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Güvenlik Konseyini toplantıya çağırıyoruz 
Cenevre'ye hareket eden Dışişleri Bakanı Erkin 
"Çıkarma var mı?„ sorusuna "Gerekirse evet, dedi 

Humlar bir köyü daha 
rERİDUN CEMAL ERKtN 

OEVREYE 
^İRİYORUZ 
D N Cenevre'ye giden Dışlşle-
Erla- t?*''anı Feridun Cemal 
'ere h ^"^"slı Rumların Türk-
•»elen 7 ^ topu ile hücum et-
ket hâft '''"^ "^ 8ibi bir lıare-
cevahp *^!<ibedilecegi sorusuna 
Konsevi T'*"'* "'"•'« Güvenlik 
ceçij •'"'" toplanmasını istiye-
riişün h"''"""'' bu tecavüzü nb-
itiisı-, ' ''="''"• alacalatır», de-

'"•^sunr? ^'kaıma sapılacak mı' 

''*'• h . ' , '"•'«*" vok. duruma 
^«rmiş,",'""' e«lecok„ 

CKTİN 

revabını 

nınıtı 

•' .̂,̂ ^ . -ekreteri U-Th«nt-
fflerındln'!'^"*" hakkındaki t r t -
^'nntj^ -- ^^'^^nnın ana esasları 
""Ihınu'K.r"''^"'^"'" görüşleri ol-
1" Türk *'"*« ^* ''"''» orduBU-

*"' ou ^' ^'unan kuvvetlerinin 
^^•mi, *'"' sövlemtstir. Erkin 

'«n (iny •Kıbr» meteUalnlıı halU 

""'n müşkülleri Ue uöTa»a-
^ • v a m ı Sa. 7 8ü. « da) 

'NONü'NüN ÇEKİLME 
'̂ HöiDi İÇİN OGÜZ 
SORUMSUZLUK, DEDİ 

. «aşbak ANKARA, 6 « ! 
1 '̂ '̂ n r i' '"°""'"ün «Vergi ka-
'"tı. .^"^"lazsa hükümetten çetiı-
S a ''^'n sözleri üzerine açık-
ksj,, ^aoan CKMP. Genel Baş-
ki, „ '̂̂ '"<'t Og„7, «MKliıl .r hiç 
•»«için. '" hükümetlerin her !•-
•«kl„„,. ''*'>ule mecbur oylama 

% 
^"" açıklaması şöyledir: 

*f rti'"rt̂ '̂"^ relimde hükümet-
' °'«len Tajrlan çekılebllir-

'Devaraı S». 7 Sü. « da) 

'''I lirayı kapıp kaçtı 
Jam ^ ' l e g i ı m e n i veznedarı Abra-
I bi^^^P>'3". dün değirmene ait 
' oiara> ^^' ^̂ ^̂ '̂e kâğıdına san-
'̂ "la ^..^'»'ata'daki Osınanlı Ban-

'"lan ^°'"rürken 23 vasiindaki Er-
î!"5lır ''?"•"" paketi kanarak kac-
K 'kol, ^'"^sçı;! gvnç. Bankalar 
"İfn ,. " heiîçıi,,., tqrafmrtan he-

^''ı iddian ' n i i t ı ı 

İlk I 
Güzeli ' 

(DAĞ) 

HtTlitUARINI 
I •cm yazdı i 

^ « m AKŞAM'da 

H^^^m^r- •:»• •<••>!<•••>••>"• L -.•• jı. i . ı j M i j ^ ı ı ı ^ p ı m r r ateşe verdi 
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Gazi viran'daki çarpışmada 
Turk un olduğu açıklandı 

t&KENDERUN'da bulunan harp filomuz Domuıburnu açıklarında atış. eğitimi yapmaktadu. Dün sabah, 7 muhrip ile 2 denlıaltı tat-
'btkat için Ijkanderun umanından harekat etmiçtir. Yukarda çıkarma gemisine bindirilen bir tank »brülm«1rtedi'-

Oktem "Eğitimi ticaret lıonusu 
yapmıyacağız „ dedi 
Milli Eğitim Bakanı oyrıca, İstanbul Operası ile Tiyatrosu 
ve Konservatuarlarının Bakanlığa devredileceğini söyledi 

I B R A H I M O K T E H 
ır»it;mde ticaret yok 

MıUi Eğitim Bakanı ibrahim ök-
tem dün sabah Şişlideki özel Yük
sek Ticari İlimler Akademisinde 
•öze! okullar» konusunda bir kon
ferans vermiştir. 

Bakan konuşmasında halen is
tanbul Belediyesinin emrinde bu
lunan opera, tiyatro ve konser
vatuar müesseselerinin bakanlığa 
dcvredilcceftini açıkladıktan sonra, 
Hasim İşcan ile temaslara başlaya
cağını bildirmiş ve sözlerine şöyle 
devam etmiştir: 

«Eğilim alanı bir ticari alan 
değildir, ö ıe l öğretim müeı-
aeselerini ticarî müesit»e ola
rak görmüyoruı. Özel okulla-
ı ın her yönden gelişmesini te
min için bir fon «ağlanacak 
buna devlet de iştirak edecek
tir. Bu arada gene kabiliyet
lerden öğretim üyeıi yetlşli-
ritaıesine çalışılacak, şirket 
•ermayelerinin geni» ölçüde 
artmasını temin için imkânlar 
aranacak, halkın da buralara 
iştiraki temin olunacaktır. Or-

(Devamı Sa. 7 Sü. S de) 

ESKiŞEHlRGEM KAÇIIN KIZ 
BEY06LUNDA YAKALANDİ 
îî yaşındaki küçük kızı Kütahyalı 
üç arkadaş îstanbula geüımişleı 

V\OTi tıin önc-î, fcskişehir'deki evinden, kasaba gitmek için çı-
kıp oir daha dönnıiyen 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi Gülseren 

Kimyon, dun -'abaha karşı İstiklâl caddesinde dolaşırken yaka
lanmıştır. 

Küçük kuı İstanbul'a getircı 
Kütahyalı iki kardeş Orhan ve 
Selâhattin Çalışkan ile arkadaş
ları Mustafa Odabaşı da yaka
lanmıştır. Sanıklar, Kütahya'dan 
bindikleri otobüste Gülsereıi'e 
rastladıklarını, küçük kızın «An
nemle babam durmadan kavga 
ediyorlar. Evde ders çahşamı-
yorum. İstanbul'a kaçıyorum.» 
dediğini, parası olmadığını söy
lediğini belirtmişlerdir. Bunun 
üzerine, evli ve İki Ç"cuk »ahi-
bl olan Orhan küçük kızı eviıu 
Bötürmüştür. Gülseren Orhan-
İB beraber İstiklâl Caddesinde 
dolaşırken ele ıçeçmiştir. Adlı 
Tıp'd» muayene edilen küçük 
kıza tecavüz edilmediği anlatıl
mıştır. Polis, olay hakkında ko
vuşturmaya devam etmektedir. ouı,SERE»J KtMYOH 

LEFKOŞE, AP 
Gaziviran köyüne 

Rumların bazuka, 
havan topu ve ma
kineli tüfeklerle 
saldırmalarından 
sonra dün sabah 
Ayios Epipanios 
adlı Türk köyün
deki bütün evler 
yanmaya başla-

f mıştır. Ajrios Epip
anios köyü Kalo-
horîo'nun Sfüne3rin< 
dedir. 
ingiliz ordu kaynaklan Gael-

vlrandaki çarpışmalarda beş 
Türkle oir Rumun öldürüldüğü
nü ve üç Türkle dört Rumım 
yaralandığını bildirmişlerdir. Ka-
lohorio'da ise bir Türkle bir 
Rum öldürülmüştür. 

Yanan Ayios Epipanios köyü 
hakkında fazla bilgi verilmemiş
tir. 

BULDOZERLERLE 
EVLER KALDIRILIYOR 

ingilizler Gazivirana 50 kilomet
re mesafede batı sahillerinde bul-

rCavBm< Sa. 7 Sfl. T de) 
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inönü, Denktaş ile 
Plumer'i kabul etti 

ANKARA. ÖtA 
Başbakan İnönü dün saat H'de 

Başbakanlıkta. Kıbrıs Türk Cema
ati lideri Rauf Denktaş ile Kıbrıs 
Tarım ve Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fazıl Plumer'i kabul etmiş ve bir 
süre g«rüşmOştür. 

[ Aydan Alnar'm anneli Ayhan Aydan'a yazdıjı son nieklup 

Aydan Alnor yurda 
dönmek istiyordu 
Sanatçı Ayhan Aydan, oğlunun Londra'dan 
jönderdiği son mektubu okuyup ağlıyor 

ANKARA, Özel 
/ \ 8 lu Aydan Alnar'm ölümü başkentte büyük üzüntü yaratan 
^ tanınmiK sopranolarımızaan Ayhan Aydan, dün büyük acı-
*mı müzik dinleyerek ve oğlunun gönderdiği son mektubu defa
larca okuyarak dlndlrmey* çalışmıştır. Aydan Alnar'm cenajeıt 
dün Ankara'ya getirilmemiş ol- 0wuu te. I M. i M 

Kaçak viski satarken yakalanan İki Yunan çavuşu, foto muhabir
lerini görünce masaların altına girip g i z l cnd ' - - "'-'-: o AYDINI 

Viski koçokçısı İki 
Yunon çavuşu tutuldu 
Gümrük memurlarına karşı koymaya yeltenen 
kaçakçılar resim çekilirken masa altına girdi 

İZMİR, Özel 
MATO Güney Doğu Kara kuvvetleri karargâhında vazife HO 

ren ve bir süredenberi kaçakçılık yaptıklan tesbit edilen ıtıi 
Yunan assubayı. önceki gece bir ajana kaçak viski satarlarken 
yakayı ele vermişlerdir. 

Kendilerini yakalayan gümrük 
memurlarına mukavemet gösteren 
Mathioudakis ile Pachicianokism 
PK'den İki dolar^ aldıklan viski
leri bir süreden beri, muhtelif şa
hıslar va^ıtasiyle piyasaya sürdük
leri ve bu isten binlerce lira ka
zandıkları gümrük muhafaza sivil 
ekibi tarafından öğrenilmiş ve bir 
ajan kaçakçılarla temasa geçerek 
yakalanmalarını sağlamıştır. 

Ulaştırmo Bakonı 
hakkındaki soruşturmo 
önergesi reddedildi 

ANKARA Özel 
TB.M M. mr. dunku toplantısında 

Ulaştırma Bakanı Ferit Alplsken-
der hakkında Meclis Soruşturması 
açılması ile ilgili önergenin görü
şülmesine devam edilmiş ve mü
zakerelerin sonunda Atpiskender 
hakkında soruşturma açilmanıatı-
n» ço.'îıınlııkls karar verilmiştir 

DunkH 
ma Bak. 
den tenkıd etmiş, 
vap için kcndisınr 
veterhk önergeeınin oyUnmaii 
karşısında oturduğu verden korı 
şunca, Etaşksnhkça ihtarla ' 
edilmiştir, Alpiskenrier. .••,• 
tavzih edlBM İhtar euaaı kaMı-
rüınutu. 

MATHtOUDAKl» 
JUcak(t Vuntnlı 



v̂ 

r 
nınortesı 

şıımmını ıınıııııııııııifiımıtıııımmıııiiiiııııııııımıııııiiiftiiiıııııııııııııııııiiiHniHiınnıırı ıımHiıı«ıııınHiiNHiıi| 

ünce duyuldu sonra 
biz işittik... 

ismet Paşa, hanı o pek ün
lü (dillere destan lâfı daha 
güMil smllba) çiftli); gezileri
nin rotasında değişiklilt yap-
mî ^ Şu günlerde kundura es
kittiği yer, Çankaya ile Ha
riciye Köşkü arasındaki kilo
metreler. , 

Ve bir yeni turda neler ko
nuşuldu bilijor musunuz? 

'Pa:}a kendisine eşlik eden 
gazeteci grupuna dondu. Ha
riciye Köşkünün ı ıhçesinde 
bulunan ağaçlan işaret etti 
ve dedi ki: «Maşallah ma
şallah Feridun Cemal Be
yin ne güzel ağaçları varmış. 
Aca^a kendisi bunların isim 
lerini biliyor muV» Gruptan 
bir ses: «Belki de Paşam!» 
dedi. İsmet Paşa yüzünü se
sin geldiği yöne çevirdi ve ko 
nuştu: 

«Belki İle olmaz Bilmesi 
gerek Bu konuda kendisini 
ilk fırsatta imtihan edece
ğim.» 

Konuşma bu kadarcık. . A-
ma gazeteci grubunun merakı 
bu ölçüde kısa değildi. Mese
l i onlar Feridun Cemal Er-
kin'in bu «ağaç adı bulma» 
sınavından nasıl kurtulaca
ğından önce; Kıbrıs haritası
nın içinden nasıl sıyrılacağı-
nı merak edip duruyorlardı. 

Yakışıklıya 
yakıştırılan 

AP listesine, o masallarda-
Ki «sihirli hah» gibi tutunup 
kalkmış taa Antalya'dan baş-, 
kente gelmiş. Kendisini tanı
yanların ifadesine göre sevim 

li, yakışıklı ve eglencesever-
ml?. 

Kısaca Ömer Eken adını 
taşıyan bir milletvekili işte... 
Ve bir akşam gündem yükü 
fazlaca olan Meclis görüş
melerinden bıkmış olacak ki, 
Antalya'dan gelen eşi dostu 
yanına katarak Göl Gazino
suna götürmüş. 

Hava (bu Ankara havası 
değil tabi'i, eğlence havası) 
sahneye Balanlannın çıkıp 
inönü'nün çivileme atlayışları 
üzerine yaptıklan esprilere 
kadar normalmiş. Fakat işte 
o sırada arka taraftan vınla 
yan bir «yuuuhh!» sesi bu 
pek güzel havayı bozmuş. 

Ve biliyor musunuz, bu fer
muardan fırlamış hissini ve
ren «Yuh» u ordu mensup-
larmdan üçü, gereken yere 
(hem de acele tarafından) so
ku vermişler. 

Olay Ömer Eken'i galiba 
çift yönlü üzmüş. 

Birdefa İsmet Paşa'ya n«-
den yuh... Sonra ertesi gün 
bazı gazeteler o isimsiz yuh 
getirip Ömer Eken'in adı ya
nma koymuşlar. İşte yakışıklı 
eğlence sever milletvekilini 
adamakıllı üzen şey... 

Çumraii'dan 
Çumrah'ya 

Adalet Bakanı Sedat Çum-
rah. Konya'da hükümet ko 
nağmda bir baSm toplantısı 
düzenlemişti. Bakana, her ko 
nuda çok çeşitli sorular so
ruldu. Hepsini kısa, kısa ce
vaplandırdı. Yalmz bir soru
nun cevabım çok uzattı ve 
gayet güler yüzle cevap ver
di. O da Çumra ilçesinin hü
kümet konağı, hâkim ve zirai 
cezaevi konularındaki soru
lardı. Bu hususları tatlı tatlı 
anlattı ve Çumra'da yapılma 
mış bir şey kalmıyacak dedi. 

Çumra ilçesine bakanın bu 
kadar önem vermesi kimseyi 
şaşırtmadı.. Çünkü Bakan as
len Çumralı'dır. 

Cennetten çıkma 
Konya Emniyet Müdürü Ke 

nan Koç, bütün gazetecileri 
çok sever, Tanrı ondan razı 
olsun her zorluğu en kısa bir 
süre içinde çözüverir. 

Bir gün müdür beyin oda 
sında bir grup gazeteci otu
ruyordu. Bir tanesinin gözü
ne, Konya haritasının yanın
da asılı bulunan bir sopacık 
takıldı Ve müdür beye: 

— Altedersınız mudur oey. 
bu haritamn yanındaki asılı 
bulunanla ne iş görürsünüz? 
diye sordular. 

Zeki müdür, hemen ayağa 
kalktı ve değneği eline aldı: 

— İşte canım bununla ha
ritadaki yerleri gösteririz de
di ve: 

İşte canım haniya 
diye sonu gelmeyen bir cüm
leye başladı... 

Hoca beğenmlyenler 

Konya'da bir tmam—Hatip 
Okulu, bir İlahiyat Fakültesi 
ve bunun yanmda da bir de 
Eğitim Enstitüsü var. Bunlar 
adeta komşu okullar. 

Okul müdürü boş geçen 
derslere öğretmen Bulmak 1-
çin, lise ve ortaokullardan 
öğretmen aramış, fakat za
manlan boş hoca bulamamış. 
Nihayet Eğitim Enstitüsü öğ
retmenlerinden faydalanmak 
istemiş, bulmuş da. 

Anaa, imam—Hatip Okulu, 
öğrencileri tutturmuş, biz bu 
ranın öğretmenlerini isteme
yiz, bize İlahiyat Fakültesin
den hoca gelsin diye... 

Tabii gelmediği için de ders 
ler boş geçiyor ... 

r 
I 
I 
I 
I 
I 
i 
I 
I 
I 

Bir Idiyün derdi: Doldor yol( 
ebe vol(, sağiıl( memuru yol( 

A ^ ^ ^ f ^ t""'^'"''^'^'''"^^^" Muharrem Den,,rbas aslen Çankmmn Kalafat köj-ün-
den olduğunu ifade ederek Şeker Bayramında köye gittijini bildiriyor ve «Kesite Si'" 

meseydun çünkü köyümden büyük bir üzüntü «e döndüm Ankaraya. diyor... 

I 
I 

, KARAOĞLANl'^ti/^^^^'m^tA^ . SUAT YALAZ 

Sayısız Yıldızlar Yetiştiren 
ve Dürüstlüğü İle Tanınan 

Muharrem Demirbaş 3226 nü
fuslu köyün her türlü yoksul
luk ve bakımsızlık içinde bo-
âulduğuna işjiret ederek, üzün
tüsünü şöyle açıklıyor... 

«Kışın yolu tamamen kapalı 
olan köyde doktor, tağUk me
muru ve ebe diye bir çey 
yok. Köylünün çoğu UAcın ne | 
olduğunu bile bilmiyor, Co- ı 
cuklar bakımsızlıktan, hasla- \ 
hktan tapir lapır dökülmek- j 
teler. Doğum yapacak kadın- ( 
ların çoğu sancı içinde kıvra- j 
na kıvrana ölüp gidiyorlar ve j 
yahufta yavrularının göbeğini j 
kendileri kesiyorlar. Kaderi- | 
na terkedilmiş köyde senede i 
100-150 doğum oluyor ve bu j 
çocukların dörtte üçü tabiî ^ 
ki yaşamıyor. Sizlerden Ka- i 
lafat köyü adına rica ediyo- | 
rum, kövlülerim adına ilgili- | 
lere yalvarıyorum hic olmaz- | 

bir sağlık memuru bir de I 
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Kisn Kisn 
Sultanahmetten Bediî öztürk »3, 94. 95 numaralı Be-
ledı.ve otobüslerinin hiç olmazsa birisinin sahil yo
lundan geçmesini istiyor ve «Bu civar halkı f»' 
kırdır, tren onlara pahalı geliyor» diyor. 
Oöztepfden N. Tahaoğlu Mally» Müfetliıle» 
Kooperatif evlerinin yapılalı bes yıl olmasına »«ft-
men h41« çamurlara batarak evlerine gittiklerine 
işaret ediyor ve «Vergi almasını bilenler, buraya bir 
metrelik yaya kaldırım bUe yapmıyorlar» diyor. 
Gene Göztepe'den bir okuyucumuz Kuşdili Çay'' 
rınm mezbelelik bir halde bulunduğuna işaret edi
yor ve «Belediye Başkanı Çocuk Parkı için y " 
srıyornıuş buradan daha iyi yer bulunabilir mi?> 
diye soruyor. 
.\nkaradan Ahmet Uslu adındaki okuyucumuz Nur »i-
nemasınuı sarhoşlar istilâ etitğinl, bunların deyamh 
olarak etrafı rahatsız ettiğini sinema idaresinin bun
larla başa çıkamadığını söylüyor. «Bu nasıl iştir» 
diyor... 
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H KONSER ümsi 5ot<ak.mn7H«NM''' 
Tel: A4 80 79 

ÇUVBAR , TEZ T0WMILAN / 
MEMEN D E Ü G Ü N ' E 

DONÜVORUZ. KÖTÜ HA-
BBZLEK VAR /.. 

TURKİYEDE 
ILK DEFA OLARAK 
8 Ayrı Büyük Jüri Önünde ve 5 Ayn Müsabaka Halinda 

1964 YILI TÜRKİYE 
1 — FİLM YILDIZI 

(ATRICA ÇOCUK YILDIZLARI SEÇİLECEK) 

TÜRK MUSİKÎSİ 
- HALK TÜRKÜLERİ 

4 — TÜRKİYE GÜZELİ 
(ATKICA ERKEK GÜZELİ SEÇİLBGEK) 

5 — DANSÖZLER KRALİÇESİ 
Kral ve Kraliçelerini seçiyor 

Tafailit için broşür isteyiniz. 

Adres: TÜKEL KONSER BÜROSU 
BtiTsa Sokak, TILDIZ HAN 
BEYOĞLU — İSTANBUL 

NOT: îstanbul'da olanlar bizzat müracaat edeceklerdir. 
tl&nulık: 9180—2928 

pbe bu köye «rönderilsin.» 

Kuloğrnı ters 
göstermek gibi 

Selimiyaden mektup gönde
ren Fahri Durmaz isimli oku
yucumuz yem ihdas olunan 
Ümraniye - Kadıköy belediye 
otobüs hattının bir insanın ku
lağını aksı taraftaki eliyle gös
termek gibi bir şey oIdu|unu 
ifade ederek şöyle diyor; 

«Halbuki mantık ve zaruret 
icabı Ümraniye - Kadıköy o-
tebüs hattının Ümraniye, Bağ-
larba^ı, Zeyncpkâmil hasta
nesi ve Kadıköy güzergâhını 

••, 
takip etmesi gerekmektedir. 
Ayrıca Kadıköy Bağlarbafi, 
Ümraniye arasında minibüs
ler isletilmesi de burada otu
ran vatandaşların baflıca İh
tiyaç Te isteğidir..» 

İ l ! 
Yaz boz tahtasf 
olan Beyazıt oianı 

Okuyucularımızdan Avukat 
İrfan Balkı yaz boz tahtası halı
na gelen Beyazıt meydanına 
değinerek, meydanın yenide" 
tanzim edileceğine dair çıkan 
haberlere son derece üzüldü

ğünü bildiriyor ve bu konudı 
yaptığı bir teklifi halk e*'^*"' 
na duyurmanııîı istiyor Avu
kat İrfan Balkının te'^l''' ~="' 

«Tarihi Beyazıt meydanı T»"" 
nır benim deği) heptaH»» 
derdi haline geldi- Artık » ^ 
nuncu bir hata daha y»P''' 
maması gerekU. Bu k o n u " 
söyle bir fikrim var. K«P»'' 
earsı hu gOnkü haliyl» »" 
tiyacı karşılayamayacak »" 
durumda. Niçin İKinc' »'^ 
Kaoalıcarj, daha kurmaysın"-
tJniversite önündeki y " « " 
tünelini Beyazsaray <'"°°, 
kadar uzatarak bütün '"•1^ *' 

di** 
bif 

AvU- 5 

nı kaplayan vebeton 
ler üzerine oturtulma» 
kanalı cars. Vazanmak »«o'" 

olmasın?» 

DOKTORUNOZUN Damar 
sertliği 

özellikle yaşlılar ve daha ziyade de erkekl«r. bu 
hastalıktan şikâyetçidirler. Damarların sertleşip aUs-
tikiyetini kaybetmesi hastalığa sebep olur Damar sert
liği daima yüksek tansiyona ve bir böbrek hastalığı 
olan nefrite yol açabilir. Nefes tıkanıklığı, şiddetli baş-
ağnları, unutkanlık, hattâ bazen de daha ileriye gide
rek bayılmalar bu hastalığın belirtisidir. Şiddetli kriz
lerin neticesi damar sertliği çoğu zaman felç yarata-
bıhr. Hastalığın belli bir tedavi sistemi olmamakla be
raber .vaşlılann fazla yağlı tuzlu yemeklerden kaçın
maları katı surette alkol almamaları ve sinirlenmeme
leri gerekmektedir Bazı hallerde İrsi bir durum gös
teren damar sertliği bunlara dikkat edildiğinde daha 
az tehlikeli olur. 

II 
Muhtardan 

i 
i şikâyetçi 

Adanadan Bekir Tep muht*'' 
laı-dan yan dertli, Onbe." .V"' g 
dır kö.yleıde öğretmenlik •*''' g 
tığını İfade eden okuyucuirıü' g 
hiç bir muhtarın gereğine* ^°\ S 
revını vecine getirmediğU" g 
sö.-.lüvoı ve hükümetin •"""- g 
tartardan yardım beklemesinin g 
boşuna olduğunu bildirerek °'' g 
yor ki- „*. S 

«Muhtar gerektiği sekiid» s»" g 
revini yapmadığı gibi. «»*" a 
köylüden geçim yolunu «• 
bulmuştur Buna bir b»J» 
formül bulunmalıda. Yar»'' 
almayan bir müeısaa* I»*'* "*" 
den kullanılır ve hâl* "»"Jl' 
farlar neden seçtlrllb »«»•• 
«oruToeum?.... 

^ e » » » » t t ^ TT^eT>TTTTTr>TtT»T>e.TTTTTTTTWe^TTTTTT^TTTTT^ 

Kendi imalâtı möbleyi fevkalâde neıu aatan 

tMREN MOBLE'ye ufrayınıs 

Poat» Cad. Modern Çsr.<ı TEL: 11$711 

Ankara Herif: 1513 — 1013 

'_ı1_n r .1- ' ılı ' ] ' ' I |- ' -1.. İl ' I . •. 'I I ' il • ' 'I 'i ' i ' *; -̂  - ' ' ' * * * * * * * • ' "" ' -^ "̂  ' ' • ' * • ' • 

8 NUMARA 
PASSAP 

Orgu Makinesi 
Ktununeal felmis v^ sıparlf kaydına başlanmıştır. 

Türkiye mümessiUıOHHAN ÇIRAAÂM 
Halaskirgazl Caddesi 361 Sijli/İstanbul 

Telefon: 47 22 46 
M. AX«AM — 

r 

MtB 

lllimiUlltMnilWII»WNIIIIMIIUIIIIMimHllliinHIHIIIIIIIIİIMtlllMHiU<ill»l" 

NİHAT NÖBLEMEFRUŞÂT 
ORTAKLIĞI 

Kaliteli MÖBLE ve Zengin MEFRUŞAT 
Çelik büro esyasu Jaluzi perde-Marley 
Adres : ^ ü y ü k S inema a r k a s ı ADİL M A N - A n k a r d T İ ! l : 12^258 

< ) > A A A A « W M M ^ M W M ^ ^ 

2?1» 
Ankara Aksan» • ^^ 

^*^'*'^^'''^<''ı'inf*^^^^^ıf>0»mmf)m0>mf^0v^t»v^wt^^tf^^,ttm 

BALANA! 
Gel^e Hoyale (Arı Sütü) 
Yajhlara zindelik, hafıza.vı 

takviye 
Amili: Dr. F. Gür 

Satış Yeri Aksu Laboratuvan 
ÇemberlttaF — İstanbul Tel: 

27 23 52 
Hadar_ Reklâm •40/2912 

Torsus C.Savcılığmdan 
CİNSİ 

Mob. Be. leminatı Ekaütme 
Miktarı Ol;ü Lira Kr. Lira Kr. Şekli aaaö 

2e Kaıem Bakkaliye 
16 kalem ya; sebze 
Sı Şiir Eh 
üavar 
750 gt: 
MUİRSİ 

1 -
k«nda 

eti 
ilk ekmek 
kömürü 

7311 
9600 
8on 
800 

50000 
13000 

Kilo 
Kilo 

Kilo 
Kiln 

Adet 
Kilo 

- 1964 Mali yılında Tarsus 
Cins, miktar, mnbammcn 

19562.50 
1428S.0U 
4000.00 
4800,00 

37500.00 
8450.00 

1467.20 
1071,50 
300.00 
360.00 

Açık 
Açık 
Açık 
Açık 

2812.50 Kapalı 
633.00 Açık 

Ceza evi ihtiyaçlarından 

10 
10 
10 
10 
u 
10 

yu-
bedeli, teminatı Oe eksiltme 

•eltlj \r saati yösterilmU elan 6 kalem ihtiyaç ayn ayn satın 
alınacaktır. 

