamla 2üU kuru$ft 

' çıkartılmıştır. 
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HariciyeDiD 
Kıbrıs o l a y l a n dolayısıyla 

gazetplerin dış konulara dnem 
verdiği bugünlerde Ankaralı 
gazetec i lere y a sabır çektiren 
bir m ü e s s e s e var: Dışişleri 
E n f e r m a s v o n dairesi ve dola
y ı s ıy la bakanl ığ ı , geçen çar
ş a m b a günü gazeteler Ameri
k a v e İngi l tereye Nota verdi
ğimizi öğrenmişlerdi . Tahkik 
için Enfermasyona sordular. 
Tabi i bir şey bilen yoktu. Ni
h a y e t beş - on te lefondan 
s o n r a Çet in Altan'm da tabiri 
i le oradaki «Kurabiyeier»in 
de durumdan haberi oldu. Bu
n u n ılzerine saat 15 de nota
ları aç ıkl ıyacaklannı bildirdi
ler. Ve akşama kadar h a 
beri öğrenen gazeteler n o t a 
h a açıklandı , h a açıklanacak 
diye beklediler. Vekil Bey he
nüz müsaade e tmediğ inden a-
ç ık lanmadı . a t latanlar da bir 
oh çektiler. 

Ertesi gün, Nota haberini 
vrren cazeteler hu yefer açık

lans ın diye bekleraiye başla -
dılar. Bir gün sonra akşam a-
çıklıyacagız diyenler ise bu 
sefer çene 15 den sonra açık-
l ıyacaju! diye tutturdular. 

Gazeteci ler bil inen haberle 
ri bile «böyle sey yok veya 
bizim haberinıiz yok» diye 
Di5 i ş len Enferrnasyonu ile 
uğraşa dursunlar. Mecl is Kür 
süsünde CHP. Kocaeli millet
vekili N ihat Erim. Tahtakıl ı-
ca cevap verirken şöyle diyor
d u : 

«— Her nekadar hariciye -
mız şöyle veya böyle ise de 
o teşkilâtta bizzat Ahmet 
Tahtakı l ıç arkadaşımızın da 
takdir ettiği Turgut Mene -
mencioğlu gibi kıymetler de 
bulunmaktadır.» 

Evet. Turgut Menemenci -
oğlu, F u a t Bayramoğlu gibi
ler .'ardı î(m3,. 

Hem ağlarım 
hem giderim 

Mecliste Saadet E v r e n i n 
Kıbrıs konusunda hükümet in 
politikası hakkında Araştır
m a Komisyonu kurulmas ına 
dair önergesi oylanıyordu. 
Y T P . n in D ı y a n b a k ı r Millet
vekili Rpcai İskenderoŞıu'nun 
muzipliği tu t tu . AP. s ırale -
rina bir haber uçurdu. Y T P . 
olarak biz de önergenin kabul 
edümf'Si i ç m beyaz oy vere 
cegız diye. İnönü önerge ka
bul edilirse «Çekilir emaaet ı 
sahiplerine terkederiz» dediÇl 
için önergenin kabulü hükü
m e t i n gi'ven oyu a lamamas ı 
m â n â s ı n a geliyordu. 

Tabii h ü k ü m e t t e n her ko
nuda şikâyetçi olan AP. için 
de durumun kaçını lmaz bir 

fırsat olması gerekiyordu. Üs
telik sa londa o a n d a CHP. lı 
sayısı 100 c ivarında idi . Fa
kat n s oldu ise tskenderoglu-
n u n haberi üzerine oldu. Y 
T.P. nın de kendileri gibi hü
kümeti dü.sürmek için oy kul
lanacağı h a b e n n i a lan AP. 
.sıralan bir anda karıştı , arka 
sıralarda yer yer t o p l a n m a -
1ar oldu. Bazı başlar meclisi 
g ö î kararı say ıp bir tartt ı . 
•Sonra elde edilen bilgiler ki-
l?ıt üzerine döküldü. Çıirarma-
1ar toplamalar yapıldı . Bir kı
s ım AP. ve CKMP. İllerin l ı -
sulcB dışarı ç ık t ık lan görül
dü. Net icede Saadet Evren 
Kaçar'ın önergesi 22 oy far
kı ile reddedildi. 

Böylece î n ö n ü n ü n « E m a n e 
ti sahipler ine devrederim» 
sözünü AP. den k imsenin «ü-
zerine al ınmadığı» anlaşı ldı . 

t 
fiÖ^M AN- ÇORMÂN 

T e m Is tanbulds T a n k Buğra yazıyor: 
«Bir >ands K ı b r u meselesi , bir yanda bitip tüken

mez ihtivaçlar ve dertler . Sonra da delilsiz, vesikasız, 
sadece hırslara bağlı isnatlarla kütlelere, öz kuvvetleri
mize karşı imha savaşları, yani int ihar telkinleri! Olmaz 
(iyle şey: o lmamaü!» 

Doğru söze n e denir ki? 

Tıbbiyeden neler 
çıkmaz ki 

T ı p Bayramı Spor ve Ser
gi Saray ında kut lanırken oa-
zı İlâç şirketleri taraf ından 
eşant iyon olarak veri len ilâç
lar d a da i ı t ı ld ı . t lâç lara en 
çok rağbet edenler Stajyer 
Doktorlardı . S a h a kenarın -
dan a t ü a n ilâçları kapmak 1-
çin birbirlerinin üzerlerine 
çıkıyorlardı. Hu arada, İcap -
mis oldukları i l a ç l a n değiş 
dokuş edenler de vardı. Tıb
biyelilerin bu i lâç merak) ile 
ilâç kapmaktaki rekabet im 
seyreden bir Hukuklu , söyle 
demekten kendini a l a m a d ı : 

t— Su Tıbbiyeli ler n e tu
haf? Doktor ç ıkt ıktan sonra 
da acaba böyle mi yapıyorlar? 
Bu ilaçlat a npden bu kadar 
ö n e m veriyorlar?» 

Hukuklunun sözjerıni din
leyen bir Tıbbiyeli savunmay ı 
w y l s yapt ı : 

«— Sızın bayramda da ka-' 
nun kitabı dagıtsalar herhal
de kimse yerinde oturmaz O 
z a m a n da biz merakla n e ya
pacak Hukukçular bu k a n u n 
k i tap lann ı? Ne yenir n e de 
içilir, diye merakla snrari7.» 
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Kızılay yaıdımmı yakın 
akrabalarına dağıtmı$ 

»AESİKAPIDAN ismi bizde mahfuz bulunan okuyucumuz «önderdigi mektupta çatalcan» 
nderilen «"̂ > 

maddelerini akrabaları ile paylaşmakla suçluyor. Okuyucumuz şöyle diyor: 
«Faklıleıln hakkı elan bu 
Kızılay yardımına tamah 
•derek yardıma hiç de ih
tiyacı olmayan akrabala
rı 11* paylaşmalı ihtiyaç 
lahlbi fakir kdylültr arl
ımda nefretle katfilandı. 
Şimdi loruyoruz bir örna-
$1 bizim köydı bulunan 
bu V9 bu <rlbi muhtarlar
la milltttmlı kalkuıabl-
l!r mi?» 

tlcılılerin Çarşıkapalı okuyu
cumuzun bu mektubunu ihbar 
telâkki edip harekete geçmele
rini ve fakirin iki pişirimlik 
yemeğine tamah eden kijllert 
bulun çıkarm->i;ırmı dileriz. 

Fatihdan tunall Yüeal. llgintı* taıakkür »darn '•*** 
«KaatlJ Makarloı.1. baflığı altmda yazdıjınıı »!''' *•'' 
yınlamamııa imlcân voktur. . 
S^matyadan Gültekin Günışık ftrınlann pişirdıkl»" 
tepsilerden fahiş fiyat aldıklarını v« bu yüz^»" '"^ 
sık münakaşalar çıktıgmı söylüyor. 
Orfaköydan Oıman Kabls, kahvelerda çocuklara l*'̂ ' 
mar oyunları oynatıldığından yakınarak «Çocukla"" 
raızın bu ht le düştüğünü gbrdükç» ağlamamak ''' 
kendimi zor zaptediyorum» diyor. 
Yesilköydeu Avrara Mutlu. Belediye vasıtalarında r ' 
letçilerin vatandaşa iyi muamele etmemesinden S'k*' 
yetçi. Okuyucumuz İETT tdare.'îinin bu konııis 
biletçilerp gerekli tülnnatı vermesini i5tjyor. ( S 

,KARAOĞLA^':Hty:AÜs£eia€a44^ SUAT YALAZ 

KAZIRSAN INfUCUNA GİTSEN.. 
I ELİMDEN KURTULAMAZSIN.'' CîELÎ 'GÜN ' ' 
| |UJ ÇUVBAC'A^v OYUN ETMENİN 
fCE-ZASINI CEKECEICSIN/. 

T E Ş E K K Ü R 
Ailemiein medarı iftiharı, kıymetli yavrumuz 

MEHMET DiNÇKOL'un 
26.ıncı baharında bizleri büyük acılar içinde bıraka
rak, aramızdan ebediyen ayrılışı dolayısıyla, evlâdı
mızın cenaze merasirmııe iştirak etmek gerek evi 
mize gelerek, gerek telgraı ve telefonla acımızı p a y 
laşmak lûtfunu bizlerden es irgemeyen kadirşinas 
akraba dost ve oğlumuzun arkadaşların-a teker te
ker teşekküre içinde bulunduğumuz büyük acı ma
ni o lduğundan sayın gazetenizin tavassutunu rica 
ederiz. 

Annesi - Babası . £ f i - Kardeşleri ve - Enişteleri 

İst. Akşam — 2842 

Yerinde buiunmayon 
Bucak Müdürü 

lalfer öztekın halen Sajmal-
cılarm fahri Belediye Başkanı
dır Müdürün Sağmalcılarla il
gisi buradan gelse gerek. Biz 
kendisine hakkındaki şikâyeti 
iletiriz,,. 

İli 
Hamiden Necdet Erjen Ra

mi Bucak Müdürünün ne za
man aransa yerinde bulunma-
dıgmdan şikâyet ederek Rami-
lilerin bu yüzden işlerinin ak- A i m O n V a V a a İ t l I i e k 
sadığına temasla diyor ki: » » a 

«Müdürü ne zaman ara-
lak Sağmalcılar Beledlya-
finde olduğunu löylerler. 
Bucak Müdürünün Sağ-

. malcılar Bclediyeıi ile bu 
kadar yakından İlgilen
mesi neticı ı i Ramiye ayı
racak zamanı kalmıyor, 
işlerimizin akıamaiı bir 
yana nahiyeye de hiç 
bakılmıyor.» 

Yaptığımız soruşturmaya gö
re bir zamanlar Sağmalcılarda 
Belediye Başkanlı|ı yapan Hu

rinden. Bir kere sorar* | 
dedim. Bana .«"1 »'»*J. | 
ler, evliymişsln »ir»" \ ^ fi 
di dediler. U - ^ " " ' ' S " I 
yeniden kaydımı V«-^,j, g 
dım, gene »e. Y0«- ^̂ ^ g 
beklemeye i«h3«""'j;j^, | 
kalmadı zira elim 

İçin öncelik istiyor 
Halattan acıklı bir dille mek

tup yazan ismail Dölen dört 
yıldan berj doğru dürüst bir ı5 
bulamadığını esi ve çocuğu ile 
büyük sıkıntılar getirdiğine 
değinerek Almanyaya işçi ola
rak gitmek İçin müracaatta bu
lunduğunu sövlüyor ve diyor 
ki: 

«11(2 yılmda 1| ve tşçi 
Bulma Kurumuna müracaat 

ettim. Bir yıl fleçtl üze-

fazla açlığa day»"»»"''''! | 
bahBiınm evlna ka'"- 5 
caba kurum U'iz ^u™» | 
d . olan , . i . ndMİ«< "I,',,. 5 
daha ksyıramaî mı- '» g 
lere bir öncelik »»»r*" g 

«Kölene köyün l<öhne | 
bir çocup» vozıyo^ 

ede" 

Karaoglsn, Çuyös^'ın huyunu 
bildiğinden Iıjsrelenn«dû|kcpıyt 
üzerlerine ^ icapadt ... 

**«••»•«• 

Eleman Aranıyor 
Aâjceriigini yapmış 30 yaş ından fazla o lmamak iuere , en 

aj! ortaokul mezunu E R K E K D A K T İ L O ile en az Ticaret O-
kulu mezunu M U H A S E B E Y A R D I M C I S I al ınacaktır . Ücret 
eh l iye te göredir. Bu şartları haiz olanların bizzat Büyük S a 
nay i 1 nci cadde N o : 13 de S E L N İ K E L K O L L E K T İ F ŞİRKE
T İ N E müracaatları . 

Ankara - H e r i j : 1852 — 2851 

I I 
• = 

î i 
X = 

DOKTORUNUZUN 
ANJİN 

özel bir basilin bademciklerde meydana jetirdıği 
tahribattan doğar anjin Hastalık batlar başlamaz ba
demcikler şişer Ve kızarır. Hastada belirli bir yutkunma 
sıkıntısı hissedilir, ses kısılır ateş yükselir . Şiddetli 
kusmalar ve bas ağrıları görülür. Küçük çocuklarda bu 
hallere çok dikkat etmek gerekmektedir,. Çünkü bir çok 
zaman difteri ile anjin birbirine karıştırılmakta bu da pek 
çok çocuğun hayatına mal olmaktadır Hastalığın tedavisi 
İçin mutlak istirahat şarttır. Hasta ılık bir odada yatırıl
malı ve sulu besinlerle beslenmelidir. Bu hastalık içm 
B2 vitamini ile birlikte süUamitli ilâçlar almalıdır. An
tibiyotikler de Anjin için başlıca tedavi unsurlarıdır. 
Anjinin kati teşhisi için mutlak bir doktora başvurmalı 
ve bu gibi ilâçlar bir doktorun tavsiyesi üzerine alınma
lıdır. 

Köhne bir köyün kbime 
çocuğu imzası ile takat " '̂'' „ -, 
mektup yazdığını ''"'^"'"^t.nı i 
okuyucumuz Köy tşlen ŞaRa j 
Lebjt Yurto.*Iunun dikkatim ''•' j 
kiyor Ve diyor ki: ^,, g 

•Köylü vatandafin " i 
yıl sonu Viveceğin."j;,„ g 
mamaıını onun * , ı,»! Ş 
dar oluşunda değil " ^̂  g 
çekirge âfetinin ">»"*.,. i 
harap etme.mde a""» ' J 
dır. Bu arada köy unU. i. 
elinden, .ütünden VM „. g 
dan faydalandığı "°5..,n- 9 
lar, da hastalık . H . ' I " * . | 
de eriyip gidiyorlar- . , , J 
le bunun için her »»ı ^^ ^ 
önce köylünün „' '",«, i 
derdi üzerin, • y i " " ' ^ ! ! % 
dir, her »eyden önce » , g 

lünün kamının doyman » " 4 
gezip malıdır.» 

Köyleri teker teker ^. 
dert dinleyen Köy tsl^''' ^j^j,. 
kanına «Köhne bir '^°^'^\^MX-
ne bir çocuğunun» bu me» ^^^ 
nu da kendisine yardımcı 
kanaati ile iletiriz.-

^ıııııııııııııııiıııiiiıııımiiMiımıııımıınııtıııııtınıııtıııııııııniitıııiiiiiııtıııiiiuııuıriMiııijiııııınııınfi ^"^^ 

Tekel Genel Müdürlüğünden: 
1 — ıMevcut şartnamesine göre 34321 kilo SlUop çenberi pazar-

!üc suretile sat ın alınacaktır. 
2 — ?az»rUgı 13.4.1964 Pazartesi güııu saat 10 da Tepeba^m-

daki Tek"3İ Genel Müdürlüğü Sat ına lma Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 — Şartnamesi hergün Komsiyonumuzda görülebilir. 
4 —• Muvakkat teminat Dı ş p iyasadan verilecekse 1503,30 TL. 

dahil i piyasadan verilecekse 3758,18 TL. dır. 
5 — İsteklilerin muvakkat teminat makbuzları sair lüzumlu 

vesikaları ile birlikte belirli gtin ve saat te Komisyonu
muza müracaatları . 

Teminat , muameles i Tepebaşuıdaki Komisyonumuzda ya
pıldıktan sonra M u m h a n e Cad. Kelv in Handaki Malzeme A -
lım Şubesi veznesine pazarlıktan evvel yatırı lmış olacaktır, 
t l ân •••lunur, «Basın 3643) — 2847 

Lv. A.. İst. (2) No. İl Sat. Ko. Bşk. dan 
StRKECt — DEMtRKAPI « K*' 

Askeri ıhtı,\a<; için 2490 sa.Mlı kanunun 46 ncı maddeımin IC) fıkrası gereğince müteahhit nam jj. 
Eabma pazarlıkla aşağıda yazılı »sya satm alınacaktır. Numune, evıaf ve şartnamesi Komısyoıida » jjj 
lebıhr. (4S BASIN 355" 

Ciaıi Miktarı Tahmla 
Metr* Tutan 

Lira Xr 

Kesin 
Teminatı 

Lira Kr. 

Pazarlık gun ve 

Er Torbası için Kolon zaoo «2.50 — 940 — 30/Mart/1964 
Pazartesi 11.-

r - - - - - - - - —II—^1— -̂ınnn-ı̂ ı—ırnnrınr ıir. 
OUNER ALTINKAYA 

ile 
S£tfİP 9IŞMAMOĞLU 

Nişanlan clılar. 
18'3/1964 İstanbul 
İst. Akşam 2813 

-•-^'--'--'•^'-•'^•^'^XSSSSXSSS'«5g' 

Kgrobük Belediye Boşkonlığindon 
Hrı.staneınizıtı 84.521,40 TL. bedelli 42 kalem gıda madde 

lerinın kapah zarf eksi l tmesine talip ç ıkmadığından 6,4,1964 
gunu saat 15 'le ihale edilmek üzere pazarlığa bırakıldığı i lân 
olunur, (BASIN; Z. 70 - 3849) 2M4 ^1 

Ermenek Ceviz Gecesi 
11 Mart 19«>J Cumır tes i «ecesi }>i*li Site M s Salonunda ya

pılacaktır. Davetiyeler kapıdan temin edilebilir. 
İ D A R E H E Î E T İ 

tıt. AK9AM al3« 

Memur alınacaktır 
Münhal bulunan Ümraniye 

Belediyesinin .'iO lira asli maa;-
h muhasebeci kadrosuna bir a-
det Lise mezunu memur alı -
nacaktır. 

3656 sayılı kanunun 23 ncü 
maddesindeki Memur şartları
na haiz olanların Mart/1964 ni
hayetine kadar Ümrani,\e Be
lediyesine müracatları ilân olu
nur, 

NOT: Evvelce Belediye Mu
hasipliklerinde bulunmuş olan
lar tercih edilecektir, 

(BASIN; 97U/2S33) 

M. S. B, Ankara (1) No..lu Sat Al. Kom. Bşk. lığından 
A.'jagıda cinsi, miktarı, n ıu l ıammen bedel ve geçici teminatları yazılı ( B İ R ) kalem ( Y « n ) 

Haddesinin kapalı zarfla eksi ltmeleri h iza larmdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. Evsaf ve şart -
lanıesi mesai saat lerınae Komisyonda ve İstan oul Levazım Âmirl ığmde görülebilir, İstekli lerin 

Kanuni şekilde hazırlıyacakları teküf mektupları ,n ihale saat inden bir saat evveline kadar mak-
nuz^ karşılığı Komisyon Başkanl ığ ına vermeleri . Postada geciken mektuplar kabul edilmez. Ta
m a m ı bir istekliye ihale edilebileceği gibi (550) Jonluk partiler hal inde iki ayrı istekliye «le ihale 
edilebilir. 

M, bedeli G, teminatı 
Miktarı Lira Krş . Lira. Krş. 

İ h a l e 
Günü Saati 

raze Çayır otu 
Yarısı 

1100 Ton 
550 » 

88000.00 
44.000.00 

•'5,650.00 
3.300.00 

14/Nisan/1964 11.30 

(80 — Bas ın 3987) — 2848 

Terli Malı Kullanınız 
Tiirkten Alış-Veri; EdinİK 

İyi Ahlâk Derneği 

HEB OÜN SABAHTAN AKLAMA KADAR HAFTADA 40 SAATTEN FAZLA AMEL! VE NAZAR! ÖÖRETIM. 
( AYDA M A A R I F T E N TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR 

Ajneli calısnuUr. Fibrıit*da ve AHMET EKMEKÇİ Tamir Atcl- • Kurs, mütehassıs b| ıetmenl«r nezaretuıde, garantilidir. 
yelerlndedJr. Bizzat tamirat yaptırarak yetiştirilir. • Bütün öğretim malzemen, Fabrika tarafından ücretsiz ve-
Dıjardan gelenlere yer temin edilir, rılmektedir. 

• İlkokul mcz-jnu. Belgeli Belgesiz herke» almır. 
YAZ DÖNEMİ KAYITLARI 25 MART'A KADAH DEVAM EDECEKTİR 

2.̂  Mart 1964 Hr lh lM kadar kayıtlannızj yaptırınız. Müracaat Hılkümet Caddesi No 11 (Vilâyet arktsı) ANKARA Telefon 11 42 90 
N O T : Hiçbir yerde jube ve temsUdralı yoktur, BROJÜR İSTEYİNİZ, Ank. AKŞAM - 2»» 

ı̂ bMM ı̂̂ ywyMy><Mı<yMyMMy^<M ı̂My f̂cil̂ Mı<yyyyyyy>»•<WMyw^M»^^Mil̂ yMMM^^yyM^MyyM^^y>ir«ww^ 

MENKUL SATIŞ İLÂNI 
(Kadıköy İcra Memurluğundan) 

963/ 1557 T. 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup satılmalına karar verilen 

a?ai:ıda adet cins ve muhammen kıymeti yazıh eşyalar 1. 1. 
K. nun hükümleri dahilinde açık artırma suretiyle satılacaktır. 

1 nci a(,ık prtırına 23/:! " icsi günü saat 11-12 ara-
.suıda Kadıköy Kırtasiyeci , 34 de yapılacak ve teklif 
edilen fiat m u a a m m e n kıymet in '/o 75 ini geçtiği takdirde e n 
çok artırana inale olunacaktır. Böyle bir bedel elde edilmez 
veya talip zuhur etmezse 24/3/964 Salı günü ayni yer ve ayni 
saatlar aras ında yapılacak 2 nci açık art ırmada en çok fiat 
verene ihala edilecek ve talip zuhur etmediği takdirde sat ış 
talebi dü.^ürülpcektir. Sat ı ş peşin para ile olup ihale pulu be
deli ve dellâlıve rüsumu müşteriye aittir. Taliplerin muayyen 
gün ve saatlaıda mahal l inde hazır bulundurulacak sat ış m e -
memurumuza mrüacaat lan i lân olunur. 

Lr. adet OİİLSİ 

um 
4000 

.TÎ50 

1500 
500 

3000 

Küçük amerikın Bar 
Bir formika büfe, Beyaz formika ma-

sa, (6 kişilik) 6 sandalye 
Gri formika büfe, 6 kişilik gri formik» 
masa, 6 sandalye, 

Filizi Kumaş kaplı koltuk, 
Kareli kumaş kaplı koltuk. 
Lâcivert kumaş kaplı koltuk. 

(Basın 40041-2849 

MALİYETİNE 
1963-1964 

MEVSİM SONU 
SATIŞIMIZ 

CUMARTESİ 
AKŞAMI 

SONA ERİYOR 
FIRSATI 

KAÇIRMAYINIZ 

(BEYOâLU) 

IVIÜHİMî Marazamızın alt katındaki Defoln Mallar D*if»' 
mlzde %.50'ye kadar tenzilâtlı satışlarımız devam «'*'>" ' 

SATILIK KOTRA 
Çok UTfun fiatU Frsn ı ı ı yapıl) 

MARKONİ STİLİ KOTRA 
Satılıktır Tedıvedc kolaylık. 
M Ü R A C A A T : S201H7 hrcan BAŞOL 

İst AKfAM 

^^>^^^^<MM^WM^^M^M^MMWMM>^MMw%»*wyM>ı<MMyMyyy^^^^yy^^^<Ui• 

Satılık Emlâk 
B«;ik+a$ Kılıçalı Ajarıye Cad E|ri Çınar Sokak No 

M2. 4 Katı tmır Ourumlu sttıhktır.. 

