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HERGUN SAYFA 

P A Z A R 

GAZİVIRAN ÇARPIŞMALARINDAN SONRA ADADA SÜKÛNET 
HÜKÜM SÜRÜYOR. İNÖNÜ «ÇARPIŞMA DURDURULDU» DEDİ 

Makarios, bazı yeni 
tertipler hazırlıyor 
"İNGİLİZLER 

PHlCArr, ^^"^ ^°^^ < ^ ' 
dü Sun-Times gazetesi 

dıj, . " "ıbrıs konusunda yayınla-
{ata,,''' -^«zıüa İngilizlere şiddetle 

, <̂ iunlan vüimMır 
ttiın" ,'^"''='er Kıbrıs'ta sulhu te-
lirüif "'''SP nıuvaflak olamanu!!-
''sbı -'"^•»•ısızhklarının esas se-
«aı-' " '̂•"'̂ a ttütük özel ordular-
lnı.,,.,''"'^*el«kü nizamsız Rum çe-
m etin "''^''""'il^ '••* silâhtan tec-
loı,,,'. "̂"̂  ^'^ll^ijinc sahil) ohnanm-
1.. I,.',' ^"iita!. uıpveltun harbe 
lcd„-r, "'̂  K, l„ , .u , ,,ni .-ezmek
ti' gıj jınnıyet 
ka un'''''"^'"'ı üegıl, (;ok daha ba|-
Oit p" . ' 'sr da çlnıd) tehlikede-

' en i t̂  , ^ 
"" az "^ nıeaclesi artık val-
'"'"imkü"" ^° ^ahırla halledilmesi 
BrobijJ' ''"' "•'•' mür^'îP.bctleri 
sıUhun ' ''^^''O". S'mtiı meiele 
l̂ Uvve,, "^^"^esı ^'^ batının mühim 
fuhunu^ ' *''="''"da bir isbirliti 
fiil höif. teminidir. Bu kuvvetle-
*«ltrmH * '̂ Sovyet Rusya'nın ga-

'"<*en bindir.» 

*"!erikolı bîr kız 
•'Müslüman oldu 

Patn- «ZMtH, ÖZEL 
fınaa w '*'''̂ '̂3le iEiııılı 24 yasla-
»ılr j^,?''' Amerikah kıt dün Iz-
'fk lvı^™'"*"ne müracaat ede-
""'•ilrm 1"""®" olmak istediğini 
''"ciyıl "•• ^<: ay önce bir Türk 
''Hilsiü! «\'lenen Amerikalı kız 
"laniı»*" ^'"'"' inceledim. Müs-
*""»<iıtn '""^a"'* «**"' olduğuruı 
'«n ^'. Kur'an herkesin insanlıK 
'»îtir '^'"asını emredıyor> de-

Ĵ *̂  Ş İ U T K E F K E N ' D E 
"̂ Â̂ AIARA BİNDİRDİ 
'^UÎ!"?'" Necati Pehlivan'a ait 
^""suiri Necati Pehlivan gilebl 
''e Un, '^" aldığı kömür yükü 
»'ha ^^"ımız? gelirken, dün sa-
?« kay^r'^' Kelken adası civarın-
1 •fîsilik * bindlrmistır. Geminin 

^ . Meri Ringer adındaki kadm Emniyet Müdürlüg üne başvurarak Peter Rmger adındaki 5 yaşındaki 
W kedisine pa.saport almak için teşebbüse geçmi'itir. Kediyi İsviçreye götürmek Uteyen Meri'denyete-
rlner raporu istenmiştir. Resimde Men ile kedisi Peter görülüyor. (Foto: AKSAM — Aydın ÜNSAL) 

«hli; «İye hıürettebatı civardaki 
'••'laral " '̂̂ .̂vnnu tarafından U«r-

^araya çıkartılmıştır. 

İdil Biret, Amerii(ada 
Kompozitöriere ait 
bir ödüi*ü l<azandı 
ödüle sevinen sanotçı, berberde resmini 
çeken foto muhabirine« artist değilim ki» dedi 

CeUlattSn ÇETtN 

pvüNYADA yalnız kompozitörlere verilen Lıly Boulanger ödülü, ilk 
defa olarak ünlü Türk virtüözü tdil Biret'e verildi, önceki gün 

Boston, Massachusets'den gelen resmî bir yazı, genç sanatçıya 600 do
larlık ödülü kazandığını bildiriyordu. 

I İdil Bıret bir Amerikalı görevli 
] taralından kendisine uzatılan bu 
I yazıyı okur okumaz sevinmiş ve 
I heyecanlanmış, sonra da garip bir 

üzüntüye, garip bir sessizliğe gö
mülmüştü. Bunun da sebebi. 23 
kasım 1963 günü Boston'da ce
reyan eden müthi? olaydı. Bir za
manların hârika çocuğu ve gü
nümüzün ünlü v.irtüözü olan tdıl 
Biret, o gün Boston da, Boston 
Senfoni Orkestrası eşliğinde kon
ser veriyordu. «Beethoven'in ruhu 
geçmiş» dedikleri sihirli parmak
ları tuşlar üzerinde gezinirken bir
den bil kara haber duyulmuştu 
«Başkan Kennedy öldürüldü. .» 
Salona dalga dalıma vavılan bu ka
ra habere rağmen genç sanatçı gü
cünü yıtırmemis ve konserine de
vam etmişti. Yalnız programda kü
çük bir değişiklik olmuştu. Sı-

(DcTamı S ı , 7 Sü, < da) 

BU SOKAĞIH ADI 
ALİ İHSAN KAlMMti 

DEĞlŞTİRİLEMEİ 
MİIU TÜDK TALEBE BİRUĞİ 

LEFKOŞK, Özel 

Önceki gpünden beri 
Lefkoşe dahil bü
tün Kıbrıs'ta tam 
bir sükûnet hüküm 
sürmektedir. An
cak dün Lefkoşe i-
le Girne arasında-
kî Dikimo köyüne 
Rumlar saldırmak 
istemişler ve ateş 
açmışlarsa da İn
giliz birliklerinin 
müdahalesi üzeri
ne bu saldırı da 
önlenmiştir. 
önceki ffün kanlı çarpışmala- I 

rın nldu&u Gazîviran ve Çamlı- t 
kövdp iki cemaat arasında anlaş- I 
tna imzalanmıştır. Bu çarpışma- I 
larda Gazjviranda beş. Camlı-
kövde de bir Türkün Rumlar ta
rafından öldürüldüğü kesin ola- I 
rak anklanmıstır. ' 

ATEB KES ANLAŞMASININ I 
METNt 
Gazivjran ve Çamlıköv'ric cere-

.̂  an r d e n -.-.'.-.^^larrian ^nnva fnr .^f , 
- •ııjı. 

1 - T;,raflar hJr djıha birbirle
rine ate,= etmovpcpktır 

(Devıırm S« 7 Sü » da) 

Kıbrıs'a yardım için 
13 milyon lira toplandı 

ANKARA, Ö n l 
Kıbrıslı soydailanmıza vardım i-

çin olayların basladıjfı andan iti
baren Kızılay şubelerine vat ın-
lan yardım miktarı 13.915.839,37 li
rayı bulmuştur 

İDİL BİRET 
Bdşanh sanatçı 

HACCA TRENLE 
GİDİLMEYECEK 

Covat OKTAY bll4»i7er' 
ANKARA 

Hacı adaylarının tıenle yurt dı
şına çıkmaları menedilmiş ve hacı 
pasaportu taşıyanlara tren bileti 
kesilmemesi bildirilmiştir 

Karayolu ile hacca gideceklerin 
en az 7 otobüsle konvoylar halin
de gitmeleri Bakanlar Kurulunca 
kararlaştırıldığından, trenle V"''* 
dışına çıkıp münferit vasıtalarla 
hacca gitmelerini önlemek için bu 
karar alınmıştır. 

Felâlceti rüyasında gördü 
fakat kardeşleriyle öldü 

DİYARBAKIR, (AA) 
Gördüğü rüya İle uykusundan 

fırlayarak ailesinden yedi kişiyi 
ölümden kurtaran bir çocuk, iki 
küçük kardeşini de, sezdiği felâ
ketin pençesinden almağa çalışır
ken, onlarla birlikte can vermiş-
tir_ 

Önceki gece sabaha karşı, Arap-
şeyh gecekondularında oturan 13 
yaşlarındaki Eşref Değirmenci, gece 
yarısı uyanmış ve on kişilik ai
lenin bütün fertlerini telâşla uyan
dırmış «Bir rüya gördüm hepimiz 
simdi öleceğiz, çabuk kaçın, dive-
rek evdekUerl birer birer dışarı 
çıkarmıştır. Sıra 6 vaşındak) Tah
sin ve 3 vaşındakl Nezire adlı kar
deşleriyle kendlrtne geJdiginde son 
vagmurla İyice yıpranmış olan şe -
cekoşıdu, çökmüş ve üç kardeş 
enkaz altmda kalarak ölmüşlerdir. 