2 — İhale 27.3.1964 Cuma ı^nU belirtilen aaatierde C. Sav' 
cılığı iBAfcamında komisyon huzurunda yapılacaktır. 

3 - Kapah zarf usulü ile yapılacak ihale için teklîl mektup 
ve VMdkalaruı saat 10 da Komisyon Ba^kanh^a verilmeal. 

4 ^ Eksiltmelere ait şartnameler ber ffin meıai saatlaniK 
da C. Savcılılmda görülebilir, (Bann 3347) - »04 

^ » » » » » » « • • • • • » • • • • • i •« • • • • •« •««• •«•»»»«• • •»«»• • • • • •»a»»»»» 

SATILIK KOTRA 
. Çok oyrun natla l^ranau yapıtı ^ - . ^ 

MARKONÎ STİLİ KOTRA 
Satıbktır. Tediyede kolaylık. 
»rÜRACAAT: 220497 krcan BAŞOL 

tıtanlmj iütftnt - » İ t 

Ofinyanın her yarinde 
Türk'ü korayunuz 

lyl Ahlâk Demeği 

NİKEL FERMUAR 
•' TEK SATICISI 

YUNUS DİKER 
Tahtakale Cad. 35 - Tel: 274971 

(Reklâmcılık 905) — 2917 

Bursa Levazım Amirliği Satm Alma Komisyon 
Başkanl »ğmdan 

C t N s t »ÖBTARI 

Tahmin 
bedalı 
LİRA Kr. 

Gaçicl 
taminatı 

LtEA Kr, 
İ H A L E 

GÜNÜ VE SAATİ 

Haki Saf Aatar 50000 Metre 325fX)0 00 12500 00 27 - 3 • 1964 15 de 
1 - Kara Ordusu ihtiyacı ıçııı 2490 sayılı kanu-jun (Sİ) ncı maddesi eereglnce müteahhit nam 

e heaabma yukarıda miktarı, muhammen bedeli ve geçici tammatı yazılı haki ve aof astar acık ek-
'iltme usuliyle satınalınacaktır. 

3 — Bu lf« ait «vaaf ve şartnameler İstanbul Ankara ve 
olllr. 

3 — İsteklilerin belli gün saatinde Komisyonda bulunmaları U*n olurur 
(42 - Basın 3J00) - 2908 

Bursa Levazım Amirliklerinde görUle-

K E N T 
OYUNCULASl 

Talnu Ud hafta i«İR 

MtRAS 
OroD. ? oerde, 7 tşble 

15 gflnlülı bfl«tl«T birden satifa çıkanlnustır. 

GÜLEREK GlRİN 
SON HAFTA 

K A L ' B F N ' S E S Î - H A L K I N GÖZÜ 
Her Sah ve Cuma saat 15.00 de. TenzılAthdır. 

İst. Ak*8in 

Tlt^^^^i^^^imill " " îtTffi îttttiMiıı ımmn 
1IM**T****** ' '• T t f f tTf t t t t f l IMI IJ^ 
* MEVSİM SONTJ SATIŞI 

ORKİDE Koalakslroa 
1M3 . fı4 mevtuTi sönu tenzilâtlı sati(larına 16.Mart.lM4 Pazartesi 
Mi>aijı baslaycatım tayın Ankaralılara arzeder. 
0$KtOt Koafakalyoa- Veni;ehlr, Atatürk Bulvarı Oa|lar Apt f 

.Nü 72 B Kat 1, Telefon: 12 Î7 «6. • 

İ Ankara Ak|am — MU t 

•>a«|4|»a>>>M»«»»««t«<»«a«««a*«*>«»**»*»»««*M*>»t«>*»»«»M«<>g 

i 

«»i>«WMMSW>i»'01'V«ıww>%«ı»ı 'il'. m»m0tı*»»,m0^mmmmnı, , ! • • • • • • • . — - - . - • - . . • . . • • • • • , . • , , - , - ,^^,-^- , j -^-^,-^^,-^, -^-^,^-^^_^,-^, -^-_, -^-^^_^^,^ 

ANNt VS BABALARA 

RADrOTEKNiSYENi YETİŞTİRME ÖZEL KURSLARI 

HIR Ot>N lABAHTAN AKŞAMA KADAR HAFTADA « SAATTEN FAZLA AMEtt n NAZARİ ÖĞRETİM, 
I AYDA MAARIFTEN TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR 

Ameli çalıınıalar. Fabrikada va AHMÎT CKMEKÇf Tamir Attl- • Kurı, mütehassı» öğretmenler nezaretinde, garantilidir. 
velenndedır, Bizzat tamirat yaptırarak .letlıtnlljr. • Bütün öğretim malzemesi. Fabrika tarafından ücretaız ve-
Dısardan galenlere yer temin adlllr rıl;i)ekte(djr. ' 

• İlkokul m«z-jnıı Bel|elı leljejiz herkes alınır. 
YAZ Vonmi KAYITLARI 25 MARTA KADAR DEVAM EDECEKTİR 

Î5 Mart 1964 tarihine kadar ktyıtlarmıa yaptınmz. Mlıracaat HUkumet Caddesi No 11 (VÜlyat arkası) ANKARA . Telefon 11 4Î M 
N O T : ncbir yarda lub* va temıllclmil vektur BROŞDR İSTEYİNİZ, Ankara Akjam - 291S 

İLAN 
talaabnl T, tara KamurluSuadan - â e 
Teknik bakundan tealsatın İcrMına t«le*en i<Ur««lı»ee ' • ' ^ ^ 5 . 

•dllılilı ve normal devirlerde olduğu «ibi bilcümle teslMt ^^^ 
rafları müşteriye ait olmak üzere Kadıköyde Güadogdu •°''*Ç»-e 
istimal edilen 3000 lira değerinde 3« îl 30 No. lu talefonun ***"] 
hakkı İstanbul Adliye Sarayında zemin kattaki koridorda 
orta kısımdaki mahsus mahalde açık artırma İle 6.4.1W4 paz**̂  
8İ günü saat 11.30 - 12 da aatılacaktır. , 

O gün verilecek bedel muhammen kıymetin % 78 ni '"'^J^. 
3.4.19S4 per^'-'ibe frünii aynı yerde ve aynı saattj yapılacak 1* 
el «rttınnad» en cnk arttıranı ıhal« edllfifPKtlr . 

tsteklilerln belli gün ve saatte mahallinde hazır bu'""*^ı 
memura müracaatları ilân olunur. 17,3.İÜ84 ıBASTN 412' ™ 

ı^y»^MM^ı*^MM<WM<y»<w>^^Mu»d>iA<wMM»<N<^^ı^yyy^wyyy^www^^My^MM^M^MywMM>.««»*« 

Gölcük Deniz Fobrikolorı MütedavU Sermoye 
Sat. Aima. Koms. Boşkanlığmdon 

1 - 7SM UTUI kanuna istinaden tekili isteme ufulQ İle >n^" 
eb'jttt eem'tn (248) ton Gemi sacı satın alınacaktır. 

i — Buna «İt evıaf ve şartnameler İstanbul Dz. Tek Sat Al*'' 
Kem*. Bjk üe Gölcük'teki komisyonumuzda görülebU*' „ 

ü - Muvakkat teminatı 1. Grup saçlar ifin (10325» TL. 2 ^' : ' 
saçlar İçin <58Cu) TL. v 8. Grup saçlar için (21lıSn TL sıd'̂ ^ 

4 - thslesl 2-1 Mart 1954 JünU saat 1400 de K-Hnlsyonıımıl"!" ^^f 
pılacaktır Tallpl-îrin teklif ıncktuplannın belulılen ^^^ „,. 
laıtttn hi;' saat evveune kadar Komıs.\onda Bulundurul̂  
larım Postada vaki gecikmeler nazun ıtıbare almnuz 

(Basın 40K) - ^ 

file:///nkaradan
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n Mart 1964 

S>Ji; 16616 

I, s, 4 S taeJ «ahUeler M Ur»; « . » 
İnei «ahi««lerde U ilrs; Icayıp »•-
leklair, ölüm. mevlid «O (S lanfinı» 
kadar) De^um nl»aB, nikih 50 Ur» 

RBONE: TOHKtYB «çl» MBainı *» 
AU7 « y u ^ «0; de «yiı$) tt 
Uradır Vatıanc) namlakal-

l«t» PTT tterct) Mt» MUUt AybU »ben* rektuı 

G ü n e ş «.00 11.39 * Akşam 18.32 12.0(1 
Öğle 12,21 fi.OO • Yatsı 19.54 1.31 
İkindi 15.47 9.36 ' îmsak 4,18 9;S7 

Hicri 138.3 ZİLKADE 7 .̂ r Rumi 1380 MART 8 

Takvim ^ A R S 4 M R A S m AHI.AS 
YA>.AhlNA l'V/»«.AftlNl 
T A A H H Ü l ETMİŞTİR. 

^e 1(^0^ (^^/hu 

i niıiııoniuiı 
Dır ceKilıse 
HaııimaK 
ımHanı 
Zıraaı Bankasında 

Son Para 
Vaiırma Tarilıi 
10 (lisan 1964 u 

i 
r t 

•*̂  
(D 

3 

/MA!âfo/^j!/^^^ 
ZİRA TAMAMI 11 MİLYON LİRA TUTAM 
İKİ DEV İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE TA
SARRUFU TEŞVİKTE GÜZEL BİR ÖRNEK 
VEREN T.C. ZİRAAT BANKASI MUDİLE
Rİ HER ZAMAN KAZANÇLI ÇIKARLAR. 

m ZİRAAT BAHKASI 
(BASIN: 4013/2921) 

KESENİZE GÖftE TAKSİT 

İki hastahanede iazla para 
ahndtğt 
ihbar edildi 
Yardım DemeğiDel lira teberru Termeyeı 
lıastalıaoede muayene l)ile edilmiyormuf 
Çişl i ve Haydarpaşa hastahaneler inde yapılan hacı adayı nıua-
'^ ye.aelerinde iirret alındığı valil iğe ve Sağlık Miıdürlüğüne 
şiKâyet edilmiştir. 

iŞÇt Sigortaları Kuıumu Müdürü NCdim Güvan dun Cîbıli Kutu Fabrikasına gıdaıe;^ ısçilarl)> go* 
rü>mü< ve onların aigoıladan iste';lerini laıbit etmiştir. laçilar müdürdan fabrikaya öıal bir dok* 
torun tahlil adilmmini UtsmişUrdir. Müdür daha aoıkra öğl* yemeğini ifçllerla birlikte Tamiktir. 

Muayeneye gelen her hacıdan 
hastahane derneği için 100 h ı » 
para alınmakta ve para verilme
diği takdirde, muayene yapı l 
mayarak hacı adayına zorlusiar 
çıkartılmaktadır. 

Diğer taraftan. Şişli Çocuk 
riastahanesinde, hastalartı.vn 
poliklinik muayenelerinde iüT 

kuruştan başka 100 kuruş da var
dım derneğine mecburi teberru 
istenmektedir. İddiaya göre. Du 
parayı vermeyenler muayene e-
dilmemektedir Toplanan teber-
ruun yüzde 20 sinin dernek fl-
yelerine prim olarak dağıtıldığı 
iddia edilmektedir 

Bilindiği gibi. hiçbir müesse 
se zorla teoernı almak yetkisine 
.sahip değildir. Valilik ve Sa'îuk 
Müdürlüğü, durumu mütettışıt-T 
yoluyla inceletmektedir. 

RAKAMLARLA f | 
6-

i 
i 

Türkiye'de 8 milyon 
gizli işsiz vardır 
»İIEMLEKETIMİZDE çalışma imkânlarının en yüks*k. olduğu 

Belediye sinema 
zammından yılda 
4 milyon kazanacak 

Sinema biletlerine yapılacalt zan» 
ma ait lıazırhklar tamamlanmıştır. 
Belediyenin yaptığı iıesaba göre 
yeni zammın belediyeye sağlıyaca-
£ı zam yılda dört milyon liradır. 
Hâlen belediye smeJnalardan yıl
da 14 milyon llrs gelir sağlamakta
dır. Bu Daranın 1 milyon 600 bin 
lirası Darülacezeye 1 milyon 60O 
bin lirası da Verem Savaş Derne
ğine verilmektedir Yeni zamdan 
da her iki messese 800 bin lira • -
lacak Belediyeye 3 milyon 200 bin 
lira kalacaktır. 

yaz aylarında dahi ortalama 1.5 milyon insan işsiz durumda-

Sevdiği kızın evine 
bocadan girmek istedi 

tZMİR ÖMİ 
Sancaklı kt-yiınden. sevdiği M.V. 

isimli kızı evinin bacasından içeri
ye girerek kaçırmak istemışitr. 
. M.y. nin iteryadı üzerine uya
nan babası tarafından feci şekil
de dövülen İsmail adalete teslim 
edilmiştir. 

•S 

Babo-Oğulla 25 koyun 
yıldırımdan kömürleşti 

KONYA, Ö ı d 
Kömek bucağından Mehmet Es

mer 18 yaşındaki oğlu Oursunla 
birlikte Kava mevkiinde koyun 
otlatırlarken yıldırım isabet et
miş baba—oğul ve 25 koyun kömür 
haline gelerek ölmüştür. 

dır. tyi işleyen bir ekonomik düzende işe çalışma vaşında ve gü
cünde olan her insanın istediğinde iş bulması gerekir. 

İşsizliğin ortadan kaldırılması >eni iş imkânları yaratmak
la mümkündür. Bunun ise ancak yeni yatırımlar yeni islet
melerle mümkün olacağı açıktır. 

tşsizlik iki türlüdür Biri işsizlik ya da açık işsizlik, di
ğeri de gizli işsizlik. istatistiklerin ortaya koyduğu 1.5 mil
yon işsiz sayısı açık işsizligir sayısıdır. Yâni bugün Türki-
yede birbuçuk milyon insan hiç bir iş yapmadan aylak dolaş
makta, gerektiğinde iş bulamamaktadır. 

Bir memlekette köylerden jehirjere akın olduğu fakat y*ı»l 
i$ sahalarının açılması bu oranda olmadığı zaman ortaya açık 
İşsizlik çıkar. Ekonomileri tarıma dayanan az gelişmiş mem
leketlerde İse yaygın olan işsizlik, açık işsizliğin ötesinde bir 
işsizlik şeklidir ki buna gizil işsizlik denilir. 

Bir karı. koca ile bir çocuırtan kurulu bir aile düşünelim. Bun
lar kendi topraklarını ekio blciyoılar. kendi hayvanlarına bakı
yorlar ve geçimlerini saglıvorlar. Derken bu ailenin dört çocuğu 
daha oldu diyelim. .Aynı toprak v» ayni hayvanlar, bu kere üç ye
rine yedi kişiyi besleyecek, geçindirecek demektir. Bu tok üç in
tan yerine yarı aç yedi insanın gelmesi demektir. 

Ailenin bes çocuğunun büyüdüklerini düşünelim Bunlar başk» 
İmkân bulamazlar ise, vaktiyle sadece ana ve babalarının im
lediği tarlayı işleyecekler, iki kişinin baktığı hayvanlara baka
caklar demektir Yani, iki ki$lnin içini yedi kişi yapacaktır. İkJ 
kişinin işini yedi kişi yapınca elbetteki teker teker herkese daha 
az İs düşecek, dolayısı 'le ortaya bir sürü de boş zamsn çıkacak
tır, işte bu boş zamanların heder olup gitmesine gizli issizlik de
nir. 

İstatistiklere göre 1963 yümda tarım alanında en yüksek ça
lışma mevsiminde 1 milyon açık işsiz, en düşük çalışma mevsimi 
olan kışta ise R milyon gizli issiz vardı. Bu oran bugün de ma
alesef değişmemiştir. 

Gizli veya açık işsizliğin en büyült tehlikesi, işsizlerin du
rumunun islilere de etki yapmasıdır. Zira bu memleketlerde üc
retler düşer, iş emniyeti kalmaz. Kalmayınca da iktisadi denge 
bozulur. 

TÜRKİYE BİR TARIM MEMLEKETİ KALMAMALIDIR 

Türkiye ana hatlarıyla bir t«nm memleketidir. Halkınm ço
ğu tanm alanında çalışır. Tarım, milli gelirin yaratılmasında d» 
önemli bir yer tutar Ne var ki. .bir memleketin tarım memleketi 
olması genellikle geriliğini gösterir Dünyanın bütün geri kalmış 
memleketleri, daha kibar devimi İle az gelişmiş memleketleri ta
rım memleketleridir. Sanayi kalkınması sağlanmış devletler hiç 
bir zaman tarım memleketlerinin sanayileşmesini istemezler Bu-

i 

I 

mm içindir ki pek çok vuıman da Türkiyeye «aman tanm mem
leketi olarak Kalkının» derler Bu aslında «kalkınmaym>_ deme
nin bir başka türlüsüdür 

Kalkınma Plânımıza göre Türkiye gelecekte bir sanayi mem
leketi olacaktır. Çalışmalar ve hazırlıklar buna göredir. Gelişme
ler sanayileşme yönünde olunca milli gelirimiz de ona göre ar
tacaktır. Nitekim Türkiyenin sanayie doğru açılması, milli gelir
deki dağılış tarzını oldukça değiştirmiştir Memleketimizde yüzde 
olarak milli gelirin faaliyet kollarına göre bölünüşü şöyledir: 

Tarım 
Sanarl 
Hizmetler 
Milis geUr 

1*27 
•7 
10 
23 

İ M 

1«3« 
W 
1« 

İM 

1M( 
U 
14 
33 

İ M 

ıtsa 
S2 
u 
32 

İ M 

ISSI 
44 
12 
34 

İM 

ıstı 
42 
2S 
35 

İM 

Çeşitli dünya memleketlerinde ise bu bölünüş yüzde olarak 
şöyledir: 

Franu Almanya Yunul 
Tarım 1« T M 
Sanayi W T] 4S 
Hizmetler 15 21 23 
M. GeUr İM 100 İM 

Hiadittan Suriye ABD Türkiye 
4« U 4 44 
M M «2 » 
II 30 34 n 

İ M İ M 100 100 

Bütün bu tabloların gösterdiği şudur: Milli geliri yaratan 
çalışmalar, tarım sahayı ve aızmetler olarak üç ana crupta yer 
alır, İktisadi faaliyet koUarınm milli gelirin yaratılmasındaki 
paylarını bilmek ise bir memleketin bünyesini tanımak bakı
mından önemlidir. Meselâ yukardaki tablolara bakıldığında TUr-
kiyenin re Hindistan ile Suriyenln birer tarım memleketi olduk
ları, buna karşılık gelişmiş memleketler olduğunda herkesin it
tifak ettiği Almanya. Amerika ve Fransanın birer sanayi mem
leketi oldukları kolayca anlaşılmaktadır. 

I 
m 

i 
i 
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2 5 9 KABZIMALIN HALE 
İADESİNE İTİRAZ EDİLDİ 
Danıştaya başvuran diğer kabzımallar 
Belediye kararının iptalini istiyor 

L l a l d e n çıkarılan 259 kabzımalın tekrar Hale al ınmaları için 
Belediye Meclisi tarafından verilen karar, mevcut kabzımal

ların İtirazlarıyla karşılanmış ve bu kabzımallar aralarında bir 
toplantı yaparak kararın iptali İçin Devlet Şûrasına başvurmuş
lardır. ' 

Yanlış ilaç verilen 
hostalorm etleri 
dökülmeye başlodı 

MAHDİN Öıel 

Sehı.mi7 Devlet Hastahanesinde 
12 gün önce ameliyat edilen beş 
hastaya (Odistille) yerine Sulfl-
rik asidle sulandırılmış bir ilâÇ 
vererek etlerinin dökülmesine se
bep olanlar hakkında tahkikat a-
çılmıştır. Diğer taraftan etleri 
dökülen hastaların durumu gittik
çe kötüleşmektedir. 

VEFAT 
Merhum Miralay Salih be

yin kızı merhum Binbaşı, Vu-
mıf beyin refikası kıymetli a-
ile . büyüğümüz Haydarpaş» 
Gümrük Müdürlüğü emekli me-
murelerinden 

Hadijt̂  Ösebilen 
(Hanımefendi) 

duçar olduğu hastalıktan kur-
tulamıyarak vefat etmiştir. 
Cenazesi 21 mart 1964 cumar
tesi günü öğle namazını mütea
kip Üsküdar Yeni Camiinden 
kaldırılacaktır. Mevlâ Rahmet 
Eyleye 

Özyüksel. Tulgar. Esener. 
Sürenkök, Ecer, Tolga aileleri. 

İst. Aksam 2932 

Ayrıca, hükümete ve T B M M 
ye telgraflar göndererek al ınan 
kararın kanuna ve yönetmeliğe 
aykırı o lduğunu ileri sürmüş ve 
uygulamanın geri bırakılmasıtu 
İstemişlerdir. 

Diğer taraftan 259 kabzımalın 
ne şekilde Hal'c yerleştirileceği 
hakkında İşcan'in başkanngın-
da Mecli.s Başkanı ve bazı ko
misyon üyeleri, önümüzdeki hat
ta bir toplantı yaparak karara 
varacaklardır. 

Ayni kıza ikinci 
defo sarkıntılık etti 

N.ö. adlı bir üniversite öğren
cisine sarkıntılık suçuyla 2. Asli
ye Ceza Mahkemesince 3 ay hap
se mahkûm edilip cezası tecil »-
dilmiş olan Edebiya't Fakültesi 
öğrencisi Habıb Özen bu defa ge
ne aynı kıza sarkıntılık ettiği için 
8. Asliye Ceza Mahkemesince 1 
»y hapse mahkûm edilmiştir ikin
ci suç birinci cezanın tekerrür 
»üresi içinde işlenmiş olduğundan 
karar Y«rîit»yça bozulmazsa Ha-
bjb önc»kl c«7.asmı di çekecek. 
5 ay hapis yatacaktır 

Tarlodo üçüz doğurdu 
BURDUR Öael 

Bucak in Karapmar köyünden 
Fatma Sellç tarlada çalışırken 
sancılanmış ve bir batında ikisi 
kız bin erkek olmak üzere üç ço
cuk dünyaya getirmiştir. 

Kocasının yardımiyle tarlada do
ğum yapan anne ve çocuklannm 

I sılılıatlerı iyidir. 

Ankart AkMB - » U 

Karobük Belediye Başkonlıpdon 
Hn.stanemizi'- 84521.40 TL. bedelli 42 kalem ?ıda madde

lerinin kapalı zarf eksiltmesine talıc tıkmadığından 6.4,1964 
günü saat 15 le ihale edilmek üzere pazarlığa bırakıldıjı tlAn 
ojunur <Ba«n z 70 - 3M8) - asos 

SABENA ile en çok ihlimam 
gören yolcu olacaksınız. 

Sük-' BEIÇIKA'HAV/İ'YOUÂH g 
UancUık 8771 — Zı30 



s»rf- *' » K ^ 

M. Chevalier île Eiffel kulesi 
7 5 yaşına bastı|^ 
Her ikisi de Parisli akla getirir, 
çok görmüş geçirmiştirler ve 
Paris'in ikniine ün katmtşlardtr 

r««..,ı>.i a Mart*' 

l l t l I l l l l i a ı U M l ı l l l l l I l M l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l " ' " " ; 

: Vszan; JnUFtte 8 E N Z O N İ Çeviren ,• 

H E R K E S Maurice Chevalıer'yi «ebedî genç» sayar, Eiffel ku
lesini 'le Paris'le ayni vaştfc değilse bile, y a n yaşında olduğunu 
sıınır. Oysa ikisi d« 75 yaşındadır. Dünyadalci insanların hemen 
hepsi, ''aris deyince de, Eiffel Kulesi deyince de ayni şeyleri lift-
tırlarlav: Paris Bulvarı, Paris Meynanes i , Geceleyin Paris, G ü n 
dü» Pari*. 

7i. D o ^ m erüıiünâ Bliicl Kulntnd» kutlayan Mautic* cnevaufir 

YENİ BİR YILDIZ DOĞDU 

Yalnız Maurice Chevalier Eif
fel kule.ıinde altı ay daha bü
yüktür ve 31 Martta 75 mci yaş 
gününü kutlayacak olan ünlü sa 
natçı bu kuleden «Benim küçük 
birader» diye bahseder. 

Chevalier'inin ve Eiffel'in doğ
duğu günlerdeki P i r l s , bugün
künden çok başkaydı. O «ünle
rin ihtiyarları Waterloo savaşı
nı hatırlıyorlardı. De GauUe he 
nüz doğmamışt ı , Brigitte Bar-
dot'nun büyükannesi de nen^iz 

' ^ ^ ^ ^ " ^ ^ ^ ^ ^ * ^ ^ ^ ^ ^ ^ t * a t f c * ı « t * * * f c * * ^ * ^ ''-•'ıj^-i*LJtnmn,rLl_'_^j' . m ' ı * * ' * * ^ * ^ * * * * - ^ * * t > * I 

$flRLO'NUN BÜYÜK KIZI DA 
BABASININ MESLEĞİNİ SEÇTİ 

r MERYEM 
MUTUN dliar* farle'rn taatr. aoıuadas CharUa ChajpUn diy» daha da ms^hur oldu. Şimdi 
" d« yeni bir ChapUn lanai düayaaııu adım atniı* bulunnyarl. fsrle'nun m büyük kızı G»-
taldlB*. ChapUn, Balerin elan • • a ç İm aiui*«I Odna CHapUn'in güıtUlı$ln* T* laraieti»*. baba. 
•una da HakUlyalin* tahiptlı. 

fakat n Jasında olan genç Chaplin'ın 
• i lUt dünyasına glrmeeı tıiç kolay olmamış
tır. Güçlükler kendini tanıtmakta lorluk çtik-
melcten ilen gelmemiştir. Zira Chaplin ismi 
her kapıyı açacak sihirli bir anahtar gibidir. 
Gcns kızın karşılaştığı früçlük babasının tnu-
hal«f«ll olmuştur. CharUe Chaplin kıanra 
bir Balerin, bir artist, olmasını ıttemlyordu. 

Geraldine Chaplin küçük yastanberl bale 
okuluna gidiyordu. Okula zarif bir endamı 
olsun, güzel yürüsün diye gönderllmijtı, Ba
le genç kızın tahsilinin bir parçasıydı. Bu
nun dışında ha.vatı CharlıS" Chaplin'ln tsvlç-
rede Cenevre gölü kıyısında Vevey şehrin
deki geniş bahçeli jahane vlUAda geçiyordu. 
FaMt Gci-aldlne için bi le sadece «tltimintn 
bir parçası olarak kalmadı, zaman geçtikte 
dans etmeğe, haleye kendini daha f*tl» ver-
fll öyle bir an geldi ki hayatta en bü.vûk 
arzusu bir balerin olarak dansetmek oldu. 
tgte o »ırada Gcraldlne'ln Wgllterede Covent 
Garıien Operasında bir hayır cemiyeti İçin 
tertiplenen bir hale galasında dansetmegc 
itvftt edildi. Babasının rızdsı fle «*ı»ç ve 
fttzel Geraldine bu gösteriye katıldı, ingil
tere Ana Kraliçesinin karcısında lahan» bir 
Kart'kah flansı yaptı. Ve Jtm â»l\t gert^ kttm 
birdenbire dünyanın gnzlerlnt ürerin» ^ k t t . 