Tel; 21 12 «O 9 - 13 aran 

tit. A X | A M ' 

ınrTiTiııwırırBnr~ '',, . —" —" 



Ev 

,!•' 

i. s, 4 s bıel nhl le ler 30 Ura; I . T 
lıtci «ahli«lerd« 25 lirs: kayıp t«-
;ekkiİT ölüm, mavlid 80 (S lantlm* 
kadar) Dojoım nlfan, nikftb SO lira 

HECNE: T^BKtYB İd» t»«ı«int n 
AH. «yU9ı «B: oe «yiıflj t» 
Uradır yatiancı ınnmlcStei-

m e PTT Ücra» Mvm «dUiı Ayltb abon» roktuı 

Güneş 6,04 U 45 
Ö51e 12.22 6.02 
İkindi 15.46 9.27 

Hicri 1383 Zilkade 5 jr Rumi 

Takvim 
• Akşam 18.20 12 00] 
• Yatsı 19.51 1.31J 
• İmsak 4.22 10.03] 
1380 Mart 6 I 

TASASINA l ıVACAĞmi 
TAAHHÜl ETMlŞltB. 

BU 
BİR TESADÜF 

DEĞİLDİR 

PHILIPS 
uzmanları 40 yıllık 

tecrübeye modern 

tekniği de katarak en 
mükemmel radyoyu 

yapmakta tam isabet 
kaydetmişlerdir 

8U GÖN DÜNYÂDA 

'^''ÜOK SATILAN 2 PHILIPS RADYO TİPİ 

'*İ<r> H 
*< T» 1^ 

' • ' n 585, 

U I , ^ 
p *0T Tranjijiorlu 

••"> ^M Tl 7 6 5 , -

Bir Philips bayiine ugrayaralc tecrübe 

edebilirsiniz. Plıilips servis ve tamir 

atelyelerl daima hizmetinizdedir. 

I Reklâmcılık: 1021 - 2856) 

İLAN 
Ojfl ^'^tetin kuruluşundrU) bu yana geçen b sene zarfında Ay-
Rini "^ '3 ' Fethiye, tzmir havalisinde tam yetki ile acenteh-
^an ""<' ̂ ^Şl̂ ilâr kurucusu olarak mümessilliğini ifa ettiğim Cı-
(njj'^'S^rta Anonim Şirlîeti ile her türlü iş münasebetim 13 
boyu ' ^ * tarihinden -tlbaren kesilmiştir. Bu itibarla bundan 
îğĵ , ^^fefle ıia ettiğim sigortacılık hizmeti (aaliyptime aşa 
ı̂̂ riip *^^^s ve telefonlarla devam ettiğimi sayın dost ve müş-

'ttılp acentelerime duyururum. 

NECMETTİN ENCIMENCİLER 

3<0ı?* '̂ Bulvarı BuldaııUutlu Han Kat - 4 No. - 28 Tel: 
^kgerman Han No: 201 Tel: 38441 İZMİR 

İzmir. Akşam 

"İLK INSANLAR TARIMA 
ANADOLUDA BAŞLADILAR,, 

Amerikalı Prol. Braiâwooâ, TeProi. Çambel 
yaptıkları kazıların SODUCUDU açıkladı 

1 9 6 3 YILINDA Güney Doğu Anadolu'da tarih öncesini 
araştırmak üzere Türk ve Amerikalı öğretim üye

lerinden müteşekkil araştırma heyeti dün incelemelerinin 
sonucunu basma açıklamıştır. Prof. Dr. Halet Çambe! ve 
Prof. Dr. Robert J. Braidwood'un başkanlığındaki heyet İn
san tarihinde tarımın bundan tam 12.000 yıl önce Anado
lu'da başladığını belirtmişlerdir. 

ProJ. H. BRAtDWOOD 

Bu konuda görümlerini söylıyen 
Prof. Braidvvood «Memleketıniz-
deki altın ve gümüş gibi .«itoklan-
nız bir hiçtir, ama tODraklarımz 
altında bir tarih vatnıgktadır Siz
ler için övüneceğiniz bir konu bu. 
Milâttan önce 1 750.000 vıUık bir 
Pccmişe sahip olan ins.anlıeın me
deniyet öncesi diye adJandır'lıgı 
mız devresi, vanı tanır na\atı 
.\nadlu'da ba'^latnıştır. .Nitekim 
M ö 4.000 vıhnda Mezepotamya'y» 
medeniyetin ilk temellerinin atıl
ması da Anadolu'daki tarım baya
tına ba!^:amanin bir sonucudur. 
Bütün bunlar gösteriyor ki, A-
nadolu bugünkü çağımıy.a kadar 
uzanan ınedeniyetin ilk beşiğidir. 
Bir Türk olarak bununla övünme-
lisıniz* demiştir 

Günc\ doğu Anadolu'da güçlük
ler içinde çalışan heyet mensup
ları şimdilik ellerinde bulunan 
nıateı-j silerin toprak üstü çalış
malarının mahsulü olduğunu, ni-

Mşubemudurlugu 
için 300 oday çıiıh 
Belediye Başkanına yapılan tavsiyelerin sonu 
gelmiyor. Tayinler müfettişlerden yapılacak 

Delediye Meclisinin aldığı bir karar gereğince Belediye Şube 
Müdürlüklerinin tayin işini nisanın ilk haftasında yapılması 

eerekmektedir. Şube Müdürleri için Belediye Başkanına çeşitli 
Pürtli meclis üyiîlerinden ve diğer bazı yetkili kimselerden aday
lar tavsiye etmeye başlamılşaıdır. 

Şimdiye kadar vapılan aday 
tavsiyelerinin sayısı 300 ü 'aşmış 
tır. Halbuki 14 Belediye Şube 
Müdürlüğü mevcuttur. 

Bu durum karşısında Belediye 
Başkam Şube Müdürlüklerine 
yüzde 80 Belediye müfettişlenn-
den tayinler yapacaktır. 

san ayında yapılacak kazılarla pek 
çt.k yerde tesbıt ettikleri höyük
lerden tarihi aydınlatacak netice
ler elde edeceklerini acıklamıslar-
du. 

ŞOFÖR İMTİHAN 
YERİ DEĞİŞTİ 

Hâlen El i lerde imtihan .sahası 
olarak kullanılan yerde birtakım 
yolsuzluklar olduğuna dair vapı
lan şikâyetler üzerine. Trafik Mü
dürlüğü bu saha isini düzenleme
ğe karar vermiştir. 

Bunun için Trafik Müdürlüğü, 
Trafik Kazalüimı önleme Cemiye
tini hu isle görevlendirmiştir Ce
miyet otomobil talim ve eğitim iş
leriyle, imtihanın birkaç koldan 
yapılabileceği uygun bir saha ara
maya başlamıştır. Bu sahada ay
rıca yaz ve kıs mevsimleri için 
dinlenme, eğlenme yerleri de bu
lunacak ve açık, kapah şekilde 
trafik eğitimleri yapılabilecektir. 

KREDİLİ MESKENLER 
UMUMİ İMAR MÜESSESESİ 

1- Tepebaşı Meşrutiyet Caddesi No. 107 Kat 1 
2- Yeni Londra asfaltı Bakırköy Kavşağı ( İncirli Otobüs Durağı ) ANDIRAN SİTESİ 
(Ta t i l günlerinde yalnız ANDIRAN SİTESİNDE, sair günlerde her İki yerde saat 18 e kadar muamele yapılır.) 

200 LİRA KAPAROYU 30 /3 /964 PAZARTESİ GÜNÜNE KADAR 
YATIRANLARA AYRİCA % 25 TENZİLÂT YAPILIR. 

I 2 0 0 Ura taksitle 154 M' 16.000 Lira Blok 3 Teraslı kat 

HİÇ PEŞİNSİZ 
TAKSİTLER ANAHTAR 

teSLİMİNDEN 
^ONRA ÖDENİR 

150 3 oda 12.000 » 2 Kat 4 Dair* 2 

150 12.000 • 

150 12.000 

150 3 • 12,000 

100 6.0O0 Bodrum kat 

150 DUkkfln 12.000 • İKİ katlı 

! ' 
Biz 

SENGÜL EYt 
İle 

TAŞKIN YENEB 
nişanlandık 

14.3.1964 İzmir 

İzmir Akşam — 2856 

Denizbaşı, asfaltbaşı, blokbaşı; Marmara Denizi, Adalar, Ataköy, Hava Alanı, asfalt boylarını 

aynı zamanda gören ANDIRAN SİTESİNİN en şahane dairelerini görünüz. 

KUR'A 20/6/964 6ÜNÖ SPOR ve SERGİ SARAYINDA ÜCRETSİZ EĞLENCE PROGRAMI İLE KIY-

METLİ NOTERLER ve MÖŞTERİLERİiyiIZİN HUZURLARINDA ALENİ BİR ŞEKİLDE ÇEKİLECEK v« 

ANAHTARLAR DERHAL TESLİM EDİLECEKTİR. 

KUR'ADAN SONRA MÜŞTERİLERll\niZ MÜESSESEMİZDE, TASDİKLİ NOTER ZABITLARINI vT lS İM. 

LERİNİ TEKER TEKER KONTROL EDEBİLECEKLERDİR. 

TAŞRADAN TALİPLER Bahçekapı Ziraat Bankası (1102 sajnlı Mühendis Mimar 
Mehmet Gür Kredili Meskenler Umumi İmar Müeaeeeesi) 

hesabına 200 lira kaparoyu gönderdikleri takdirde bu haktan istifade edebilecekler ve adreslerini 
mektupla bildirenlerin mukaveleleri hemen postalanacaktır. Gelen mektuplara teker teker cevap 
vermeğe imkân olmadığı için,taliplerinlstunbulda bir tanıdıklarına yazıp malûmat almaları rica olontır 

l l incıl ık: 9 1 » — 3845 

Genç bir kız 
oskere çoğrıidi 

.\NTALyA. Özel 
Kışla mahallesinde oturan St-

ray Göz adında genç bir kız as
kerlik şubesi tarafından mua
yeneye çağırılmıştır. Genç ki* 
mahkemeye müracaat ederek er
kek olmadığını isbat ettikden 
sonra yanlışlık düzeltilmiştir. 

Dr. RIZA BAŞTÜZEL 
AÇIKLAMA YAPTI 

Gazetenizin 27/2,964 Tarih ve 
16653 Sayılı Nüshasının 3 üncü sahıte 
sinde 1—2—3—4 ncu sütunlarında 
bana atfen yayınlanan beyanatın 
aşağıdaki şekilde tavzihine lüzum 
hasıl olmuş»-ır. 

Uzun zamandanberı çe>;itlı .Mü
dahale ve tedavilere rağmen ı?ör-
me imkanı ssğlanamıyan Körlere 
muayyen şartlar altında taze bir 
ölüden Göz korneası transplantas
yonu oftalmclojınin senelerden 
beri meşgul olduğu bir konudur. 
Bu türlü çalışmalarda ölü insan 
Gözü yerine uygun hayvan gözü 
materyeli kullanılmalıda düşünül
müş meseleteı dendir 

İtalyada bu volda tecrübeler 
yapılmış fakat tıbbî discutıonunu 
muhtevi ilmi neşriyata henüz 
rastlanın amıstıı 

Filvaki savın yazarınız beni zl-
\aretinde bü hususlar geniş seJtll-
de konuşulm, *- lakın tarafımızdan 
y a p ı l m ı ş b o v l e bir 
tecrübe bahis konusu ol
madığı gibi eazetede zikredilen va-
kalarımızında Gret ımplantas\onu 
vakaları olmayıp cok esk> travnıa-
tik afetlere bağlı vakalar olduğu 
vukarda anlatılan çalışmalarla bir 
ilgimiz bul'inmadığr arzoliMiuı 

2'3'19fi4 
Dr. Rıza Bıstüzel 

RAKAHLARLAfi -i 

Burhan Güngör 
Almanya'ya çağrıldı 

Belediye Başkan Yardımcıaı 
Burhan Güngör, Batı Almanya Mü
nih Beıeaiye Başkanlığı tarafından 
inceltmeler yapmak üzere 10 gün 
müddetle Alnıar.yaya çağırılmıştır. 

Makine Müdürü Haıık Şahinbas 
da çeşitli vasıta ve makine almak 
üzere vakında Amerikaya gide
cektir. 

VEFAT 
• 

Dul Bayan Elizabet Markoğ-
lunun eşi, Markos ve Haıaloın-
bos Markoglunun babaları So-
fiya .e Elizabet Markoglu'nun 
kayınpederleri. Kosta. Sofula, 
Kriton ve Kostakinin büyük ba
balan. Manifatura tüccarların
dan 

KOSTt MARKOĞLU 
18 Mart 1964 tarihinde vefat et
miştir. Cenaze merasimi 19 
Mart Perşembe günü saat 13,30 
da Perıköy Oniki Apostol Rum 
Ortodoks kilisesinde yapılacak
tır. 

Ailesi 
İst. Akşam — 2830 

2854 

Tekzip gazetenizin 
25•2'964 tarihli nüs 

HASlNm X. 
sahnesinin 6. Sütununda: dâ 
vasını geciktiren hakimi dövmek 
islediği başlıklı yazınızın haki
katle ilgisi olmadığından teiud-
pıne iiKum görülmüştür. 

Hadise •23/2/9<)4 Pazar c'ûnü 
olup duruşma olmadığından da
vanın gecikmesi bahis ıcoımsu 
olmaz, Cemal ismindeki Jsatısın 
taksisini Yıgeni ve bir kac arka-
daij) çalmış iddiasile sorguları 
yapılmak üzere Nöbetçi naicun-
ligimize setirildıler, Bazı sefıep' 
lerden ötünl tevkil edllmıyr'in 
serbe.st bırakıldılar. Bunun üze
rine Cemal ismindeki şahıs be
nimle hiç karşılaşmadan kori
dorda böyle adalet, olmaz <vcia-
let verini bulmazsa, ben verme 
getiririm diye bağırıyordu «Ki -
tlbitmn haber vermesi üzerine 
kapıya kadar gidip, kejıdısme, 
ne oagınyorsun. alın şunu «vcı-
lığa götürün diye polise em» 
verdim Mumaileyh hiç cevup 
vermeden başını ej5ip Polise ?lt 
tiler Hakimi dömeŞ;e tesehhih 
meselesi olmadığı gibi ertesi eü-
nü sevkedıldıgi MahKemede 
de tevkil edilmemiştir. B'ssın 
Kanunun» eöre neşri ve vaniıjı 
haber veren Muhabirinize ıhtaı 
olunması rica olunur 27/2'9'i4 

Hakim 
Uü^rettin Öıkaun« 

Şehirlerde evlerin yüzde 
60 I oturulamaz haldedir 

Türkiyedc mesken konusunda yapılan incelemeler ve ist»» 
lıstıkler, Türkiyede şehirlerdeki evlerin yüzde altmışının, köyler» 
dekilerin ise hemen yüzde doksanının gayri sıhhî, çürük, otur-
mE-ya elverişsiz ve ıslaha muhtaç olduğunu göstermiştir 

Şehirlerde ancak her yüz meskenden 41 inin barınma şartlan 
iyidir. Vüzae 28 ise yaşanılmayacak J^adar kötü olup, bu kötü
lüğe • ağmen buralarda ınsat>lar oturmaktadır 

Istanbulda her yüz kişinin 21 i, Ankarada 45 I, İzmirde de 18 1 
gecekondularda yaşamaktadır 

Şehirlerimizdeki meskenlerin yüzde ZİA ü tek odalı, yüzde 36.4 ü 
ise iki odalıdır. Dolayısıyla şehir halkının yüzde 64 ü son deıece 
sıkışık ve kötü şartlar içinde yaşamaktadır. 

1960 yılında şehirlerimizin mesken ihtiyacının karşılanması i-
cin !W bin mesken yapılması gerekirken ancak 56 bin mesken ya
pılabilmiştir. Bunların çoğu da pahah ve Jüks meskenler oldu
ğundan bunlardan istifade edenlerin sayısı mahdut kalmıştır. 
Meselâ Ankarada 1960 yılında ruhsatlı olarak yapılan binaların or
talama büyüklüğü 123 metreKaredir Oysa Ankarada yaşayan IşCİ 
ve dar gelirlilerin yüzde 87 si 5tı metrekareden küçük evlerde 
oturmaktadır. 

Bir örnek olarak Başkent Ankarada mesken durumunu ele »-
lırsaK pöreceğimiz rakamlar ştınlardır-

Ankara halkının '. 60'ı kiracı, ancak ", 40 ı ev sahibidir. 
Ankarada evlerin yüzde 52 sı sağlam, yüzde 14 ü tamir edile

bilir, yüzde 14 ü ise oturulamayacak kadar çürüktür. Gene An
karada evlerin vüıde onunda elektrik yoktur. Havagazı ise an
cak yüzde 24 ünde vardır 

Ankaradaki evlerin yüzde 3S inde mutfak yoktur ve yemek 
pişirmek ışı bu evlerde oturulan, yatılan kalkılan odalarda ya
pılır Banyosu olan evler ise Ankarada sadece yüzde 51 oranında
dır. Gene Ankara evlerinin ancak yüzde 72 sinde müstakil hela 
vardır Şehir suyu ise Ankara evlerinin sadece yüzde altmışına 
girmiştir Gen kı lan ev sahipleri suyu sokaktaki çeşmelerden 
ya da kuyulardan sağlarlar. 

TuHKtYEDE KAC KtŞlYE KAC DOKTOR DÜŞER? 
Memleketimizde ancak 4OO0 kişiye bir doktor, 13500 kişiye bir 

hemşire ve 460 kişiye bir hastane yatağı düşmektedir. 
Ancak bu rakamlar bütün Tüıkiye nüfusuna göredir. 'Yoksa, 

Istanbulda 635 kişiye bir doktor, geri kalan büyük onbej :1 mer
kezinde 2600 kişiye bir doktor düsmektedi'-

P 

Gen kalan 51 az gelişmiş ilde ise 9400 kişiye bir doktor dflştü|fl 
trahomlu, yüzde 2,16 sırun da veremli olduğudur 

Başka ülkelerde nüfus başına düşen doktor sayısı ise şöyledir: 

İtalya 
Almanya 
A.B.D. 
Fransa 
Yunanistan 
Yugoslavya 
İngilier» 
TÜTkiya 

1 Doktor 

1 » 

I * 
1 * 

714 K i s i y a 
770 » 
«2G • 

1000 » 
1000 » 
1450 » 
\»*i » 
4000 o 1 > 

Bu doktor azlığına karşılık resmi rakamlarla açıklanan bir 
gerçek vardır ki. o da memleketimi» nüfusunun yüzde 7.2 sinin 
trahumlu, >'üzde 2.16 sının da verendi eSi!'.^İudıır 

Türkiyede halen 600 bin veremli, • • mflyan trahomlu, 20 bin 
cüzzamlı. 35 bin de frengili vardır 

Dünyanın en büyük Norveç VE6A Radyo fabrikasın'.n malzemesile imal edilen 

Harika 

^ ^ ^ ' ' ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 

loptan Satış Yeri V 

HtİSEÎİN SİRER { 
ve OĞULLARI 

Koli. Ştı. 1321 Sok. No. 6 V 
Teleıon: 32361 - İzmir 

İzmir Akşam 2853 

O^WMW>rflı̂ »»ı*ı̂ *ı 
Gençliğin sırn 

*^j .^w 

BALANA 
Gelce Royale (Arı Sütü) 

Seksüel faaliyetin dürenleyicili 

Amili: Dr F. Gltr 

Satı.' Yer- Aksu Laboratuvarı 
Çemberlıtas — istanbul Tel 

27 23 52 
Radar reklâm İO 2R44 

' • 

I Radar reklâm W 2R44 t 

RA-TEL 
TRANSİSTOR RADYOLARI 

Piyasaya arzediimiştir. 
RA.TEL HARİKA RADYOSUNUN ÖNEMLİ HUSUSİYETLERİ 

4 dalgalı band 

(Uzun, Orta, ve 2 Kısa) 

Push • Pull çıkış sistemi 

İstorsyonsuz çıkış 1000 MW 

Mlkrometrik ayar tertibatı 

Hususi Stabllizatfir 

Ulnciiık un - İM 
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DULLARM DÜNYASI 
ralay ERKER 

'* Genç kız, hayalinin 
esiri oluyor goiiba 
Aktris Gülbin Eray "Hayaller özlendikçe 
güzel oluyor, yaşandıkça kayboluyor,, dlyoı 

ÜTÜN Kadınlaı Güz«ldlr> adlı komedide çok bUmi| bir <eav 
kız rolündeki başarısını seyircilerin alkışlarıyla ispatlayan 

Gülbin Eray, belki de bu sanat gücüne, hususî hayatının «Prov^ 
larla> dolu olması sayesinde ula;mi(tır 

Bugün evliliği, eski İstanbul so
kaklarını aydınlatan «Sokak Fe
neri» fibı »evimli. lakat sıkıcı bu
lan Eray. S!» anki dulluğunu, «hü
rüm» kelimesiyle özetliyordu 

BAST.ANGICTl» rVtİLtĞ» 
BAŞKA TÜFLtT 
DÛSOltÜYOBDUM . 
Şjımdıki düşüncesiyle «luiak> /an 

nettlgi evüliSe tutulu'rmı ve de
vamını şövlp .ınİBftr 

»Genç kırlık rilnlerimde elbet
te «örüsüm farkltvd' Rnl roman o-
kıır, romanjsrdnkr »»thi bir erke-
ifim, askım olum («terdim 1988 
«enest yadının '»<îr ^«ktllren bir «ü-
nlinde (cimdeki ar/ula'-' stesleven 
«îcacık nlA' kurnımım Orerind*» "'a-
tarken ihtimjıi ^vm «evlı-ri rtüsü-
nüvprrlum Bir aralık »ftTlerim be
nimle iiîrıleneıı sîenr Hir «rkeftln 
«öjlerin» takılmıştı Erkek n7iın 
t^ovlu. .ırîcük vanılı cansın kısa-
r»r tipimrli Gavri thttvarî «ebes-
»itmüne mııkphöiı» »fllnce. çekine. 
'"»kine vanım? «okulrtıı; «Rİ7İ bi'' 
'•erden tanıvnrum ealibs» dedi Va-
'îtssı? tanısmalard.-s erkeklerin dil
lerinden en kolav kavan kelime'er 
'^ı^nUrdır zaten., Tnnı«ıverdlk.. He
mencecik (Ik komnlimanını yactı: 
"o^lerimnı cok sÜ7el olduSunn söv-
ledi.. Bir '̂ üre arkada'şça dolaştık. 
Malî durumu iyi idi Olıraı» d» ev-
lenme teklifine müsbet cevap vere
cektim. Çünkü beğeniyordum onu. 
.ufustosta sıcak kumların tile
rinde arüularımın kabardıiı hlr 
eünde tanıştığım erkeğin, nlkâb-
i«n »onra hayat arkada«ı oldum. 
Ttlraf etnıeliytm ki. onun oldujtum 
«ffce. Iklrnlzin bir ands söyledlti 
•ttlünceve kadar beraberli» ettm-
letlnf ucun zaman sadık kalacaKı-
mızı zannediyordum. Yamtamnırı . 
»ayaller Sılendlfı müddete* ft-
« 1 oluvnr nma vasındıjh unlarda 
kayboluyor . 

AYHI YOLLAR 
<9evdiîiniz yenıejl hergün OPÜ-

nilza kovarlarsa ne yaparsınız?» 
tJiye sordu Gtilbin Eray.. Tatlı tat-
It fUlerek. hu «oruıunu «en» ken
di cevaplandırdı-

«Bıkarsınız.. Evlilik de hövlc ol
muştu benim için. Bir milddet 
herçev İyi etdiyor. Ama PÜnlrr 
geçtikten sonra başka sevlert el-
cje etmeye çalısıvorsunuz Ben sah-
<en tiyatro, nerde sanatkSn olma 
.VI da tal-. " "'- '" '-îık ha
yatım .•' lertmi 
kocama . : re.liv 
di. «Hayır evinin kadını olacaksın» 
dedi. Bir kere bunu ortaya atmıs. 
o d» reddetmiutl yat Münakaşa et-
meya «lı»TOi«tık artık. Nihayet bak 
tık olacâk rH»! deii l . oturup ko -
nustuk ve ayrılmaya karar ver
dik. 

Kadınların elini öpme 
moda haline geliyor 

Eli Öpülen Amerikalı kadınlar kıkırdar. 
Varşovada polis ceza kestiği kadının elini öper 

ly-ADINLARIN" elini öpmek. II. Dünya Savaşından sonja unutulur,gibiyken son yıllarda yemden moda oluver-
' ^ • d i : Hem de tarihte görülmedik bir yaygınlıkla. Bu gün Avrupanm her memleketinde, hemen bütün erkek 
1er, çevreleri ve meslekleri ne olursa olsun, kadın eli öpmek konusunda âdeta birbirleriyle yarıca başladılar. 

t l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l I I M I I I I M I • • • • • • I H I I H I M I I I I I İ l l i •••••••I ıııııni'i"! 

