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C U M A 

Barış Kuvveti Kıbrıs'a çıkarken Adada 
yeni çarpışmalar oldu. Bir Türk öldürüldü 

Rumlar, bir Türh högfine 
toplarla hücum ettiler 
:'iiı ' İ l l i 

Sandal safast facia İle bittt 
— •"•""•-• ' 1 ÇARPIŞMA 5 SAAT SÜRDÜ. TÜRKLER 

i « HAREKET ÖNCEDEN PLANLI»DEDİ 
= KIBRIS, (Ajandar) 

\ Bir müddettenberi sükûnete kavuşan 
Kıbrısta dün yeniden çarpışmalar baş-

i lamış ve Lefkoşe'nin 45 kilometre ba-
: tısındaki Gaziviran Türk köyüne karşı 
\ Rumlar havan topları ile taarruza geç-
: mislerdir. Çarpışmalar sabah saat 5.45 
I de başlamış ve son gelen haberlere gÖ-
\ re, bir Türk öldürülmüş, bir Türkle üç 
: Rum yaralanmıştır. 

•
KANADA'lı ilk birliklerden sonra Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücüne göndbrılecc . 
zilya askerleri de pazar günü Adaya gelmiş olacaklardır. Bu Dirliklerin komutanı Gyani de bugiia 
Kıhr.on ri«np^"irtf.- Resimde ^fi-'^-, çekilen o^ri^sm^c Milletler ba\Ta8ı görülüyor (Foto- AP.> 

REFORM KANUNLARI 
lOGüNDE ÇIKARILACAK 

dört _ ^^*'*' sandal gezinti»! nrasında boğulan 
e.v.,5*"'^''' «lyaları sahilde bulunmuştur. Resimde 

"«f Görülmektedir. (Foto: AKSAM) 

SAHDAL D E V R I L D I 
DORT GEHÇ GOLDE 
BOĞULARAK OLDU 

Sondajda boğulanlardan ikisi 
''^'•^ar, diğer ilcisi asistan ve subay 
K ^ j ^ ANKARA, ote l 

do» "̂ '̂ ^ Gölbaşında sandal gezintisine çıkan Orta-
Teltt]. ' '''^'^nik üniversitesi asistanlarından Aydın 
tören I* «'"'«adaslan yedeksubay teSıtıenl Ünal Tüm-
Ve jjjj. " ı̂rnar Aktan Vörükoglu, mimar önder Sumalp 

; »aln,, 2'^erlkah sandalın devrilmesiyle göle düşmüş, 
'' ^esetieM '"'''^®'' kurtulmuş diğerleri boğulmuşlardır. 
' ""t «riii " " ' " bulunmuş fakat henüz hüviyetleri tes-
; "uerrıemiştir. 

i JK'U teİLER 
\ üzere"'* ••^İminde yedeksubaylılını tzmırde yapmak 
i fille bi*"̂  ' '̂"^ »yn'acak olan Onal Tümgören şere-
' **'* Z '̂̂ J"'̂ ^"'̂ ''̂  buluşup yemek yiyen beş arkadaş, 
; Kuiü̂ "' °^ •Çklli olarak Gölbaşmdaki Ortadoğu Yüzme 
I <;ıkta sl"^ ?i<Serek sandala binmiş, 50 metre kadar a-
; llîalı p ''^"*'"' <5evrilmlştir. Kaza sonunda yalnız Ame-
; Tiar V '•*'s vüzerek kıyıya çıkabilmiş, diğer dört mi-
; ""Sulmustortır 

^YDIN'U, ANNESİ OLAY YEHİNE 
S ^İKEBKEN HABER ALDI 

bltiijj*^^hleyin Türk . Amerikan Kadınlar Derneği ile Boğulanların yakınları, olayı duydukları zaman fe
nalık geçirmişlerdir. Resimde oğlunu kaybeden 
anayı yakınları teskine çalışıyorlar 

fliktK "'"'̂  - Amerikan Kaaınıar uerıiEgı uc 
olayın vukubulduğu yerde ağaç dikmeye ge-

*iiı,„ (Devan» Sa. 7 8ü. S d«) 
- ^ ' ' ' ' • • • l u t ı , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . , . , , , , , , , , , . , , , . . , , , ı , n , , ı , i M i ı ı ı t m ı t ı ı ı ı n ı u n ı n ı n ı ı n m n ı m t ı ı ı » ı n ı t ı m ı ı ı n ; 

90k geçiren Soprano Ayhan 
Aydan tedavi altma almdı 

^lunun ölüm haberi üzerine ellerini cama 
^"^^^ sanatçıyı eski eşi F.AInar'da ziyaret etti 

•frı . ANKARA, o ı e l 
<Jr • '^'^ sopranolarımızdan Ayhan Aydan'in iki gün önce Lon-

^'tar*'?* °"' olarak bulunan oğlu Aydan Alnar'm cenazesi uçakla 
aya Betirii«««ı,+4.. 

Çarpışma Kıbrıslı Rumların , 
Lefkoşe ile adanın batısınj ayı
ran yoldaki barikatı Türklerin 
kaldırmasını istemelerinden çık
mıştır. 

Kerpiç ve taştan yapılmış kö
ye havan toplan ile ateşe başlı-
yan Rumlar arkadan taarruza 
geçerek köye girmişler ve çarpış
malar beş saat devam etmiştir. 
Rumlar ilerlerken portakal bah
çeleri ile kavak ağaçlarını si
per olarak kullanmışlardır 

50 GAZETECİ KÖYDE 
rî';!nl;!r bir ara etralı kam:ş 

^Devamı S«. T Vi.l da) 

* 

HÜKÜMET 
U-THANT'A 
TAM YETKİYE 
İTİRAZ ETTİ 

İNCİ TUGSAVUt, 
bildlıiyoz, ANKARA 

DİRLESMIŞ Milletler Gene) Sck-
^ reterj U—Thant'm »Kimseye 
danışmadan Kıbrıstaki bans kuv
vetlerine talimat verme kararına» 
Türk hükümeti itiraz etmiş v« 
İT—Thanl a «Bu hususta Türk h'>-
Icûmetl ve digeı ilgili dcvletUzl* 
müzakerelerde bulunmasında fay
da mülftbasa «dlldiâlni» bir me
sajla bildirneyi kararlaştırmıştır. 

Dışişleri Bakanlığınca U—Tanht'a 
gönderilmesi kararlaştırılan me
sajda, Kıbrıs hükümeti «TabiTİnln, 
Birl»(mt( MllUtUrce d» kabul »dl-

(Dtvamı Sa. 7 Sü. 1 4a) 

Dr.Küçük,Rosides'i 
Adaya çağırdı 

B. MİU.ETLER, AP-
Kıbrıs Türk Lideri Dr. F. Kü

çük, U-Thanfa çektiği bir telgraf
la, Kıbrısta durumun sakin oldu
ğunu. Türklerin durumu kötü gös
termek istediklerini tekrarlayan 
Makarios'un, B. Milletler temsilcisi 
Rosides'i. Türklere yapılanları gör
mek üzere adaya çağırmıştır. Dr. 
Küçük. Rumların son günlerde ha
van topları, bazukalar, buldozerler 
ve tankların hücuma geçmiş olduk
larını hatırlatmış ve Rosldes'in bu 
gerçekleri nasıl görmezlikten gel
diğini anhyamadığını söylemiştir. 

İnönü, Kanunların bu sürede çıkmaması 
halinde çekileceğini ve bir daha hiçbir 
suretle görev almayacağını söyledi 

i ANKARA, Özel 
[ C H P '^^UBUNDA dun bir konuçma yapan Başbakan İnönü 

((•Vergi retorm Kanunları bu ayın sonuna kadar çıkma
dığı taKdirde hükümeti bırakacağını» bildirmiş «Bir daha da baş. 
ka hükümet kurmam, bu son tecrübedir» demiştir. 

k ANKARA'da garsp içen iki artcadaş sarhof olduktan sonra 
'münakaşaya başlamışlar ve münakaşa kısa zamanda kavga 

halini almış, bıçaklar çekilmiştir. Neticede köfteci çırağı 
Abdullah Karadere, Mehmet Aksu'yu öldürmüştür. Resimde. 
kaatil köfteci yakalandıktan sonra görülüyor (Foto; AKŞAM) 

'•a getirilecektir. 

^''YAŞINDAKİ NİNE 
5OK AZ YAŞADIM» 

' VE SONRA ÖLDU DED 

^rkiv 
SİVAS, Öze» 

H l j if«nir. en yaşlı kartmı 1,5 a-
"ce e"̂ '̂ '̂" Şimşek nine evvelki 
Süstür '"̂ ê kalp sektesinden öl-
Clef, ''•inya basınının bir kaç 

"'nin iRn "^'" bahsettiği Haccr 
ı't« rtM. ^* '̂"da öldüSü ve ha 

n 

''̂ "l'KUİ''"'̂  lîizı İle 81 torununun 
N c î h!" öğrenilmiştir Ömrü bo-
% h , „ '̂''<lvede dört Osmanh P«-
•̂ rim ''**" Cumhurbaşkanının 

NatijJ*'^^»" Hacer ninenin 
'8 l hüH " ^ ''alpten şikâyeti ol-

"^"•ılmtsOr, 
. V e r - , 

*" «H ı^hunu teslim eder-
"*"» Ve*I"^ '"'' '* vaşadım. de-

^»nrıy, jükretmistlr. 

Diğer taraftan önceki gün haberi 
alınca şok geçiren ve «Banim için 
bu dünyada htrşty bitti» diyerek 
birden cama doğru İlerleyip yum-
rultlariyle pencereyi kıran Ayhan 
Aydan'ın ellerindeki kesikler dün 
dikilmiştir. Doktorlar ağır bit şok 
geçirmekte olan sanatçıyı tedavi 
etmektedir. En yakın arkadaşları 
Sadan Candar ve Sevim Levenlog-
lu ile kardeşi -Adnan Aydan, ta
nınmış sanatçıyı bir dakika bile 
yalni7. bırakmamaktadırlar. 

Devlet Tiyatrosunda «öp Bern 
Kate» adlı müzikal komediyi oyna
makta olan Ayhan Aydan, bundan 
böyle oyuna devam edemlyecek ve 
Sevda Aydan Avrupadan dönünce-
ye kadar yerine devamlı olarak 
dublörü Müdevvet Günbay sahneye 
çıkacaktır. 

BABASINA GtLEN MEKTUP 
Babasuii «elen gecikmiş b) 

mektupta, Aydan Alnar. çok gürel 
kır arkadaşları olduğundan, bu a-
rada derslerini de İhmal etmediSin-

<D«vaBiı »«. 7 İÜ. I de) 

ii Namusumu korumok 
için jıona Hacı bulun» 
Kızı « y e r e batasıca Nermin» den kaçan 
kadını ıssız yerlere götürmek istiyorlarmış 

C E L A L E T T J N ÇETİN 
j ^ A D l N soluk soluğa girdi gazeteye.. Alnındaki terleri sildi.,. 

«Ayağınızı öpeyim beni kurtarın» dedi, «Bana bir hacı bulun» 
dedi. Sonra çantasındaki paralan masanın üstüne koydu: «Kaç 
para isterseniz yereyim, bana bir hacı bulun.» 

Feci olay aolayısıyle Ayhan Aydan'ın «op Beni Kat«» deki rolü 
iptal edildi. Yerine dublörü devam ertccpk. Resimde, Aydan'ı 
kara haberden önce, bir temsüdt tebrik edilirken görü^'orıunuz.. 

Adı Fatma Scrtel kadınm. 38 ya
ğında, iki çocuk sahibi, kocası ölü 
Feriköy'de, Merhaba apartmanın
da oturur Sonra nefes almadan 
anlatmağa başladı: 

«— Benun bir kızım var Dört 
sena önce ortalıktan kayboldu. 
Soma çıktı geldi. Ama ne geliş, 
tam malın gözü olmuş senin an-
Uyacağın bey onnan, bunnan ya
ğıyor iste. Artık tahammülüm 
kalmadı. Namusumu kurtarmalı 
istiyorum. Onun içm bir ilacının 
vanında parasız olsun oturmak, ça
lışmak istiycrum.> 

- Evet ama kızın ne olacak? 
— Kızı da kim kurtarırsa kur

tarsın. 
(Davamı Sa. 7 Sfl. 4 «•) 

Lokantalarada 
zam yapılıyor 

Sinema bilet ücretlerine zamdan 
sonra, dijer esnaf da harekete geç
miş ve tarifelerinin arttırılmasını 
İstemiştir, Belediye İktisat Müdür-
lliğünün hazırladığı teklife göre, 
otellerin gecelik ücretlerinin 150 • 
300 kuruş, lokantaların İse aebze 
yemeklerine 25, et yemeklerine 50 
kuru; zaa yapümaaı kararUfttnl-
mı§tır. 

Milletvekillerinin Meclis ve 
komiBS^on çshşmatanna devamı
nı sağlamak amaciyle yapılan 
toplantıda İnönü bütçenin kabu
lü ille lüzumlu gelirin temin edil
mesi gerektiğini ifade ettikten 
sonra şöyle demiştir: 

«Hükümetin çalışmalarını 
cüçleftirmek isteyenler var. 
Vergi kanunlarının çıkmama-
•ını istivorlar. Defalarca söy
ledik. Bu kanunlar çıkmazsa 
hükümeti devam ettiremeyit. 
>erfi kanunlarını çıkaraca
ğız. Senatoda nisbi temsil is
teyen kanunu da çıkaracağıı. 

(Oavtnı Sa. » Sü. 1 da) 

Gürsel «Nurculuk 
faal iyet in in köl(ü 
dışarda» dedi 

ANKARA, AA. 
Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 

bugün gazetecilerle yaptığı bir has
bıhal (irasmda, Türkiyedeki Nur
culuk faaliyetinin, yabancı bir 
memlekette kurulan bir Nur Ens
titüsü tarafından beslenmekte ol
duğunu, bununla Türkiyeyl parça
lamak hedefini güttüğünü, faknt. 
hükümetin, gerekli mücadele İçin. 
sıkı tedbirler aldığını, söylemiştir. 

Cumhurbaşkanı Gürsel, konu
nun. Diyanet İşleri bakımından da 
değerlendirilmekte olduğuna işa
retle münevver din adamı yetiş
tirme gayretlerinin arttırılmış bu
lunduğuna temas etmiş ve «Bu 
kadar tecrübe geçirip bunca felâ
ket gördükten sonra, hâlâ vehim
lerle meşgul olmak, bir cahil ada
mın dedikodusu İçinde gayretler 
sarfetmek ve bir milleti ayrılığa 
•evketmek. çok kötü» demiştir. 

Hastahanenin 
aşçısına gazete 
ile teşekkür etti 

tZMtR, Ösel 
E«ıne şimdiye kadar rastlanma

yan bir ilân dün tzmirde münte
şir bir akşam gazetesinde neşredil
miştir. 

Teşekkür başlıklı ve Mehmet 
Öztürk ile ibrahim Yılmaz tar»-
ftndan gazeteye verilen ilânda ay
nen şöyle denilmektedir; 

«Hastahanede kaldı|ımız müddet 
zarfında, nefis börekleriyle bizle
ri son derece memnun eden İşçi 
Sigortaları Hastanesi börek usta
lı Hasan Pehllvan'a ve âmirlerine 
alenen teşekkür ederiz,» 

» 

J 
Canını ot itkar-dı<.. 

FATMA BERTEL 
Hacı arıyoT 

H. Menleş dün 
• • • • • • • • • • • • 

ogle uzerı oldu 
Emekli olbay komadan çıkamadı. Çelebi 
ile eşi ve oğlu Ankaraya nakledlldileı 

KONYA, Öı«> 
o y MA'YIS devriminde onemh rolü bulunan vf önceki gun şehrimize 

b«8 kilometre metafedekTAkyokus mevkiinde feci bir trafik 
kazasında afır yaralanan emekli hava kurmay albayı Halim Mcntet 
komadan kurtulamamış ve saat i t 4* Konva Askeri Haatancdndc 
hayata gözlerini yummuştur. \ (Dtvtaı ta. 7 M. I «•! 
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Bir DJkah yeDileoıe hikayesi 
Oyun yazan Refik Erdurân 

(ftimdı IngiUerede'eiir> ikinci 
eşi Leylâ'dan da aynlmük is
tiyor. Ama mahkemede, iki 
tanık göstermek gerekli. 
«İki tanıkla adam asılır» de

mişler. Refik Erduran araya 
taraya o iki tanığı buluyor: 
Burhan Arpad'Ia Şeref Oür-
• îoy . . . 

Tanıklar soruyorlar Erdu-
rftn'a: 

— Mahkemede ne diyece-
tiz? 

— Benim için, «Türkiye'nin 
en büyük ^amparasıdu» der
siniz. 

Daha aşagiM da kurtarmaz 
Bakınız tıe denli alçak gönül
lü ki, Kendisine «Dünyanın 
en büyük zamparasıdır» de
dirtmiyor 

tkı doğrucu tanık da mah
kemede yargıca, Refik Erdu-
ran'm miyük Kampaıa olduğu 
HM söylüyorlar. 

Yargıç Burhiuı Arpad'a .so 
ruyor: 

" Nerden biliyorsunuz? 

• Psikolojik durumundan.. 
— «Psikolojik filân olmaz, 

gazete yazısı değil bu.. Gör
düğün bildiğin? 

— Efendim, ben otu^ yıl
lık evliyim, öyle yerlere git-
merri... Ama çağrılarda, top
lantılarda Refik Erduran eşin 
den başka kadınlarla şörü-
nürdü. 

Yargıç Şeref Gürsoya so
ruyor: , 

— Siz? 
Arkadaş canlısı Şeref Gür-

soy başlıyor: 
--Oralara birlikte giderdik, 

oraya buraya, şuraya.. O bi
çim yerlere... 

Leylâdan boşanan Refik Er 
duran, kapağı Londra'ya a-
tar atmaz. Cüneyt Gökçer'e 

Şeref Gürsoy'a, daha da 
birçoklarına mektuplar gön
deriyor 

«Bekârlık AtatürkçuluKtuı 
Memen boşanın, Alattırkçüluk 
yolundan ayrılmayın!» 

Mektupları alanlar «Aca
ba?» diye düşünüp dururlar

ken. 611 de duyuyorljı Ki, 
ll*fik Erduran boşandığı kan 
sı Leylâ ile yeniden evlenmiş. 
Niçin? Belki Leylâ'dan daha 
iyi ve ucuz menecer bulama
dığından, diyorlar. 

Şimdi Şeref Gürsoy, Erdu
ran in .Atatürkçülükte ayrıl
masına değil de. tanıklığının 
şünıe gitmesine yanıyor. 

Biz bu hikâyeyi, bu gibi iş
lerde tanıklara ihtiyâcı olan 
yurttaşlarımıza uzmanları sa 
İlk vermek için yazdık. 

Anahtar taşımamak 
merakı 
CHP Edirne nuUetvekili Sü

leyman Bilgen, Sağlık Sokak
ta, altı katlı bir evin en üst 
katında oturur, tki de çocu
ğu vardır. Süleyman Bilgen'-
le karısı, geceleri geç saatlere 
kadar dostlarını ziyaret etmek 
ten çok hoşlanırlar. Hemen 
her gecp eve saat 24.00 y» da 
0.1 den sonra dönerler. Bun
dan tabii bir şey olamaz. An
cak, Bilgenterin çocuklarının 
uykusu hayli ağırdır. Bilgen-
ler masraf olmasın diye ikinci 
bir anahtar yaptmnadıklan 
için her gece apartman hal
kını yataklarından fırlatır
lar. Apartman sakinleri gece

nin bir »aatuı^t. en U*t kat
taki kapmm zil sesi yetmedi 
ği için. şiddetle yumruklandı 
ğını, zaman zaman da omuz 
lanıp kırıldığını duyarlar Ki
misi küfür eder kimisi de te
vekkülle boynunu büküp «Al
lah kurtarsın, ne yapalım mil
letvekili birşey gelmez ki e-
limizden)) deyip kaçan uyku-
lannı geri getirmeye çalışır. 

Gene böyle bir gün. Sağ
lık Sokaktaki apartmanın sa
kinleri gecenin 02.00 sinde ya-
taklanndan fırladılar. Siya
si hava elektrikli idi. Kıbrısa 
her an çıkarma bekleniyordu. 
«Mutlaka harb başladı» dedi
ler. Binada korkunç 011 gü
rültü kopmuştu. Ama Kısa 
bir süre sonra, Süleyman Bil
genin gene bir gezmeden dön
düğü ve çocuklarını uyândıra 
madiği için de kapıyı ömuzla-
yıp çirdiği anlaşıldı. 

Yat ı r varmış... 

AsıUşı. tamamlanamayan 
salonu yüzünden birkaç defa 
geri bırakılan Eskişehir Bele
diye Tiyatrosu, sellerden za
rar gören müesse.se!erin arası 
da. Sahnesine kadar sularla 
dolan tiyatroyu görenler ü-
zülmeden yapamıyorlar. Ke-

nn Ms-nf ıe«4 P ı jma 

le rejisör Ergin Orbey'm güz-
yajUrmı tutamayıp hüngür 
hüngür ağlamadı sanatsever 
Eskişehirlileri daha çok üzdü. 

Çimentonun Bozuk olması 
yüzünden yıkılıp bir daha ya
pılamayan Opera ve Tiyatro 
bınasi ile Bir türlü açılışı ol
mayan yftni Tiyatro Salonu
nun arasında bir hikmet a-
râyanlardan bazıları da şöy
le diyor: «Salonun bulundu
ğu yerde yatır varmış..» 

Gözlük dediğin 
nereye tak ı l ı r 

istanbul Emniyet Müdür-
lUgiinae son günlerde Bir 
gözlük modası çıktı. Özel Bü
ro şefi Mehmet Seren alnına 
taktığı gözlüklerle daha çok 
vatandaşların dikkatini çeki
yor, îşin orijinal tarafı göz
lüklerinin hep alında görül-
mesidir. Okurken, dolaşırken. 
Müdürlerin yânına girer, çı-
kafken Mehmet şeren'in gö»-
lülılerinl alnından ba^ka yet-
de kullanılmadığını görenler 
şimdi soruyorlar. 

«-̂  Acaba Mehmet Şeren'in 
alnında polisiye gözler mi sak 
İI7 Yoksa yakıştığı için mi 
gözltiklet alından başka ySrde 
kullanılmıyor?» 
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i 
î§çi Sigoıtalannm bu 
zihnİYeti deği$meîidiı 

t S M l v î sdıesi bizde sakiı okuyucunuu KadıKöyünden ys îd ı i ı bir mektupta sigor'*''*" ̂  
* yet ediyor Sigortanın, ihtiyâca cevap vermediğini, bu arada da akıl almayacak ıŞİev -̂ 'P 
dığmdan dert yanıyor. 
Diyor ki: 

«Benden ayds 180 liralık 
bir »igorta keaintiıi yapılır. 

^ 

i 

KARAO^LAN'^Huyfiam^lâlit^ .— SUAT YALAZ 
Yılın 2nci çekilişinde 

1 Apartman Doiresi 

I Kişiye 100*000 L> 
1225 Kişiye 257000 Liı 

Bundan beş yıı belki de 
daha faıla bir süre önce ü -
Sortadan bir gozlüh almdım-
dı. Çerçeve o günün «artla
rına uygun adi bir ae-/dl. 
Gözlerimin zavıfladı^ım hW-
««ttiğim için gedenlerde 
kalktım, *16orlaya gitlm. Ba- j 
na «Sana ancak cam vere- | 
biliriz, çünlcü len beş yıl I 
dnc<ı cercsve almıştın» de- } 
diloT >y) ima .çerçevenin | 
eereevel!k hali İcalmamışJı. I 
M* dedtmae bo». ainlayen 
B'l» «İmadı. «tıJeraan git dı
şardan al» diye bir da akıl 
oŞretJlIer. Simdi «»ruyo-
rum har 9ün kullanılan bir 
«ev ettıür Boyunca dayant-
blllr mi acaba? Acaba «Y-
dn <eo liramın alan bu mil-
en'Ofo eo fazlası 40-50 lirayı 
bulan cerc?veyi bft̂  vıl sofl-
ra yenileyemez miydi?» 

W 
Mtsiten kredisi 
sırası bekliyor 

Sedıî öîtüı-k bil* SultanaA-
mettan yazdığı mektuı>ta, Sm-
lâk Kredi Bankasının Yâ^ı 
Tasarrufuna para yatıralı üç 
yıl olduğu halde hâlâ kredisini 
alamadığını, müşkül şartlar al-

. tında bulunduğunu sö.vüyerek 
ilâve ediyor: 

«— Ben emekli bir suba
yım. 19S1 yılında Yapı Ta-
•arrufu açtırdım. Yaptığım 
mukaveleye göre hem {aia 

Kien 
'İllini"' 

ANKARA'dan Huieyin Gülsen Eskişehir Porınk *M| 
merraaımn değiştirilmesini ve şehir dışına» •*' 
nal kazılarak çayın buraya aktarılmasını, 
Çin da halk tarafından bir kanal açma 
»mm açılmasını tavalye ediyor. 
Yalâvâdan Asiyâ Malkoç. Bejöğlundaki **"*'•*'",J'„ 
tışlaf^a çürük malların satışa çıfcârıldılrını ve "*'^' 
da bunu bile bile aldığına temas ederek «Belediyem 
bu satışları şerektiğı gibi kontrol etmemesi vat»"'"' 
sın zararına «ehep oluyor- diyor. , 
Yenlkeyden C«vil YuksplVoca Y»nlkoy *"'' ' '* , ' ) , 
bir umumi hel* l-ulunmayışıtiıJan «İkAy»» » « * " ' 
«bu yUadon »«nül civardaki arlalan klrlettyUr» 
mektedir 

bunun '" 
kampanr*-

4«-

alacak, hem de ıkramiy*l»r-
den İstifade edecektim. A-
ma banka bu mukaveleyi 
tek taralh olarak beıdu ve 
kredimi henut vermodl. ISU 
puanı tamamlamamız ja-
rekirken ÎOO puanı dn ta
mamladık hâli kredi yok 
ertalıkta. Acaba boşuna mı 
bekliy«ru«îj_« 

İHİ 

yajma eristiklerini söylüyor 
dıvor ki - „ , 

. _ »imdi bu ihllV»"" ^ 
meb ylyeeek M M » ' " ' * J ! . 
Jiller. Onlarm bu ''«'""T, 
rı kar«ı»mda »U «« «»V, 
olarak ı.tırap i^f^^ul 
»u hayatta «im««U*i Mİ»» 
mayan ihtiyarlar» "'"'^t. 

r»- a . 

hayır kurumu 
onları bıjı-ın.' basam»* 5 

Darülocezeyi 
göreve davet 

Adapâzarımn 8r*m«r ««yün
den Mustafa Sogancıoflu. köy
lerine 60 ^ İl kadar önce gclmi,î 
hır kaıı-koca göçmenden bah-
seöcıek bunların kimaesu ve 
fakir olduklarını yıllarca köy-
lülünün onlara vardım eüığinı 
yazıyor vt bunlıâın şimdi 85-90 

tevili 

mı 
mı? Bana yol sost»"» 
»mürlerlnin «anu jaln"» "" 
sanları tıcak ellera 
deUm...» 