Gazeteler boy bay resimlerini bastılar An
cak CharUe Chaplin kızının bu balansı U* 
memnun olacakı yerde küplere Binmişti Zi
ra Geraldine siyah file çorapları ile şahane 
bacaklarmı dik bir açı yaparak şekilde ha
vaya kaldırmış vaziyette görülüyordu resim
de. Baba Chaplin o kadar kızdı ki kızına 
dansetmeyi yasan etti. , 

Fakat Geraldine dansetmeden yaşıya 
mıyordtı. «Babama yalvardım. Yalvardım, yal 
vardım. îVihayet bir gün yumuşadı ve d»n.« 
etmemi kabul etti. .-̂ rtık dünyalar benlmdi> 
di.v« anİBtı.vordu gene kız. Fransanın dünya 
ca meşhur Cnevas balesinin artistik mUdtird 
Geraldine') balesine almayı teklif etmişti. Ni. 
tekim ıkı vılhk bir çalışmadan sonra gU'e' 
Geraldine balan Parlste oynanan »Kül Kedl«l 
balesinde oynamağa başladı 

Charlıe Chapluı kızına artist nlmak ıçı 
müsaadesini verdtgı zaman iki çift lâf et 
misti: «Madem kt artist olmak tsti.varsun. 
tana mâni olacak değilim. Sadece sunu bl! 
meni İsterim, tkı çeşit artist vardır. Yükselir 
dejer kazananlar ve hiçbir şey yapamayıp 
sürünenler Cok çalışıp birincilerden olma 
htm» demlîti. Bunu kendine düstur e<}tn«n 
Geraldine de, «En büyük emelim Chaplin 
alıMl .«yadımı unutturup kendimi Geraldine 
olarak me-ıhur etmektir>. demektedir. Beyaı perdeyi OeraMlne baban ile dansederken 

iı»^^«ı,«ı.»M»^«.0.«ı^i»ııO» «^ı^«tA.^^^>..>.>.«-i<>.fcA^»^<-»ı «• . .„• ,• ,-„.„-,^^,^,^ I- nriK-ii-rı -ıı-.-|-ırı-ıı-ı'ı -ıı-ıı-iii-n- •ı_ruı,n_ı_ı_ 

mahalledeki çocuklarla oynuyor
du. 

Bu demir kulenin yapıldıj ı ye 
rin yakınında oturanlar onun •!-
jerlerine düseret inden korkuyor 
lardı 24 metre yüksekliSindeyd) 
ve o ffünlerde dünyanın e r vük-
sek yapısını teşkil ediyordu. 1W» 
yıl ında açılışı yapıl ırken t ö n n -
dekileri kulenin üst k ı sun ıanna 
çıkaracak asansörleri yoktu. T ö 
rende bulunan mühendis <>uM« 
ve Eiffel ile silindir .saOkalı mı 
safirlerden bftzılan 1792 basa

maklı merdiveni tırms-iH'a» ku
leye çıktılar, ama bir çoğu ort» 
ba.samaklarda dftkütmüslaffll. 

O «Tünden beri Eiffel '••.uiesl 
bir çok Şeyler «örmü."!, eeclrmlş-
tir. Bir fil asansörle ilk kMn 
çıkmış , besteci Oounod '.«»ede 
piyano çalmış. Kdith Piaff * • 
Yvnnne Prlntenıps yine t e p ^ e 
şarkı «iftvlemislprdir 

Kuip nem eenç âşıklar, h^m de 
intihar meraklıları için elveri.'ii 
bir yer olmuştur. Bir kus adam 
birinci kattan uçarak ölmllştOr. 
Uçaj^ını dört demir bacak s.rasın 
dan geçii'meye çah<*n MT pi)*t 
ta uçaSı ile birlikte o a r ' . a l a ı m n -
tır. 

Birinci Dünya Aavnşınd* 3 rtfl 
kattaki bir radyo ?lırı»ı M â » 
Hari'vi kursun* di«d!ı-en m e s a j 
ları v^kşiamıstır. 

Yapıl ış ından yirmi vD •'onr» 
Eiffel kulesi, bir radyo verici ! •-
tasyonu haline eet ir i l iş inı l 'n 
.sonra \nkilmaktan kurtulmuştur, 
tkinri Dünya Savaşında ne, v«-
nl len Fransızlar Almanların bu 
kuleden faydalanmalarını İmkAn 
sızlaştırmak için dinamit lemek
ten beter şekilde tahrib otm işler
dir 

Itf47 vılınd» bir sebzeci tarm-
fından Hollândalı bir demir hur 
dacısuıa satılmıştır Geçen vU ı-
çerlsinde de iki milyon rurtst ta 
rafmdan ziyaret edilmiştir. 

Maurice Chevalier şöyle d ly ir 
«Bu ihtiyar kule Paris'te olu», 
bitenlere vukârıdaıı nakar. n»-
zen alaylı, bazen acı acı şüler. 

J^a i Kont Senlibenli 

O 
Q 

O 

o 

KâC: ' » Mert - I« ttiadS) C«k 
II Mr tıaıut trvra MeoOU knırttnMr-
de «•re»kl«««blltr. 

»OÖA: (21 MİM» - 10 Mayla) t y M -
MTlUc V» kendlnlıe (rüvanlnlsl elaytar 
da fcaklı 9öaterlTor. 

tKlZLCR: 121 MayM • II RMİran) 
ÖMmll laydı ta ın Mr M Ifta karaM** 
9*«la. yalnniM aadr, 

T W O X C : (n Raılraa - İt Tanuaa» 
y i t e • • tasanlaruitn daha a»r««l>el 
tamaUar* darandınn. 

AlLAJf: (H TamBMa - tt A«uataa) 
(aaeınu «ek »«ık, katar »a lıaıaka*. 
Urlahı aım «rOra ararlayıa, 

• A f A K ; (23 A4uale« - M EyMl) Hl* 
haTa<ı na ll«ni m«i«)alarinlxda ftrp-
riall «allamaler olablllf. 

TEHAJEİ: ra* Eylül • U Ekin» Kaaar-
•ıılık lelnde bocalamayın, i ı n a t l a n 
İyi deterlandlrln. 

A i m c y : (2t Ekim . İ l KaaıHt) A«k 
haTatiBııda c«k ütadKtlnls bit «av 
«ereahlatmak Usare. 

VAY: (21 Kaaım - 21 Aralık) Günlttk 
• a alMilmts cavraniala dMiaa 9İapı 
venl doatluklar kurun 

« A L A K ; (22 Aralık - 2D Ocak) İhti
yaç dnydutunuz desteği sa$larsanuı. 
llerlve umutla bakabilirsiniz. 

KOVA: (21 Ocak - İS «uball Utun 
sürecek bir dostluk veya a»k ınür»-
•eljetine başlamak üzcrastajiz. 

BALİK: (20 $ubal - 20 Mart) Engal-
1ar karsısında cok çabuk bozguna u4-
ruyarıunuz, bundan kaçının. 

Bulmaca 

•»k 

1 L-~JttL-.m^ m^m^^m^mm 

•OLDAN BAAA 
I — Danla kuv-
vatleriıılo btt- ! 
tliaü. 2 — Bit , 
atalr hastalıAı. ' 
Yauklama. 3 — 3 
X«kahat yapa-
• a cıkıiıoa. 4 4 
- Yarda ınay 

»alan lop 

KMkliOç bil 
«nir. I -. 11- 7 
Mteı. i » Bit 
tMu. 7 — Bir * 
uaTumuı, Bit 
IfktnıbU oyunu. I _ Tanaka İflarl r*pan 

YUKARIDAN AŞA&I: 
1 — Manevi temizlik. 2 - Arada bir. Bir 

hkrtin ıkunuıu, 3 ~ Mavlâtını da bulur Se-
lâauiı da'. 4 — Diken, Toprak yıi ını , S — Tar
at kumluk ova. İlkal siUhlardao. t — Dolra-
nakli, Bir harfin konusu. 7 — Hayvanların 
rama#i, Tartı stirUklayerek qöiünna. t ~ Ava
nak, Ttrtl tüTkti 

mtlTKO BULMACANIN Ç6Z0M0 
tOLOAlf (tAAA: 
1 ~ Karakol. 2 ~ Anadolu. I - RbaB 

i - Adil Kaç, S _ Ka. a . » - d»W. 7 ., Do, 
ntı»ı«B, « - tfadi, Ba, 

yUKARIDAN ASAftl: 
I - Katı kadı 1 - Aalda, 0 1 ) - Bati. 

4 - Adtla, Od. i ~ Kol, KÜM. • - KUa 
(lani). Mat. T - Ln, Aftar. » ~. tç, •na. 

7; yasında hâlâ dinç Ve tinde olan 
Maurice ch*valiet bir hosiasle 

kltcaklâsırkcn 

A m a bütün dünyanın ;o^:itıae 
Eiffel demek. Paris demektir a 

Paris'in rekli Mini y a p m ı y a çe-
linçe, Chevalier bundan tuç <"-
kıp usanmıyor Hollywood'rta ye 
ni bir film çevirip döndükten 
sonra şimdi İskandinavya ülke-

erınde bir konser turnesine ha-
ırlanıyor ve şöyle diyor: 

«79 vaşmdaki bir adam için en 
ouyük mutluluk, sevdiği ı^i hft-
lâ yapabilmesıdır. » 

— 288 — 
Vali gene '(^clına merakla ba 

kıyordu. A m o kaba bir kahkaha 
savurdu. «Size dememiş miy 
dim'? Bu kadın hayal peşinde 
koştuğunu iddia ederek bizleri 
kandırmaya çalışıyor. Aslında 
hepimizi ahmak yerine koyuyor 
beyler. İtiraf etmesini ıstediftl-
nlc takdirde, tnı işi ehil allsre 
bırakmaktan başka çareniz vok, 
Bayan Katerln işkence sehpas ı 
nın üzerinde de rüyalarından ve 
hayallerinden bahsederse ^aışa-
n m doğrusu.» 

Katerln dayatlamıyarak atıldı 
«Size pek çok sıfat yakışt ırmı-
şımdır A m o dö Monsalvı. Araa 
aıtımak olduğunuzu büstüne k». 
diw anl ıyamadıgıma çok ese l e-
diytırum!» 

Fakat hftkiraierın arasında, 
sanıiştın. sorifuya çekilmek tlzere 
cellâda teslim edilip edilmeme.»! 
konusu tartışı ldığından Kate
rln'in bu son sözlerini pek du
yan olmadı İşkence edilmesi 
ihtimali gene kadım titretti. O 
kadar halsiz, o kadar bıtkinfll 
kil Acının tesiriyle ne kadar saç
ma itiraflarda tmlunabılGceSinl 
Allah nıllrdı. Oerıç kadın, beş 
erkegm münakaşas ını can ku-
lajiyle takip ediyordu. Üç me
murun Amo'ytı tutt'ıgunu ve 
valnı? valinin genç a.siizaoeve 
karşı ıtoyduftunu dehşet iÇlnue 
farkettı Qenç kadın onun -lö'/le 
dediğini duydu: 

«— Bu söyledikleriniz oence 
mantıksız .Senyör K,«erıtrav'ı, 
kuvvetlerim çekmesini rica et
mek İçin Dük Fllip'e yollanijîı-
mızı, Dük'ün de isteğimizi ka
bul ettijMnı ne çabuk unutuyor
sunuz » 

Memurlardan biri, «Kabul e t 
mesine etmiş, ama as ier l t r ın i 
yerlerinden kıpırdatmamıştı .» 
diye homurdandı Bu ışı vap-
ması için, eniştesi Bedtcrd'Ia 
boîuşması gerekti. Demek olu

yor ki FiHp. Fransa'nın nırlijr 
yararına bir jest yapmış deSiı 
sadece öfkenin tesiriylıî hareke
te seçmiş oluyor Şimdi ise Tan-
rı'nın oize kimi sönd^rcUfeı^u \ e 
artık bizden hiçbir müsamaha 

beklSyemeyecegini biliynr. B#« 
bu kadının şehrimize vazi 'e ile 
geldiğine eminim ve söyleti lme 
sini t.stiyorum. Belki de şehri
mizin akıbeti bu sırrı.n öğrenil
mesine bağlıdır. 

Diğer ikl memur da meslek 
daşlariyle aynı fikirdi^ -liduklî.-
rtnı nelirttiler. Bunun üzerine 
.^mo muzafferafıe bîr ,:;ülüsle 
Valiye dönerek, ((Gorüv..iı"sıınıız 
.vâ, bir tek size karşı dört kişi 
yiz. Bi« kazandık I» d"dı Sonra 
sesini vtik.seltti «Cellât' Is 'it 

Meral ( î A ^ ^ « * ' ' : 

,ütıır-'*'' ! Taş kesilen Katenn. . 
dan birinin arlta»'"^'" t İ H ı İ 
lar ve k a h v e r e n s ü " < " ^ L , n | 
sa bovlu ve kamburca "' 
çıktığım eordü, A r k i ^ t ı ö » " - j 
m kıyafetteki "«^a ««>" "";, 
bir arkadaşı seUyorda *»» { 
onlara yol verdiler « ' • 
celltftlann hoyrat «""" VL t». 
in omuzlarına yapıştı- ^«"^ „, 
dın onların geldi?l yötı» " « ^ J 
çevirip bakınca, '»'""""'^nnnı: 
önce farkedemedifi cır «=^_^ ; 
«örmüştü. Bas ve ^^'^ . L a s u : 
d . iki çıkrık ö"'""»" "lerOr-: 
bir yatanın « ' ^ « ^ " . ^ * , l a l i j d '• 
pertici işkence âletleri ^ ^^^, 
Bir mansal ın içine ^«^"^^'^^t ; 
ca koca şişler ateş ^*'' ^sf; 
mıştı. Dip tarafta «« <^^ ^^.: 
uçlarla silâhlı KocuitıM \ 
kerlek seçiliyordu. ^.\ 

Katerin, büyülenmiş î^"''^^,» • 
lerinı bu mekanizmadan -.^ 
mıyordu Birden acı o>ı * ^ j ^ ; 
attı. Cellât, çürmü» Olan ^^^ . 
rislyle RömlcSini '^*'^ ^îoirtm'» • 
ketle üzerinden çekip ' ^ .„„n i 
ti Salondaki bütün *^^l^^t\ 

sözieriyia J ' - J ^ ; : 
gen« •»" : 

{ipIgKİ'' • 
birden onu 
banlamaları ürerine, 
utancından kızard) '* 

Baîia" '̂ f ı n t k n l l a n v l e rtrinı»-^» " — | , j 
PoiTot ^oiıstlar bU d*'* .„ı . ' 

ellerine y»P ' r : . ' 
Fakaî cellâtlar bu 
lamak üzere elifi'"•^ ••- ,„, 
larriı Havkırılarak '""J* ,̂ tırı« = 
emir ânı olarak ''"'?!lr,'̂ -(W İ 
sebep oldu. Ra6ıran "̂  iclıfii 
«Bu kadını oöyle sovnı»""^» : 
izin verdi?» diye soruvnrou-

ceıiât, «Usu) böyiedıf, 
yor,» diye itiraz *ttl ^jjj ; 

« - Dsullerinı7 »«"* "Ljısır» İ 
Hiç deeil.«e ?ömle«nl *r ; 
geçirinin ,__^^,.i 

Sel'-

K a t e n n bu derece korktu 
bembeyar PİdJS^ 

di, Arno'nun oeııi"<..T—. ̂ j^,, 
nun ve Durun deliklerinin ^^. ; 
dibinin farkına varırdı. ^ ; 
genç kadın şimdi işkei'C* ^̂^ . 
şegine doğru sürüklenirce. ^̂ ^ j 
kudan haykırmamak '"''''. <r[;!İ>' < 
dini eüç tutuyordu .-.^A • i 
.yırtılan eömleSiyle rfT""">.«•"«: 
yi kötü örtmey* calıŞT"''.'' „r(lı ; 
kadını odutidan vâtaSa ^'j^ ,r İ 
lar. Ellen seft bir nafekş ^̂ ^ ; 
peşindeki çıkrığa 
lAdın yardımcısı da bu ^ ; 
?enç kadının ayak bile'''*'^' j^, ; 
tagın alt ucundaki cıkn?» \ 
bit etmişti . „ıır ; 

Mahkeme heyetindeki ^-^ •^, ; 
lardan biri az sonra '^'*"'^.ı, j 
üzerine edildi. «Acı Btitıin ^y^ • 
dünüzü sarmadan önce. " ̂ ^, ; 
re tie maksatla eeldifin''i' ' ,fı • 
menizi tavsiye ederim- "*,jjrt j 
ıstırap çekin ne de "'' ,̂ji. | 
bınıza seyirci olalım. ^'" 
liyoruz. . Orlean'a n^den 

jeltf 

rıiz?» 
: şma !» 
' " • • H H I I I M I I I M I I I I I I I İ I I • • 1 • • I I I 11 • 11 I • I , , , , , , | I • I 111 • " • " 

(nevamı ••»'' 
.ıı>"" 

»,Oıl Uc koncerte 
19.01. Haiif müıik 

t S I A N B L L 
^ ^ • M - lir IH I • «i w 

7,30 Oyun havalan 
7,45 Hafif müzik 
a 00 Haberler 
i, ıs Haili müzik 
8,30 Orkestralar 
S.OII Yurdun sesi 
9,30 Küçük konser 

12 »O Orkestralar 
12,30 Barkı: F Tunceli 
it ,sı Haili mütik 
13,00 Haberler 
13,10 «arkı: G, Kasacı 
13,30 Küçük orkestra 
13,4S Baz eserleri 
14,(|U Orkestra 
14,15 ProçıramiSr 
14,30 Orkestra 
I4.4S Ovun Ravaları 
15.00 Kayıp mektuT>lan 
15,10 Barkılar 
15,30 Çocukların saati 
1(,30 Macın yayını 
17,30 Karma taşlı 
17,5> Kısa lllnlar 
]>,on ffekiamlar 
19.M Haberler 
lS,3iı Gençlik saati 
19.50 Dislcot<>kten 
2» IC Sarkı: T. Korman 
20,30 Onhe^ dünde bir 
22.00 Reklâmlar 
32.30 Dans mütiai 
22,45 Haberler 
22,55 Ara melodlieri 
23,00 Oece konser) 
23,30 Cesi'ü Tiürtk 

t S T A N B U I tL 

11,00 Dansa ca$rı 
11,30 Sevilen oMklar 
ll.tıO Orkestralar 
M.30 Aksam müzW 
2<.aıl Plâklar ovasında 
n.39 Hafit mUtlk 
11,00 Kanser 
tt,tS Car dünyasından 
n,45 Tatil tacesl 

ANKARA 

1,10 (Mknardın 
7,M aibıh mitılAl 
145 Oyun haraları 
l,M Haberler 
t.ıo Hafif maiaaitor 
t,30 Şarkılar 

11,02 Hatif mdılk 
12,35 Ktt^uit ll*Blar 
12.40 Sarl'il.ır 
laOO '4«b«r!er 
13,10 Aznavur «aylUTor 
11,30 Kadml.ır <o»1ulu$u 
1I,S5 Kano ıranıyot 
14,01) Reklâmltr 
14,45 Türkiiiar ' 
15,00 Mıı/jk .ıe'<»l«! 
IIM Sarkı: K. Öncan 
11,2(1 Radyo kUapttJh 
1I,)S Almans* malsdllar 
17,02 Çocuk taatl 
11,00 Sp«r layfatı 
ll,ir, Kücuk ll»Bİ«r 
11,1!' Rekllmlar 

19,25 Hava durumu 
lt.3C Sarkı: H. Gökmen 
lf,50 Uykudan ence 
11,55 O. Sesanec Orks 
20,10 Şarkılar 
20.4lı Mikrolon 13. 
20,55 Küçük İlânlar 
21,02 Barkılar 

21.30 Hayata bakış 
21,50 Sarkı: S. Teıtman 
22,10 Mutik 
22,45 Haberler 
22,15 OBDS! Dansı Dansı 
ANKARA İL 

17,00 Danslı cay 

19.91 tnoilisee <*<''' 
19.4,' tnoilijce mu'*»^ 
20.00 Müzik sev»"'»' 
21.Oo D«B. miiri*' 
22,00 T)sr<:S d # v s l " 
21.45 Hs ' i f mi i ' ik 

POI. I» RAI»V<»Sl'_^ 

11.00 Sarkı: Z Mür»» 
11.20 Plâk «fo'-'b"'!'':; 
11,40 Türkü: M 

lıeülı 

i n e fîi d - Tl Vof ro 
B E t o G l C ) 

ATLAS: Mavi melek. 
-Mav Britt: Renkli 

EMEK: Twlst Ktralı: 
Renkli. 

İNCİ • Tophaneli Oaman 
F. Girik 

KERVAN: Tehlikeli «öL 
ge: Türkçe. 

KONAK: Sıcak îaier 
Cîarv Grant 

I A L E : Japon eıırarı: R. 
Long. 

LtıKB: Tophaneli Osman 
F. Olrlk 

LEVENT: Spartaküs: K. 
ROTA- .ı^sıklar Adası: 

Renkli 
SARAY: A|k Yarıp 

Renkli 
SİTE: Kksodüs- Renkli 
SAN: Mavhaneci T Vl-

8ıt. 
TAN: Kara Korsan: 

Renkli 
YENt AB; Gordon kara 

korsan- Renkli. 
YCNt ATLAS: Meyhane

ci: T. yiğit. 
YZNt . MELEK: Anna 

Fran'k'm hatıra defte
ri- tnf 

YENt TAKSİM: BlUOr 
Köşk • G. Arsoy 

YILDIZ; Muallâ T 8o-
ray. 

tSTANBDl 

ALEMDAR' Yaşasın Ha 
yat, M, Nur 

AYtU.'.Stp Sevdi A. I-
şık 

BULTA»: Tophane» Oa-
mân r. Glrlk 

MARMARA- Mavi Melek 
M. Britt 

Kin.ÖP- 'Senfa-lena»!» 
Vaıjasın Hayat M Nur 

TUNCa lOaaloamanoasal 
1 — Kendini arayan a-
dam: T. YiSU, 2 -
Foaforlu oyun» fal • 
ITIM. N Kftksdl 

MILBK (er«p) : 1 -
TopHaneiı Otman t. 
f«rtk. } -- U k t l i K»-
rtıtı T O ü r n ' 

M t t U ıBalatı Dostluk
lar Vasadıkçı t r*r. 

RENK 'Fatihi: Sıcak El
ler D. Day 

SIK: Tophaneh Osman 
r Gırik 

YEHt ıSehzadebaşO: Şeyb 
Samı Renkli 

YENİ: (Bakırköyl 1 -
Billur Köşk. G. Aısoy 
t - Mevhanec! T. Yl-
«It 

R A D I K O l 

FATİH: Y E D I . N C 
Herırün 21 PEK 

1530 j 

tSTANBOL 'BI>^»'"otK ! 
MKSHKDİ VE ^''"MV ( 
ZEVrî-I.ER Her « 
21.15 Carsamb» _ I 
marlesı Pa7.aı '* ._ıjj ! 
GENERAL CÖPCAT** j 
Hergiin 18 1S de. t 

HAVVA- ; OEN- AR 
PİKNİK 

CELIKTAS : (Kartal — 
Maltepe I Mavi Hawai 
Peçeleri • Renkli 

StNEMA 63: Çapkın ba
ba. A. Işık. 

OPERA Meyhaneci T. 
YiStt 

ÖZEN rveldeâlrmaall : 
MııalU T. $oray 
Renkli. 

SUNAR (Üsküdar) Mavi 
Melek M. Britt 

REKS Kaptanın inti
kamı G Cooper 
YURT - Yasasın Hayat; 

M Nur. 
S O R B Y Y A : Mavi melek: 

T t T A T R O L A » 

NAT BAHÇESİ Ç" j , 
samba hariç hergürt ^ 
ve 21.15 de I 

KENT OYUNCtJl'A'*'' 
fDormer Tlvalto»^' , 
O O L E R E K GIRIJ^ ^'g j 
samba hane nereün ' 
Pa7.arte.M 18 v-e 21 15 "• j 
KALBİN SESİ. ^ ^ ! 
KIN GÖZÜ: Salı. ' ^ ' j 

ma 15 de. t 
KÜÇÜK SAHNE: ÖÖ " ! 

TÜN KADINLAR " 

SESİ Perşembe Cu»» 
Cumartesi Paıar ^• 
ayrıca eumarteet-

ZEl.DtR 
ba 21.J5 

AKSARAV « O C O K O P B -
RA: DİLBKÇI!- Pazar
tesi hariç har gün 
S1.15 çarşamba cumar-
teti pazar İRİS da 

ABEBA: SEZAB VR 
KLEOPATRA: Salı ha-
MC bff «Ün m v« İ\M 
de eumarteat Mrat 
15.30 da 

A2AK: M17HTESIM 
SERSERt; Paüartesl, 
Salı Çanamba. Per
şembe 21 ıs Ayrın» çar
şamba IGI.'i de tPF.K-
Çİ M K R H U M ; Cuma 
21.15 Cumartesi. Pazar 
21.15 ve 16.15 

BULVAHı KARI H0R07 
Pazartesi nartc ntrlTOn 
tiifı cırsımh» «J-
marte*! v» DIIHI K.19 
de 

DORM»! SAHANt 7,{\-
rtf^Ti,CT Paıartaa' 
nane n*ı («ee 21.11 ıt« 
ç«r»»ınb» I* mımiTter 
IB da 

co* sar 17 da 
KARACA: iJkfOİ* 

ctmmjııfYrti "^ 
*»rt#«ı harte n«f ^^ 
71.» Paıar IS <• 

KADIKÖY: ÇIN CTf "" i 
cıln 21 de _^^^ 

OHALOÖLü; K K H B » ^ 
ct rtvrtK stv' ^r 
rartett harlC '^*^fL, 
»11» Çarşamba 1» *" 
marfeal oarar '* ** 

SAAT I OYUm-A"" 
'Tevtlir Bilge K « ' * ^ " 
dal fjASKIN KOMSE'J 
Her gün 18 PaMt ' 
ve 2r<le 

SİTE: EVCİLİK OVTJ ' 
NX Her elin 21 de 

TEPEBA8I: S E Z D A N ' ' " 
tvl İNSANI- San ^^' 
»«•mbe. oıımırtasi rt»-
fiç narifün İl i* ^*' 
fır IJ.Sft do 

•SKÖDAR: ı.aVANf^ ' 
U R r ı ;m. ««rl' "*' 
« B II 4 t PaMf »**'' 
>% ı s .» di 

tmtlTtt Sahibi < 
"- MALİK y O U C — • ~ 

Cenaı Yayın Müdürâ : 
• • İLHAMI l O y i A L 

»orumlu Yıııltlari Mu^üril^ 
• • - DOÖAN CAH 

file:///nkilmaktan
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ZAİIRIE MRIS ARASI 
YAZAN: NAŞIT ULUC 

İnciltere Hariciye Nazın lofd GuMon, yan resmî temsilcimize şunları söylomi^ti: ^Çanakkale'de İngiliz t e Türk Mr-
likleri biribirine karışmış bir durumdadır. Eğer Türk askerleri İngilizlerin üzerine ateş ederek bir saTaşa «ebep olnrtar 
da re M. Kemal Paşa, bunun kendi emri hilâfına yapıldığını bize bildirirse biz, yani İngiltere Hükümeti bu durumu 
harp hali saymayacağız!.. Bu sözler İngllterenin blöfünün sonuna geldiğinin delili idi. 

İZMİRDE TÜRK VE YABANCI 
G A Z E T E C I L E R TOPLANMIŞTI 

(S. ***'" a'Mında Başkumandan Gazi Muılala Kemal Uit-sle. 
nü r "'"''* Edip Adıvir, ortada Tüm.n Kumandanı Hüaaytn Hu«-

" Emir, rahmolli General Erklled, arkada kalpaklı yaıımn mu-
"•"Irl Naıit Uluğ) (FoJo: Aksam Öıri) 

Kumanaaniar , diplomatlar, devlet a-
damları, Türk mucizesi karşısmda, Mus
tafa Kemal' in zaferini kaba kuvvet gös
terileri ile çerçevelemek ile uğraşa dur
sunlar, İzmir dünya halk efkârının te-
v'eccüh ettiği bir şehir olmuştu. İstanbul'
dan gelen Gaştien adlı eski bir Lloyd va-
ourundan ilk gazeteci ler çıkmıştı; bun
lar millî dâvaya gazetelerin sütunların
da cesaretle hizmet ve müzahai-et eden 
istanbul'un üç başlıca gazetesinin tem
silcileri idi. 