Bo$anm» dâvamıza bakan hâki 
min önünde bakışlarım bir aralık 
kooammkine takıldı. Ne garip; b' 
bakışlar ilk tanıştığımız andakıı 
den çok (arklı.vdı.. Ayrıldığımız Ki. 
nün gecesinde uyumak İçin yatn-
Stıma uzandığımda. v,-3lnr.; k->ldı&v^ 
hissettim. Artık istedîiıml vapacai 
arzuladığım hayatımı vasavabilec-. 
tim AcaiD t)lr zevk duydum Geç
mişi değil, geleceği düşünmek ıs-
tegivle ışığı sönriürü^'erHiır 

OYUNCAK BEBEK 
'.Çocukları çok sevıyoi »u.*.*,:, [n-

haldc? .Ama. artık evlenmek ist' 
medigınıze eöre hakikisine sal' 
olariıa.vacaks.nız» clıve takıldın Ca 
,vet rahat «Ne münasebet» riedi > • 
devam etti «Çocukları cok seve 
Tin (cep »derse hakikisine f'" 
kavuşurun) Çocuk «ahSbt olmak i-
ein evlenmek «art mı? nica ederim 
öyle saskın saskm baicmavm Her 
keı. bir kadının doiaslıciı erkek:' 
yeiağa da «llMftini btllf vadırq« 
n a z da, karnında değişiklik hiaıeı 
ti mi, kıyametleri kopant.» 

aülbla Eray arkada»ımi2a nesil evlaadiginl anlatırken 
\ - ı.-.r-ijLfi-T-'-n-r-'-' ''"'•'•'• '•\'ı ' fT' • ^ • ^ ı - ^ ^ * ' * * ^ * « ^ * - - » ' ^ ' * ^ » - ^ ^ * ' ^ « « * * « ^ ^ ^ * ^ » « * « « * * * * * * « " 

Muhafazakârlar bu eski âdetin 
böyle umuma yayılmasından hoş
lanmıyor, «El öpmek de artık asil
liğini kaybedecek !̂  diye sızlanı
yorlar. 

Eskiden bir erkeğin kadın eH 
öpmesi bir sürü şarta bağlıydı. 
Meselâ öğleden evvel kadın eM 
öpülmezdi. Sokakta ya da bah
çede 'garden oartiler hariç) kadın 
eli öpülmezdi Eldivenli olan ke
din eli i<oülmezdi Ve Avrupe 
memleketlerinin çoğunda evli ol-
mn'an kızların f̂ li önülmezrii 

YA$A8IN DEMOKRASİ 

Ama simdi muhafazakâr » • 
mutaassıp tspanya'da bile genç 
kızların eli ör»<ilijvor. Uzanan el 
eldivenliyse hu «ümip \vruDa er
keği, hanımın hileŞin* öoüveri-
vor Ve acık hava kapah hava 
divç birsev avırf ftmi-^-or *=îalon- , 
da sokakta, «inemada. bahçede, 
olsida. hattâ at i)=tünde rast-
lad'*ı hanımlnT-m hü '̂ »alinin üze
rine heves ve zevkle eğiliyor. El
enme âdetinin bövle demokratik 
bir anlam alması tabiatıyle kadın
ları 6a son derer* hn-amıt etmiş 
durumda 

M E N D I L D E « t t 

.^vrupada el öpmenin tarihçesi 
E-iki Romalılar» dayanır. Ama o 
zamanlar «adece İmparatorların 
eli tahalan tarafından önüliirdü. 
Cok somadan. A\Tiştıırya İmpara
toru Jnscnh II bir gün. «Renim 
elim eiâlemin burnunu sileceği bir 
mendil de*ıl-» riiverek elini nez
leli bir tabasının dudaklarından 
çekince bu Adet sondi'lesmeğe bas-
ladı. Erkekler bu sefer kadınların 
elini önmeSe dadandılar 

Son devirde MussoHnt. Hitler ve 
Stalin gibi diktatörler el «pm« 
âdetini kökünden kurutmak ioi» 
ellerinden geleni vaptılar İT. Dün-
.v« Savs'imrian sonra Doğu ve Or-
te A^Tııpava yerleşen Komünist
ler el öome.W «kötü bir kamtalist 
alışkanlığı» div» damealadılar. 
Ama önünü alamadılar. Macar er
kekleri kadın «11 öomeğe o ka
dar rpeıakhdırlar ki bazı vahan-
cılar onların kartının elini öome-
vip yedikleri inancına kanılırlar. 
Hele I.ph erkekleri: Varsovadski 
trafik Polisleri, fazla süratli araba 
sürditfi-U irin ceza kestikleri ha
nımların bile ellerin' öoerlen 

Bnvlece komünistler eı önmek 
alevhinde vavın vaomak sövje 
dursun, zamanla hv ',^tlf Sdetl 
kepHlIen de benim-^eriiler Geçen
lerde Sovvet televizyonunda bir 
Fransız aktrısiyle konuşma yapan 
bir gazeteci, milyonlarca Rıısun.' 
?ri-̂ ii 'inlinde aktrisin elini öptü! 

S«T DAMLALABI 

Avrupa erkekleri arasında en 
gıııel el öpenler yüksek sınıf 
Fransız ve İtalyan erkeklerly-
mıı. Zira erkek çocuklar dört. bej 
yadlarında dans dersi almağa ba$-

Şdın.!,.!!. uendilerinden küçük kadınlann elini nadiıen öperler. 
Yukarıda Zenzibar Sultanı memleketini ziyaret eden Prenses Mar-
geret'in elini öperken bir Avrupalı gibi davranmaktadır 

ladıklan zaman damlarının elini 
öpe öpe bu i^te pı.şerk'rmii-. v t 
bir Romalı «uzman» m dedığ gibi, 
«gayet tabii akıcı bir «ekılae» el 
öperlermis. Gene bu «uzman» a gö
re ideal el öpücüğünün i>esı «bir 
süt damlacığının i»esine» bcnze'.-miy! 

Avrupalı erkekler ellen en zor 
öpülen kadınların Amerikalı ka 
dınlar olduğunu söylüyorlar. Yeni 
Dünya hanımları bu âdete nıç 
alışık olmadıkları için ya elleıini 
doğru dürüst veremez ya da el
leri fipUIürken kızanp bozanp kı
kır kıkır [gülerlermıs 

El öpmenin tekniği sudur- Er
kek kadının elini kendi eUne alır. 

çenesinin hizasına kı'dırır sonif 
basını eğip öper. 'Vîaaınai'iı Hİ»! 
kadın yaşlı veya pek n.aıuts^ 
erkek onun flını azıcık Ka'riırıi 
Ve kendisi adami-i'iil. cpılır Son 
cJcrtce uzıi',1 buylu bir eı'-ek olan 
Chrıles de Ga d'e Kadın f.V hpmı-
yer pek az Avı .oalı didon.aıtan 
cır taııciidiı. Fransız 8asvcl-ilı 
Cı-orges Pıı.ıMriou ise onun ek-
s .tini gidcı;n"k ister ^'.h'. nerde 
hanım eli « o r u t c öper Konrad 
Acenauer de eı öpmeğe bav.hı ve 
^;,iivan sıvws((,ısi Palnıir To* 
lıattl, komünısl o.'masın-. 'agmerı 
k'tanın en ı..sta el öpUci'iennden 
biridir. 

Z Yaıtan: Joljettr KKKZIIM 
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; Uti.snasız her .şeyini kaybetmi-i-
î ti... Şimdi de Bir zindanda .ları 
: oustu ve ıdamıyla sonuçlanafıil*-
: cek bir .sıırln i tham edilıvnrfiu . 
: Demek ki Orlpan'a varmak ,cln 
• öinbir tehlikeyi göze alması bo-
• şuna olmuştu. . . 
: G e n e kadın ayağa kalkıp h a 
: oishanesini tetkikten eeçirdi Hu 
• ra.sı. dar ve ba-sık bir hftcr-îvdl, 
: Bir nevi ta.ştan huninin dibinde 
: açıldığı için manzarası sınırlı bir 
: hava del iğinden ışık alıyordu-
: tç inde möblp olarak sadece ot-
'• tan döşekle tarriiyanın ekmekle 
: testiyi üzerine bıraktığı 'arkalık 
; sız kiicük iskemle vardı Bir de 
• duvarda ta.sın ıcıne tesbıt edü-
: mis bir sürü zincirle demirden 
• boyun halkaları ''Ö7P nırDiyordu. 
I Kalın tas bloklarından i n ^ e-
: dilmis hi' dııvartardap rntııtıet 
• "îiztyordu Bu Katerinir üçiinrO 
• han'Pdiijsivdi f-Jim- npııj. kadın 
• bu han'«h'->»i'-rinrı lif» dığpı i-
'. kişinden nirineıt çibı çıkmayı u -
: mnvnrri'. ı ior iınlrie havaf' ııu-
: rsHs «on nıılacal- HpRildj 

• Genr kadın biraz kuvveı al-
: mak için oturun vemeSini veme 
: ve çalıştı Fakat viverek kıtlığı 
: nip h*kin> -%lrlıı».ı şehirdeki ^i î -
: II bir do^orisn »li'idıftı ınla<nlan 
• ve tas "ib' --rt lpsmis bulunan 
: eklIK en bir rı«rrf< konıırmaSı 
: knlav olmadı Knterin'in b-- ek-
; nıeğj vivpbilmek 'Cin narca nar-
J ra «tifo • ofi ir.a^pt'tl <^pnç 
; kadın bırkar v'idunı da su içtik-
: ten sonra biraz kendine gelir ei 
: bi oldu Hatt.fl Rurennvah Fi l ip-
: in merakli'-ı nlriui^u rivafptleri, 
! eş.siz tabak takımlarını, enrll lme-
; m i s npfa.spfTPkı vompkler hatır-
; layıp »ibiimsptnek kuvvptinl hi 
; le kendinde bulabildi Vîiktivle 
I bu boll'igını r a n u " sılttıçı 8ö/fl 
: nün öniirıp epidikcp kendini? şa-
; şıvordn Simdi o vemeklprın en 
• kntüsünti dah' sevine rı?l ıkla-
• riyle kıırsılavacak haldeydi! 
! Bundan sonra dı'i..-i)n'npktp» 
: kurtuliTjak irin biraz uvı ımay» 
• cahstı Kendine kıziyor. bütün 
; dünvava kin duvuvor hele o ka 
[ dar ar7u!adı5ı bu şehre lanetler 
: yaWırıvnrriıı. 
: Aksam yaklaşırken kam anıldı 
; vp îTardivan sröründü n i s a n d a k i 
• koridorda, dört asker ellprınde 
: nıızrakierivle hareketsiz hekli-
: vnrlardı 
: Hanishane e«rdivanıı ı« '• *•-
• benzemeyen bu tombul vüzh'i «-
• dam. «Gelmen lâzım kız « d"di. 
j Adam Wr şey bilmediSini an 
: latmak ister eibf nmuzlannı silk 
: ti, sonra muhafızları işaret ede-
• tek. «Onlar biliyorlar ya, kâfi!» 
• dedi. 
t Genr karim hask» hir s?'" sor-
' • • R I I I I I I I I I I I I I I M l I l I t l I l l i l l l l l l l l l l l l l l l 

t e v ı r e n . M e r a . O * * ' - » * ^ ' ! 

mayı lüzumsuz f ' ^ ' ^ L H a n ' ' : 
l a n n arasına geÇ» '^"'•" „apıı: 
evvelâ orta lan. O"''^'''* , . ne-: 
aşındırmasından çukuriaS' ̂ .^^. 
lezonı bir merdiveni CJK" J^^J,: 
bulundukları yer. kalın ^^, 
parmaklıklarla emniye t „ | : 
bir sürü koridorun 0'"^* gfitf! 
tası olan kubbeli ve _^^.i 
bir sahanl ıkt ı Bu P*™'yg^t! 
kapılardan birinin P"'^ ^ ^ \ 
açılma.sı üzerine ' t«" '*^ gııt»; 
arkasındaki koridora « « • ^._ 
da bulunan on öasamaK" ^_. 
çük merdiven de Ç'l»""'*i„ oir: 
s ında biı gişe »ulunan, « j ^ j , . ; 
nıese kapının önüne '̂* dit; 
pı açı l ınca. Katerin. """"^yefi 
tarafında Kubbe.sı, «'"_. tarafında kubbe.sı, ""'• ptu''; 
kalın dört sütunun " ^ ^ ^ ^ ^ j ^ Biı: 
muş, uzun ve basık "' j „ ^ 
lunduğıınu R"''*'";.,. "gerere ^ '•• 
da incp ve uzun hir ^'^^ uu' 
zü »lıvordu uzun bir n̂ » ^^., 
rada odanın wU'!n *""-,aniıı: 
lıvorou Bes erkek 
a.'UM» oturmuşlardı 'r^pd*: 

asanın i"™' • 
dahK bir mas . . . . . . gj, |t«n-; 
oturan başka birisi d« ^^^ \ 
dilin ışığında bir f" J^^ n»«"": 
._ nıesBUldıı 
bajşka sü.sü olmayaıı^ 'J.,^|,ti ; 

sal"'""'; 
B U ' 

la messruldii Büvük "" 
bf-^„„ _ 
!ara iki meşale '"'^*' 

Muhafızlar Katerini ^̂  ,„. 
ırtasına kadar eöiurdüif ^̂  „ . ; 
rada masaya karş' '^'"' ^ ir»'': 
zıyetinop durdular B" .^^H"; 
kemenin huzurunda u,n,iffl-; 

tatııf": anlavB- gene «af*'" . 
nin arasında ^rno'vr d - - -- ., , . •gereni'^'i 
ca ürnermenin önui'^ ^^^j, — W 

«siizade. hpyp'in .{«ı : Gene 
oJduSı, anlaşılan ""^l' .̂ ^ v' 

mis altmışlık bir senv"''' ..̂ ^̂ ^ 
na oturmuştu ^rnot"'" ^̂ ^̂  ,ı . 
de bu defa silftn vokt" ,̂.̂ .j ,>ı ; 
îomıp verine, hiçbir * ^̂ ^ |,j ; 

mavar vesil süet den'^'"" 0-: 
zakİB gelmişti Ş<'li''''*""ruıp f*' \ 
memurl i inna i"'"'''""^ .".'ıjs f'"'; 
lü kırmızı entariler s'^'. oif' • 
diŞpr nflkimlerin '^''"^/^^j^'*"'' : 
vastaki adamlardı ^^ \^\.,yr": 
lerin cnkfi'rdü&ii donuk ^ ^̂ |,r'; 
den hiçbir mânp cıki'r"^' 

kün dejildı. 
K'' 

Derkep Arno avaS« ''^p„ri"' 
terin'e dik dik bskt' « 
şenrımızm vausı atv.,.— ^^^^rV • 
G<ıkur ilp ilpri e d e " ^işnı»"'': 
nmızırı karsısında ' î'l"'" • 
vantıSıtıı- ıshirli»ini!i ^̂  ; 
vermr'vf f-asrıldınız.» "'' ^pgr; 

Katerin hafif bir •"̂ *'*'̂ ' ,ın"''; 
L'i düsmenrifip bahsedıv"^.^ ,^. 
diye sordu. «HayatıırKİa ),»••, 
tnş l l iz le dahi konuşturun | 
f ırlamıyorum » , i 

(Tjeven)!..^ 

r o p y r i n g h t : Opera >•*""*^,„IH» 
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı * ' * ' ^ ^ ^ ^ 

IHMMkMMMMhA^, 

Fal 
© KOÇ: (ti M«(t - 20 NiMn) Kereeifle-

Tİnle aeyıl, yaftlı ve behaıelh ye
meklerle faile yormeriB. 

BO<<A: (21 Nisan • 20 Mey») Bılcit-
rıcı bile olla İslerinizi İhmal etme
yin, güc duruma düıersiniı. 

© İKtZLER: (21 Mayıs - 21 Haalren) 
AUe »e his hayatıaıs, it heyet ınuı 
ihmale seykediyor. 

YENGEÇ: (22 Hasiran . 21 Temmus) 
Kendinin sevdlrebllmek leUv. sl ı < • 
s e v i n i n Isbat edebllmelislnU. 

O ASLAN: (23 Temmuz - 22 AJustos) 
SUe huaursuzluk re ıen Mr mesele
yi bassnvİB helledeeeksinlt. 

BA9AK: (23 Aihııies - 22 Eylül) Bos 
V* 4«yTaBi»laııntz vealıs enU»ıldı<h 
îcln bira» ilnilecekılnls 

TEHAZİ: (23 Eylül - 2» Ekim) Besi 
flklrlerlnlsl tetblk edeblUtsenls, cok 
ksunc l ı cıkacaksınu. 

AKREP: (23 Ekim • 21 Retim) Has-
ialık endişesiyle faıla iltc almayın, 
serer göreceksinls. 
X 9 İ k YAY: 22 Kasım - 20 Aralık) En kü-
• S y çük şeyleri Wle heseplemeden bir U» 
^^^ qirmemellslnls. 

OĞLAK: (21 Aralık - 20 Ocakl Yapı 
lan tekliı leıı reddetmeden «nce u-
'MTT, uzun düsünmelislnlt. 

O KOVA: (21 Ocek İt »ubelı Sevdi
ğini» İnsanla cok fırtınalı bir terJıs-
maya oirmenir isten bile de4il. 

MALIK I2U Şubat - 20 Mert) Enerllk 
olun ve cok cesatet Utlyec ıterarlar 
veımekien çekinmeyin. 

® 

O 

o 
® 
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Bulmaca 
SOLDAN SAOA 
I — Mttoace. 
: -, ı teaktis ve 
sermıtAk ko- j 
kula yeatcı bir 
g u 3 — A M L 3 
Çî akti, 4 - Ter 
et k«9a t|Ut-
«•ImUUa k>« g 
uUtmıl «dt, 6 
•. Oirı> >lr ( 
Ntlı. % . 8ıtı. 
riB «Uında. 7 '' 
_ T e m bir , 
İHttiiB okunu-
fu. t i a i y u pe-
raaı. I — Askeri birlikletin girlt keptsı. 

YUKARIDAN AŞAÛI". 
I - C6x aUmda ölerek 2 Din adam-

lannın bastonu. Ger) dönen 3 -- MUtrlt ol
mayan 4 ~ Bir hayvan, Biı emlt. & — Ka
radeniz bölgesinin lUerlndea, T e n i Mr a o U . 
t — Bt» maıal kahramanı, Sat. 7 - Çekip 
«tftittmı. Bir hitap. I - Ytılvunif tiki 
Idstlndtn, Bir hw{iA okuauıu. 

DüNKU BUtMACANI» ÇftZOMO 
SOLDAN 8A6A 
I - . Harap, Yo. ) - Ui, AtMy. 3 „ Aid 

(tnıil 1 - Pu, B M (imrtl). S - • • ! Aka. 
I w Çocuklar, 7 - Ayak, t m . I — KUB 
ılarıll Am«a. 

YUKARIDAN A9A«I: 
I Hûda Çam i - Ati, |*rt , 3 -

Atıctn t At. Uiuk s - Arp ıtarıl), « -
Zalim. '/ Yohoma. I - Oy, Bartn. 

İ S T A N B U L 

7,30 Oyun havalan 
7,45 Hafit miızik 
S.DO Haberler 
1.16 Kaiit müzik 
t,3U Orkeıtıalar 

S.UO :>arkı ve TürkO 
9,30 Küçük konser 

12,00 Orkeıiralar 
12,30 Şarkı: A. Rize 
12.i« Hafif müzik 
13,011 Haberler 
13,15 Plâk dolabından 
13,30 Şarkılar 
13,50 Çeşitli müzik 
14,15 Türkü; T. Engin 
14.30 Konser saat) 
17.0S Hafif müzik 
17,15 Türk*: C. Cevher 
17.30 Fasıl topluluğu 
17,58 Kısa il&nlar 
18,00 Reklâmlar 
19.00 Haberler 
19,30 Verq< konuşması 
19,40 Şarkı: F Caner 
:9.S8 Kısa ilânlar 
20 00 Edebiyatımız 
20.15 Orkestra 
20.30 Hafif müzik 
20.40 Şarkı: A Yavaşça 
21,00 Radvo tiyatrosu 
22.IH1 Reklâlar 
22,30 Dnns mü:i$I 
22.45 Haberler 
22,55 Ara melodileri 
23.00 Gece konseri 
23.311 Diskotekten 

İ S T A N B U L tL 

20,1» Şarkılar 
20,30 Acık oturum 
2«,S5 Kiicük ilânlar 
2I,U2 SanetcıUrla 
22,00 T B M M «aatl 
22,15 Müzik düBvatı 
22,45 Haberler 
22,55 Gece konser) 

23.40 Karilik müzik 
ANKARA İL 

17,00 Danslı cev 
It,c« İki konçerto 
19.00 Hafit müzik 
19.30 Almenca dere 
19.45 Almanca müzik 

18.00 Orkestralar 
18,30 Caz dünvasmden 
19 00 Müzikli dakika 
19,30 Aksam müziâi 
20,00 Plâklar arasında 
20,30 Hafit mSsik 
22,30 Oda müziAi 
23,00 Cenitli müzik 

ANR-ARA 

(,30 Günaydın 
7,30 Stboh mûrij^t 
7,4: 8 » «ifrltr) 
«,0« Haberler 
1,10 HafH melodiler 
1,30 Ev kadısı 

12.02 CetUll melodiler 
12,25 Küçük İlânlar 
12,38 Şarkılar 
13,00 Haberler 
13,15 Öiilp konsMİ 
13,40 !?8»kıı G. Akın 
14,00 CesltU müzik 
14,30 Şarkı; Y, ö ı e l 
M,4S Türkültr 
17,62 Sirki; V OUıttl 
17,15 Y ı n r Güvtnir 
17,İ0 Orak b ı ı ı 
«,»0 RekUmlaı 
19,0(1 HaİMrltr 
19,30 Sarkı: Z Ttskant 
13,10 Uykudan önce 
II.SS Küçük l l inltr 
20,00 Din - Ahlik 

2(l.ıı0 Jeoonyadstı "^^üillı 
21,90 Her ü l k e d ^ 
21,30 Dans m"*'*' i , l 
22 0(1 Albert S»^" 
22.30 Hafit m"'"' 

POLİS R A U V t ' S ^ 

'Kil» Oalo» ' 
11,00 Sarkı: M S»"*J 
11,21. Plâk dolsb'^^jj^, 
II 40 Trkü: I* „ 
IS.mı Sarkı: * 
U.21. Twi.tl .r , „ 
1»,40 Türkü: ^^l,-^'\ 

* " " " " " • " • " " " - I 
I Sinem a -Tiyatro 

BEYOOLV 

ATLAS: Mayi melek ^ 
Mav Britt: Renkli 

EMEK: Twist Kiralı: 
Renkli. 

İNCt • Tophaneli Osman 
F. Glrik 

KERVAN: Tehlikeli göl
ge: Türkçe. 

KONAK: Sıcak Eller 
Gary Grant 

L A L E : Japon esrarı; H. 
Long. 

LÜKS: Tophaneli Osman 
F Girlk 

LEVENT: Pasifik İncisi: 
M. Gaynor. 

RuYA Asıklar Adası: 
Renkli 

SARAY: Ajk Yarışı 
Renkli 

SİTE: Eksodüs- Renkli 
SAN: Mevhaneci T. Vi-

sit. 
TAN: Kara Korsan; 

Renkli . 
YENt AH: Gordon kara 

Korsan- Renkli. 
YENİ ATLAS: Mîvhane-

cı: T. Yilit 
YENİ MELEK: Anna 

Frank'ın hatıra defte
ri- tng 

YENİ TAKSİM: Billur 
Köşk: G Arsov 

YILDIZ: Muallft T So-
ray. 

tSTANBüL 

RENK 'Fatih): Sıcak W-
Icı D. Oay 

SIK: Tophaneli Osman 
F Gırık • 

YEN» (Şehzadebaşı): Şeyh 
Samı Renkli 

YENİ; (Bakırköy) 1 -
Billur Köşk, G. Arsoy 
3 — Meyhaneci T. Yl-
tlt 

K A D İ K Ö Y 

FATİH: 
PEK Hergiln 
15 30 

yEDİ.^C 
21, 1" ' 

İSTANBUL («"l'r'pî» 
MESHEDt VE " fOfi \ 
S-EVCELER f i " cu- j 
21.15 Carsamb» ^, j 
martesı Pazar. '» .j-̂ fl 
GE.NKRAL COPC'* 
Ho,. , in .8.1.5 de 

G E N - A R : H A Y ^ ' ^ ' ' 
J'IKNİK ve 

ÇELtKTAS : (Kartal — 
Maltepel Mavi Ha\vai 
peçeleri" Renkli 

SİNEMA 63: Çapkın ba
ba. .A. İşık. 