Mustafa So|anc:üğluıHnı ^ " 
i*Urtün insanU'-ma kârü Ş"^ 

»• 5 

K«y- 5 . 

i 

Son para 
yatırma günü Mart 

DOKTORUNUZUN 

* * 

M İ D E 
EKŞİMESİ 

OSMANLI BANKASI 
YILDIZ: 4M/2t84 

AMASYA ERYATACL SAT. AL. 
KOMISYONUNDAN 

15000 Kilo Koyun Eli kapalı zarfla 30 Mart 13(4 talihinde »aat 
11.00 d* alınaetktır. Tahmini Bedeli 112.S00 lira Olup Gaçiei Te
minatı tl7S liradır. Teklif Mektuptan ihal* saatinden bir saat ev
vel kabul edilir. Evsaf ve şartname Komisyonda gariilebtllr 

'J6 Basın: 34451 286S 

Mıao ekşimesi çok sık \ e henıtn h*r zaman herkes
te rastlanan hastalıktır Sebebi çok olan mide ekşimeleri 
yaşlı bünyelerde azami dikkat ister. Orta yaşlı geçmiş 
şahıslarda devamlı ekşimeler ülser veya kanser şüphesi 
uyandırabilir. Fazla tuzlu, biberli, i.vi pişmemiş ve sala
mura yemeklerin bo^.ulmuş gıdaların sebep olduğu ekşi
meler sırasında mide suyu çok artar bu da midede gaz 
teşekkülüne sebebiyet verir Gaz hastasının çeşitli organ
larında şikâyetlere yöl açar. Basit ekşimelerde Bir ufak 
kaşık karbonat gazın çıkmasına ve midedeki ekşiliğin 
kaybolmasına yarayacağı için fayda sağlar. Ama devam 
eden ekşimelerde mutlak hekime başvurmalı, orta yâ$ı 
geçmiş kimseler bu konuda çok titiz davranmalıdırlar. 

lüiUnün inşa 
dufu bu iyi 'üsleri 
Darülaceze Mıidürlü.f,ü"<-' 
rur. Erenler \- ivlül?ıi • 
kendilerinde" ''*' »«kieın, 

i! 
Biletçilerden 
şikayet ediliyor 

6akırkâ><ien Necıjet 

I- V d l ı 

lüU.llU' 

(la ötöbüs "mietcilerinden ^*^^ 
li ftiletçılerin otobuel»", 
yolculara iyi muamele 
diğinden Ve laubali *>'r j , . 
Sohbete daldıklanndâri y» 
diktan sonra başında-ı «<=̂  

defal»"- '̂ leK 

etme-
sekıH* 

6ir olayı anlatıylSr 
rnu* İneceği durağı 
.«öyleyip biletciyı '"^^'j M,lı-
istdegini biletçınm l â « "^ -,,-
m ve ikazları duymaciıiı"' "°j 
ra numarasını isteyi"^* j_ 
kendisin* tecavüz ettiği"' ^ 
direrek »Kocaman Bir otJ>̂ û _ 

bu KıJ' halkı önünda tecavüze 
dım.« diyor.. İlgililerin - - , ,„r 
nu üzerinde dikkatin' ^*x"ij,« 
ve okuyucurrıuzun îkâV ^^ 
15.3.1964 günü saâf l*'"^^!. 
Bakırköyden. eaheel«v»ef« » 
k.-ın 98 numaralı otböş •"^*.^. 
nün »ebebi:\et v e r A | W 
rnyoruz.. 

d»ıy«* 

I 

I 

Dil 

^i 

% 

TiiiHmıttımıiniıiıiiiııııiMiııınHiınıııtııııınıitilitıııiNiinııııııııııııııınııııııııııritilitııııiiiımttımınıııııı 

Sül fa t D'HIumine A lmocok t ı r 
İstanbul Belediyesi Suiar idaresi Müdürlüiündeıı 

İdarenüî ihtiyacı lüOU ton sülfat D'alumine satın almıliaiı 
işi kapalı teklif mektubu alnlak sur«tllft İhaleye çıkarılmıştır. 

İsin muhammen bedeli 454.000.— ve muvâkkat teminatı 
:54.üOO.- liradır. 

Şartname Dfldeli mukabilinde İdare veznesinden temin edi
lebilir. 

İsteklilerin .şartnamesi dairesinde hazirlıyacaklan ka^ialı 
teklif tnektuplarmı en «ec 10.4.1964 cuma g\ınij saat 11.00 e kâ-
dar Müdürler Kurulu Sekreterliğine vermeleri ilân olunur 

İdare ihalevı yapıp yapmamakta ve dilediSine yapmaitta 
^erhesttir. (Basın: .lâssı 2865 

EVPAK Yer Süpürgeleri >Fİ:İOO Tl. 
TAKSİTLE 

SABRI ACARSOY'OA 
T o p h a n e , B o ğ a z k e s e n 1 6 8 - T e l . 4 9 1 8 7 6 

TüUy BE$J«0**''' 

Cayd.t AVDI" 
Evlandit*)' . j j |4 

Belediye «»rayı ' —" 
ist. Aksa"* 

YILDIZ: 4SS/29SS 

Oya AKKAYA 
ile 

Ceyhan SEZGİN 
Niaanlandılar 

ll.).19t4 Şadırvan Ut-

İ t i . Akaan: 1M7 

Erziccon Şeker 
Fabrikosı Müdürlüğünden ^ 

1 -7 K e m a h l l i e s i n i n K ö c a a r a p l a r mevk i inde v« r'*'^'!'''*V^ıJ 
K m . mesafedek i ta.s o c a k l a r ı n d a n 1964 yılı ^ ^ ' ' ^ t u V* 

Seyir ve Hidrografi Dairesi 
Başkanlığından Bildirilmiştir 

; Denizci ler* ve HeyscıUra JO&eyılı Tebliğ 
-16 İlâ 38 Mart 19«4 tanhlerinâe ı>8WJ He l?iMl saatleri ara

sında âsagıd* smırları bildirilen sana ıçmde seyr«tme. dtnhlr' 
leme, avlanm* ve 9300 metre yükseklik cSn v« rtıai emniyeti 
bakımından teniikeiiair 

^ VBS lotüiıinav' ^ulıiBt. focuiıliir foruma Birliği Başhaniığınoan 

Cinai 

I - Ekmek 
— Kovun p' 

; - SıSır eti 
Vıta .\a4ı 

Mıkiarı 
r«n 
»6 
2..) 
lî 
I 

Muhammen bedeli 
I-lr.Kr» Snl. 

- Vi I*' 
7. 60 
6 00 
s. DO 

Tulaıı 
LU» Ka. 
323/ö on 
I780Ö.OO 
ISOOO.OO 
.ısooön 

Geçici teminatı 
Lira X l | . 

2430 00 
lâU 00 
13S0 00 
413 00 

; - ÇOCUK Bakuu >-.- «etıstjrme vurou ihtiyacı için yukarıda yazılı dört kalem yiyecek madden-
• ıın ihalesine 'i nisan I9t>4 Derşembe günü VlMyette saat 10.30 da başlanacaktır. 

2 - Kapalı 7.arf usulü, ile ıHalesı yapılacak üç Kalem maddeyi müteakip vıta yajı afik eksiltme 
ile yapılacaktır 

3 - Şartnameler Yetiştirme Yurdunda «örüiebllir. İsteklilerin geçici teminatlarını ftirllk Mes'ul Mu-
la-sıplıjıne yatırılarak, mpzkûr güft. saat 9,30 a kâdaı kapalı zarfların Birlik Encümenine vennclen ilân 
ıhınıır 'âasın: 38971 3M1 

KARADENt/. SİLE 

I nci Nokta 
t . 5832 No. lu Şile fenerinden 36S derece ve S,S «il mesafedeki 
anı M derece (C dakika ko^ey. tulU 29 derece 32 dakika Do|u 
olan nokta. 

3 ıtci Nekta 
.Arzı 41 derece 19 dakika kuzey 
Tulü 7^ derece 32 dakika Doru 

3 rtcâ Nokta: 
Anı 11 derece İP dakika kıızey 
Tulü 29 derec-! 4S dakika Doin> 

4 ıtcü Nokta: 
.Arzı 41 derece 09 dakika kuzey 
Tulü 3» derece 43 dal.ika bos» 

Denizcilere vr Havacılara öftemi« Mitili elttitar: 
fAuuı 3M}) M«2 

Asliye Hukuk 
Hakimliğinden 

S62—385 

UıunkSprunuft Turnacı höyıin 
den Hasan Hüseyin Çatal tara-
fmdan aynı köyden olu(. adresi 
meçhul Hasan Keskin aleyhine 
açtılı Men'i Müdanle dâvasının 
yapılan duruşmasında. 

Dâvahnm adreeı Bilinmediğin-
dert, adı çıkan davetiyeler bilâ 
tebliğ iade 6lundu|uııdan. dave
tiye yerine kaim oln.ak üzere 
fâzete ile ilânen tebligat, icra
sına karar verildiğinden, dâvâlı 
Hasan' m 30.3.964 tarihine mu
allâk dâvanur duruşmasına gel
mesi veya kanunî b'r vekil ile 
k«ndıs;ni temsil ettirmesi lüzu
mu davetiye yerine kaim olmak 
üzere ilânen tebliğ olunur. 

(Sasın: 408SI 2874 

•2 
olan 5000 Ton kireç taşının ihzarı, Fabrikamıaa n» kli 

istif işleri için teklif alınacaktır. 
tlıale 30,3.1964 Pazartesi günü saat 14,30 da l'al"''''*?^^'^ 
yapılacağından tekliflerin ayni gun saat 14,00 e '^^ 
Muhaberat Servı.sinıiiic levdi edilmesi Şafttıl". ^^^ 
vaki gecık'iıeler kabul edilmez.. 

•i - Teminat miktarı; TL. 12..500,- (tİrıikıbuıbeşyiMi ^İ«el>' 
4 — Şartnameyi sörmçk ve daha fazla bilgi edinmek * * " ^ 

İRrın Fabrikamı» Ticaret Servisine veya Istanbu''** ^^^t 
•tiye 5eker Fabrikaları A.$ nin İstanbul Bürosuna 
raraatian. ^^^j^j^ 

,ı»d« 

.") — Fıbrıkamız 2490 sayılı kantıha tabi olmadıkından 
yapıp yapmamakta veya flilcdi.Cmt vfrıiT^ktF ««• 

(Basil i 40521 
rB«st«L 

TELİ 

iJtikı 

Dişlerinizin Beyaz kuvvetli ve 

sağlam olması için hergün 

tat AKSAM 

«>••>•«•»••••««•»»e»•»»••«»«>«»»»«>»•»>»»»»«>»««» e e»eee»eee^aae«a^e» 

SATILIK KOTRA 
'i< uvjtun ihıiu haı iM/ vapııı 

MARKONİ STÎLİ KOTRA 
-aiılıKlır Tediyede kulayUk. 
M I R A C A A T : 220497 l-rcan BAİ^OL 

^ r ^ l ^ ^ ^ l ^ " r ^ r ^ ~ l ^ * l * l ^ * l ^ * l ^ ' > ^ ^ " • " » - ^ » V - ^ ^ V ^ g - V X ' * U " U ' V " 0 ' ' t ^ r * ^ V V ^ ^ ^ I * 1 ^ ' l ^ l " " • j ' l T l ' ^ l ' T ' ^ r V ^ f ^ l i l l i l| I ' • • ^ * * * * ' 

ANKARA TURİSTİK A S T O R Y A ' d a ffjffll 

^Sönâ 

^•»••»^•»»•»••»t »4»i»»»»»»»4»»»» • « • « » » » » »»»i »f»<<»»»»W»4»»»»»M»^ 

Çotolca Felediye Başkonlığmdan 
B*edly#rtıltt ıtt KMâd« ttırf «Irk. UMIMH I^,|(. gıtfımıâ 
«uretlyM mmi\an 

i - tltâi* )1,3.1M4 salı funu «tıt 14,30 da Büedı)« Enclttilnind* 

t ıhtınmen bedeli 5000.00 Urı olup jeçjcJ teminatı 375.00 11-

8«ledly« sltıjı yi^vt yl^<«âlft* «ıTW«tir 
'tâtul: 3594 ı M5S 

/ / â n 
Mikt^ı: Tutun: 

l o y u A İÜ 4000 aUM 9106.01) 
8ıgır«tı MOO ÎSÖÖÖ 1675.0Ö 

Kars Doğum ve Çocuk Bakurt evinin Gündelik yiyecrt *^ 
tiyaçları kapalı zarf usglıyle İhaleyi konmuştur. ^ 

Ek.siltme8i f-/4/964 Perşenbe günü saat 12 de I>o^""'j!|U 
fiaş labibliginde yapılacak, İsteklilerin teminat akçalai^ 
maJ ,'<sndığına yatırarak ihale âaatından bir saat evvelin» ^ 
dar teminat zarflarını idareye vermeleri postada gecikm** 
müess?se mesul deyildlr. 

(Basın 4013 - A • 21241 -

Satılık Emlâk 
%mmt KıliÇİIİ kUtiyt C«(* İ l r t Çırtir »oMk N* 1» ** 

MI. 4 Kıta tmir Durumlu Mtılıktır 
t e l : Jl 12 80 9 - l.-î aran 

MTiitlul Akitlfi 

iıTTI—r<'"iırTıTiTTtf- I 

K^V*' **J*J I 



'̂* Mart 1954 

S'yı: 16675 

1. 3, 4 I bıei n h l f c U ı M U n ; I . T 
ir.ci «ahıi»lerd« 25 lir»; kayıp, »•-
sekküı, aiöra, mtTİid N (5 Mnlim» 
kadar» Do^um ni»an, nikâh 58 lira 

IBONE: TOBKtYE ««!• ««laUk W 
Alt) a r ü ^ «0: Oc aTlıSı U 
Urad» Yabancı namKScat-

ı»r» PTT öc»aJi IIİT» adlUı ArUk aben» rokmı 

G ü n e ş 6.02 11.42 • Akşam 18.21 12 00] 
Öğle 12.23 6.01 • Yatsı 19,35 
İkindi 15.46 9.26 • İmsak 4^» lO.l 

Hicrî 1383 Zilkade « j^ Rnmi 1380 Mart 7 
Takvim 

12 00] 
1.31| 

lO.Üffl 

AKSAM. B A S I N 
l A S A S l N A U I A C A Ö I N I 
T A A H H Ü T CTMİ9Xtm. 

Bir Valî  elinde kazma 
ileyol yapımına katıldı 
İçel Valisi'nin yol seferberliği teklifini köylüler kabul etti. 
Köylüler araç istedi, bedenen çalışacaklarını belirttiler 

Ahmet CANER bildiriyor, SİLİFKE 
İÇEL Valisi Lütfi Hancıoglu 11 sınırları içinde 1964 yıJı 

sonuna Isadar hiç vasıta giremiyecek, hiç bir yol kalma
ması için «Yol seferberli&i» İlân etmiştir. 

J * " I.U..» nancıogm, Koymıerie Deraoer yol yapıyor. 

f^iÇ, V 

f 

DİNLENİRKEN 

EN 

0 0 P 

laNjz „azk için_ 

^••E T E K N İ K SANAYİ ve TİCARET Ltd. Şti 
•balata Tahir Han Kat 2 İstanbul 

Tel: 44 40 28 - 44 75 54 
İltilrU ^Ç*<EN Kol i . Şt i 

J ^ 8 ' Cad. 30 Beyoğlu İstanbul Tel: 44 49 35 

Val inin b\i teklifi ilçe ve koy 
halkı taraf ından m e m n u n l u k l a 
karşılanmı;? ve bu seferberliğe 
katı lacaklarını bildirmişlerdir. 

İmece usulü ile yapılacak o lan 
yollar için köylüler ilden valnus 
yol yapım aracı istemişlerdir. 

Vali Lütfi Hanr.ıoglu vol ya
pımları ile bizzat i lgi lenmekte, 
yolların yapımında kendisi de 
çal ışmaktadır . Bu seterberlıge 
Uk önce ilçemiz KesU türkmen-
lı, TürkmenuşaSı , Ovacık köy
lerinde başlanmıştır, İçel Valisi 
Lütfi Hanrıoglu ve ilçemiz İcay-
makamı Adnan KızıldaÇlı yolla
rın yapımında hazır bulunmak
ta ve oundan duyduğu hazzı be
lirtmek için de bazı anlar kaz
m a ve küreklerle yolun yapımın
da fiilen yardımcı olmaktadırlar. 
Köylüler «Yol seferberliği» n e 
bedenen yardım eden İçel valisi 
Lütfü Hancıoglu ile kaymakamın 
bu hareketlerini «Uğur» kabul 
e tmekte ve bu işin çok çabuk 
biteceğine inanmaktadır lar . 

FLORYA TESİSLERİ 
5 YIL SÜREYLE 
KİRAYA VERİLECEK 
Florya tesislerinin durumunu 

görmek ve bu tesisleri daha iyi 
bir şekilde işletmek üzere gejeklı 
tedbirlerin alınması için dün Bele
diye Başkanınır, başkanlığında bir 
heyet Floryaya gitmiştir, 

Ahnan karara göre bütün tesis
ler be.-? sene müddetle isletilmek 
üzere isteyen bir şirkete kiralana
caktır. Bu sayede yılda 1,5 mil
yon Jira gflir sağlayan Florya te
sislerinden 5 mıl\on lira kazanç 
ılınması mümkün olacaktır. Yakın
da tesisler ihaleye çıkarılacaktır. 

Türkiye Gazeteciler 

Sendii(o$ı Burso 

şubesi açıldı 
Türkiye Gazeteciler Sendikası 

Bursa şubesi de dün törenle açıl
mıştır. Bu münasebetle yapılan tö
rende Bursa Valisi Fahrettin Ak-
kutlu. Belediye Başkanı Kemal Ben-
gü. Bölge Çalışma Müdürü. İşçi Si
gortalan Hastanesi Başhekimi, 
Türk-U tepısilcisi. çeçitH sendika 
temsilcileriyle davetliler ve Tüıkl-
ye Gazeteciler Sendikası merkez 
jönetim kurulundan Yılmaer A i -
ra!' İle Yenisey hazır bulunmuş
lardır Böylece İzmir ve Eskişe-
hirden sonra sendikanın üçüncü 
şubesi de açılmı; bulunmaktadır. 

PLÂKA DEĞİŞİMİ 
İÇİN ÜNİVERSİTELİ 
GENÇLER ÇALIŞACAK 

Sehrimizdekı motorlu vasıtaların 
plâka degiiJm işlerinin yaoıldıâı 
Sergi Sarayında dilekçe yazımı ve 
plâka söküp takma gibi işler bazı 
fırsatçılar tarafından fahiş fiyatla 
yapıldığı yolunda trafiğe yapılan 
şikâyetler üzerine ilgililer burada 
sıkı tertibat almışlardır. Bu arada 
Teknik Üniversite öğrencilerinden 
bir grup bu işleri gavet ucuz fi
yatla yapmağa talip olduğundan, 
Trafik Müdürlüğü gençlerle an
laşmaya varmıştır. Buna göre me
selâ dilekçe yazımı 1 lira. olâka 
söküp takma iki buçuk Ura gibi 
bir tarifeye tabj olacaktır. 

Yapılan şikâyetlere göre hâlen 
dilekçe yazımından 2,5—5 lira, plâ
ka takımı için de 7.5—in lira alın
maktadır. 

KÜLTÜR 
Ansiklopedisi 

Mi Sahife 100 Kuru!> 

[ İkinci Faslköl Çıktı 
l Hürriyet Rek, 36 2894 

î 
I 

i lâncıl ık 8829,2899 

Yalnız 
Küçükbebek Yah Gazinosunda 

Her Akşam 
Çılgınca Kahkaha, Ne»'*' I^ğl'nc* ve Müzik 

RADAR Rakl&m 43/2M1 
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HAKİKİ 

JOB 
AÇIK ALTIN RENGİNDEDİR JOB I 

İSVEÇ ÇELİĞİNDEN İMÂL EDİLİR JOB i 
TRAŞ BIÇAĞI 

JOB 
Sert sakala: 0,08 m/m 

JOB 
FEVKALÂDE KESKİNDİR 

JOB 
VÜZÜNÜZÜOKŞAR GİBİ TRAŞ EDER 

QİDA SANAYİIA-Ş. 
RüRUCüSü M NURİ ÇAPA 1915 

B E Ş İ K T A Ş . V I L D I Z A Ş A R İ Y E C A D . 3 4 İ S T A N B U L 
T E U . A 7 7 6 7 4 - 4 8 5 3 3 7 

YILDIZ. 4M/2M8 

RAKANIARLAS 
• 5-

Turldyede çalışan 
çalışmayandan az 
T tJRKİYEDE 12 milyon 750 bin insan çalışmaktadır, 1962 yıiınd» 

yapılan hesaplara goıe T^rkiyerie 15 milyon 700 bm msan 
çalışacak durumdadır, ancak 15-85 yaşları arasında 12 milyon 750 
bm kışı çalışmaktadıı Gen kalan 1 milyon 450 bin insan çalış
ma "aşında oldukları halde, ,a öğrenci, va asker, ya hasta, ya ev 
kadını va ds hapis oldukl.-.n için çalışmamaktadırlar, 1 milyon 500 
bin insan ise açıkça işsizdir Bunlar çalışmak istedikleri hald» 
is bulamayanlardır, 

trstelik bu bir buçuk milyon işsiz, en > üksek çalışma mevsi
mindeki i?si7 sayısıdır. Yaz mevsimi dışında bu rakam daha <!• 
kabarmaktadır, 

ÇALIŞANLARIN ÇOftU TARIM ALANINDA 

Türkiyede çalı;an nüfusun yüıde 77 si tarım alanında çalış
maktadır, 

tş kollarını, tarım sana.vi ve hizmetler olarak sınıflandırırsak, 
çatışan nüfus iş kollarına söyle dağılmaktadır: 

Tarım 
Sanayi 
Hizmetler 

1.180 000 çalıaan nüfunın S 77.4 I 
1,250000 » » S t-* * 
ı.tsoooo » » % l î t 1 

Bu sınıflandırmada her türlü ziraat ve hayvancılık tarım; 
imalât, imşaat ve madencilik sanayi; ticaret otelcilik lokantacıhk, 
devlet hizmetleri ve diget hiznıetler de hizmet olarak vasıflandı
rılmıştır. 

Dünyanın diğer ülkelerinde 'se. —tabiî ileri memleketlerde—r. 
nüfusun ıs koll.nrına dağılışı Türkiyedekinin tam aksinedir. Ora
larda nüfusun çuğn •sanavde çalışır. Tarım alanında çalınanla
rın cnğtmlııkt» olması genellikle bir gerilik işaretidir İşte bir 
kac İleri memleketteki çalışma nüfıı- - fo"n'^na naSıli' tab
losu : 

I:: :ı: ;:: 

i:: ::: 
I : : 

Kanada 
o 0 

Tarım İt 
Sanayi (3 
Hlzmetlar U 

ÇALIŞANLARIN 

ABD Japonya 
• i 
7 38 

84 50 
29 15 

DURUMU 
• • ' • • • • • • • • • • " 

Belçika 
% 

1 
8( 
24 

Almanya 

3 
78 
18 

tngillara 
' • . 

4 
70 
28 

.•» milyondan ancak 15 milyonu calıjir yaşta olan Türkiyemll-
19«0 savımın» göre mesleklerin daha ayrıntılı bir düzenlen-

General De Gaulle 
6 ENEKAİ. Uv Gaulle'u 18 luuiraıı 1U4Ü da Bordeaax'dft 

raıLvoda dinlemişt im. U l^ndra 'dau «Fransızlar, m u h a -
.ebeyi kaybettik, ama harbi deı^il. Mutlaka yeneceği l .» 

diyordu. O günlerde Mara^al Petaiıı , .^İmanlarla mütarekeyi 
kabul etmiı^ti. Bütün Fransızlar, güneydeki yol lara dökül-
müşier \ e meydanlarda perişan serilmişlerdi. Maraşal ı anla
dığım kadar ( îeneral Ur Gaulle'de hayranlığım büyüyordn. 

.\sKcrsiz. silâhsız, parasız General de Gaulle . iman ı île 
etrafını da ikm ederek ordu yaptı . Şeflikte rakipliğe ka lkan 
General Giraud ve , \miral Darlan gailelerini atlattı . Franaa-
yı temsi l ^ r e f i n i n gururundan, o zayii zamanında da en • -
fak fedakârlığa tahammül etmedi. Bütün kaynakları e l l er in
de tutan müttefikleri ile eşit koııu^<mada ısrar ediyordu. 
Churenil l , «Ta.şıdığım haçlardan en ağırı —generali kastede
rek— Lorraine bacıdır,» diyordu. İ l en sözlerinin, zaaf ından 
geldiğini bilen ( hurrhill bu nazlara sabretmeyecek adam de
ğildi. Roosewelt onun için «Tıi i adam devleti» demişti . 

Zafer günü Fransa'nın babına geçti. Partiler, kendis in* 
rahat vermediler. Şerefli asker, volsuzluklara göz y u m a m ı 
yor, Konbinezoolara girenıi.>or. tavizlere gidemiyordu. Bfikfll-
meden çiftliğini' çekildi. 

Partiler, sürüp giden ve kendilerinden başkasına faydası 
ohnayan dalaşmaları ve entrikaları ile Frans ız lan bıktırmış 
Dcantlırmışlardı. Ce-zayir'i terketmek i s l emeyen ordu. h ü k ü 
metlerin kararsızlıkları karşısında isyan tehdidi ile. De Gaul
le A »eniden basa getirtti 

12 senelik yalnızlığında Fransa'yı düşünen general, yeni 
bir anavasa 'le partileri yerlerine oturttu. Fransa kalkındı. 
Kendisini iktidara ı;eıiren askerlerin başlangıçta Cezayir'de 
zaferlerini sağ l ıd ı . Fakat kararlı idi Fransa'yı Cezayir k a m 
burundan kurtaraeakt' Ya k a r a n yahut hâdiseler Cezayir'i 
tam bağımaııl ığa götürdü. Hayat ına malolabilecek suikaat-
lerin, askeri i svanlann üzerinden yürüdü. 

Bağımsız Cezayir'i dost yaptı \ m e r i k a da. bidayette K ü 
ba'nın sosyalizme girmesine yardım etseydi, Kastro da Mos
kova'dan medet aramaya meebur olmazdı. 

General De Gaulle, Yalta toplantısına davet ed i lmemiş 
olma.sını vaktinde hazmctmemişt i . Fransa'nın, atom bomba-
mna sahip o lamamas ına tahammül edemiyor belki İngi l tere-
nin atom bombasına, .Amerika'nın yardımıyla erişt iğinden de 
«üphe ediyordu. 

.Nato'da. bir .Amerikan — İngiliz — Fransız d i rektuan 
kurulması yolundaki teklifine iltifat edilmedi. Fransa'nın i-
kınci plânda kalmasını bir türlü yediremiyordu. Gurur yara
larının arılarını ( n e Amerika, ne Rusya h e g e m o n y a s ı ) dfls-
tnnı >U bilhassa Amerika'ya ba,ştutmak için bir üçüncü o r t s 
karvet olarak Avrupa birliğini kurma ile ç ıkarmaya bas-
vvrdu. 