^ l̂ilU Türk Talebe Blrlijı Bakırköydeki AH İhsan Kalmaz »o-
'tkıu '^**'"'" l«miıvn deilştirllmesı konusunda Belediye Meclisine 
Sın i ^*P'^'«'*' üzerine dün saat lî de sokaiın giriçine «Bu soka-
«srn ^ **"••" Kalmaıdur, deji}tirllemez» varili bir levhayı 
'«n K̂"̂" ^y""^" yayınlanan bildiride. Beledl.ve Meclisine yapı-

" ^ teklifin 27 Mayıs İnkılâbına karsı oldutu heUrtilmistir. 

"Gençlik, rulıî 
bühtan geçiriyor,, 

AYSEL 'OKAN' 

Ş EHRİMİZDE üç merkez^, halin
de çalışan ana baba okulla

rı tarafından İstanbul'daki Hüe 6g-
rencileri arasında egzistansiyalizme 
doğru önemli bir akım olduğu 
tesbit edilmiştir. 

Lstaııbul Üniversitesi Saflık Mer-
keainde, Kadıköy'de bir İlkokulda 
ve Türk Amerikan Üniversiteliler 
Demeğinde bir yıldır çılismalav 
yapan ana baba okuUtn. a.yTira 
jençllSin clntt terbiyeden de yok-
mn bulıınduSunu ortaya çıkarmış
tır. 

Bu konuda vapılan çahsmalaı 
hakkında bilgi veren okulun ku
rucularında Prof, İhsan Şükrü Ak-

(Davamı Sa. f M. 7 4»t 

Kıbnsta bau yerlerde ateş kes anlaşması ya pildi.. 

•
Gaziviran ve Camhköy'dekı çarpışmalar sonucunda 6 Türk'ün öldüğü kesinleşti. Beri yanda 
Gaziviran'da barış kuvvetleri komutanları ile Türk-Rum temsilcilerinin yaptıkları toplantıda a te j 

kes anlaşmasına varılmıştır. Resimde Rumlara karşı svunma tertibi alaa Türklerin bir ÛMVut arkamndft 
mevzilenişleri görülüyor. »Foto; AKSAM _ A.P.1 

İNÖNÜ, ÇEKİLİRSE IIP 
HÜKÜMETİ KÜRflCflK 
Başbakan da, APnin hükümet kurma hazırlığı 
için «Mevlâ başka tasa vermesin» diyor 

- , • 

% ' • 

Polisin kaçırılan annelerini bulamadığı üç yavrudan İkisi babala
rına hep annelerini soruyorlar. (Foto: AKŞAM — A. GÜNSEV) 

Polisten Omidini kesil 
ve eşini aramoyoçıklı 
Karısı zorla kaçırılan adamın 3 çocuğu 
her gün 'Annemizi isteriz, diye ağlıyor 

g i r ay önce Silivri'nin Beyciler köyünden 5 kişi tarafuıdan ka. 
çınlrtn 30 yaşındaki Sabahat trlbaş'm çocukları halen şeh-

rimizdesi bir otelde, babalarına sarılarak «Annemiıi isterio 
diye ağlamaktadır. 

TAZISIZ!.. 

22 şubat gecesi, Süreyya Tm. 
banlı, Yusuf Işık, Yüksel Celftl 
Karaçayırlar ve Yaşar Demir ad
il <*) kişi, tabanca ve sustalı bı
çaklarla, triba; ailesinin evine 
girmiş ve 3 çocuk annesi olaa 
Sabahat'i kaçırmışlardır, Daht 

sonra, Süreyya, Yusuf ve Yüksel 
(Davamı Sa. 7 Sü. C da) 

Turizmi teşvik için 
müftü ile papaz iş 
birliği yaptılar 

SELÇUK. O N I 
Selçuk tluftıM Ömer Kılıç üt 

Meryem An» Kılisetinm Amerika
lı papazı Mr Ailen, İlçenin turtan 
bakımından mkifsfı için kurulan 
dernekte birlikte ?brev almışlardır. 
Katolik papaz «Irk ve din ajTilıiı 
insanların müşterek çalınmalarına 
mini olarasz Selçuk ve Efes'i ta
nıtmak ıçm Av-nıpa da sen kon-
icraıulir verecetlm* demişti» 

ANSAIIA. eZBU 
A DALBT Partisinin Genel Ku« 

•*^ruldan sonraki en yetkili or
ganı «Temsilciler Meclisi> mn dü» 
başlayan toplantısında, ferekt i j in-
dc yeni bir koalisyon kurulınaıt 
'vii',ıkprrl^'.-ıni •.spahıU'^-^i için 

k». 

Adana ti Başkam. Kânul Tek«« 
rek seçenlerde öldüğü İçin bi» 
ekstgl ile toplanan 54 kişilik Tem-
.•ulciier Meclisinin ilk gun toplan' 
tısınüa daha çok, partiden aj^ıl-
mi5 olan milletvekili ve senatör-

(Dovamt Ba. ? M . t 4*1 

AP KONGRESİNDE 
«İLERİCİYİZ* DENİLDİ 

lİLIFKE, ÖMİ 
Silifke .AP İlçe kongresmde ko

nuşan hatipler «gerçek Uertcilern 
kendileri olduğunu» söylemişler ve 
AP ye geric! diyenlere şiddetle 
çatmışlardır. Bu arada bir hatip 
de «Biz ilericiyiz, ilerici kalacağız» 
demi} ve «Sahte Statürkçülük ya
pan İnsanlar biz de^iUz» demiştir. 

TÜKKÎYENIN 
İLK 

6Ü2İEUİR 
KRAIjÇESÎ 

ANLATiyoR: 

HAYATİM 
VE 

HATİRAUIHM 
BUGÜN 

4. SAYFADA 
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Dikkat moralde 
çökme var! 

»»yhfcn DDY. İsçileri Sen-
(lılcası, DDY. İşletmesine za
rarlı hareketlerde bulunduğu 
ve DDY. personelinin moral-
men çökmesine sebep olduğu 
nu iddia ettikleri Cer Servis 
Müdürü Doğan Balkı'yı «îs-
tenmeyen Adam» ilin etmiş
ler. 

Sendikaya bağlı 2500 i.şçi ta 
ralmdan istenmeyen adam *-
lân edilen Doğan Balkı, Sen
dika yöneticilerinin iddiasına 
göre resmi ve dini bayram
larda tebrik kabul etmemekle 
de un salnuşmış! 

Ah , ah ! Nerde o 
eski törenler. . . 

Bu yılkı 18 Mart ÇanaJckale 
töreni gene bir 41em oldu . 
Tam 600 öğrencilim törene ka 
tılmas! gerekliyken «Çünkü 

kalkan Uludağ vapurunda 600 
üniversiteli vardı.» Çanakka
le şehitliğinde yapılan töre
ne ancak 200 kişi katıldı... Ge 
ri kalanlar ne oldu diyecek-
liniz tabii. Onlar da otobüs
ler kiralıyarak Truvaya bir 
turistik gezi tertiplediler... 
Sonra törenden dönen diğer 
arkada,şlanna vapurda ilti
hak ettiler... Vapur da bir i -
lemdi,.. Seyahat esnasında 
ıgki yasak dendi, anıa buna 
ilk önce gemi personeli ria
yet etmedi, caz, saz hepsi var 
di bu gemide. . Dans eden •-
deneydi . Ve bu geminin Ça-
nakkaleye gidiş gelişi için De-
mzcılik Bankasına tam 150 
bin lira ödenmişti,.. Yani 200 
öğrencinin dışındakiler için 
tam bir turistik geziydi Ça
nakkale . Bu her yılın derdi. 

bu yıl da gene butun depre»-
ti. Ve gençlerinitte şu «o kuv
vetli millî hislerle en dolu ol
mamız gerektiği günlerde şe
hitlerimizin mezarlarına bir 
turistik gezi yapmaktan öte
ye gidemediler... 

U m u t dünyası mı ? 
U n u t dünyası mı ? 

Ankaranın bir azınlık çev
resi —bu çevre kimine göre 
«mutlu azınlık» kimine göre 
de «bitsiz azınlık» - Özdemir 
Nutku'yu yakından tanır. Pi
posu ağzından düşmeyen, 
çok konuşajı ama havaya ko
nuşan şair, çevirmen — ya
ni mütercim— ve Devlet Ti
yatrosu edebi kurul üyesidir. 

Bu ozeilıUeryun ywıı «ra 
Nutku bir çetit «gündüz in
san feçe kurt» dur. O da »u 
demek: Kurul üyesi olarak 
oynanacak oyunlan seçer, son 
ra tiyatro eleştirmecisi ola
rak da bunları gazetelerde ye 
rer, yedi kat yerin dibine ba-
tmr. 

Yine böyle oldu. Geçenler
de seçim tutanağında evet'i 
bulunan bir oyunu almıt:. na
sıl yerden yere vurrau?, aman 
Allah! Varmışlar, sormuşlar: 
«Peki ama siz bu oyuna evet 
oynanır diye ınıza koymuşsu
nuz, bu ne mene iştir?» 