ASKJk DOJVUŞl 
T^emZî Ti^/ıe^netv 

S E Z M I Ş AAîyöiN» ? 
M E O E M s ö y ı _ e _ 
/vrtEÖ»^» S A M A 

•««!İixi::Hliiii;i:i«:»!;ililliH)«:İH!H:::niiiHH:::::IIH:iiniHI^ 

Akf^am'dan Falih Rılkı İkdaın'-
daıı Yakup Kadri ve Vakit't*n 
Mehmet As)m... Bu kalem sahiplf'-
ri geldikleri zaman henüz İzmircte 
yangm başlamamıştı ( l î evlUl 1M2) 
Cephe istihbarat şubesi hu zevatı 
karargâhın bir parçası olan Krs-
mer oteline misafir etmişti Hah 
de Edip Hanım, bu yakın dostla-
ile meşgul oluyordu. 

Gazeteciler, ordunuı? tznıiı'e <?ı 
rinre ilk \asitavB atlavıp yöla çık
tıkları gün vükstk komiserlerin 
coşan İstanbul'da Türklerin tr^km-
hk yapm:ımaları ihtarını ve Gene 
rai Harrinffton'un halkı 4t3i\-rnn 
harplere VGririm> voIlu tehditio. 
rini feride bırakmışlardı. Ogiin 
Mustafa Kemal, izmir'den innlıi 
beyannan^elerînd«n biri •!-
luyOrOu" 

«Ordu. milleti. Akdeniz'den sp -
lâmhyorN Bu vıllarca milletçe her 
»abah gazetelerde ilk göz attığımız 
resmî teblijflerin sonuncum idi. 

tzmir halkı, kadını ve erkeği İle 
büyük kurtarıcısını kucaklnr ve 
tzmir Beledivest Mustafa Kı>mare 
hemşehrilik unvanı tevcih eder -
ken. tzmir bir taraftan alevler için
de vanıyordu tCTnir'in içinde, kur
tarıcı orUunun mevrndnndan fazla 
Yunun ordusu döküntüsü, yerini 
ytırdunu kaçan Yunan askerleri ile 
birlikte ter'< etmiş, silfihlı «ii«h-
.'iz göçmen kafileleri. Hum. T̂ r -
meni. hattâ Cerkes ctleoilerî dolu 
idi. İzmir'in en mamur kısmına sı-
Sınan bu ümitsiz 1n.s«nlar. »(izel t î -
mir'i tııtustıırmııslardı. 

16 Eylül 1922 günü. İzmir yolu ile 
Ege adaHrma kâçma?a u»rasan 
Yunan birliklerinin döküntümü Çeş
me'de birbirin' ezip ci&neverek va 
pur ve motörlere binmişlerdi O 
gün tzmir kordonunda vı&ıh kala
balığın 30 eylOl'e kadar nakli icIn. 
koruyucu geçinen kuvvetlere tebli
gat yapılmış ve fngiliîlerin ricası 
üzerine btı müddet hatırladıSıma 
göre sonradan uzatılmıştı. 

Türk gazetecilerinden sonra dün
yanın en tanınmış gazetelerinin 
temsilcileri Umlr'e gelmtye başla
mışlardı. The Chicago Trîbune'un 
muhabiri Clayton 1» eylül 1922 gü
nü gelmişti Gene o zamanın maruf 
bir gazetecisi Miss Claire Sheridan 
da t«nire gelmiş, baıkumandam -
mız tarafından kabul edilmişlerdi. 
Miss Cheridan'ın 10 evlUl «ününe 
kadar tzmlr'de kaldtlını hatırlıyo
rum. 

;I:!!!H!:;!::Iİ:İH::I!İ;Hİİİ::İ:Îİ::İ::İ!İ"İ"!Î^K;:İ;!:İ!!Î|: 

Yunan mezalimini İMpila gidan bann hayati 30 Eylül 1S22 da Turgutlu'da (solda Kalpaklı italyan Avukat 
koloniyal şapkalı Amarikan yardım heyeti bafkanı, ön pl&nda Vakit gaaetaai yaaarı Naftt Ulut) . 

— 32 — 
bir mucize Klfcrlaa, "'Uc ize , 

Ûi^, '-'^'ııedinı mi .jana scicenür.-
tü lü ' ' '!^"'^''" t''"'- Bi'^'in SİÜr'Jl 
ti, **ünyamızdan ıızaklaştıeı-
s,,„^Vfn«yor musun.' Lîuvuyor-
^ öegiı mi.) 
^ I>Uyuyorum Elfericta . 

t]Q.̂ '̂ ''yi burada seçiref;çtiz Er-

jj^^"Wnden geçmiş d a n erke 
1^J'ogru uzattı boynunu, dud»ık-

•'̂ ı .vanagnıa degdtrdi. 
Va'̂  büsbütün gevçenıısti. 
rinU'^'laki eşsiz yaratığın ye-
tılft '^a'ktıgını, 'leieralc aça-
deJ^ "̂ "ft̂ u kaydını da ayırdı-

^^^'^- Elinde konserve kutu-

BIBI ERKEK 
BIHI DIŞI 

Y a z a n : ILHAN TARUS 

(j^^.^'Tmns, bir iki p»k«tle gtrl 
"<5ÜSünu de duyumıulı. 

\Z ^^ '^'•^^Saıı «özlerini.. Bır-
^ lokma yiyelim.. 

8-"r Ben aç değilim Elferiaa.. 
^ " ye. 
^ r ^^^ uyuyacaksın sonra.. 

••^"lık ç ö k n ı ^ üzere. 
•~- Olsum ' 

g j ^ Bak 'anıa. darılırım gene. 

Aspendos'un iç duvarlarına 
akşamın kimi ışıklan vıırdugu 

sıra, Erdoğan esvabiyle ta^ıaun 
üstlüne uzanmış bulunuyordu. 
Altına İnce bir kilim şakı «er-
mlîti kız. Sonra icendisi, sekil 
on sıra aşağılara, sag yanlatt 
srttmişti. Orada, bütün JÖZİÇT-

ken elini ağamın kenarına da
yıyordu Genç ki2 aralıktan çık
tı, dış taraftaki daracık yerde. 
g#rünmameğe son derecf dikkat 
ederlk, acele giyindi. Acelesi, 
Icultklarımn zarı neredeyse pat-
lıyictktı. Belki alt ytnâaici icfty-
d« ı de gürültü İşltilmlşti Nere-

Blferlda. Feiascet, ly 

iîi 

den uzak, baltan ağaya soyunuk deyse Wr sürü insan doluşacak 
durumda, uzanmıştı sırtüstü, ti tiyatroya. 

^"•̂ 'n ya, öfkelenirsem? 
S ^ -^ffia ben tokum diyorum 

tlsî"ı^^ toku be? Sabah kahvil-
'̂8 ÖUruyoruz, Al S',ı sancİNİ-

^ij^'^'^ayım., Sardalyalı, «evtt 

j ^ ' Severim! Herzeyi »everiıt» 

Sarhoş oldun srtUba.. 
ne k^*"" de nasıl? Ohhhh! Bu 
a,,,"^va kuzuma Bu ne gfikyü-
, • Bu ne biçim dünya? 

'''^'»îiiiiiniiiiiüiaînsiKssiiiiîaî-îii'Hnsi-iisJSi 

Serin taklar • kızgın «ögdtelnln 
hütüıı, hızını, alıyrdu • 

Bir iki saat öylece dinledi, çev
reyi. Sonra derin bir uykuya 
daldı. 

V 
Gözlerini Erdojamn set*ıyle 

açtı. «Elferida! Elferida! Ner-
desin?» diye haykırıyordu Ti
yatro, duvarları, merdivenleri, 
iist plâtformu ve alttaki sahna-
siyle, mim İnim İnliyordu Sakı
narak başını kaldırdı. Ta Me
lerde, orta sıralardan birinin en 

- Ayol, ne bagınyorsuu öylek 
Çıldırdın mı? 

Nerdesin be şekerim* Öğle 
oldu. Belki bir saattir seni arı
yorum. Uyanrmş, gezintiye çık-
nuşsındır diyerek dagı taşı do
laştım. 

- Yok efendim, gözümü aça-
İl beş dakika oldu, olmadı. Fer
yat etmertydin bpiki dah» da u-
yuyacaktun. 

- Nebileyim? beni nep erken 
kalkar bilirim de.. 

İki yandan aşağı dojru .nm»-
tt başladılar. 

- E, nedir derdin? 
baştaki koltuğunun üstünde, a-
yaktaydı. Üstüne üstlük, oağınr-

;:i!i!:!::ii:n»;;i::;H)i;!:ii:;i;:;;;;!H!H:ii!f!iiHHi<!HISHHi»iM^ 

- Sorma 
felaket! 

- Hayrola! 
- Baksana aşağıya.. 
- Baktım, ne olmuş? * 
- Bir deliştklik «örmûvor J:: 

musun orada? uyan kızım, O» | 
.yan! Valizler uçmuş! î-l 

Tiyatronun hem Sirlş holünü, ?' 
hem de sahnesini teşkil edm Ş. 
yanm daire biçimindeki dip ooş-jj: 
İuktaydı eşyaları. Gerçeklen V»- Ijj 
rinde yeller esiyordu çantaların, jj: 
valizlerin, sepetlerin.. Ama Ki- j:: 
ferida gülüyordu. |İ 

- E, tam da sırasıdır ya.. 
- Telaşlanma hi-vlm. tasu et. 

me sen,, 
- Sen insanı «uuöe yınni ^* 

la çıldırtırsın. Bundan Öte tasa 
olur mu be? ::: 

- Rica ederini, ttrijiyftnial jii 
yıtirmiyelim. Herşeyin ;*resl | i 
bulunur. Her dert savar, iyli»- | 
şir. Dur bakalım. İ 

(Devanı r a r . ) | 

.MÜTTEFİKLERİN 
B İ R B İ R İ N D E N Ş Ü P H E S İ 
VE TELÂŞI 

U E.viül 1922 akşamı Ene kıyıla
rında serbest kaıan birinci ve ikin
ci ordularımızın. İstanbul ve Çanak 
kale üzerine vürümeaini Basku -
manda'imı Gsrp Cephesi kuman
danına emrettiğini. Çanakkale yo
lundaki birliklerin eylülün sonu
na. İptanbula vürüyecek birlikle
rin de ekim ayının ilk haftasında 
hedeneriue ulaşabileceklerini »I-
rennû.^iik. 

lîrtanbuldaki Miltteiik Kuvvetl*r 
Ba5kumand.'nı General HarrinK -
i on'un kocaman binek otomobilinin 
önünde. Injlli/ , Fransız: ve İtay^an 
bayrakları ucısurdu. İniîlli? Ge
nerali hiç olır.a«a İzmit ve Çanak
kale önünd» kurmak isteölH bara-
,1ın. tek tnsil i / bayrağının nltında 
görünmesini değil, üc bavraSın göl-
îîp.'indo, kurulmasındp İsrar edivor-
du. ingiliz kumandanı bu İsrarın
da muvaffak olmuştu gazı mütte
fik birlikleri Relmiş. Iııeili7 asker
lerinin sevinçli haykırışları ve mars 
larla karşılaıınustı. General Har-
rington. nasıl bir kac hafta önce 
Çatalca'da Vuı.Bnlılara baber «•-
larak «tarfsız bölgeye adım ntacak 
olursanız müttefik siK^hlarınm mu 
kavemetivle karşılaşacaksınız» de
diyse, simdi .Bizden de müttetik-
UT adına tarafsız adını verdiği böl
geye adım atnıamızı> istiyordu. 
Ama v'ne de İngiliz kumandanı, 
müttefiklerinin samimi,\ d i n d e n e-
min değildi. 

1922 Marlmdan be, i . Ma 
bive D.ıire«i Satın .Alma Heyeti -
mizln, Fransızlardan hafif makinalı 
lüfek. uçak ve kamyon alınması hu 
-usunda mutabık kaldıkları ve bun 
lan temmuz sonuna kadar ordu -
muzun eline yetiştirdiklerini aians-
lan v»»ı«»giyie elbette öürermis 
bıılumıvordıı Buna raSmen Türk 
zaferi ve ilerjevisi karsısında a.s-
kerî zaanannı örtmek için mütte
fik diplomasinin sımsıkı birlikte 
hareket, lâzıııdı: fakat General 
Harrington. 2 eylül günü. mütte
fiklerin zaferimizi tebrik ettikleri
ni de öğrenmiş. Londrava bir telg
raf çekîrek durumun çok ciddi 
olduğunu, derhal harekete geçil
mesini hükümetinden istemişti. Ku 
rnânflsn, btr hafta sonra vlne bir 
telgraf çekerek, «Ejfer müttefik
ler üç hayratı Mr arada ««.«stere-
billrf*, Çanakkale ve İstanbul'u 
kıırt«r»bi!irTer. tcrufeıj; >»81«e s«-

I " I i I 1 II I 

vunulabilir» di.\ordu. İngiliz Gene
rali Boj i i lar da ve Marmara de
nizinde bulunan İngiliz harp ge
milerine güveniyor «tarafsız böl
ge» adını koyduğu sahanın sınır
larında siperler ve barikatlar ha-
.'irlatıvordu, 
İZMİR SİYASt 
FAALİYETLERİN 
MERKEZİ OLMUŞTU 
. • î inir, 'artık askerî bir İU deâil-

di; siyasî laaliyetinüzin mihrakı 
olmuştu. Ankaranm politika me
raklıları. Mustafa Kemal'in i$ini 
bitirdikten yâni ordumuzu zafere 
eri5tir<11kten sonra, siyâsî testbbüs 
VB kararları da. bir Başkumandan 
gibi kendilerine danı$m«dan alma
sının tariflisi değillerdi. Halbuki 
Gazi Başkumandan. Trakyayı ve 
İstanbul'u hedef tutan yeni hare
kâtın ve temasların feli ı lmine ka
dar İzmir'de kalmak zaruretini 

ve gazeteci FUl»uei, a r k U a 
roto: Aktam Ot«l) 

Ot,,, u., „.,... ve bu hususta karar) 
bulunuyordu. Müttefiklerle yapıl
ması gerekecek olan temaslar ıçıA 
Izmırın Ankara'yı nazaran dana 
pratik bir yer olduiruna lüplna yok
tu. İcra Vekilleri Heyeti Reni 
Huscym Rauf Bey. MıUet MtclıSl 
İkinci Reisi General Ali Fuat C#-
les-oy vn Hariciye Vekili Yuâuf K« 
mal Bey Ankara'dan İzmir'e çâg-
nlmıılardı. 

(Devamı var.) 

MşiVMın ımçyif İLÂNLARI 
K .\ T A R A N 1 Y O R 

K O N G 
•k F.\TIH ve Horhor civan nda, 
kiralık temiz apartman katı aranı
yor. Kirası 200, 225 arası olabilir. 
.Vıüracaat saat 15 den sonra Ak
sam gazetesi Tel: 224927 

Mürettiphan* 
Mehmet Köseoğlu 

S A T I L I K E Ş f A 
• 196.1 model İıııpala (Chevrolet) 
marka otomobil ve mobilyalar, mü 
Tacaat: Gazı Osman Paşa Halici 
Sokak 12 2 Tel: 124508 — Ankara 
(liSlSı 
K İ R A L I K E M L Â K 

* GAZETECİLER mahallesinde 
kiralık apt. katı 273:;5o — Kemal. 

SATILIK VASITA 

•k 4i Mod«I Nash Süper <>M) hu
susi çok teiniz radyo, kalorifer pe
şin ve ehven fiyatla. Müracaat: 
485.T)7 ~ 47767i. Ceznıı 

D I < : Ğ İ Ş İ K K O N U 

• CAM ve AYNA ihtiyacınız için 
Emin Eıköse, Toptan — Perkende 
Uygun fiat bol çeşit. Sirkeci İstas
yon karsısı Dervisoğlu sokak 7 Tel: 
22 94 6S (178 D ' 
• M15KTU»LASMA Bürosu P.K. 
»69 105 memleketten yaşına uygun 
kız erkek arkadaşlar. (185 D.) 
S O Y A D I D E Ğ İ Ş İ M İ 

• 20. Aslıya Hukuk Hikımlıtmin 
964/119 sayılı kararı ile Gecekusu 
oian soyadını Erdeniz olarak taa-
hlh edilmiştir. 1«4) 

Nihat İ tdent t 

• ANKARA Diş 1'abıplcrj Cemiv*-
tinin yıllık Genel Kurul Toplantıtı 
21/3/964 pazar Saat lA.OO da: tztnlr 
Çad. No. A/lt-A da. n lNb Mmadıtı 
takdirde 29/3/964 pazar günü aynı 
yerde ve saatte yapılacaktır. (381S 
Ankara. 
• T O R K I - i il Fa
tih Su i Şube
mizin I. y,.,,-a, ^. tehir 
edilen umumi kongresi 5/4/1964 
Pazar günü saat 10 da Şehremini. 
Çapa E^tim Enstitüsü salonunda 
yapılacaktır. 

En son almış olduğunuz atdat 
makbuzu ve hüviyetinizi ispat ede
cek Vesika yanınızda olduğu hal
de mezkûr gün ve saatte Çapa Eği
tim Enstitüsünde hazu- bulunmanız 
rica olunur. 

Türkiye Kızılay Damafi 
Fatih Şubesi 
İdire KaTatl 

NOT: 
1 — Delege kartları glrıs anında 

listede imzs mukabili tevzi edile
cektir, 

2 — icabında Nüfus hüviyet cüz
danı ile kimlik tesbit edilecektir. 

3 — Delege Kartları tevzi liste
leri saat H de kaldırılır 

4 - 1 5 3 1964 de girifte verilen 
delege lıartları hükümsüzdür. 

GÜNDEM: 
1 — Başkanlık Divanı seçimi. 
2 — Faaliyet raporunun müzake

resi, 
3 — 19«4 yılı ÖUtçetmin tetkik 

ve kaBuIU 
4 — 19«4 yılı seçimi. 

ıSüSe kurulumuzdan M ün
cü maddenin b fıkraımâ 
göre kura İle ayrılacak S 

üye yerine yedekleriyle •» -
lahrı yenilerinin aeçilme»!', 

5 — K:.ıla\ menfaatine BlUteel-
lik kongre dilekleri olarak 0«ft»l 
Me'-keze intikali istenen temenni
lerin tetkik ve müzakeresi Ue ka
rara bağlanması, 

• — Derneğe fevkalâde hizmet v-
madalya 
•e tak-
Vn» t(l-

<t) fık-
I elik te^•-
* ıluiiiıı ır.ucıp bebopicuyJa G%nel 
Merkeze bildirilmesi. • 

7 — AnatürüŞıimüzün 29 uneu 
maddecine tevfikan Genel Koat-

i ve hır 
adres-

İ t . .. , dirilme
si, ıiaftı. 

Z A Y t İ L A N L A R I 

KAYIP ŞEBEKE 
e t.T.Ü. İnşaat Fakültesinden âl-
dığılP sebrkpM 
süzdü i 

, k.̂ ^ bettim; hüküm-

Güner Demi' 
ka.\ bettim; hüküm -e PASOMU 

süzdür, 'İM) 
Ümran Yorulmaz 

e » E ' E K E M I ka.vbettım. Mü-
kumsü7(tür (188. D.ı 

Fen 7910 A\kut Tolunay 
a DİPLOMAMI kaybettim; hü
kümsüzdür. 1187) 

Ramazan Eın:»l 

YALVAÇ C. 8AV(UUr«I\tlA!V 
C İ N S Î Miktsn PlAtı TutâM 

Kilo Gr. Lira. Ku. **. U r * Ku 

Muvakkat 
Teminat 
Miktarı 
Lira Kü 

İhftli sün« 

Tarihi saati 

II: 

jii 
Üİ 
i 

Muiıtelıi Çii, ^da 
maddesi .seki?, kalem 
•rmk 4S17,250 
750 gramlık tek tip 
undan mamul ekmek 36000 Adet O ,e»,75 

19090,00 1491,75 

25110,00 1883,2â 

1</4'1M4 U M 

17/4/1964 11,00 

Yalvaç ceza ve Tevkif evlıüıı İ!M4 malı yılı '̂-•- H ' - • •"• -"i- "•"̂ '"••̂  •—;• ve ekmek ih
tiyaçlarının hlîalarındft gösterilen fün ve saatleri; vapUacaktu 

İsteklilerin eksiltmeye ait şartnameleri nergün çalınma saatleri içerisinde C. Savcılığı kalemin
de görebilirler, 

TAlip olanlann Ticaret Odan vesikası ve taminat mektuplarını ekultme saatlerinden İMr sa
at evvel Yalvaç; r '.=vpt,ş, sgtmalma komis.vOnu iaskanlılına teklif mektupları ile birlikte ver
meleri, tft$radan ek mektupların post» a^cikmelerinden sorumluluk kabul iftlmiyecejl 
İlân olunur. l3/3;i364 (Bam 4e«ıı - 2fm 

ISTANBtn. U CV tCRA M>-
MORLUlSUNDAIt: 

Do»va No: ie»«/31! 

Bir borçtan doUvı m»htut 
olup tıtılır atına karar v«rlWn 
İMMO lira kıymetinde 1 tdet 
19tO mt>fl'-' * - ' i ı marka İ«-
tanbul i sayılı mü-
nübü«ün li arttırma-
f) 2.1 :Î met nazartesı günü aaat 
12,.10 'la •:' , • ^ ' •'.nı bı.ılun-
dufu B. " i 
Ne, 13&-
dâ yapılacak! 

O fün • - et mu-
hammei) nl bul
madığı ioi u •> Çai'* 
samb'' lünü i v» 
»Si.' .̂ apıUrak 
«II oestu para 
ile ihale ec.ıleceklir. Ahcîlanı» 
belli fun ve mntte mıhallinda 
bulunacak n-' ıractat-
lârı Hin olun 

Basın. 4»5 — ÎBS« 

file:///asitavB


•I«yf»: « . Cumartesi 21 Mart 1Î« Cutatteı 

I Giovanni Scognamillo 

(The Biue Angel) — Yönetmen: E(lward Dmytryk — Eser: Heinrich Mann'in romanından — 
Senaryo: Nigel Balchin — Fotoğraf Direktörü: Leon Shamroy (Sinemaskop ve De Luxe renk-
li) — Oynıyanlar: Curd Jurgens, May Britt. Thîodore Bickel, Fabrizio Mioni, Ludwig stossel 
8«r Amerikan «20th Century Fox» 1959 yapım (ATLAS, SÎTE ve MARMARA sinemalarında) 

**MAVi MELEK 
\ 

S 

: 
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• 

• • • • • • • 
M • 

i 
i 
E 

• 
• 

Sh«ll*7 Winteri 

"AN. FRANKIN HATIRAİ 
m 

DEFTERİ, (^^) i 
• 

(The Diary of Anne Frank) — Yönetmen: J 
George Stevens — Eser: Anne Frank'jn« 
hatıra defterinden — Senaryo: Franees G o B 
odrich v^ Albert Hacket — Oynıyanlar: jj 
Millie Perkins, Joseph Schildkraut SheHeya 

Winters, Richard Beymer, Ed Wynn BirB 
Amerikan «20th Century Fox> 1958 S i n e m a s k l 
kop yapımı (YENr MELEK sinemasında) | 

• 
M dilde çevrilen, 21 memlekette sahneye konulan «An • 

Frank'in Hatıra Defteri> gerek İkinci Dünya Savaşı esnasmd» S 
naziler tarafından musevilere karşı girişilen amansız baskılan | 
(özellikle, Amsterdam'da eski bir binanın tavan arasında İki yıl- • 
Jık aürece dünys ile irtibatlarını kesip korku içinde yaşıyan • • - jJ 
ki l ki?lnln macerasını) canlandırmakla, gerekse o yaşantının İçin- | 
öt hayatı ve İnsanları ke^sfeden bir genç kızın hislerini ve İyim- • 
»erlikle, şiirle dolu iç evrenini vermekle ilk yaymladıfı yıllarda • 
akisler yaratan bir eser olmuştu I 

H 
Gerçek nitelikleri ve mesajı ne olursa olsun, genel olarak çok n 

•atılan eserleri beyaz peydeye uygulamak siyasetini güden • 
Amerikan sineması da insancıl yönü ve tarihi değeri olan »An • 
Frank'in Hatıra Defteri» nden de yararlanmak İstemiştir. J 

Ancak bunu kabul etmek gerek ki olayı ve bu olaya karışan. • 
olağanüstü bir yaşantıyı sürdürmek zorluğuna katlanan kişileri J 
beyaz perdede canlandırmak, kapana kıstırılmış fareler gibi ya- • 
«lyan, Wr süre sonra sürdükleri yaşantıya alışmakla beraber her 

-. « 1 yeni bir dâva, yeni bir güçlükle karşılaşan insanların bu 
mflfterek yaşantıdan ileri gelen çatışmalarını vermek güç • • 
Mcülü bir düzene muhtaç bir Işdl. 

Goodrich - Hacket ikilisinin senaryosundan hareket eden 
Stevens. gayet başarılı bir kamera çalışmasına rağmen, çoğu 
zaman seyircinin ilı;isini uzayıp giden statik konuşmalarla da
ğıtmakta, bazı bölümlerdeki heyecan havasını zorlamakla ko
nunun gerçek mesajını, dununun nedenlerini unutmakta, genel 
olarak filme ağır ve teatral bir hava vermektedir. 

İyi niyetlerine, konusunun İnsancıl ve ilgine nitaliklerin* ra i -
tnen «An Frank'in Hatıra Defteri» bizi bu hayal kırıklığına uğra
tan, çoğu zaman ağır ve gereken havayı veremlyan bir film ol
muştur. 

« M A V I Melek» m zeminini teşkil eden Heinrich Mann'in «Professor Unraı , öder Das Ende Ei-
n e s Tyrannen» (1905) Alman doğalcılık akımında belirli bir yer tuttugaı gibi, 1930 da çevrilen 
ilk «Mavi Melek» de s inema tarihinin sayılı yan ı t lan aras ında özel bir mevkıve sahip şeritler
den biridir, 

Mann'in romanında dansöz Fro-
ellch'e aşık olan lise öğretmeni 
Prof, Raat'in trajik ve gritssk 
hikâyesi doğalcılık çerçevesi ı-

çinde «Prusyalı» tutumunu sön
düren bir sahte aydın kişinin 
çökmesini izah ettiği ^i'Di, yö
netmen Joseph Von Stemoerg ' in 
«Mavi Melek» i de aynı kişileri 
ve ayni zümreyi ele a lmaş la bir 
yosmaya aşık orta yaslı bir er
keğin dramını İzlemekten çok 
Raat'l bir simge (sembo!) o la 
rak kullanarak harp .sonrası yıl
larında Almanyada küçük burtu 
vazmin çökmesin' e te s t imeKte-
dir 

renıçevınıti ı r e - m a k e ) s iya
set ine bağlı kalan, bir '.amaniar 
tutulan filmleri yeniden çevir

mekle basit kopyacıl ıktan öreva 
gıdemiyen Amerikan s ineması , 
39 yıllık bir süreden sonra bu
gün pek fazla bir şey ifade eoe -
miyen bu hiKâyeyi yeniden ele 
almakla her yönden olumsıız 
bir sonuca varmaktadır St«r' i-
berç - Marlene Dietrich ikil i
s inin ilk filmi olan ilk «Mavi 
Melek» i zamanında iz lememiş 
o lanlar belki de kibar ve saf 
Prof. Raat ile şuh L o l a - Loia'-
nın macerasını ilgi ile seyrede
bilecekler. Ancak, bunu da İla
ve etmek yerinde olur, yönet
men Edward Dmytryk'in fil'nl 
dekorlardan tutun da tâ bazı bö 
lümlerin sahne düzenine kadar 

Sternberg'in güçlü çal ışmasını 
bayağı bir şekilde iz lemekten ö-
teye gitmemektedir. Kaldı ki ç e -
rek yazıldığı gerekse ilk defa o-
larak beyaz perdeye aktarıldığı 
yıllarda sosyal ve iktisadi bakı
m ı n d a n bir özellik tajşıyan ou 
melodramatik hikftye artık h e r 
hangi gerçek bir yönden yoksun 
dur. 