Nato'yu her fırsatta zayıflattı. Fakat büsbütün çökert
medi. Birleşik Avrupa Devletleri işinde de, Fransız knvreti 
mantığının dışına çıktı. T a m a m e n katışmaya. integration'a 
yanaşmadı . Partili, pa-çal ı bir grup istedi. Kendis in in Fran
sa'ya lâzım olduğu fikri kadar Fransa n m da Avrupa baş ın
da bulunması kanaatini taşıyordu, 

Amerika, Avrupa Birliğine taraftardı. Böyle bir teşek
külün, dünya sulh muvazenesini tutmak için kendis ine yar
dımcı olacağın haklı olarak bekliyordu. Yoksa kendis in» 
karşı kullanılmasını değil. 

( D e v a m ı 7. sayfada) 
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Çalışan nOftıaun hiımet kollarına dağılışı 12.7S0.OOO klfl 
mesı yapıldığından ortaya çıkan rakamlar da şöyledir' 

Çalışma çağındaki her bin kişiden 759 u tarım alanında. 5S U 
imalât sanayimde, 4>! ı otel, lokanta gibi hizmetlerde, 31 ı ticaret 
ve esnaflıkta. 19 u kamyon, tren. uçak gibi ulaştırma işlerinde, 
18 sı inşaat işlerinde, 3 i maden ocaklarında ve işlerinde l'ı elek
trik, su, gaz İşlerinde, 62 si ise vasfı bilinmeyen işlerde çalışmak
tadır, • 

rtiıkiyedeki ı'şçılerin büyük çoğunluğu vasıfsız işçidir. Yani 
belli bir meslekleri, belli bir eğitimleri yoktur «Ne olursa yapa
rım» diyen cinsten bu işçiler ve çalışan nüfus da gene gen mem-
ieketlerm başlıca unsurlarından bindir. 

Ayrıca Türkıvede bir haşka dengesizlik daha vardır. Bir dok
torun yanında en azından 4-5 hemşire bir mühendisin yanında 3-4 
fen memuru ve teknisyen olması gerekirken, Türkı.vede bu işler 
tam tersinedir Doktor sayısı hemşire sayısında, mühendis sayısı 
teknisyen ve fen memuru sayısından çoktur. 

Sanayi ve hikmet dallarında çalışan 2 milyon 880 bm insanm 
yetişme tarzlarına göre dağıh^ şöyledlr-

73,000 vüksek seviyede Kiarecı ve müteşebbis 
7,1.000 mühendis, doktor, öğretmen gibi mesleki personel. 

142,000 teknisyen yardımcı saghk personeli, ilkokul öğret
meni seviyesinde yetişmiş persanel 

MO 00<< kücüK memur, kâtip, satıcı gibi alt kademe personel 
50 000 ustabaşı 

'.ıs 

i 
686 OOO yetişkin ve yarı yetişkin işçi. 
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HALLEYfMl VINYL ASPEST MODERN 

YER DÖŞEME KAROLARI 

I 

J.T.*, RAPOR MO U, TARİH' M,1.1IM 
Avrupaıiın tanınmış isimli Rarolaiindan riahı üstün vasıflıchr 

Modern miatlarda kullanılan yegâne güvenilir yer Uxm\ 
dur, Sıhhidir, ucuzdur aşınmaz yanmaz ve asU döçendikten son
ra kalkmaz. 

HALLEY 
Döşenen inşaatlar çok kolav ve çabuk satılır 

W SENE G A R A N T I L I DÖŞENMİŞ FİATI; 35,.- Tl. 
TelaioaK 44 47 12 — 44 (ş 39 _ u 52 n 

RADAR R E K L A M ; 4 4 / 2 » ! 
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İlâncılık 8769/2897 

T.G. ZİRAAT BANKASI 
<6aim, VXİ) 3683 

Alâka kesme 
KdrV Atelyemizde çalışmakta 

olan Vahan PapazoJ'ıU ile bu ta
rihten İtibaren ateiyemızle hiç 
hir alAkası kalraadı|ım lürum 
üzerine duyurulur 

Ytnı ti Kürk Psjstı 
Konya Sok t 

Rastme Ösaer 
Ankara Aktam 28W 

Golbe /htar 
»uç \ Firar 

MUSTAFA ŞAHİN Salih OJ, 19» Do | »8-
I A W I K ! l«'n Ta^köprülü - Uzunkavak köyünde çift

çi, halen Siirt . 4 3 Sv, A. da er 
Yukarda suç ve kimliği yazıh sanığın Diyarbakır 7, Kor Aa 

.Savnlıtmda hazır bulunması veya konutunu bildirmeti. aksi hal
de bütün mallarının haczedileceği 383 numaralı Kanunun 190 m»d-
desi gereğince İhtar olunur, ASKERİ SAVO 

( « . Basın 4071) MTI 

ELEMAN 
ARANIYOR t 

oto ve yedekleri satı.ş işlerinde çalıştırılmak üzere iyi İti- ^ 
^lizce bilir l>ir elemana ihtiyaç vardır. • 

Şartlar: 
1 - i n az lise ıneıunu olup Ticari muhaberatı idare ede 

bilecek ingiliıce bilmek. 

I - Askerlik vazifesini yapmıç olmak, 

I - Otuz beş yadından yukarı olmamak, 

Y'jkarıclakı şartlara haiz bulunanların, gerekil referans 

•n bonservisleri ile P.K 242 Şişli adresine müracaat edilmesi 

tst, Ak$am — 389! 
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li;ALr DfSJVEY, SİNEMAYA YENİ 
BIR YILDIZ DAHA KAZANDIRDI 
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DULLARIN DÜNYASI 
Talat/ ERKER 

(f Evliliğimizin ilk gecesinde 
hislerimde değişiklik oldu,, 

Dansöz Süreyya h, evlilikte hakim duruma geçmesinin 
yuvasının yıkılmasında rolü olduğunu söytüyor 
PVLILER, devam etUrem«dikleri müşterek havBÜarındaki seçimsiziık sebeplermi, elbettekı 

kendilerine göre izah etmelctedirler. Kimi kadın, hayat arkadaşı olarak seçtiği kişinin kumar, 
içki gibi kötü huylarından. gapkınlıSından veya nail çürünün yetersizliğinden bahsedij-ordu. 

NAA 

Biri de çıkıp «Esimle cinsel ba
kımdan anlaşamadık!, demedi. Hal
buki yaşadıgımiî cemiyetin birçok 
dâvelann» bakınız «cinsel dli-
zenalılik» «n olânria «etmektedir. 

Dul kadınlarla yaptıjıımz bu rö
portaj »erimizde, bu dâvaya par
mak basacak, acıkca konuşacak bir 
tipe de yer vermek iırtivorduk. 
Kişîi batı «e.vieri vapaı da duvu!-
mannı iitemez. Hattâ ba.şka birisi
nin aym şevi vaptıjtMiı jSrünce a-
yıplar.. r»un laman •«haklk.ıtler 
beni utandıvmazî. diyecek kadın s-
ladıV. Nihayet bir tanıdık vasıta-
siyl» tanı»tı4ımi7 bir kadın; «A! 
tabii hersevi acıkca .ınlatabllirim» 
dedi. Kadın dansözdü. Erkekleri, 
sahnedeki «yastık ntıraaraeı» ile 
tahrik ertpn d,ıiT;rt' «Uircv'.ı tr 

KÜÇÜKKEN BİLE 
ERKEKLERİ SEVEKDİM 

Genç kadın, evlcnmedcii riıiücki 
genç kırlık Rünlerinden bahıettl 
ence. KadıkSvde dotup büvüdö-
tünü. ort» halli hlr «ilenin eo-
cuiru olduiumı. cok küçük vasm-
davken bile erkek arkadaşlarına 
karjı yaki'i ü c dııvtiuîir.ınu belirt
ti. «Hattâ o kadar zaafun vardı ki. 
hofiım» «iden cocufu. oku) d«nQ. 
îü veya okuldan kartıjfım zaman
lar, parkların tenha kuşelerine eo-
<u kere ben sürüklerdim..> dedi. 

ilk evlenme teklifini de jafen 
böyje bir «park bulusmasmda» almış 
«Masum öf)üsm<lerle tatmin olmu
yordum-, diverek h.^sladı anlatms-
.var «16 yasında idim. Bir aksam 
okulJan d')neıken benim eib! Bjt-
rencl oUn bir çocuk takıldı arka
ma. Hoftıı. güzeldi Onun ir.m ta
nışmamız uzun sürmedi. Parkta, 
etraftan eörürle.r endis»-5İre rat-
men bodur hır aeat'm altında 8-
DÜStük, Takip eden «ünlerde de 
a.vnı şevler oldu a«aftı vukarı, A-
ma (çafH ıvlandıSSımız hir akeam. 
yabancının birisi öpüşürken kul»-
<ımiîdan tutup avaja kaldınver-
di bizi. «Artık umumun eö/ü ö-
nünde de mı agac altına vatak se-
recekainiz hacaküizlar, diya batı-
rıp çajırdı. Çok korkmmtuk. Yal-

vara, vakardı elinden kurtulduk a-
ma, bir daha da öpüşmeye cesaret 
edemedik. Günler «eçti. nihayet ço 
cuk baktı ki olacak eibi dejil «Ev
lenelim» diye tutturdu Kanım kay 
nıyor, öpüşmelerle falan tatmin ol
muyordum aslında.. Burada hir 
noktaya temas edeyim: O vastakı 
kızlann çofunda. ihtirastan daha 
tehlikeli olan «ey meraktır Sine
ma, roman gibi türlü şeylerin et
kilinde kalarak bir erkeSin kendi
lerine nasıl lahip olacaBmı merak 
ederler. Anlattlması güc bira/ a 
ma. bu ij bövle iste Nevse çocuk 
benim «peki» demem Ürerine ai
lesine açmır. Ailelerimi)' arasında 
uzun süren er.rfl»melerden »onra 
evlendik • 

EVtlLİK FLÖRT 
DEVRESİNE 
BENZEMİYOR 

Bir müddet dalfin duran tr. di 
daklarının arasında hic sSnmave' 
•Igaradan derin derin cekiP. dıı 
manmı savaırduktan «nnra. tek"-^' 
başladı anlatmaya: 

'EvliHSimlTin İlk cecesini unut
mam ftnce îhjüsmü'jtük Sonra 1)' 
den beyecanian'yerdl Tir tir t i 
rlyordıı adeta Bu halini ffftrOn ' 
bir «tülmedir tutmas'n mı beni Br 
«üldükce diba far.la heyecanlan
mış, yözö ter içinde kalmıştı Ga 
rip bir değiıiklik olmuştu o .\nda-
ki hisİArtmrie., Ren kendimi daha 
güdü bulmuştum. Yani kısacası 1'" 
cam hakimiyetim allına eirmjsti 
Hersrve raimen evliliilfimir iki v;' 
devam etti Sonra o askeri» «İtti 
Valnızlıgı hlc sevmerrlim 7:ateıı 
kocama kartlı ria scvî^iye l>en7,er 
hlr hl» tadılmıyordum tctmde dai
ma vanan hlr »tas vardı «anki Ka 
.vınvalidemle .ınlavımamamırı ılf 
rt sürerek evj terkettim KvUykr-ı 
etrafımda bana deli gibi âşık oldu 
gunu «övleverek dolaşan birçok r 
kek, kayboluverdiler adeta. Dunu. 
btHı Ama hen vine de resmen k" 
camdan avrıldılfımm «ecesinde ht 
unutmam; rüyamj kuvvetli bir er 
begin glrmes:nl dileyerek ışığı sön

dürmüştüm. Yani erkeklerden ka 
Üyen nefret edemedim..> 
YİNE EVLENEBİLİRİM 

Konuştuğumuz odanın alime»:., 
bardan yükselen müzik .vesine tem
po tutan elleri ve ayaklarınm ha
reketi gittikçe hızlanarak mesut 
seçmeyen evliliğinden baViseden 
Süreyya iz, yanından ayrılırken: 

«Gönlüme göre bir ej-kek nulur-
saın yine ev'e.'irim -> ri»rlj 

SON 

CöBlüne (ora erkek bulursa, •vlanecajiııl aorUycn Bürayya Iı 
^ * * * ' * - * * * '-^•'-^•^^ ' •_r.-_-_-_f.'_'jjı_nj' A ı - ı - ^ ı ' ı ^ . ' . ' ı - - ' - ' - " ' ' ' - ' ' * ^ * - ^ - ' - - - - - . ^ - - - - - ' - - ! - - - - - - - - ' - ! ' ' ' . ^ ^ ' ' - ^ ^ . » . - ^ - - - - - - -

Car ol Lynley, kısa zamanda İ 
adını sinema alemine duyurdul 

C O N gtinlerde Hollyvvoodda en ziyade bahsi geçen artistlerden : 
biri çocuk yüzlü ve düz »içli bir sarışındır. Buna da »ebep, : 

genç yıldızın Otto Preminger' in «Kardinal» filminde esmer bir • 
a n n e / • kızıl saçlı kızı rollerini oynamasıdır. '• 

Preminger gibi müşkülpesent -
ligiyle ün sa lmış bir rejisörü 
m e m n u n edebilmesi , Carol Lyn 
ley'e geleceğin en parlak yıldız
larından biri gözüyle bakılması
n a yol açmıştır , 

Caro! Lynley 21 yıl önce Bos 
ton'da doğmuş ve hayat ının ilk 
yıllarını bu şehirde geçirmiştir. 
Bu Kadar genç olduğu iıalde, 10 
yıllık s a h n e tecrübesi .ıluşuna 
şaşanlar çoktur. Hakikat «u ki 
Carol on yaş ındayken ilk öeıu 
sahneye çıkmıştır. 15 ya^ındav 
ken Broadway'da yıldız ılmu,-;, 
iki yıl sonra İse milletlerarası 
bir tiyatro ödülü kazanmış bulu
nuyordu O sıralarda N P W Vork-
ta en ziyade Bahsi edilen tiyatro 
artistlerin dendi ve bütiin ıktiia 
lite ve moda mecmualarının k« 
paklarında resmi çıkmaktaydı. 
Bu arada yüze yakın te lev izvc ı 
tenısiUndt' rol alm:.ştı. 

Onu .sinemaya kazandıran 
Walt Disney oldu Disney'in çe
virttiği bir Western fi lminin a-
fışinde ismi, Kirk Douglas ve 
Rock Hudson gibi kurtlarınki 
nin yanında aynı büyüklükte va-
zılmıştı 

Carol Lynley'in ilk filmlerinin 
içinde en meşhurları «Peyton a 
Dönüş» ve «Blue Denim» dir, 
«Kardinal» ise sanatkârı dünya 
çapında bir yıldız merteh^sine 
yükseltmiştir . Bu filmi görenler, 
anne ile kızın aynı artist tara
fından oynandığına inanma;:tn 
güçlük çekmektedirler. 

İlk koca.sındnn iki ya.şında bü 
kızı o lan yıldız, dört yıl evıenme-
yip film çevirmek niyet indedir 
En son Jack Lemmon'Ia «Yum 
Yum Ağacının Altında» adırıfia. 
ki komediyi çeviren Carol Lynlpy 
in, bugünlerde Avrupa s tüdyo
larından cazip teklifler alması 
beklenmektedir. Carol Lynlev 

İTBTEİİI. 
Tazan: Jnlirtt* BENZUNt 

ten eser yoktu. BU «dt^'oj j : ! 
dişine düşman o^*^. I»; 

Katerın ^-'^^^^^m»^] 
BUtl** 

yan 
lur gibi oldu, 

m ıdan 
Büyük 

suçundan idam ^'^^^^^^^^^ 
ya'nın Büyuk ^ T * Bnu»"-: 
dul karısı Katerın do pjjp,: 
ylm.» dedi, «EPey'*^', * ; , i 
le hiçbir ilişiğim yl^f"' ' : 

Arno tanı o « « ' * f ^ f A « ' İ 
murdanmca, genç '^^^^.V. 

bokroifflîî*: te kapılmamak iÇi" « " 
tuttu. Hattâ ona 
bile muvaffak oldu, -".-^gi).: 
mm, «Ne zam^n'^*" „, ,^o O* i 
la ilişiliniz yokj. ^J^^^^^] 
valiye ^^^'^\J'Z^ll 
«Dük'ün vakın o" _ ^ tarift*': 
izdivacım ö6rendı|ırn ^ün: 
b e n . Aramızdaki »««'»•r p̂ ĵ mr,; 
den s m r a kopmuştıır ^^ jt».; 
vanına dönmem •""""^unı»»': 
atsizlik pttinı. ^ '"' _,UÎ "«"^ 
çahşın Senyör: '^"^"'"J^ i,\ 
bes av oluyor. O <:°^'İf nictf'i 
gitmesiyle Dük'le aramd»^^ ^,.,.. 
şev kalmadı 
tını,,,» 

Ben 

GoKur hayretle, ^„ , 
mek için .yola Çll''""^" «rfli'i'; 
«Garip doğrusu Geliş 

ise sizin gibi ^'^"«*" Jlüsb»*'= 
sahibi bir kadına «öre 
garip,» 
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- 287 — 
; -Arno'nun jT-imruğu m a s a n ı n 
j üzerine İndi «Kelime oyunu yap-
: may ın! Burgonya'nın adamları , 
E tıpkı Süfolk'inkller gibi düşma-
: nımızdılar. Hatt.i ben İngilizle-
z ri bir bakıma mâ7ur görürüm, 
; tstil&cıtar nihayet vazifelerini 
; yapıyorlar. Halbuki sizin e f e n -
: diniz, yabancının yararına ken 
: di vatandaşlarını boğazlıyor, 
Z Bundan dolayı sizi buraya vazi-
; fe ile yoUadıiŞı belli Bu m a h k e -
; menin karşısında işte bunun h e -
; sabini vereceksiniz. .» 
: Katerin derin bir göğüs geçir-
: dikten sonra söz aldı. «Sizinle 
; hayli eski bir tanışıklığımız var-
: dır Senyör Burgonya'h olarak 
E dünyaya gelmediğimi, oranın 
E tPbaalıgına girmeye beni sadece 
E tesadüflerin zorladıSmı siz de 
E benim kadar bilıvnrsunuz Övle 
• olunca haklı gönnediŞim tarafa 
: sırtımı çevirmek hakkını neden 
; bana tanımıyorsunuz? Bıırava 
E her şe\1mi kaybettnıs olarak ve 
; bütün vücudumu tıırpalavan çe -
: tin bir seyahatten sonra u l a ş -
E tim.. » 
E Arno'nun yumruğu bir kere 
E daha masa.vT titretti Fakat Ka 
E terin ürkmedi Genç adamın. 
: rayıf bir tarafını kamufle etmelt 
E İçin bu kadar patırtı yapt ı t ın ı 
E hissediyordu 
E Nitekim Arno. «Su.sunuz» dive 
; haykırdı «Nutuklarınızın kaç 
: para ettijüni ben herkesten iyi 
E bilirim, O tatlı dilinizi ve karşı-
E tuzdakileri ikna kabilivetinizl 
E tanırım ben » 
: Orlean Vali.si hafifçe öksürdü, 
: Gayet nazik bir tavırla, «Senyör 
: dö Monsalvi.» diye lâfa karıştı. 
E «korkarım ki tamamtyle şahsi 
E bazı histerinizin tesırindesiniz, 
î Bunun için de duruşmayı idare 
: etmeyi yanımdaki beylerle bana 
E bırakmanız daha d o g m olur 
E bence. Sanıktan öğrenmek i s -
E tediklerimizi biz öğrendikten 
: sonra, .siz de dilediÇiniz kadar 
: konuşabilirsiniz Fakat her şey-
E den evvel mahpusun bir m ü d a -
E fii olmaaıgını görüyorum, » 
E Katerin hâkimin sözünü kes-
; ti «Yüksek müsaadelerinizle , 
: benim müdafie iht iyacım yok 
E efendim Sftzüm ve iyi n iye t im 
E sizleri ıknaya yeter sanırım, B u -
E racla iıeni islemediğim vr iş lome-
r yi hiçbir zaman düşünmediğ im 
r kabahatlerle suçlandırıyorlar » 
E «— Bunu tesbit ederiz elbet 
E Şimdi duruşmaya usulünce başlı-
• yahm. B u n u n İçin siz evvelâ be-
: nim sorularıma cevap verecek-
; siniz. Dük Ftlip'in en sevriiSi 
E metresi Katerin dö Braze' siniz, 
Z değil mi?» 
E Gnkur ciddi bir sesle konusu- " 
Z yordu, fakat tavırlarında şiddet- Cnpyringht: Opera 
l l f l l l i a i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l | l l | l l l | l | | | | | | | | | | , | , , , , , , , l | , , , | | | | | | | | l 

«Buray» 
g»l-.; 

nüfı" 
büsD' 

dıı"** 
nir; 

« - Yolda Fortep.s »«''^^"^"BD; 
haydut tarafından ^°''^\f^t«ı'^ • 
şakinin namıma ^'°y* nadıSi"': 
için Burees'e adam |jĵ „ııı ; 
öğrenince, şatosundan ^^ ,̂ ; 
Tabif bundan .s<ınra y°' ^|„w; 
rüverek devam etnıenır . 
çarem y o k t u » 

ılf»; 
« _ İyi ama, "uraya ^ J / , , -

sebep nevdi? Yoksa ""' _,„ıs 
lunan birini mi anyf""" 

verff' ıf"'; 

ı^lr Katprin derhal cevap 
Yüzünü ateş basmış, *"' j^s 

boea^ını tıkanıl?" ^^ı. 

r ; 

yecan SP5İ* 
• âi' M' m efterek bofiıık bir ^ 

mırıldandı «Çok e.skileîc ^̂ .̂̂ „̂ ^ 
rüyamı «erçeklestırmeK ^^|^.; 
dum gal iba' Ne vazık " ' , , 1 1 ; 
misim, ,» Hırsla bas»" .^,511''': 
Yanaklarına ip 01=' rtfkPS''"": 
süzı'ilmevp başlamıştı ,^3»«; 
tesiriyle «Eli, kolu '°^'„ <" : 
l â p k delilerdenmişim " ^ ^^|,„fj 
ye söylendi «Hani bazı C" ^yıi-; 

vardır. Mehtaplı ^^'''' ., 
l a n n içine efiiliP ^'"°^ TI» ' ' ; 
ni küçük elleriyle 
çalışırlar ve bu ihtiy»»'^ t*'!! tdiü"' ki'*'': 

yakala^'-
• lülı 

m hftvatlarivle öderler '^'s^sl; 
de onlar —- -"•«^'"•••' ' kadar deliyi» • 

Fa / 
O KOÇı (İJ Mart ^ to NİM») ~ &"i 

kararlar varmakUB kaeıl»l>*- IhHvatU 
elmayı lareih adin, 

» O â A : («1 Niaaıı - M Kayııl - l a * . 
İlk durumunuz iyi, yalnıa ml4enls< 
f«''l« yormaktan karmtnaliMn», 

© İKtZLEH: (ÎI Mıv>s - « Hatlranl— 
Yatar daraeada canlı T» İMMkaiU 
davranmaatanıs, taniT k«eif«caV«>"<», 

YENOEC: ( « Kasiran - M T a m n ı » ! 
Karala davanmıvan düsüncatarlnlcl 

••Meatlrmo santımz v«r, 
A8LAK: (23 Tammut ~ M A«»atea) 
— Alkol ve haım» «üe »arlar» t»»l» 
yemekten kacınmalnmıs. 

BA$AK: (2J A^ustoa — 22 Eylül» — 
Haraarı kolay «ttriiyor y* imktala-
rm.-r, f , , ı , qiivanivoraunuı, dikkat. 

TERAZl: {M Eylül - 22 Ek i» ) — • * * 
reklarinlı yer<mn olabilir maden luyu 
irareic lalnı koUvlBitın" 

AKREF: (23 BMm — 21 Kasımı 
H(^Iarhıtal aeıi»a vurmakfan revı-
mtvln, aşkta sanalısınız, 

® YAY: (22 Kasım 20 Aralık) Al

kol, kabva qlbi tinlrlari bofiıei) «av-
l»r) asın rterecede ln>l1»n»»vi'' 

0 6 L A K : (il Aralık - l« Ocak) — 
Kaadintsdan cok savdtAlnl? tn>anı<* 
i<ı»-'->«»ina önem vermelUlnİJ 

KOVA: (20 Ocak — 29 «ubatl Ktc 
beklemediiıirlz batanlar kazanabillr-
-'"<» harekat' aacin 

BALIK; 10 Şubat - 20 Mail) - Kü 
cük rahatsıılıklar qecirablllrtin)x, vi-
lamina ihtiyacınız var. 

njnrLn,njnıııj»ı»ı-»-ıı-ı- -ı - - r ı - ı - - - *ı*r - ı - - ı - , - [ - • ! - , - - • - - - • • 
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SOLDAN 8A6A 
{ ^ Emni' 

yat kuvyotlot'-
nla bulundu 
Su r«r J ^ T«» 
klyasiıı küyüt 
\uiau. 3 ^ Ka 
r « 4 n u Uları 
Bin birlndai) 
olta. 4 , Hllı 
k«nlr*tçl Bil 
MtU. i ~ Bil 
barfia okuBUfiı 
tUy* 8 - Ma. 
talaııın Oıtiiot 
ranlaa ' -
Bir nola, Bir aıkak adı. t - taak «alıU 
BOta. 

TOKAfllDAN A$AÖI-. 
1 - Uğursuz sayılan bir hayvan. 2 Bir-

daa kit*. Kandani ı bdlgaflnla ilçalarlndan. 
3 - H«» giııteren 4 - Kaı, A t i | . S - BU 
uzvumu)!, Sıkıl) cıkmıyın. I - Ttnl Ur •-
iahk öl(^ıü, İki hırt 7 -̂  Utmrm mtâmU 
Bin ıinq«ıi. Birinci kat borı t - OthnH, 
9öhMtt anlamına. 

OttNKÜ BULMACANIN Çtlimv 
•OtOAN SAdA 

t . . Malıırın. : - AıatUM. t - Hu, 
Zin. * ^ Itka <itnl). i ~ Urkı, R*. t - ZaU. 
7 ^ Re Lirai. I - Niıaniyt. 

YUKAPIDAN ASAAl: 
1 • Mıhfunn 2 - Aıı, Rael. $ — Naaalıi. 

« > A), X«tJ«. S - BU», İm, I - AU*. Afi 
î — Ca», tr. I — Aıuna, Er. 