Nutku'nun verdiği karşılık 
çerçeveletip duvara asılmaya 
değer nitehkte: «Kalemi eli-

I 

t 

t 
I • 
t 
t 
I 
t 
t 
t 
I 
t 
I 
t 

NANELER 
Plonı Bıroktık Pilova BoHıyoruz 

• •ynt lmı l»! lUmlcr Tarihi Alcadamiıi «zâtından (Ali 
Maıalıaril nin «La vit quotldiennt daa Muıulman» au 
Moyan Ag»,> iımlndalci kıymetli eserinin 19M Paris t a b 
ının 91 inci ıahi<e<ir.dc pilâvın tarihinden bahsedilir. 
Bu izaha göre bütün $»rk mlUetlarlnin levdigi laızetli 
pilâvımızın tarihi Orta . Çağa bil* «ıkmamakta, an es
ki kayda fora ancak On . beşinci aara dayanmaktadır. 

İsmail Hami DANtŞMEND (Yeni İstanbul) 

— . . . . . . - ^ t 

22 Mert 19<Ş4 Pnz^r 

m* siuica oyuii okuma tu-
rulu üyesi olduğumu unutu
yorum. Ne yapayın»?» 

Kolayı var canım, kolayı! 
İîtita ne ?üne duruyor. İsti
fayı ımutmuşsa biz sevabına 
hatırlatıverelim de olsun bit-
sin! 

Kurdela lar sıraya 
binince... 

Bayan gazeteci arkadaşla-
nmızdan birirun pek cici bir 
oğlu vardır. Murat: Küçük 
Murat ilkokula gidiyor. Bilin
diği gibi, ilk okullarda şöyle 
bir usul var: Her ay sınıfta 
en çok başarı gösterenlerin 
göğsüne birer kırmızı kurdelâ 
takılıyor, kurdelalar bir ay 
sonra yeni başarılı öğrencile
re veriliyor. Murat bugiine 

dek hiç kurdele alamamış. 
Annesi birgün soruyor «Sen 
neden hiç kurdelâ alamadın?» 
Oğlunun verdiği karşılık •'5u: 
«Senin bildiğin gibi değil an
ne. Her zaman kurüelft dağı
tılırken sıraya giriyorum. 

Tam bana sıra gelince kur
delâ bitiyor...» 
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Çıkarma kararına çekimser 
kalan 4 milletvekiline şilem 

A-^TiARADAN emekli Kur. Alb. Bekir Silâhtılar, Başbakan İsmet Indnunun Kıbrısa çıkarma 
sapılması konusunda Meclisten yetki istediğine ve bu yetkinin de 491 üyeden 484 unu 

müsbet oyu ile verildiğine, bundan her Türk gbi büyük bir mutluluk duybuğuna İ5»''e' " ' 
İlkten sonra Mecliste çekimser kalan 4 üyeye emas ediyor ve diyor ki; 
«Bu karar asil milletimizin 
hissiyatını diinvaya aksattlren 
bir karardır. Btt konuda çe
kimser kalmak asla eavaz gö
türmez harekettir. Milli mu
kadderatımızın bahia konutu 
olduğu bir günde, salonun bir 
köşesine oturup çekimser oy 
kullanmakla bu üyeler ilerde { 
doğacak bir sorumluluktan mı | 
çeklnmitlerdiı- acaba? Bu mil- t 

Kisü icısîn 

, KAJ^AOİ^Lfi^'^Hu^/p^a^C^i/iiaU^ , SUAT YALAZ 

fkincî günün öylesine 
Çuybar'ın obasına vardılar., 

Ö L Ü M 
Merhum Hüsnü beyin ve Hatice H^cer Hanımın loş , M « -

hura Enver Arman'ın eşi, Sevin ve Serpil Arman'ın anneleri, 
Orhan ve Nail Gürelinin kardeşleri, Orhan Şendiler'in kayın-
valdesi, Şükufe ve Bedia Gurehnin gorumcelerı, Muhittin ve 
Tal4t Güreli İle Hayriye Tancan'ın yeğenleri 

IVilnfer A r m a n 
21 Mart 1964 günü hayata sözlerini kapamıştır, G4n4z4sl 

bugünkü pazar gtınü öğle namazından sonra Şi$li Gamüriden 
kaldırılarak Zıncirlikuyu mezarlığındaki ebedi istirahatgfthına 
tevdi olunacaktır. 

Kendisine Tanrıdan rahmet dı!%riz tat. Akşam: 3980 

lelvekillerlmi» böyle bir ta
rihi kararın verildlti gae* yu-
mu«ak yataklarında milli gö
revlerinden ötürü acaba vic
danî bir muhasebe yaparak 
acaba rahat bir uyku uyabll-
roi<:ler mldlrî Acaba bu 

milletvekilleri seçmenlerinin 
önüne nasıl çıkacaklardır, ar-

, kadaslarının yüzüne nasıl ba-
\ kaçaklardır. Cok temenni • • 

derdik ki bu milletvekilleri 
a tarihi toplantıya katı lna-
ıslardı ve «Çıkarma kararı» 
oy birU^l 11» ahnseydı ve bil 
d« bu karardan gerçek guru
ru va mutluluğu bol bol du-
yabllaaydlk,..» 

i! 
Bopziçine sulkost 

9^1t^lliT.anın4^a Ali Br,c^ im 
jâsı ile mektup gönderen ol^ü-
yucumuz limana bakan guzsl 
.veşıl bir tepenin bazı kimse
ler tarafından taş ocajı halına 
«etlrildıgıni \ » pin geçtikçe 

lETT Sİ5U garajından n e k t u p yazan bir İK* ^'^ 
yucumuz, daha {aydah olabilmek için baıka satvU» 
nakli konusunda Fen Müdürüne verdiği dilekçem 
cevap gönderilmediğini, musbel, menfi her "'J''* 
kendisine bir cevap verilmesini ve bunun Genel " " ' 
dürlüğe duyurulmatıaı istiyor. 
Ankaıadan Kemâl Kıhı, artist olmalf arzu^und», bı^ 
lundugünu yazıyur ve kendisine yol |Ö£ieını«mı» 
İstiyor, Biz bu konuda okuyucumuza ' • '^*'* ,° j l 
mayaırağız Yalnız hemen her zaman gazeteler»" 
ılânUi-ı çıkan «rtirt bUrolarıniı başvurmasını »»»' 
İlk vereceğiz. 
Leventten Kemal Bınark Tekel klbrlllerinin kulu''^' 
rından ektik kibrit ciklıgm, ve Dunlarü. baii *>•* * 
tarafından üzerinden alındığını tahmin elHği" 
bildirerek «Acaba Tekel İdaresi bu kutuUnn ««• 
jını kapatıp buna mâni olamaz mı?, diye soru yo'-
Kurtuluştan Mehmet Cumalı okulların daSılma "«*' 

! I 
j Ş 

lennde otobüslere binemedi Jıaj öercncileıın etraf} 
hiçe sayarak son derece gürültülü v« lâÜbali konuş
malar yaptıklarını bildiriyor ve «Veliler, öğretmenler 
görevlerini yapmıyorlar değil» diyor 

I 1 
Uliguıel »orumsuscs 
»thrl çlrkinleııiırenlete 
verilmemelidir ,.• 

boyl» 
ama* 

II 

.vajılhğin kaybolup etrafın boz-
laştığını bildirerek ilgililerin 
dikkatini çekiyor. Okuyucumuz 
h^I böyle devam ettiği mud-
datçe tepenin çok jakm za
manda yerle bir olacalm* ısa-
rahs -

«Su »eklide tamamen kendi , , - _ M u m l i r 
çıkarlar, uğrun. BoSarlçtnin t C f f ; e d C n i t y e i l I t ie f""' 

Bir tortış yüıünden 

güzelliğini bozan bu kijilet 
klmleno yakalanmalı ve ga-

Çuyloar'ın karısı lil^r, ağlıyarak ko. 
casın. ko,fu...j ^^^^ «.̂ ME 

t^AOiNiiM, T O S U N U M U : ! 
ZU VAKINOA KOLU-

SINDA SİL.".. 

Slimerbank 
Merinos, Hereke, Defterdar Kadın ve Erkek kumaşlan 

ÇOK UCUZ fiatla ÎÇİLLER'de Sultanhamam îş Bankası yanı 
No: 53 TEL. 225543 Radar Reklâm: 47/297S 

DOKTORUNUZUN YÜKSEK 
TANSİYON 

PERSONEL 
ARANIYOR 

Milletlerarası işler için kurulmakta elan bir banka, 
bankacılıkta tecrübesi olan ve iyi İngilizce bilen ele
manlar aranmaktadır. İsteklilerin Altınbakkil Oum-
huriyet Caddesi 195 numarada Mr. Harvey Soule»'» 
müracaatları i l in olımur. 