Sternberg'in buluşlarını î i n o -
maskop perdesine zevksizce u y -
srulayan Dmytryk'in yanında 
Marlene Dietrich'i şöhrete ulaş
t ıran Lola—Lola tipini oldukça 
soğuk ve isteksiz bir şekilde can-

Cildinlzla l(iri|ikları liyah benskltri 
«e Itkeleri İçin üzülmeyiniz. 

r 

Btr HAVİLIAND Kremi alıp hemen 
tatbikine başlayınız. 

Cildiniz 
bozult ve 
pürüzlümü? 
ItâtfiKûiul 

Kremleriİe 
Çok k i M bir zamanda tax« . 
pUrUzsUz, pamuk gibi b«> 
yaz v« yumuşak bir e l l d * 
sahip olacaksınız. 

Gündüzler i : 
HAVILLANO VANISHING kremi. 
nl tatbik «diniz: Cildinizin 
pürOzlerlnl gldarir maklyajını 
za ideal bir zemin hazırlar. 
Geceleri : 
HAVILUND COLO kremini 
tatbik adiniz. Bu krem. cildi 
besler, yumuşatır ve canlan* 
dırır. 

Çek k iM bir zamanda siz de ntticeye 
kayran kalacaktınız. 

İLANCILIK: l l » / 2 t t l 
(n«a««a>ıtt«*«*»»«»»M><»<«»>«««««««*«*«»«»*»»««>ıı>*«««a>«>««**< 

Algı SHLf 
Yazan ve çizen: RATİP TAHİR 

J^ <JIJ?A m, BESIF 'W J(I5PET KASNAĞINI 
ay B;P4K-IP.BLM DİZ/NE VURMU? V£GA 

IIBIYET TEMENNASINI ÇAKMIŞTI.-

/"^BE.NEOLDU?!.. 7 / BAŞTAH yE^^.^f^ 
I yCNiLMBK YOK, DEf^EDİKMİ?. N£y'^ 
^ TEMENNASINI ÇAKARSIN BE KlZAfjJ^ 

May BriU, «Mavi Melek» t« 

landıran May Britt ve gene ilk 
«Mavi Melek» te Prof. Raat-l 
etkili bir tarzda yaratan Bmll 
Jannings ' in oyun stilini hatırla
tan Curd Jurgens genel olarak 
bir nev'i taklitçilikten kurtula-
mamaktadır lar . 

Tekrar edelim ki, s ternberg' in 
meşhur «Mavi Melek» i m izle
mek fırsatını bulmayıp genel o-
larak yeni çevirimleri umursa
mayan seyircilerin bu f i lme kar
şı belki de ilgi duyabilmeleri 
mümkündür. 

ZENCİ, IBONUN KENDİSİNİ .SANKİ BİR SAMAN ÇVI/ALI OMUZLARMIŞCASlNA .KAlOlR^^^?' 
MESlNE^FENA İÇERLEMlpTI.. ALİ PEHLİVANIN SÖYLEDİĞİ GİBİ, KfNANEYİALMI^.'^'-
YAPACAĞINI DUŞUNURKBN, KARA IBO, BEŞİR'İN DİZİ yfRDE OLAN AYAĞINA ÇENSEl 

^ ̂  1 v4 Jl^ J^^r '" i 

Cildinizin bai<ımı bu kremlerle başlar 

Gündüz için: Meyvalı yağsız krem 
Gece için : Silico yağlı krem 

her ikiside 

D O K 7 0 ff 
Tijflrâfi 4lrolfn 
Çocuk HasiabkUn Mttlchanu» 

Muayenehane Aksaray Cejr-
U n Sok Uludat Apt. No. %/i 
Hasta kabul günleri pazarteai 
çarşamba saat 17 den sonra, Di-
£er Tünler laat 15 ten sonra 

Telefon; XI 42 7( 

\ 

VJ HAFTA CIKAH 

K İM 
tnonü nün Bile KurtaramavacaJTı 

Nokta. 
Vergi Kaçırmak için 

Gösterilen 

Ortalama Gelirler.. 

«Yan» 

1 

O S M A N G Ö Ö t R 
KEMAL S Ö N M E Z 

GÜMRÜKLEME BÜROSU 
Tinrin. ıded.. T ı l : 114 SOS Ankan 

İLANCILIK. »l68/292« Ankara Herij 1193 - 2912 

Beklediğiniz Eser Çıktı.. 
Bilinmeyen TaraflcnİYİe 

A B D O L H A M İ T 

Kıbrıs meselesinin 
yönleri. \ 

t»t Akşam 3»30 \ 

Tuan: 
WAN HASLtP 

Çeviren; 
NVgRET KVRII06LD 

rtATl CİLTLİ M LİRADIR, 

umum! Satjş ve Dajıtım Yeri: 
MİRBetolhı Klt»bevi: Cafaloflu Meydanı tstsnba] Tel: 2Mn9 

tsttnbul Akşam; 2994 -
{ fl-tM nHaıttttttıt t t t t t f t t t ' t t r " f r t t f t a r T t n l 

tlTAMBüL ASLİYE J, CÜ KüKüK 
HAKtMLİĞİNDEN: 

960/891 
. Sümerbank D e n ve Kundura sa

nayii müessesesi Beykoz Fabrikası 
Müdürlüğü tarafından Bamı Ulu-
yol H / l de iken hâlen nerede ol-
duju bllinemıyen Refik Vıldırım 
aleyhine ikame olunan alacak dâ
vası sonu: 

Bin iki yüz altmış dört lira OS 
kuruşun kınuni faiz Avukatlık üc-
ı«ti Ve duruşma masrafları ılc bir
likte dâvâlıdan alınarak dflvâcı mü 
««eşeye verilmfalne 11/5/963 tari
hinde 681/364 sayı tle karar veril-
ml( olmakla ilân tarihinden itiba
ren on bes gün içinde temyiz yo
luna başvurulmadı?! takdirde bük 
ram fcesinlesecefı İlâm sureti teb-
Iıjı yerne geçmek üıere keyfiyet 
ilin olunur, 960/691. 

(Basın iUS) - »09 

Tahsilini Yarıda Bırakanlara Müjde 
o Z E U 

L 

MESLEK^/KURSLARI 

TELSİZ ~ RRDYO 

TELEVİZYON -STENO - DAKTİLO 
Gece-Güııdüz, Kız-Erkek, İlk okuhı bitirmiş veya or*a ve liseden belgeli herkes kurslarımıza 

Kaydolabilir. 14 kişilik dersanemizde uygulanan "lodern Amerikan ögrefım sistemi ve yetkili mü
tehassıs öğretmenler ile yüzde yüz randıman sağlanan ' ^y »(ireli radyo teknisyeni telsiz opera 
törü ve ayrıca steno, onparmakla daktilo kursla-ıraıza devamla Istiköalınizi garanti altına almış 
ajursunuz. Modern dersanelerdeki masa ve diğer "tişfirici tesisler özel bir şekilde İmal edilmiş o-
hiD emsalsizdir Kurslannıur devamlıdır. Taşradan geleceklere Icurs Dinası civarında kaloriferli 
ver temin edilmiştir. Fazla Dllgi için broşür iste, iniz. 

lİDkaro Özel Mes!ek kurslan Mfidürlfiğfi 
Adres: Iblamuı <okak No. 107 Ordu evf yanı oiouark Mtişiİi Posta kutusu 261 

lenişehu - Ankara TEL.' 12 66 89 Ankara Lâf,ın Reklâm Bili . 3951 

K i n i n l i 

2i GRiPiN 
4 saat ara ile günde 3 tane alınabilin 

FAAt. . «11/ lifi 

OTO TAMİRCİSİ ALINACAKTIR 
Unilever-İş Ticaret ve Sanayi Türk Ltd. Şirketi motor *• 

tekniğine vakıf tamir ustası aramaktadır. 

OİPialf' 

Namzetlerde aranan ;artlar: 

1) Sarrat Enstitüsünün motor kısmırdan mezun 
2» Askerlik hizmetini yapmış olmak, 

3) En az 5 senelik tecrübe sahibi olmaic, 

4) 35 yaşından yukarı olmamak, 

Taliplerin, fotografiı tercüme-) hallerini bildiren bir me''*"'' 
acele, Fişekhane caddesi No. 11- 25 Bakırköy - t.''"Mbul «<'''**"' 
«OTO TAMtRClSt> rumuzu Jİe müracaatları rica olunur. 

İLÂNCILIK, 91**'' 198' 

at: 

tio» 

^HlB 



Cıaartert Ji Mart 1964: 

Ilmatörierde mücadele kızıştı 
Zamın zaman hâdiseli gegmeğe başlayan 2. ve 3. Amatör lig; k»rjıla#malan yavaş yava^ hararetlenmeğe ve tnücfedeleli bir saf-

«»ya dökülmeğe başlamış bulunuyor. 
Takımların şeneı durumlarına Bir göz atacâk olursak, bütün gruplarda şampiyonluk ve »onunculuk namzetlertni daha şimdi-

«n görür gibi oluruz 
' KÜMEDE DIÎRLM 
BEYAZ GRUP: GeçĞn yıl küme düs«n Altınây tekrar yukan çıkmak iÇin çok iyi çalışıyor en yakın rtklplftrt, komşuları Te-

*' ,̂ * Clbaiidir. Grubun sonunculugu için Selimiye ve Tarabya çok çelişeceklerdir. 
KIRMIZI GRUP: Bu s;ruptf da küme düşen S2 yıllık Hilâl kulübü başta çritmektedır. Rakipleri Altınmızrak, Yenikapı va 

«adımdır. Sonunculukta: Şişli, A. Saray ve İTÜ. çeklşeceklerdir. 
MAVİ GRUP: Cankurtaranın en lyı pozisyonda olduğu bu grupta Büyükdere ilerde tehlikeli olabilir. Sonunculukta: 1. Kü-

lIL l***̂ " Emirgân işi sıkı tutmazsa 3. kümeye gidebilir. ^ , ^ 
YEŞİL GRUP: Bu şrrupta şimdiden peşin bir tavori gösterme güçtür. Halen Çırçır, Anadolu, K. M, Paşa ve Yeldeğırmfenı iyi 

f̂ asyonda olan takımlardır Sonunculukta Mımarslnan en aor dun-mda olan ekiptir. 
3; KtMEDE DURUM: ,, , , 
BEVAZ GRUP: tskenderpaşa ve Kulespor'un büyük favori olduklan, grupta, sonunculukta Leventspor ve Üsküdar yer ai-

^fiJtta'jır. 
KIRMIZI GRU»: Agasporlulann büyük iddia taşıdıkları bu ?ıubun sonuııculuğmıa en yakm ekip KaragücUdür. 
WAVİ GRUP: Halen Jandarmagüçlülerin lider olduklan bu çrupta sonuncu takımm bile şampiyon olma ümidi vardır. 
VEiSİL GRUP: Çatalca'lılann başta gittikleri Yeşil Grupta; Çınarspor. Kireçburnu da aynı derecede iddialıdır. Sonunculukta 
°v» ile birleşen Kavaspor çekildiğine göre en yakın namzet Muradiye'dir. 
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2. Amatör kümede puan durumu 
* . l i î «* '*« BEYAZ 
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CRUP 

AltUUy 
Tticı 

* AYMOJy, 

^•'«hy» 

O B M A V P 
2. AMATÖR KIBMIZI GRUP 

Takımlar O G B M A Y P 

4 4 0 0 1 
4 4 0 0 8 

S 4 O 1 13 
4 2 0 2 7 
3 2 0 1 4 
5 2 O 3 4 
6 1 O 4 3 U 
4 0 0 4 1 7 
4 0 0 4 0 0 

Hiltl 
Y*Qik*pı 
AUsDmıır^k 
tlka^un 
Boğaziçi 
İ.T.Ü. 
Ayvan»«t«y 
Şişli 

3 3 0 
3 2 1 0 
2 2 0 0 
4 1 « 1 
2 1 1 0 
4 I « 3 
5 0 1 4 
3 0 1 2 

O 12 
2 
4 
I 
9 
4 

3 
O 
2 
7 
3 
T 

8 1( 
1 t 

2. AMATÖR M A V I GRUP 
T«kuul»r P _ 0 B ^ * ' _ * J L ' ' 

CankurtoraD S 4 1 O İt 2 I 
Büyükdoı* 4 2 2 0 3 1 0 
ÖurMper S 2 1 2 7 8 3 
Çıkfflın 4 2 O 2 10 t 4 
Tapsbaıı 4 1 2 1 4 3 4 
K. p a » r 4 1 2 1 8 8 4 
Vaıdar 4 1 2 1 9 5 4 
Celiktpor 5 1 1 3 8 17 3 
Emirgan 5 O 1 4 5 14 1 

2. AMATÖR v n i t L GRUP 
Takımltr O G B M A Y > 

ÇuçiT 4 2 2 0 4 1 8 
Altınordu 4 2 2 0 8 3 8 
K. M. Paşa 5 2 2 1 12 8 ( 
Yoldeğirmeni 4 2 1 1 4 2 S 
Çamlıca 4 2 0 2 * 5 4 
AUınyjldız 5 1 2 2 5 9 4 
Yalova 4 1 2 1 7 7 4 
Hürriyet 3 1 0 2 1 3 2 
Mlmartlnan 4 O 1 3 4 13 1 
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3. Ilmatör kümede puan durumu 
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nih^,'**'^*" BEYAZ GRUP 
"**SSiS£.̂  P G B M A y P 

5<!ltıP9r 

*«yrek 

."ftüdar 
'••'•»«•por 

3. AMATÖR KIRMIZI GRUP 
Takımlar O G B M A Y P 

3. AMATÖR MAVİ GRUP 3. AMATÖR YESU. GRUt" 
Takunlar O O B M A Y _P Takımlar C G B M A Y > 

O 10 
0 18 
1 3 

3 12 
2 10 

Ağaapor 
P.T.T. 
Sil* 
Öıfatih 
Carralıpa*a 
Eminönü 
MUhatpa«a 
Karagücii 

0 12 
1 7 

Jandarma 
DlkUitaı 
Ayyıldız 
Adalar 
Haydar 
Yaylaaper 
Fathlya 

Çatalca 
Cınarıpor 
Kiraçburnu 
Kurtuluf 
tatikltl 
Muradly* 
Kayaapor O ıs 

:A K S A M : »««*T»jt 

Beşiktaş 
Eyüpsultono gitti 

(Baataıaiı 8 tart larfada) 

arzulu görünen Güven dSrgun 
futbolu, futbol gibi oynar. Agin 
sertllU yoktur. Bu bakımdan nor
mal oyunumu $ıkarabUeo*|imi ta-
nıyorum. Çünkü, tekme korkusu 
olmadan ojnıyacalım. Sahanın al ır 
olmaımdan da çekinmiyorum. Da
ha kolay çalım yapılıyor. Burtada 
çamur bileklerimize kadardı, lyl 
oynadım. Bu arada, Fenerbahçeye 
de, G Saraya da gol şansım var. 
T. Bahçeye karşı yedi maç oyna
dım, altı gol attım. G. Saraya da 
öyle. Yalnız, bu maçta da gol a-
tarım. gibisine bir iddiam yok. 
9onra bütün taraftarlar her aya
ğıma aldığım topun gol olmasını 
irterler» diyor. 

Sabahattinm takatlıgınm geç
memeli sebebiyle Galatasaraya 
karşı .') numaralı formayı giyecek 
olan Muhittm şöyle konuşuyor: 
<Beo genaUlklt büyük futbolcu 
olduklarına inandığımız kimseler* 
karsı iyi oynuyorum. Metinin de 
büyük futbolcu olduğuna inanı»' 
yorum .> 

TAKIMIN TERTİBİ 

Sabahattinin durumu son bir 
muayeneden sonra bcUi olacaksa 
da oynaması zayıf bir ihtimal. 
Oynamazsa Siyah — Beyazlı ta
kım pazar günü sahada şöyla ti-
ailecek: Öztan — Erkan, SOrayra 
— Yüksel, Muhittin, Kaya - Ah
met, Suat, Güven, Sanlı, Rahmi. 

Ceza Heyetine 
verilen Amatörler 

Ge^fen hafta o,ynanan 2. ve S. a-
matör küme maçlarında hakamier 
tarafmdan oyundan çıkarılıp böl
ge ceza heyetine verilen futbol
cular şunlardır: 

Mesut Erol (iTtJ), Orhan Gül 
(Tepebası). Hamit Tonba (Büyük
dere), Nejat Taylan (Cankurtaran). 
Ferruh Basay (Altınmızrak) En
gin Doganay (Kulespor). Ömer 
Canbaz (tskenderpasa), Haçlk Ku
zuluk (Mithatpasa), Polihan Tan-
oğlu (PTT), Yılmaz Sayın (Imln-
önüı, Mecit Vlımaz (Sarıyer - genç) 

Fenerbahçe K.Yalıa 
ile bugün oynuyor... 

-f^- ^ft 

daiimBsm 
(Baatarafa t l a d aariada) 

ve «kaık bir kadroyla sahaya çık
mak mecburiyetinde kalmalarına 
rağmen, kartüannda Karşıyaka gi
bi zayıf bir takımın düşmesi ta
lihlerinin bir lûtfudur herhalde.. 

MUHTEMEL KADROLARI 

FENERBAHÇE: Hasım — AlilU, 
İsmail — Tuncay, özer, Şaraf 
— Ogün, Belim, YUkaal, Mttaa-
yin, ArdsB. 

KARglYAKA: Akın _ Btsl, Masa-
H — Mustafa, tbtahlm, ttsean — 
Argıın. Bulut, Vural, Ergun, 
Burhan. 

ANKARA'DA 
HACETTEPE — ALTINORDU 
DEMİRBPOR — tZMİRSPOR 
Başkentteki MUU Lig maçlarm-

ria ise, en büyük mücadele bugün 
Hacettepe İ le' Altınordu arasmda 
geçecektir. Bundan evvel yapıla
cak maçta Demirsper zayıf rakibi 
İzmirspor karşısında favoridir. 

İZMİR'DE 
Türkiye Kupasma dahil Altay -

Gençlerblrligi maçı bugün Alsan-
cak Stadında yapılacaktır. Galip 
takım final turuna katılmak hak-
kmı kazanacak. 

Fikret Arıcon 
(Baslani ı i taal eartada) 

doğru bulduk, Oyaa Ancan fazla 
konugmak istemiyor v« diyor ki: 
«Eş kuvvette iki takım maç yap
tı. Roma'ya giderken muhakkak 
yeneceğiz demedim. Galip gelme-
yt ook isterdim, bunu takdir et
meleri gerekir. Yalnız bana tev-
alh edilen ithamlara cevap ver
meden »unu sormak isterim Mane-
hester United takımınm teknik 
sorumlusu ne diyor 6-5 Uk mağlû
biyet İçin. (Bilindiği gibi Mane-
hester United ingılterede 4—1 
mağlûp ettiği Sporting'e Lizbon 
da 0-5 yenilerek Kupa Galipleri 
Tumuasmdan elenmiştir). Acaba 
beni teknik Te taktik hata ile ye
renler öğrendiler mi • tngilizin 
izahatını? 

Di ler taraftan Arıcan MTK 71 
İstanbul'da 3-1 yenen Fenerbahçe 
takımında Seref'm bulunmadığını 
ayni forvet ile MTK ya üç gol a-
tacak kadar güzel oynadıklarım 
belirterek: «Mithatpaşadaki maç
ta, takıma taktiği verenler de
ğişmedi ki> demiştir. 

I Bir hocanın 
I hikâyesi 

İS 

2. ve 3. Amatör Küme Cumartesi Maçları 
lümarspar sahası: 

1S,00 C. »aşa — öziatıh ı3) 
14,45 Çırçır — K. M. Pasa (2) 

Beylarbayl eahan: 

IS.OO A. Ordu — Y. Değirmeni (J) 

14,48 Ağaspor — Sile (S) 

A. Hisarı sahaaı: 
14,45 B. Dere — Vardar ( » 

Eyüp aabaıt: 
13,00 Çıksalm — T. Ba»ı (») 

14,45 Eminönü — K. Gücü O) 

Allbayköyü sahası: 
14,45 K. Pazar — Ç. Spor («> 

Yedek: A. T. İstanbuUu 
t. ö. Kızıltan, F. Sonuparlak. 
t. Önercan 
S. Varol, F. Sonuparlak, t. 
Önercan 
Yedek: H. Altm: 
Y. Kutan, M. Alevcan, M. E. 
$an 
Z. özcan, M. Alevcan, M. B. 
Sen 
Yedek. t. H. Kızılca 
1. Sayın, T. Al lnn, F. Caylaıüar 
Yedek: M. Türüm 
O. Korkmaz, Y. Ofluoglu, N. 
Hoşser 
G Tuncel, Y. OHuOğlu. N. 
Hûısar 
Yedek: V. Yalman 
K. Arkal, N. Okçuoglu, 6. 
Cttrkaynak 

•
Bir Abbas Sakarya ^ V 

dır. Ehliyetlidir, diploma
lıdır, «laıııdldir. a^r b«(b4» . 
Fakat blsbn ülkede bu •asdf» 
Ura sahlpsanit. yaadımc. A d u u 
«Gülcamal» vapuru gibi askıya 
alırlar ve altınız midye baftlaı. 

Abbas Sakarya'ya blabs 4U-
kad* bof verirler ya; aynt ! • • 
san için Faderasyoa MâfabfaU 
Akel'i Budapefte'd* eevirlttoı 
r e derler ki: «Slıln bir Abbaa 
Sakarya'nız var. Ona bls OUİB-
plyai kampına küUar-flslk ba
cası olarak atadık. B u y m a ta
yin emri,.. lutfaa İcaadialaa 
tablld «din...» 

Bu ilk Abbas Sakarya., f i m -
di da bu ilkinin arkaaıadakt 
ikinctyl dinlayin.. Rebart Xe-
lal'in Nadolskl adh bedes «di
limi hocası amakU olur. okul 
idaresi Amerika'ya yazar "sa 
yeni hoca ister. Amerika tutaı 
tstagi Macaristan'la wpot aka
demisine havale adar. Akade
mi «Türkiye için* kaydını gö-
Tünce, cevabı «9ip«ak> yasar: 

«İstanbul'da bizim akademiyi 
birincilikle bitiren bir AblfBS 
Sakarya vardır. Kendtai eraite 
iken bis başka heta göndare-
mayis.» 

Ve Abbas Sakarya Robart 
Koleje Baden Eiittml öd*e>-
meni olur. 

tl:i»n:ll;!;;i:i;i;*i::niini::!:n:i:li::;::;:iHi::iiiKia 

1968 Meksika 
Olimpıyadına 
davet edildik 

ANKMIA, «Mİ 
Mekaıka Büyükelçisi Fr«A0işÖ6 

Navarrocarranza, dim aaat io Via. 
Devlet Bakanı Malik Yolaç'ı ma
kamında ziyaret ederek, Meksika-
da yapılacak olan 1961 OUm,pi}'a-
dma memleketlmial reanen davet 
etmiştir. 

,Oll/> 

HAC SEFERLERİ 
HÂVÂ YOLLARI 

4 MOTORLU UÇAKLARI İLE 

• Fiattarda büyük tenzilât, dış seyahat harcama
ları vergisi dahil, gidiş-dönüş 2650 TL. 

• 4 saatte Ciddeye. aktarmasız uçuş 
• Yalnız. TÜRK HAVA YOLLARI ile hacca giden-

ler. ayakbastı parasını Türkiyede Tfirk Parası 
olarak ödeyebilirler. 

• En «min ve rahat yolculuk, 
yalnız TÜRK HAVA YOLLARi'nda 

• Bulunduğunuz yere en yakın T H Y ve seya
hat acentatarına müracaat ediniz. 
TVUK NÂVÂ YOUA Rİ 

(Basıa: MSt — l U l ) 

Oeı̂ fel Tiyatrosu 

İLTDAG TİTÂMD 
*CIU$:27MAIITI9MCUMA 

^^h ^^^ Cuma günü saat 20,30 dan itibaren C 
*«Ç her gtın saat 20,30 da, Pazar ayrıca İS.' 

MERDIVEN 

X. Mart Çarşamlıa Akşamından itibaren Her Aksam 

FUAR ÇAY SARAYl'nda 

(PaaV-
,00 de) 

t i ; 
(OYtm 3 PERDE) 

**» : Naıutı KURŞUNLU 

^*^"E.re koyan : 

'**ltov - Kostüm : 

Asuman KORAD 

Hüseyin MUMCU 

% eUetier 

««Sift, 

H - 23 Mart 1984 Pazartesi günü saat 10.00 dan 
I *û Yıldına Bayazıt Lisesi glriçlndekl Tiyatro gi-

löe *ati5a arzedllecektlr. 

D A N I Ş M A : 11 72 40 

(Basın: 4196 — A 

^^aaaaAaaaaaAAAaiaaaa. 

Ö .B. Deniz Nakliyatı T.A.Ş. 
Genel Müdürlüğünden 

^^2 t e n boya al ıaaca|<) 
boy "̂  Gemılerimlzm ihtiyacı için 82 ton muhtelif cins 

^atın alınacaktır, 
bujĵ  ^ Şartnameler Şirket Veznesinden bedeli muka-

'* ^min edilir, j 
Hift "" "̂ «ö̂ lnatı havi kapalı teklif mektuplınnm Tl 
% J^^4 Cuma günü saat 14,00 e kadar Şirketimiz îk-

^tidüriüğüne tevdii, 

Ojl. "^ İhaleye iştirak edeceklerin Ticaret ve Sanayi 
"»öan faaliyette olduklarına dair vesika alıp ibraz 

^*"' («asın: 3716/2933) 

Film yıldızı 

SEVİN EMRE 
Beyhan AKINCI . N«frin TJNAL 
Auteolar - Dembci Kardeşler 

tUayoD Tüdıalan - Komikler 
Reamlgecidl 

Sanatkarlar KoaüsyoDU 
«'BfiyiHı Tabln - Bakaran 

Ballama grabu 
Gin$ yalnız 3. liradır. Progra
mı Takdim eden A Birliği tikoliş 

Pek yakında - Hamiyet TUCESES - Tttlln KOKMAN 
. . Ankara İstanbul — 2941 

Nurettin 
ÇASILIDAĞ 

Bornova Belediye Boşkonlığından 
Buz istihsal tesisleri tevsii vs tadil İşleri kapalı «arf usu

lü İle ihale edilecektir. 
Muhammen Bedeli 70.SS0.— liradır. Geçici teminatı 

4300- liradır 
thdles) 7/Nis*n/1964 günü saat 1» te Belediye dairesinde 

Encümence yapılacaktır. Zarflar, ihaleden bir saat evvel Ri
yasete verilmiş olacaktır 

Bu işe aJt proje, keşif ve şartname Belediye Muhasebeci
liğinde görülebilir. (Basm: 1 - 46T7 - 4138) - V» 

liastamonu C. Savcılığından 
1 - Kastamonu Merkez Ceza ve Tevklfevlnin 1964 Mali 

yüı ekmek ihtiyacı 21/3/1964 tarihinden İtibaren 15 gün müd
detle kapalı sarf usulü İle Eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Mali yıl sonuna kşdar cezaevinin İhtiyacı olan ekmek 
halka verilmesi kabul edüen undan yapılmış beheri (750) 
Gramlık tahminen (132.000) adetten ibarettir. 

3 - İhale lO/Nisan/1964 Cuma günü saat 15 de Kastamo
nu C. Savcılığı Makamında toplanacak komisyon tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Muhammen bedeli (86.828) lira (60) knış olup mu
vakkat teminatı (6.613^ lira (22) kuruttur; 

5 - İsteklilerin teıninat ve teklif mektupları ile birlikte 
ihale !>aatınden bir saat evveline kadar bizzat veya taahhütlü 
rnektujla kumibyoıı Reisliguıe müracaatları lâ^ınıdıı. 