>aaaı-aaa>ı>iHMwı 

t S T . I N B U L 

7.3S Kur anı Karim 
Ü.OII Haberler 
3,15 Toprak va Ürün 
<,35 Orkeıtıalar 
S,OD latanbulun *e«i 
t,20 Halii miijik 
3,30 Küçük koıuar 

1Z,0<.' Orkattralaı 
12,30 Şarkılar 
12,511 Haiii müıUc 
13,.ıa Haberler 
13.15 Doru Dav 
13,311 Şarkılar 
13,S0 Piak dolabından 
14,15 Türküler 
17,00 Haberler 
17,05 Halil müzik 
17,15 Sat elerler 
17,30 Kadınlar lath 
17,58 Küçük ilânlar 
18,00 Rakl&mlar 
I$,lıo Habarlar 
19,30 Aydan aya 
19,40 Şarkılar 
20,00 Matal: E Cam 
20.30 Şarkılar 
20,̂ 11 Mateoroloii 
21,00 Sür uttaları 
21,30 Melodiler 
?1.40 Şarkılar 
22.00 Rsklimlar 
22.30 Dam müti<t1 
22 45 Habarlar 
22.55 Ara melodileri 
?3.u0 Oda orkaatratı 
23 30 Ceaitli müzik 

İt SS Toplum V* cailım 
20,16 Şarkılar 
20 29 Konuama 
20,40 Şarkılar 
21,02 Ceca korneri 
22,00 T,B.M.M Saati 
22,15 MaİPdUar 
22,45 Habarlar 

22,55 Haftanm baılaeiıi 
23,40 Karışık müaik 
POLİS KAUVOSU 

.-Kııa Dalaa 47 «1 m,) 
11,00 Şarkılar 
11,20 Ooktorumnı 

11,40 Türküler 
u o o «arkUar 
1S.20 Dam m»"*' 
U,40 Tûrkiil»' 
A \ K ^ R A | L 

17.00 Dnsh cav 
l«,Olı Radvod» o*" 
1(25 Konser 
H,00 Halil mü»!" 
19 30 Franaı ." „ 
U,4.'i Frarsırc» m» 
20.00 Konaar 
21.00 Dilek e ı"»" 
22 00 Gece koı n««" 

11.25 Sevilen «aalar JJ.20 Hafif " " [ | ^ * ' ^ 

SI n e m a - Tl V a # r O 

t S T A N B L L tL 

18.U0 Dam müzitti 
11.30 Car albümleri 
19 00 Melodiler 
20.00 Almanca 
SO.IS Plâklar 
20,45 Haili müılk 
22,00 Oda müxi4l 
J2,4S ÇeıUll müzik j 
ANKARA • 

7,02 Kur'ım Karim { 
7.15 Sil aurltri ı 
7.30 Sabah müziği | 
7.45 Türk m ü ı W { 
8,11) Haili malodilar t 
8.30 Kadınların dünyâtı | 

12.00 Kıaa haberler ! 
12.02 Haiii malodilar 
1Z.2S Küçük İlânlar 
12.30 Solo larkılar 
13 0(1 Habarlar 
11.15 ööla koman 
11,40 Sarkılır 
14.0(1 Dsnı miiıl*! 
14.30 Türbülar 
t4,4S Sarkılır 
17 02 İki erkaılra 
I7.IS Orktıtrı 
17.30 İnrMit 
11.00 Raklâmltr 
Iİ.30 Küçük Utnlır 
11.25 Yurttan Malar 
tO.OO Habarlar 
19.30 Sarkılır 

ATLAS: Mavi melek: 
Mav Britf Renkli 

EMEK: Twlst Kiralı: 
Renkli. 

iNCt Toplıaneli Osman 
F. Girlk 

KERVAN: Tehlikeli göl
ge: Türkçe. 

KONAK: Sıcak Eller 
Garv Grant 

L A L E ; .Tapon em-an: R. 
Long. 

LuKS: Tophaneli Osman 
V. Girik 

LEVENT: Spartakils: K, 
RuYA Asıklar Adası: 

Renkli 
SARAY: Aşk Varıcı 

Renkli 
SİTE f:ı<sorlü.s Renkli 
SAN: Meyhaneci T Vi-

ğit. 
TAN; Kaıa Korsan-. 

Renkli 
YENt AR: Gordon kara 

korsan- Renkli. 
YEN) ATLAS: Meyhane

ci: T. Yiğit. 
YENt MELEK: Anna 

Frank'ın hatıra defte
ri: tnR 

YENİ TAKSİM: Billur 
Köi)k • G Arsov 

YILDIZ: Muallâ T So
n y 

İSTANBUL 
a«aa»«"«M»»»aı» 

ALEMDAR Yaşaıın Ha 
yat, M, Nur 

AYSO SıP Sevdi A. I-
şık 

BULVAR: Tophaneli Os
man r, Girik 

MARMARA: Mavi Melek 
M, Britt 

Ctn-OV' (hatiM'lahaaı) 
Yasasın Ha.vat M. Nur 

TUNCA 'Oaıto«m«fioa«al 
1 — Kendini aravın i ' 
dam: T. Vljjit. 2 -
Poııforhı ovunn (ti • 
11(7. N KöUsal 

MCUR (Eyüp): 1 -
Tophaneli Oımın r. 
Girik, 2 - Lekeli Ka
dın. T OOrsu 

MtLLt (Balat) Deıtluk-
lar Yaşadıkça E rar. 

RENK 'Fatih): Slrak Ki
ler D, Day 

SIK: Tophaneli Oaman 
F Girik 

YENt (Şehzadebaşı): Şeyh 
Samı Renkli 

YENİ: (Bakırköy) 1 -
Billur Köşk, G, Arsoy 
2 - Meyhaneci T, Yl-
iht 

K A D I K O t 

Y E D I N C I , 
Jl, ff»^ FATİH: 

PEK Heıaûn 
15,10 

İSTANBUL <Elh» 
MESHEDT VE 
ZEVCELER 

ÇELIKTAS : (Kartal — 
Maltepe) Mavi Hawai 
j'er-elerr Renkli 

SİNEMA 63: CatTkın ba
ha A, l^ık, 

OPERA Meyhaneci T, 
yı«ıi 

OZEN 'Ycldaairmenil : 
Muallâ T. gorav 

SÜREYYA: Mavi melek: 
Renkli 

SUNAR (Üüküdar) Mavi 
Melek M Britt 

REKS Kaplanın inti
kamı G. Cooper 
YURT- Yaşasın Hayat: 

M Nur, 

21.ıs Carsamh» ^ 
marteai Pazar. ''.«•*!>! ' 
GENERAL COPC-* 
He,e,)n ^»^^''^pt 

G E N - A R : ^f!\ı%'A-
.niKNTK ve H ^ ' - | 
NAT BAHÇESİ V»' , , , 

nba hariç ««''«''" ' şaml: 
ve 21.İ5 de ., 

OYUNCOI-*"; KENT OYUNCU""^, 
(Dorraen " * • " c»' 
GÜLEREK GtRl^.,^"!» j 
samba nane ""*?. Jt • 

21 1* " I 
HAl'' t 

Pa/artesı 18 ve 
KALBİN SESİ. 
KİN GÖZÜ: S»"-

ma ıs de. 

CU-

KÜCÜK SAHNE: »^j) . j 
TÜN KADINLAR j 
ZELDIR- S'i' Cart',!.»! 
ba 

LDIR- Salı, Ç»^»^^ , 
21.15 BULBin-i;, j 

T İ T A T R O L A B 

SESİ: Persemb» * ^ j | 
Cumartesi ?»»»• p». 
avrıca cumarta*'-

—— rar 17. da ^ , j | 
K O C O K O P E - ' ^ • ' ^ * Ç A ; _ u A f f l * * ^ , . 

Pazar '" '"' 
AKSARAY 

RA; DILEKÇE 
les) hariç her fün 
21.15 çarjamb» cumır-' 
ttsı pırır 16,1S dt 

ARINA: 8BZAR VI 
KLEOPATRA; 8«lı hi
ne her »ün 1» va Jl.15 
de cumartefi oa7.ar 
L-ı.Ml da 

AZAK: MUHTESBM 
SERSERİ: Pazartesi, 
Salı. Çarşamba. Per
şembe 21,15, Ayrıca çar
şamba 18,15 de, İPEK
Çİ MERHUM: Cuma 
21.ıs Cumartesi, Paıar 
21.15 ve 16.15 

BUtVAB; KART HORO? 
PMiıtem hıric herrilr 
21 i5 çırsımh» cu-
rnırtMt v* Dirat l( \i 
de 

DOHMEN; 9ARANV Zfl 
ĞftRTI.CT Pırırtaai 
hırtf hat laee « I » <1e 
çarıambı I* euıtııritr 
II da 

cuMmjRtvrrt ^ 
tartan narie "•' j 
21.10 PıriT I» *• j ,„l 

KADIKÖY! CIN C^ I 

^t tm î i d» 
ORALOftLU: K t ' . - p , 

Cİ TEVFİK BİTV,' j j , I 
zarte»! harlc e\>- ( 
21 15 Çarşamba 1* 
marte»! nazar 1' ^ ^ . 

SAAT I O Y t n n - * ^ ; 
• Tevftk Bilge ^^'l^cfi • 
da) ŞAŞKIN KOM' ,1 
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ZAFERI.E MRIS ABASI 
YAZAN: NAŞIT ULUG 

Nourel le Tnrquie'de Meme. Ganl i s , M. Kemal ' in d i l inden şu sözleri naklediyor: — 1924 — 
'.— Hepimizin en iyisi, en kusursuzu i s m e t Paşa . Dünyadak i biıtün türklerin ve m ü s l ü m a n l a r m sevdiği ve saydığ ı i n 
san! Bütün arkadaşlarına en doğru öğüdü, o verir, her biri için güveni l ir destek olur. İsmet P a ş a n ı n ateş l i mi l l iye t 
çi l iğinin n e demek o lduğunu yalnız yeryüzündeki Türkler değil , bütün Müs lümanlar bilir. Şeref in , fazi let in ve doğru
luğun savunucusu olarak herkes ona hayrandır . Meclis ona tam bir güven besliyor. Türkiye'nin son derece cesur ve de
ğerli general leri var, hepsi de birbirine bağlıdır. İ smet P a ş a n ı n en büyük fazileti hepimiz in en iyi arkadaşı o lmasıdır» 

Harrinğton Muştala KemaVin 
iradesi karşîstnda yenilmişti... 

• " yılınd. Mudany. KonUtanu Mnatınd. 1. Almam 9»»««««i Başyazarı Necmeliin Sadak, 2 _ Oarp Cep-
O*" Erkân, Harp R, i . i o . n . r a l Aıun Gündüı, J - Garp C . p h « l Sıhhiye «şl«rl Müdürü Seyll Akkoç, 4 -

»JP Ceph«i Sıhhiye Reiıi Dr. Hulu.i Alata* 5 - Ga^p CaphMİ Kumandanı l.nıet Inönu, 6 - Yaver Sabr. 
•̂  ' — Taıviri Eikâr gazataai ba«yaıatı Valid Ebüzıiya. 

^^^^ın KüCUK İLANIARI 
» E V R E N S A T İ L İ K 
• ACELP r. 
''^kân, V *" Satılık Uıhafiye 
.S! 42/A "^^"'"lahalle Akın Cadda-

"A - ANKARA 

K A X A R A N I Y O R 

kırlt.'^.'" ve Horhor ""•elik t " "^ nornor civarında, 
Jor ifi "'^ apartman katı 

• "birası 200 Mii 
'•a'^aat 

aranı-
225 arası olabilir, 

''m .1°''.^^'' '5 den sonra Ak-
««etesi Tel; 224927 

Mürettiphane 
Mehmet Köseoglu 

1 K E .M L Â K 

-ETECİLER 

•̂ ^LEAIAN A R A Y A N L A R 

'"•alılî ~ ""-'^^n mahallesinde 
••'Pf katı 27,T'5o - Kemal. 

• İSTANBUL Emniyet Sandığı Ba
kırköy Şubesinden atmış olduğum 
5821 No. iu cüzdanımı zayi ettim. 
Y«nUini alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. (17?) 582 No. İu mudi 

Meryem Eskavafyan 
• PASOMU kaybettim hükümsüz
dür ıMlS) Ankara 

Bahattin GÜRBÜZ 
a ŞEBEKEMİ kaybettim hüküm
süzdür. C.itl'n Ankara 

Ayçan ÇİNAR 
• ŞEBEKEMİ kaybettim hüküm-
düzdür. (M14) Ankara 

Mu-s'a Doğan 
• Gümrükten aldığım 28.1.1964 gün 
va İ M »ayıİ! makbuzu kaybettin 
yenisini alacağımdan ejkisinin hilk-
mü yoktur, (1771 $eJı« GÜL 
• İSTANBUL B n n ı \ e l Müdürlüğün 
den aldığım 1.34616 No. İu pasapor
tumu kavbettim hükümsüzdür. (175'ı 

Tahir SOKULLU 

• OR. KO — dan v&cılen hisse se
nedi zayi olmuştur. Yenisini ala
cağımdan çskısinin hükmü yoktur 
(180) ÜIvi Savaşkan 

• 22.8.1961 Tarih ve İbdS Numaralı 
Selanik Bankam Mersin Şubesinden 
verilmiş olan 50.000 dolarlık kulla
nılmış döviz bordrosunu kaybetthn. 
hükümsüzdür. (1965) Adana 

Koton KoMektii: Şirketi - Antakya 
• İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
aldığım IL'95.12 No İu pasaportumu 
kaybettim hükümsüzdür. (181) 

Ruhi Tınaiftepe 

• tKÂM£T tezkaıami zayi ettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. (182) 

Andrea Filipuçi 

\'« Tüft '''̂ -R aranıyor; Fransızca 
««krctev*̂ ^ *'̂ t'"u yazan daktilo bilir 
Jıifilı^ "'=""ıyor. Ayrıca Steno ve 

İraca!- ^^'^"^ sebebidir. Yazıh 
•f .*'• Referpnsları ile birlikt» 

Sirkeci (166. D.) 

^ L I K E Ş Y A 

P.K, 

* »ATILIK FRANSİZ 
'^"t ^000.. 

Plyanoau 
TL. 

"«caat: 47 53 47 1 0 - U arası 

•'aUanu^ * . ' P ^ d e g r e e ) «»arka a« 
•^lUiaı..!,' ingiliz çocuk arabası; 
'e.-iiv„| • ^'•"•al Çizer. Hamdib«\' 

Sokak No: 12/8 daire « 
Kadıköy, Tel: 441479 

SATİLİK VASITA 

Büyük Hoc seferi 
En Emin Yol 

DBNiI YOLU 
En Emin Va.sıla 

TRABZON 
Vapuru 

Gemi bu büyük sefer için lıususı 
surett» tamim v« tefriç edilmiştir 

9» 

MİLLİ Ordu, hiçbir durumda, si-
l.-ih kullanmadan, İngiliz siperleri
ni aşına emrini almı.ştı. Ga/-ı Muş
tala Kemal, silâh kullanmadan in
giliz siperlerini geçen askerlerimi
ze dokunulmayacağına \'e böylece 
kuvvetlerinin kan dökmeden Tıak 
ya'ya geçirebileceğine kaanıydı. 

29 Eylül sabahı BaskumandanUı. 
nın talimatına uygun olarak bir
liklerimiz, silâhlarının dipçiklerini 
yukarı gelecek biçimde omuzları
na asıh olarak karşılarındaki İn
giliz siperlerine ^-ürüdüler, İngiliz
ler askerlerimizin silâh kullan
madan üzerlerine geldiğini görün
ce ne yapacaklarını saştrmıçiardı. 
Türk birlikleri ingiliz siperlerinin 
birkaç metı-e yakınma geldikleri 
zaman, görev!) İngiliz subayı: «Ni
şan al!> diye eınir vermişti. Tam 
bu sırada u/aktan son süraılc bir 
motosikletin geldiğ; görüldü İn
giliz subayı «silâh indir!» diye e-
mir verdiği sırada. Birliğimizin 
komutanı da birliğini durdurmuş
tu. 

Her iki taraf da aynı anda ol
dukları yerde kalmak ve çarpışma
mak konusunda karar almışlardı. 

Bu anı, Sir Charles Harrinğton. 
Mustafa Kemalin iradesi karsısın
da yenildiğini kabul etmiş oldu
ğu an olarak kaydeder. 

Merak ve endişe içinde geçer 
bir kaç dakika içinde dizginler 
kasılmış, itişin, kakıçmalar olmuş
tur. Fakat lüzumsuz bir çarpışma 
önlenmişti, ,\ksama kadar birlik
lerimiz birbiri ardına Küçük Men-
dere.s çayı boyunda vığılmıslardı; 
•fakat nehir kıyısı herhangi bir nok 
tada harekete frecip ales altında 
llerlenemiyecek kadar dikti, ingi
lizler biricik köprü>ü uçurmuş
lardı Birliklerimiz bu vUzden ka-
\'urucu bir soğuk içinde bütün ge
ce boyunca silâhları ellerinde su 
geçidini sevrederek beklediler. 

Fakst Küçük Menderes çayı ho-
.vundakl cephede sükûn hüküm sü
rüyordu, Sahah olunca nehrin bi
zim tarafımızri.ıki kivisinin s ika
larında vükselen toz bulutları hav
li kalabalık bir kıtanın hareket ha 
ünde olduğunu gösterdi Bunlar, 
süvarilerin yardımına gelen piya-

Kahraman süvaıilerimU 1922 eylülü sonlarında Çanakkale önlerinde 

demizdi. Daha sonraki birkaç gün 
içinde İngilizler nehir boyundan 
Çanakkale yolunda hazırlanmış 
ıne\'zilerire çeV*ılmişlevdi, .^?ker-
lerımiz dikenli tellert kadar arka
larından gitmij; ve orada yerleiimif 
ti. İngiliz ga]-nizon\ına bakıp gü
lümseyerek askerce şak3laşn>a\'a 
başlamışlardı. Hattâ bu arada ye
meklerini pişirmek için onlardan 
çanak çömlek bile istedikleı-ı ol
muştu, 
2 3 E Y L Ü L B . ^ T I N I N 
S İ L . Î H L A R I B I R A K T I Ğ I 

G Ü N D Ü 
Cephenin ileri hatlarında bu 

dostluk devanı ededururken Tur-
zo'nun Paristcki çalışmaları da 
müttefiklerin Mustafa Kemali 23 
Eylülde Mudanyada bîr konferansa 
davet etme.siyle neticelendi. Bu 
konferan.",!» bize Ooğu Trakya'nın 
Edirne de dahil olmak üzeıe, bü
yük bir kısmının geri verilmesi, 
barış .yapılır yapılmaz müttefik 
kıtalarının İstanbuldan çekilmesi 
V» Türkiyetıin Milletler Cejniyeti 
içersinde emniyetle yaşaması tek
lif ediliyordu. Yunanlıların istekle
ri arlık tarihe karışmıştı. 

Tehlike l>ölge5mde ise Getıeral 
Harrinğton İle .Başkumandan Gazi 
Mustafa Kemal az veya çok doı-

tane mes olar alıp veriyor, ",arafKiz 
diye bir bölge tanımayan Mustafa 
Kemal. İngilizlerin Çanakkale civa
rında sebebiyet verdikleri tahri
battan ötürü teessüflerini bildir
mekle beraber, silâhlı bir çarpış
madan kaçınmak hususund.-s sami
mî bir arzu beslediğini gösteriyor
du. Buna hiç kimse, Harrinğton 
kadar memnun o'amazdı, genişçe 
bir nefe» almıştı, 
MÜTTEFİKLERİN BİZE 
NOTASI 

Üç müttefik adına verilen tari
hi 23 Eylül 1822 nota. İstantuıl'da-
kl Fransız Fevkalâde Komserl Ge

neral Pelîe tarafından 2» E>lül 
1922 günü, Istanhulda .\nkara hü
kümetinin lemtılcılığı vazifesini ?<* 
ren rahmetli Hamtt Hasancan a 
tevdi edilmişti, nota yolda idi. 

Ankara voliyle tzmıre 25 ENİI.I 
günü ulaşan notada su teklifler reı 
alıyordu; 

«.„ Üc müttefik hukümel. hu 
fıreattan faydalanarak Türkiyaoln 
Merice kadar Trakya'yı ve Etfir-
neyi tekrar almak hutueundakl ı r -
tuıunu muiait bir »ekiide karşıla
makta olduklarını beyan ede-ler, 
Uc müttefik hükümetin oeck:t ola
rak İprafîizlığını ilân eltiklerj böl
gelere, barıs konuşmaları eenasın-
da, Ankara hükümetinin ordanınu 
cröndermemest sartivle, üc hükümet 
Türkiyevü bu sınırın verilmeeini, 
konferansta. memnunlul<la lltitam 
edeceklerdir, — Üc hüktımel barıs 
antlaşması yürürlüğe airdiği anda. 
Müttefi'.c Or<!ulannın İstanbul'da» 
çekileceği hakkında son defa M a n 
ayında verdikleri teminats yenile
mek hususunda birleşmişlerdir, ÜC 
müttel'k hükümet Yunan kuvTel-
lerlnin, konferansın açılmasından 
ence de müitefik IcumandanlaTca, 
Türk Te Yanan askeri makamterın-
ce anlaşarak cizilecelı bir c i i f ive 
çekilmesi «cin nüfuzlarını Irullana-
ca'tlardır. 

Bu müdahaleye karşılık. Ankara 
Hükümeti de ne konferanstan ön
ce, ne de kon-ferns esnasında 9»-
çicl tarafsız Ijolgeve asker vönder 
memeyi. Boğazları Te Marmara de
nizini «ecmemeyi taahhüt cdeceto> 
tir. Yukarıda sözü «ecen hattı ta
yin etmek üzere Mustafa Kemal 
ile müttefik devletler aenerallerl 
arasında Mudanya veya tamtt'ta 
hemen qötüsülehilir Müttefik hü
kümetler, müracaatlarının dikkate 
sitnacağını ve kendilerinin bütün 
medeni inaanbvın i>«kleme)cl» ol
duğu bir barışa ^ ârrna volunda 
nıütleflklerile oldu<^: qibi, Türki
ye ile de bereber califabileceklorl 
kanaatindedirlar,—. 

Not.ı tzmfre geldiği zaman lithi" -
İu bir tesir bırakmamıştı, Opftu 
Trakyanın barıs konferansından ö"" 
ce. bi 'e verileceğine dair acık • 
k a t ı btr vaad yoktu. 

(Devamı var.) 

«usi ç .^ °*^1 ^*ash Süper 600 hu-
'"1 V. rf'^'^ radyo, kalorifer pt-
%137 "^*" fiyatla. Müracaat: 
- ^ ^^177674. Cezmi. 

GİDİŞ D Ö N Ü Ş 

S Ö Z L E Ş M E 

'̂ -Çilefi *^^ ^*''"°' Kimya ve Atom 
^entiii;^*"<^'kası Ba?kanhğından: 
Cer,.,_ "".^istanbul'da Kâğıthane 

12 de kurulu E-
ımited Şirketi işyerleri '''^ZIf''° 

"feni "ı ""™ Şirketi işyerleri 
''apakt,̂  „.T°Pİ" i? Sözleşmesi ya-

İstanbul 
İzmir 
Cidd* 

9,/Nisaıı,'1964 
lO/Nisan/1964 
16/'Nisan/1964 

Ci(Jcie 
İzmir 
İıstan, 

9/Mayıs/1964 
14/Mayıs/1964 
15/Mayıs/1964 

Ü C R E T T A R İ F E S İ 

Husus i (yemekl i ) 3 540 Tl, 
1 _ A » 3 360 Tl, 
1 _ B » 2 850 Tl, 

2, ci (yenıelcli) 
Turistik » 
Glâdora 

2 36U 
1 81ü 
1 410 

Tl, 
Tl. 
Tl. 

"oddı ''••> S a y ı l , 
1 oî,'İ"i'i 1. f.krası 

'''"ur, (176, 

Kanunun 12, 
gereğince i-

' Ş i K K O N U 

•',, ''''ftliğı, işler halde sa-
1- ••'«a M ı '"''*?• Peterseim Ku-

"-• K=l ,^' •' Batarva V,S 12E00 
" '̂» 61 „ ' Kozyata'ğı Haxuzba-
• CAM *'' pazar (179) 

Gemide Dini ve 
metler emrinizde 
Denizyollarının 
telerine müracaat 
TeU 44 in 07 

Sosyal hiz-

bütün Acen-

Ücretlere: Kanal Geçiş Res
mi, Cidde vergisi ve Livan ver
gisi dahil olup, 1o 50 Dış har
camalar vergisi dahil değildir. 

(Basın 3110) 2883 

fcrv»»» 

izmir Belediye Reisliğinden: 
Darülaceze Müdürlüğünün «ne l ık ihtiyacı olan: 
1 — (19) kalem kuru erzak kapalı zarfh eksiltme suretiyle 

salın alınacaktır. Muhammen bedeli (35600) lira ve geçici teminatı 
(«.•îıD liradır. 

2 - (20OO) kilo kuzu eti ile (1000) kilo (Kemikaizl dana eti 
kapalı zarflı eksiltme sureti.vle latın alınacaktır. Muhammen 
bedeli (23000) lira ve geçici teminatı (İ725ı liradır. 

Yukarıda gösterilen işlerin ihaleleri 6.4 1964 pazartesi günü 
saat (1S.30) da Encümen salonunda a.yrı, ayrı yapılacaktır. Şartna
meleri Encümen kaleminde görülebilir, isteklilerin (2490) .«layıiı 
Kanunun tarifatr dairesinde hazırhyacakları teklif mektuplarını 
ihale günü engeç saat (15,30) a kadar Encümen Başkanlığına ver
meleri ilân olunur 

(BASIN: i - «S» - 40S4) 2«»* 

ASILA DOJSrZTSl 
Cücen: TSern^ Tu/ıe^nen^ 

Grr 
B U E A D û . t ^ ' 

BEtM DOOA'Vl 
i {|<::NA ETAAE _ 

( 3 C i _ M E 

"5'KUa f̂ f̂̂ '̂ Toptan - Perkenae 
N içj '"*' bol çeşit. Sirkeci tstas-
. ^66 „^' '^«"'»«oğlu sokak 7 Tel: 
• Wî t ° ' 
^J^l ^'f" "'•arka 61700 Şase ve 
/ ' ' i l e 1 ^°- 1" motorsikletimi 

' ede'f^'i'^tVeccğimd en hak ıd-
A hıüra ""'" '̂̂ *' Trafik Amirliği-
^ A . \ . "-'̂ atları ilân olunur. (1966) 
^ * ^ ^ , .Sim ONAM 
t ,\ r~ ;; 

' » L A N L A R ! 