Faal; ;«iâa/<l9â7 

Y^5 aldıkça insan tıunyaaınde tansiyonun yukselme-
aine doğru büyük bir eğilim has gösterir. Bu da elas
tikiyeti azalan damarların kalınlaşması ve kalbin daha 
seri atışlarla dolaşımı temine çalıgmasından meydana ge
lir. Fakat damarların kalınlaşması ve sertleşmesi zaman 
zaman kan basıncını tehlikeli bir dereceye çıkarabilir. 
Bu da damaı-lardakl gerilimi artıracağından bir çatlama 
me.>dana gelebilir. Bu çatlama beyindeki bir damarda 
olursa felç yapar, Vanlılar dışındaki yüksek tansiyonlar 
genellikle belli sajhk s»rtl;(rına riayetsizlikten i len ge
lir. Fazla yemek yemek fazla çalışmak ve fazla içmek 
bunun belli başlı sebebidir. Yüksek tansiyonun belirti
si gizlidir. Bu zamanla vücudun bütün organlarında ra
hatsızlıklar meydana getirecek kadar ileri gidebilir. 
Tansiyonu düşürmek için yajama tarzını düzenlemeli, et 
ekmek çok az yemeli, yorgunluktan, alkolden esaslı 
»urette kaçmahdır, Bareakların iyi çalışması ve gece
leri l.vi bir u,vku esastır. Ayrıca sıkıntı v» zihni yorgun
lukları geri de bırakmaya çalışmak şarttır. 

Içelden mektup se^-ders_ 
Devlet Malzeme Ofisi """,7; , 
lanndan Enver Altaylı "! 
mezunu olduğunu 1949 yılı^^J 
yedeksubaylıgını bıtlrdıîını 
daha sonra da Ofise « " f * " 
»öyluyor ve müdürle aralan 
da geçen bir olay yüzünden 
yılda ancak 50 Ura terfi a' 
bildiğim bildirerek diyor k'^ 

«— Şimdi dört çocuğum » ' 
en buyucu 18 en küçügu 
yasmda. Hepsi de 1»1]'"^' 
ler. Evd . *yedi »»«»'"^ 
ve aldıâım para 500 "'••• j ^ . 
durum karcısında nakil ve 
ylnlml isliyorum. " • 9 " ^ . 
tara yirmi defa Personel M _ 
dürüne müracaatta ''" î ta 
dum «Olmaz «ana na ««« 
ne tayin var» diye cevap v " 
rlyor. İM» böylec* ' * " ^ 1 
yıllık emecimin «nüne » ^ 
çekiliyor. Evlâtlarını n*^'",. 

11» kazanıp geçindirmeye ç»l>-
»an bir babanın fervadı Ue • 
z» sesleniyorum v . tlglUI"»»" 
memuriyet hatamın, •"•, ' 'T,-( 
Jımın tarafsız olarak """"Au 
istiyorum. Şayet ben " * ' ' " „ „ 
l»em şayet bana reva 9Öf" 
bu muameleye liyıksam »ö 
mü geriye alacağım.. 

i 

I 

7ÎııniHiıııııiMrıııııırııııııııııııııi)iıtımitıııınıtıımtmıtııııımmtiwııııııııııııııııııiiiıııııi!iiiiiıııııııııttiH .«iftıi"'' 

verin 
> «tsnnadığı ^r\m\*iTr^ 
$tk İzleri yoklanmğa 

girişliler... 

PAZERTESİM^N tTIBAREN 

IIHKIIRII SiNEMlISİ'nda 
BEKLENİLEN FİLM 

PALOMA 
(La PALOMA) «RENKLİ»* 

B I B I J O H N S - KARLHEINZ BOHM 

Keskin Devlet Hastanesi Baştabibliğinden 
Claai 

Muheounen 
Mlktan badoU 

LU* k i l . 

Muvakkat 
teminatı 

Llratuf, 

KS'î^jn eti (besiliI 
Ckmeic 
>abze ve mayva 
Kum. yiyecek 

3000 k i l o 33000 00 
aOOO k i l o 7200.00 

» kalem 8OIO.OO 
M k a l e m 34430.00 

2821.00 
S40.0 

900.7S 
3t«>.2S 

Kapalı zar< 
Açık 
Acık 
Kapalı »P< 

S u t 14.00 de 
Saşt 14,15 da 
Saat 14,30 da 
Saat ig.lS de 

1 — İhaleler Kalkın Davlet Hastanesinde kuruUcek komisyon hujurunda 30 mart 1964 pazaıteeJ 
r inu yapılacaktır ^ 

a _ Belirij gun ve aaattan bir saat evvel taliplerin muvakkat teminatlarını yatırarak beigeierlnı 
camıeyena vermeleri, 

S _ Şartnameler her gua maıaı u a U e n a d e haıtan* idarelinde görülebilir. Poıta lecılcnelarınden 
mesuUyet kabul edilmez ( B a s ı n : 3686 A. 1932) 29f73 

PARK ve SUS sinemalarında 
RÜTt'K TÜRK FİLMİ 

BüTüK TEMIN 
Leyi* SATAR - Tursnt ÖZATAI • Noray USLü - Aliye RONA 

Ankara Heri*: 1966/2081 

TfŞfKK.Üff 
Sşfrakeıeai rahatiizhgımı tet-

hı« ve tedavi eden Denizcilik 
Bankası, Hastanesi Dahiliye 
Mütehassısı: 

BT. H U S T A F A ÇAKAJl'a 

Asistan Tevfık KıhçasUn, 
Hemşire Aliye Atasev Ue Ser-
v l ı haıtabakıcıUnna an deri» 
şükranlarımı bildiririm. 

Nazif O T U R G A N 

İstanbul Aktar» — 2963 

<»«^»»»M»^«^^W>i^M»^^V>»«%>M»^'»^ 

ELHAMBA 
İ S T A N B L L 

T İ Y A T R O S U 
SON 3 G t N 

Sadık Zevceler 
Çarşamba matinelerden 

itibaren 

İ8TANBLLDA İLK DEFA 

ÜÇ KİŞİYE BİR YATAK 
Adapte eden Tatuf Surori 

Tayfun Reklâm: 117/2978 

•••••eeeea» ••••«*»«^' •^•j 

ANKARA TİYATROSU 

6İZLİ ÖRDÜ 
( 100. Oyun ) j 

SON ON GtN 1 

ÖLÜ C4Nt^ff I 
GOGOL — ADAMOV j 

Panw — Pawrtosi ve Çarşamba funleri matine ve »u»!»'**** 

TENİ OTLN: M E Z A R S I Z ÖLULER . P. ŞART»»* 
I 

Ankara Has: ^1"^ ' 
- - n t . . , M i . . . . . . . . r . „ . , . . . » ^^-^****<^ 

UMUMİ HEYET TOPLANTISI 
HIMA HAFİF İNŞAAT MALZEMESİ A. Ş. 
BETOGLL TOKATLITAN İŞ HANI KAT 3 No. » 

S Mart 1964 de nisap tenun edilmediğinden toplaasjî»^^!^ 
umumi heyetimiz 10 Nisan 1964 tarihinde saat 14.00 'de toP'*^ 
nacaktır. Sayın ortaklarımızın teşrifleri rica olunur. 

GÜNDEM: ' , 
i — 1963 yılı muamelelerine ait idare meclisi murakıp r»P<"̂ ' ' 
rmın okunması, kabul ve tasdiki ^ 
2 — 1963 yılı bilanço kâr ve karar hesaplaruun taedlki il« i"*^ 
meclisi ve murakıbın ibrası y 
3 — İdare heyeti üyelerinin ve murakıbın ücretlerinin t*"' 
4 — İstifa eden murahhas azanın yerine baçkasmın tay"*' 
5 — Dilekler ve bu hususta alınması gerekli kararlar. 

İlâncüık: 9273/! 

TÜRK LH;İ. Esna} TüccMinm 
Kazanması isin 

Törkten AIıs — Veri; Edinil 
İyi AhUk Demeği 

ı#^>>Wi»iM'^^^^MM»^MMMMM»^M»^'M^»^y^^^M^^^^»^^^MMMMMN^MMMMMM^V^»M'MMMM'^M»^^*^*^<^^^^^^^^^^^»*^^^<^MM»>W>»>^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

ANNE VE BABALARA 

MCR GÜN SABAKTAir AI|AMA KADAR HAFTADA 40 SAATTEN FAZLA AMCLI VC NAZARİ 6«RCTtM. 
( AYDA MAARİFTEN TASDİKLİ DİPLOMA VERİLİR 

An«it Mli|m«Ur. Fabrikada v« A B M E T EKMEKÇİ Tamir Atel- • Kurs, mütehaitıı ogretınsnier aezaıetmde, Kuantılıdtr. 
vejerindedlr. BliMt tamirat yaptırarak yetiştirilir. • Bütün ogretım malzemesi, Febnka tarafından ücretsiz ve-
OiMJKİaB nlanltre yer tamın adUtr. rıimektcdır. 