OPERA Meyhaneci T. 
Yiğit 

OZEM 'Ycldeâirmeni) : 
Muallâ T. Soray 

SÜREYYA: Mavi melek; 
Rtukli 

SUNAR (Üsküdar) Mavi 
Melek M. Britt 

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

M Nur. 

l İ Y A T R l U . A B 

NAT BAHÇESİ C»"" j , I 
;,amba bari(; bcr*'' | 
ve 21.t.=i de ,, j 

'«"^. ' t 
KENT O Y t 

^Dormtn Tlv» C«L 

CU- I 

I 
I 

21.'' 

ALEMDAR Yt^ıiın Mı 
.vat. M. Nnr 

AY8Ü; Sıp Sevdi A. I-
;ık 

BULVAR: Tophaneli Os
man F. Glrik 

MARMARA: Mavi Melek 
M. Britt 

K U L O P - (Sebır»'1eha«ıV 
Yaşasın H-ıvat M. K'ıır 

TUNCA 'Oa«ean«»«as«) 
1 — Kendini arayan a-
(iam: T. YiJTIt. 2 -
Fosforlu ovun» |«l • 
me7. N Koksal 

MELBK (Cyüp): 1 « 
Tophaneli Omıan T. 
Glrik. 3 - Lekeli Ka
dın. T Gürsu 

MtLLt (Balat)- Dostluk
lar Yaşadıkça E Fer. 

AKSARAY « Ö C O K O P * -
RA: DİLEKÇE- Paıar-
tesı banı; her Ifün 
21.lî çarjamba cumar
tesi pazar 16.13 it 

ARENA: SEZ-IP VB 
KLEOPATRA: Salı ha-
rıc Har itin I» v« ÎI.IB 
de cumartesi oaıar 
15.30 da 

AZAK: MUHTEŞEM 
SERSERİ: Pazartesi, 
Salı. Çarşamba, Per
şembe 21.15, Aynca çar
şamba 16.13 de, İPEK
Çİ MERHUM: Ctima 
21.13 Cumartesi. Pazar 
21 15 ve 18.18 

BULVAR: KART HOROİ' 
Pazarte»! haric iıerfOn 
31.iS canımbi) cu-
martaıı v* pazar 16.1K 
da 

DORMEN: ŞAflANt Zfl-
SftBTi.ER- Pazartaai 
haric ber ece* %\.\t d* 
çarşamba IB cumartesi 
IS da 

p»' 
«a* 

GÜLEREK G l R ' ^ ^ ' ı J 
çamba nane "'"̂  ,1: i» 
Pazartesi 18 ve 2' " 
KALBİN SESİ 
KI,\ GÖZÜ: Salı 

ma l.ö de. ., 
KÜÇÜK SAHNE: 6 ^ 

TÜN KADİNLAR 
2;ELDtR Salı 
ba 21.15 
SESİ- Perşembe 
Cumartesi Pazar 
avrıoa rumarte'*' 
rar 17 de ^ ^ 

KARACA: L A H M A ' - ' ' 

ctiMmmlvETİ 
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ZAFERLE MlttS ARASI 
NAŞIT ULUC 

Lloyd George, siyasî hayat ının son büyük kumarım oynamaya karar vermi!$: dominyon hükümetlerini de, yapacağı taz
yik ve tehdide faal olarak iştirak ettirmek için te<$ebbüse geçmişti. «Bir mağlûbiyet veya müttefiklerin İstanbul'dan 
utanç verici şekilde çıkarılmaları, Hindistan'da ve idaremiz altında bulunan müslümanlar arasında vahim neticelere 
sebep olabilir» diye bir haçtı seferi açmak istemişti . Kanada, Avusturalya, Güney Afrika menfi cevap vermişti. 

ingiltere ve Fransa bir padişah 
ordusu icurmaya çalışıyorlardı... 

_- 4 _ 
J^ÜTTEFÎKLER, Mustafa Kemal'in azim ve kararı kar-

^ısmda Paris'te toplanmağa mecbur olmuşlardı. 19 ey

lül 1922 günü Paris'e giden İngiltere Dışişleri Bakanı Lord 

Gurzon orada Fransa Başbakanı M. Poincare ile çekişmek

te İdi. Lloyd George, Ourzon'a karşı daima çok soğuk ha

reket etmişti. 

Cı 
'"•«tt'ır"'''*'' '*'""'»n<larn ve Mudanya Konferansı Başkanı İ«m»t 

î̂î̂ * Cumhuriyet Ordusu üniforman ile tek resmi. 

Bil defa da Puıntarc ile kor.uşup 
anlaşman için Paris'e BirUenhead'i 
de beraber göndermek istemişti. 
Fakat I^rd Gurzon bu teklite şid
deti» itıra? etmiş, Bıısbskpn da 
onu yalnız göndermeye razı ohmı?-
tu. 

Gurzon, Poincaıe'den «Fransa'
nın «Mustafa Kemal'i ciddi şekil
de ikaz ettikten «̂ onra askerlerini 
Çanakkaledcn ger, çekmiş olduğu
na» dair haİJerlerin hemen izahını 
istedi. Poincare. As>'a kıyısına geç
mekle fıradaki Fransız komutan
larının kendilerine verilen emrin 
sınırını tecavüz etmiş olduklarım 
sByllverek cevap verdi, «atc* aç!» 
emrini verecel< bir Fuan.'oz hükûme 
linin bir gim bile yerinde kalamı-
yacağını söyledi, ingiltere ne sa
parsa yapsın. Frans.ı, Bogazlar'm 
güneyinde cerevan edebilecek ha
reketlere kanfjir.a>ı reddedeceğini 
ye Mustafa Kemal'le anlaşacağını 
İlâve etti. 

Gurzon bu sözler üzerine Poın-
care'nin vaııından ayrıldı. 
İ N G İ L İ Z G Ö R Ü Ş Ü 

Poincar* il» jkl gün soma yap -

JLSKJk DOJVUSI 
T^e^n^' Tu/ıe^netv 

MAVir^ D O C A 
,N uıı B C U t ^ O S E N İ 

• 5 F V İ V O C BEt-si 
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tığı goı usme sonunda Lord Guı -
zon'un. o akşam hükümetine çek
tiği telgrafta da söylediği gibi. bu 
görüşme «.şimdiye kadar görülme
miş şekilde» fırtınalı geçti. Gurzon. 
o g'in toplantıyı İngiltere'nin, bil-
h.ı^s,! Trakya konusundaki tavrını 
izah etmekle armıç. Türkiye've 
harpten önceki sınırları ve otori
tesinin aM-n:^tik olarak" tekrar ta-
nınamn'acagını. "Mustafa Kemal'e 
kat! su-cfte anlatılması için İsrar 
etmişti. Ona çöre, ancak söyle bir 
imkiin bahis konusu olabilirdi- Do-
Ifu Trak\'a'dakî münakaşalı bölse 
de. Milletler Cemiyeti bir tampor, 
devlet kurabilir. 

Poincar*. Gurzon'un sözünü ka -
baca keserek, muhtelif Fransız ka-
rargâhlarırın durum hakkındaki 
mütalaalarını bildiren rapnrlarmı 
gösterdi. Bi'nlarıp. hepsi de tehli
ke işareti \'ermelcteydi, Poincare' 
«Felâketli bir s.ıvastan kaçınmanın 
biricik yolu derhal Mustnfa Ke -
mal'le görüşmek ve kendisine Edir
ne de dahil olmak üzere. Türkiye-
ye Avrupa'riaki eski sınırlarını tek
rar tanımav.T razı olduğumuzu bil
dirmektin, dedi. 

Hattp. Fr.ınsız. Başbakanı trgi-
1İ7 de\ let adamına «öre müttefik
leri küçük düşürücü olan bu tek
lifin Mustafa Kemal'e hemen va
rın y.ıoıhrasını da istivordu. Gur
zon. onun askert sahadaki korku
lanın gidermeye çalışıp, General 
Harrington Çanakkale'den geri 
eekilrrelt zorunda bırakılırsa, bu 
yüzden hiç kimse onu defeil. fakat 
kendisini terketmis olan müttefik
lerini ayıplayacaftını sövledi Bu 
sözün üzerine Poincar6 b'";fibütün 
köpürdü. 
POİNCARE İLE GURZON 

K.^PISTI 
M. Poincare Önce General H:.r-

rington'un şahsına karsı şiddetle 
hücum ederek onu. Fransız ve t-
talyanların hareket tarzını kas
ten yanhs tefsir etmekle suçlan
dırdı. Gurzon, onun ileri sürdüiü 
ithamları sert bir şekilde reddedin
ce, Poincare sinirlerine hâkimive-
Hni tamamen kaybetti ve bir çey
rek saat sesinin olanca kuvvetivle 
barbar baSırd^ ve hiç kirrıseve a-
ğız sctırmıvarak suçlu öSrencisini 
paylayan bir öğretmen eibi. azar
ladı. Lord Gurzon hükümetine gön
derdiği rapord.ı «ömrümde bu ka
dar çirkin ve yakışıksız bir sah
ne görmedim» diyordu. 

Lord Gurzon bir müddet Fransız 
Başvekilini dinledikten sonra kalk
tı ve odadan çıktı, belki de Nazır 
Birkenbead'en Paris'e onunla be-
reber gelmemesi bir ka>ıp olmuş
tu. 
BİZE N0T.4 HAZIRLANIYOR 

20 eylülde Pomcarc Gurron ve 
İtalya Hariciye nazırı Kont Sforça 
toplanarak. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümetine verilerek nota
yı tartışmava başlamışlardı. Gur
zon bir hayli güçlük çıkanvordu: 
Türkiyenin Avrupa sınırları üze
rinde tartışmalar açtı. Ankara hü
kümetinin millî misak üzerindeki, 
.-"zimli ve sarsılmaz kararını bilen 
Fransız ve ttalvan nazırları, İs -
tanbul'un Dogıı Trnkya ile birlik
te geri verilmesini istiyorlardı İn
giltere Hari'-ive narın da ba'i şart
lar sonund,ı bu karara k.ıtıldı. 

BİR PADİŞAH O R D ü S r 
KURMAK SEVDASI 

Vlnc empciAülizm. fılue ^c fesat 
huyundan vazgeçmemişti. Sonra-

,oan öjŞrr»nmistık ki müttefikler bu 

30 

•I Uütı̂ u " * çıkarsa karışmam. 
:!"^n benden gitti... 

6lfp,,j^^ "^y vay ceeee? Sonra, 
- "dacık? Hikâyelerin - - -

anlatmazsın hiç 
de var-

Glfg,,. •' ^»•y vay... ceeee 
^ ndacıit? Hikâyelerin 

^ ?̂  anlatmazsın hiç... 

''^as t!'' *^^" '̂ ^''" ^" ''''' *''*^* 
la k̂ gene bitmez' anlatmak 

I Ol: tv 
'fiyor 

'Pt, 

'̂ '̂ . bak! 

Nedir hu kasaba? 

tierpi *''^y""- içerik! Burada i-
'̂̂ «ğiz! 

d.~" 1 

BIBI ERKEK 
Bmi DI8I 

^^^^^ nıiyız'.' Yahu, körlert 
flen • . . ^•- Bizi adeta elimiz 

Yazan: İLHAN TARUS 
rni2 v'̂ l'""'̂  yecöyorsun! DuTagı-

^ *ok. bineğimiz hak getire! 
Çar̂ '̂ "̂  »Jakalım, koca bebek! 

bjjsĵ '*' '^alabalığının içinde oto-
Orf,ası '"diler. Valizler sokajSın 
Çocu?*̂  yıkılmıştı. Elfprida bir 

»Otira '̂ ""'̂ ^^" '^''•''^'^ ^^"^"^"^ 
(fPlfj. '̂ T sakallı bir mekkârecı 

.s,ı„f'*"l»nna. Yedreiııde uzun 

i «a J 1 '"'• ''eygır vardı Elleri-
I «̂-slprıcii; 

I ctjj" kapıyorsun orada Erdoğan 
; h ^"'•'lim et. yükliyelim şflnla 

'̂'̂ iiKiiiii...... 

•alıyorum, bir dald-

çarşı halkı-kaldırıma dizilmiş 
ti. Bu iki yabancının mekkâre-
fiyle nerelere gitmek niyetinde 
olduklarını merak etmişlerdi. 
Genç kızın sakallı ile ^nazarlıiSa 
girişmesinden sonra işi anladı
lar. Dağıldı luTbıri bir yana. 

- Dtis baba Önümüze... 
- Nereye gidiyoruz Ellerida, 

Tanrı aşkına? 

- Belkis yakınlarına şekerim.. 
Aspendos tiyatrosuna... Oradan 
da Deniz Tanrıçasının yıkandı
ğı sulara, Side kıyılarına... 

- Yayan mı pdccegız? 
- Hepsi hepsi on onbes kilo

metre... Bug^in için yarısı... 
— Anlamadım ... *' 

— Bu gere tiyatroda kalacaŞız. 
— Yatacak yer var mı? 

— Buluruz... —önden yürüyen 

ıııpkkâreciye seslendi.,. Biraz a-

i|;ır ol babacığım, arkamudun it 

lılar kovalamıyor. Şimdi tıikV 

yemize devam edebiliriz tsîecsen 

eğer... 

— Bilmem ki... Bu yollarda .. 
— Ba: çu yana. Az sonra as-

falat çıkıyoruz... Bir yanala oe 
niz, bir varda bahçeler... G>)zcl 
bir yürüyüş yıpacaŞu ,. Güneş 

Başkumandan M, Kemal Iırair in cotkun günlerinde .tolda) Ceval Abbu' ın arkatında Hükümet Kena^na ba^rajrunııı çeken Mivari aubayı 
Şeraiettin, izmir Valili Abdülhalik, refakat lubayı Mahmut. 1. Kolordu Kumandam i u e t t i n Pa«a (Çal»ırlar) 

biraz yakıyor ya, çekilmesi vakin 
dır. Ver bakalım, oirer ciî'̂ ra 
tüttürelim Ne diyorduk'.' Hın-
nn Osman söylene söylene Çit
ti. Yüz bulmayınca sizin insan
larınızın pek çojiiı geri döner, 
(ierı dönmeyen takımına l̂ arşı 
tetikte durmalı. Öyleleri azıtmış 
lardır... Buna tozutmuşlardır de
sek daha doğru olur. Sevmek de 
buna denir esasen. 

— Acayip! 

- Ya ne? Bütün aşk hikâye
leri, ille de birbirini isleyen, as
lında da tmutmu» olan Inıanla-

kararlaıım 23 evlül tarıhh nota
ları ile bildirmezden bir gün ön
ce Genei'al Pelle İzmir'den dön
dükten sonra Sadrazam Tevtik Pa
şaya başyur.-ırak, Boğazlar'a karili 
Milli Ordunun hareketinin bir kaç 
gün geciktirilmesi için aracılıkta 
bulunmasını istemişler bu arada 
eldeki Fransız ye İngiliz kuvvet
leri ile birlikte İ.^tanbul'da teşkil 

.olunacak on bin kişilik bir padi
şah ordus'unun Oo£u Trakya'ya . 
gönderilmesini teklif etmişlerdi Bu 
entrika milH hükümete kai'sı em- j 
peryalistlerin sen ümitsiz hareket- i 
lerinden bir yenisi idi. Fakat Sad- \ 
razam Tevfık Pasa. bu teklife ya
naşmamış ve Trakya'nın Millî hü
kümete devri kararlaştırılırsa, an
cak o vakit aracılık edebileceği ce
vabını vermişti. 

Buna ait vesika Genel Kurmay 
Haıp Tarihi Dairesindeki dosyasın
dadır. 

Artık böyle entrikaların sökmive-
cegini anlıyan Müttefikler, Yuna
nistan'ın perişan halini ve kendi 
aralarındaki fikir ayrılıklarını gö
rerek Türkiye Büyük Millet Mec
lisi hükümetine verecekleri no
tayı ha/ırlamafea koyulmuşlardı 
İNGtLİZ HÜKÜİVlETİNtN 
TERFDDÜTLtî GÜNLERİ 

Önlerinde Gurzon'un, inatçı Po
incare ile yaptığı kavgaya ait ra
poru bulunan İngiliz kabinesi o 
gün daha ihtiyatlı davranmak tema 
.vülündeydi. 

Harbiye Bakanlığının General 
Harrington a gönderdiği telgraf da 
bunu göstermektedir. Bu telgrafta. 
Istaııbuldaki İngiliz Yüksek Kol 
miserine politik durumu anlatarak 
vakitsiz bir çatışmaya yol açacak 
her şeyden kaçınmanın öneminin 
izah edilmesi bildirilmişti. Fakat 
imparatorluk için Çanakkalenın mü 
essir bir şekilde savunulmasının da 
son derece önemi ileri sürülüyor. 
Bu, önemin Çanakkale'nin strate-

n anlatır. Kelime mi hoşuna git ij: 
medi? il: 

— Yoo... İşi biraz alaya alıyor jil ' 
sun gibime geliyor... İ | 

- Neyse, sonra düşünürsün İÜ 
üstünde. Bana hak vereceksin. İÜ 
Unuttum dersem yalan olur ine- jii 
seleyi. Kimseye de bir şey açma- İH 
dım, Köseköye yarım saatlik jH 
yerde bir de oba var. Sekiz on jij 
evcikten ibaret. Vakit vakit kaı- iÜ 
kısırlar, başka yerlere konarlar ij! 
Hava bozdu mu, dönüp .',elirl"r ji: 
Öyle canlı, gün Rönnüs insan- j|i 
1ar. Zenein davar sürüleri VRI- ::: 
dır. Benim derdim davar ma-;ar İÜ 
dejSil. Bir iplik boyarlar Flrdofjın :Ü 
cıjSım. Bir iplik boyarlar, ''sıeri ü; 
yoktur. Kök bovanın da iyi'̂ irü jü 
bilirler hani .tki çeşidini si.lt. Hj 
Kara, bir de boz... Elim iejdik- İJİ 
çe onlara birkaç yumak yün iio i:! 
vatınnı, Almanyaya, kız fiika- ::: 
daşlaruıi'H hediye götürürüm, iji 

- Yünü mü? % 

- He ya, yünü... Köy kızını 11:' 
îötürpcek dejilim ya? !|İ 

- Napar senin arkadaşların 8 üj 
ünlerle? ::: 

(Devamı var.) iji 

jik me\-kiinden baı^ka İngiliz im
paratorlusunun prestiji bakımından 
da sonsuz derecede manevi bir de-
âer kazanan bir dâva haline gel
miş olduğu kafalarına hakim bu
lunuyordu; kısacası onlar için C<ı 
nakkale'yi eide tutabilmenin ehem 
mıyeti ölçüsüz derecede büyüktü. 
23 EYLÜL: ÇANAKKALE'DE 
TAFİHÎ BİR GÜN 

Ertesi gün General Harrinfton, 

istanbul'daki Kızılay Başkanı rah
metli Hamid Sevöican'ı buldu ken 
dişine Mustafa Kemal'e arzedıi-
mek üzere bir mesa.1 tevdi etti. 
Bu mesajda açıkça ifade ediyordu 
ki. İnrilterc, barış taraftarı bu
lunmakla beraber ve bir an önce 
bir konferans toplanmasını arzu 
etmesine ratmeıı. Türk kıtaları 
tarafsız blögen-in sınırlarını aşacak 
olurlarsa, «Britanya ile Dominyon
larının bütün askeri gücünü, lur -

şılannda bulacaklardır. Bu blöfü 
yaparkei alttan General, 
kecdı ,• de Çanakkale-
dekl ası.^.. gaı mesele çıka
racak hiç bir harekete firiimı>e -
c e i m e dair teminat veriyor, aldıt-
askeri raporlara nazaran Turkle -
rin 30 eylüle yakın günlerde hü
cuma geçebileceğini de ilâve edi
yordu. 

(Uevamı vaı.) 

4^f^Mın KÜÇÜK İLANLARI 
K A T A R A N I Y O R 

* F A T I H ve Horhor .civarında, 
kiralık teiniz apartman katı aranı
yor. Kirası 200, 225 arası olabilir. 
.Müracaat saat 15 den sonra Ak
sam gazetesi Tel: 224927 

Mürettiphane 
Mehmet Köseojlu 

T O P L U S Ö Z L E Ş . M E 

i L A N 
• TtJRKtYE Petrol, Kimya ve A-
tom işçileri Sendikası Başkanlı-
j ından: Senjikanuz İstanbulda 
kurulu Sark Ispençiaıi Laboratuarı 
A. S. işyerleri işvereni ile toplu 
iş sözleşmesi yapacaktır. ' 

275 sayılı kanunun 12 maddesi
nin I. fıkrası gereğince ilân olu
nur (174) 

ELEMAN ARAYANLAR 

• SEKHETKH aranıyor: Fransızca 
ve Türkçe doğru yazan daktilo bilir 
sekreter aranıyor Ayrıca Steno ve 
İnçılizce tercih sebebidir. Yazılı 
müracaat: Referansları ile birlikte 
P.K. 350 Sirkeci (166. D.) 
• TEZGAHTAR aranıyor: kuru ye 
miş kahve mağazasında çalışacak 
tecrübeli tezgahtar aranıyor. Mü
racaat: I.inda Tokatlıvan tç Ham 
Kat: 3 (16«l 

S A T I L I K E Ş Y A 

* SATİLİK (Pedegrce) marka al 
kullanılmış İngiliz çocuk arabası: 
Müracaat: Kemal Çizer. Hanıdlbey 
Yeniyol So^tak No: 12/8 daire • 
Ki7iltoprak - Kadıköy. Tel: 441479 

/' A T t t I. Â N L A R 1 

• İSTANBUL Emniyet MüdürlU-
İfünden almış olduğum pasaportu
mu kaybettim, yenisini alacajım.-
dan eskisinin hükmü yoktur (ISîf) 

Ruhi Tınaztepe 
• Ş E B E K E M I kaybettim. Hüküm
süzdür. (496ı Cevri Toklucu 
^^ PASOMU kaybettim: hükümsüz
dür. Sami Menifütay 
• PASOMU kaybettim; hüküm
süzdür. 169) 

Hüseyin Kurtojlu 

• 30.12,1)63 tanhınrif. T (- Merkez 
Bankası Kambiyo ı.ndeıı 
aldığuıuz dbvız n ie li-
(ili permiyi kaybettik. Veiusini ala-
cağımızdan eskisinin tjükmü yok
tur. Eı-ol Oyı: in Er;'.. Üs
tün Engür .\ - ) . . 
•»( ŞEBEKEHiı -,.... „...i.-n. Hüküm
süzdür. (709) Süleyman Çol 
• 3/11/lMO tarih ve S0S4 Ba5 ılı 
ehliyetnamemi zayi ettim. 

'Vanı Sofrouiadis 

Gayrimenkul Satış İlânı 
Adalar Sulh Hukuk Mahkemesi 

Satış Memurluğundan 

-:i:»:]i:uKiiuaiiS2Uu::iiiiiiii;iii:ii;iiiiiiiiiiii]iüiiiiiiiiiiüi:iiHüiiiiiti!İMÜ^ >|l*ni«(IIMHMItl«ll 
l î l î tMİ«tîİÛUî»wâMt«MÎMtfM!İ^M!ÎM«tn!Hİtî luÜMİÜ 

• 1/32012 ikamet teskeremi zayi 
ettim: hükümsüzdür. Ankara (3788i 

Jacqueline L. »Vvlie 
• BİLECİK - BoTÜvük NüfüS 
memurluiıınoan aldığım Nüfu? kS-
^ıdımı kaybettim- hükümsüzdür 
'185) Muhittin Kar,ıdoe.,n 

• İ.E.T.T. den aldığım 27005 N 
pasomu kaybettim: hükümsü' -
dür. (170) 

.\ı O-n :,i S-jlıin 

•* PASOMU ka.vbctliüi, hüküm -
«üzdüv. Sinan Cluant 

Galatasaray LiEe!̂  
7. D. No, 317 

• PASOMU kkybcttim; hükUmsüt-
dür, n i ) Vsrjon Cingöz 
• 34 AL 72? plâkalı kamyoneii-
nıizin muayene cürdanını kaybtl-
tılc hükümsüzdür, '1711 

Salih Bü\ukbajrak 
Akıl 'runa 

Adalar Sulh Hukuk Mahke
mesinin kesinleşmiş bulunan 
963/280 esas ve 964/40 karar sa-
yıh ve 3/2/964 tarihli izaleyi şü
yuu ilâmına istinaden T.C uy
ruklu Argiro Özkaryan .^na 
IManası ve Manol Viçkoras ara
larında tasarruf olunan Büyük-
ada Maden mahallesi KUIH.UI 
caddesi kütük .507 patta 32 ada 
223 ve 65 parselde kayıtlı 376.;)0 
M2 eEki 54 yeni 6 kapı numara
lı müfrez bahçeli iki katlı kftgir 
evin birinci kat zemini renkli 
çimento şaplı beton ve tavan 
döşemeleri ahşap bir taşlık üze
rinde İki oda, bir mutfak ve 
mutfak içersinde bir helftsı mev
cut olup ikinci kata alışap «ü-
iseşteli merdivenle çıkılır üst kat 
bir sola üzerinde tavan döşe
meleri ahşap iki oda ve bir lıe-
lâsı ve gayrımenkulıin bahçe
sinde bir de lıuyusu oldujv. *-
lelttrik tesisatı mevcut olup ler-
kos ve sarnıcı yoktur. Binanın 
çatısı ahşap ve alaturka <ıre 
mitle kapalıdır. İşbu gayrimen
kulun tamamını bilirkişi tara
fından .'İ2.82,') Lira kıymet takdir 
edilmiştir. 