1^1,^ ','.• N-^'us ine .V: 
»<i^a^^'>•»ü, 

enıurluğundan 
"»'us Cü/.clammı kaybet-

• - î CH'̂ undan hüküm-
^f^kara (3791» 

" Kapalı Zarf Usulüyle Menkul Mal Satışı» 
\%\onbv\ Defterdarlığından: 

221U lira muhammen bedelli 165,75 Ura temüıatlı istanbul Jan-
oarma Levazım ÂmirUğinde bulunan tahminen 3500 kilo at ve ka
tır nalı ile 1800 kilo buz ve âdi nal mıhları, (Fazlasının bedeli 
tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir). 553—4*04 

Yukarıda yazılı nal Ve mıhların ihalesi ,İ0.3.1»64 Pazartesi gü
nü ,'iaat 15,30 da Milli flmlâk Müdürlüğündeki Komisyonda kapa-

'lı zari usulü.vle yapılacaktır. 
İsteklilerin 2 İM sayılı kanunun tarıfatı dairesinde hazırlan-

nus teklif mektuplarını mezkûr tarihte en geç saat 14,30 a ka
dar Komıs.von Başkanlığına vermeleri, fazla bilgi için adı geçen 
Müdürlüğe müracaatları (BASIN: 3608'2881) 

jllil-llli::;,, Osman Yurdakul '• •" ""' 

Kırıkhan Belediye Başkanlığından 
DUYUÜMA 

1 -- Belediye ıınaji idleri için 135.000 lira muhammen bedel
le 1500O lirası peijin bakiyesi on iki ayda taksitlerle ödenecek 7-8 
tonluk bir adet danperli kamyon 2490 sayılı kanunun 32 nci mad
desi gereğince kapalı zarfla teklif almak surelile eksiltmeye çı-
kanlmifjtır. 

2 - İhale 6.Nisan.l964 pazavtesfi günü saat 15 de encümen 
huzurunda .yapılacaktır. Muvakkat teminatı 7750 liradır, 

••î - İhalece ait şartname her gün muhasebede görülebilir, 
« 24!tü sayılı kanun gereğince hazırlanacak kaiJah zarfların 

«•I Mu.tı Ticaret "Odası vesikaslle birlikte ihale .saatinden bir saat 
('\'\c; encümene teslim etmeleri. 

3 Posîtada vaki gecikme kabul edilmez ilân bedeli vesair 
kanuni vergi ve resimler müteahhide ait olup Belediye ihaleyi 
yapıp yapmamakta serbestir (BASIN: 4068/2878) 

İÜ - 3 1 — 
İİ; ltj^„ '^a/aij örerler. Kök l-nyalı 
i Oıaz yalnız so lmamakla i al 
İÜ tıi "',,' ,̂""^?te par par yanar, Ye-
İ Haff''^'°''^'»\ clegil mi? tJeys.M 
Üİ lejj ? -"^ııuna doğru gidip yun-
jij bi2i^ ^"^'fn a lay ım dedim. İiKin 
^ Rnt<ı' ^'''anin torunlarından lılrı 

T'^^m han. Şeytaı, 
'••îte . Kurtlandım 

bu, 
anld 

iÜ "dürttü 

::• öjj *'!*•• Sabah, yolu 'uttum . 
I İtan, j ^* '̂' *̂'̂ ' '̂ aya'J''- D«'' 
İj lay, '̂' bu yönden ö b ü f i u e »I-
I bacas^^P*'"'^'"- tk ide oir o r i d » 
ij; gitrtj ' '^°'u k ı n l a n olur. T a m 
?; göl j " eeç ider . Yarasa ' çtbi Dir 
|İ tü sa ^'" üstümden. . . Kava rtü* 
I nus,!"'^"*' sırtıma.., Yuvarlıuı-
•ii bakf *°^'ann i çme . . . Bir de 
İİ! de H""' Hıdırın O s m a n . İUtiMn 

BIBI ERKEK 
BIRI DM 

Yazan: İLHAN TARUS 

bir yanlcı jj: 

E;if( 'fnip duruyor. . . 

parmak izlefiıı kalacak g e n e ! 
— Noluyorsun yahu? Ne gülü

yorsun yani? 
— Dur, sinirim geçsin! Oh! 

Oh! Her anlatışımda böyle olu-
I Htip ^'^^ hikâyeyi kesti, dizle- yor"m i<>^^- Münih'te, Istanbut. 
il; p;̂ J ^"Vmıarak eıilmpep başladı, da, Tübingen'de., Tuhaf dcjil 
İİİ kah,!'̂ ;'" »iaijaianııştı. Mekklreci mi1 Türlü hikâyelerim var da, 

- 'sahaları işitti, o da durdu, bu Hıdırın Osmaninki sinirimi fiç, 
«ÜSu 

ygirini, oynatıyor.. 
-- Yürüyelim.. Hem anlat g?-

n.sıııi.. 
Çıngırak takarak ötmeğe ba^ 

^ ladı Kıvrıldıkları burunun (•AP 
.̂  ' "iKkat d e l i k a n l ı m ! Ktimda tan ında e n f i n danir bellrrolıti . 

"'"'•'İ'îiiiiiiiiiiiiljli:;;:!!;;;::;::;;:!;:;::; 

m bovnınıriaki çıntıralt 
verdi 

— Hikâye bitti zaten, ^Obaya 
vardım. Yünler imi a l d ı m ' Pake
ti kol tuğuma kıst ır ımşım, ı (onu
yorum Bakt ım. O s m a n h a i * 
kıvranıp duruyor yerde . \ r « -
dan iki saate yakın zaman ^eg 
iniş. Bir yeri kırılıp talan «"tane
sin diye koltııkİRdım, Silkti, İtti 
beni,. Bet bet baktı .suratıma: 

- Dev anası kıhklı! diye sok-
randı. 

valizleri doğrul tmağa çal ış ıyor
du, A m » a* sonra, çıngırak sesi 
arasında, gene kahkahalar ı pat
ladı. 

Ajpendos tiyatrosunun 
betli kapısından girdikleri '<ır>iı 
Erdo&an bayafiı bayaüı "çorun
du: Tasjin korkunç saltaniU <>«• 

::::::::::::::::::;:::::!:!Şj;::::ı::|::|:;|::::i:jj|:^:::::::j|j 

lannı esnetiyordu âdeta,. Clt«- | 
ridaya sokuldu hatifçe,, fısılda- '•• 
di: 

- Bu ne be? 
Gökgürül tüsü gibi 

dağı taşı İnlett i: 
- Bu n* be? il; 
Genç kız eliyle ağzını t ıkadı İİİ 

gülmemek için dişini sıktı: İİj 
- Bağırma şekerim.. Görü- jjj 

yorsun, yankı müthiş! ;i; 
- Ama ben bajırmadım ki. Jİİ 
- Sana öyle geliyor,, Iji 
Yukarlara tırmandılar. Bir <la- ••; 

1̂11 doruğundan ovaya oakıyor- İjj 
mus gibiydiler. Çepeçevre onanl-iü 
luış arka duvarların ek yerl»rt ü; 
ak ak görünüyordu. En son sı- İli 
ranın kenarındaki taş 'skeiYile. ji: { 
lere ^oturdular, ^rkek: İl; ı 

- Oh! dedi, İjİ • 
- Ne rahat değil mi? Bu m a - iji ( 

vi sökyü?ünün al t ında, bu fe»-. !•• { 
lerde. âdeta caıılı, diri din gev 

DO K10 R 
Türkân Akalın 

rede, antik havayı koklaiMiy: 
rada bütün özgürlüğüyle avak- musun Erdoğan? 

';;; | Çocuk Ha iUl ık l ın MütttıtHiıı | 
İİİ » 

Öteki daJgındı, Ceketini çıka. ^ } ,â„ , , , y,^^^^ ^p, ^ j , j ^ , • 

Kol •^"fan tuttu 

uc KHdar çuldu, 
sandı Erdotaa 

laydı. İki yanlı bölmelerden 
>onra birdenbire merdivenlerle rıp yanındaki koltuğa tiirakrnış- iji j 

Erdoğan da cuiıııtne D«L!,1Î- karşılanınca küçük bir ürküntü ti, tki avucunu açıtıtş. sopuk taş-Hj } 

Muayenehane Aksaray Cey 
» 

Htita kabul günleri pazarteıi ( 
mı,tı bu kat. Hiç üstelemedi a geçi'nu! Anfi diklemesine \-uk- lara dayamıştı. Gözlerini kapa-IJİ | «»'•̂ mba «at 17 d«, sonra. Di- j 
ma.. Konuşmadı da. Kız. Önttre sellyor; üstlerine devrilmek ıCJr̂  di: iü î ^'' '^"'"' ' " ' '* "" "'"" ' 
doğru «eyirtnul, yana' ağnıvan fıraat ararmış gibi, baamak (Devamı var.) 

• « • • •»«• f« f tM«İ t tH I I l t * « I M M ) « l l l l t * « f « l * « M M d t l Î İ Î İ^ÎtîÎMMÎHMİÎMUİÎÎtMMUiîlMİHntîİMMMİİÎMÎÎÎM 
. . . . . . . . ;;;>;;;[;;:;:;;;;;;;;>;j •;::;:;;;;:;::MİâîII^MMMltîtM^MMJi^'MtİM^ \ 

Tel: 27 46 72 

»<fc* • i W i — » » » a ^ t 

Kiralık Lokanta, Gazino ve Bülı I 
G A L A T A S A R A Y : -Spor Klübü İ(.tınıaı ki!«B idaıp konu- X 

tesin.ıen: t 
1 — 1964 Yılı ''• nuııda Lokanta. Gazino ve Bütenui ki- • 

raya vn • 
î — Avın yıl için adamııd» Devamlı bir orkestra Ue anlaşma J 

yapılacaktır 
3 — Sahil ile adamız arasmda bir motor !.ervisi ihda» edi

lecektir. Alâkahlar şartnameleri Parmakkap 
Oallp Sokalrtaki Klüp merkeıinde Klür müriır 
min edebilirler. 

Tekliflerin 2 N'-'^" ''^' "«»ı'sembe ak.-n „ ,̂ .•,,.„; yapıl-
ması lazımdır 

lîareıinüz Radar Reklâm 42 - 3872 t 

: 
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Sanat dünyası Shakespearenin 400. doğum yıldönümünde 
düzenlenen festivale S memleket katılıyor 

Cum» «I Mart t?M 

Devlet Tiyatrosu haziran 
ayında 

Bir tiyatro su altında kaldı 

ESKİŞEHİR 
TİYATROSU 

AÇILIYOR 
r s K İ Ş E H İ R Belediye Tiyatrosu da Dünya 

Tiyatrolar günü olan 27 martta perdelerini 
açacaktır. Eskişehir'in uğradığı sel fel&keti sı
rasında Tiyatro da su altında kalarak büyük 
zarara uğramış, tiyatronun genç sanatçılan sa
lonu bizzat çalışarak sulardan temizlemişlerdir. 
Koltukların ve salonun su baskınından bu 
yük zarar gördüğü anlaşılmıştır. 

İKt OYUN 
Eskişehir Tiyatrosu perdesini 

Turgut Özakman'ın «BULVAR» 
komedisiyle, P, Garcia Lorca'nın 
«YERMA» isimli dramıyla aça
caktır. Bilet fiatları halkın ti
yatroya fazlasıyla ilgi gösterme
si İçin üç lira olarak tesbit edil
miştir. Tiyatronun rejisörlüğü-
nü Ankara Devlet Tiyatrosun
dan Ergin Orbev vHpmaktadır. 

KADRO 
Aynca Devlet Tiyatrosu Es;îi-

Sehir Belediye Tiyatrosuna üç 
konuk sanatçı göndermiştir. 
Bunlar Gönül Peyman, Özant 
Gürsöv ve Sema Aybarstır. Ti
yatro kadrosunda İse Çiğdem 
Tlirkeş, Zeki Gülsoy. Mete în-
sel, Yener Büyükesşen, Atalay Şe. 
ner, Erol Şaykol bulunmaktadır. 

Aynca tiyatroya sanatçı yetiş-
Urmek için Eskişehir'de bir «Ti-
yatro kursu» da açılmıştır. Es
kişehir valisi thsan Tekin, Bele
diye Bajjkanı Sabahattin Gün 
day, Muhsin Ertuğrul ve Cüneyt 
Gökçer'in yardımlarıyla hayal
den gerçek haline gelen B^kişe-
hlr Belediye Tiyatrosuna ve sa
natçılarımla biz de basanlar di
leriz 

gidecek 
Bilgin PEREMECİ 

fVNLÜ tngiliz yazarı Shakespeare'in doğumunun 400. yıldönümü 
dolayısıyla Fransa'da özel törenler düzenlenmiştir. Bu arada 

[(Milletler Tiyatrosu» nun 1964 çalışmaları Shakespeare'e ayrıl
mıştır. 

Bu kutlamaya beş memleket 
altı trupla katılacaktır. 

Programa göre, Türk Devlet 
Tiyatrosu 2 ve 3 haziranda Pa-
ris'de «Krallar Gecesi» isimli o-
yunu oynıyarak kutlamaya ka
tılacaktır Kutlamaya aynca Al
man (Bremen ve Bochum toplu
lukları», Polonya Milli Tiyatro
su, İngiliz fShakespeare Festival 
Comoany), Tunus Beledne Ti
yatrosu, İtalyan Tiyatrosu (Teat-
ro Elieso de Rome), 

Ankaro'da da 

Jul'us Caesar 
Devlet Tiyatrosu Shakespeare-

in 400. doğum yıldönümü dola
yısıyla ayrıca Nisan ayında 
Shakespeare'in «Julius Caesar» 
isimli oyununu oynıyacaktır. E-
seri Cüneyt Gökçer sahneye ko
yacaktır Rolleri ise Şahap Aka
lın (Sezar), Savaş Başar, Halûk 
Kurtoglu - Cüneyt Gökçer < A.o-
toinus), Atillâ Elden, Ali Algın, 
Çiğdem Sehşık, Nurşen Özkul 
Baykal Sara fBrütüs), Bozkurt 
Kuruç (Cassius), Mustafa Yal
çın, Coşkun Kara paylaşacak
lardır. 

10.5 ayak 

ROFIL 
HER KESEYE UYGUN 

tekmil üstün vasıfları 
ve yenilikleri haiz bir 

buzdolabıdır. 

CuNEYT aoKÇER 
0*vl*t Tiyatroıu Paris'i* 

OTO TAMİRCİSİ ALINACAKTIR 
Unîlever-İş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şirketi motor v» oto 

tekniğine vakıf tamir ustası aramaktadır. 

Namzetlerde aranan şartlar: 

tjtltahl rMİındc Eılcif»hir Tiykiro MnatçıUrı çalt«ııl»ı>. 
Mİ iaUkatin* utmayan tiyatro tular altında görülüyor. 

(Foto. AKŞAM — ESKİŞEHİR) 

1) Sanat Enstitüsünün motor kısmından mezun olmak, 
2) Askerlik hizmetini yapmış olmak, 
31 En az 5 senelik tecrübe sahibi olmak, 
4) 35 yaşından yukarı olmamak. 

Taliplerin, fotoğraflı tevcüme-ı hallerini bildiren bir mektupla 
acele, rişekhaiie' caddesi No. 11/ •25 Bakırköy - İstanbul adresine, 
«OTO TAMtHCtSt> rumuzu ile müracaatlar! rica olunur. 

ilâncılık: 9199 2S98 

Türkiye Distribütörü GRÜNBERG T İ C A R E T A. Ş. istanbul 

ilâncılık 9058, '3909 

M»MJ fay 
. « 

Sîlıt Garn zon Satın Alma Komisyon Başkonlığmdan 
C i N s t Miktarı 

Tahmini 
Fiatı 

Tahmini 
Tutan 

Geçici 
Teminatı 

I H A 
Tarihi 

Düdük Makarna 15.000 Kilo 230 Kuruş 
Arpa Şehriye 5.000 Kilo 220 Kruş 

Yukarıda Cins ve miktarı yazılı iki kalem yi 
itte 2490 sayılı kanunun (31) nci maddesi gerei 
saf ve şartnamelerini her gün mesa'i saatleri da 
ile 43 ncü Süvari Alay Satın Alma Komisyon Ba: 
geç ihale günü Saat 1000 a kadar komisyona ve 
ibraz etmeye mecburdurlar Postadaki vaki olacak 
<ahul etmez. 

LE N î î* 
S«8t* 
u * 

i»' 
34.500 Lira 2588 Lira 16.4.1964 
11000 Ura 825 Lira 16.4.1964 

,'ecek maddesi hizalarında gösterilen tarih ve 
'.ince Kapah Zarf u-suliyle satın ahnacakt ı r -^ 
lilinde Ankara ve İstanbul Levazım Amir" __, 
ıkanlıgında görülebilir. Teklif mektuplarının 
•ilmesi şarttır. 
«ecikmelerden 

en 
Müteahhitler Ticaret '*'^''!^ıj 
dolayı ciheti askeriye »«"'""''^j 

(87 - Basın 4076) - " ^ 

1964 Y I L I N I N " G Ö R Ü L M EMİŞ-DUYULM AMIŞ Z E N G İ N L İ K T E " 

GALAXIE 1964 
FORO Şirketi tarafından şim-
djya kadar satışa arzedilen 
büyük boy Amtrikan arabala
rının i n güzıll v ı m tıgi ı -
mıdır. PURO «FAY PlyıngosU' 
nun büyük Ikramiytsi bu sa
hana lüks araba, Mecidiye-
köyde, Motdr Ticaret A. Ş, vit
rinlerinde teşhir edilmektedir. 

fĞ adet 
ARÇELİK 

BUZDOLABI 
Kalite bakımından m üstün 
buzdolabı olarak memleket 
çapında «ühretı sahip olan 
ARÇELİK Buzdolabı yaz va kış 
yuvanızın sajlık ve konfo* 
ruıitt «o İyi tekilıla tadlar. 

« 

k 

PİYANGOYA İŞTİRAK ÇOK KOLAYDIR... 3 adet Puro Tuvalet 
Sabunu kabı ile 3 adet Fay Temizleme Tozu üst yuvarlak kapağını 
biriktiriniz. Bunları bir zarfa koyarak arkasına mutlaka a(;ık adresi
nizi yazınız ve (P. K. 24 - İstanbul) adresine postalayınız. 

TALİHLİLER 29 HAZİRANDA ILAN EDİLECEK... Zarfların son pos
taya verilme tarihi 22 Hazirandır. Göndereceğiniz zarflar teker teker 
numaralanacak ve 28 Haziran Pazar günü Noter ve Davetliler huzu
runda yapılacak kur'a sonunda 1 talihli FORD marka otomobili, 10 
talihli birer ARÇELİK Buzdolabı, aynca 100 talihli birer düzine 
PURO TUVALET SABUNU, 100 talihli birer düzine FAY TEMİZLEME 
TOZU, 100 talihli de birer kutu ARI BİSKÜÎSt kazanacaklardır. 

KURA NUMARALARINIZ ADRESİNİZE POSTAUNAKTIR... Kur'a 
numaralarınız zarfın arkasına yazacağınız adrese bildirilecektir. Her 
3 Puro kabı ile 3 Fay kapağına bir kur'a numarası verileceğinden 
bunları tek bir zarf içinde gönderiniz. Tahdit yoktur. Üçer üçer 
PURO kapları ile FAY kapaklarını ayrı ayrı zarflara koyarak dile» 
diğiniz kadar zarf gönderebilirsiniz. 

'OT: Puro Sabun Fabrikası, Gripin Ltboratuvan ve Faal Aifrmt mtnsuplart 
mtlınbakaya katılamazlar. 

Terkibinde 
TEXAPON Z bulunan 

köpüklü • deterjanlı 

fay 
Temhleme Toxu 

herşeyi 
daha iyi temizlf en 

terkibinde kren» ha»»alart 
re G'll bulunan 

hol köpüklü'nefi» kokulu 

PURO 
Tuvalet Sabunu 

üstün kalite tu*'filet nahunuAuf 

O 

'Hi.,, 

nı 
tv. 

FAAL -
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y u n pV y o II I 
lvunr»i«,cak?I 

'A K s A M'=: =r Swt» f 

F'BıİKIIİ 

AKŞAMIN BÜYÜK 
SW)R ANKETİNDE 

SON GÜN 
''^SS^' "•'••""•' 
nnL'^î!* '̂«-1 tarihinde 
•ırmı Mart 19B4 dahil) sona 

y t l . L ° ' ' " AKŞAM'm hedı-
« « » r r J""!*""" sonuçlan. 

™ ' t"n İnaldı. Gazetemi. 

^°'.»elı anket, bakalım han-

'»W»cek mp '^ şampiyonu o-

O ' ^ ' v . p u , p.j8i, yolu t i , 

» .k ır , • ««»'"«««k c v a p 
liri ''*'"•' «ailmeveesk-

"•«M.,, •"*" •""" ' *"»*• lu , ,"' !»»ıma3i mecburldlf-
*»l«u« "" ""'''• 9ön<Jtfilec«k 

'"'«•vV.'.';;:'r ""'"" '•• 
^ H « r csv.p m«klııbun«« 

*•« «a»t .,Ah,âm Spot» 
'««•lltrel. c.vapUt» «k-

iuk,, '*•• "Ahıâm Spot 

- * . ' . , . » " •«'•» «vn ayt, •"«««Plan. •"" ' ^ " • " " 

'"İl*! u ** Akşam ŞjJbr 
oıiaı.^j ' •^• '^1' deqUlk t«h-

""'«• Bulunabilir. 

0 = " « » m.ktuplar, .Ak-
«Ok ,j™ "»"elesi, Cemalnadir 
*"'•«« 5*'°^'" Hadiveli Spot 
H, ' «O'Min. <ı<>nderil«c«lt. 

" « « " " t " ""•'hinde ten i 
""l«m. ! ' •^•n müddsti 11» 

••m„ '*" »'»»«• dssru bl-
»uıiıij '"""da nolet huı»-
'^«•rn»!!"'"="« «̂ «1""» ntllcaıJ, *'"•. ^ î ' * • • ' > " "* " " « • -

'*" •diİBc.kJir 

O ,'''«';«İW: Bl , « « i e » k l . i 
'«r(., """lî motoru, bir 

""•'ıni »V. "^•<'' * • •<*• 
"»«Un. °*""»e«k «akilda yaı-

•«^»<WM^M^M»ı 

FENERBAHÇE'DE KULİS 
FAflUYETi HIZLANDI... 

Kongreye tek liste halinde girilmesi güçleşti 
pENERlAHÇl kulüBünün yıl-

İlk kongresinin yapılmasına 
on gün kalmıştır. Kadıköy 
grubu, yaptığı toplantılarda bu 
kongreye tek liste ile gidilmesi 
fikrini benimsemiş, bu suretle 
muhalefetin ortadan kalkmasını 
el birliğiyle kulübün dertlerinin 
giderilmesini istemişti. 

Fakat bu hava bugün oirden 
bire sertleşmiştir. Buna da se
bep yine ayni ğuruburt listesinde 

Heyecan fırtınası 
tekrar Milli lig 
maclarıno yöneldi 

(Baatarıiı * i»cl tayMM) 
gaym gönderdiği çamurdan aiırlaş-
mı» top kafannda (»atlâymc» na
kavt oldu 

MEttH Biti A£AI> 
ADAMI OI.MU9TU 
Ö«l»tasâr«vh {ııtbolsuUr V*-

lovanın Termal • Oteli önündeki 
küçük düzlükte çalışırlarken ha-
fıiten d* hır yağmur çiseliyordu 
Kenardaki 5e.vircjler arasından be
reli bir şahıs elindeki totoyu yır
tarken «Galatasaraya direk oyna-
mijtını. Aldanmıijiz yahu» diymce 
İlgilenip sebebini sorduk. <Metini 
görebiliyor musunuz? Boşuna ara
mayın, sözde tek ba^iina çalışmak 
için arkadaşlarından ayrıldı. Nah 
şu tepedeki eve gitti» dedi manalı 
manâh. Etrafa baktık, hakikaten 
Metin yoktu. Otele gidip sorduk, 
oraya da «itmemışti Düştük yola. 
Tepedeki evin kapısından çıkarken 
M*tlnııı rasmıni çekecektik. Yol 
ormandan geçiyordu. Akşam ka-
rânlıfının ve sisin çöktüt âğıçla-
rırt arismda iyi bir i$ yâkalayaca-
gı ı sevinci ile ilerlerken, çok y i -
kıftımızdan duyduğumuz ftır çatırdl 
cesaretimizle alay 4tti sanki.. An
ladınız tabii, Metin çıktı karsımı
za. Terle, çamurun bu inşaatın 
harç çukuruna çevirditi yüzü. ala
ca karanlıkta daha da bir başka 
türlü görünüyordu. Yartırtııi» gel
mişti. 

<H*yr6W« d«di Smir tutmuştu 
bizi, bir taraftan gülüydr, Bir ta
raftan da anlatıyorduk. Şaşırdı.. 
«Ya., öyle nn?> dedi «Demek hak
kımda çıkartılan her dedikoduya 1-
nanılıyor.» AMırm» Koç, gözümüz
le gördük yeler bu bize dedik. Ter
li ve nefes nefese idi. Fazla dur
madı yanımızda. Yerdeki çalıları 
ç»tır çatır ezerek koştu ve si.sin 
k»ranlı|ı içinde kayboldu. 

idare heyetin* glr«c«k olan v* 
isimleri gizil tutulan bazı kim-
selerin beğenilmemiş olmasıdır. 
Bu yüzden bir muhalefet gnımı 
meydana çıkmış, ayni görüşe fa-
hip üyeler onlarla hem fikir ol
duklarını söylemişlerdir 

Çarşamba günü akşamı topiâ-
nan ır.uhalelet grubu Ornan Er-
tüder. Melih İlgaz, Memdun fi
ren ve Hadi Kayra'dan feşekkUl 
etmiş dört kişilik bir yönetim 
korrritesı seçmişlerdir. Bllhıssa 

Faruk İlgaz'ın tutumunu tentid 
eden bu komite idare iiĵ vecttıe 
girmesi düşünülen kiın*eıevle 

konuşup arzuya uygun bir idare 
heyeti kurabildikleri takdirde ay 
n bir liste ile kongreye çıka
caklar, aksi halde murakabe ve 
haysiyet divanının kendilerine 
verilmesi hu.susunda i.srar ede
ceklerdir. 

Genç Milli takım 
kafilesi Istonbuldo 

BufUn Merfinldeki klmptan Sih
rimize gelecek olan genç milli ta
kım, pszar günü 13,30 da (Beşik
taş — Galatasaray maçından ön
ce) Mithatpaşa stadında tstanbul-
spor il* oynayacaktır. 

Bu maçtan sonra Junıorlir Mer
sin'e dönmeyerek Avrupa şampiyO 
naeına hareket tarihine kadar İs-
tanbulda kamplarına devanı ede
ceklerdir. 

F. Bahçe 
dün döndü 

Fenerbahçe g*ldı.,17,3d 3a Y«» 
filköy pistin* inen uçak başları 
önde bir kafile getirdi. Hiç biri
nin 6««i çiKinıyordu. Ummadıkları 
Bir maglûbıyek beklenmedik bir 
acı bütün alanda soğuk bir hava 
estirdi. Futbolcular Susuyordu B. 
Fıkretm sesi salonda çınladı. 
«Herkes kulübe ufrasın ve Kar
gıdaki miaçınln oyuncu listesini «-
kusun,. Artık Milli Lig havasına 
bürünnıcliyız,» 

ŞEREF OVNIYACAK 
Gtçcn ayın onsekmnd*, fene ı -

bahçelı Şeref Has'm cezası tebllj 
edilmişti. Buna göre Şerefin ce
zası bugün sona ermekte ve Kar
şıyaka maçında takımındaki veri
ni aimaktadır. 