• İlkokul mezunu Belgeli . Belıesız herkes »iınu. 
YAZ DONRMl KAYITLARI M MARTA KADAR DEVAM EDECEKTİR 

•'••. Mart 19«4 tarüuna kadar kayıtlaırmızı yaptırınız. Müracaat HuKumet Caddesi No n (Vilâyet arkası) AJNKARA Telefon- 11 42 I» 
K O T : Hiçbir yerde «ube ve teıaallelRiU volctur. BROSOR İSTEYİNİZ. Ankara Akism: «58 

Ev Honımlanna Müjde 
BUZ DOLABİ SANAYİİNİN HARİKASI 

CROSLEY 
DOLAPURI PEK YAKINDA YENİDEİİ 

HİZMETİNİZDE i ıi'jîmf»"»»^»^ 

KvftllUiivUık 



.y"\ 

!S Msrt 19«4 

5>.vi' 16677 
LAN 

2, s, 4 s tael »alılf«l«r SU Uı«; I . » 
İnci lahifelerde 2S lir»; kayıp f»-
şekkiiı, ölüm, mevUd 80 (S «anJim» 
kadar) Dedum niıan, nikâh SO İ fa 

RBOKE: reHKtYB IçJ» ««nainı TB 
AU% «711$! <0 ttc ar ı4 ı U 
Uradıt Vabaneı memlekat-

I*™ PTT ttr'an ıl«»» MIIUT ATiık aUon» roktuı 

Güneş 5,59 11,36 * Akşam 18.23 12.00 
Öğle 12,21 5.58 * Yatsı 19.55 1,32 
İkindi 15.48 9,25 * İmsak 4.16 9,54 

Hicri 1383 ZİLKADE 8 jr R u m i 1380 M A R T 9 
Takvim \'A»>AM,\,'« LJ Y A L A Ğ I N I 

l A A H H t l E T M l S T t a . 

! 

Yıhn büyük çekilişinde 
Ziraat Bankası kasalarından çıkacak olan • • • 

ZİRA TAMAMI 11 MİLYON LİRA TUTAN 
İKİ DEV İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ İLE TA
SARRUFU TEŞVİKTE GÜZEL BİR ÖRNEK 
VEREN T.C. ZİRAAT BANKASI MUDİLE
Rİ HER ZAMAN KAZANÇLI ÇIKARLAR. 

Caraet Ağaoglunun, önemli bir 
politikacı '-e bakan olduğu za

man da Kitapları yayınılanmiştı: 
«Kuvvav-ı Millîye Ruhu». «Ba -
hamdan hatıralara, .Babamın ar-
kada^Iarı>-

Bakan Saınet Ağaoğlunun kita
bı yayımlandı mı gazetelerde, der
gilerde hemen eleştiriler çıkardı; 
bunlara eleştiriden çok övgü de -
mek daha doğru olurdu. 

Şimdi hiıkümlü olduğu müebbet 
hapis cezasını çekmekte olan Sa-
met Ag'aoğlu'nun yeni bir kitabı 
çıktı; «Hücredeki Adai'n>. Kitap çı
kalı üç ayı geçiyor, ama dergiler
de kitao için bir eleştiri göreme
dik. Bu durum, toplumsal nitelt-
şimizi değerlendirir. Bütün insan
lar, bu türlü acı gerçeklen çok iyi 
bildiklerini sanırlar. Amerika'yı da 
herkes bilir ama herkes Ameri-
lia'v görmemişin. Herhangi bir 
doğruyu ezbere bilmek başkadır, 
yaşayarak bilmek yine başka ,. Sa-
met Ağa^glu. bildiğini sandığı ger
çekleri, simdi yasıyarak bir dah» 
biliyor. Bu acıları çekmeden bile
mezdi, nitekim bilemiyordu Bil
mediğinin Oır örneği: 

Bir şair 1931 de Türkiye'den kaç
mıştı. Küçük bir çocukla yardım
sız, bakımsız, desteksiz kalan eşi
nin kapısına, içinde üç siyıl poli» 
memuru bulunan bir cip verlesti-
nldi Bu üç poliF ve cip on vıl 
bo.vunca, çocuklu ve tekbaşma bir 
kadının arKasındaydı .\'için? Bu, 
devlet bütçesine çok pahalıya pat 
lavan. bir işkencedir. Toplumumu
zu biliriz- Kapjsmda ciplî uç poli
sin bekleriiŞ' kadını herkes valnız 
bırakır, yapayalnız. bir basına, 
kimsesizliğe ve açlığa.. Bu kadın 
pasaportunu alıp gitmek istedi. 
Pasaport verilmedi Kadın o. za
manki hükümetin içinde, derdini 
anlatabilecek birini aradı; buldu-
Sur.u sandı: Samet Ağaoglu .. Bu 
bakan yazardı, sanatçıydı, vanj in-
.san çilesini anlardı, yalnız babına 
bır.^kılmıs oir ananın dramını an
lardı. Yani kadın bövle sanıyor
du. 

Bakana gitti. Bakan Samet Ağa-
oSiu bu kadına ne vaptı dersinlıT 
Kovdu. 

- Ne cesarcllc bana geliyorsun! 
riıve bağırarak kadını kovdu. 

Bu kovuluştan sonra o nnn^. yal-
ruzhı^ı, tckbaşına bırakılmıslıSı. u-
marsızhğı içinde i n l e r c e ağladı. 

Niçin bu olayı anlattım. bilir 
mi.!;iniz? Bana öyle geliyor ki. 
Hücredeki Ar;am>ın yazarı müeb

bet hapse hükümlü eski bakan Sa-

"HOCREDEKiflOAM 
SAMET AGAOGLU 

f f 

mel Ağaoğlu'nu hapisten Cikarı-
«12, onu yeniden bakan yapınız ve 
ona yine o Kadın ricaya gitsin, 
sanırım, bu sefer kadını kovamı-
yacaktır. 

İşte. yaşayarak gert,'egı anlamak 
budur Ama ne yapalım ki, bakan
lık sorumunu üstüne yüklenecek 
olan insanları, böyle bir anlayışa 
ulaştırmak için. onları hayat çar
kının bütün dişlileri ara^^ından ge
çirmek elimizde değil ki.. 

Bizim politika ilerigeienlerımı^, 
doğruları \ aşıyarak ögı-e-ıdikleri zn 
man. artık iş işten geçmı-, olnyor. 
Onun içindir ki. emekliye ayrıl
dıktan, işbaşından çekildikten, ik
tidardan dü>;tükten, cezae*. lenne 
girdikten sonra onKırla lîon.uunu?. 
ne kadar dotru düsündükiermı ça-
şavak göreceksiniz. 

Şunu dcmok istiyorum; azar, 
sanatçı, hikaveci Samet A.̂ a'>glu*-
nun cezaevinde bulunuşuna '̂t k az 

YAZAN 
-•ııııııııııı -•• * m A ^ * » l ^ •ııııııııııııııııııııı 

I AZİZ NESİNİ 
ı l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ı 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 ı : 

i n ö n ü vetmı^dört nıü, yetmıt^bes 
mi vasılıriavriı Cp.TaevinH»!^; rtn 

madını görebilmek için, kucağında 
torunu, cezaevi kapısında bekli
yordu. Gazetelerde resimleri çık
mıştı: Üç çeyrek yüzyıl .Nüşamıs-
Kurtuluş Savaşı kahramanların -
dan. Cumhuriyetin kurucularından, 
eski ba^bjkan. eski Milli Sef eski 
CumhurbaşKanı. kucağında toru
nu cezaevi kapısında... 

Bu resim.leri gazetelerde gcrünce. 
i.̂ ter istemez bir de kendimizi dü
şündüm- İnönü'nün cumhurbaşkan
lığında, başbakanlığında cezaevle -
rinde olduğum günleri . ı,:̂ ><"]l--lari-
mi7, İnönü'den daha : ^ l̂ı babam, 
cei'.aevı kapısında beklerdi. G-ö-
rü«memiz çok. çok 70rdr.. 

O günlerimin acısıyla. torunu 
kucağında cezacvj kapısındaki İnö
nü'ye «Nasılmıs...» diye düşüne -
medim. Çok kişi acınmıstır tnönü-
nün o günkü durumuna Ama ba
na öyle geliyor ki. İnönü'nün ceza 
evi kapısında. torunu kucağında 
bekletilisine çok az kiçı bînım ka
dar üzülebilmiştir Çünkü, o scıyı. 
o acının ne olduğunu ben. ezbere 
değil, yaşıyar-ık bilıyorıım. 

kiiji benim kac":!! üzülebılır; onu 
çok se.'dığimden değil, .lasıl bir 
drama 'düşmüş nifineıınıı . a..-ıva-
rak bildiğimden 

Ne zaman bizde bir sa.naîçt. bir 
bilimci, uğradı olarak, iş diye po
litikanın içine girse, hem politi
kayı pisletir, hem kendisi 'i pis
liğe bulanır. Ahmet Mithat t'-ten-
* ' \ i düşünsenize... Türkiye'de ilk 
roman deyince o. ilk hikây*> de
yince o, Türkiye'deki ilkleriı. i'<?k 
çoğu .Ahmet Mithat Elendi dir .'̂ ma 
politikanın içine dalınca o hüvük 
Ahmet Mithat Etendi küçülüverır, 
minimin.ıacık olur Göbeğine va
ran sakalından utanmadan, daha 
önemlisi bovunu asan kitapların
dan utanmadan Abdülhamit'e cur-
nalcılık eder. .tBasiret, gazete^îin-
de. ancak Mithat Paça bldürüiürse 
«.Aziz vatan kurtulacak!» diye va-
zar, 

Va koca Ahmet Vefik Paşa Tür
kiye de tiv:.tro deyince ilk akla 
gelen onun üdıdır: hem sanatçı; 
hem de bilime.. . Ama ne yazık ki, 
Abdülhamlt ilk «Meclis-i Mebu-
san>ı kapattırmak için Ahmet Ve

fik Paşa adlı kuklasının tpıni çe- ı 
ker. j 

Büyük tar-hçı. tarihinde «-Jslup j 
• ahibı» Ahmet Cevdet Paja, ugras 
î̂lr.rak politika çamurvına batınca 

kirlenmekten kurtulmadı. Büyük 
ölçüde sanatçı, bilimci olup da. 
politikaya girince temiz kalmış ola
nını hatırlıyamıyorur. Namut Ke
mal bile... Aslan .>eleli vatan şaın, 
yıllarca savaştığı istibdadın mü -
messilinc sığınır en sonunda. 