-batışa girmek isteyenlerin 
muhammen değerin 'o 7.5 nisbe-
tinde pey akçası yatırınalan lâ
zımdır. 

Satış 7 Nisan 1964 Salı minü 
s u t 11-12 arası icra edilecek. 
Verilen bedel muhammen değe
rin */• 75 ini bulmadığı takdirde 
satış 10 gün müddetle talik île 
10 uncu (tüne rasthyan 18 Nı-
san 1964 Cumartesi günü ayn; 
saatler arasında icra olunup m 
(;ok arttııaiia kanuni tahditle» 

I dairesinde ura olunacaktır. 

Gayrimenkulun satışına %\\ 
^ft&amesi dosyasında mevc-jt 
alttp ilân tarihinden itıbat'«'iı 
herkesin görebilmesi için Adııiaı 
Sulh Hukuk Mahkemesinn 
963/280 sayıh dosyasında açık 
bulundurulmaktadır. 

İşbu 'landa yazılı olanla»dun 
mada tazla malumat almaü is
teyenlerin dosya numarası ile 
müracaat etmeleri lâzımdır. 

İpotek sahibi alacaklıların ve 
irtifak hakkı .sahiplerinin aayri-
menkul üzerindeki haklarını ve 
hususiyle faiz ve nıasrata ait o-
lan iddialaruıı işbu ilân tarihııt-
den itibaren 30 gün içinde ev • 
rakı müspiteleri ilr birlikte me
muriyetimize mldırmeleri ıc-ıp 
eder. Aksı hnirir haklan tapu 
siciline sabi' '• 

delinin pay: <-
de edenıpzlpt 

ışu, 

(İP Mitırmay» 
:ı dosyayı fetsik 

etmiş ve bilcümle malûmatı al
mış adcHunurlar. 

Gayrimenkul kendisine thal* 
olunan kimse derhal veya veri
lecek mehil Tartında bedeli itıa-
leyi ve- ; veremezse ihaı» 
nıemuı fesh olunarak 
kendi.»-: ki 'n yü'i-
sek bt'i '11 kimse o-

na teklif ettiftl bedele kabul et-
tijl takdircî  " ,-

maiM icra ^ ı̂ l 
ihale arasında nasıl olacak ı»rl:. 
Zarar ve masraf ile faizden bi
rinci müşteri mesul olacaktır 

Talip olanların y».' • 
.•̂ aatde Rnnik-;id:ı - .*. 
Malık' oımııa, ou-
!;;nm, _ ur. 

(Basın H&i) " USSi 

http://si.lt
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Yalnız Memleketimizin değil,.. Orta Şark ve Balkanların 

En Büyük ve En Modern Boya Fabrikası 

3 KIRAL SERİSİNİ 
DYO Fabrikalarından bir gönlnûş 

DO 
SELÜLOZİK 

OTO BOYASI 

İ^yP j'^^briiialanmn modern olomalık tesislerimle D YO çeşitleri hazırlanıyor 

SADOLUK 
^ ^ SENTETİK OTO BOYASI 

Sadosan 
MAT PLASTİK BOYA 

Mütehassıs hiniı/.iı/piler (ininin ı\ h.işuuJa 

BHûmun, boya .,ler»niz iç.n DYO çeşitlerini .srarla aray.mz. Çol< memnun l<ai.rsrn.z: DYOLİN (harici yaih emay bov 

İ v n l . ? ! V ; :"•""""•'" ''*^^'' ^""•" '*'" '̂ •"' "'̂ "̂  •̂•' 'y' »"̂  "»y) - '̂•̂ TO'̂ 'N (dahili ma, tropik d v T o v a " 
»YOMAr (mat ekorasyon boya,.) - DYOLüX (Hanunorton ve Sanayi boyalar., - SAYKİD (sentetik rê -i e ") ADOü' 

d Z ; V h "'"• r -î ""' ""•*"" ™'*̂ '̂"'*'""' '' ''"̂ •""'" «̂ '̂"«"̂  • VERNİKLER f No. l - ö S bu 
ffejMH). mobû 'a, her iş yıin ayrı V£rwl()w v.» * u « io uu 

çeşîf bakımından 
rakipsizdir! 

OYO-Bpya. vernik ve recine fabrikaları-bıir. 

i 
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l̂ #%FC#% İ^^O 
Yazan ve ç izen: RATİP TAHIR 

Galotaiorayııluf 
( B u t u t i ı I inet uyfkda) 

bugün Yenıköy'de kampa alınacak
tır. Kamp kadrosunda $u futbol
cular bulunacaktır; Özcan, Erkan, 
Muhittin, Yüksel, Sabahattin, Ka
ya, Süreyya. Suat, Coçkun. Ahmet, 
Güven Sanlı Rahmi, Hüseyin 

DÜNKÜ ANTRENMAN 
Dun sabah lanı kadro ılc bîr 

antrenman dalla yapılmıştır. Ha
fif çalışan Sabahattin'in kesin du
rumu bueunkü antrenmandan son-
re belli olacaktır. Bu arada, ar
zulu çahşmasiyle dikkati çeken 
Güven ıçm Sadri Usuuglu «Bu de
fa Güven'in çok iyi bir oyun çı-
karanajtına inanıyorum» demiştir 

Fenerbahçe'de Roma'da elendi: 0-1 * ̂ « '«^P* ' ^ ' ' ' ' ' P " 
şampiyonasına 
katılacağız 

( B u t v o ^ * M>cl uy ikda) 
yonun başlangıç ve bitimlerinde 
görmek mümkündü Meselâ 58. da
kikada Lazcko'nun soldan getirip 
sağ boşluğa bıraktığı topu dışa. 
n atan Bödör, Fenerbahçe'nin, o 
defanstaki, pek ünlü direnmesini' 
de kaybettiğini ortaya koyuyordu.. 

StUm'i V» Biıol'u geriye kaa»> 
larak 90 dakikanın ötesindeki za
manın plânlarını yapan Fenerbah
çe kapandı., kapandı. Ne zamanı 
kadar biliyor musunuz? Ta U, 
dakikaya kadar.. Ama iMe e anda 

Bodor s«gr ta ıaf l ın çabuk çabuk 
İnçl ı İsmail'i ajlı. Fakat deparın 
şiddetinden dengesi bozulmuş ve 
Hazım'ın üstüne doğru yumuşak 
bil şut atmıştı. Haıım yuvarlanan 
topu tutup ellerinden kaçırınca, 
Kuti Fenerbahçe'nin «Roma ma
cerası» nı çok fena bilirdi. Me
şin yuvarlağı ayağınm içi ile al
mış ve filelere yapiftumıştı. Fe-
nerbahçeyt eleyen bu golün hiç 
gürültüsü olmamıştı. Çünkü karşı
laşmayı seyreden beşyüıe yakın 
seyircinin hepsi Fenerbahçe'yi tu
tuyordu. 

Futbol. Basketbol ve Voleybol
dan sonra gimdl de Sutopunda 
Avrupa Şampiyon Kulüpler Şam
piyonasına katılacağız. 

Bu haber* çok sevinen Adanalı 
yüzücıiler «Bizi Türkıyede yene
cek takım olmadığına göre 1965 
de Türkıyeyı bizden başka bir 
tjblge temsil edemez> demekte
dirler. 

t Otoculara son ihtar 
Istanbylspor — Feriköy: Demirspor — Altınordu: 

Istanbulspor istikrarlı, Feriköy ise aksine istikrarsız bir t.akım 
tstanbulspor bu maçta, uzun zamandır dinlendirdiği buyuk kozu İh-' 
lan'ı oynatacak, Böylece, forvetin gol gücü artacak, tzraırden ıkı 
mağlûbiyetle dönen Feriköy'ün form durumu bozuk değil. İdareci-' 
lenn ifadesine göre bu neticelere, futbolcuların kendilerini büyük 
görmeleri, puan endişesinin olmaması ve tzmir takımlarının s e n oyu
nu yol açmıştır. İstanbulspor'a karşı bu dezavantajlar olmayacak. 

SON DURUMLARI: İstanbuispor'da Ahmet sakat. İhsan iyileşti ve 
çok hırslı. Bilge gol krallığında iddialı. Feriköy'ün eksiği yok TAH
MİN: 0 — 1 — 2. 

tkl takımın da bilhassa forveti iyi. Bu bakımdan maç gaUü ol«-
biUr. Demirspor kendi sahasında oynadığı için daha şanslı 

SON DURUMLARI.- Denk kuvvetlerin mücadelesi olacak, tkl takı
mın da sakat ve cezalı futbolcusu yok. TAHMİN: O—1. 

Hacettepe — İzmirspor: 

Fenerbahçe — Karfiyaka: 

Hacettepe sürat ve nefes olarak tzmirspor'dan daha ağır basıyor, j 
Üstelik kendi sahasında oynuyor. İzmirspor beraberlik ümidinde 

SON DURUMLARI: îzmirsporlu idareci Nazır Sipahi «Takımım 
yepyeni bir ruhla oynayacak» diyor. Fakat, Hacettepe'de bu maçı ka- j 
zanmak zorunda. TAHMİN- »—1. 

Fenerbahçe yorgun, üstelik eksiklikleri çok. Buna rağmen. MıU! 
Lig Şampiyonluğu iddiasını tehlikeye sokmamak için galip gelmesi 
5£rt Küme düşme tehlikesini şiddetle hisseden Karşıyaka'nın Fener
bahçe'nin dezavantajlarından faydalanacak hali yok. Fakat, antrenör
leri Bülent Eken «Fenerbahçe'den bir pua« alabiUriz» diyor. 

SON DURUMLARI.- Fenerbahçe'de A. İhsan cezalı. Şerefin cezası 
bitiyor ozcan. Şenol, Birol ordu takımında, Karşıyaka'da Ahmet Tuna 
takat, özcan cezalı. TAHMİN: 1. 

Göztepe — Beykoz: 

Beşiktaş — Galatasaray: 

Göztepelı idareci ozdemir Boyer «Ankara'dan yorgun donduk İki 
asımız cezalı Fakat Beykoz'u güçte olsa yeneceğiz» diyor. Fakat, 
antrenmanda arzulu görünen kimse yoktu. Küme düşme tehlikesinde 
olan Beykoz, idari bir hamle yaptı. Antrenörlüğe getirilen Necdet Er-
dem'in disipliniyle takıma yeni bir ruh vermesi muhtemeldir 

SON DURUMLARI- Göztepe'de Çağlayan ve Nevzat cezalı. Sera-
cettın antrenmanlara katılıyor Beykoz'un eksiği ^ok. TAHMİN: 0—1. 

Başiktaş, Galatasaray'dan fizikman daha İyi. Buna mukabil, Me-
tın'ın formda oluşu Galatasaray'ın avantajı. Valnız, Yılmaz'm sa
katlığı Sarı - Ku-mızılılan düşündürüyor. Oynamazsa. Galatasaray 
için büyük kayıp. Beşiktaş'ın şansı artar. 

SON DURUMLARI: Beşiktaş'ta sakatlığı tamamen geçmeyen Sa
bahattin'in oynaması şüpheli Güven'in form durumu iyi. Galatasaray'-
da Yılmaz'm oynaması şüpheli. Kadri ile B. Ahmet hafif sakat. Yal
nız, basta Metin olmak üzere takımın bütün oyuncularında form ola
rak düzelme var. TAHMİN: 0 — 1 — 2. 

Sarıyer Altındağ: 
Sarıyer geçan hafta Vefaya bir gen pas sonunda yenildi. Esaamda 

İyi futbol oynayan bir ekip. Kümenin sonuncusu olan Altındağ İyi du
rumda değil Sarıyer'den puan alması beklenmiyor, 

SON DURUMLARI: Sarıyer'in eksiği yok. Altındağ'ın İki beki 
Abdullah v» Hidayet cezalı TAHMİN: 1 

Vefa — Karajirüınrük: 

Demirspor — İzmirspor: 
Demirspor izmir takımlarına puan vermemeğe azimli görülüyor. 

Gol krallığında İddialı bulunan Fikri'nin formda oluşu en büyiık koz
ları. Zira Fikri galibiyetlerde yüzde altmış rol oynuyor Yalnız mü
dafaalarının sol kanadı aksıyor. İzmirspor'un durumu malûm. Deplas
manlarda başarı ,;österemiyoriar Fakat bu defa bir beraberlik üml-
dindeler. 

SON DURUMLARI.- Demirspor'un eksiği yok. Izmirspor'da Gür-
can iakat, T.^HMtN: 1 

Karagümrük geçen hafta tzmir Demirspor u aue guç yendi. Hem 
kendi oyunundan değil, rakibinin bozulması yüzünden. Bu bakımdan 
daha derli toplu futbol oynayan Vefa'yı yenmesi beklenemez. En iyi 
netice kendileri için bir beraberlik olur. 

SON DURUMLARI- Vefa'da Büyüsen cezalı. Mustafa formda. Ka-
ragümrük'ün eksiği yok. TAHMİN: I. 

Bursaspor — Ç. î. Yurdu 
Bursaspor kendi sahasında iyi futbol oynuyor ve kolay kolay puan 

tvermiyor. fakat, İdmanyurdu da son maçlarında başarılı göründü. 
SON DURUMLARI: tki takımın da eksiği yok. TAHMİN: 1 

Hacettepe — Altmordu: Adalet — Hasköy: 
Beykoz'a kendi sahasında yenilmesi Hacettepe'nin durumunu bir 

hayli sarstı. İlk tedbir olarak antrenörleri Sabri Kiraz'la ilişiği kesti
ler. Bu hafta maçlara genç bir kadro ile çıkmak kararındalar Tuncer, 
Ero! ve Teoman gibt bir süredir oynatılmayan gençlere yer verile
cek. Bu maçta bir beraberlik bekliyorlar. Altmordu'nun form durumu 
iyi. Bilhassa MeUh, Mustafa ve Yılmaz fomda. Yalnız «Deplasmanda 
en iyi netice beraberliktir» diyorlar. Zaten, deplasman maçlarında 
Alsancak'taki kadar rahat oynayamadıklarından şimdiye kadar pek 
başarı göeteremediler. 

SON DURUMLARI: Hacettepe gol kısırlığı çeken bir takım Gol 
atarsa şansı artar. Formda Altmordu'nun eksiği yok TAHMİN: 0—2. 

istanbul Mahalli Liginin en çok gol atan takımı olan Adalet'in 
kümenin sonuncusu HaskBy'ü yenmesi normaldir. Hasköy her hattıyla 
başarısız bir takını. 

SON DURUMLARI.- tki takımın ria eksiği yok. TAHMİN: 1 

Y. Emniyet — Anadolu: 
Emniyet'in iyi oynadığı zamanlarda aldığı en lyı netice bir bera

berlik oluyor. Çünkü forvet çok kısır. Galata ve Eyüp'e tek golle 
yenildikleri maçlarda bu durum açıkça görüldü Üstelik son iki maçta 
birer de penaltı kaçırdılar. Anadolu'nun forveti ve müdafaası daha İyi 

SON DURUMLARI: tki takunm da eksiği yok. Yedikule takımı 
gençleştirdi. Eskilerden bir ortahaf Alâaddin kaldı. TAHMİN: • — 2. 

AKŞAMIN BÜYÜK 

SPOR ANKETİNDE 

SON İKİ 6ÜN 
Fenerbahçe mı, Galatasaray 

mı, Beşiktaş mi7 

20 mart 19«4 -*arıhıııd« 
(Yirmi Mart 1964 dahil) sona 
erecek olan AKŞAM'm hedı» 
yeli spor anketinin sonuçlan
masına 2 guıı kaldı. Gazetemt* 
zın okurları arasmda, açtığı 
bu hediyelı anketi bakalım han
gi büyük kazanacak va bu 
takmı Milli Lig şampiyonu o-
l^Ulecek mi? 

ŞARTLAR: 

O Cevaplar ısofta yolu Ua 
gonderilecektlt. (Bizzat 

gazetemize getirilecek cevap 
mektupları kabul edilmeyecek
tir.) 

© Cevap meMupiarınuı •& 
g«c 20 mart tarihli post» 

damgasını taşıması mecbuzldiz. 
Bu tarlUan sonra gönderUacek 
mektup sahipleri cekilic» ta-
tti 'mayacakUfdıı . 

© Har cavap maktubund* 
BLS adet «Akşam Spoı» 

başUğı heaUaıek cavaplaı* ek
lenecektir Bir Iclsl ayrı » y n 
mektuplarla ve her oMlrtubuiM 
aytı olarak bat Akşam SlPOT 
başUğı aklayerok değişik tah-
milklerdc bulunaMür. 

O Cevap mektupları «Ak
sun gazetesi, Cemalnadlr 

•ok . 13 Cağaloğlu HadlyaU S^or 
Anketi» adresine göndeıUeoak-
tir. 

© 20 maıt tarilüada M M 
erecek cevap müddeti U* 

sıralama tuşlayacak va MUU 
Lig maçları bitince doğru bi
lenler arasmda noter huzu
runda yapıiacak çekiliş neticesi, 
kazananalar teabit ve «azaM-
mizde il&n edilecektir. 

O 
(Bdye. 

Hediyeler: 
bir deniz 

Bir msteaıklat 
melenı , Mt 

O Kuraya katılacak • U s l a 
rın lafan, soyadı ve ad-

zealeıinl ekuaaeak «eklide y t s -
maları. 

*ı^ı«^»i».M>ı^X>^.»M»ı«ı«»<ı^»i^«ı 

tevkif ed i ld 

?Sr'- BANDİRMA, Özel 
Balıkesir il genel h "̂Sj ü^„ . ""'"icsır 11 geıiKi 

^»t Tvi , ?' *P''i Cemalattjn 
*'Sla tevuu^^^^ hakaret ıddıa-
J^kamiar «^İmiştir. Resmî 
?' açıltla "̂^ konuda herhangi 
ytiü al» u yapmamaktadır. I-
N u e t t , *^" olarak nil'.nen 

'Hönu'ye de hakaret et-

ıT'"ilettin" "larak nil'.nen 
'̂tajı tr,K .9*'^r'ın ayrıca 3a^ 

> iddî  ""'y*' «ie hakaret et-
"'" tahw°J""'"^'^'^^ır. HadJ-

. 'tifane_ başlanmıştır. 

^^^m^et ile muavini 

i,, '"" haraç olmışlar 
fa^^ntdınn ' ' " l ^ a n Hasan 
Bs, *'lıkla, birinden lüo hra lıa 

>^^r *°^'^ .« i Sezai özkaya İle 
• s,.. " »avmi Hüseyin Semiz, S a v c ı , " " " Hüseyin 

- -^_!^'^erl lmiş lerdir . 

Türk tütününün kanser yopıp yapmadığını 
atom reoktörü tesbit edecek 

(Bastaraiı 1 inci sayfada) 
Bu maksatla reaktöre Anadolu-

nun muhtelit bölgelerinde yetişti
rilen tütünlerle, tütün alanında i-
sim yapmış bulunan yabancı mem
leketlerden numuneler getirtilmiş
tir.. 

Reaktörün müdürü Prof. Sait 
Akpmar, Tekel tarafından tütün
lerimizin kanser yapma kabiliye
tinin ancak laboratuarlarda, ve 
kaba ölçülerle ölçüldüğünü ve bu
nun gerçek miktarının reaktörde 
tesbit edilebileceğini söylemiş <Son 
zamanlarda ortaya çıkarılan ve sa
bit olan tütünün kanser yapma ka
biliyeti üzerine bu araştırmayı za
ruri gördük ve derhal çalışmalara 
başladık. En kısa zamanda ger
çeği bulup halkımızın nazarı dik
katine Eunacağız> demiştir. 

Prof. Akpmar bu arada Çekme
ce gölünde yaptıkları deneylerle 
özelUkle yağmurlu günlerde sular
da bol miktarda radyoaktiviteye 
rastladıklarını açıklamış ve halkın 
kat' surette bilhassa yağmurun ilk 
yağdığı günlerde topladıkları su
ları içmemelerini tavsiye etmiştir. 
Prof. .\kpinar ayrıca atom reak
törünün kanser tedavisinde son bir 
buluş olara'K vasıflandırılan pilt-
tin kaplı altın iğneleri de im»l et
tiğini bildirmiş ve her isteyen dok
tora bu iğnelerden verilebileceğini 
açıklamıştır 

Ahlâk dışı film 
gösteren sinemacı 
tevkif edildi 

KIRKLARELİ, Özel 
Babaeski de -Mehmet Kuzu'ya 

alt bir sinemada ahlAk dışı film 
oynatıldığı tesbit edilmiştir. 

tlçe halkına büyük para karşı
lığı açık saçık filmler gösteren si
nema sahibi Mehmet Kuzu tevkif 
edilmiş, filmin ise nereden temin 
edildiği anlaşılamamıştır. Tahkikat 
devam etmektedir. 

Denktas «Makarios hezimete uğradı» dedi 
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^syoElmû Gecesi 
'»M; 

'̂ *''5'a ili öğrencilerine Yardım Derneği 28 - Mart - 19M 
artçsi Sünü alfşatnı 

OTEL BAL İN 
Salonlarında 

"''81 ananevi Elma Gecesine nütun henışehnlınnı d», 
vet etmekle şeref duyar. 

\ \ , '^*v«tlyeler Amasya Lokali - İçcebeci Geçit Sok: 
^ ê îusuf Gül Plâk Mataıasından tpmin edilir. Ne. 

*»ri No; Ki. - TEL n859« 

: , J8Î>2 

**^W^^IW»»»»M^W*»Wa>W«M»»MMWM<»MMW»^MyMM 

Vebbı KoçÇal/ayongl/ 'e 
V.Q% almak için 
yardım etmiş 

(Bastarafı I İnci sayfada) 
gerektiğim ilen sürmüşlerse de iki 
görüş de reddedilmiştir. 

Önerge üzerinde ilk konugan İh
san Sabri Çağlayangıl General E-
lektrık Firmasını savunur tarzda 
koi'Uştjgu sırada CHP. Mılletve-
killerinaen Burhan Akdag Basın 
Bürosuna ?ıderek gazetecilere Ge
neral Elektrik Firmasının nıunıes-
sıJi olan Venb) Koçun İhsan Sab
ri Çaglıvangil'e bir apartman katı 
hediye ettiğini, bu yüzden kürsü
den onu savunduğunu söylemiş ve 
'O hale geldi ki, Mecliste bazı ü-
yeler birer firmanın simsarcısı veya 
mümessili durumuna giriyorlar» 
demiştir. 

CAĞLAYANCİL'tN SÖZLERİ 
Bu sözler üzerine orada bulunan 

AP. Milletvekillerinden Turhan 
BlJgnı kürsüdeki konuşmasını bi
tirmiş bulunan İhsan Sabrı <îag-
iavangıl'ı çağırarak gcretecilerin 
önünde Burhan Akdağ ile vüzleş-
tjrmıçtir. Yüzleştirmede Çağla.van-
gıl 160 bin liraya satın aldığı bir 
apartman katının 105 Bin lirasını 
kendi imkânları ile teinin «ttiSini, 
ıkı gayrimenkulunu ipotek etmek 
sureti ile aldığı 55 bin lirayı da 
Vehbi Koçun kefil olduğunu bu
nun dışında Koç'tan herhangi bir 
yardım tförmedljin» ifade etmiştir. 