6 - Postartsk' ?pcikmeler muteber sayılmaz. 
7 - Şartnamenin ihale gününe »adar meıaı saatlerinde 

Kastamonu Cezaevi Müdürlüğünde görülebilir. 
(Bum 38061 - 9B98 

Süt tozu yolsuzluğu 
olayına şantajla 
adı karıştırılmış 

Sağlık BakâiUıftı Müıtafanam 
Inutunı taklit aderck doldurduk
ları aahte bel£*lerle Amarikan 
Vardımı olarak gelan altı ton «üt 
tozunu depodan alıp «atan iki kiti 
dün 1. Sulh Ceza Mahkemesince 
tevkif edilmiştir. Üçünctt aaıuk 
Karlo Alçaoilu. la* henüz yakala-
aamanuftır. 

Sanıklardan, İki çocuk aahibi o-
lan ve Satlık Müdtirlütü mamuı-
Itrından Mustaia TütüncUoglu bu 
iti şantaja maruz kaldıjı için yap
tığım söylemiştir. Mustafa'nın İd
diasına Kdre. Karlo kenditini Bo-
iaz'a cötürmü;, bir eazlnoda iclr-
mı ; ve bu arada bir kadınla kucak 
kucağa rejimlermi çektiımijtir. 
Oaha »onra. kucağındaki kadının 
liâmtle olduğunu, bu ısj yapmazsa 
durumu ailesin» açıklıyacagmı ve 
dâva açacağmı söylemiştir. Bunun 
ttzerıne Muatafa da cetlrUan kâ-
fıt lan doldurmuştur. Seyyar aatıeı 
«lan öbür sanık Ali Tarluk ise, 1-
»In mahiyetini bilmediğini. 500 lira 
karîîlığında kendisine verilen süt 
tozlarını çeşitli müesseselere sat
tığım »öylemislir. 

Aydon Alnar yurdo 
dönmek istiyordu 

(fiattarafı 1 ÜII:> sarfada) 
dugu içtn Mj konuda herhangi 
bir faaliyet olmamıştır. Olayın 
ba^ent sanat çevrelerinde ve 
baaı BiyasJ (;e\Telerdekl üzüntüsü 
devam etmektedir. 

Ayhan Aydan'ın defalarca oku
yup, teaem butauya çalıgtıtı 11 
mart tarihli aon mektubunda Ay
dan Alnar «Ayhancığım» diye hl-
tabettığt annealne «unlan y«x-
maktadır: 

«SavdlU ArhaaciSun. 
Bu nekhıbıuBu da sraclktudısım 

için üMr di lerto. Pak«t BH oıek-
lubııma da eerap TentıedİB. Ben 
cumadan beri ranı ba* «üa^Or 
Neveaıtle'dayun. Buran taMn u-
tek V» eek se«uk bir r»r Mama-
lih okumak Ifln iana d*«U. 

Seo mektuplarda dununu çdnne-
ye çalışıyorduk. Benbn için karar 
yermek blraı >OT OMU, hc t tM ta-
rafm da kendin, m , h , n , lyl olan 
tarafları var M, n* »«tert borada 
na da buradakileri orada bulmak 
mümkün de^n. Kararım daha do j -
roan bira» da a n u m . Türklyeya 
dönmek. 

Ijle Ayhancıjım vaılyat böyle. 
ln»alleh bu kararma p|,man ol
mam. Burada okumanın TUrklyede 
okumaktan Pak Urla bl, avantalı 
yok. Seninle y , , u ı „ ı , ^ ı , „ , d , 
olmak itin iç in, ^Ü,^ „ , „ , „ , 
lercUı ediyorum, y a l » , , rte,a,, y^ 
ddama l«lnd,B babam hariç ktan-
aar, bahaatme, u a i n içbı muva-
hkıa en kıaa lamanda ya», ona 
gür» hareket adalim. 

Saçlarıma tıeline» f,ı|j,»i İçin 
mecburi kaıtim. Sade ni^Ura da
ram «dlToruM T* hep adacetlm. 
Dakiar dökttlmaaia apay ttaldıftı-
m, niçlara devan aderum bafun-
dthUırin mühim bir ktımım ht-
tıblUcıtlml ı6rlMli, 

$bndillk ıtUm va Mvgilar hıa-
rtll* yanakUımdan opaTİm. İyi 
Tünler tcmennlılrla. 

Herkeaa aelâm ye aayfllar.» 
Aydaa ALNAR 

ûktem " Eöilimi t carel 
lıoııusu vapmıyecagız^dedi 

(Batlaratı 1 lneı tavtada) 
ta d«r*ctli bıel okuUaıt T*-
rllın KB tunlır nllUk tı-
rıhndts vitklltrt daytaıla-
rak TtrilmUtİT.» 

Bıkın bundan sonrı memltkettt 
doku* vükiek ösel okul oldufunu, 
bu okulluda 3900 fttrencmin oku-
dufıfiu, 6n nrofesofüjı. 2S doçentin 
4an verdifııu, Türkiyede bütün 
8«1 mUeu«salenn nyuınuı i» 
400, ötreneimn K bin. ötratmınlu 
I WB «idulUBu Mlrtmtllil. 

tKıbrısiçiD çetiDbir devreye giriyoruz> 
(Baatarafı 1 lam aayfada) 

e a t u . Fakat dalma federaayoB 
IcunUması üzerinde ısrar edeceğ i» 
demiştir. 

NE VERİRLERSE 
ONU ALACAKLAR 

Türkiyede yasayan Vunan uy
ruklularla ilfiu ion karar hakkın 
da soruya cevaben ise Brkın, 
*Slmdiye kadar Yunanlılar en fasla 
müsaade verUen millet muamelesi 
gördüler. Bundan sonra her tey 
kaı^ılıkU olacaktır. İkamet, aeya-
hat V, ticaret daha hatapU ola
cak. Yunanlılar ne verirlerse kar-
Mlık alarak osra alaeaklardu.* 
demljtlr. 

Cenevre'de Birleşmiş MiUetler 
Ticaret ve Kalkınma Konferansı
na katılmak üzere dün öğle üzeri 
Yeşilköy den ufakla haıeket eden 
Erkin'in seyahati 12 gün aüracek-
tir. 

BAKANLAR KURULU . 
TOPLANDİ 

AMKARA. Ösel 
Bakanlar Kurulunun dünkü top

lantısında Kıbrıs'la ilgili yem ge-
lişmelft- ve önceki »ün Ttumların 
Gaziviran köyüne yaptıkları saldı-
n (özden ğeçu-ilmls ve olayların 
galisraoai hakkında U—Thant'u» 
dikkatinin çekilmesi. o U y U n n ye
ni bir mesajla Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterine bUdirllmasi ka
rarlaştırılmıştır. 

Bakanlar Kurulunun dünkü top
lantısına Genel Kurmay Başkanı 
Orgeneral Cevdet Sunay v , ö ı » . 
İşleri Bakanlığı Genel Sekreteri 
ruat Bayramoglu da katılmış, top
lantıdan aonra hükümet lözcUsU 
Al, İhsan Göğuş aşağıdaki acıkU-
mayı yapmıştır: 

«Bakanlar Kurulu Kıbns la tlgıü 
yeni f e l i ıme len (özden (eclrmlı 
ve ilgililerden İzahat almıştır. Dün 
Kıtırısta Gaziviran köyündeki çar
pışmalarda neticede ateş—kes an-
laşmaaı yapılmıştır. Bugün, her-
hanct bir çarpışma haberi geUna-
mlştir, İlgilileri devamlı olarak u-
vanyor. Lüzumlu gördüğümüz ted
birleri bildiriyoruz. Btrlejmlş Mil
letler Genel Sekreteri tJ—Thant 
nezdinde de devamlı şeklHe ge
rekli uyarmalar vapıvoruz.» 

İNÖNÜ - SUNAY 
GÖRÜŞIVIESt 

Dtln sabah Başbakan tsmet tn»-
Btl Genel Kurmay Başkanı Cevdet 
Sunayla yarım saat görüşerek. 
Kıbrısla tlgUı yem geüşmeler hak
kında bllg) almıştır. Sunav daha 
aonra Bakanlar Kuruluna girerek 
Kıbrıstakı gelişmeleri anlatmıştır: 

KIBRIS HÜKtlMETt 
TÂBİRİ 

Bakanlar Kurulunun dünkü otu
rumunda ayrıca Kıbrıs hükümeti 
tabirinden ne anlaşıldığı (»rüşül-
müç ve tndlteranln de <Kıbns 
Hükümet, 1 tabirinde TUrklyo İle 
'Iklr birliğinde olduğunun bildiril
diği açıklanmıştır. U—Thant'a gön
derilecek meaa.1da Türklyenln Kıb-

Indnü'nOn çekilmt 

telıdidi için A.O|uz 
«sorumsuzluk» dedi 

(Baştarafı 1 İnci ttyiada) 
ler. Sayın İnönü, ton (ünlerde, ça-
killrim aözUnü her veıtle İle tek
rar «derck bunu bir mânevi baskı 
vasıtası olarak kullanmak arzu
sundadır, 

Şikâyetleri eksilmeyen. huzur, 
emniyet ve istikrar isteyen is ha
yatının, bundan ziyadesiyle zatar 
göreceği 'abıîdlr. 

Kıbrıs hâdiıeleri k ır | i smdı , T.B. 
M.M. den ItttfıkU v»tki tim ve 
bu vetkinin icıpiırım yerine ge-
tlrecetlnı kesin «ektide Uıhhüt 
eden bir hükümetin, bu sorumıu? 
dıvrınısının ıfıde ettllı mğnavı 
itnlamak füciür. 

Çeşitli kaynsklırdan, «iyin 1n6-
nü'ıüz bir hükümet olamıyıcığı 
llkrljıln ve hUsUMa devimli »ekli
de Tsyümsk istenmen d« demok-
rttlk hv'at tam ila «lA )M|da|t-

rıs Hükümeti tabiıindea anladığı 
mlnânm balirtilmasi ve Birleşmiş 
Milletler Barış Kuvvetlerinin. Kıb
rıs Hüfcûmetme katılacak Türk ü-
yelerln hayatlarını teminat altma 
almalarının İstenmen de kararlaı-
tınlmıştır. 

Toplanuda Dı$i|lerl Bakanlığı 
Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu, 
«Barıı kuvvetlerine verilecek tali
matta genel sekreterin diğer dev-
letlerle d« görüşmesinde fayda ol
duğuna» dair U—Thîn'.'a gondere-
ccğimiı metali Bakanlar Kuruluna 
tunmuştur. 

Rumlar bir köyO daha 
ateşe verdi 

(Bastaraiı 1 lael aayfada) 
dozerlerin bazı avl«rt yıkmakta 
olduğunu bildirmişlerdir. Gİ«cen haf 
ta çarpışmalara sahne olan Ktıma-
da da gece yangın çıktığı ve atet 
sesleri duyulduğu bildirilmektedir. 

RUMLAR, RUS ELÇİSİNE 
TEZAHÜRAT YAPTI 

Sovyetlerin Kıbrıs B. Elçisi Pa-
veı Vermoshm dün şerefine veri
len bir kokteyl partide Rumlar ta
rafından tezahüratla karşılanmıştır. 

İmamlar gericilik 
Iİ0 mücadele İçin 
and içtiler 

ANKABA, Öaal 
B^zı dla adamlarmm ve baa 

kuasalcrln dini utısmar yoluyla 
yaptıkları gericilik harelcetlerlne 
karjı lehrlmlz ve civar İlçeler i-
raamlan Vali ^uat Kadıoglu Ue 
bir toplantı yapmışlardır. Bu top
lantıda Kadıoğlu. Nurculuk, geri
cilik v , komünizm gibi bölücü a-
kınUar hakkında («niş açıklamalar
da bulunmuştur. Toplantıda İmam
lar bu gibi gerici akımlara bütün 
varUklarıyla karfi koyacaklarına 
and içmiılerdlr. 

Başgil'in kitabının 
Türkiye'ye girmesi 
yasak edildi 

ANKARA. ÖTP) 
Ali Fuat Baefll tarafından ya-

aılt- ve İsviçre'de baatırılan 
«Türkiye'de 1960 Askeri thtilftli» 
isimli kitabın Türkiye'ye sjituı-
ması yasaklanmıştır. 

Bir İtalyan şilebi 
koroya oturdu 

Köstence den yüklediği kereste 
yüküyle İtalya'ya gitmek üzere 
Karadenizde seyir halinde bulu
nan İtalyan bandu-alı 1»8S tonluk 
Bellini ftlebı evvelM (eea («c 
rakn Kısırkayt'Din Meıırhk bur-
mı mevkiinde kırıvı oturmujtur. 

Yırdım Weyen femiy» Rorı ve 
tnıror tahUs'velerl ğonderllmiçtlr. 

Dijfcr tırıftm armatör Kemıl 
Telli'> e ait Manyas tankeri de 
dün A.yvalık lüııanma (irerken ka
rayı oturmuftur. 

HALİM MENTEŞ DÜN 
TOPRAĞA VERİLDİ 

ANKARA. Oıal 
Konya yolunda geçirdiği teoi 

trafik kaza«ı sonunda. önceki 
gUn kaldınldıgı hastanede ko» 
madan kurtulamıyarak öletı •> 
mekU Hava Kurmay Albayı a*» 
Um Mentej'in cenazesi dua to. 
renle kaldınlmıştır. Cenmıe '«• 
reninde. askeri ve sivi' erkBiı, 
Tabii Senatörler katılmışlavaır. 

6 kişilik Dile feci 
şekilde didühiMil 

LOnSBA, A.A. 
Güney Galler de Llahharau kö

yünde bir ailenin < fardı leot bir 
cinayete kurban gitmişlerdir. 

Ailenin çocuklarından Charlette» 
un ortaya çıkardığı cinayete kur
ban giden Dyer aılesınm büyükan
neleri, teyzeleri ve enişteleri kan
lar içinde evlerinin Balonunda yer
de bulunmuşlardır. Bu üc aile bü-
yüğünüii kafalanııuı çekiçle par
çalanmak suretiyle öldürüldükleri 
tesbit edildikten sonra yatak oda
sına giren meraklılar ug kiıçuk 
çocuğun da cesetlerini buhttuşlar-
dır. 

Cuıavetm a ı m çözulememlıtlr, 

Taijiısiz dört mimardan 
illisi diin toprağa verildi 

ANKARA. Öfşl 
Önceki gün Gölbaşında b»m. 

lan d»rt mimardan cesetleri ^ -
lunabüen Aktan Yörukojlu ila 
Aydın Tekelı*mn cenazeleri düa 
kaldırılmıştır. 

önder Sonat ile t)nal Tumg»ren« 
m cesetleri de dün ak«am üstü bu
lunmuştur. 

2 yıl sonro isl(ân 
müsaadesi verildi 

B»smk6yde 190 gazeteciyle att 
bulunan evlere diın valj Niyazi Akı 
tarafından iskân müsaadesi veril
miştir Evler yapılalı İki yıla y»« 
kın bir zaman olmasına rağmen 
bir türlu iskln müsaadesi aUıca-
yan gazeteciler vali Akıma *tt 
davranışı üzerine kısa zamanda 
elektriğe kavuşacaklardır. 

Kendisini yaktı 
i z M t a , d t a i 

izmir'in tanınmif ii> adımlarm-
d«n kereste tüccarı 40 yaşlaııiida-
kl Kemal Mesta dün sabah aAoasl-
nm Karşıyaka'dakı apartmlnma 
gitmiş ve çamsçırhaneye girip ü -
zerine bol miktarda saf alkol d i 
kerek kendisini elindeki kibritle 
atleflemlçtir. 

Alevler etraftan (6rülüp yetıct-
İmceye kada^ Kemal Mesta öl
müştür. 

Plaj hiîetletine 
zam yapılııror 

Iıtınbul Belediyesi kendine lit 
plajların fiyatlarını arttinfljyı ka
rarlaştırmıştır. Bum (ore, Ataköy 
plajının fiyatı J.50 llrıya çıkarıl-
raiftır. 

M.S.B. 2 No.İD Satınalma Komisyonu Bşk.dan flNKARI 
Kapalı aırf usulü ile 7.000.000 Liralık Er Eğitim Kıjiık Ku-

ma« satın alınacaktır. Tahmin bedeli l Metresi 30,- Ura olup 
geçici teminat: 223.750,- Uradır. İhalesi 10/4/1964 C D M A 
günü sMt u.jo de Kotnusyonda yapılacaktır. Numune ve Şart-
iıanıpıer hM jün öfledîn evvel komuıyonda ve İstanbul Lv, 
amirliğinde ««rülebillr. Tamamı bir istekUye İhale edUebile. 
cefti ribi 75,000 metretlen açatı olmamak üıere ayn ayn lıtek-
iılere de ilıale edilelıiUr. 75.000 Metresinin Gİeçicl teminat» 
Hl 2S0.- liradır. Talipıertn 2 ^ Sayılı kanun hükümleri dahi
linde hazırlayacakları t«klıi »rflannı ihale aaatmduı Ur Ma* 
'%<'vel makbui mukab«tlnâe teemuayon ba$kanlı|ma vmatüKİ 
Pasta üs gönderilecek tarflardaU geelkmeter hl^ Mr Mittto 
ka^l edfllnet (K Baım «I») - Mt 



Büyük magg bir ][rün kaldı: 

G. Saray Yalovadan bugün 
dönüyor 

D Ü Ş Ü N E N A D A M - Mithatpa^ja meydan uıuharebesinm stratejisi Yalova sırtlanhda ha^ulandj. Dün 
bütün futbolcular uykuya gitmişti. Başkumandan özarı kozlarmı • ! • aldı ve rakip müdafaa hatlarını 
nasıl deleceğini kararlaştırdı. Söylemiyor düşüncelerini, susuyor ve bizleri bile konuşturmuyordu. 
Sıraladı iskambil kâğıtlarını, bir as vardı elinde bir de joker... özarı'nm hesaplarma göre masanın 
üzerindeki Beşiktaş takunı İdi, yatmıjtı mrt üsiü bu takım... (Foto.- KÜÇÜK - YALOVA) 

Fenerbahçe, iddialı 
K. Yalca karşısında... 
istanbul'daki û Icarşılaşma ist. Spor - F. Köy orasında 
Ankara'da do H.Tepe-A. Ordu, D, Spor-iz.Spor maçları vor 

y^İLLt Ligt« üç büyük
lerden birisinin maçı 

oldu mu, elbette ki heye
can da spor çevrelerini 
bir sis tabakası gibi sa
rıyor. Hafta, bu yönden 
çok yüklü.. Önce Fener
bahçe - Karışıyaka kar
ılısında şansını deneye
rek. A'arın da Bcjşiktaş'-
C. Saray kozlarını pay 
edeceklerdir. 

Büyük maçların arifesinde kü
çüklerin maçlarının pek ilgi çeke-
cejl beklenemez. Ama yine de, 
tolocuların gözleri onların maçla-
wna da ilgi ile çevrilebilecektir. 

tBTANBOLSPOH — FERİKÖY 
Aslında büyük bir ruaı; değil a-

tna • öyle tahmin ediyoruz ki bü
yük takımlardan çok daha kaliteli 
bir maç çıkaıtacaklar. Zira İki 
:«tenın da dü.şme tehlikeleri yok 

) gÜ7.e\ futbol oynamaktadırlar. 

FENEHBAHCC ~ KASIYAKA 
San - Lacivertlileri Mıtbatpa';a-

daki oUnün bu ikinci maçı için 
biraz çanslı olduklarını kabul et
memiz gerekecek Çünkü yorgun 

(Devamı 7 ncl tarfada) 

A rican "3-1'lik 
maçta da aynı 
sorumlu kişiler 
vardj,, diyor 
'RO.\1A'nın Flaminin stadında 

Macaristan Kupa (ialibi .MTK.-
va O—1 mai(lûp «lan t'en«rbah-
fe'nin bu yeııiIgiM herijc.vp rağ
men KÜnfin konusu utmakta de
vanı ediyor. Kaı^ılaiimayı takip 
edenler daba (azla taktik hata
lardan bahsediyor \e Fenerbah
çe'nin .Avrupa Kupa Galipleri 
turnoası yan final ««isinden dön 
meKinln vebalini teknik idareci
lere yükliiyorlar. 

Bu'noktadan hareket ederek Sa
rı . Lâcıvcıtll takımın teknik so-
ruınjulujunu yüklenmiş olan Fik
ret Ancan'a söz hakkı tanımayı 

(DiViinı 1 nci ««yfadil 

ROMA'LILAR _ Roma dönü»ü haHn oldu. Karşıyaka maçı için 
kampa girdiler. Koma'yı unutup puan kavgasına başlıyorlar bugün 

Şeref, Selim ve 
Hazım oynuyor 

»• UUCANi TukktnU konu«u>or 

Moda'da kampa glıaa F*-
nerbahç» dün labah ha<il bir 
antrenman yaptı ve 6ğled«n 
•onıayı isittahatle geçirdi. 
Kampla uyumayın tek kiji 
Taknilc Direktör Arıcın ga-
lalalari urmis önün* «oyl* 
konuştu: «Takım yapmamış 
aormu*. bunu- sizlerden ögra-
nlyonıı . 

Benim için istenen tertibi kur
mak zorluj^u yeni bir şey degll. 
Mevsim baijindan beri bu dertle 
hastayım. Yalnız İki maçta sırala-
.vabıldik istediklerimizi. Gerisi heP 
bugünkü durumda olduju gibi. 
Hazım izin filân istemedi, ScUm 
askere pazartesi günü gideceğine 
göre halen yanımızda. Şerefin ce
zası bitti. Bunlar da yeter bize, 
tek maçımız var bu halta. Çocuk
lar da alıştılar, her defasında de-
iişik tertipte oynamaya.> 

F. Bahçe idare heyeti dün «k-
5^m futbolcuların kamp yaptıjı 
Mano Palas otelinde toplanmıj ve 
açıklamak istemedikleri hazı ka
rarlar almışlardır. 

Suriye Ordu ı 
takımı çalıştı! 

ADANA, ÖZEL 
önceki gun şeitrimize gelen 

Suriye Ordu takımı dün sabah 
Şehir Stadında iıalıf bir antren
man yapmıştır. 

Dl|er taraftan Ordu takımurnz 
havaların yağışlı olması sebebiyle 
dün hafif bir çalışma Ue yetin
miştir. Bu çalışmaya evvelki gün 
uçakla şehrimize gelen Şenol ve 
BlroJ da katılmışlardır. 

Agba otelde kalmakta olan Su
riye Ordu takımı kafilesinde dört 
İdareci, bir antrenür y« H iut-
bolcu bulunmaktadır. 

San - Kırmızılı idareciler 
Tarık'ın dikkatini çekti... 

TAL.\Y El lKEK 
i .4LOVA'dan bildiriyor 

Galatasari.- kafilesi Gölcük'ten kanıp yerine çok neşeli dön
dü. B i lhassa antrenör Cojjkuıı O z a n ile Naci Özkaya'nın sev inç
lerine payan yoktu Çünkü iki kıymetli hoca, çal ışmalarının mü
kâfatın' , futbolcularının zinde ve arzulu olduklarım görerek bul
muşlardı . , . Buna rağmen 
lazia belli e tmemeye dik- ^ 
kat ederek, gece her bi
riyle tek tek konuşup, h a 
tâ lar ına işaret ettiler. Bi l 
hassa bu arada T a n k ' a 
«çabuk sinirleniyor, arka
daşlarına kü.süyorsun» di
ye ikazda bulundular. 

lAKl .M T t R T İ H İ 
BELLİ D E Ğ İ L 
Baş antrenör Coşkun ozan he

nüz takımı kati olarak tesbit e-
dememi^tir. ozarıyı düşündüren 
sağ,açık Yılmazın sakatlıktan kur-
tulamamasıdır. Yılmaz, depar ya
parken ayağının tutulduğundan §i 
kâyet etmektedir. Şayet genç fut
bolcunun durumu düzelirse, Gala
tasaray Beşiktarsa karsı muhte
melen ju tertiple çıkacaktır: Tur
gay — B. Ahmet. Doğan — Can-
demlr. Ergun, Mustafa — Yılmaz. 
Kadri, Bahri. Metin, Tank. 

KAMPTAN AYRILIŞ TARİHİ 
G. Saray kafilesi buradan pazar 

sabahı ayrılarak doğrudan doğ
ruya maça gelecekti. Fakat deniz 
Ve hava durumunun müsait olma
ması ihtimali ile endişeye düşen 
teknik sorumlular, programı değiş
tirmişlerdir. Buna göre Sarı-kırmı-
zılılar cumartesi günü Istanbula 
inecekler ve geceyi muhtemelen 
Perapalas otelinde geçireceklerdir. 

Perşembe günü Gölcük'te De-
Bizgücü ile yapılan hususî maçta 
santrahaf olarak denenen Yalova-
h Bilge isimli genç futbolcu, Gala-
tasara.vlı teknik şahısların üstün
de çok müsbet tesir bırakmıştır. 

aş Eyüpsultan'a 
gitti 

Günün Programı 
istanbul Mithatpaşa'da.-

11,30 — Beşiktaş - Beykoz 
fOenç) 

13,30 — İst Spor - Feriköy 
16,30 — P. Bahçe - K. Yaka 

Şeref Stadında.' 
18,00 — Sarıyer - Altındağ 

(2. M. lig) 
16,00 — O. Saray - B. Spor 

(a) 
T. Bahçe Stadında: 

14,45 — Hasköy - Anadolu 
(G) 

M,30 — Adalet — Davutpaşa 
(G) 

Ankara 19 Mayıs Stadında: 
13,15 — D. Spor - İzmirspor 
15.00 — Hacettepe - Altınordu 

izmir Alsancak Stadı: 
15,30 — Altay - G. B i r l ^ 

(T.K.) 

P^^^HIft 
oıyorışioni 

T A H M İ N L E R İ 

İSTANBUL İLKBAHAII 
(Cumartaıll 

KOŞU: 1 r . Übeyyan 
P. Neriman — Ebucer 

KOŞU: 2 F. Nasibim 
KOŞU: 3 F. Uçar 26 

P. Taçmahal — İdan 2 
S. Nasip 4 

KOŞU: 4 F. Abbase 
S. Nurdan 1 

KOŞU: 5 F Mistinguette 
P. Gabriella — 

My Obsesion 
.KOŞU: « F. Suna 11 

P. Rastgele — Hülâgu 
S. Ferzan 

KOŞU: 7 F. Dumanali 
S. Albev 2 

KOŞU: 8 F. Taçmahal 
P. Birgül — Dorurei» 
S. ÇeUo 

(ükrü YUROERİ 

Bu ziyarete 
Amigolar ön 
ayak oldular 

»Sporcular, »nemU »"^ImrUr" 
dan önce neden '«»'"P'^.Lcelt ''', 
diye bir sual sorulsa, v«" ^̂ ^̂ r̂ 
vaplarm başında şunlar ^.^f 
Şüphesiz: «Maçın "avasına jĵ ,,»-
lerini sağlamak., özel ".^»das'* 
dan uzaklaştırabilmek.. •^,,,-„»l(' 

arttırt"* 
bir 

•iarın Galatasaray'la hayati maçlarından birisüıi daha yapacak olan Beşiktaşlılar, dun Eyupsultan'a 
giderek dua etmişlerdir. Yukarıda Siyab - Beyaah futbolculardan bir grup Eyüpsultan Hazretlerinin 
huzurunda dua ederlerken «örülüyor. (Fo«o: AKŞAM — AYDIN UNSAL) 

dan uzaklastırabiu 
jsını, samimiyL 

Son 48 saatlerini w""*î^ ,,nı »•" 
trol altına aUnak. Munta»n> ̂ „„ 
almalarını. I»tlrahatlerini_ j ^ ^ j -
İl maça en iyi şekilde na 
larını temin etmek..> „cMf> 

Dün Ziyaret ettiBimi' » „ >" 
kampında «kampın * ,„ h»"", 
Ugtli bu hususların hemen^^jj p,t. 
hiç biri yoktu!.. Bilhassa ^̂ ,,tsK' 
bolcular çok huzursuzdu. „td» 

Gıda ^,, lar çok kötü 
dörder kişi kalıyorum 
müniz bozuluyor. SM__^*""'fiW'. 

uyku hapı yutmuş yjli kın, 
her yanımız ağrıyor' ~_ y j »-
larda bütün gece bir '^^.urstü " 
la dönüp durduk. Uyuy^b» 
yu» diyorlardı. 