Bu gözlemlerden, sanatçmın .'£ 
<in hilimcmip politikayla uğ-
raşmıyacağı vargısına varıl-
mamalıdır. Tam tersine astl 
I) politikavla u ğ r a ş a c a k . 
N<Ş var ki sanatçının devrimciliği 
ve 'lericıiığv ' . i ' , , bfr-.zaman ku
tucu olan iktidar oo)ıt;kasımn I s l -
sı.s*!na kovar, vanu'.a . 'e arkssuiî' 
değil... Sanatç- ve bilimci, ne za
man iktidarın koluna girmişse kir-
lenmislir. San.-;!.:-, yeıi. iktidarın 
karşısı... Çünkü sanjt. J f̂ı ut »n-
cak sezUebile'i özinmlennderı lal-
karpk gele. ci; d)ha ivinfn özlem; 
dir. sanatçı d.̂  t^jm.n müm*-is;îi, 

Samet Ağaoğlu bakan olunca ı-
çimden heı^ S'i-'ie aeçirı.ı*':ıir,tUr: 

Bre Samet senin ne i^in var 
orda.. Senin verin mi orası? 

Faruk Nafiz Camlıbel için de 
b»y)e düşündüm.. 

.'anatcmın en kötüsünün, en ko
tu eserinin en bozuk satırı, poli
tikanın en üstünde bulunan en 
büyük adam.ın işinden önemlidir. 
Örneği ortada: Hiç bir devlet 
kıalsız. basbakansız. cumhurbaş-
kansız. bakansız kalmaz, a.ma bü
yük sanatçısı olmayan, bir süre sa-
natçısız kalmış devletler çoktur . 

Samet Ağaoğlu. edebivatta bü
yük bir dtjer di-ğildı. olamadı da.. 
Ama onun az değeri bile. bakan Sa 
met Ataoğlu'ndan çok daha değer
liydi: iste bunu anlıyamadı. 

*Hücred'''çi Adam» kitabını okur
ken, bakanken anlamadıftını. hüc
rede anlamış gibi görünüyor Yaşı-
^aıak bilmek rtnemîi.. 

Kıtaola -lort hikâye var. güzel 
değil hiç buı. Ama yine de, gü
zel olmavan hikâyeler, onun bir 
zamanlar başarıh sayılan DOİİtıka-
cılığından çok daha güzel.. İçlene
rek, üzülerek, duygularına yer '»•r 
katılarak kitabını okuduktan son
ra, büvük bir kızgınhkla sormak 
geliyor içimden Hücredeki Adam'a. 

— Senin ne işin vardı oralarda 
Samet? 

NOT: «Hücredeki Adem» kitabı-
IM baıka bir raıunda ele «lacağun. 

::nKi:::" 
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HALKİMİZİN YÜZDE 60'\ 
ELiFi GÖRSE MERTEK SANAR 
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lyjEMLEKETIMIZDE her yüz kişiden ancak 4« tanesi okuma, ya»-
"' ma bilmektedir. Daha doğrusu, her yüe kişiden kırk taneai 
Okuma, yazma bilmediğini İddia etmektedir. ilkokul y» da 
ilk öğretim kurslarını bitirenleri (Aur. yazar saymak mümkün ise, 
bu yüzde kırk ancak böyle ortaya çıkmaktadır. 'Voksa, Türkivede 
okur, yazar sayılan bu yüzde kırkın yüzde kırkı bile gerçek an
lamda okur. yazar değildir. 

Dünyada ve bizde okur. yazar oynayanların oranları ile ilk
okul çağında olup da okula gidenlerin oranlan şöyledir; 

tnslllsra 
Almanya 
A.B.O. 
Fransa 
italya 
'VHınanlaian 
T«rkİTa 

Okur-yaıar o lmayanı» 

% 
O 
I 
t 
S 

IS 
M 
t i 

Okul 

Ocula 

çağında olup 

gidenler 

M.4 
H.T 
n.t 
S4.T 

40.4 

da İlk 

% 

Lv. A. İst. (2) No. h Sat. Ko. Bşk. dan 
'?*^Ct _ DEMiHKAPI 

««bm "•' "l^tivaç için 2490 saydı kanunun 46 ncı maddesmin ( O fıkrası gereğince müteahhit nam ve he-
'«blU^ Pazarlıkla aşağıda yazılı eşya satın alınacaktır. Numune, evsal ve şartnamesi Komisyonda goru-

Ctlls, 
Miktarı Tahmin Kesin Pasarlık gün va 
Metre Tutarı Teminatı saati. 

Lira Kr Lira Xı. 

Türkün Kazanması iç in 
Dünyanın Her «er inde 

Türk'ten alış — veriş ediniz 
İyi Ahlâk Derneği 

'«1 ıçlB Kolon 2S0O 94ü — 30/Mart,'1964 
Pazartesi U de 

l \ \ \ \V A sO.^ ^ 
Pt V . \ \ O İ , \ I t I 

^retormo Fatura V«n4tr. 
sUH-^VLÜcCAV lurki),» 

•.i'ibvioa 

Türkiyede bugün ortaokul çatmdakl çocukların ancak yüzde 
19'u. lise çağmdakilerin 5-üzde 9'u. üniversite çağındakilerın de 
yüzde 3'ü okuma imkânı bulabilmektedir. 
YATIRIM NEDİR? 

Milli gelirin yaratılması ve harcanması ile ilgili işler devlet 
ve özel kişiler eliyle olur. Yani özel kişiler, tlcret. kâr, faiz ve 
kira gibi gelirler sağladıkları gibi devlet de çeşitli iktisadi faali
yetleri karşılığı kâr, faiz ve kira gıtaı gelirler sağlar. Devletin bu 
şekilde elde ettiği gelirler de miIlL gelirin bir parçasıdır. 

Devlet bunlardan başka, çeşitli «İmse ve kuruluşların gelirle
rinden de vergi alır. bu da gene devlet gelirlerinin bir parçası
dır. İrte devlet ve özel kışı ve kuruluşların bu gelirlerinin bir 
kısmı tüketim listlhlâk) için harcanır, bir kısmı da bina. yol. 
köprü gibi tesisler vapılmasına. kamyon, traktör, gemi gibi araç
lar alınmasına kullanılır veya buralarda kullanmak üzere birikti
rilir. Gelirlerin bu şekilde biriktlrilmesine «tasarruf», bu tasar
rufları tesisler yapmak için harcamaya da <yatn'iiTi» denir 

Bir memlekette millî geliri artırmak, yani hayat seviyesini 
yükseltıvek için durmadan ve her yıl daha çok yatırım yapmak 
gerekir. 

B t R F A S İ T D A İ R E 

Çok ilmî. ÇOK karışık tariflerin ötesinde yatırım ile millt ge
lir arasındaki ilişki kısaca şöyle anlatılabilir; 

«Bir memlekette millî gelirin artması, istihsal edilen malların 
ve yapılan hizmetlerin artması ile olur Ma! ve hizmetlerin art
ması için bunların İstihsal edilebileceği tesislerm kurulmuş ol
ması lâzımdır. Ayrıca istihsal edilen malların kullanılacakları, 
tüketilecekleri yerlere taşınması için gerekli yollar bu yollar üze
rinde çalışacak vasıtalar mevcut olmalıdır. 

Bütün bu çalışmaları yapabilecek esviyede de insanlara İhtiyaç 

İNGİLTERE 

ALMANYA 

A.B,a 

FRANSA 

İTALVA 

yUNANİSTAN 

TÜRKİYE 

OC/MAVAN1.AC 

% 0 

% 1 

% 2 

Z 3 

Tc 13 

% 26 

Z61 

OKUL ptOnVCIA OLUP at 
İLKOKUI.A OİDmNLtB 

% 96.5 

% 66A 

% 89,7 

Z 79.6 

To 5it.7 

% 67 

% 40A 

i 

i 
i 
MI 
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Vardır. Bu ise fabrikalar, yollar, okullar gibi tesisler kurulması
nı, yanı venı yem yatırımlar yapılmasını gerektirir. Bir memle
kette gelirin ne kadarı tasarruf edihrse ve yatırımlara kullanı
lırsa milli gelirin artışı o kadar hızlı olur. Yani, yapılan bir fab
rikada çalışan insanların biriktirecekleri para ile bir başka fabrika 
yapmak mümkün olur. Böylece her yem yapılan tesis bir evvelki 
ile beraber gelirin daha da artmasına hizmet eder. Ayrıca yatı
rımlar yapılırken bir Çok insana da yeni iş sahası açılmış olur. 