Umumi heyete önergesi hakkın
da izahat veren Nihat Su loko
motif ihalesi yolsuzluğu üzerinde 
su hususları belirtmiştir. 

1 — General Elektrik Firması 
elektrikli lokomotif imâl eden fir
ma iken sonradan ve sadece 19 
Dizel lokomotif imâl etmit, bun
lardan bcvm Türkıyeye, onunu 
Meksıkayâ, döıdünü de Amenkaya 
î atmı.̂ , bunların hepsi de kısa miid. 
det zarfında anzalanmıştır. 

2 — Türkiyede kısa müddet 
sonra arızalanan bu lokomotifler* 
üçbuçuk milyon lirahk yedek 
parça ahnmış, arızaları gene., de 
giderilemeıniştir. 

3 — General Elektrik Firması 
ihaleye girdiği zaman elinde mev
cut Dizel lokomotif bulunmadığın
dan İhaleyi kazandığı takdirde i-
malâta başlayıp ilk denemelerini 
Türk Demiryollarında yapmayı 
düşünmüştür. 

Daha sonra kui'şu.\c gelen Ula;-
tırma Bakanı Fent Alpiskender 
AiD. nm ileri sürdüğü mütalâa 
kar;ı;mda ihaleyi daha ucuz tiyat 
veren General Elektrik Fuıııası-
na yaptığını söylemiş vle ihalede 
isabet bulunduğunu bellrteıek ve
sikalar okıınıiKfuı 

Görülmelere bugün devun edi
lecekti' 

Yurt dışındaki işçiler 

döviz göndererek ev 

salıibi olacak 
(Bıstaıatı I inci sayfada) 

yirmi yıi vade ile kırkbm liraya 
kadar masken kredisi verılecektr. 

OTasarruf edilen dövizler ban
kaya üç yıl vade ile yatırı

lacak, üç yıllık faizi peşin öden
mek suretiyle ana paraya üâv« 
edilecektir. 

© Tasarruf vadeli yatırılmış ol
masına rağmen işçilerin ai

leleri İsterlerse biriken parayı fa
izsiz borç olarak bankadan çeke
bileceklerdir. 

(Bastarafı 1 inci sayfada) 
müabet ve «Haklı» bir karar ola
rak karşılandığını ifade eden 
Denktas son olarak şunları söy
lemiştir : 

<— Kibri» Türkleri Rumların ta
mamen silâhtan tecrit edildiğine i-
nanmadıkça sil lhmı bırakmaya
caktır. Türkiyenin «Çıkarma yapa-
rım> sözünü blöf zanneden Ma
karios yeni bir deneme yapsm 
blöf mü değil mi anlıyacaktır» 
demiştir. 

Denktas, dün akşam uçakla An-
karaya gitmiştir. 

BARIŞ GÜCÜNE YALNIZ 
U—THANT EMİR VERECEK 

Birleımif Milletleı, A A . 
Birleşmiş Milletler Genel Sekre

teri U—Thant Kıbrıs barış kuvve
tinin harekâtından doğrudan doğ
ruya kendisinin mesul bulunduğu
nu ve Güvenlik Konseyinin aksine 
bir talimatı olmadıkça, Kıbrıstaki 
barış kuvvetinin yalnız kendisüı-
den emir ve direktif alacağmı bil
dirmiştir. 

Barış kuvvetinin harekâtı hak
kında genel sekreterin 14 madde 
halinde tesbit ettiği direktifler, bu 
kuvvete iştirak eden hükümetlere 
bildirilmiştir. Güvenlik Konseyi 
üyelerinin de bundan haberdar e-
dilmeleri muhtemeldir. 

ALMANYA 2 MİLYON 
MARK VERECEK 

BONN, A.A. 
Batı Almanya hükümetinin bir 

sözcüsü. Kabinenin bugünkü top
lantısında, Kıbrısta vazife görecek 
Birleşmiş Milletler barış kuvveti 
için 2 milyon mark vermeyi karar-
laştırdığmı söylemiştir. 

Sözcü Gunther Von Hase, Batı 
Almanyanm barış kuvvetini Kıb
rıs ihülâfına kabil olduğu kadar 
süratle bir hal çaresi bulunmasını 
istediğini söylemiştir. 

KIBRISTA OLAYLAR 
LEFK09S, A.A. 

Kıbnsla »on 24 saat içmde du
rum sakın geçmekle beraber b a » 
mevzii olaylar kaydedilmiştir 

Batı bölgesindeki Fili köyünde iki 
İngiliz otomobilini durduran Rum
lar arabada bulunan Türklere ait 
mektup ve posta maddelerini al
mışlardır. Öte yandan dün akşama 
kadar gelenlerle beraber adadaki 
Kanada askerlerinin sayısı 333 e 
yükselmiştir. 

RUMLARIN ŞAŞKINLIĞI 
DEVAM EDİYOR 

LEFKOŞE. Özel 
T. B. M. Meclisince, gerektiği 

zaman Kıbrısa asker çıkarılması 
hususunda Türk Hükümetine ta-
nman yetkinin, Kıbrıs Rumlan ü-
zerinde yarattığı telâş devam etmek 
tedir. 

Makarios Hükümetinin organı o-
Un Rum radyosu Türklere kargı 
giriştiği tahrik edici yaymı kes
mekle kalmamış, dünkü yayınların 
da Türkleri Rumlarla işbirliği 
yapmaya çağırmıştır. 

RUMLAR. TÜRK REHINbLERI 
ÖLDÜRDÜ MÜt 
Baftaki çarpışmalar şuasında 

Rumlar tarafmdan aair edilen 22 
Türkün akıbeti Siyasî irtibat Ko
mitesinin dünkü toplantısında mü
nakaşalara yol açmıştır. Rum tem
silcinin ellerinde hiç bir Türk 
es in bulunmadığını ileri sürerek 
gerçekleri inkâra kalkması üze
rine Türk temsilciği şöyle demiştir: 

«SİZİ ciddiyete davet edi5rorıun. 
Burada koyun ve sığırlardan değU, 
insan hayatından bahsediyoruz.» 

Rum temsilci Uk beyanında u -
rar edmce toplantıda bulunan 
General Calver ile Birleşmiş Mil
letler gözlemci vekili Hovvard du
ruma müdahale etmişler ve me
selenin Baftaki mütareke görüş
meleri sırasmda Türk temsilcisi ta-
rafutdan Yorgacis'e bildirildiğini 
ve incelenmekte olduğunu belirt
mişlerdir. Kıbrıs radyosu da dün 
akşam resmî bir açıklama yapa
rak Rumların elinde hiç bir Türk 
rehinesi bulunmadığını iddia et
miştir. Bir Türk sözcüsü Baftaki 22 
Türkteıı başka hâlen hayatları 
hakkında hiç bir bilgi aUnmamış 
olan n s Türkün akıbeti hakkında 
da ciddi endişe duyulduğunu «Hy-
lemlştlr. 

TABANCI BASIN 
MENSUPLARI MAKARİOS IJ 

PROTESTO ETTİ 
LEFKOŞE A.A. 

Halen Kıbnsta. bulunan 66 ya^ 
bancı muhabir ve foto muhabiri, 
B.B.C. muhabiri Peter Flinn'in 
Adadan çıkarılması hususunda 
alınan kararın kaldırılmaai İçin 
bir dilekçeyi Makariob'a verdik
lerini açıklamışlardır. Bir feMaı 
mensubuna karşı girişilen bu 
hareket ayrıca protesto edilmiş
tir. Yabancı gazetecilerin bu di
lekçesinin birer nüshası tngiUz 
Milletler Topluluğu Basm Birliği 
ve Zürich'teki Uluslararası Ba
sın Enstitüsüne gönderilmiştir 

Rum hükümeti çevreleri pro
testodan son derece sinirlenmiş-
lerdir. Makarios'un organı Pilef-
teros gazetesi 66 yabancı muha
biri casuslukla suçlandırmış ve 
bunların Adadan çıkanlmasım 
istemiştir. 

İngiliz Havo Mareşolı 

Pike, AnkoroYO geldi 
AHKARA, A.A 

NATO Avrupa ^İtirfılr Kııwpt. 
1er) ' 
Uz l ı . . .„ ., _ '-. 
esi ve maiyeti İle birlikte, dün 
saat 16 da uçakla Ankaraya gel
miştir 

Misafir Hava Mareşalini Bıen-
boğa hava alamnda Kara Kuvvet
leri Komutanı Orgeneral Ali Kes-
kıııer, De etleri 
Kurmay ve 
M e r k r - •• • • 

dır. 

Burton «Başka düğün 
olmayacak» diyor 

TORONTO, KX. 
Pazar gunu evlenen Elızabeth 

Taylor ve Richard Burton Ne\v • 
Vork'a gıttıltleri vakit musevj a-
detlerine göre bir nikâh daha 
kıydıracaklarını söylemişlerdir. Bi
lindiği gibi Elizabeth Taylor ü -
çüncü eşi Mıke Todd ile evlen
meden önce Musevi dinini kabul 
etmişti. Uz'm dördüncü eşi Eddie 
Tisher de Musevi'dir 

Öte yandan Torontoda Hamlet 
rolünü oynayan Richard Burtoa, 
üçüacü perdede Hamlelin Ophelia-
ya söylediği sözü tekrarhyarak 
«Başka düğün olmayacak» demiştir. 

Cezaevi firarisi 
Kahraman yakalandı 

Seker bayrammda Sultanahmet 
cezaevinden firar edeç fÇ^taraman 
Sevme polis tarafından yakalan
mıştır. Cezaevinin yeni yapılan ka-
pısmın açık l^ahnasından latifadc 
ederek arkadaşı ibrahim Aîcı Ue 
birlikte firar eden Kahraman. Tot 
kapı'da bir marangoz yanında ça
lışırken ele geçirilmiştir. 

Ayhan Aydanm ef lu 
Londra'daki evlnd« 
ö lü olarak bulundu 

(BaaUzatı 1 utsl M'yta4*) 
Cekinmlyeccğlnı söyleyen AytMB 
Aydan'a durum dün bUdiriUKe-
mistir, 

AYHAN AYDAN ŞOK OEÇİBDİ 
Yakınları kara habeci Ayhan 

Aydan'a dün ancak saat 16 da 
verebilmişler, hdbnr.ı alan Ayhan 
Aydan oncc inanmak istemenüş, 
sonra :>ok geçınniştır Habetl ilk 
defa Aydan Alnar'ın babatı Terıt 
Alnar duymuş ve şaşırmıştır, 

ÖNCE EV SAHİBt CâltMOS 
Dışişlerine gelen telgraftan öğ< 

renıldiğine göre. Aydan Alnar'ın 
kaldığı pansiyonun ev sahibi ken-
disir sure evden çıkmadı» 
ğiı Aydau'ııı kaldığı 
pa . i'ms \ e ölusüyle kar-
şılaşmistu. üıuıuıı üzerine dunuml 
derhal polise bildirmiş, poUa ge
reken tahkikata başlamıştır, a i u -
mün, havagazmdan olması dUşu-
Bülmüşse de. Londradaki havagazı 
si itemimn otomatik olması v * para 
atıldığı ^aman ancak be« dakika 
işlemesi şüpheleri daha çek inti
har üzerine çekmektedir. 
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Artiste kızınco 
perdeye oteş etti 

G E m İ K , 4 A. 
Gamlık'in Halıâpı«a nıatuUa-

sinde oturan Muştala Sertluya 
dün gece bir yerli film se^Ted«r-
ken. artistin rol icabı 
kötUlflk ifvptnasma s\ 
ve tabancasını çekerek perdeye 
Uc el ateş etmiştir. 

V E F A T 
Eiki litaabul DefUrdar Nu> 

avlni Emin Bükhi'nün küvttk 
kaym validesi, Çoruh mlUetvekl 
U merhum Akif Akyüı ün kayıa 
validesi, merhum Muıad Ak> 
yüs'un, RabU Akyut'ün ana*-
lari. Hayrts ^Uklüoğlu, PUctat 
Hancı, Erdoğan Akyüs ve lel-
m«x Daaga'nın büyükanneleri, 
Necati Hanct'nıa büyük kavın» 
vaUdetL Kutlu Nalân, ve Ntt|. 
dt Bükiüoglu ve Muıd Han* 
cı'am ntnelett Sinop efiafmdiB 

HACI AliKE AKYUZ 
vefat etmlştlt. 

Ceaueıi bugua IM.llM ^• 
U namuiBda TeşvUdy* Cani-
inden kaMmlarak FeılkOy n e -
ıarh$ıaa deinedilecekUx 

(Çelenk 9«ndeıtImeMeri rtea 
elunur.) 
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Turgut Dinsel M 
BylicU^>U^i{yi 

Hazım'ın 86ncı dalakckda. Yediği hatalı 
bil goh yan final kapısını kapattı 

F.Bahçe de Roma'da elendi: 0-1 
H F. Bahçe 
kendi 
kendini 
eledi » 

Turgut DİNSEL 
ROMA 

pENERBAHÇE kendi kendim e-
ledi.-. Fenerbahçenin elenmesi 

İBtanbuldaıı başlar... 3—O galin do
rumdayken jenilen bir gol bunun 
açılısmı yaptı. Arkasından dün ilk 
devrede rakibim bunaltan bir B'e-
nerbahçe takımı vardı Üst üste 
gol kaçırdılar Macarlar ise tak
tık yönden üçüncü ınaça daha 
lyı haiirlanmıstı. Daha süratli ve 
daha sert oynuyorlardı. Bu şekil
de Fenci bahçenin teknik üstün-
lüjü yıprandı ve sürat önünde 
fızîkman çöktüler. Nitekim maçın 
sonuna doğru bu açıkça belli oldu. 

San-Lücıvertliler maçı ilk dev
rede alabilirlerdi. Gol atamayınca 
ikinci yanda rakibin temposuna 
boyun eglp cüzüldüle? 

Fenerbahçe kendi kendini eledi 
demiştik. Evet. Nitekim golü de 
Kazım adeta kendi kalesine attı. 

Hazım topu elinden kaçırdı ve 
gol oldu. Kendinden emin delildi. 
Maçı verdi denebilir. Atillâ aç ı | ı 
kaçirmasınü rağmen zaman zaman 
çok iyi mücadele etti. İsmail gü
rel mavkaç \apti ve hatta sık sık 
ataja kalktı. Şeref muvaffaktı. Ö-
zer İtalyan gazetecileri bile güldü
ren gaflar .vaptı. Zaman zaman a-
cemılesti, A. İhsan sakat olmasına 
rağmen sahanın en iyisiydi. Ogün, 
başarılı ve 2. yarıda ortaya alın
saydı maçın sonucuna tesir edebi
lirdi. Bırol. iyj hareketleri ya
nında osunun gidisini yavaşlat
makla gol yolunda tesirsiz kaldı. 
Şenol ilk devrede didmdi çok ca-
lısli. ikincide ise yoruldu. Selim 
Ikuıct yarıda takımın en akıllısıy-
dı. İlk devredeki durgunluktan 
»ı.vrtlmıştı. Aydın İçin bir tek «i* 
•öylenebilir Bu ümidimiz, ruh-
»urdu. 

PTT, Çukurova 
Id.Yurdunu eledi 

9İNASİ GöRK 
bildiriyor, ANKARA 

Çukurova İdmanyurdu oyun bo-
^vunca PTT. den daha İyi oyn«-
jTiasına rağmen, 80. dakikada ye
diği talihsiz bir golle hem yenil
di hem de Türkiye Kupasından e-
lendı, 80. dakikada sağaçık Me
tinin avut çizgisinden ortaladığı 
topu Yüksel yakın mesafeden 

ıtkafa İle kaleye soktu. Maç da bu 
netice İle 1—0 PTT nin galibiyeti 
İle son buldu. 
HAKEMLER - t. Geygel, O. t. Tun

ca], S Güttü. 
P.T.T.; Atillâ - MutUia, Nihat — 

&m*r. Yuıuf, tımail — Malin, 
Abdullah, Altan. Ziya, Yülcsal, 

Ç. OVA JD. YURDU: Erdal _ Eroin, 
Muanunar — Saiâhatlin, U^ur, 
Oictav — B. Faruk. Najat, K. 
Fanılc, Alp, Hüaayin. 

SOL Yülcıal (Drk. 80) 

Fenerbahçenin yaptığı aayıaız akınlardan bıriaini datıa MTK kaleci»! 6nlüyor: (TcUiolo — AK9AM) 

Hazırlık maçında 
Ordu Takımı 6-0 galip 

ADANA, 0>*1 
Oun Osmaniye Gençlik Spor ile 

bir hazırlık maçı yapan Ordu Ta
kımımız karşılaşmayı Güven (2) 
Çetin (kendi kalesine) Ayhan ve 
Uğur (J) 'nin gollerile »—O kazan
mıştır. 

FENERBAHÇELİLER ROMA SOKAKLARINDA — M.T.K için Roma'ya gitmiş bulunan Fenerbahçeliler 
bos /.anıanlarını aliü-venşle geçirdiler Resimde Sarı.lacivertli futbolculardan bir grup gezinti esnasında, 

Galatasaraylılar otelde kat 
beğenmiyorlar 

Siyah • Beyazlı takım bugün kampa giriyor 
AKŞAM Efcîbf 

Galatasaray 

Kampında 

MASA HEYECANI <«• Dışarda yağmur «ievam ettiğinden Galatasaraylı 
futbolcuların bog zamanlan, masa baîinda geçiyordu. En çok «yna-
rlıklan etrun 4i «Konkendi>. (Tot» AKŞAM: Mahmut KüÇÜK) 

Röportaj . T A L A Î ERKKK Fotoğrat lar: Mahmut K Ü Ç Ü K 
Y AĞMUR bulutlarının koyulastırdıgı vadidedi Termal Oteli... Ga-

lalasarayh futbolculsrın dünkü günü oldukça sıkıntılı geçti. Ote
lin oyun salonuna kapanıp kalmaktan şikâyetçiydiler. BO'J zamanla

rının hemen hemen tamamı, grup
lar halinde «konken» ve «tavla-
oynamakla geçti. 

Fakat ne yagmıi-, ne ig soğuk 
İdman programlarını aksatmıyor
du. Sabah toplj hal ie ytırüyüşe 
çıktılar. Bir saat kadar tepelerde 
riolaıstılar. Ak.̂ a'Ti ü.'.eri ire otelin 
önündeki küçük düzlükte çalıştı 
lar. Antrenör Cos'v.m özarı bil
hassa Turgay'la Bülent'i fazla yor
du. Metin kçndlsmi hususi bir İd
mana tâbi tutmuş Arkadaşları Iça-
hşırken o tek basına ormana da 
li.vor Ve saatlerce aijacların ara-
•ına koşuyordu. 

KATLARI DEAİŞTİ 
Dün de bıMırdıJıınız gibi, biı 

fıim çekmek ıçm Termale gelen 
artistlerle aynı kata düştükleri 1 
çın otel ıdare.<!ndcn verlerınin de-
ı?l.ştıi'llmes(nı ısityen Voskun öza 
'•ı'nm arzusu, niha.vet dün yerme 
;etlrı!dı. Galatasaraylı futbolcula 
m odaları bir üıt kata tagmdı 

ı^öylece (utbolrular artık Hüly? 
•<oçyi8ıt'l ve dilerlerini ancal; 

aSıdakı salonda görebiliyorlar. 
BE.ŞIKTAŞ DÜN 
İDMAN TAPTI 
Pazar gtjnkü Galatasaray maçı 

ıçm, Beşiktaş profesyonel takımı 
(Dıvtmı 7 nci uylada) 

Sarı - Lacivertli tal<ım, oyunun birinci 
devresinde ral<ibinden dalıa üstündü 

Janni • * * 
Acernese -kifk 
Ronehez -k-k* 
MTK: Kovalick i,-tt — Ket-

aei iti, Jenei * * — 
Nasy * * Danzky • * • 
Vasas -k-kif — Török 
* • Tokacs • • • Kuti 
•kil Bödör -kifk Laczko 
* * * • 

r. BAHÇE: Hazım # - Atil
la -kit tmsail • • • — 
Şeref ^.^ Öıer -jf A. İh
san • * • - Ogün * • 
Birol ifiı Şenol -k-k ^^-
lim • • * Aydın * . 

GOL: Oak. «« Knti. 

ROMA, 

penerbaiıçe'yı dun Flami-
nio Stadında eleyen ne 

«At» ne de «Meyva» idi. 
MTK'nııı gittikçe hız kaza
nan fiziği bilhassa maçın 
son yirmi dakikasında Sa
rı - Lacivertli defansın ba
şına oelâ oluyor ve 86. daki
kada Hazım'in koruduğu 
kalenin fileleri içinde hepi
mizi üzüntüye sevkeden pat
lamasını yapıyordu. 

Belki hala belki d* «anuızhk bu 
tek gol... Fakat herşeva rağmen 
MTK'nm, fiaiğj il», Fenerbahçe'nin 
deianuna iylca abandığı ve sonra 
da lon yumruğunu vurduğu bir 
garçalcti. Fenerbakça kendisini dö-
miiinale gölüracak bitim maçının 
baslarını iyi hesaplamıştı. Bu he
saplatın dışında bir da inisyatif 
İbretini devamlı kendi safında tu
tan bir ilk davra ortaya koymuş
tu Fanerbahça.., Birçok iırsatların 
MTK kaİKi onunda bov göatardi-
ği ilk yarım saat Fanarbahça kar
şılaşmayı biliracak pozisyonlar ya
kaladı. Mesalt i t . dakikada kala-
ciJiin burnuna kadar uzanan bir 
Şenol atağı... MasaU II. dakikada 
Aydın, Şanol ikilisinin KevaUck'ia 
•UarlBda kalan Tuıuflan.. Masala 
1* dakikada Birol'un altı pas kö-
tatinda lüzumsuz durağı... Buna 
karşılık MTK Vasas vasıtası »a 
bir uzak sutu Fanarbahça kale
sinin üst direğlna nisanlamısiı. 

Bir ikinci yarı ki.. 

Son yarının perdesi bir alarm 
1I(- açıldı. Hemen 46. dakikada 
MTK'nın N'agy'si bir frikikı Ha-
zım'ın üzerine doğru gönderdi 
Yavaş ve yumuşak bir toptu bu.. 
Ve Hazım elinden kaçırdı onu... 

Dü.'jünülmemisti ama demek bu 
«kacak> m içinde Fenerbahçe MTK 
maçının kaderi yatıyormuş. Çok 
şeyi hesaplıyabilirdik ama Hazım'-
m (Bu mevsim yerli müsabaka
larda bir istikrar anıtı olan deli
kanlı) bu karşılaşmayı eldivenle
ri ile yakacağını kestiremezdik. 
Fakat bu arada Fenerbahçe'nin 
içinci devrenin sonlarına doğru 
iyice yorulduğunu görüyorduk. 
Katlar arasında bağlantı kalma
mıştı artık. Bu durumu her pozis-

fBavamı 7 aei sayfada) 

Fenerbahçe 
ile MTK'nm 
önceki maçları 

Fenerbahçe, bundan önce M-ıcar 
MTK. takımı ile tam 5 defa kar
şılaşmıştır. İlk maç 1940 yılında 
Taksim Stadında o.vnanmıs ve o 
zaman Macarları 3—1 venmistlr. 
İkinci maç Şeref Stadında yapıl
mış, bu defa Fenerbahçe rakibini 
2 - 0 mağlûp etmişti. Üçüncü defa 
Macarlar Vöröş Labogo adı ile ti'54 
yılında Finerbahçenln önüne Mit-
hatpaşada çıkmışlar ve 3—1 galip 
gelmişlerdir. Diğer iki müsabaka 
İse bu sene Avrupa Kupa Galip
leri Kupası için yapılmış ve bi
lindiği gibi Fenerbahçe önce MTK. 
adını alan Macarlara Budapestede 
0—2 yenilmiş daha sonra da Mit-
hatpaşada 3—1 galip gelmiştir. 
Böylece San — Lacivertliler ra 
kiplerine 9 gol atmışlar 7 gol de 
yemişlerdir. 