Kongrenin yaklaştıfı bir sıra-
da patlak veren bu gergin ha
vanın Kemal Atakul, Melih İl
gaz, Orhan Ergüder. Muhittin 
Bulgurlu arasında yapılacak ko-
nuşmalarla yumuşayacağı tah-
min edilmektedir. 

fltvBrısiorı 
M E T I C E L E K I 

1. koşu: Sebat, Hazar Şükran 1, 
G. 180. P, 105, 135, K. Atı Bengü. 
Şahin 60. 

2. koşu: Kerida, CÖUD de Röi, 
Günaydın, G. 140. P. 130, 155 K 
At; Misti, 

3. köşu: Umur. Okyanus. Çlz-
mellbeyza. G, 105, P, Yok, K At; 
Saçaklı. Nasibim 

4. koju: Akgün. Haydar î . Na
sip 4 G, 44.20. P 14,15. 380 it . 
At: cevahir 1, Külhan 

5. koşu: Hürrlyethatun Rakkas*. 
Miçike. G, 860. P. 520. 245. K At: 
Byeu* Belle 1 Hgybep My Öb-
se'ion. The Viking, Lheur Bleu. 

ç koşu Yegâne 1, Bircan. Sök* 
GuzeU. G 160. P 155. 185. K At: 
sebil 

7, koşu Ay\ar, Suna ti Kara-
alı. G. 14Î, P. US 180. 180. K At; 
Bahtiyar «, Akın 4. 5«nol 1. Na
fiz 

1. UcUİ. 2/ 7 3,70 
2. iklU: 1/ I 42,IS 
3. IklH: 2/10 14,11 
4 İkiU: lO/U 4,60 
1. «Uta.' 2/ 1 I,SO 
2. çHte: 2/11 2,70 

14 BesiMaşIt lutbofcu 
dün sece Hmn oirdi 

( laa i t ta i ı I ınel aarfadal 
Aliıhet, Güven, Sanlı, Rahmi ve 
Fehmi'den müteşekkildir, 

•ABAHATTtN'tN DURUMU 
Dünkü antrenmana Sabahattin 

de katıliTiıştır, Fakat bu oyuncu
nun dizüıde bir ezilme vardır. Bu 
sebepten oynaması şüphelidir Ül
ger taraftan futbolcuların ayhkları 
dün verilmiştir. 

Maç konusunda Sadrı Usuuğlu, 
»Bu maç: kazanan şampiyonluğun 
baş namzedi olur. Ters giden tali
himizi Bıırsada delıstırdığımizc 
kaniim. Mac ortadadır. Beraberlik 
Bc:;ikta.'î ıçm G Saraydan daha 
avantajlıdır Fakat puanların pay
laşılması en çok Fenerbajıçenın ek 
megine vag sürer. Benim bu maç
ta Oüvene İtimadım var Fizik 0-
larak eski duı-umundan daha iyi
dir» dedi. 

0-fUK 
ROMA 

• Açıyorsun veni yıkanmış 
yüzle sabah gazetelerini, «lök» 
gibi bir klişe başlık gözlerinizin 
İçin* giriyor: «Yazık!..., Bunu» 
ötesinde bir hurufat: «Fener
bahçe elendi...» 

Oysa adam nireleniyor Çünkü 
«Yac>k>' biraz da kadercilikle İl
gili olayları özetleı. Biz meselâ 
bu liflan sonra söyle tamamla-
yıeı bir cümle beklerdik- «Fe
nerbahçe kamyon altında kal. 
di... 

Piliç ve Pil 
• Eski g«a laırıatmu Sukrü 

gülerin konuşuyor. rHayıı ha
yır Berna'dan yazıyor...) 

«Fenerbahçe horozu Haıla 
bir takıffl..» 

Pek haklı layı lmauın. Çün
kü biz Türk funelanun kal
kınması iein bir «ütü rptllc» 
le kullandık, pillm',> bitil y* 
bo hsle geldik. 

Uğur üstüne 
• çarıatlayın dun cı lun ««bah 

gasetaierlnl,. «U^hıt» la ılfili bir 
tümea baslık var 

«USursus Roma,.-
«tJğursuz FlaminiA,,., 
• USursu» »6. dakika ... 
"U4ursut İtalya.. -
Hadi canım •izde,.. Bir m a t -

lûbiyel bu kadar Une l l ennet . 
Bakın Galatasaraya, O 4a 
«U$ur» su> ama, «gık» demlyet. 

Açıklamo 
• fatyat ki fatyadtma M -

dat edecek yok... «Haı ımıa 
hıçkırıkları, Fenetbahçe M-
yunma odasını inletiyordu.^ 

Bu bir futbol takımının ma
ca hatırlandığı odadır. «Sü-
Itlaml* birlikte akladım.» adlı 
yarli bir filmin aeü ile hant -
tırılmamas) rica olunur. 

G.Saray Gölcük'te 7-0 galip 
(laaiaratı S inci sayfada) 

cırdı, Öâk. 36. Metin, Dak, «1; 
Metin penaltıdan Dâk 69: Bahri, 
Dak. 72: Bahri, Uak, 80: Nurinln 
golleri ile karşılaşmayı açık fark
la Ve rahat bir şekilde kazamnışlir-
dir, 

.\şagida beiirtıgimir yıldızlarla 
Beşiktaş maçının *rlf*sind« Oal»-
tasarayiı futbolcuların form du
rumları ifadelenmektedu.. 

Bülent * " . Muıtafa *• (Er-
guh **). B. Alnnal **. Ota-
demir " * , Ergun • • (Bilge 
* • • ) , Erol • • (Mustafa * • ) , 
DeSan «• (Erol »•), Kuri *•, 
Bahri *•*, Metin »•*, Ta
rık *'. 

MlÂfllÂN. IfiM fao, İĞ$BlXUNMânf$, gftnStt.JUFnMIŞ, Ç.âP1iAIı VEtfHÜS OtMâliyi».. 
OEŞİR. EUSRİH'I KEmUEHjyE £l»SAT OUlMADAH.Vff DİZİ ÛZBRİNE CÖKİRlK SiyUL 

BEŞİR.NIYS UĞRADIĞINI. İBONUN NE YAPMAK İSTEDİĞİNİ KAVRAMAYA YAK>7 BUl^ADAN, 
AYAKIARI yiRDEN KEShİl/ERMÎŞTI;. M5 OKKALIK KARA DEVİ KALDIRDIĞI Cl$l İ)Ç. 
BEŞ ADIM YÛRÜyEN KARA İM. BÖYLECl^MEHMİTÂLl MŞA TAKIMINA KENDİNİ MAjt 

istanbul Tüccarlarının 
Dikkat Nazarına 

tatbikin*?*'''' *>< târihinde meriy«U giricek, trafik du««nıtuti 
t»»!, ^!^- yapılan temaslara rağmen, Vilftyet Makaniaun ka-
hfa(^j Su öğrenilmiştir. Yeni tatbikatın Bâaı güçlükler dö-
ftıyjn,^' ̂ * •nüesseselerimizln. Bu düzene göre ayarlanâbil-
âört sa **"̂ Sn ve imkân meselesi olduğu muhakkaktır. Yirmi-
tatiif, '•'̂ '''̂  valışma devresine geçiş ifade eden yeni mesâi 
İİ6(İ5 6 '"Sibakta zuhur edecek aksaklıkların imkânlar dahi-
B»tti tvuı,"®'̂ ''"'̂ *' 't;in muhterem tüccarlarımızın havaleli ve 
'*flle ?!?. ̂ ""̂  göndermeden «w*l çalıştıkları nakliyi âmBar-

''"* ptmeierini önemi* rlcâ ederır. 
TÜIIK NAKLlTECltKR DERNEĞİ 

lltoClİJk 9211/2896 

SINAVLA ELEMAN ALINACAKTIR 
'^AR VE İSKAN BAKANLIĞINDAN 
I. ^ 

*llmî*'*'"''' PlâhUma v* imar (S«rt«! Mu«ürlü|ü, »«lâ* 
B«6. * ^*"'«i Merkez t*6kilâtı ve Marmara. Çukurova 
Jszıl ^^^^ • Öogu AHaddlu Ve Ege projeleri içiö âfafıda 

' Meslek gruplarından eleman alınacaktır. 

~ Bblg« Plâncısı 
-* Mimar 
•^ Mühendif, 
•~ iktisatçı 
~" Zirai tktisitçı 
"~ Sosyolog 
"̂  Hukukçu 
"~ Coğrafi acı 
~~ Arkeolog 

j ^ *- Matematikçi 

ISılrı- " * ' P''«n8i«« ^'* AlrtiartıS* diİKrden «« İz blnnı iyi 

' "lâ: 
'""*>« 5*ftt, 

*l«rna 

«X'"" -̂ "'̂ "̂••i» 

ir. 

Konusunda teerüb«i Bulunıttâk tereih ««Bibidir 
26 Mart 1864 t>cr«embe, tstahbul'da 

l i i ı ıu '" '̂ ^^ Pazartesi Adana'da 15 Nisan lâ«4 Çarşamba 
"•' ',?b.̂ h sa?t 9,311 da başlayacaktır. 

•VVH' '*" '" '' isteme Jilekçeierini en g*ç sınavdan 24 saat 
*« m '̂"^^ komisyonuna ulaşacak şekilde. Ankara'da B61-
Pf "hlanıa Dairesine İstanbul'da Marmara Bölge Plânlama 
f'iiM ^*" Kurulu Müdürlüğüne Adanada Çukurova Bölge 
6»h '^" ^'^J* ^^^ Kurulu Müdürlüğün* vermeleri şarttır. 
î . n f •'̂ « müracaatlar kabul olunmayacağı «İBi postadaki 
J"^ikn * 'hrneier^p dikkate alınmayacaktır 
"wı«V UA .- ,. . •'»îâiianîarın Bir görev* t«yin «.̂ iUı» MllıVl«ıtt«l*rt ta-

•rlv,n» fısflldlT 

(lAlIN »47) A Uiİ/tlİİ 

Mandal devrildi 4 genç 
gölde boğularak öldü 

(Basiazatı 1 iMCi aayftda) 
l*n Aydın Tekeli'nin annesi oğ
lunun Gölbaşıhdaki 06 AK 269 plâ-

Reform kanunları 
10 günde çıkocok 

(Bastaraiı l lıwi tayiadk) 
Sivas'ı partiler kanununun A* 
Ayttı hızla çıkmasına çaiı̂ a-
cağu. Vergfî Teform kânurtlt* 
n bu ayın sonuna kadar çık
madığı takdirde (üstü mille
tin bileceği iştir) divehilereU 
çettilebilmeliyiz. Durum çok 
ciddidir. Mem bu memleketi 
bu halinde bırakmak. Hem de 
par*-' olarak mesnl bulunmak 
<>nâiseAind<>n korkarım. Bu i-
tibarla arkadaşlarımın çalış
malara eksiksiz katılmalarını 
isterim. Bir ba.val yâpılırör, 
başka bir bilkûraet kurma 
tertibi yaparını »anılıyor. Bl-
Unmelidlr ki bsşk* bir t«rti^ 
tapmam. Bu yaptı$ım een 
tecrübedir.» 

tnertil'den eonra i$a«BakaA 
Yardımcısı Kemâl Satır da ver-
güer kcmusuftda bazı Bakanlık 

temsilcilerinin kendi Bakanlıkla-
n menlaatin* tutum takındıkla
rını, bunu önieıftek amaclyle ba
kanlıklara tâmim yâfnldıgım Bil
dirmiştir 

H. Alentcf dün 
öğle üzeri öldü 

(••(tarafı I İ M I tâyfa'a) 
Hâhm M*nt«ş 33 saat komada 

kalmıştır. Kazada yaralanan ve has 
tapenin bir başka koğuşunda Vst-
makta olah «si Halim Menteşin öl
düğünü öğrenmiş ve fenalık («çir-
mistir, 

Diğer taraftan feci kazada vara-
lanan tabii senatör Emanullah (Ce
lebi, e:;! ve beş yaşındaki oğlu 
dün sabah özel bir araçla şehri
miz Askeri Hastanesinden ahnafak 
.^ukara Gülhane Hastanesine nak
ledilmişlerdir. Emanullah Çelebi'-
nm köprüöük k*mı| i kırıktır v* 
uzun »üre h*«tan*d* yatması |«* 
rekmeKt«dir. Feci k«ı« dolayısiyl* 
tabii s*nat8rl«rı3*n Mucip Ataklı 
ve Kâmil Kıırav«li6|Iu da şehrlrtıt-
ze gelrtiif, Rm«rtull«h Cel*Bl aile
sinin naklUte BiUtt netarât «t-
mitlerdir. 

k«lı ötömdbümi görmüş ve dört 
kişinin boğulduğu haberini du
yunca feryat ederek otomobile koş 
muştur. Anneyi arkadaşları bir o-
tomobilc bindirerek olav verinden 
uzaklaştırmışlardır. 

CESETLER ARANIYOR 
Kurtarma «kiOleıi dün öğleden 

aortra cesetlerden üçünü Bulmuş
lar fakat henüz hüviyetlerim t«6-
Bit edememişlerdir Arama ekiıM«' 
rl ilk olarak Ünal Tümgören v« 
Aydın T«k*li'nin cekedini bulmu|-
lar. Aydıri'm cek*ti üzerinde vapı-
lan araştırmada iki resim, ince kâ
ğıda sarılı bir tutam saç, 825 li
ralık banka cüzdanı, beş dolar ve 
bir şilin bulunmuştur. Tank teğ
meni Ünal Tümgören'in cebinde 
ise bir dolmakalem, bir çakmak v* 
Bir kartvizit Bulunmuştur. 

Ayrıca sandal içinde bir konyak 
şişesi ile kıyıda iki bira şişesi bu
lunmuştur. Olaya el koyan savcılık 
hüviyet tesbitine çalısmaktadıı. ' 

"NamuMunu korumak 
İçin bana hacı bv'un, , 

(BaataMlı 1 l « « »«rH**) 
YERE BATAKÇA HKRMtN 
Bundan sonra kızının adım sor

dum kadına. Kızdı, ofladı »ofl»dı 
terledi V*' .N« biieyün ben vuzbiB 
tan* adı var onun H«Hlri takma. 
Asıl aduiı törarean. Nerttti* Var* 
Batasıc» N*rmin..» d*ai 

Tam bir « a t balfıra bağır» ko
nuştu. Bu atada belki vü? defa 
«Ayaftınıtı öpeyim ben Wr hteı 
bulnn. dedi Daha doğrusu evinde 
çalış.-' -' hacı için. gazeteye 
ilâr istiyordu, v* **"• 
k«no. • «öre ilân şövle Ya
zılacaktı 

HACI AftANIYOR 
Adım Fatma Sert*! Ferıkövd* 

Merhaba Apattımnıhda oturuyorum 
fivlnde çahşmk. h«m de oarasız 
çalışmak için bir hacı arıyorum. 
.AUahtan korkan namusumu kurta
racak bir nacı... 

Alnındık) terleri *Udi kadın te 
ne -Beni kurtarın, dedi.. Sonra se
sini biraz alçaltarak Bir «tfşaatU» 
BuluAüu: 

«Şimdi acei* öiarâk »iM» koru
nun ı*«ı« y«,rl«rwa« Bir yef* «it
mek tetivorlaı İeni <»« *r»y» J6' 
tur«c*kief Anı» bert «itmem tSv-
bel«r olaurt |itm«ni. t i r h««ı *tı-
iua ttânâ veter, lumuluMu ıwrt»-
tMM Mr hteı,» 

DIŞ YORUM 
lattarafı 3 uncu aayfada) 

Fransa için 25 yılda Uk defa bol bol Amerikalı, Avrupalı, 
batta Asya ve Afrilıa kanlan dökülmüştü. Fransa'nın kalkın
ması için Amerikalılar ikinci harb sonunda 10 milyar dolar 
vermişlerdi. 

Alınanlarla yaptığı anlaşmada, general. Berlin ve Doğu 
Almanya için Federal Almanya'ya hoş görülecek şekilleri 
kabulden sonra Almanya'nın ber tarafını genel kurmayına 
kadar kontrolü altma aldı. Fransa nın itimadını kazanma
dıkça AvTupa'da bir Almanya'nın rahat gelişemcyeceiini 
bilen Adenauır bu şartlan bile bilf kabul etti. 

Doğu Almanya'nın bugünkü ayrüış durumundan da De 
Oaulle nek şikâyetçi olmadığı için Sovyetlerle de arasında bir 
bağ kendillğiıider kurulmuş oluyordu. 

Silâh arkadaşı Çan-Kay-Şek'e, aöz rüşveti vera-ek, For-
mozâ'̂ ı raptetmek peşinde olan Çin ile siyasi münasebeti te
sis etti Güney Vietnam'ın, «onunda komünistliğe götürecek, 
tarafsızlığını ortaya attı. 700 milyon Çin, dünyada bir reali
tedir. Fakat bütün bu meseleler, doğru yoldan müttefiklerle 
görüşülerek birlikte çözüme gidilebilirdi. 

Birleşik ^-nerika dışişlerindeki vazitellİGr, aralarında «Ge
neral De Gaulle gibi bir dost olduktan sonra düşmana ne 
Ittıum var?» diye şakalaşıyorlar. Tilo île görüşen Cezayir in 
dinamik başkanı Ben-Bellâ. Belgrat'tan dönüşünde dof̂ ru Ge
neral De Gaulle'r gitti. Cezayir'e resmi daveti tekrardan son
ra hiç şüphesiz Tito'nun mesajım da nakletmlştir. Tlto, çok 
muhtemeldir kî, bloklara katılmamış devletler başında Fraıl-
lâ'yı görmekten pek kuvvet ve feret duyacaklarmı aövletny* 
olaMUr. 

Fransa'yı Amerika'dan ve Nato'dan ayırmak bahasına hov-
.yetier. General De GauUe'nn şahsi prestijini yükseltecek ma
hiyette şekil tavizine gidebilirler. 

Birleşik Amerikada da kuvvetlerin ve paraların :(al«u 
Ameııka kıtasının lavunmasına, kalkınmaaıoa kaaredUmesM 
fflüdaUa edepJer var. Btı fikrin üst gelmesinden Avrupa ve 
başta Fransa herhalde kazançb çıkmazlar. 

Şi-nd) Meksika'da, General De atnUe, Fransa'nın G<ıne7 
Amerika'ya arka fikirsir ve temiz niyetle yardım edebileceğini 
»»yledi (Arka fikir ve iyi niyet) kayıtları Amerikana atılmış 
taşlardır Mehsika'daki muhteşem istikbalden pek heyecanlan
mış olacak ki. General halka son nutkunda da (Lâtin bloku) 
tcşkUi tasavvurundan da bahsediyor. Bu veni neviden milli-
vetçilik ne eluvnr? 

Bütün hür dûnda, gurur kırümatı tepkilermın dünya sul
hu muvazenesini bozacak kiAât Ütri götürülmesinden endişeye 
düşmüştür. 

Bu dünya Fransa'vı ve General De GauUe'u hürmet ve 
muhahbetle çevreliyor. Fransa'nın ve General De GauUe'un 
bu hislere ve baclanan ümitlere cevabı, yalnız bencil bir mil-
llyctçihk taassubunun gösterileri olmamahdır. 

—*•***•—**^**«^t^tt*t »•«»«»» » • • » • • • 

Rumlar, bir Türk köyüne 
toplarla hucüm ettiler 

(kâataMlı 1 » e l tartada) 
parmaklıklı bir Türk mevziini ele 
geçirraişlsr ve parmaklığı ateşe 
vermişlerdir. Gökyüzüne doğru 
ytlkselen kaim duman sütufllan 
köyün vandıgı intibaını uyandır-
flnifjtır. Bilihar* 80 yabancı muha
bir ve moto muhabiri iki saat 
müddetle yol Barikatları Boyunca 
bekletildikten sonra köye girebil
mişlerdir Çarpışmaların başmda 
Papaz Makari««ün İçişleri Bakanı 
köye gelmiş ve durumu seyret
miştir. 

EVVELDEN PLANLANMIŞ 
Gaziviranın sekiz kilometre ba-

: Hükümet U-Thant'a 
tam yetkiye itiraz etti 

(Baştaıalı 1 İnci aaylada) 
t*n Kıbrıs Anayaaaıın^akı Kıkns 
KiUcâaMti».. anlamında mütalâa e-
dilmesi lüzumuna da İşaret edil
miştir 

n—Thant'ın »ncekl gün adadaki 
Birtş kuvv«tleri komutanı v« fl. 
fi i l devletlere g6nd«rdi | | 11 My-
falık m*sai dün sabah Dişlileri 
&akahlıgma gelmiştir. Mesajda. 
Kıbnstaki barış kuvvetinin işleyi
şi arabulucunun görevleri, barıl 
kuvvetinin adada kalma süresin* 
ait kayıtlar ver almahtadu 

Mesajda g*ıı«l prensip olarak, a-
dadaki barış kuvvetlerinin kenfli-
lerlno karşı Bir t*e8v1iz vak) olma
dıkça ateş açmamaları, ancak her 
ne suretle olursa olsun adada miıt 
lak sulh ve sOkûnu tesis etmele
rinin de normal görevleri arasında 
buhınduŞu, bildirilmektedir. Türk 
hükûmdi . U-Thant'a hazırladığı 
cevabi mepajd» «Barış kuvvetleri
nin «dada mutlak sulh v* ailkûnu 
l*«ls atması» konusunda kendisiyle 
-nutaBakat halinde oldufumuzu 
söylemiştir. Cevabi mesajımızda, 
Londra ve Zürich anlaşmalarına 
riayet edilmeci Kıbrıs hükümetinin 
meri Kıbrıs Anayasası çerçevesin
de tanınması gereği de bir defa 
daha hatırlatılmıştır. 

61, 63, 265 ve 267 KOTALAR 
Müracaat yeri . 

Ferrania - AkiDolta - «ekonie 
Oeneı D»poıi»«ri JOZEF P. RErökZO 

SırlS»(5i Û6|u 1| K M «, cı Kât «17 - <21 
Tel.: 32 78 % İltacüık: 9221/2903 
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t>tın4a bulunan Lafka My(ınd«ki 
Türkler çarpışmalar durdurulmazsa 
Rum köylerine taarruz edecekle
rini bildirmişlerdir. Bu arada olay 
mahallin* gitmekte olan ttçm mU-
tarekc devriyeler! Kıbrıslı Rumlar 
tarafından durdurulmuştur. Bir 
Türk sözcüsü Gazivirandakl Türk
lerin bazuka kullandıklarına dair 
çıkarılan haberleri yalanlamış »Biz 
de böyle :;eyler yoktur» demiştu'. 
SSzcü. Kıbrıslı Rumları «CvvtMeıı 
pianlanmıı bit taarn>s4a birikil» 
makla» itham etDfti; ve köydelrt 
Türklerin •Cilnl*Td«n fe*M lâtılou» 
bulunduklarını,, rövlemiştir. SSzoü 
»«"' ^ftu olay 
^^ 11 m adada 
sulliu ri]un.ji,ız,^ eıiTieye niyetleri 
yok, . 

Bir Türk cemaat teniitlcüıiıiin 
helikopterle Gazivlran fcöyltoâ 
gitmesırıdfn snnra geçlcl»at«» k««-
a"' » edilmiştir 

>" ıMİt. U—THANTlH 
DİKKATİNİ ÇEKTt 

ümetimtz. 
'İlde Aum-

5,,. anlaşmaemı İhlâl 
-ısara etmeleri Uzert-

r,ın»-5miş Milletler Oejıel 
IT-Th»nt'in Kıbrnt«kl 

Milletler Banş Kuvveti 
Komutanının Birleşik Amerika Dev 
letlert 11* ingilterenin Ankara Bü» 
yükelçllerihin dikkatleriBi çAtUmiŞ-
tir. 

tNdNU ÇABKSMALAR tÇtK 
«tYİ DE&tL» DEDt 

ANKARA, O u l 
Bsşbskan tsmet tn«nü, Kıbnsta 

çari' başlaması 
kn. değil Ta
kip eMi...„i,,. .^„,^.,,,ı,, lie OUoâk?» 
demiştir. 

Kıl 
lai! 
ile 

Sok geçiren Soorano AYbaıı 
Aydan tedavi altına alındı 

(Bastaraiı I inci aayladâ), 
d«n ve son derece mesut oldufun-' 
dan bahs«tmekt*ydi 

EtKt BfLBR BULUITV 
Uzun atiredenMri ayrı Bulunan 

eekl klfı-koca Avh»n Avdâp'Ia 
f e n t Alnar. 6|ull» m 14-
zerine ilk defa | 8 ı uı f i -
rit Alnar, dün (5|l«dos koma eski 
eşi Ayhan Aydânn ivutM «yâret 
«mt •• banabil 4UMM|W. 

Mltlj ÇAIMAŞIR S U Y U 
P İ Y A N G O S U 

Şişenin alflnıfakf çifte kujnnu kcılp bir Rupenu^ z ı r f ınTr lmîn ı İsim - Soyadı 
ve Adresinizi yazsralc EN OEÇ 19 MAYIS'A Kadar AKİF ÇAI\4AŞIR SUYU FABKİ-
KASI, Şişli - İstanbul adresine poıtalayınu. Diğer Icuponu mutiaica saiılaymız. 
Çel(iti$ 30 MAYIS'TA Noter huzurunda yaptlaı^lctır. 

k t u M KEKIİSlı İ n â ^ 



HEYECAN FIRTIMSI TEKRUR MİLLİ 
MRCURİIU YÖNELDİ Spor Haberleri 
Galatasaray'ın 
kilit adamları 
form üstünde... 

Talay ERKER bildiriyor, YALOVA 
jgÜJfüK paraların döndüğü kumarın, tiryaki dudak-

larındaki sigaraların, çankınların arkasından 
kokacakları kadınların yok edildiği bir kamptı, G. Sa
rayın kampı. Bu bakımdan futbolcuların form du
rumlarını izleyebildik. Onları anlatabileceğiz sizlere. 

G. Saray 
Gölcükte 
7-0 galip 

B' 
TALAY ERKEH 

Bildiriyor, GÖLCÜK 
JEŞIKTAŞ maçından öne» 

ton hazırlığını vapan Ga-
latltaray Gölcük'i* Dcnizgu-
cü ile kar^ılasmı* ve müfia-
taakayı 7—0 kazanmulır tik 
yirmi dakikada «art aahayı 
yadırgayan Sarı - Kırmızılı
lar bocalamı» v« bundan «•-
tifada adan Daniıgücii Gr-
doçian VB Emin vanıtası Ua 
tki fıraat yakalamışta da 
bunları kullanamamıdır. 

tik yarım saati böyle atlatan 
San •; Kırmuılı ekip sırası ile 
Dak. :i5: Canejemir Dak. 42; Bahri. 
Dak. .M penaltı atı-jinı Melm ka-

(Davamı 7 nei sayhada) 

BÜYÜK KOZLAR 
iîüphesiz oır takımın ba:îarıya 

uli.>,nıası 11 tu'bolcuunun müşte
rek gayretlerine b^ıglıaır. Herke
sin bildiği gibi C;alaıasa,-aym ba
sanları Metin, Turgay .» KaUri'-
nuı form durumları lU- (.rH-nüı-
dır. 