TÜRKİYEDE YILDA NE KADAR 
YATIRIM YAPILIYOR? 

1950 yılında Türkiyede 1.1 milyar hralık yatırım yapılmıştır. 
1961 yıbnda ise bu yatırım miktarı 7.4 milyar liraya çıkmıştır. 
1950 İle 1961 arasında devamlı bir artış gösteren yatırım miktar
larını gösteren tablo şöyledir-

19.50 de 1.1. 195! de l.;i. 1952 de 18. 1953 de 2. 19S4 de J.5, 1955 
de 3,1. 1956 da 3.3. 1957 de 4. 1958 de 4.9, 1959 da 6.6., 1980 da 7.5 
1961 de 7.4 milyar lira. 

î 

I 

J 
Vepyeni Bir Jet! I Nisan'dan itibaren Luftlıansa Avrupa Jet Boeing 727'yi sefere icoyuyor 
jy^ansa o gön flünyanm en yeni ve en modern jet uçağı olan Boeing?27v 
ÎJl'J^a »çi seferlerinde kullanacaktır. Lufthansa en tanınmış Amerikarı uçak 
77'"''̂ asmın yapısı olan bu uçaktan 12 adet sipariş vermiştir. Fena bavaşartir, 
?^^6rn tekniğin bir harikası olan bu uçakların inip-kalmalanna tesir edemez 
^^Şka jet uçaklarına elverişli olmayan kısa pistlere rahatça inip-kalkâbilen 
^oeing 727 jetleri havacılık tarihinde yepyeni bir çığır açmaktadu-, 
*"iamen yolcuların emniyeti ve rahatlığı düşüntitef ek yapılan BM modern uçakla 

î^^fte 1.000 km. uçarak memleketler arası mesafetefjni adeta yutmaktadırlar 
^ "dişinin rah'atça uçabıîecekleri Boeing 727 feithâssa ktsa ve orta mesafe 
vUşları için hazırlanmıştır. 

j ^̂ upa da Boeing 727'yi ilk setere koyan uçak şirketi tufthansa dır » Nısar 
l̂ rıhincJe İlk def a Frankfurt Barcelona Madrid arası seferini yapacak olan bu 
^^klar Cıç hafta sonra Kopenhag - Stokhofm. Milano ve Roma'ya da gideceklerdir 
^ seyahat mi düşünüyorsunuz? O hâl4te lATA uçak seyahat acentenizden 
^^ansa'yı sorun 

LUFTHANSA 

Lufthansa 
> ' 

AMbıift ÂkiVB'' ^^^^ 
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Bu Pazar saat 12-13,30 arası telefonunuz 

çolınca "ALO,, yerine "AKFİL,, derseniz 

Alffil Mamullerinden kazanırsınız. 
Telefonla konuşan :MüZAFFEn[PCyLEf!. 

AKFÎL Kumaşı - en iyi kumaş 
Yıldız: 469/2979 

Dr. TÜRKAN AKALIN 
ÇOCtK HASTAUKJJlıItl MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Alcsaray Ceylân Sole. Uludağ Ap, No. 2/3 
B««ta kabul i n l e r i : Pazartesi, çarşamba saat 17 den sonra, 
diğer çünler saat 15 den Minra. Tel: 27 42 76 İst. Akşam \ 

Adrt» , Ktırukopru 35 ık. No. 21 -P .K J8 • T«l.: 2320- IS84 
A D A N A 

•iıilFB rTTImti-nıılııMM-. 
Zltst Rekl&m: 16/2959 

İlk Tiifkiye (jMIniıı Hatıraları 
Anlatan: H Feriha I>AQ (Tevfik) 

JÜRİ ONUNDE HEYECflNDflN ÇOK 
FENfliaŞMIŞ VE B U Y I L M I Ş T I M . . 

Bu gün* kadar Cü'tellik Kraliçelerinden çoğunun «özü «dlidi. 
Ve gene çoğu gazete nitunıarmda yer aldı. Fakat bu arada ilk 
Türkiye Oüzeli olan Feriha Tevfik hep auıtu. Daha doğrulu, 
kendi deyimi ile. «kendinden balısedilmekten« hep kaçındı. Oy-
>a iik Türkiye Gü;;eU olmaaı sebebiyle, onun konulmasını», 
hayatından v* lıitıralarından ıdz açmasının ayrı bir önemi vardı. 
Feriha Dağ (Tevfik) ıırarlarımız sonunda nihayet hitırala-
rıaı AKŞAM için yazdı. Aşağıda bu seriyi bulacaksınız. 

QÜZELLİK Kraliçesi olmak benim İçin önemli değildi. 
Önemli olan, Amerikaya gitmek ve orada film yıldızı ol

maktı. İşte o gün yarışmaya katılmak üzere evden çıktı-
ğun zaman, hep Amerikayı düşündüm ve Amerikayı hayal 
ettim. Kadıköyden vapura binip köprüye gelmiştik. Bura
dan da bir otomobile binerek yarışmanın yapılacağı gaze-
cenin yolunu tuttuk. 

diSi 60 kişilik jüri önüne de böyle 
bir korkuyla çıktım. Kaatilln o 
korkunç vüzü ve kanlı bıçaSı gö
lümün önünden gitmiyordu. Ka
panacağımı aklıma bile getiremi-
vordunı. Salon tıklım tıklım do
luydu. Bu çekişme ne kadar .sür 
dU bilmiyorum, bir ara havanır 
yavaş yavaş karardığını gördüm 
Son defa beni salona sokarak ma 
s."inm üstüne çıkardılar. Ne oIdıı?ı 
nu anlamama vakit kalmsdan Tür
kiye Güzeli seçildiğimi ilân ettiler. 
Tahmin edeceğiniz gibi, şaşkınlığıır 
büyük oldj . Birden basım döndi-
Ve kendimî kavbetlim. 

İçimde ?arip bir heyecan, şario 
bir duylru vardı EminönOne geldi
ğimizde arabamız büvük bir sar
sıntı :1e durdu. Yenicsmi önünde 
büyük bir kalabalık itişip kakışı
yordu. Camdan başımı uzatıp bak
tığımda korkunç bir manzarayla 
karşılaştım. Ar ötemizde bir adam, 
elindeki bıcajmı verde vatan bir 
başka adama durmadan sokup çı
karıyordu. İsin en korkunç taralı 
halk durmuş bu manzarayı seyre
diyordu Birden kim baSırriı nasıl 
oldu bilmıvorum, «Tutsanısa T»»-
sanıza» dive sesler duMiIou Bu ar» 
da polisler de göründü. Fakat po
lisler kalabalıktı yarıp olay veJ-ine 
gelinceye kadar, kaatil cami mer
divenlerinden inmeye başladı Kan
lı gözleri vahşice açılmış koşuyor
du. Ayrıca başkalarına da «taldır-
mak istiyen bir hali vardı Polisler 
de arkadan geliyorlardı Bizim -şo
för hemen gaza basarak kaatilin 
peşine düştü. Büyük bir cesaretle 
onu sıkıştırmak istiyordu. Tam 
vaklasacalhmız sırada kaatil ar
kasına döndü ve bize hain hain bak 
ti, sonra elindeki kanlı bıçağı ile 
arabamıza atlamaya kalktı. Kaa
tilln gözü ad.imakıllı dönmüştü, ts-
te bu sırada annemin, «K« yapı
yorsun sofür eiandi» diye batırdı
ğını duydum. Bu arada ben de 
Sözlerimi kapamış ve kaatilin bı-
çaSının her an vücuduma saplana
cağını düşünüyordum. .\rabamiz 
gene birden bire durdu. Önümüz
de fekr«r bir nfltıtflı koptu. Gözle
rimi açtığım zaman, ooiislerin o 
korkunç yüzlü adamı kıskıvrak ya
kaladıklarını gördüm. Sonradan şo
förün anlattığına gpre, kaatil tam 
bizim arabaya »tlıyacaSı mrada po
lisler tarafından vakalanmıjtı 

BAŞIM DÖNDÜ 
KENDİMİ KAYBETTİM.. 
işte böyle bir korku ile Cumhu

riyet gazetesine geldik, Ve az son
ra profesörlerin, romancıların, siflr 
ierin. müzisyenlerin ve yerli ya -
l>ancı gazetecilerin meydana getir-

ONCE ABDÜLHAK HAMİT 
TEBHJK ETTİ 
«O kişilik lüri heyetinin bu ka

ran ittifakla verdiğini öğrenince 
şaşkınlığım büsbütün artmıştı. Ne 
dense bu sıfata kendimi asla layı. 
görmüyordum Eve döndüğümde iU: 
iş olarak avnanm karşısına geçip 
kendimi uzun traun seyrettim. San
ki yüzümü, gözümü, kasımı ve 
endamımı veniden görüyordum Ve 
kendimi yeniden tetkik ediyor -
dum. Bunları söylerken emin olun 
çok samimiyim. Belki bu biraz ço
cukça davranıştı, fakat o neticeye 
bugün bile hayret ederim,. Galiba 
adam liitlıfmda bc.ıı seçtiler... 