" • " B ^ BİR İDARECİ A B * ' " ^ g_. 
Bütün bımlara ek olŞ'» ^i^re<^' 

taş kampında d ü n j ' f ^ . r pir""*"-

KABAHAT BOYUNUN U2ÜN OLMASINDA MI? - Siyah-beyazU futbolcular kamp yapılan otelin 7^ 
taklarından şikâyetçi. Ayaklan yatağın dı»mda kalan özcan: «Acaba benim boyum mu uzun. yok-

sa yatak mı kısa?» diyor. (Foto: AKSAM — Aydın UNSAL) 

Teknik Komite Portekiz ve 
Çek maçları için toplanacak 

Bugön İstanbul'da yapılacak olan toplantıda 
millî maçların tarihleri üzerinde tartışılacak 

'T'EKN'IK Komite bugün saat 12.30 
da Mithatpaşadaki Federasyon 

Bürosunda toplanacak ve Dünya 
Kupası eleme maçlan için maç ta-
rlhleri;ıi tesbit edecektir. Bu ko
nuda teknik komite başkam S»im 

Kaur «Federasyon Komitemizden 
muhtemel dünya kupası eleme 
maçları tarihlerini talep etti. 
Türk Federasyonu HoUandada di
ter federasyonlarla temasa ge^lp 
kati surette tarih tesbitl yapıla-

Elenmek için bir ı 
gol kâfi geldi... j 

tEHCr HAS 

^VRUPA Şampiyon Kulüpler TC Avrupa 
Kupa Galipleri turnualan ihdas edildiği 

CÜnden bu yana memleketiminn çok kud
retli zannettiğimiz üç takımı yabancı saha
larda bizi temsil etti. 

İlk başarıyı Fenerbahçe, Macaristan 

Şampiyonu Csepel'i eleyerek ikinci tura at

lamakla gösterdi. S a n - LâcİTertliler bu 

turun üçüncü macında Fransa Şampiyonu 

Nice'e açık farkla yenilerek elendi. 

Sonra G. Sarayı 3 turda alkışladık. Milan çık
mıştı karsısın» İstanbul'da l-. l Milanoda da 0—5 
mağlûp olup tumuayı terketli. Bu sene Galata-
««ray 2. turda Zürich tle üçüncü maçı oynadı 
«Sans;sızlık> diye vasıflandırdıJîımiE ilk İki maç
tan sonra Roma'da berabere kaldığı r.sviçre şam-
pi.vonu karşısında yüz Uretllk bir ital.van para-
«ınm Flaminıo «tadı çimenlerine ters düşmesi 
neticeti mağlûp sayıldı. 

Sıra P. Baliçeye gelmL t̂i. Romanya kupa »«-
Ubi Petrolul'u sonra K, irlanda temsilcisi Lin-

I 
I 

• »-•. .-•* • - . . • . wi i« *•. e a » v c . } c »»iiii».?ı.ı. ^«uıjıaıııjra n u p a » • " wuıwı j ı ıuu viKftM^uı vuKian U11UII1L1ZU e ı e m ı s , c ı e -
I Roma'daki kaptan Ubi Petrolul'u sonra K, irlanda temsilcisi Lin- UmM asmıştık. I 

Aydm BAKANOĞLU 

ütl&i ciedi. Kurada Macaristan kupasını kazan
mış, MTK çıktıjı zaman Fenerbahçeliler derin bir 
«Ohhh> çektiler. Bazılarına |öre Macarlar» ten 
geliyordu futbolümür. İlk maçı Budapegtede (i—8 
kaybettiler, ikincide 3—1 galip, üçüncü maç Ro-
mada yapıldı ve yine €Şanssizl]k> ismini kuyruğu
na eklediğimiz bu maçta (0—11 yenilen Fener
bahçe yan iinalln eşiğinden tornistan e t t i 

Galatasaray ve Fenerbahçenin 3. turda mac 
iapmak başarısını futbolumuz için bir ilerleme 
olarak kabul etmemiz gerekirken «yazık oldu>. 
«Talıhsizllk> «Yarı finali oynamak hakkımızdı> 
gibi teselli cümlelerin) <Ah> lar, «Offf> larla süs
leyerek Avrupa seyahatlerine veda ettik. 

Bütün bu maçlar gösteriyor ki artık haddirniJil 
bilip misafir «dlldiflmiz Avrupa turnualanndakl 
verim iîi jlmdlllk yeterli hulmtmu «ereklr, 

Bugün her 1k| turnuada da talihsiz maçlar 
.yaptığımıza üzülüyoruz Oysa sevinmemiz Iftzım 
zira ilk turlarda Fenerbahçenin karşısına Man-
chester'I 5-0 yenerek eleyen Sportıng G Sara
yın da Karsısına Dukla'yı turnuadan uzaklaştıran 
Dorthmud çUtsaydt çoktan unumuzu elemiş, ele-
ğimM 

I 

çaktır. Çekoslovakya, Portekiz ve 
Romany.ı ile Türk millî takımı a-
rasında bu müsabakalar önümüz
deki sezonda oynanmalıdır> demiş
tir. 

FLORANSA TOPLANTISI 
İPTAL EDİLDİ 
Bilindiği gibi bundan bir «Kire 

önce Portekiz Federasyonunun 
teklifiyle Türkiye. ,Çekoslovakya, 
Romanya re Portekiz Federasyon 
temsilcileri karşılaşma tarihlerini 
tesbit etmek üzere Floransada 11 
nisanda buluşacaklardı. Sonradan 
alınan bir kararla bu tatbik edil
medi. 

VARCANIN tSLERİ 
TAMAMLANIYOR 
Diğer taraftan raıUt takım ant

renörlüğüne getirilecek Macar ant
renörü Varganın bütün muamele
leri tamamlanmış gibidir. Yakmda 
kontratı ve gelmesi İçm gerekil 
müsaade kendisine iletilecektir. 
Bilindiği gibi milli takıım dünya 
kupasına Varga hazırlıyacaktu,. 

ye rastlamadık. '^^^'^}^,ndef ' \. 
Usuuglu sabanleyin e""" fut"", 
rılmıs. onun yerini aı̂ i'̂  ^^^,t^^ 
culara nezaret edecek ĵ jer , 
çıkmamıştı. Ve futbol^"'" ytl»" 
temez kendilerini basıO"'- gĵ m 
bırakılmış hissediyorlardı, ^^jj»?' 
aralarında bulunduğumu^ .uijtH' 
da. can sıkıntısından «" giiy» 
mek İçin 14.15 matinesıno^^^,ıer. 
sinemasına gitmeye ^^''^, .- sÜ" 
Usuuglu'ndan telefonla 1"?,^ t* 
ve sinemada yerler ay '" 
kat... 

BİR TELEFON TE *'-'' 
OLAN PROGRAM (tif 
Fakat, saat 12.00 de î*'|tel«"'! - bir ^ ' 

:raıi5"' ^-tti* programı altüst edive: 
goların lideri Kafa 
»Bir yere ayrılmayın. ^^^"^İP* 
araba İle gelip »izi » y ü P J ^ »"' 
götüreceğim. Su u ğ " " T " m e ı n < 
tulalım> diyordu. Ta"",. % e v^T 
saati derhal değiştirildi gjl^ 
da dediği gibi üç »"î' .t î i »"'^ 
Kafa Sabahattin'le birli»'' 
ün yolu tutuldu. , ^ 

GÜVEN VE MUHrrTI* 
BİR KONUŞMA nı»î''"* 
Beşiktaş - Galatasaray .j.̂ ıaJ' 

dan 

. futbo» 
Güven ve Muhittin^»^ 

neticesine tesir edecek '"!•"" no"", 
, e Muhittmle^^ ^ 

suyoruz. Son antrenmanı _^j,a>ı 

(Devamı 

Şcmıpı\|Oi» 

\Mıt n 
Beşiktaş on 
6. Saray m 

ANKETİMİZE 
CEVAP MÜDOP" 

SONA ERDİ 
1963-1964 futbol mev^'^^^o 

de hangi takımın '"''Tsıifli' 
olacağı yolunda hazırUd'^ p 

»AtM KAUK 
Ttknıit Komıtt Başkanı 

Hedıyelı spor anketimize ,j. 
vermek müddeti sona • ^^. 
tir. 20 Mart tarihli pos<* ,̂ tK' 
Kasını taşımayan «^''P jdjl' 
tupları kur'aya dahil 
meyecektir. 

Millî Lİ3 mpcları "''''|!|flfl 
cnp şaniDivoıı belli o™' fOtO- I 
sonra noter bu/urunda -̂ ^̂ f 
piyonu doğru tahmin «^ 
arasında kura çekilecckt 

I 

.»»la 
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Claudio 

Cardinoie 
kendisinden 

47 yılda 
300 piyesde 
rol aldım 

Seyircinin tiniinde 
Ilütiio tecroiıeıne 
rağDien daima 
beyecanlaıurı 

Piyesler 
tesir altında 
kalmadan 
seçilir 

kodesinin 

olmasını 

istemiyor Vasfi Riza "Tlyatro'da 
İliç bir: ̂ASFl RIZA ZOB€i lenl yiyenlerin ilk fünlerinde mnir hrMeri seçirirmi».. 

iltinıasia yiiriimez 1f 
^ Zobu Tiyatronun dışından olan 

bir kurulun sahneye konacak 
piyesi seçmesi maskaralıktır,dedi 

« ' her -̂ •"'" r"ı «xu geçen 

»̂na *'«aktadır. 
'»Ha,* ''«tün is-

^^C-O-d'a yer-

««"•vilüvor. 

CLAUDİA Cardinal» aktrla olmaımı latMnadiğl 
İcaıdail İla Inrabar. 

Claudia Cardinale «Artık 
Holiyvvood ölmüştür» diyor 
Gilzel italyan yıldızı biltilo İsrarlara rağmen tilm 
dflnyasmiD başkentine yerlepiyeceğini açıkladı 
TUNUS'da ilkokul- öğretmenliği yaparkeı 

katıldığı bir güzellik yarışması sonundu 
İtalya'nın bir numaralı 'iinenıa yıldızları a 
rasına gnen ve Liz Taylor ılc Brigltte Baı 
ioftan soma, milletlerarası filim piyasasın-
ja en fazla bajan kazanan aktris olarak 
tanınan Claudia Cardınale, Hollywood pro 
aüktörlerlnin yaptıkları cazip ve ısrarlı tek-
•flere rağmen, filim dünysının başkentine 
rrlfsmemek kararını kesin olarak vernıiş-

Son çevııdıjl «Paınbt Panttt» adlı fi 
m. Avrupa nın büyük şehirlerinde göste 
:lmeg« ba{lsranış olan Claudia Cardlnale, 

l!oU>-wood hakkında şunları söylemiştir: 
«Hollywoed'a Mr rt <U İki fllim «avir-

mBmu birden •öndttrme- „,ı, ^ç^n g,eic| olarak gUmayi kabul •«•-
Tim. Ama bu ıtiUrda r*tl*l>ntmt4« kaala 

% 7 - ioJaiB gününde Ojudi» 
24 
** çalışırken. 

olarak karar ••rdim. Zaian, bUln töhralini 
(luydusumus Hollywood aılık olmüatür Bu
nlun, Hollyyrood'un kandı luurlanndan çıka
rak Avrupa tehlrletina yö&«ldlğial va kendini 
oralarda kahul eltlrın*^ kalkıatıAmı göru-
,'oruz.v 

Cladia, ayrıca, herhangi bir şehirde yeı-
ıt;ip kalmaktan hoşlanmadığını ve seyahat 
.etmekten zavk duyduğunu da belirtmiştir 

Claudia, kendisinden bir yag küçük olaı̂  
c sinema yıldızı olmak isteyen kardeş' 

Blanche Cardinale'nin bu İsteğine engel ol-
ı.ak için elinden gel«ı herşeyı yapmış vr 
ounda şimdilik muvaffak olmuştur. Clau 
.Ua, genv bir kızın. <ansıııı sinemada dene 
meden önce, başka bir meslek sahibi olma
ya çalifmasınm doğru olacağını söylemiştir 
Sevimli yıldız, yakında Partt'dt 7Ui Mr 
*"'— ....rm«(e İbaılıyacaktır. . . C, C. Bil tüsak IHvld Mlven Ue bex»bw 

gEHİR Tiyatrosunun emektar 
"* komedyeni Vasfi Rıza Zobu, 
yıllar sonra dramatik eserlerde 
rol almanın özlemi içersindedir. 
Cihangir'de, şahane manzaralı 
katında konuştuğumuz, Zobu, bu 
konuda şunları söylemiştir: 

«Seı/irctler beni komedilerde 
görmeğe alıştı. Bundan dolayı 
da dramatik piyeslerdt oyntpa-
madim Aksi gibi de çok seve
rim, bu serginin tesiriyle ola
cak ki. «Paydosyı ve benzeri 
komedilerde yer yer hiizünlU, 
hisli sahnelerle bu zevkimi tat
min etmeye çalıştım'» 

47 yıllık 
sanat hayatı 

•ftsfı Rıza Zobu: «Sanat ha
yatınız kaç yılında başlamıştı?* 
sorusu karşısında biraz durak
lamış, sonra 

«1917 de Darülbedaiye mek
tebine yazıldım. Oradan da 
temsil heyetine katıldım. O gün 
bugün hep aynı yerde. Ydnt 
tam 47 yıl hiç firma değiştir
meden devam ettim» diye ce
vaplandırmıştır. 
47 yıl içinde Zobu 300'e yakın 

piyesde oynamış, pekçogtmu sah
neye koymuştur. Yılların tecrü
besine rağmen Zobu'yu yıldıran, 
heyecanlandıran tek şey seyirci
nin karşısına çıkmaktır. 

Sinir krizleri 
Vasfi Rıza Zobu, kendini hiç 

beğenmemektedir. Bir yandan da 
bu düşünmesine kızan Zobu, ^y-
le demektedir: 

^iHer piyesim için halkın kar-
9Kina çtkmMan bir karara va
ramam. Kendimi hiç beğen
mem, korkarım. Bundan da 
çok şikAyetçiyim. Yeni piyes
lerin başladığı ilk günler si
nir krizleri geçiririm. Asabım 
boattittr. Ancak seyircilerin kah, 
kakalan ve alkışlan ile tat
min olabülrim.TD 
Zobu. Şehir Tiyatrolarında sah

neye konan piyeslerin hiçbir te
sir altında kalınmadan seçlldi-
Sinl söylemiş; 

«Piyesi boş rejisör, rejisör »e 
sanatçılaıtn seçmesi normaldir. 
Tiyatronun dışından olan bir 
edebi kurulun sahneye kona
cak piyesi seçmesi bence mas
karalıktır» demiştir. 
Şehir Tiyatrosunda, bazı asr 

ııatgıların tutulduğu yolunda çı 
kanlan dedikoduları reddeden 
Vasfi Rıza Zobu bu konuda ı=ıı 
bilgiyi vermiştir: 

'iTıyatrcda iltimas yürümti 
Tavsiye ve iltimasla btr Mm 
şeyi üst kademttıç çiknrahile 
rek hiçbir kuvvet bulunmadı!)' 
pibi kudretli bir sanatkûn di 
ali kademeye indirecek Allah 
tan haika hiçbir makam yok-

UNLÜ Komediyen Vasfi Rıza Zobu dramatik rollerde oyn>> 
mıdıç:ı için çok üzülüyor. 

^ INLÜ lanttkâr Uk fuMtto |önlün« ferahlatmak isin Vtai 
tUmkritte 
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Kimya bilginiz 
kuvvetli mi ? 

t 
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R e s s a m 7U-
Icandaki r w -
mi kopya eder
den 7 yanlı? 
vapnuş. Bun
ları bulabil ir-
misiniz? B u 
lamazsanız : 8. 
^i ı tun• bala
nız. 

I 
I 

f A H S İ L hayatımızın bir 
I)arca5uu ayırdıSımız, ve

ya tamamen meslek olarak 
kabul etiğlmiz mevBularâan 
biridir. Günlük hayatımızda 
da oldukça geniş bir yer kap
lar. Kullandığımız ihtiyaçlar
dan bir çoğu bize Kimya'nm 
hediyesidir. Onun için bu sa
hada bilgi sahibi olmak eli
nizdedir. 

1. Kimya'da (Perioclik S i s 
tem Cetvel i ) ni kim yapmış
tır? 

2. Petrolün ağırlığı, suynn a-
tırtığının kaçta kaçıdır? 

s ) J/3, b) 1/2, c) 4/5. 

3. Hangî derecenin C a n t i s -
rat ve Fanrenheit' ı birbirine 
eşittir? 

a ) 21 derece b) —1 derece, 

c ) —4S derece. 

4. Uranyum Atomunda kaç 
proton vardır? 

<2nıS4 B'ia « »* 

şirtMiTEı» b«n-
zein'e^ görü
nen' bu ıJö re
simde 7 ben
zeyen husus 
var. BuBlan 

bulamazsanız 
sekizinci sütu
na bakınız 

A l ı«.acs (S"a,)_ »«Wf,2l.,;,^ 
mv iPV IBS - 91 . ' ' ' , '" a f l -

ri -Hİİ -»îsABîinıu - sı * , , - . 5BI 

6 -[»İV usaaj) I!'"«a - « ' " î î 

- • aa c^. . t-^»v - a ^ . J 

- 1 ^VAiiPvsv ( i v m s v ^ 

.«uıv - O t W(l" ' / ' . . ?^1 , t. •tâ<»l»U 

ua - > 
A=w"(ı»wı) ^ . S j ' , 

•}»A!q?lBS — t -VPVS N » " -• 
nuınzoS 

• utu«3«uıing 

t 

•o ûl 'eı g ' ' 8 'I - , 

-An3| zıu!Slıq 

i ' . •» •« 
,X[9pU3W 

misi - * •*'. 

»A 

H 

- t ^ 

a) 92 tanf. 
7« tane. 

b) 48 iane, «) 

.S. Oumansu Bamt denilen 
maddenin 1dm.yadaki adını bi
liyor musanuz? 

a) Di Nitro gükol, b) -Nitre 

Selüloz, e) Tetrit. 

«. Halk arasında «Sıçanotu» 
olarak bilinen maddenin kim
yadaki adı nedir? 

a) .\rsenik, 
liaöl. 

b) Kezzap, «I 

7, Fransu İtaüiâlinde giya-
tin ile idam edilen kâşif aym 
lamanda snyvn hangi madde
lerden teışekkül ettiğini bal-
muştur. Bu kâşif kimdir? 

s ) Mendelyef, 

e) Mentjr. 

b) Lavoiser, 

9. Çan imalâtında kullanılan 
alaşım hangisidir? 

a) Bakır-Kalay. b) Bakır-Ni-
kel, c) Çinko-Bakır. 

9. Aşağıdaki 
hangisi alkalidir? 

madenlerden 

Kelime bilgisi 
a) Bakır. 

Kurşun. 
b) Sodyum, e) 

^ » U P oiarak »yoaıiân bu' «IOÜ 
oyunudur. Oy»ifteuUrd«« buı 

luk«m olacaktır. Bu oyuncu, elin
deki lözllik te rastfele bir aaytayı 
«t*r ve Icıınse.e gösteımee. Hattâ 
bingi harfin sa\ fasının açüdıjı bi
le bıUnmemelıdır. Sonra seçtijı hir 
W«iimenın karşısında yazılı olan 
anUaa ve açıklanaayı yüksek s«ıl« 
okur. Diğerleri anlamını dinledik
leri kelime! ' luSunrı bula-
cjkUrd)! 

baceacn »uiUeıt :,iJd.\id au ce
vap verecekleri, yoksa ilk bulanın 
mı «öyllyeceil kararlaştırılmalıdır. 
Her bilen bir puan kazanır. Muay-
ven lUrcnin veya sualin «onunda 
en fazla puan alan oyunu kazan-
mı -t ir. 

ve sözlük oyunları 

19. Av tüfeklerinde kullanı
lan saçma hangi alaşımdır? 

a ) Kurşun - Ant imuan, b) 
Kurşun . Arsenik, e ) Kurşun • 

Nikel 
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HAYVAN SEVGİSİ 
BİR OLCUDUR... 

: §ıiu«X îp9^ 

HTimtÇ^ 
HVldtfAJO 

Çocuklarınıza dikkat «diyor musunuz? Elbette edersiniz de... sos 
(eli;i işte. 

Bazı çocuğun hayvanlara karşı görülür bir alâkası, sevgisi, he-
.vecanı vardır. Bazısı da, meselâ bir kedi yavrusunu yakaladıjı gibi 
fırlatır havuza atar. Karıncalan öldürür, köpeklere taş fırlatır.. 

CO^I^i^)A^ anUtacatımu bütün 
*^ sözlük oyunları glbt bu da u-
uurnı kültürü olan ve bu bakım-

« dan birbirine yaşça ve bilgice ya-
* kın kimseler arasında oynanması 
t sereken bir oyundur. Düoedüz bir 
* eğlence değildir; öğretici, hıc dc-
* tıl^c hatırlatıcıdu' Büyükler ka-
2 dar gençler için de faydalıdır. Sil-
t naısa okul çağındaki çocuklara ög-
* ı„ı , ı«. . ı , . . "'natılmalıdır 

* — Tak wı««lfUlaxda«, ^tan 
kueük. usun kuUklı hlnnet hsr -

J ^ Ualu. Y«tl> • • «ekerli a a d -
daUıIe rapıUn ve belli baılı bir 
«akit e lmırtn tatlı 

4 — Btskt btı kelbnaain vardımı 
almaksuuı tek baıına bir varlığı 
anlatan kelime oaıldl. 

5 — Evlenmez sapaz veya rahip. 
Evlenmemi» veya evlenmek Ut«-
mlyen adama da denir. 91r cini 
buğdayın da adıdır. 

• — Taaa veva duvara delik aç
mak letn bulUnılan. uıun, a4u ve 
bir ucu aivTl demir. 

T — EtleBeell ve hetlf konular 
üzerine v a n b p beıtelenml» sahne 
«teri İd İçinde beıtealı konuşmalar 
da bulunabilir 

S - FaUalsde (kurgu) d«m«ktlz. 1 
Ticat«lte, oıtakbktakl dszUktaS i 
faydalanarak iaala kaşanmak tcUı • 
kurulan düsen, anlamına oelir. • 

Sözlüklerde kelime karsısına ba- t 
zen birkaç anlam ve acıklam ko- f 
nulmus olabilir. Bunlardan basta 
gelenleri ve o kelimeyi İlk akla 
getirecekleri seçmek dojtrudur. 

Oyımculardan birinin hakem ola
rak ayrılmasını ve sualleri onun 
sormasını «alık verdik Bu ovun. 
sözlük ilk suali bilene devredilmek • 
suretiyle, hakem değiştirerek de • 
oynanabilir. O zaman bilenlere hır « 
lehte, bilmeyenler birer aleyhte « 
puan verilerek oynanmahdır Böy- J 
lece. hakemlik sırası kendine gelen, J 
o turu zararsız atlamış olur. J 

* 
Yukardakı sekiz sualin cevap- ^ 

lan 8 İnci sütundadır.) * 

Hayvan seven çocuğun temayül
leri iyiye ve güzele yönelmiş de
mektir. Hayvan sevmiyen. onlara 
eziyet eden çocuklar üzerinde ayrı
ca durmak icabeder. 

Böyle çocuklara, yaslarına uy
gun hayvan hikâyeleri, hayvanla
rın hayatıha ait enteresan hâdi
seler anlatarak, onlarm dikkatini 
uyandırmalı, çocuğu, ona herhan-
gi bir baskı yapmadan, konferans
lar, nasihatler vermeden, hayvan 
sevgisine inmelidir. 

Çocuk kitapları, bu mevzuda «i-
e iyi bir yardımcı olabilir. Ço-

• ugunuzla uzun uzun konusmala-
-' Fıı-ıştncden ustat'i usuHeri* nnu 

istediğiniz meseleleri düşümneya 
sevketmek ve düşünmesinde ona 
yardımcı ol.mak yapabileceğiniz « • 
güzel istir. * 

SEIAMIIK 

İP^^ GENEL K Ü L T Ü R ^ ^ I İ ^ Î İ K KILMACA^^^ 

, i 3u«4i. sadükten .taçileceıc kell-
;: meler, 4tijt toimsu anlam ve s-

ÇiklamaUra €*iı bir-ıkı örnek v«-
nlta. Şurada kuiUmian Türk DU 
Ximamimm «Türkçe Sözlük» ese-

i M* flnakltr: 

1 - «ilk daia bir re-uv -dau-
lUU Mr Yttalü kuniH «iirteteV 
«Ub •dilAilı vt recİBenlıı ufak ki-

I; §0 ftKŞİMzaı kendine eekmeeirU 
mvtat çıimuı oiaa tturil» 

S»»>«««««*VSMI 4«, 

i 
I 
i 
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Bu bulmacada çoğunlukla Genel 
Kültüre ajt kelimeler yer a lmakta
dır .Norma) çözüm süresi 25 dakika
dır. 30—35 dakikada çözersenız genel 
kültürünüz «iyi» sayılır. 

Soldan sağa : 
1 — Yetki, Ahlâk kurallaruıa lıağlı-

lık, Ba«, 2 - Halifel iğin ilk m s a m . Y ı 
lın ilk ayı 3 - Geçmiş zaman, Rus Çar
larından birinin adı. Bir çeşit çörek. 
4 — Aline, Zamanın en kısa ölçüsü. Şey
hülislâmlık, Bir nota, Bir çeşit spor. 
5 - ( ters i ) Kedi seeı, Oz varlık, Batı 
Küçük Asyanın en büyük gölü. Yanlış 
6 - Hayvanlara vurulan damga Gök 
renginde o lma halı, Hayvanlara takılan 
asalak, Siyah kuyruklu ak tüylü av hay
vanı. 7 - Kıpırdatnıyan, Mitnio)iöe bu 
vüi Icule. Sinemanın gündüz gnstenmı 
8 - üstünde yemek yenen nesne Ebe-
dıyyen. Tize. 9 - Karşılık verme. Kalın 
yüB kumaş, Emir veren, (tersi) Sıkıluı-
c$i söylenir lo - Kör (ço.Şul), Çardak 
Maydan. İl - Bir uzuv. Iran Çahrnıı 
küçükadı. Bı^ işte ba-̂ ta" geler; kimsp 
13 - ücret karşı lığ] i» gören kurun. 
Cok olmıyan, Unlu Türk mimarı. Dü? 
ve « u l i kılaç. 13 - Sakağı hastalığı. Zat, 
G(*rü»e engel olan su buğusu, Geri kaçma. 

Yukarıdan aşağı : 
1 - Ciy piıiren oeaklı kah, Maeıriv 

t»« balla. ? - Taslanan, («ık aracı. 3 • 
(terin ArJedlimış Sucu, Erhen 4 ~ Aı 
lada »tabe.T. Çocuk hlfcâvesı Korkun-
•«nje S - (Ur harfin okunuşu, Ebeveyn, 
OzaJüifi anlatır, fi - Birden ta^la (Cfit, 

18 19 20 

Faailet. 7 - Oyak, Limbada ifijp aatlar. 
I - OuJ (fojrul), (tersi) Eli temiı -İki 
keiJnje-. » - Bir kadın adı. Çok aojtuk 
'O - Koımak (emir) Kalması mümkıiı 
'eJÜ 11 - Nütuı edm Kiı rocufc OTUH 
agı 12 - lâdirtmel' (emirI, İnce flû  

iulu kifflse. Bir nou. 13 - Sotleınu, 
Gözdeki renk tabakaaı. U - Aklında 

tutmıyan, Atama. 15 - ingiliz aailleriuüı 
linvaıu, (tersi) Tsaak, 01ü çokura. U -
Irmak tandı, A;ajrılık Apansız. 17 -> 
>u;, (temi) iSan'at İR - Bir anda nln-
pren Eküit Buda rShlbi l'J - Eş^a^ın 
ara ktıişılıjı. Neti» »İma halı 30 - Kan-

urden ölas Arjantin Cıunburbafkanınm 
r Cevabı 8. sUtuoda) 

«T.i-RIK bey, çok a-
çık cevap verme

niz şartıyla, size kısacık 
bir sual soracağım. Ay
lardan beri bunu, ta
nıdığım bütün erkekle
re sorarak, bir anket 
yapıyorum. Neticesini, 
bitince size yazarım. 
Ama sız önce bana ce
vap verin! Sualim ÎU : 

— Kadının en fazla 
nesine ehemmiyet ve
rirsiniz? 