Kampta ı;alı»ırken gördüğümüz 
Turgay'ı seyrederken dilimiz tu
tuldu. Turgay, o bir zamandan be
ri benliğine yapışan umursamaz
lığı üzerinden sıyıran <:Büyük kıy
met, kendısıii! yerden yere atıyor, 
bazoka mermisi gibi patlayan top
ların vurucularıyla «Kâğıt helvası> 
diye alay ediyordu. Besjiktaij ma
çında ne dcı eceye kadar ba-şarı 
sağlayacak orasını Allah bilir ara», 
uzun zamandır antrenmanlarını ta
kip ettiğim Turgay bu kadar kor
kunç bir forma sahip olamamıştı. 

Ya o Kadri.. Ne kadar «muzip
lik» varsa ruhunda toplamıştı. Ne 
ele sığdığı var, ne avuca. Koca 
Turgay'ı. şutları ile Metin hariç 
mağlûp ,edebi]en bir o vardı. Hat
tâ kaptanı kızdırmak için bir ara
lık tuttu «onun eliyle kurtardığı 
topları ben kafamla kurtarırım» 
di.ve iddiaya da girdi. «Geç» dedi
ler «Kaleyev Hayret hakikaten üç 
beş şutu uçarak önledi ama. Tur-

(Oavamı 7 acı uy iada) 

B ESlKTAS'lılar dün ^''^'J^',, 
• kında kros yaptıUr. — kında kros J"i""~ ,.., ka» 

sonra sahada ufak bir Ç"i , , 
oynandı, Futbolcular â ^^^^ ,̂ 
hırslıydı. Bu arada BŞ. y^^f 
en çok düşündüren h"sû ^̂ ^̂ „̂, 

yiııin sakatlığıdır. /V^"introforu» 
alınacak olan bu atak ^^^^^i 
bu hafta oynatılmama^ ^^^^ 
konusudur. Kendisi ka P 
suna bile çagırılamamıştü-

DUN AKŞAM KAMPA 
GlRILDt 

yen*" Beşiktaşlılar dün aksan ^^^ 
Turistik otelde 14 k,iWt .ÖK"' 
girdiler Kamp •'adro^" ,, j , . 
Erkan, Yüksel, S y Ş y ' f „ ' co;̂ "»' 
bahattin. Kaya, M"h>'*'"' , 

<D.vanu 7 «ci ."^'•^" 

BİR FI.AŞLIK G E L I N — Kiiiıı auı iiı.i,!., KoçjiKİl. Film yıldızı. Ama üımnu suyıınarak değil, giyinerel- vipatı bir yıldız. Kızı AKŞAM ekibi Yalova'da hayatının elbiseliyle yaka
ladı. AkUna bir muziplik geldi. (Bu mu/ipliğe ellisine abanmış hanımlaı çöpçatanlık diyorlar.I Gitti, Tamer Yigit'le evlenecek kızı, en az 10 milyon Türk'ün tanıdığı Metin Ok
tav için İstedi. »Allahm emri ve Peygamberin kavU> gibi sözlerle Htilya'yı elinden tuttu ekibimiz, getirdi Metin'in yanma oturttu. Fakat biribirJne, şaşırıp yekdiğerine «Merha
ba» deyince nikâh bozuluverdi. Zaten hepsi şaka idi Hülya'nuı gelinliği de Tamer Yığit'le evliliği de hepsi hepsi biıer film sakası idi. AKSAM ekibi bu şakayı biraz uzatıvermiştı 

Jkimolaca 

fi. Saray M 

Son gu0 
(Tafsilât 

7. Sayfada) 

r fs p Ş *̂ "<vl 

3̂ *.,, 

i , 

: — 

W 

I Her şeyi bitiren 
I uğursuz dakika 

^ Evet evet, eerçekten her şeyin bittiği dakika idi. Kader 
buna bir rakam vermiçti 86 demişti. O anda Bödör Fe

nerbahçe defansının solundan daldı. Kademeleri bir bir 
araladı ve dengesini kaybettiği için çok hafif vurdu. Hazun 
tutmalı idi, tuttu da,.. Fakat sonrası. Meşin yuvarlak ıslak 
bir sabun g:ibi ellerinin arasından kayıp sol tarafa doğru 
açılmıştı. Kuti koştu, geldi, sokuldu. Şeref bu atağa ayaklan 
ile beraber ha,vatını koymuştu. .Ama Kuti ayağının içi ile 
bu lopu alıp filelere itiverdi. Bu golün yaptığı tahribatı A. 
İhsan'tn yüzüne bakarsanız anlarsınız (sağda). 

i 

Bir üzüntü paylaşıldı 
^ Ve üçüncü maç bitmişti. Avrupa Kupa Galip

leri Turnuasmda son dört takım arasında 
kalma ümidini tam 21 gün taşıyan San - laci
vertli ekibe rakamlar kalleşlik etmişti. F. Bahçe 
(1 — ıMTK 1... Sahada Budape.«te'ye doğru koşan 
bir sevinç yanında bir adamın omuzlarına yığı
lan bir ızdırap vardı. Fenerbahçe kalecisi Hazım 
müsabakanın bitiminde değil yürüdüğüne, yaşa
dığına bile inanmıyordu. Şayet İsmail'in desteği 
olmasa idi, soyunma odasına kadar gitmesi bil* 
mucize olacaktı (solda). 

Bir zaferi yaşadılar 
A l'enerbah(,e - M'J'K maçının 8(i, dakikası, 

öncesini ilk resimde anlatmıştık. Hani Bö-
dör'ün vurup Kuti'nin tamamladığı pozisyonu... 

.Sonra ne oldu biliyor musunuz? Bir topun başı
na 5 MTK İl âdeta atmaca gibi çöktüler. Meşin 
yuvarlağı öpenler yanında, biribirlerine sarılan
lar da vardı. Bu .'\vrupa Kupa Galipleri Tumu-
iisında son 4 ekip arasında kalan bir futbol on 
iıirinin frcnlnıemjyen sevinci idi (sağda). 

Foto; AKŞAM - ROMA 

Turgut DİNSEL 

HAZIM — Yarı tinale kalamamanın 
kıvırdığı vücud... 

üzüntüsü ve bu 

İtalya Basını 

fÜM 
Uah ( Laıu^i olan kaziiKİı. O.vuıı iv. 

gerçeği şöyle de özetlemek mümkün 
iuiiüktu 

Daha az fena oynayan ka ^̂ ĵ t̂ 
Bu takımda tabiî MTK idi. Buna karşUık Fenerbahçe az °^" j^iıtt'^' 
ÇOK koştu. Türklerin bilh.ıssa oyunun fonundaki bitikliği ve jje 
lığını hazırlayan faktör bu .di. Fenerbahçe'de sadece üstün 
"••nrrt "r • ( ' r ıUİ ' . ır iu. • 4 

STATllO 
' - - - - • • • • • • • - - " " • ' - • . • ; " • : • : : : : : : : ; : : : . : • • • : : : . ' ~ ^ ^ ^ V ' > ^ ' 

«Fenerbahçe'nin yarı final «an» lon döıt dakikada kaybol""' f,. 
duk ki, müsabakadan lonra bu husua için tuçlular aranmış. ^][b|)ı(ii* 
narbahçe nefeste ve fizikte tamamen yıkılmııtı. Son dört "•^ 
kaybedilmese felâket Fenerbahçe'yi temditte yakalayacaktı. _ , - < 

yG^ettadelloSpoft 
Belki danlacak veya gücenek ıkı takım. Fakat bir gerçek 

pnu söylemek zorundayız, Fenerbahçe — MTK maçı bizim 
deki gelişi güzel bir maçı bile aratacak kadar kötü ve 

eser •İSİ»' 

kaUteSl ,udi.' 

leri turnuasmdn MTK ile tam 170 dakika o,vnadı BU ;••-̂ j 
•onun ilkinde bir ara sahada dokuz kişi kaldı, Maratonun ' ^^f 
doksan dakika-sında yine on ki.̂  idi. Son doksan dakikanın__,̂ ) 
anında yine A. thsan yığıldı. Bu F, Bahçe'nin talihi idi. (y" 

file://'/vrupa


% FRANSIZ' FÎLMCİLÎûtNtN YENİ ŞÖHRETLERİN-
jj^^.CORİNNEMARCHAND'IN BENZERÎ, AMSTEE-
K Z İ ^ ^ Z E S İ N D E TEŞHİR EDİLEN VE DÖRT YÜZ YIL 
"CE YAPILMIŞ OLAN BİR TABLODA BULtJNMÜŞTüR 

Amerikalı bir 
televizyon 

prodüktörünün 
büyük 

başarısı 
^ ÜNLÜ KOIVÖK DANNY KAYE'ÎN BENZERİ, 1846 YILINDA KORENTTE BULUNAN VK tSADAH 
ÖNCE BEŞİNCİ YÜZYILDA YAPILMIŞ OLAN PENEA APOLLON'DüB 

linlii artistlerin yüzlerce yıl önce yaşamış 
olan benzerlerinin heykel 
ve mumyaları bulundu... 
tesadüften başka hiç bir şeyle açıklanması 
•Mümkün olmayan bu benzerlik herkesi şaşırttı 

% t-üivt;i'i^ YOUNG'IN YİRMİ YIL ÖNCE ÇEKİLMİŞ OLAN BV RESMİ tLE İSA'NIN DOĞUŞUNDAN BEŞ YÜZ YIL 
'-'OAR ÖNCE YUNANİSTANDA YAPILMIŞ OLAN BU HEYKEL ARASINDA ŞAŞIRTICI BİR BENZERLİK VARDIR 

%BAŞ1NDA:X ŞAPKASINI ÇIKARDIĞI VE SİGARASINI ELİNE ALDIĞI ZAMAN, AKTÖR PAUL NEWMAN'IN. 
^^OĞRAFTA GÖRİJLEN ESKİ YUNAN HEYKELİNE NE ÖLÇÜDE BENZIYECEĞİNİ TAHMİN ETMEK GÜÇ DEĞİL 

Yıldızlara 
benzeyenler 

arasında 
büyük sanatçıların 

elinden çıkmış 
heykeller de 

var 
^^NSANLAR çift yaratılmış

tır» sözünden ilham alan 
Amerikalı bir televizyon pro
düktörünün düzenlediği bir 
program, seyircilerin verdifl 
oylar sonunda 1963 yılmda 
yaymlanan programlar ara
cında birinciliği kazanmıştır. 

. : Geniş seyircr kitleleflniri il
gisini çeken bu programm ö-
zelliği, dünyanın dört buca-
ğmda tanınmış sinema yıl
dızları ile bunlara benzeyen 
gerçek ya da muhayyel var
lıklar arasında münasebet 
kurulmuş olmasıdır. 

Yıldızlara benzeyenler ara
sında, büyük sanatçıların e-
linden çıkmış tanrıları tem
sil eden heykeller ve mum
yalar vardır. 

Şaşırtıcı 
benzerlikler 

Bu onjmal programı hazu--
layan prodüktör, elde ettiği 
sonuçlan televizyonda yayın
lamadan önce, sanat tarihi 
alanında geniş araştırmalar 
yapmıştır. Böylece, günümü-
ıtln bazı sinema yıldızları i-
le yüzlerce ya da binlerce yıl 
önce yapılmış bir heykel ya 
da mumya arasında, şaşırtı
cı bir benzerlik olduğunu is
pat etmiştir, Tesadüften baş 
ka hiç bir şeyle açıklanması 
mümkün olmamasına rağ
men, bu şaşırtıcı benzerlikler 
milyonlarca televizyon seyir
cisini çok lazla etkilemiş VP 
şaşırtmıştır. 

Bu arada gazeteler ve cier-
riler de bu programdan et
raflıca bahsederek, beıuer-
Uklerf açıkça ortaya koyan 
fotocnıfları yayınlamışlardır. 

^ FERNANDEL İLE ESKİ MISIR SANATININ MÜKEM^OBL BtK ÖRNEĞİ OLAN Bü HITÎKE^ 
ARASINDAKİ BENZERLİK TELEVİZYON SITtECtURİlIt HAYRETE DUŞÜKMUŞTÜH 
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Dama'da taş 

insaniarın kendilerini 
lıissetmelerine 

sebep olur musunuz 
g A ^ i u..:_ ardır ki, karşılanndakini yalnız arkadan vurmakla kalmaz, sapladıkları 

üâûçeri bir de sağa sola çevirirler. Buııiaruı en amansızları da, bilerek veya bilmiyerek, 
icarsılarındaki insanların kendilerini suçlu hissetmelerine yol açanlardır. Siz de bunlardan mi-
uniüV Aşağıda anlattığımız durumlarda kalsanız, najsıl hareket edersiniz? 

i. .4rkadaşlannudan biri sizi »on dakikada arayıp âni çıkan bir seyahat sebebiyle, dâ-
veluıue gelmekten vazgeçtiğini söylese: 

a— İyi seyahatler dilersiniz. 
b— Kendisini arayacağınızı söylersiniz. 
c— Ama sîzin için her şeyi hazırlamıştım, dersiniz. 
2. Yolda uzun zamandan beri görmediğiniz bir arkadaşmıza rastlastnız: 
a— Bilsrt) uörüsiüciimü/r ip ' -if,,- sevindim, dersiniz. 

AUîiAStLîZ durumda oUn 
• ^ kip taşi slmak mecburidir 

r»-
1D«-

k i d e n v a n h ş v e y a e k s i k o.vUn k»r -
Sis ında. r a k i b e (üf leme» h a k k ı t a 
n ın ırd ı . Yani r a k i p , e n Eail» t î ş 
alacağı yön^e oynamıjan veya oy
nadığı vönde mümkün olan taj-
laruı hepsini veya birini almadan 
geçen karsı oyuncunun hu tasım 

i» • J|2 
Siyab parçaların l ı a n p 

beyazların içine girecek 
YUKARIDAKİ resimd* gördüğünüz siyah pargaiarın her ikisi 

numaralanmış olan beyaz boşluklardan birinin içine" girecek 
''tcimd* çizilmiştir. Bu parçaların hangilerinin beyaz jekillerm 

* .1 içine girmesi gerektiğini bir da-

Amerika 
hakkında 
neler 
biliyorsunuz ? 

kikada bulursanız bulmacayı 
çözmüş olursunuz. 

(Çözümü eevaplar sütununda) 

h— HİÇ flfJ^ıtıti'mişsln, 
dersiniz 

e— İyi olduğunu iijitmiş-
tim. İdinin olmadığı 
bir gün beni ara, der
siniz. 

3. Bir malı değiştirmek 
İçin yine mağazaya dön
dünüz. 

a— İşimi çörmiyeceğlni 
anladım, dersiniz. 

h— Özür dilerim, olmadı, 
dersiniz, 

c— Ne yapayım, bu adî 
şeyi almaya sizin tez
gâhtar beni mecbur bı 
raktı, dersiniz. 

4. Yeni bir sey giymiş 
arkadaşınıza rastladığıma 
zaman fikrinizi nasıl söy
lersiniz? 

a— Çok güzel, sana çok 
yakışmış, diyerek. 

b— Bu rengin sana yakış
tığından emin misin? 
diye sorarak. 

e— Ben hayatımda bu ka
dar zarif bir şey yap-
tıramam, diyerek. 

5. Bir randevunuza cit-
meyi unutsanız, nasıl ma-
eeret gösterirsiniz? 
a— Özür dilerim, benim 

kabahatim, diyerek. 
b— Hiç beklenmedik bir 

olay cereyan etti, di
yerek. 

c— Beni göremiyecek de
recede meşgul olduğu
nuzu düşündüm, diye
rek. 

'Cevabı 8. sütunda) 

[iDDılSşE. 
«sitil rSl 

alma esasları ! 

£^SKÎ dünya insaoiannı, 
maceraperestlerini cez-

bftden, hâlft da özellikleri 
kaybolmamı.; bulunan Ye
ni Dünya (Amerika) hak-
kmda hlîdikipıinl/i ölçü
nüz. 

1. A l ı r ı ııvi» UiM -1. nCİ 
Cumhurbaşkanı kimdir ve 
nesi ile meşhurdur? 

a) John Adams, b- And-
rew Johnson, c) James 
Monroe 
2, .Amazon nehrinin del

tası Avrupa'da hangi dev
letin \'iizöl(;üiTm kadardır? 

aı II'i|;ırıd», b) Portekiz, 
D Danimarka, 
•i Uruguay' ın başşehri n e -

rpsidir? 
a) l,a Paz. h) Montevideo , 
''I Smı t ıago 
4 Amerika kıfasında say-

lıye şehri olarak tanınan 
Acopulco hanşşi nıeınleke-
Mn sınırları içindedir? 

») BreMlya, b) Meksika, 
c) Ariantin. 
•̂  Amerika tarihinde İki 

defa rnmhnrbuşkarıı olan 
kimdir? 

a) Grorer CHevland, b ) 
Will iam MrKinley , O 
H Clark Hoower, 
fi Par».çuay'da rumhur-

öfcçkanının rftrev süresi 
l{»ç yıldır? 

»» Sekli yıi, h» Dört yıl, 
("» Bes vıl. 
7 A B D. nde Penıısylva-

ııa'nın kuzeyinde hangi e-
i'let vardır? 

a) Virglnia, b) New 
iarsey. c) New-york. 

5 Kuzey v e ' G ü n e y A m e 
rika'da aynı ismi ta ş ıyan 
bir şehrin i smini biliyor 
iTiu.«iunm? 

9. Güney Anıerıka'dalcı 
(iulin« devlıtj üç Avrupa 
d«v]»tinin (ömUrgMidir. 
fiıuılu-dan doğuda bulunan 
narçj hanifl devlete aittir? 

i) Transâ. h) tnRİItere. 
c) Helanda. 

lO Şili'nin kuzeyinde yer 
ilan devletin İsnVi nedir? 

at Bolivya, b) Peru, c) 
Oolombî». 

(Cöcünü 8. «ttinnd») 

Tamamlamah 
ister misiniz 

Q ÖRDÜĞÜNÜZ resim bUe 

bile eksik çizilmiştir. Dlk-

kat edecek olurâamz nerele* 
rini tamamlamaniE gerektiği
ni tahmin edebilirsiniz. Res
mi tamamladıktan sonra 
renklendirmeniz de mümkün
dür. 

s'dNmıçı 
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alır ve on^iâii .vjıud ı^eaçıı p.. UÜJ-
nu oynayabilirdi. Son senelerde bu 
(Üfleme! kaidesi bırakılmal^fariır. 
Yanİıj veya eksik oyun karîîsm-
• Is vakitlin ıkı davranışı olabilir: 
.v» oynanan oyunu olduğu gibi ya
ni hatasına rağmen kabul eder, 
ya da karsı taraftan o eli doğru o-
larak baltan oynamasını ister. 

Her elde oynıyan. mümkün ol
duğu kadar fazla 'sayıda rakip ta$ı 
almak mecburiyetindedir Burada 
alacağı tasların kıymeti dfgil. ke
sin olarak sayısı önemlidir. 

Ta$ alma iki safhaiı bir hareke' 
tır: İlkinde yürüyen taş. alabile
ceği bütün kar^ı tasların jUcrin-
den gBçeıck, duracağı kareye gider 
ve konar. İkınui saHıada o İ9sın 
sahibi olan ovuncu üzerinden ge
çilmiş olan tasları toplar. Bu araöa 
bos bir karenin üzerinden birksc 
defa geçilebilir, ama taş bulunan 
bir karenin üzerinden bir kereden 
fazı» «ç i l emez . Özerinden geçilen 
taçları, el bittikten sonra toplama 
mecburiyeti. i=te bu taslı kareden 
geçmeme çartı karsısında önem 
taşır 

Bu, Dama'mn dikkat edilecek ö-
zellıklerınden biridir. Bir sema ile 
açıklamaya çalısalmı /Uıcak dah» 
önce :;U semavi (Sekil 11 ı?özden 
geçirelim. Bu numaralama düze
nine Manoury sistemi denir, çünkü 
Pu sekizinci \üz.vılda Manour\ i-
sıml) bir Fransız tarafından ku-
rulnıu:; ve dıger numaralama dü
zenlerinden fazla tutulmuştur Ka
reler >atay olarak, soldan sağa nu
maralanır. Numaralamaya vukarı 
sol köseden başlanır. Oyunun h*r 
el'l (veya hamlesi) iki sayı ile 
pösterilir tiki tB<ın çıktığı, ikin-

i . kaideler <Sek«- 2̂  « ' f , ^ . | 
ların kaybetmesme yo» '^ ^,,f 
Oyun sırası onlardadır ŞM* 
1ar su vaşaklarla baSHdırl»'^ „( 

1, Bir cok ^ekuoc sadeM ,. 
rakip tas almak imkan- ^ ^ ^ ^ 
lamazlar. zira dört 
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mümkündür. -
(2.-, X 48 X 31 X- 22 X 33K ^,y,ı . 

2) 28 numaralı kar= ĵ y^ara" • 
(ası aldıktan Bonra. j>» ^ünUtö" { 
karedekın, de ^^'"f^i, Çün""̂  
gıb, aörü.ıürsc de deg d^ ^jde. J 
bır.r üzermden ü^^^lfl, oy«« { 
hamle tamamlanmak =1 ^,re-, 

bitmediği '̂ "V « .r^ktâ""'"^J ! 
deki tas yennae «i"™ ' rin^" ! 
bulunan bir karenin üz»'" 

kere «ecmek <-'• v V , f ' . « '"^ 
(4. dama a«"^ *" v̂ 

- ı 

muBiuBS w^pun^ "W'P^^ ,^,^ 
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^ytip ır^î«q umpotaoJO 

BUSP tî-C^" 
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(Sekil: 1) 

eıti konduğu karenin numaraltrı-
rtır. Aralarında bir öre bulunur. 
Çarpı işareti varsa, bu hamlede bir 
rakip tas alınmış demektir Siyah 
tasların oyunu, sayılar iki tırnak 
arasına alınarak belirtilir 

Simdi bu numaralama sistemin
den faydalanarak, yukarıda söyle
diğimiz önemli kaidenin bir örne
ğini verelim: 

.stuııni»*'' "f 

•sııııl!^^ j 

^ ^ ^ W ^ ^ W M ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
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elamlıK !1 
üçüncü şahıs 

/ * ! TUZ iki yalındayım. On tekiz yaitnda ağlu elaa bir 
«damla evliyim üvey otlum fena bir çecuk de<ill; 

ama karı-keca mahramiyettmUl de ihlil edeeak kadar da
ima Bramısda. Kocamla bu meıelevi konuşamıyoruz, l i ıa 
beni üvey analık almekle suclamıya kalkıyor. Bilmam ki 
•Itden, bene bir akıl öğretmenizi iıtesem...» 

L. M (So<tana$ı) 

U £ P kocanıza dönük olduğu anlaşılan dikkatinizi, biraz da ev
deki delikanlıya çeviriniz. İp ucunu, o istikamette bulacaksı

nız İS yaçınd» bir çocuğun, bütün gün evde, babaslyle üvey an- _ 
nesinin yanında oturması normal bir hâl değil. S'ebebi olmak ge- ; 
rek. Bulmaya, kısası çocukla dost olmaya çalısm. Henüz sizin de : 
bir çocuğunuz olmaması, üvey oğlunuzla anlaşmanızı kolaylastıra- ; 
çaktır. Bu, üc köşeli bir meseledir. İki kişi arasında halli müm- ; 
kün değil. ; 

»KI CAMI ARASINDA I 
f Xt Mna tacc kocamdan «ytıldun. Bu kış beada» iki \ 

ya» küçük, anıt bana ten derece bağlanan bir edamın : 
«vlanme tekiifina de ovet demiı bulundum Simdi tereddüt ; 
ediyorum, zira ilk kocamı hakh bulmaya, inanır mitiniz, : 

' et lemiys başladım. Benimlıi pek karışık bir mesele, biliye- : 
rum, ama «ene da cevapsız v« çaresiz bırakmıyacağtnıza : 
İBamrArum» • 

* (»eşlklaı) E 

L l tC «l« karı$ık değil Siz jimdi üçüncü bir talip aramalı ve ha- \ 
' ^ yatınızı büsbütün <rom»nlara>. benzatmelisımz. Fsrkmda mı- \ 
tınız bilmem, ama siz buna özeniyorsunuz. : 

SOKAK IZNI \ 
m 

«rVLtylM, sı yaıuulayıffl. HerlMldt ftıU f«ı«, kala • 
^ coeuk Myılatm. Evlaalrkm, eh bua4ia b6rU bt- : 

btmdan izin almadan s lnatnıyı , ça ı ı ıy t , t rk ıd t | l t run« Z 
şldeblllrlm, deml|tim. Sekle sene oldu. Şimdi de bir 9ün • 
lineraaya gitmek için kocamdan izin işiyorum • • inanır ' 
mısınız alamıyorum.» : 

Birsen N. (Kurtulu?) Z 

OV btkundan babanızla kocanız arasında bir iaflc yok. Birsen : 
hanım Her ikisi rt* Türkiye'mizde. İstanbul $ehlrinde maale- ; 

sef hâlâ. şenç bir kadının yalnız çıktığı zaman rahatsız edileceğini • 
bildikleri İçin böyle hareket ediyorlar. Vars» kızınız biraz hü.vü- ; 
flütü « m a n , « z de »vnı endişeyi (3uy«cak ve hu defa kilinizin siz- ; 
ien şikâyetçi oltlu^unıı ı.'lleıPksınlz, O zaııun v»p«c»|ınız, müm- ' 
künse kızınıza ayak uydııniD, »aj ı «oiı hjriıkte gitmek, dfl i ls» • 
onun lüvenil lr «rkırtışlar «dinmesine vğrdıın «tıntktir. Slr (1» .«İm- : 
di kocanızdan syrı ?eyl ı«t»yebllırsinlr S innl t . »ık »ık brlıkt» ğ«. ; 
rınttye çıkıyorsa ne âlâ! Her zaman vaktt yoksa müsttrek v» pu- ; 
vfcnilir hanım ?.rk»da.«lar tdlnm^lt v t yalnızlıktın hir d«r»c«y» ka- ; 
dar olMin kıırfulmalısınız. ; 

A VUC İÇİ kadar olsun yanni ı %ar»a, orads hır iki çiçek 
' ^ tjştirmak için kocanızla mutlaka iabirliği yapın. 

Çiçek insanın moralini düzaltir. 
Keyfini arttırır, zevkini inceltir. 
Doğumda, ölümde, düğünde, bay
ramda, hastalıkta, sağlıkta iki sap 
çiçekle olsun gönül almanın sebe
bi budur 

Simdi kûua koca hahçeieruniz 
yok ki eskilerde olduğu gibi çi
çek sefası sürelim. 

Buna rağmen, yine de evin mü
nasip bir yerinde çiçek yetiştir- ' 
meyi iş edınm. Balkonda, terasta, 
güneşli bir aralıkta... Çiçekçiden 
çiçek almak artık bir lüks oldu 
O kadar pahalı... Fakat, pencere
lerinizin önünü süsliyen bir iki 
saksıda yetiştireceğiniz garden-
.valar, ıtırlar. karanfiller, inanın 
ki içinize ferahlık verir 

Bunu unutmayın ve ne olursa 
olsun odalarınızı ye;illiksiz bırak-
maym. 