Ogün ve Şenol'un neticesiz kalan bir atağı görülüyor. (TBLEFOTO _ A K 5 * ^ 

CAN, TAKTiGI 
HATALI BULDU 

Sarı - LâciverllîlJJ 
soyunma odas»''" 

ağlıyorlard"''J 
SOYUNMA odalarında / . ' lüst* 

celiler mateme 
.sanki. A. thsan hün«>ir , ̂ it 
ağlıyor, kendisini teseUı >= ^^^^ 
yok. Zira kimse kimseyi .̂jjj p' 
miyordu. Başlar önde dü" 
litliydi. -ifft 

CAN TAKTİĞİ T E N K İ * O* 
Eski Fenerbahçeli f^'f"' tW'* 

i.se «Taktik hatası V^" .j,.ıne,^ 
yarıda yorgun Senolun ^^yfatü' 
gün içeri alınmalı '̂* .^in 
kontratak aranmalıydı» 

SEVİNÇ MACABLABDA.^çiivrf; 
Macar futbolcular ê ^^ 

.Ummadıkları bir 8»'''"'!* .ki'*''i! 
mışlardı. Teknik 

,»'' 

CAN BABX,U VE TUHGUT DİNSEL _ Eski arkadaşlarını görebilmek 
ve Fenerbahçe — MTK. maçını seyretmek üzere Komaya gelmiş bu
lunan Can, yazarımız Turgut Dinsel'le konuşurken (Folo: Özel) 

Beykoz K. Paşa*yı 
kupadan eledi... 
Türkiye Kupası moçında ancak 100 lira hasılat oldu 

Szabo «Futbol değil ?"•'''%," H»' 
ki taraf da çok gol ''^.^'gftt* '• 
bimizi fizik yönden ^° 
maçı aldık» dedi. 

OLUĞ ÜZGÜNDÜ .,.501 '*; 
Fenerbahçe kulübü ba* ^̂  B" 

met Ulug üzsündü «^açı gjs»' 
dapcştede kaybetmi'-tık .^ 1f 
ne sövliyebiluim İlk "* 
farkla venilmı^meliydik.» 

HAKEM JONNt . 
HEHKESt BEĞENDİ . „iflia«' 
Hakem Jonni «Mac » ' ' « < , 

Futbolcuları fert tert \^ \s»\ 
Her final ve kupa maçı 8' ^gj»*» 
ü.çtün deŞildi, İyi oynaya" 
diyemi.vecet(im » 

liof'« 

HO9 SOHBET ~ G.ıi;ıl.r.-ıuı,\'ın kanıp mahdlline «rii.stler de hlm çeviımek ivm gelmi'lcrdi. Salondu bir 
İtalik Turt;<ı>'ia Kadri, Uüba Kocyiglt ve Tamer Viğit ikilisinin yanına üokulup ;iohbete dalıveıdıler. 

Dün Mithatpaşada oynaoan Bey
koz — Kasımpaş-a maçının adı 
«Kupa maçıydı.» Türkiye Kupası-
na dahil olan bu karşılaşma için 
stad gişelerinde sadece 100 lira 
toplanmiijtı. 

Ayrıca o.vnanan maçm da fut
bola benzer tarafı yoktu î-ateıı, 
Karşılaşma boyunca iki hareket 
Kördük. 16. dakikada Sirzat Ce-
lılden kaptığı topu ğlara taktt. 53. 
dakikada ist? avnı şeyi bu defa 
•Sfrzatın pasıyıa İbrahim yaptı. Mac 
da böylece Beykozun 2—0 galibiyeti 
ile sona ererken. Kasımpaşa kupa
dan elenn)iş oldu. 

Bu maçın hakem ve takım kadro
ları şöyleydi: 

HAKEMLER: Ahmel Bagıtır. HaUl 
0(*ı. Aıal Öıtın, 

BEYKOZ: Nlbıt - 8«llhıtlİB, 8. 
Nlbıt - Ziyı, Salm Turın -
Orhan Niyazi, Sirııt, Erol, 
tbrihtm. 

*9IMPA»A: Öîkıv - trot Cı-
zaniar — Adnan, Cflll, Yükael 
— Abdutırhman Tumut. B. 
Eral, Mat., ArU 

GOLLER' Dit. 
tbrahim. 

M fliHt, Dk. M 

B' 

M. Mustofa bir 
sonra idmana Ç''̂ „„i,s' 

I İR süre önce Vi.vanari^ , , il' 
.._ , . . , „ , . . „ „ MusWp,ı.« 

Nedim Ista.b'uldakı ""'̂ ,0111'"''' 
Dermynverin ınr?iij ^' , 
devam etmektedirler. \lf. 

Diğer yönden Mustafa «^ gâ »̂  
dimi çok 
ce amel ı \_ . ... 
yıf. Onu çalıştırıyorum •'", f»"̂  

yonaen Musraio - ga» ^ 
)k lyı hiEscdiyorıi'"'^^^ j» 
IVat olan ayaâ"" " ti»'' 
u çalıştırıyorum f"j f«f[ 

sonra antrenmana Cika''*'*' jijsP*' 
mın ederim ki onbes B*'" -uiliı''''̂  
tan sonra takımda oynı> 
demişti 

T ATrM*>'' 

İSTANBUL İ L K B A H A " 
(PERŞEMBE) 

K05U: 1 

KOgU: 2 

K05U; 3 

KOŞU: 4 

KOŞU' 5 

KOŞU: 

KO^U: 

T Sebat 
P. Göktaıl 
r. Kcrida 
P. Souvenir 
S. Sıızy 
F. Umur 
S. Okyanus 
r. Külhan 
P Cc\aliır 
S. Engin 1 
r Mıcılio 
? Cerd fa 
S hUvbtr 
F Bırcan 
P Yegane 
r Orvar 

P, genni -
S. Ur!v 

^uKru 

ı.,M.^' 

II 

:ı 

fll» 

iO ili)^ 

file:///apti


İ I i Â V E D İ R . AYRICA PARA İLE S AT ILMAZ Sayı 88 

1^ ^^cher'e göre mutlu «Ittp olmadığını bir tftrttt «nUyanuyan Lhs Taylor, Burtonla beraber Londra'da uğradıkları 
^ftvtizden mam*. ıflrfllllyorlftr. Hatırlanneatı ftÜA ba olayda Londralı r«n«I«r, Burton'a Ur hayli tartaklanuılardı 

EDDiE FiCHER «LiZ'LE 
8i!n(iîaBB!Küm l!i!n»Ki(':»iaiMtimimiieiMfi»nflK!liüKi!nrM:!!:İH:;>tl yi!!a«iiiRUKimiRiı»ffi!mt!!iUi!!«!niiiiiiim 

GÜNLERİ 
UNUTAMIYORUM» DEDİ 

PARİS. (<Wet) 

pARtST gizlice gelen ve klm-
se tarafmdan tanınmak is

temeyen Eddie Plcher'i teşhlı 
MteMk, ünlO şarkıcıyla konu», 
mağa muvaffak olan bir gaıete-
ei şunlan sormuştur: 

Gaaeted: Uz bu defa da ya
nıldı mı? 

Mcher: Llzle yaladığım «»-
eeranın sona ermiş olmasına 
•eviniyorum. Biz deliler gibi ya
şamıştık. Dünya ile hiç bir ba
ğımız yokhı. Cehennemle Cen
net arasında gidip geliyorduk 
•anki. Birbirimizden ayn ola
rak yaptığımız hiç bir şey yok
tu. Banvoya bile birlikte girer
ek. 

G : Buna rağmen, aranızdaki 
münasebetin sona ermesinden 
memnunsunuz demek. 

T: Tabii. Çünkü böyle bir 
mi' ••-•">et nasıl olsa sona ere
cekti. Delilerin bile normal Mr 
hayatı ve ölümü vardır. 

O : Uz'in, üçüncü kocası Mi-
ke Tod öldüp zaman çok üzül
düğü söylenmişti. Mikeln. onu 
â Ticu İçine aldığı da söylenmiş
ti. Bunlar doğru mudurT 

r: Hiç sanmam Aslında Lte. 
Mlke'ı »vucuna almıştı. On» 
her İstediğini yaptınrdı. Uf, Cok 
kuvvetli bir kadındır. Erkekle-
re karşı raaf gösterdiğine bak
mayın SİZ... 

O: Vücudunun bozulmuş <̂  
dugu doğru mudur. 

P : Sanırım. 
O : Burtonla evlendikten »»-

ra mutlu olduğuna inanıyor mu
sunuz. 

f; Kendisi İnanıyordur her-
halde. Ama Liz. mutlu olup ol 
nıadıjtını farlcedecek bir lns«n 
değildir Burton onu bırtkır»» 
her f»f biter. 

O: l i ı l hâlâ seviyor mumı-

Seks partisine 
iştiralı ehniven 
alttrislere para 
ödenmiyormuş 

jjL '^'•yior'la geçirdiği tatlı günleri bir türlü unutamıyan Bddle Flcher tBiz çılgınlar 
^ ' f ^B^ t ıb diyor, Yukarıda iddi, r r ank Slnatra İle görülmektedir. 

f : Bir bakıma seviyorum. M-
ha doğrusu onunla yassdıŞımMl 
mutlu «unaalan seviyorum. 

^^İGÛîellik kraliçelerinin »eçülîlndekl baa kiril Ijlert yeren tHuflı Osman> adlı 
' r ^ ^ l n çekiliîinde de garip (!) olaylar çıkmış •« filmde rol alan aktrislerden 

(•^JMmlarına çirkin tekliflerde bulunmuşlardır. Yukarıda bunlardan Nennin 
'*İ|çeUk olayı gazetemizde anlatırken görülüyor (Foto Ak«am: 4. YÜKSEL) 

Bu yflzden 
Nennin 

Açıkçelik 
Ue beraber 

iki arkadaş^ 
rollerini 

mrokmışlor 

j ^ AZANTCAYA rilm Şirketi
nin çevirdiği Te güzellik 

»çimlerinin kiril yönlerini 
de alan «Hızlı Osman» adlı 
filmin çekiminde bazı yar
dımcı artistlere çirkin teklif
lerde bulunulduğu İleri sürül
mektedir. Sinemada, yeni bir 
skandal olarak ortaya çıkan 
bu olay üzerine üç yardımcı 
artist de filmde oynamaktan 
yazgeçmlşlerdir. 

Cemiyete 
baş vurulmuş 

nim çevirmekten vazgeçen 
artistler. Prodüktörler Cemi
yetine de başvurmuşlardır. 
Bu arada ban artistler ücret
lerini de alamamiflardır. 

«Hızlı Osman» filminde oy
namaktan Tazgeçen artist 
Nermln Açıkçellk, gazetemize 
gelerek, paralarmı aJamadık-
lan gibi bam çirkin teklifler
le de karşılaştıklarını söyle
miş re şunlan anlatmıştır: 

Nermin Açıkçelîk'îr 
söyledikleri 

(Tenlköy'de turistik otel-
Ae fllmln çekiminden sonra 
garip (!) şeyler oldu. Bu 
filmde Güzellik Kraliçesi 
seçimlerinde dönen dolap
lar anlatılıyor. Kraliçe ola
caksınız diye kandırılan genç 
kızların sonradan nasıl ran-
dcTu erlerine düştükleri hi
kâye ediliyordu. Ben de ya
pılan teklif üzerine bu rol
lerden birinde oynamayı ka
bul ettim. Günlerce sabah
lara kadar çalıştım. Mayo 
giyerek, film çevirdik. Film 
çekimi bittikten sonra bazı 
yardımcı artistler otelde ka
lıyorlardı. 

Otelde 
kalmadığım için 

Bu arada ben de hakkım 
olan ücretimi istedim, fakat 
vermediler. Çünkü ben o-
telde kalmıyordum. Bir sün 
figüran işlerine bakan kişi, 
otelde kaldığım takdirde pa
ramı ödiyece^ni söyK'di. 
Cebimde hiç param olma

dığı halde kabul 
etmedim. Ve het 
şeyi bir anda 
bir kenara iterek 
filmde oynamak
tan Tazifcçtim 

Benim giM İki ki
şi daha filmin çe
kimini yanm bı-
rakmı;Iardır.ı> 

Bu olayla ilgili 
olarak görüştü
ğümüz Hasan 
Kaisankaya İse, 
hâdiselerin ken
disine aksetmedi
ğini bildirmiş: 

eBen, güzellik se
çimlerindeki kiril 
İlleri «le alan 
fUm çeviriyorum, 
bunlan önlemek 
için cai:6iyorum> 
demi«iir. 
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Fransız damasında 
Edebiyat hüğinizi 

iilçtneh ister tnisiniz 7 
den beri Edebiyata Jtar-

§1 duyulan İlgi büyüktür. Hat
ta zaman zaman günümüzün 
ef<=ıi''rinl bir kenara iterek 
e f üzel roman re hikâye
leri Kudugumuz olur. Edebi
yat yönünden bilgi hazine
nizin aenginllğini kendiniz de 
bulabilirsiniz: 

1 — îbret gazetesini çı
karan yaran tanıyor mu-
•anur? 

a Şjnasi b N Kemal,' 
e Ziya Paşa, 

î — -rAraba Sevdası» I-
dmH e«er h«ıtçl yaranmı-
ea aittir? 

9 H R Gürpınar, b Ah
met Mithst pf e R Mah
mut 15'Vtem 

\taturk harf derri-
minj nerede üin etml?tir? 

8 Şerosipaşa Parkj, b. 
Ru'tjınahmet- Parkı c. Sa-
'"-•"'̂ ""11)' Parkı 

Asıbâdelar» inlnıH 
rottmı hansi yazarmdır? 

a. Ö Seyfettin, b H. Sl-
ret. fteserer. e. H. Edip A-
dıvar 

.•i — 'Garih-n4ıne« adlı 
eser kimindir? 

a. Mrdpvsi. h A.sık Paça, 
c Seyhotlu 

fi — AçaSıdaki eserler
den ban?İ8İ R. Halld Ka
ray'a aittir? 

a Henüz 17 Yaşmda b, 
Pl.şi ttrümcek, c Dudak
tan Kalbe, 

t — "Kınk Hayatlar» ad
lı "ser hangi yazarındır? 

a H. R. Oürpmar, b. H. 
Z. UşakliEİl. e ftmer Sey
fettin. 

« - Filmi de çevrllmto 
olan nıeshnr r<mınn «Yı
lanların ftcfl) adlı eser 
banrl yazarımıza aittir? 

a, Fakir Baykurt, b, Ya-
çar Kemal, c. Salt Faik. 

« — Tanınmış yazar T» 
razeteci Tnnns NâdJ'nlıı 
«oyadmı biliyor musunuz? 

10 Aşağıdaki eserler
den hangiıl T. Rıfkı Atay*» 
amir? 

t Tuna'dan Batı'ya, "b. 
Mahalle Kahvesi, e. Yolcn 
Defteri. 

(Cevabı 8. aütımda) 

Biroz da 

Taaltr tneak ileriye doğru ha^ 
reket eder. Demek kj yürüyebi
lecekleri iki yon vardır. (Sekil: D 
Yürümeleri için bu Ud yöndeld 
karelerin boş olması da şarttır. 

Bir ta4, kar^ı taraftan bir ta-
«m önünde veya ardındaysa ve 

taşlariD yiiriiriisiı 

(9EKtL: 11 

e rakip taştan sonraki çapra» 
kare de bo$$a, üzerinden atla
yarak bu ta?ı alır ve rakip *a-
im ardındaki boş kareye la-
jal eder. Bir taşı aldıktan son
ra, gene benzer bir durumla kar
şılaşırsa, yanı gene bir rakip 
taşın ölüne gelmiş ve o tastan 
sonraki kare de boşsa, bu ikin
ci taşı da alır. Hattâ durum 
tekrarlanıyorsa üçüncü, dördün
cü.., taşlan da sırayla alabilir. 
Taş alırken ileriye veya geriye 
gidilebilir, fSekil: 2). 

BÎR TA5 NASIL 
«DAMA» OLUP.'' 
Taşlardan biri onuncu sjıııya. 

yani dama tahtasmuı karşı ke
narındaki karelerden birine ulş-

r-rşa, o taş Dama olur. Bu, sö
zü geçen tasm, hareket kabili
yetinin artması demektir, (Se
kil: 3). 

Çay et bu ta$ onuncu sıraya, 
son hareketinde karşı tarafm bir 
taşını alarak gelmişse (Sekil: 
3'te Olduğu gibi), artık bir dijer 
rakip taşı alabilecek durumda 
bulunmamalıdır. Eğer ulaştığı 
onuncu sıradaki kareden, bir 
rakip taşı alması imkân dahilin-
deyse bunu almak mecburiyetin
dedir. Bunu yapacak ve o la-

.V.V.-
•NV^aT 
H H 0 H • o ' H 1 
V s - 1 ^ % 
MÜM^vBMBJl 

»«^ . id beş k»î»!«^ " j . * 
ardındaki kârey» w»?,;h. 

rek 
rak, arojnaa^J ^=..v,- - j,,. 
retiyle de bir " lop <«' •" 
lir. Hattâ bir ta*ı aldı^»» f ; 
ra da. önund. boş ^^f^'l- \ 
.a, hemen taşm «duıdaöpe 
mıye mecbur değildir: " ^ ^ 
dan istediği, isme ?ele" " ' ^ 
konabilir 

'SEKİL: 3) 

bl^ debilir veya birkaç kareyi 
den aşabilir, Ba»it tas gibi ya-
mbaşuıdaki rakip taşı aJabüir; 
ama bir taşı almak için onun 
hemen yanında bulunmak zorun
da da değildir. Uzaktan gele-

ISEKİL: 2.1 

man Dama olmayarak, basit bir 
tas hâlinde kalacaktır (Sekil: 4). 

DAMA'NIN YÜRÜYÜŞtJ 
Dama olan • tas üenye vey» 

geriye yürüyebilir; bir kare gl-

?•_•_• ılOl 

I-ŞEKIL 

Dama'nın diğer bir 
şudur: Bir taşı 

soîir» 

(SEKİL: 4) 

konduğu bos kareden. *»'^^,ı,r ; 
8er vonlerde alabil*"^ " > ' 
varsa, o tarafa vorıel«f«» ^jy, j 
hareketine devam edeDU"- « 
lece Dama. çok çeşit" '^ ' ^ 
İÜ hareketi ^^-^^^'-^^^^^^r^. 
şen bütün taşlan alm»* *" 
sahiptir. (Şekil: 51. -g) 

(ttçtlncü Dama der» ' 
«****«4*4t»t**«««t*t4«*AAt*A****t«*M««««««4tAı>t»««««i«>tAAMA«*«tttt«t it iâ .AAAAAA4»t>»^A^»^AAAf,n^tt'4M""t 

Lügatiniz 
kuvvetli mi? 
0 İ L blül dljer yaratıklardan 

ayıran özelliklerimizden 
biridir. Aynı zamanda dil, ke
lime bilgisi ile daha geni? im-
kAnlar elde eder. Bu bakım
dan, muhatabınıza daha az 
soru sordurarak bir şeyi İzah 
edebiliyor musunı»? 

1 — «Alaca Serçegöztt» ne
dir? 

a. Bir pastırma cinsi, 
b. Bir mermer cinsi, 
e. Bir haplamaüfc a^ac cin

li. 
t — «Mildiyu nedir?» 
s. Bir otomobil aksamı, 
b. Bir hastabk (bitki), 
e. Bir cini kedi, 
3 — Miskin hastahğımn 

bagünkU ismi nedir? 
s. Cüzzam, b. Kanser, a. 

Tüberküloz. 
4 — «Korvet» nedir? 
8. Afrika tapmaklarına v» 

rilen isim, b. Bir harb geml-
Bi dnsl, c. Asya'da Mr ya-
nardsf ismi. 

(Çöattmtt *. ıtitnnd») 

• »^^f'mmmmmimiiSSSi^âtitmtMmmmımm 

spor 
y U C O D A ol«j fıydasj ba-

lomısdan hemen herket 
yalandan veya uzaktan ıpor 
ıje meşgul olur veya oüuuş-
f.ur. Gün geçtikçe daha «ok 
Igl çeken bir mevzu haline 
.'elen ıpor hakkmda ais na-
er biliyor sunuz? Bunlar» 

.ıraştırmak ansiplopedlk bll-
?i bakımından size faydalı e-
labllir. 

1. tik OUpiyat bayrağı han-
fi olimpiyatlarda kullanıl
mıştır? 

a) I90t Londra b) \nA Pa
ris c) 1920 Anvers, 
Z. Nizami bir tenis kortu

nun boyu ne kadardır? 
a) 23.10 m. h) 18,M m. 
r) 20.40 m. 
3, Okçulukta en uzun ek 

^•ms dünya rekoru hangi 
»smanb Padişahına aittir? 

a) Faüfa Sultan, b) Tavus 
Selim c) Kanuni Süleyman. 
i Olimpiyat lıa, "indakl 

bC(, halkadan yeşil olanı han
gi kıtayı temsil eder? 

s ) Amerika b) Avrupa c) 
Avustralya (Okyanusya), 
5. 100 m. serbest yüzme 

Dünya Rekoru derecesi nedir? 
a) M.8 b) 54.S e) S2.S. 
(• Joe Uolf kıç def's L 
ne) rsnnddn mir i(ar<ın' 
mntır" 
a) Be; defa iı) luı defa 
e) U r defa. 
1- Msnş Denizini Uk defa 

yüzerek geçen kimdir? 
a) Hasan Ahdel Kahün 
(Mısır),, b) - Edvard H. 
Temme e) Mathews Webb 
(ingiliz). 
8 At yanşian bu günkü 

şeklîyle ilk defa hmgi tnıfl. 
tere kralı Mnsnındı vspıl. 
•uayg bafllanmıştır? 

s) I. Jtmes b) II. Henry 
c) II, James. 
9. 800 m, Türkiye rekora 
HaİıAM •tletlerimiıden 

batıgisine aittir? 
•) 91. Dalkılı; b) C. önal 
M E. Koçak. 

(Çezumü 8. sütunda) Y 

M<^mı%»ı«>^^wıWı^i»n»>^H)i»«w^ıV>ıMı<»»n>«ıı 

Çöp kutularımız 
Otunna ve yatak odanızda 

kullanaeatımz eöp kutuları
nı kendi ellniıle yapabilirsi-
nir Hem sarlf, şık, eşyaları
nıza uygun olur, hem çok az 
parayla yapmanıs mümkün
dür, hem de oyalanırsınız, 
eanınız sıkılmaz. 

Eski blskül kutuları, orta 
boy yaS tenekeleri, bir iki 
metre duvar kâğıdı, bir «Ije 
Mmk ve fırça, eski perde püs
külleri vs.. Mr araya gelince., 
blraı aklınızı kullanırsanız, 
harikalar yaratabilirsiniz. 

Size resimlerini veriyoruz. 

Dikkatle baktığınız zaman • 
bunlar üzerinde çalışmanın 
çok kolay olduğunu görecek

siniz. Bütün mesele, eski bir 
teneke kutunuz veya bozul
muş bir saçka kutunuz varsa 
bunun tenekeliğlni ve eskili
ğini kapatmak, yoksa, kalın

ca kartonlardan böyle kutu
lar yapmaktan ibarettir. 

Duvar k&gıdı almak da 
belki size sor gelecektir. Art
mış basmalar, esld fakat sol
mamış emprime kumarlar da 
bu vazifeyi pekaljı görür. 

«ÇALIŞAN kadınla ev

lenmenin, «isee de 

mahıum var mı? tki 

senedir aynı dairede 

beraber çalıştığımıı ve 

İki senedir erlenecellz 
diye beni oyıUyan »»• 
kada4inı, şimdi ifİBİ W 

rak diye tutturdn. Ba

kılmaya muhtaç bir an

nem var. Evlensem de, 

•nnn yükünü kendin 

tanımak isterim. Kaldı 

ki talibim, işini bırak 

hiJtiyesinj yeni çıkardı. 

Ne dentniı? Toku ni
yeti bosdufu İçin mi 
böyle yapıyor?» 

Süheylâ N. f Alcsarayı 

elâmlıK 
ÇALIŞAN KADIN 

( J N C E sunu soyllyeytoı: 
Çalkan kadınla evlen

menin, evet mahrurlan 
var; ama faydalı tarafla
rı da yar. Biz de a ı̂r a-
tır, bir çoic ferdi çalıdan 
aile düzenine geçmek lo
runda olan bil lüpluJuguz. 
Ama SİZ kendi meselenizi, 

i»l fazla umumilestlnne-
den hftllp çalışın Sühey-
lA hanım kardejlm! ü-
nutmaym ki evlilik, her 
şeyden önce ve fısla, iki 
İnsan arasında bir lıldl-
.sedir. Şimdiden ania^amı-
yorsanız, hele sakın işinizi 
de bırakıp lyânl bağımsız

lık şansınızı büsbütün har
cayıp) evlenmlye kalkma
yın! 

«Tıbbiyenin tik sını-
fındtyuB. Tesadüfen 
tanıdığım bir Amerika-

bya, dojTusımu istene
niz, sırılsıklam âşık ol
dum. O da *yle. tllâ ev
lenelim, diyor. Aileme 
açamam, kızılca kıya

metin kopacalhnı biliyo-

runt. Bir akıl versenlze!» 

Mektepli (İstanbul) 
Salıiden sırılsıklamsınız, 

Güneş'e çıicıp kurumaya 
bakın! 