Samahat Pekin 
(Ankara) 

ANKET ankettir. Doğru
dan doğruya cevaba 

geçmek gerekir. Yalmz ce
vabım, sualiniz kadar kı
sa olmazsa darılmayın 
Samahat Hanım! 

Fesimi önüme koydum, 
düşünüyorum. Çoğu zaman 
yaptığım gibi. aahba tu-
aft tersine çevirmek ifi 
kolaylaştıracak. Meseld 
^öyle de sorulabilir: 

- Kadınlarda suıi en ti-
nirleniıren wy uiW 

Hah. jımdı hemen ve 
hiç tereddüt etmeden et-
vap verebilirim: 

~ Pasaklılık, dağımkhk' 
ve pislik f 

Madalyonu çevirince, ti-
tin J!Ua?!f""'" """'ih) nrM 
t/a çıkar 

— lemulık ve diızen: 
Belki de bu cevabım yû-

-ünden bent biraz yuh 
i^ulncakiimz Samahat ka
im. Buna. uztitürüm: ama 
'•mitv geirn ı^u Hele 
•<h<]ini <tU)ilf nrimfye ÇQ 

•lanlar yek ıv.u'' Haydi 
leyse tatla matıp anktt 
oifinite nğmag lâflar «t-
miyeytm, 

Bizim 
küçiiK 

sırlanınız 
D Ü N D E N patates haş laması artmışsa, bu so juk P*''.*_'f,»ı • 
den güzel Dir sa la a yapmak için, hazırladığınız zeytin" _„ , kay' 

l imon veya, zeytinyağı - sirke karış ımuıa aynı miktarda »" ^j 
e t suyu i lâve ed in . Sıcak et suyu patatesleri ısıtır, yumuşa* 
tazeler. 
^ ETİNİZ p ışmemekte inat ediyor VE yumuşamakta ?«'"' 
^ sa, tencereye bir iki kaşık zeytmyagı koyun. _ ^y^j. 

i ikiy"' ' 

D O M A T E S salçasını as la konserve kutusunda bırakı"' 
^ Porselen veya cam bir kavanoza alın ve üzerine ince 

baka zeytinyağı akıt ın . 

Bir t»-

LÜGATÇE 
ÇILBIR — Yumurta ve yoğurtla yapı lan, b i lhassa Orta -^^ı»* 

ve Karadeniz bölgesinin pek meşhur yemeklerinden "i -̂ ^ 
ÇİÇEK YAĞI - Bi lhassa tava ve kızartmalarda kullanı'*" 

ay ç içeğinden çıkartı lan yag 
ÇtKOuATA • Siıt \R kakau ile 

cep 
apılaıı bir fabrikasyon '̂̂ '̂ j^ji 

ÇtL.AV — Amberbu cinsi î ran pirinci i le yapılan meshui" 
pi lâvının adı. 

b l * ' ' ÇİLEK — GülgiUerden sürüngen saplı ve beyaz çiçekli bı̂  - çj. 
Yemişi pembe veya kırmızı olur. Kckulü çileğe OsmanU 
legi denir. Tanelen küçük olmasına rajmen bu nefl» '"' 
.«ıından dolayı çok muteberdir. 

NASIL PİŞİRİLİR 
(Etlj Patates dolıni»*^^ 

MALZE.'ifB 1.5 kilo DÇtofe? - Yanm küo kıyrua ' ^j 
rtm bardak yiKanmış pirinç ~ 1 bas ioğan - *' fcaj** * 
maydanoz - Tut - Karabiber ^ 

DATATESLERI soyup içlerini kabak gibi oyun. Kıyın» ^* 
ter malzeme ile hazırladığınız harcı iyice yojturun- *̂ 

teslerln içine çok sıkı olmamak üzen doldurun 
4 Icâ ık yag kızdırıp patatesli' 
rl hafifçe çevire çpvlrp ki^ar-
tuı Sonra olr fepsiv :"unt3-
eam n\ım. fealın vat' '̂ "i''« 
ter saıçaaı ve mrar an ıi« ka 
nştınp üzarina dökün v» « t s 
»teate plıirln... 

(Ji' 

klef Bufirünün yeme 

ftsrbıjaa), Çtlı p»tat«» 
man. Dilber dudaBı-
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• • 
Uuhterem Nur artık 
kendi için yaşayacalc 
denelerin aktrisi Nur «Yıllardanberi iyi kalpliliğim 
yüzünden şöhretimi ve paramı herkesle paylaştım» diyor 

İ ! ! ^ Nur.- Yeni evinde çişekleri ve büfesinin b«ynda görülüyor 

til Ilı İbo ve 40 haramiler 
<̂Uı filmin çekimi bitti 

M. Nur dört ay içinde 
çok çalışıp bir kat ile bir 
otomobil almak istiyor... 
gEYAZ perdenin dertli yıldızı Muhterem 

Nur, bundan aonra bütün üzüntüleri bir 
yana bırakarak mesut bir hayat yaşıyaca-
ğuu söylemiştir. 

Nur, eArtık yeter» demiş ve junlan 
anlatmıştır: 

'Tıllardan beri İyi kalp
liliğin] yüzünden şöhretimi 
re paramı herkesle payiaç-
tun. Türk sinemasının en 
çok para kazanan kadın 
yıldızıydım. Çevirdiğim 
fimler hâsılat rekorları kır
mıştı. tmkânsızUlüar içinde 
bu şöhrete ve paraya ka
vuşmuştum. Paraya önem 
vermedim. Fakat büyün 
pişmanım. Bu düşünce ba
na pahalıya maloldu. İyi-
Hk yapma düşüncesi haya
tımı mahvetti.» 

Cihangir'de kiraladığı yeni 
katında oturan Muhterem 
Nur. kendine alt olacak bir 
katın hayali ile yaşamakta
dır. Ulaştığı şöhret yanında 
bugüne kadar bir ev dahi sa
tın alamadığını belirten Nur, 
sözlerine şöyle devam, etmiş
tir: 

«Bundan sonra paramdan 
Te şöhretimden kendim 
faydalanacajhm- Hayat 
tecrübelerim beni böyle bir 
karara yöneltti. Hiçbir 
kimsenin şöhrete ulaşması 
İçin kendimi basamak yap-
mıyacağım. Önümüzdeki 
dört ay içinde bütün fücüm 
ie çalışıp para biriktirece
ğim, bir kAt ve otomobil »a-
tın alacağım.» 

Muhterem Nur, daha sonra 
bize dönerek, 

«Türk linem^sında isin> 
yapan bir Muhterem Nur 
olarak bunlara hakkım yok 
mu? Benden sonra şöhrete 
ulaşanlar daha çok şeylere 
sahip olmadılar mı?» diye 
sormuştur. 

m0tm»»0»0t»ı>0»0»0tmtırmnmmmt»0»t»0tmı»t»^»l»0»0mt*0»0>f* 

Mnallâ Tirat: HMi» yfttofmıt» giMUttyer. 

Aktris 
Muallâ Fırat 
zehirlendi... 

Şehir tiyatrosu sanotcilarından 
biri olan Fırat'ın durumu düzeldi 

CEHİR Tiyatrosu sanatçılarından Muallâ Fırat yemiş 
olduğu bir yemekten ötürü zehirlennılştir.""Derhal 

ozcl kliniklerden birine kaldırılarak tedavi altına alı
nan Muallâ Fırat'a ilk tedavi yapılmıştır. Muallâ Fı
rat tedavi gördüğü klinikte gazetecilerle yapmış oldu-
i n konuşmada, 

«Bir siyafette yediğim yemek v« içki t e n reaksi-
yoB göstermiş. Bu yüzden zehirlenme belirtileri gö
rüldü» demiştir. 

Sağlık durumu iyiye gitmekte olan Furat hasta-
haneden çıkmıştır. 3 gün için Şehir Tiyatrolarmdaki 
çalışmalarından uzak kalan Fırat önümüzdeki günler
de oyunlara çıkacaktır. 

' - , • , • _ • . • ^ A ^ X A ^ . . . . . > . > > A . A t . . . . . . . > . . A . . , . . . . . . > A . t . t . . J . A , . l . A . L ^ , ^ J . J . A . J . J . ^ ^ A ^ A A . J . A ^ A ^ ^ ^ ^ ^ . . ^ . . . f . . ^ ^ ^ . f ^ 

Motosiklet sinemanın 
yıldızı haline geliyor 

Hollywood'dan 
Demirperdeye 

Tanmmif filim yU4u> Rut« LM, Bıu-
y«'d« bulunan v» ölüm bıUnd* OUB bürük-
BBanlni sürra.k için uçakla H6Uywood'-
daa aaıekıt atmlt v . damUr paıd. garialn-
d. küçük bir kaubaya gUnlfiiı. 

Ruta Laa, ıekt.n dert vatmdaki buyitk 
annaû Ludvlsa Kanıandulit'i Amarika'ya 
getirtmek için saki: yıl u$ra«mif va tonun
da muvaffak olarak annnl, babaaı v« kan-
diti için Rusya'ya girma İznini almııtır. Fe-
tedrafta Ruta L . . Londra hava alanında 
görülüyor. 

Özellikle FrTimızların 
motosikletin önemi 

^MERtKA'da v« A*nq>a'da son 
çevrilen filimlerde, füzal 

kızlarm, aşk sahnelerinin, dö
nüşlerin ve heyecan verici ko-
valamalann yanmda, motosikle
tin de yeni bir unsur olarak or
taya çıktığı ve önemli bir yer 
tuttuğu görülüyor. Motosikletin, 
beyaz perdede önemli bir unsur 
olarak kullanılmasına, ilk ola
rak. Marlon Brando'nun başrolü 
oynadığı «E^uipee Sauvage» ad
lı filimde şahit olmuştuk. 

Motosiklet 
•e Fransızlar 

Motosiklet, hem erkeklerin gu-
cün\i goâteren bir araç, hem de 
seks'iel hir sembol değerini ta-
şunaktadır. Tehlikeyi ve maee-
rayı seven erkek tipine çok wr-
gun düşen motosiklet, öıellikle 

Fransız filimlerinde önemli, hir 
unsur olarak kullanılmıştır. Jean 
Paul Belmondo'nun «on çevirdifi 
filimdç (Rio'lu Adam) ve Alair 
Delûn'un büyük bir başanyla oy 
nadıği «Paramparça» adlı kor-
delftda, motosikletin beyae per
dede ne kadar önemli bir rol oy
namağa devam ettiği açıkça gö
rülmektedir. 

çevirdikleri filmlerde 
açıkça belirtilmekte 

Gin» ve R. Hudion motosikletle beraber bir filmde gonUiiyer. 

h»7 

^ürlü zorluklarla karşılaşan ekip > 
* 

^̂ k̂itni 45 günde tamamlayabildi s 
^^^J Karakaya en so-

l̂ '̂̂ '̂ ida ,cuâlj tbo ve Kırk 
"̂ »•er» filmini tamamla 

^ria ve Adaııa'da çev 
D '''İmin çekiminde çeşit 

" t̂k!»r!5, karşılaşılmı^^ ti 

5] '^'^^osu Oolgesuıde aa 

''fck '^'^^'^ olması düşünü 
ı̂ ĵ ĵ  filmciler Urfa'ya git 
^ m ' '̂ ''̂ '̂  soğukla karşı 
•»ili î''^^^"'- Bu yüzten fil-
h'A '̂ '̂ ''̂ ' aksamış, ekip Ur-

t") A - 1 

ttijj '̂ aana'ya geçmek zo-
^ e ' ''̂ ^"ıiîtır, 25 günde bl-
üjl, ^ * '̂ l̂ esapianan film art-
tiı ^ünde sona erdirümi»-

İ4ı, ^^ Perdenin boyacısı Cl-

^»liieH ^' ^^'^'^' ^""^ ̂ * -

Îfli*"̂ "̂  '"»'"'"nedi olarak ha-
\^^^' 'nı filmde, Konaer-
S T ^ °''"yan Zerrin Ar-
\ i genç bir yüdız da 

'Itnıştır Ayrıca Ahmot \ 

\ , '" '̂ If Seyhan, Mti 

fHjĵ ^ ^«*nye Sunar d* bu 

* '•oî almaktadır. 

Sinema 
ftmîDKn 
-UMJ^. 

s isveç'i temsil 
• edecek fakat 
• 

Ş İsveç'de 
gösterilmeyecek 

• 
• 
• 
I • 
I 
I 
1 
4 

Feridun Karakaya • 

jNcr.tD Bergnıan'uı çavlrdıji 
<Siikuti« isimli film bu yüm 

Cannes film testlvallnae İsveç'i 
temsil edecek. Ancak filmin ts-
veçtc gösterilmesi yasak edılrnij. 
tir 

Bobek bekliyor 
gHlKLEI Mac Uîne birkaç 

Sİİn 5nce Pariıe gelerek bir
kaç saat kalmıştır. Kürklere sı
kı sık] sardan güzel saa^tklr 
kısa zaman sonra dünyaya Mr 
beb«k fptirecek. • 

Sinir krizleri 
geçiriyor 

I tNDA Chrlstian İle kut u-
ma.- önce n«n Edmunt) 

''urdom'un sinir krtîl»rı seçlrd) 
ti belirtiliyor. Buna Mbep Un
da ile evlenmek İçin bosan*!h 

ciki karıSi AUcia'mn milyarlık 
bir mirasa konmuş olmasıdır. 

Halk gülmek istiyor 
y İ T T O R İ Ü de Sica kendisi Üe 

ı^örtişen bir gaıeteciye şun
ları söyledi. «Sinemanın opti
mist olması lizun bence. lira 
halk gülmek istiyor.» 

Nişanlanıyor 
pt î l lRE AngeU'nin kızkardeşi 

Marışa Favan, 0ana And-
rews ile nişanlanıyor. Jean-Pierre 
Amont ile evli olan Marisa Pa-
van geçen yıi bo *ı-

Unutamadı 
D ' - T Schneider. sevgiUsi ve 

ebedi nişanlısı Ala'" D*!»»' 
dan aynlmasına rağmen en" 
bü- türlü unutamamış görünü
yor. Güzel yüdmn yine de b»-
rıimayı ümt« etlip zannediliyor. 

Jane Fonda ve 
Vadim 

İANE Fonda P'i'-t̂ 'p çevirdiği 
filmi bitirdikten sonra New 

Vork'.' ttl Gene yıldız burada 
gazetecilere verdiftl beyanatta. 
«VadÜM çc hoş Mr insan. Onu 
tanıyınca caribeılne kspılm»-
m: Imkinnı». rtcmiştlr. 

«Nefret ediyorum» 
, HAMIZ mm •^m irtnf? 

n»nt tüm ««»llH hıkkınd» 

bir soruca cevaben. «Film çe-
irtrken kendimden nefret ediyo

rum. Film artistUği erkeklere 
göre bir meslek değiU, dcmlftir. 
Cbarles .\znavour ise, «Şarkı 
söyleyip, beste yaptığım zaman
lar dışında ben satışa çılmiış 
bir metayun», demi.'ştir. 

B. B. villâ aldı 
gRIGITTE Bardot BrezUyadü 

kendine bir villa satm aldı 
Meraklı gözlerden uzak olan bu 
villâ Girolata körfezinde bulun
makta ve iki hektar geııişUJin-
de bir arazi üzerinde buljınmak, 
tadır. 

İspanyadan sonra 
ingiltere 

A VA Gardner İspanyadan son 
rs şimdi de tngUt«reye Tn 

leşmek niyetinde gSrttlfiyat. Zl 
rs (üıel yıldız Londrada bir e> 
utın almak ttwre temaılar yap' 
mak'adır Lonlraja ı^latanlcı 
arasında Eva Bartok ile «oeuk 
lannı tngilterede okutmak totr 
yen Linda Chriatian bnlnnmaU 
tadır. 

Eşi çok tertipli imi» 
j r ARISININ çok tartlpll oldu 

juntj anlatmak lateyen ko
medyen Jıck Durant ıpı hikâye-
\A anlatmakladır; «Gece aojirok 
bir lev içmek Üıere kalkıp »«' 
fı|a ridi>orum »HHiûnM Mr ba 
kiTOniRi Tatajh t«plami|!> 

Yumurta kafalar 
^CATİP saç şeldUeri ile mcf-

IiBr olan Besttles grubuna 
nazire olmak üzere Amerikada 

şimdi Mr de «Kel Kafaidaı» 
şarkıcı topluluğu ortaya çıkmış
tır. KendUerine İngilizce «Etshe-
ad • Yumurta Kafa» ismini tak
mışlardır. 

«En iyi Amerikalı» « 
£LVİS PRESLEY'E Ameri- • 

kada Tennesey eyalottntn • 
Memphis şebri tarafmdan «Xn J 
İyi Amerikalı» unvanı verilmiş- • 
tir. Buna sebep rock'n roll kra- J 
hnm Memephis yardım teşekkül-* 
lerine son üç yıl zarfında 50 bin J 
dolardan fazla (yarım milyon • 
T.L.) yardımda bulunmuş olma- 1 
sidir. 

« nHRlSTlNÎ Kaullm. derece 
mesut Bir bebak bekleyen fiK-: . . ."nlman 
büa düşüBaTemn Zira btitttn vaktimi Tony'ye basretmek 
nıniı, demiştir Yukardü Tony Ourtib ve Chrt'''~- '• 
?hrülû-or. 

Kadın yıldızların • 
Aşk hikâyeleri S 

CÎNEMA dünyasının kadınla-. • 
rmm, kadm artistlerm aşk \ 

hikâyeleri her gün gaaate sayfa- • 
lannı doldurur. Fakat hakikaten ' 
bütün kadın artistler daldan da- i 
la konmaktan hoşlanan mah- * 
lûklar mıdırlar? Bu konuda ya- • 
pılan bir anketten şu netiler or
taya çıkmıştır. 

Baolan kendilerini emniyette 
hisaetmek ister. Zengin adam
lara gftnfll Terlrler, daha dogtu-
8u «enginlerin parasına Genç 
Fransız artisti Danlella Oıubert 
bunlardan biri. Sürgünde elan 
mllytrder Dominik diktatörü 
Trljillo'nun küçük oğlu ile fasa 
ıflre Ance evlendi Fakat bu ev
lenmeye para kadar TrujlUonun 
vakışıkimSı da tesir etmı« t^zti-
küvor. Amerikalı artiat Hope 
Lanı ds emniyet arayanlardan 
Don Murray »• Gltn Ford üe 
arkadaşlıktan sonra nailyöner 
prodüktör Alan Pakula fle ev- \ 
İKimiı bulunuyor. I^ b O ^ ku* * 
metl yakalayan Ue Natalia W(»d | 
f>ldu Bob Waıner ve W»TTen 
Bcat̂ -'der sonr» ömdl aOper 
müyoner »'•*>̂ i"' ^^^' ile nl-
lanland-
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Kaş 
yapayım 
derken 

i 
•i 

H | V ^ 

— Ayakkabıyı ; 
besendim ama i 
banan da ko- \ 
tuso hoşuma i 
(itmedi!.. 

^^ti 
* l l l l l f l l l t l l t l l l n l « l l l t l » l l l l l l l | | l l | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l > 

tlâTcaia bn «tyusBi 
huu]i7«Bl«r 

Odhm MUU 
BAYKAHA KARBAM 

^-•< '̂̂ >-» 

,-Yt~--V 

Har Allah 

mm 
Rrade Wr rkKİVHk var ama bh- ttlrlü ne o ldutnnu kestiremiyorum. 

Yanliflık varmış 
t ^ O M Î S E R , iotr^sındalD ufıMc tefek a d u n a «öjrl* der: 

- K a j ı m a bulmağa muvaffa^c olduk. 
- Öyle mıV Şaşılacak çey doğrusu. Ortadan kayboluşunu 

(lakiı ç ı k u m a k için ne söyledi. 
- Hiç bir sey... 
- ÖyleyM, bulduıjunuz kadın benim karım dejilcUr. Çflnkû 

{tnMini tutamaz o! 
Baskül bozuk olunca... 

D O T t ıkı metreye yakın firman bir adam, eczaneye gelir 
ve baskfilün özerine çıkar. Ama baskttJün iyi çalu)ma-

tığuu farkedemez. Adam a s u b ğ ı cöateren ibrenin kule 
rakliMttuıa geldifini görerek «a^mr. Eczane'de bulunan «e 
ayni teyi gören iki çoctıktan biri ötekine föyle der: 

— Aaa, bak, bu adamın içi boşmuş. 

Çalmayı öğrenince 
t^OMŞDNUN kllçük kusının sabahtan akftma kadar piyano 

çalıp, «partunanda oturaıı herkesi rahatsıı etmek huyun
dan vaıgi(mir oldutunu farkeden İhtiyar kadın, küçük kıza 
KJyl» acrar: 

- Demek, artık piyano çalmayı öğrenmiyorsun? 
VfleOk kıc gururlu bir «ekilde e«va{i verir: 

öfinndinı artık!,» 

RîHnniîinnîiHfffiiînnHiHmsfîîîfin-niiiî-ii-niiîS'nnînnn-nîijsn-nHS^ Mim Uykusuz 
A K « İ « 

......::!!iai!!!Sjiiü3 

g î R adam, «zun aamandır gör- | | 
mediğl bir kadınla karşıla- Hj 

9"r ılı 
- - Anneniz nasıl? diye sorar. jji 
Ama soruyu sorar sormaz, fca- jJİ 

d m m annesinin çoktan beri M- Oi 
müş olduğunu hatırlıyarak h&ta- pi 
sini tamir etmeğe kalkışır: jli 

— Yine ayni mezarlıkta mı? | | 

Genç yazarın eseri! 
Y^SLl bir eleştirmeci. Paris'

te Seine ırmağının iol ki-
'jtsmda bulunan ve artistlerle 
yasarların geldiği bir kahveye 
gider. Genç bir yazarın otur
duğu masaya yaklaşarak so
rar: 

— Hayatmtsı, yazı yazarak 
ve edebi eterler vererek mi ka
zanmak istiyorsunuz"! 

— Evet. 
— Peki nereye yazıyorsunuz. 
— Ben herhangi bir gazeteye 

ya da dergiye yazmam; sade
ce onbes günde bir babama 
yazarım.. 

Yerinde cevap! 
j ^ A D I N çocuğunun her zaman

ki gibi ellerini y ıkamadan sof
raya oturduğunu görünce, sorar: 

— Sen oenim, ellerimi yıkama- jjj 
dan sofraya oturduğumu hiç gör- \^ 
dün mü? :|: 

— Hiç görmedim aımeciğim. jii 
Ama senin küçüklüğünü bilmiyo- JİJ 
rum ki: ::: 

Hünerl i kedi il 
"p AN İNMİŞ bir hayvan terbi

yecisi, bir sirkte piyano ça
lan bir kedi ve şarkı söyleyen 
bir köpeği teşhir etmektedir 
Kedi piyano çalarken, köpek 
de «Traviattan nın aryaların 
dan birini söylemektedir Se 
yirciler. bu gösteriyi çok beğe 
nirler. Sirk direktörii, numara 
sona erdikten sonra, hayvan 
terbiyecisini çağırır ve şöyle 
tter: 

— Tebrik ederim dostum, 
kırk yılltlc sirk hayatımaa bu 
kadar marifetli iki hayvan gör
medim doğrusu. 

— Rica ederim müdür bey. 
aslında bizim. köneğın şarkı 
filân söylediği yoktur. Kedi 
hem piyano çalar hem de van-
tirilog olduğu için şarkt söy
leyerek seyircileri aldatır 

~ Biai bu bale getiren t en değil miydin?, ,...,,...!,::ı»!iiiiiilHiı«* 
İ!:i::İ!;:H™!::»:i:İ!»Hxi:l»;i:!::«»ni::«:»iii:îiw .1 

Dünyanın hali 
r E D İ R G I N L İ Ğ t ve sinirUliği ile tanmmı» "»r ^ j j « i ' I 

kendisinden bir hayli büyük ve tecrübeli Ut a 
• a bir gün ^ itirafta bulunur: I 

- Ikl genç kıza kur yapıyordum. Her ikisine ^^J^ -^ | 
leri söyledim. Ama birisi hiç yüz vermediği h» 
kendini bana teslim etti. I 

..• ut» S«W'^ I — Ne yaparsın dostum. Dünya böyledir W^- jjiS»' , 
atehini harİandırmak için üflediğin halde, mufflU 
meİE için öflersin.. . I 

Yeni elbise ve yeni koc» I 

J: |OLLyWOOD'DA, tanmmiş bir yıldızın evinde V^P'̂ '̂çeK»' 
lantıda, evsahibesi, davetli kadınlardan birini köşeye 

rek şunları söyler: 1 

^'\':\ 
Ter-* ' 

— Doğrusu kocanı çok değişmiş buldum. ^^^ \.\)jit 
dar vakışıklı değildi. Yeni elbisesi de çok yakışmış, 
derim. 

— Çok garipsin doğrusu. Kocamın üzerinde yeni 
yok, bu gördi'gün' benim yeni kocam... 

elDi" 

Tava kendininm»?'-/ 
J^OPEK, kujTuğuna bağlanmış tavayla, höj-ü" * ı 

n n d a koşup durmakta ve acı acı havlamaktaoir-^^^j ı 
Köpeği gören iyi yürekli bir köylü kadın «»y^ ^ I 
— Şu işi yapan yumurcağı bir eUme geçirse*"* --^ ı 
Bir başka köylü kadın sorar: I 
— Köpek sizin mi? ' 
— Hayır ama tava benim.. . | 

Tembel m d 
hilierU* I A DAMCAĞIZ, s'-kaktan geçen cankurtaran otomoBi^^^^. j 

düdüklerinin sesini duyımca, korkuyla uykusundan . 
Karısına sorar: 

— Ne var? Ne oluyor? 
Kadın cevap verir: y . 
— Köşe başındaki evlerden üçü yanıyor. _• 
— Hay Allah, ben de daireye geç kaldım sanmiŞ*"" " 

Israr e< 
ırı< / K I genç kız kavga etmektedir: ıdoS"' 

~ Bana her şeyi söyleyebilirsin ama çirkin 
HÖyleyemezsin. Evlenmem için çok ısrar e t t i l c _ ^ 0' 

— Evet, ısrar edenlerin annenle baban oloog" 
yorum. 

Annesi ölünc« 

p O L l S , sokakta dilenirken yakaladığı serseriyi kara» 
türmektedir. Serseri, yolda yakmmağa başlar: ^^0 
— Ben bu hale gelecek adam değildim bay memur I 

yaşasaydı bu durumlara düşmezdim. 

— Eskiden zengin miydiniz? 
— Hayır ama benim yerime annem dilenirdi! . -

Konser tehir e dilî»»^* 
«obo S»»" 

TLfEŞHUR orkestra şefi Artur Rodzinski, Lewıso"^ ^ j , , 
dium'da vereceği konser Radyo'da yayınlan»* ujO' 

jrenç dâhi ile alâkadar oluyordu. Dolayısiyle ge"' 
«erini radyoda dinlemeğe karar verdi. 

de k"".' I 
Radyo ba<<ına biraz geç gelmekle beraber, S*"j*, i^' 

»eri zevkle dinlemeğe koyuldu. Kendi kendine «'f 
«Kabiliyetli bir orkestra şefi, ona yardım etmeliS'""' 

DSİ": ili» 
Sastakoviç'in V. Senfonisini dinlerken Bo*»' ^pjjıe' 

hayranlığı daha da arttı. Fakat programın ^''•'"".^jjf şSS''' 
rın söylediklerini işitince kanı beynine fırladı. Sp> 
Aıyordo: 

ko'K 

«::»:«UIHH;HHH:!İim»:HMİ<!::n::Hİ:H::!:::::H:fHnH»::!:̂ ^ 

«— ^ağmur yüzünden Lcnisohn Stadium'da^ ^ |̂,jji 
tehir edildi. Son yarım saattir Sastakoviç'in 5. ?^lâ î ' 
nin plâğını dinlemektesiniz. İdare eden Artur Rooz' 

J 