Çiçeklerle süslü tertemiz bir ev, 
içinde huzurun, gönül rahatının, 
zevkin yaşadığı bir ev demektir. 
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NASİL PİŞİRİLİR 
(Meyva salatası) 

Î M A L Z î M Î - I^Ört mu», Üc. portakal , ik i elma, (kısaca m e v s i m 

D UGÜN, tavada her hangi bir yemeği lezzetli ve 
küçük sırlarını konusalım; 

ıntKi" 
• Fazla ateşte yapılan tavalar o kadar lezzetu olmaz 

yağ tavadaki yiyeceği çabuk karartır, büzer, pijmesin» \^. 
kalmadan kavurur. Tava harareti ortadan biraz ^^^^* 

bir'' 
• Tavada et yaparken, vita veya mısır »zü yağının l e"" 

zeytinyağı karıştırmayı ihmal etmeyin. 

S«bM tavslan. et y*»»*''' 
vanınd» daima rar"'*"' 
kuHijıılıbıür. 

Balık kuarttıtınız t*̂ '*' ^4 
sebze kızarttığmıî tavao»' ^ j , 
laka ayrı olmalıdır. Balı ^ , 
kuşunun diğer y iyecekl*" 
meşine mSni olamazsu"*' 

.ift»» 

ürü»ı»" 

LÜGATÇE 

Bu kadarını Iste.vin. t^iracekslnlr kocanız (iazla kıskan; da 
»ai İtiraz etmiytcek 

öl-

I i 

mevveleri), Töz şeker, bir fincan rende çam fıstığı, bir bar
dak süt, bir buçuk kâ ık oralet, limon ve sevdiğiniz bir likör. 
Meyveleri ufak ufak doğrayın, 

çukur bir k&sede toz şeker ve 
çam fıstığı rendesi ile karıştırın. 
1,5 ka ı̂k oraleti ılık sütle eritin 
karışık me.yvelerin üzerine dö
kün, yine kanştınıı. Üzerine 11- yiP' 
moıı sıkın ve 1.5 kısık likfir v«. CîâS - C k̂ ine» kMilrru$ p»t4tes kuartmiîi Evlırd* e*''* ^ı 
y» vermut gezdirin, büzde veye „ , , ,^]j|^ı j , ^ ^ ^ ^ ^̂  olmıdı|ıııd»n öilh»«sa toM* <>'•'** y«ı 

ya t»vuk \'t tt ıskaralannın yanında kuliemlan cı6* 
bfckkfcllard», filSus^ık torbalar içinde ,̂ afılm?ıkt0iiır. 

ûftlE • Babçavan ktbabı. karışık CÎĞıiR - Kajıpii: ıırvMnıanj. ,n kve t«r« nton. ^ »* j ^ ^ ' 

hajlanıa sebz?, meyva salata."!! da, cerek '«zz»» .Mkımıııdan mutlafm nmjıım malî'''''̂  «̂ı 

*^'"*uğ°a^. r i ; i a r C u." «*" ^ ^ ^^^ ^ ^ ^'"raa.. tavaaı. sarma», »««si "' 

sojuk bir yerde bekletin. 

Bugünün yemekleri 
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AM5r Sean Connery (sa|d») muhabirimi Ali Sar ile konuşurken 

Sean Connery tekrar 
istanbul'a gelecek... 

dört 
rekorları 

HOLLY\VOOD, Özel 
Ali SAR 
HOLLYWOOD 'dan 
bildiriyor 

0 ^ sahneleri Türklyş'de 
y^^^^lnüş olan .-From R^s-
^ "ith Love - Rusya'dan 

•JS'lerle,, isimli casus filmi 
^erıka ve ingiltere daiül 

S'k üzere dünyanın 
^T köşesinde g 
•̂ '••"laktadn- ' 
^ " kordelâda baş rolü oy-

'yan aktör Sean Connery 
"İmde gösterdiği üstün 

5*n sayesinde beyaz per-
^ nın en ünlü aktörleri ara-

^ girmeye muvaffak ol-
»lüştur, 
^ ^ 'JOylu ve esmer aktör 
'tüdv ^°"l'^o"'l''^a Universal 
4], •'̂ '̂ finda meşhur rejisör 
«Mar̂ - ^''chcock'in çevirdiği 
İtri i.*" *̂ ™'' filmde baş rol-
Pavi.t '̂  Tippi Hedren ile 
"^Şaşmaktadır. 

senlerde stüdyoyu ziyaretim 

UDIIİ aktör 
şildi 

«MarDie» 
isiili filmde 

baş rolü 
opuyor 

^>«ında Sean ile'"tâmşîp'Tür 

Tok *' ""»^ 
haklımda uzun uzadıya 

C«ita" ^^^^ •̂ ir kimse olan 
kir»!?'"'' '^"' ^*''" kapısmda 

alladı ve elimi samimiyetle 

sıktıktan sonra şunlaıı »oyledi: 
— Size İstanbul'u üç kelimey

le taril edebilirim: Dünyanın eş
siz şehri. 

Kendisine nıeınleketimizde en 
sevdiği şeylerin neler olduğunu 
sormam üzer''^ ise Oean şu ce
vabı verdi: 

— Misafirperver TürU hal
kı ve son aerece nefis Türk 
yemekleri. 

— Loki' olsun, so
kaklarda olsun İstanbullu
lar hanı» karşı çok nezaket
li davrandılar. Şis kebabla-

1. dol»""'- ' rakının 

lezzeti daha ağzıöıdadır. 
İstanbul'da en eutv,-.i.an bul

duğunuz şey neydi? Sualine kar
şılık Connery şu cevabı verdi: 

— İstanbul'da her şey en
teresan ve eşsiz. Meselâ Bo
ğaziçi enfes bir yer. Mar
mara Denizinin manzarası 
dünyi-.ıın hiç bir dcniziyle 
mukayese edilemez. İstanbul' 
da pek kısa bir zaman kal
mama rağmen şehri ada
makıllı gezmeğe fırsat bul
dum. Ayasofya, Stıltan Ah
met ve civa''' nazarı dikkati
mi çekti. 

Bilindiği gibi (From Russia 
With Love) meşhur İngiliz ya
zan İan Fleming tarafından ya
zılan romandan adapte edilmiş
tir, Sean. iki sene evvel gens 
Flemine tarafından kaleme alı
nan (Doktor No) adlı filmde baf 
rolü oynamıştı. 

Aktöre, (Marıüe) bittikten 
sonra »langi filmi çevireceğini 
soruyorum: 

— Bu kordelâ biter bitmez 
İngiltere'de gene Fleming'ia 
(Goldfınger) romanını filme »-
lacağız. diyor. 

Bu esnada Hitchcock, Sean"! 
çağırıyor, aktör benimle tamştı-
ğına memnun olduğunu söylüyor 
ve ilk fırsatta gene memleketi
mizi ziyaret etme arzusunda ol
duğunu ilâve ediyor. 

Blia Kazan ''Altın köre,, 
armağanını kazandı,,• 
Holiywood'un Yabancı Muhabirler Derneğinin yıllık «Altın küre» balosunda SOPHiA LOREN ile 
PAUL NEVVMAN da diinyo seyircilerinin en çok sevdiği sanatkârlar olarok ilân edildi 
Shirley MacLaine bu 
baloda en iyi komedi 
ahînsi odulunu aldt 

El 
^ O 

HOLLYW00D, Öıel 

eOPHlA Lorsn ve Faul Nçwman, Holly\vood Yabancı Mu
habirler Demetinin senelik Altın Küre balosunda dün

yâ seyircilerinin en çok sevdiği beyaz perde sanatkirlan 
İlân edildiler. 

^ * ' ' I - ,-,-,Ui_a-r-fı.fi-^-n_ıi_fi-ri-ftj-i-n <'»'•-•••• ı . * » » > « « « fc^^^^-^ * * « < ı « « . 

'<Türk sinemasında güzel 
Vücutlu bir aktör yok...» 

Atillâ Sarar «Benim vücudumdan daha 
9üzel bir vücuda sahip oktör varsa 
O'nunla boy ölçüşmeye hazırım« diyor 

5*î^£MANIN genç aktörlerinden Atillâ Sarar, soğuk ki4 
. dünlerinde bile denize girmektedir. Asi gençlerin haya-
.,j ^ îe alan bir füm ile beyaz perdeye geçen Atillâ Sarar, 

•"•••tnıen aktör» olarak şöhrete ulaşmak istemektedir. 

»«•: Kendinden emın... 

tlkönce deniz 
sonra boks idmanı 
Kabataş vapur iskelesinde de

nize giren genç aktör birkaç da
kika yüzmüş, bu arada gazete
mi? foto muhabirine poz ve
rerek resim çektirmiştir. Deniz
den çıktıktan sonra neşeli neşe
li kültür fizik yapan Atillâ Sa-
raı: «Su o kadar gUzel ki» de
miştir. Sarar, daha sonra Mit-
hatpaşa Stadyomuna giderek, 
boks antrenmanı yapmıştır. 

Yeni bir filmde Orhan Günşi-
ray'ın oğlu rolünde söniiecek o-
lan Atillâ Sarar, şunları söyle
miştir : 

«Sigara vf ırki kuüanmnn-
ram. Herçttn de devsmlı .jlmnas 
tik vaniTfimm. Türk sinemasın-
d» «imdi güMİ vücutlu bir ak
tör Tok, R" "«"n ıloldıır ça
lımı vnnım.» 

Gene aktör, geçen yıl içinde 
yapılan erkek trüzell vanşmaaın 
d; dereceye eirmiştir. Sinema-
mn en güzel. vücutlu oyuncusu 
olacağını iddi» eden Sarar, da
ha sonra şunları söylemiştir: 

«Bu sözlerimi bazı kimse 
1er amma vüksekten atıyor 
diye karşılıyacaklar. Fakat, 
eğer beni"' \iicudnmd«n da 
ha trtiırl hiı vücuda sahip 
»ktor vana hov (ilçüMneTf 
hazırım. Sinema bira; da hı 
reket demektir. Devamlı 
Hmnn>tik vgpmaııın ve kuv 
vetli olmanın hUyük rolti 
var.» 

Bir zamanlar ttalya'de s?"-' 
'.'.klüplerinde barmenlik yipm 
Atjllâ Sarar, tngilizc*. Fransız
ca ve ttaivanca'da bilmektedir-

Hollywood'un meşhur Cocoanut Grove gece kulübünde 
yapılan baloda sinema dünyasının en ünlü jaldızlan haaır 
bulundular. 

Samuel Goldwyn, Milletlerarası P'ilm Armağanını- bu 
yıl Carlo Ponti tarafından çevrilen (Yesterday, Today and 
Tomorrow — Dün, Bugün ve Varm) adlı kordelâ kazandı. 

İngiltere'de filme alınmış 
olan (Tom Jones) senenin en 
iyi komedisi ve en iyi yaban
cı filmi unvanına sahip oldu. 

£lia Kazan senenin en üa-
tün rejisörü kategorisinde Al
tın Küre armağanını kazandı 

Otto Preminger tarafından 
Avrupanın muhtelif yerlerin
de ve Amerikada filme alı
nan (The Cardinal» kordelâsı 
1963 yılının en iyi dramı il&n 
edildi. 

S. Mac Laine'in 
başarısı 

Shirley MacLaine en iyi 
komedi aktrisi ödülünü ka
zandı. En iyi dram aktrisi ka
tegorisinin kahramanı Leslie 
Caron oldu. İtalyan aktörü 
Alberto Sordi en iyi komedi 
aktörü ve zenci sanatkâr 
Sidney Poitier en iyi dram 
aktörü seçildiler. 

Yardımcı sanatkârlar kate
gorilerinde Altm Küre mükâ
fatları John Huston ve İngi
liz asıllı olan Margaret Rut-
herford'a verildi. 

Ursula Andress, Tlppi Hed
ren, Elke Sommer, Albert 
Finney, Stathls Giallelis TC 
Robert Walker geleceği en 
parlak sanatçılar unvanına 
kavuştular. 

Fransa'nm (Any Number 
Can Win — Her hangi Bir 
Numara Kazanâbüir) adlı kor 
delâsı Gümüş Kare mükifa-
tını kazandı. 

Sidney Pöltier'in başrolü 
oynadığı (Lllies of the Fleld) 
filmi milletlerarasında anlat
ma ve arkadaşlık yaratan 
kategorisinin şampiyonu ol
da. 

En İ3â ses 
sanatkârı 

Şarkıcı Connie Francis bü 
tün dünyada milyonlarca sa
tılan plâkları İçin senenin en 
iyi ses sanatkârı ilân edildi. 

Bir müddet önce ölen pro
düktör Cecil B. De Mille ar
mağanı bu sene sinema dün
yasında gösterdiği yararlık
ları yüzünden prodüktör Jo-
seph Levin'e verildi. 

Tippi Hedren AlUn Küreyi Sal Mineo'dan alulicn 

Zs» Zsa Gabor balo.va gelirken 

"ADANALI TAYFUR,, DAN SONRÜ: 
S İ O İ DE "ADANALI KARDEŞLER,, 

Oztiith SerengiVin baş rolü oynayacağt 
Kimde aktöre Türkân Şoray eştik edecek 

^^DANA'Ll Tayfur» fitot-
nin gördüğü ilğl üz«İüy 

Kemal Film Şirketi, aynı aı^ 
rlden filmler çekmeyi kaiftr. 
laştırmıştır. «Adanalı Kar
deşler» adı verilen ikinci fllîa 
de de Öztürk Serengil baş
rolde oynıyacaktır. 

tik filinde oynatılan AJ-
da Pekkan'dan vazgeçlleirek, 
•lAdana'lı Kardeşler» için 
Tiirk&n Şoray ile anlatmaya 
varılmıştır. Serengil bafirold* 
oynıyacagı bu filmde lU ki-
|lyl canlandu-acaktır. Birlaöi 
rolünde haydut daha sonra 
da lahmacuncu olarak görü
necektir. 

Filmde, ayrıca Efgau Sfe-
kan, Sevda Ferda. Hüseyin 
Saradan, Ahmet Tarık Tek
çe, gazetecilikten artistliğe 
geçen Abbas Gorah, Yaşar 
Şener, M. AH Akpmar oynı-
yacaktır. Bu arada Rejisör 
Osman Seden. Zafer Davu-

_ . . , -̂ , . . . ., ^,.. , . . . . , ^ . . . I toglu ile birlikte çalışacak-
En iyi komedi «ktrısı seçilen Shirley MacLaine eçi prodüktör 
Steve Parker He tU". 

'J 
Snortmenliğinle övünen Atillâ Sarar denişe atlarken 

I 
Işıkçı 
artist 
oluverdi 

I^ASIMPAŞA'DA bir kahvede 
«Hostes Hanım» filmi çeki-

lir...;n, kahveci rolünde oymya-
cak artistin gelmediSi anla-vldı. 
Basî rolde nynıyacak artist, re
jisör herke.s hazırdı. Yalnızca 
kahveci yoktu Rejlsnr Nlzamet-
tin Uluda* 'lir müddet duşun

da rejisör dayanamadı: «Kırk 
yülık aktörler senin gibi oynı-
jamıvorlar, bravo doğrusu» de
di. 

Edana edana 
gelmiyon odama 

İSIAMBCL Radyosu baxı ses 
sanatkarlarına müstehcen şat. 

kılar okuduğu için ludrosnnda 
yer vermez. Radyo İdarecileri
nin dlçüınnü bilmiyoruz, ancak 
bir «ilre Snce Devlet Radyoann-
da okunan bir halk türküsünün 
birbirinden aaı;ma «Hılerinden 
birini ilgililerin dikkatine suna
rız 

«Edana Edana 
belmiyon Odama» 

Evlilik Efgan 
Efekan'a yaradı 

nunda bana yardımı 
diyor, inşallah... 

Sadi 

olacıık.» Kollan» filminde oynayacak, bu 
arada «Turist Ömer» filminde 

a 1 1 de jörünecek. Saçlarını »arıya 
' 1 A l l Ş l K hoyatan ve zajıliadıktan sonra 

« T u r i s t Ö m e r » o l d u Tmin özek bevaz perdenin •-

CİNEMADA yeni üplerin yara
tıcısı olarak tariman reji

sörlerden bin olan Hulkj Sa-
ner, «Helil Olsun Alı Ağabey» 
tüıpınde Sadri Alışık'a değişik 
bir rol verdi. Ve yılların AlısıV 
ma da şöyle bir ad taktı: «Tn-
riıt Ömer...» Bu sezon çevirdiği 
filmlerle büyük baharı kazanan, 
Sadri Alışık, yeni rolü ile de 

raııılan hir .ırtisti oldu. 
Tiyatrocuların 

kaderi 
DEVLET Tiyatrosu Eskişehir'

de bir tiyatro kurulmasma 
karar verdi ve buı sanatçıları 
da gönderdi. Ancak, sanatcds-
nn başına gelenler doğrusu ^* 
lanacak kadar acıydı Eskisi' 

seyircilere kendini sevdirdi. Film hir'Iilere bir piyes göstermek 1-
^rketini sevindiren bir hasılat 
da sağladı. Hulki Saner, açık
göz bir prodüktör ve iş adamı 
olarak da Sadri Alışık'ı aynı rol
lerde oynatmaya karar verdi. 
Şündi, Alışık'm başrolde oym-

glRÇOK flörtlerden sonra Sev- yacağı yeni bir füm çeviriyor, 
gı Ter adında bir hemşire Adı da «Turiat Ömer...» 

İle evlenen Etgan Efekan, ilk ön-
cal«ri film çeviremedi. Amı son 
Sünlarde ban film şirketlerinin 
aklına Etgan Efekan ilk l»im »• 
lartk gelmeye başladı. O 

dükten sonra, •̂ nllardan beri film. kadar ki Kımal Fllru yeni blî 
lerde ışıkçılık yapan tlhan Sa- filminde Efekan a başrolü verdi. 
n'ya kahveci rolünü verdi, ti- Bunun üzerine de perdenin «•• 
han San, knmera kM-şısında o mer )önü «CvUlik UçUr aamB 

•arar vermlyecek ve lo-

Ve aogtıta rağmen AtUlft Saraı denude yuıerkea 

I kadar rahat rol ya|>tı M sonun- bana laı 
l»̂ Wt»*l • • • • • • • • • • > • • • % • MiaaiMi*')»» *••»•• 

Hostes hanım 
yeni filmlerde 

UOSTESLIKDEN «inemı^ı (e-
çen Tülin Ö«ek Üd «n l 

fllmde oynamak i;in teklif al
dı. ÖukHn lansı daba çok Pe-
sen filmden s^üıvor, Hoctas Ha-
mm, ba «Mtetin «Ahtapota 

çm geceli gündüzlü çalışan 
natcüarı ilk şaşırtan olay «v 
kiralamaya başlayınca patlak 
verdi. Aktör, rejisör Ergin Or-
bey, ev sahibi ile prensipte ao-
laştı ve sıra noterde mukavele 
imzalamaya geldi... İşte o vaUt 
Orbey'üı tiyatrocu olduğunu an-
lıyan ev sahibi: «Olıpaz» dedi. 
»hyii \¥» lira da \tmn ben 
hlT llyatroctıva evimi venurau» 
Ergin Orb«y, nasıl hareket edi-
ceğini biltmedl. Belediye Baf 
kanına btfvurdu. Uğranma, yal* 
varml ET0n Orbeyln ka^ ki
rş U'-shilmesine yetmedi, Ba(k» 
bir y«r aramak aoronât kaldı. 

Qok aor oldu 
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Piyanist 
ile bonicer 
orosındal<ı 
ayrıiıi(... 

piVANÎSıT Arthur Rublnstein, ĵj 
oanUer Serge Rubinstein ile ;|: 

akraba değildi. Fakat birçok lij 
<leta karşılaşmıştı. Piyanist be- ;:: 
kârken Paris'in Majestic ote- :;i 
ünde kalıyordu. Komünist ihtl- İİj 
lâlinde Rusyadan kaçan Serge ji: 
Buhinstein'da aym otele yerleş- iji 
ml.«tl. Fakat az zaman sonra 1- İİİ 
kikinin mektup ve telgrafları ••• 
-CV)k deia üstlerine yalnız so- İiİ 
yadı vazıldıt! için- karışmağa ".: 
ba;5ladı ^ 

Bir gun banker Rubinstein, İÜ 
piyanist Rubinstein'a gelip İMu ili 
w telgraflar uzattı ve çunlan İl; 
söyledi: jj: 

- Vfcuedık'de biı Mane, Prag' iü 
da bir tlsa ve Bükreşte bir Mat- İİ! 
RHrrt tanımadığım hususunda :|; 
karımı ıkıiti rlırırni/i rircı cdl- iji 
yorum jj; 

Ruoin.;.,..,, ^.j.^,u Jİ! 
Olur. dedi, .yalnız siz de al- ijİ 

leni) Komadaki bir bankaya tlç, jjf 
Nişteki bir bankaya da İki mü- ;;.; 
yon borcum olmadığına innan- ü̂ 
dıraraksınız '-ı 

Kıskançlığın sonu iji 
•y 'ERDlMN sjerefine veri- İİİ 

lecck bir festivale d«- jj: 
vft edilen meşhar İtalyan 
orUe.stra şefleri arasında 
loscaııini ile Mascagni de İli 
vardı. Mascagni, Toscanı- İİİ 
ni'vı kı<ıkandı|ı için, testi- ::j 

Aal orkestrannı idare etme- j : ! 
Kİ için yapılan bir teklifi, liJ 
kendisine Toscaninl'den jj 
fazia bir ücret verilirse ka- j : 
bul edebileceğini bildirdi. İ| 
Bu ücretin Tbscaniniye ve- |: 
rilenden bir Ura fazla bile '•} 
al»a kendisini tatmin ede- ^ 
ceHni ilfive etti. İş 

Festival bitince Mascag- jj 
nı kendisine nzatılan zarfın :jl 
içinde bir lira bulda, Çfln- ili 
kü ToManini teatival or- lij 
kestrasını ücret almadan 1- Ijİ 
dare etmişti. ;:: 

Bir daha sefere jİ 
Vl^İLL Rogers meşhur bir lo- j : : 

, kantada yemek yiyordu. Gaı- lil 
«onu çağırdı: «Garson, dedi. İl: 
;orbamda bir sinek boğuluyorjı 

Garson telâşlandı. Şef garson Ijj 
Reidı. Bu rezaleti, bu felâketi l]z 
bilha.ssa Will Rogers gibi bir a- üj 
dama unutturmak, dile düşür- W\ 
memek endişesi içindeydi. «Bu jii 
korkunç hâdiseyi düzeltmek için jj;.; 
yapabileceğim ne varsa emredi
niz» diye yalvardı. 

Rogers güldü, «Bir daiıa sele-
re ya vüzme bilen bir sinek ko
yun veya sinek yüzme bilmlyor-
aa beline bir rankurtaran siml-
ei< bağlayın» 

Otopsi müteiıassısı 
g A.MCRIKAU.% Smithao-

nian Otopıi Enstitüsü
nün kuAıcnsa James Smit-
hıon hastalanmış ve gelen 
be!j doktor lıastalijhnın se
bebini anltvamamıştı. Smit-
hson doktorlara döndü: 
«Rahatsulıc^ımın sebebini 
SğTenebilmck için öleceğim. 
Bana ne rjlduitınıı anlamak 
için bir otopsi yapmanın 
rlea ederim.» 

Kahraman 
çirkin olunca 

I f OMEDYEN Ed Wynn in bir 
Amerikalı kahramana ait 

hikftyesi meşhurdur, Fransada 
Almanlara karşı çarpışan ve bü
yük kahramanlık gösteren Ame
rikalıya Pransamn Harp madal
yası verilecekti. Fakat kahraman 
çok çirkin oldufu için onu öpe
cek ve madalyayı verecek bir 
VniMu. «BMoraij bıılamanuşlardı. 

Y A Z I S I Z ! . 

«İlham Terisl» 

.=»» 

-frç^ 
-=r t - r 

Y A Z I S I Z ! . 
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- K\ınıı/ı tfitır/, luimak konusunda sudcn aşan kalmayu arkada?,., 

Telgrafçının 
yaptıçı resim 

C A M t E L Morse telgrafı I . 
cat etmeden önce res-

»amdı. Bir gün bir adamı 
koma halinde gösteren bir 
resim yaptı ve doktor ar
kadaşına resim hakkında 
ne düşündüğünü sordu. 

Doktor resmr dikkatle 
baktıktan sonra jtiizlüklrrı-
nı alnına doğru kaldırdı. 
Morse'a döndü ve fikrini 
İzah e t t i ' 

«Sıtma.» 

Huysuz piyanist 
DACHMANN huysuz bir piya

nistti. Çoğu kere konserler
de piyanoya ve iskemleye kusur 
bulur, idarecileri terletirdi. 

Bir konserinde iskemlenin al
çak olduğunu ileri sürmüştü. 
Hemen kalın bir kitap getirdi
ler. Piyanist kitabı iskemlenin 
üzerine koydu, oturdu. Memnun 
salmadığını ifade eder şekilde 
oaşını salladı. Kalktı, kitabı a l 
dı. İçinden bir yaprak kopardı, 
tekrar iskemlenin üzerine koy
du. Oturduğu zaman yüzünde 
rahat ettiğini gösteren bir mem
nuniyet İfadesi vardı .. 

Bir hikâye ve 
yumurta 

g L Y E K E L Ç İ VValler Hi-
nes Page, daha öncele

ri «VVarld's Worg» 'un y*-
cı işleri müdürüydü. Bir
çok yazı işleri müdürü gi* 
bi o da gönderilen hikâye
lerden çoğuna reddetmek 
mecburiyetinde kalıyordu. 
Bir gün bir hanım ona *• 
mektnbu yazdı: 

«Sayın Bay, 
Cjeçen hafta bir hikâye» 

mı iade ettiniz. Fakat hi
kâyeyi okumadığınızı bili
yorum. Buna daha öncedea 
dü.<;ündüğüm için 18, ly VB 
20'nci sayfalarını birbirine 
yapıştırmıştın. Bu sayfalar 
açılmadan geri geldiği için, 
sizin hikâyeleri okumadan 
geri çevirdiğinize katiyeti* 
inandım.» 

Mr. Page cevap verdi: 
«Madam, kahvaltıda bir yu
murtayı kırdığım zaman, o-
nun bozuk olduğunu anla
mak için hepsini yemem 
ki. » 

Durumu farklı 
değilmiş 

T\T. Johnson daha sonra ev
lendiği Mrs. Porter'le flört 

ederken, hiç parası olmadığım 
söylemiş, üstelik zengin olan aıtv-
casınm da asılmış olduğunu i-
ISıve etmişti. Zeki Mrs. Porter, 
durumunu Johnson'un durumun
dan daha iyi göstermemek ge
rektiğini düşündü ve şöyle da-
di: «Benim vaziyetim de sizin
kinden farklı değil. Her ne ka
dar asılmış olan bir amcam yuk» 
l a da, asılmaya müstahak 30 
akrabam var,» 

• 
— Peri kızı sa
raydan çıkıp.,. 
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^ l&drebe oyununu eskiden bu kadar sevmezdin.., 