«>«««.»»a««»«»««««»«>«»»t»»«»t<»tS««»|»m»»»»»»»«m^»,f,»»»»»|»»4«»»»»»»«»»»»»4«»«»<»»t»»»MMt»M»»»»«»»»»«««»»»»»#««*»«Mı»r«»»*». 
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Hangisi 

I9EKMIM Uat bilümüsde 
fDrdüganOı ieylerio 

herUn a«a»ıda gdrdflttt' 
oüı nesnelere konma* m^ 
reken »eylerdir. Hangisi
nin nereye konacağını söy
leyebilir mislnizT 

«ART: .jiJfi 
Sii/oft ms(jn!arj« *^ ,«» * * 

»e 6et/(w immlann *'«"' 

Dünyanın herhangi "'' »<|r 
de bir ada mevcuttur ve D ^ 
da siyah ve beyaa ^*f'lırtı)»' 
»amaktadtr. Bu 1W k»'"" a,^ 
lerlne düşmandırlar. BU ^^ 
bir de bogaî mevcuttur^ y, 
rin en muhklm mevkiin" ^jj} 
yazlar nöbet tutmaktadır- ^ 
siyah İnsanlara geçmek " jjf 
man yasaktır. Zifiri • « " ^ m e » 
gecede renkler ayırt *^^M\'fi 
tedir. Nehrin ortaaıp»»'; « u ! 
kürek seslerine nöbetçi ">»' 

— Kimsiniz? .rir!»f'' 
Sandalda kiler «»vap *«"* 
— Bi« beyaa». ^ ^ , 
Aradan bir müddet V^. ur 

BIZIM 
im. 
SIEİRIM» 
r%ENtZ hayraıOan halckıaıUkl Mlglnla aadlrr .Ki« rokladımz mıf 

MMelA utakof.. DAvat aofraJafuıuı pak muteber y«neUeria-
den biridir, tjrtakoîu» eti de bey«xdır. Bun» rağmen ajır ve fûs 
hszmedilen bir ettir, ©»telik iutakoKU çoju laman m«ya»ejıU ya
parlar. Mayonez de hayli a£ır oldufu isin hazmı büsbütUn güçleâlr. 
Bu yüzden, pahalılıtı dolayıslyle az yanmeslnde feydt ve İsabet 
vardır, totâkoıu aâyet kendiniz pislrlyor«anız bacaklarını atmayın, 
«flnkil hayvanın bacaktan İçinde Hflt »ardır T» «evenler bunu iş
tahla emerler. 

İstakozun köftesi ve haklaması da yapılır ama mayonezliai ka
dar makbul defildlr. 

LÜGATÇE 
M -

•ef-

CaeNt - YemeMarla tadı, !«•»«. 
CESmetME 9AKMAK w Ycnvttln taduu baknak. 
ÇEŞNt TVTMAK " Bkmek pi(lrirken, kanjtınlacak ualari» 

yun oranını belirtmek. 
ÇESNtCt — Eski saraylarda ve Mlyflk konaklarda yamak ve 

ra itlerini idare edan klmae. 
ÇESNJCt BASI — Padljah »araylannda, paditahın ylyeealindeB 

ondan evvel tadan, hem lezzetini hem de yemefin İçine zehir 
vj. konulup konulmadıjını kontrol eden kimi». 

ÇEVİRME — Muhtelif meyvelerle yapılan v» ateşte çevriler»k piji-
rildlji İçin bu adı «lan tatlılar, 

Nasıl pişirilir 
(Talaş kel^attı) 
koyun «il — tkl ba* loSaıı 
_ I kaftk ya$ — Biber, tus, 

MAtZEME. Yana İdlo rataıı 
~> l.S bardak un — 1 yunurta 
maydaaot. 

yarım kilo yatsı; koyun etini met mca. utak ufak dotıavın 
Tencerede, sü yaj içinde ve hsljf »tcjle ağır afıi' pısiruı. Et yarı 
pişmlıken. sog înı, pi>ız totaiıi (ibl doliıa>tp içine ilâve edin Ar 
m koyun pijımıeye dcv«rn edin. Suyu çokip iytce plşlnce kevgire 
boşaltın süzülen «Içayı saklavin. Unun ortasını açın, içine bir yu
murta kırın, Yarım kajık ,vaj ve tur Ko,vup kaıı,';tırın l.'i dakika 
bekletin. 

Sonra, merdane ile, 1 parmak 
kalınlılında, un tarperck «çm 
Dörde keıln, ayırdığıniî salça 
Ue etler) hamurun İçine ko
yun, bohça ?lbl »arm, tepsiye 
verle.îtlrtp üzerine vumurtj sü
rün, orta at«(li hnnda pişirin 

Bugünün yemekleri 
OiSLI - Talaş kebabı. Kuru bam

ya. Muhallebi 
AKSAM' Kuru bııny» (kuşbajj et

li), Salçalı pillv, Muhallebi, 

nöbetçi yine duyduğu küi«* 
lerindsn dolayı ba§»o^" 

— Kimsiniz? 
Cevap olarak. jai»' 
— Biz de ftnden Ki**' 

daldakllerdenlıf ĝfif-
Nöbetçi onlar» d» »"..pd»' 

Bir müddet sonra geçen »• 
la tekrar bagınr: 

— Siz kimlerdensiniz' 
Cevap olarak, ı,««ld'* 
— önden (rlden »n''*'!j »i» 

r*n hepel yalan aOyledl »»' 
beyana. . ^ 

Buna göre hangi !'«"'*!, ,r> 
rin zenci olduğunu bulat^" ^ 
siniz? (Çölümü » !"«' "^ 

;iUl U 

•o n 'nHüotıaav •• *• ' .j 
:« -9 'q 'S •« > 'o t '" '8 \ ,<» 

ZIUI8IUI J 9 î » ı y[9ia^i^ 

-»Pi«puBs 10UT31J ••«n'i^''^ İ p 

-f»puw naunsn 
-ma ^«oeııdBi ııpzaitafl "^ ^gi 

njjaipiBpıspuBS ı»pı8 "* 

B£,S * 
'•aS,Û 1 

ad599 

*T«a* «H^P ıuı« una»3I«H 'pg^f 
•ıpiiaj nansAnj *»* "* g 

«aityçS «piBjfnyî «piJ'S " pi 
•BIZB; ılzıö jıq aput"^'' ^ 

•oirtns uT!JpsJioq îJiBPÎ«S •" »̂1 

•in UIUIMUM piBpuıj^'* ^ 
mmm uniQH|oq \^'«0^Z,}i\l 

•IIV«J UBi5«» « W t ^ 
-at u«unınq upuıjBS «A r^ 
<n uıputpBjt HSBS ı<«Alg "^^pi 

ılHjBj ISB;»3( " " j 
usıojgs Bpıo<; BpiB5|ni ".aiitf 

•J(ltlSjp UrflBAllJ 5BS j 
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İM yi' önce 
liyotroya 
seçen Nisa 
Sereni iıer ik i 
yıltla da 
oynadığı 
rollerde yıim 
^onatçıları 
Ofosına girdi 

RÂBYÜI Dalida, gene kadınlara su ögüdu 
veriyor: «Sakın geçici 
aşklara kanmayın...» 

« 

Nisa Serezli prov» «rasmda kendi sini »lyarete gelen İM arkadaşı ile beraber 

Tiyatroyu iıer $eye 
rağmen seviyorum,, 
'^^tin Serezli ile evli bulunan Nisa 
^̂ »"ezli «sinemada büyük bir şey yok» diyor 

29. doğum yıldönûmD doloyısıyla basın 
toplantısı yapan ünlü şantöz 'Geçmişime 
baktığım zaman işlediğim en büyük suçun 
eşimden ayrılmak olduğunu anladım.dedl -

TANINMIŞ garkıcı Dalida, yirmi dokuzuncu doğum yıldö
nümü dolayısiyle yaptığı basın toplantısmda, aşk ^» 

evlilik hakkındaki 
söylemiştir: 

îyi düşünmek şart 

*Otut ya$ına gelen îrtr fcadın, 
çeçirmiş olduğu gönül macerala
rına bakarak, hayatının muha
sebesini yapmak torundadır. 
Gezmişime baktığım zaman isle
diğim en büyük hatanın, ko
camdan ayrılmak olduğunu an
lıyorum. Oysa, böyle bir teşeb
büse geçmeden önce iyice düşil.n-
mem gerekiyormuş. 

fikirlerini soran gazetecilere şunları 

SerezU: Şahane Zühürtler piyesindekJ kostümü U« 

J^AYAT tesadüflerle dolu
dur sözünün bir örneğini 

de bugünün tiyatro sanatçı
sı Nisa Serezll'nln hayatmda 
görmek mümkün. İsviçre'de 
mimarlık öğrenimi yapan bu 
arada dekoratör olarak da ça 
lışan Nisa Serezli, İstanbul 
Gazetecilik Enstitüsünü bi
tirmiş, hattâ gazetecilik d« 
yapmıç, fakat sonımda grt-
mlş tiyatro sanatçısı oluver
miştir. 

NJea Serezll'nln hayatın; 
giren tesadüfler onu çeçitll 
mesleklerin İnsanı yapmıştır. 
Sonunda tiyatro sanatçısı ol
ması Nisa SerezU'ye göre pek 
anormal değildir, öğrenimi 
sırasında amatör tiyatro top
luluklarında çalışmış. Oenç-
fflt Tiyatrosu İle Avrupa'da 
dört tiyatro festivaline de ka
tılmıştır. 

«Tiyatroya! 
çok «eviyorum» 

«Şimdi tiyatroyu herşeye 
teğmen seviyorum. Yorucu 
•İmasına ralhnen üzüntü-
flA ve mücadelesi bana eevlı 
veriyor. Diyebilirim U ha
yatım pahasına tiyatroyu 
terkedebiiirim» diyen Nisa 

SerezU İki yıl önce tiyatroya 
(reçmlçtir. Her İki yılda da 
NİJ» Sererii oynadığı roUer-
6» yüm sanatçıları arasına 
girmiştir. 1062 de «Şairin 

Sanşm aktris «Şahane Züğürtlerdeki oyunu ın(ok lıo^uma gidi
yor» diyor. (Foto; AKŞAM - A. TtJKSEL) 

Mektupları» plyesindekl oyu
nu İle dereceye giren Nisa 
SerezlJ 1963 de de «Borusunu 
Öttüren» deki rolü İle ikinci 
seçilmiştir. Birincilik armaga-
m kazanan Ayla Algan'ın ar
mağanı kabul etmemesi kar-
şısmda birinci olan Nisa Se
rezli : 

«Ancak ben dojTUdan dot-
* rüya birincilik armağanını 

kazanmayı arzularım. Bn 
şekilde bir basan İdeal de
ğil» demiştir. 

liiovanni Ralli, Ugo Tograzi ile 
fvlenmek için hazırlanıyor 
^'yan sinemasının «Masum yüzlü kızı» müstakbel 
5' ile son çevirmiş olduğu filminde tanışmıştı... 

Oormen Tiyatrosunda e ^ -
şan Nl£a Serezli, aoo üncü 
temsiline yaklaşan «Şalıane 
Züğürtler» piyesinde de başa
rı kazanmaktadır. 

Tiyatro ve 
sinema 

1958 yılında aktör Metin 
Sçrezü İle evlenen değerli sa
natçı, sinema u» tiyatro »-
rasındaki farkı «öyle toetle-
mektedir: 

«Sinema beiki daha geniş 
bir seyirci krtlesine hitap 
ediyor, maddi yönden daha 
cazip, ancak seyirci karşı
sında oynamak daha fevk-
H, seyirci ümit Teriyor ve 
onun alkışlan bizlere gıda 
gibi geliyor. Sinemada bü
yük Mrşey yok. Oyuncu yal
nız seyircinin bu desteğin
den mahrum.* 

Bu geçici bir aşktı 
Jeşn Sottiensky ile tanıttığım 

gaman, kadınların pıllarca hayor-
Um kurduktan vt bekledikleri 
aşklardan biriyle karşılattığımı 
sanmıştım. Kocamdan ayrılmağa 
ve Sobıensky ile yaşamağa karar 
verdim. Kocam, Lucien Morisst, 
beni anlamı^ ve boşanmam ka
bul etmişti. Ama aradan birkat 
ay geçmeden bu geçici ofkm ko
cama karşt duyduğum sevginin 
yerini hiçbir zaman tutamıyaı» 
ğını anladım Bu geçici bir aiktı. 

«Yapayalnız 
kalmıştım» 

Ama trtık gen. dönmem ât 
tmkânsutit. Kocam, başka bir h» 
vata bağlamış ve beni artık »• 
nutmuştu. ifiddetll ama geçUH 
bir aşktan sonra. yapayalnu 
kalmıştım, bütün hayallerim bo-
ta çıkmıştı. 

Bu tecrübelere dayanarak, gemt 
kadınlara önemli kararlar ahr-
larken çok dikkatli davranmala
rım ve geçici aşklara kaptlma-
malarım tavsiye ediyorum.ı 

Böyle bir hata işleyen kadm, 
bütün hayatı boyunca pişman
lık duymaktar. kurtulamaz. Yap
tığı hatayı farketmesi, yeni sev
gilisi ile kurmak istedifi haya
tı bir ceherınemc çevirecektir. 
Öte yandan, çeri dönüp, eski
den birlikte yaşadığı adama ken. 
(iinl affettirmek IsUse bile İş 
işten geçmiş olacaktır. Kimi w-
«nan, tecrübeU erkeklerin haU 
Hpan karılarım affettikleri gö
rülmüştür. Am» bu durumda bi
le, yemden kurmağa çalışacak-
lan hayatı saSlam temellere •-
turtmak İmkânım elden kaçır
mış-olacaklardır. En iyisi, tn-
»anm bütün hayatmı değişüre-
cek bir karar almadan ö»ce. çok 
dıkkaiu davranma»! ve g«çW 
gtoül maceralarına «nem ver
memesidir.» 

«lovaanı Ratt: mt» «VİBIMU MM C M geMi. 

İTALYAN sinemasında «M&-
Mim Tttzlü K » diye «n 

yapnuf olan Olovannl italli, 
takardeçlnln evlenmesinden 
âonra bir ay ortadan kaybol-
ti. Aktris'e yakın çevreler 1-
IftİTUüann M U bir idetln« 
Utrtk, üblMi «Tlnıdllsten 
Kmra, GiovannJ Ralll'nln if 
Nfrgllisi aktör Ugo Tognazi 
• t evlenmek için hazırlığa si 
rtçtlglnl «JJylemektedlrler. 

Ugb TognaziVe 
çevirdikle*-! film 

sırasında âşık oldu 
Tlrmlye yakın filim çevlrml? 

ilan Olovannl Ralli, ufak tefek 
|ârln bir kudır. Son filminde 
Dgo Tognazl Ue hararetli ask 
sahneleri çevirmiş olan Ralli'-
rün genç aktöre ceklm sırasında 
Asık oldufiM konusunda çıkan löy 
lentiler, İtalya'nın sinema der?ı 
lerlnde yer almı?tır. Bir av orta 
dan kaybolduktan sonra Gıovan 
at Ralli'oin M yapacalı «M-
»kla bıkİMuatkUdli. 

Dalida: Şundi eşmden ayrıldığı Icıo çok Üzgün 

Nuri Seslgüzel, Filiz 
Alcın ile beraber bir 
filmde oynuyacok 

ttalyan ıtaemasıniB 
nlmwlQ«ı fOrtMiM. 

(Masum ytkzlU km» C ı̂ovannı RaiU lon cevuaıgı tıimın Mr 

/ / A L K türküleri «Batlrihn 
Nnri Sesigiaal, Servma 

filmin çevireceği filmde başf» 
rolde oynıyacaktır. tstaBbnl-
da bir gasinoda halk türicü' 
leri »knyaa Sasigflıel, flha 
flrketl n* anlaşma tesala-
mıştır. 

Ankara'da uzun süre çalm-
tıktan aonr» tıtanbnl'a 
«transfer» «dilen Nuri Sesl
güzel: 

«Başarıya nlaşabiilraem bun
dan sonra devamh olarak flit» 
çevireceltn» demiştir. 

Bn filmde Sesigüıel fle aj-
nıyacak kadm yıldmn seçil
mesi zor olmuştur, önce 
Muhterem Nur fle anlaşma
ya vanlmışsa da mnradan 
mnşnn yıldıs FUlz Atnn'rn 
oynaman karariaştınlıniftır. 
Rejisörlüğünü ümit Utku'nnn 
yapacağı bu fiIAıe »Kanlı Aşk» 
adı •erilmlştir. SegijfÜMİ film
de çeşitli halk türküleri de • -
knyaeaktır. 

Aznavour'un 
Rusya turnesi 
başarıyla 
devam ediyor 

Vf NLÜ Fransız şarkıcısı 
Charles Aznavour, Enne-

nifit&n'da bir hafta kaldık
tan aonra, Rusya'nın büyük 
şehirlerinde konserler ver-
ml| re Leningrad'a gelmiştir. 
Aznavour'un Leningrad'da 
verditl konserde, Mn beş yHı 
koltutm olan salonda t«k bir 
yer boş kalmadığı gibi. yer 
bulamayan yüzlerce klçlnta 
da aotuk havaya rttmtn, dı-
isrds Müadlü lörülm&ıtür. 

ııiiiiııiiiııınnnımıııımııuii 

ARKA 

PENCERE 
s 1 

Bir dedlkodı I 
artablıf 

karıştır^ i 
s D İH smem» dergisinde 
H halk lUrkülen sanatgm 
= Abmat Bezgin Ue film yıldı-
5 • Sucan Avcınm gso* ka-
s tüplerinds birlikte gesdiUari 
S yazılmıştı. Bu dedikodudan 
~ Sezgin'in de Avcı'mn da bir 
Ş agîi yandı ki sormayın, öft 
= c« Suznn Avct'ya, nişanim 
E Altay takımınm kaledal Vw 
E rol bir hayli kızdı ve mt kal-
2 sm nl$anı bozuyordu. Ama 
R sonra her şey düzeldi... Pa» 
S kat b'ona mukabil Ahmat 
S Sezgin Ue arkadaaı ses laaat» 
S kân Beıim Emrenin anuı â  
Z 9ldı ve onlar Tarol • Sunn 
S çifti flbl banşmadılar... A3̂  
5 nldılar, aynlıklan da devam 
~ ediyor. 
S En güzel vücutlu 
Ş yıldız kim 
K otSSifANIN en ffHel vüctn 
:; lu yıldısı olarak tantnM 
•; Stvia Ferda'nm yeni çevir 
•: diji 11 Osman filminde Sw-
•J doj/o î;«ni bir rakibe çtktJ, 
U 8u fumie CrüzdUk KroHcesi'' 
5 seçtmJsfine katılan füUıUer-
Ç den hirtnın rolünü oynıytn 
Z iinema v$ ti4jatro ytiiıa 04U-
5 Wn Eray'm vHcudunu gdrtt^ 
2 ter lOftnp kaldılar. Omt% b» 
^ yu Ue tray^n «ok §§ml «f* 
2 cutltt yıldızlarian biri o l ^ 
5 9unu ifiyllyen (litHyetttydi 
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Doktor 
tavsiyesi 
üzerine 
tSKOÇYALI tomedyen Barry 

Lauder bir toplantıda, «îs-
koçya'da vahudi yoktur. Çünkü 
Yahudiler tskoçya'da dikiş tuttu
ramazlar» dedikten sonra şu hi
kâyeyi anlattı: 

Glasgow'dakJ bir cenaze töre
ninde İyi jlylnmls bir centilmen 
cenasayl takibe tahsis edilen a-
rabalardan birine binmişti. Ara
bada bulunan diğer üç klsi ö-
lenl uzaktan tanıdıkları için kim 
olduğunu merak ediyorlardı. >'* 
hayet birisi sordu 

«ölerün kardeşisiniz galiba .'>' 
«Hayır Ölenin kardeşi değilim.» 
töyleyse. yeğeni olacaksınız.» 
«Hayır, yeğeni de deŞiIim.» 
«Herhalde arkada.s!anndan bi

ri olacaksınız?» 
«Hayır arkada.<i] da demlim. 

Belki farketmissinizdir. Sıhhar 
tim pek İyi değil.. Doktorum ba
na araba gezintileri yapmamı 
tavsiye etti. Bunun en ucuz yol 
olacağını düşündüm»» 

Çar konuşurken 
pBANZ Liszt; Rm Çan Ni-

ola'ntn huzurunda piyano 
caltyoTiu. Çarın yanındaki-
lerden bin ile konutmağa 
bağladığım görünce, ellerini 
tuflardan kaldırdt. Çar Llszt'e 
*Niçin durdunuz?» diye sor
du. 

Liszt gdytt sAkin cevap ver-

—• Çûf KOHtt^HTK^H bana 
Hamak dttfer. 

Çorbayı 
içebilmek için 

pRlBTAK Bomard Ur lekın-
tada eeılM istsmlvtl. Çoıba 

geldikten bln« sonra garsonu 
çağırarak, «Ben bu çorbayı içe-
rrılyee«ğlm» dedi. Garson yine 
Ii«t« getirdi. Bemard başka bir 
çorba umariadı. Çorba geldik-

.tcn Mnu sonra ytee garsonu 
eatıranJc. «Oğlum, ben bu çor
bayı 4» İçemiyorum» dedi. tU-
lUr çorbanın iade edlldlllnt g»-
ren lokanta sahibi hemen Ber-
nard*» masasına yaklaşarak 
sordu: 

— Ne 3İdu efendim? Müşteri
lerimiz çorbalarımızı beğenirler 
sanıyordum. 

— JüuM İddia etmiyorum. TaJ-
Ms İfletnlyanmı. Ka«ı|mı y«k. 

Aynî renkte îmi§ 
fRtSTAN Bemard bir ffûn 

Mrin«l mevki komvartt' 
mamda »turuyor nigara <çi-
V»rtftt. Tmntnda ûturanlardan 
biri »Iffaratını tOndilrmetlnl 
Tiea edinet Tristan Bemard, 
*Keyif benim değil mi? Ne 
kanş*yor$ttnıu» diye İtirazda 
bulunĞu. Kieada bulunan b«»-
nun tMTiM kondüktörü t*-
ğırdtı «Bu adam burada ıl
gara içiyor» diye fikâyet et
ti. Kondüktör Bernard'a dö
nünce • hemen atıldı: 

— tftndim, dedi, tiz önce 
bu »atın Mletini muayene e-
din. 

Kondüktör bilete bakınca o 
zatın ikinci mevki bilet al
dığı halde birincide oturduğu 
anlatıldı ve kcmpartımandan 
çıkarıldı. Yolculardan biri 
Bamard'a tordu 

— Biletinin ikinci mevki 
olduğunu nereden anladınız? 

— Klirıde gördüm, benim 
hılefimin rengindeydi 
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— Köşede otaroyomm if-
tr, daha ne istiyorsun... 

— Anla.fildt... Seni gör
mek istemiyor artık!.. 

Eyfel kulesini 
Görmek için 

|KOtLlZ şairi Winiam Morris Paris'i son zi
yaretinde zamanının büyük kısmını Eytel 

kulesinde geçirmiş, yemeklerini kuledeki lokan
tada yemi.ş, yazılarını orada yazmıştı. 

Bir arkadaşı şaire, «Kuleyi çok seviyorsun 
galiba» diye sordu. Şair. «Sevmek mi?» diye ba
ğırdı. «Paris'te bu Allahm belftsı şeyi göremı-
yeceğim tek yer burası da onun İçin buraya o-
turuyorum...» 

tskoçyadan yetişenler 
J^r. Johnson yulaftan bahsederken İslcoç-

yalılara taf atıyor, *tngilierede umumi
yetle hayvanlara verilen bu mahsulü İskoç-
yada insanlara tahsis ederlern diyordu. Lord 
Ellibank cevap verdi: tEvet, Dünyanın ne
resinde böyle mükemmel atlar ve adamlar 
bulabilirsiniK?» 

Rüyasında hiç uyumamış 
gESTEKÂR İrving Berlin, 32 yıldır rahat uy

ku uyumadığmı söyler dururdu. Bir gün bir 
gazeteci dostu İle beraber Bermuda'da istira
hatta idi. Gazeteci Hoffman. bir sabah beste-
kftnn daha soluk yüzlü olduğunu görünce sordu: 

«— Yoksa bu gece hiç mi uyumadınız?» 
«— Hayır uyudum. Hem de her zamankin

den daha fazla. Fakat rüyada, hic uyumadı
ğımı gördüm...» 

• 
— Çok b e k l e t t i n 
m i sevgi l im?. . 
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