O gün Jüri azalan benj bir bir 
tebrik ettiler. Bunların en başında 
merhum, büyük şairimiz Abdülhak 
H»mit geliyordu Abdülhak Hamit 
Beyefendi büyük babamın en ya
kın arkadaslanndandı ve benim de 
Cocuklutumu çok yakından bili -
yordu. Bu yüzden fazlaaiyle heyecan 
lanmış vo bana şöyle bir temenni 
de bulunmuştu; 

«Evladıtn cenabı haktan dilerim, 
yüzün cribî iAlikbalin da «rüzel v« 
parlak oisun,> bu sö/.lerı söylerken 
gözleri dolmuş ve ta kalbime iş
leyen bakışlarını yüzümde gezdir
mişti. 

MÜSABAKAYA NİÇİN 
KATILMIŞTIM? 
Başlangıçta da söylediğim gibi. 

Feriha Tevfik, ilk guzeUik müsabakasına katıldığı günlerde 

bütün arzum. Güzellik Kraliçesi 
olarak Amerikaya gitmek ve orada 
filmcilerle tanışıp artist olmaktı. 
İnanır mısınız, gazeteler müsaba-
)<a yapılacağını ilân ettiğinde hıı,-
ilgilenmemişîmı Aklım fikrim si
nemada ve sineraalardaki artistler
de idi Meselâ dadımla beraber so 
kağa çıktıjımda. yanımızdan gelir 
pecenlerin, «Şuraya bak, su kıza 
bak, tıpkı sinema artistine benli-
yor» şeklinde fısUdadıklaıır.ı du
yardım. Böylece yani bu «onus-
nıaları da auydukça, 31*1151 olaca
ğıma daha çok İnanmıştım. Bu 
arada gizlice Atnerlkadaki bir filnı 
şirketine mektup yazmıştım. Gelen 
cevapta kabul ediliyordum. ama 
yaşım küçük olduğundan bir kaç 
yıl beklemem gerektiği bildirili -
yordu. Surad?. tahsilime devam 
edecek, iki yıl da stüdyoda «taj 
görecektim. Büyük bir gayretle İn
gilizce öğrenmeye de başlamıştım. 
Bir gün evimize misafir gelen es

ki Roma Sefirlerinden Kâzım Be
yin kızı. Manyaszade Feridun Be-' 
yin refikası Saffet Hanımefendi, 
benimle uzun uzun meşgul oldu. Ve 
annemo «Ben bu kıSı müsatıakaya 
sokacftğım,^ cied:. anneni. «Yası 
küçük olmaı, dedi. O da «Kiicük 
ama, boyu büvük, veki lâ olur» 
cevabını verdi Yalnız bir mesele 
daha vardı, aile bunu hoş karşı-
lıyacak mıydı? Çünkü Germiyano-
gunarı.Tın .varisi çok acık fikirli, 
yarısı da aksine mutaasıptı. Bu ara 
da gene gazetelerde okuyorduk, 
müsabakayı idare edecek hakem he
yetine Amerikadan ve dünyanın 
dört bir yanından çok önemli kim 
»eler gelecekti. Bunların arasında 
.s-ııiPMia dünyasından tanmmıg kim
seler de olacaktı. İşte bunu da 
öğrenince kararımı verdim, müsa
bakaya kapılacaktım. 

Yarın: 
AMERtKADA BASIMA 

GELENLER.. 

: Vazan: Julıettr BKNZIlM 

: — 289 — 
• Katerüı, gözleriyle .Amo'vu 
• arıyordu. Fakat şenç yüz'oa.şı o 
: na gözükmetnevi tercih etmişti 
E Katerin onun halâ salonda c l -
: duguna bile enıuı değil Sı. yi»-
; resiz bakışlarını orta yaslı fns 
; mura çevirdi, «Sevdiğim adaııu 
: bulmak için geldim,» diye m ı n l -
: dandı. «Ama size onun ismini 
; «öylcyemeyeciSim.» 
; «— .Niçin soyleyemıvec.'ksı-
; «İZVli 
Ş «— Bana inanmıyaragıuız i-
; Çin!» 
: Genç kadın birden canhıraş 
\ bir feryat kopardı Celll*, m^-
; murun uşaretı üzerine. '.iKr-sŞı 
: öir kerp çevirmişti Acı, dalga 
E halinde Katerin'in vürırtiiıui 
E kapladı Kollarıyle, Dacaklarınm 
: koptuğunu zannetmişti 
; Memur ona hir Uerr 
: tat) etti «Aklınızı tıasınıv.a lnp-
I layııı kızım. Sizf ınanma.-nızı ıs. 
î ter-ienız, mze d -ırtamın ı.^ııııni 
; sövlenıenız lâzım K m n ı r Dv 
\ adamv Gizilce öuradn «a.sıyvın 
: l3İr Burg-onya'lı mı? Havdı. mS-
: kul olun da dahn fazla (MIU-.IZI 
E yanmıyalım » 
E Katerin'in yanakları ' .aş iarnan 
E sırsıklam olmuştu Duyduğu a 
î cıdan konuşmakta eiiç!ü,< ',ekı-
: yordu «Bunu Senyör dn Mon-
E sa lvfye sorun . Onun o n u n 
E bunu hllmest gerekir!» fllye -r). 
: ledi 
; Memur tereddüt etti T a m o 
E sırada iki şövalye salona srire-
E rek işkencF riöseSine vaıtlastî-
E 1ar, Katerin sözlerine dolan 
î yaşlara rafemen K.spntrayı ta 
E nıdı Ötekini ısp ilk defa 'drü-
E yordu Bu zat, kuşatı lmış şehrin 
E başkumandanı olan Orlgan M-
E çl Jan dö Dünua'ydı Herlfes 
; i ıürmetle yana çekilerek ons 
: yol verdi Büyük ce,saretinp .lâ 
E v-ten iyi kalplili5iyle de tanı-
E nan bu a.Ml kişi mahkûma Mı 
E göz attıktan sonra eliyle bir J-
: şaret yaptı. «Bu kadını derhal 
: çöz cellât efendi f.. » 
E KaterinHe konuşan m»!nur 
E itiraz ederek oldu «tyi ama » 
E Düııua onu susturdu cH'iyır, 
: dostum Yapılacak bunca iş du-
; rurken, belki de mâsum olan 
E bir kadına işkence mi fdecesizv 
E Hem size bir müjde çe t inyor -
j dum , » 

: Tam o sırada, hiddetten *^tn\~ 
E beyaz bir yüzle sütunlardan Jiri-
E nin arka.sından çıktı «Bu kadı 
E nı tevkif ettiren benim. Senyfl-
: rüm» dedi. «TehUkell o lduğunu 
: da ben .söyledim. Verdieim »»rnlr-
E leri hükümsüz kılmakln izze.-l 
E nels imı kırıyorsunuz!» 
E Orlean Dükü l.ui'nin gayrl-
; meşru oğlu olan Piç, A r n o y a 
î şefkatle bakarak orülünısedi, JBu 
ı l l l I l ı m ı • • • • I l M l i r i I l I M I I M I I I I M I I I I I I I I M I I M i ı I I I M I I İ İ I I I I I ' 

t r v ı r e n Meral r.A'*P«R*" j 

tebessümün cazibe»!, cdl » , 
çözmekte olduğu Katerımn «^ ; 
gözüBden kaçmamıştı. : 
iki erim Yüzbaşının "n^^'^''' ^,: 
koyarak konuştu «^"'"•'" l ^ i e • 
kümsüz kılmıyorum Arno. • . 
bir şeyi benden na.sıl unm'- ̂  , 
Si lâh arkadnsimsın; '"''^ « ç , . : 
ni öz kardpşimmisşin ^""..„>.,v : 
rim Bu kadını tehlikeli adar^^ ; 
sen soreuva çPkmekte na»-"̂ ^̂  ; 
ama onu ne diye daha f̂ '̂" ,, : 
palamalr.' Tanrı'nın elcis' ',^ \ 
sa yakında burada "'»"'^^..pi; : 
atye'dekt din adamları "i"™ V j : 
liSlni. hanımlar ise bâkıre"S>n', 
tasdik ettiler Kral da "''dııJ^^ ; 
basma «ecehilmesi icir ""' ^̂  • 
zırh hedivp etti Bakire v""-^^ : 
Tur şehrine rio&nı ' ^ ' " ' " , , , , , ? İ 
çecek Blua'dR orduyla ''"'""p, ; 
tan sonra rts burava se""'" : 

l e a n s o r h e s t k B İ ' ^ ' " * " " '^'"^'^ ' , : 
k ü m - ' ^k.beH— '""•'"""•^^.K i 
fftvin etsin Bı> •<pdı^'''' " . • 

, ,. * j . „ . , : 
» l ' i h s f l z l a ' - m « l ' r " = " ; 

ArtKi çare.s-iz ha.smı ''^*,'„,,,) İ 
(ât onu PvaSfl ı^îiM-ri" -'hı^"^, : 
givrtİTİrlce.^ Katerin hiıtün ^̂ ^ ; 
zuvlannı zonklatan tsnrs'ia ^ ; 
m e r düsünilvordu Rmrıne ^^^ ; 
kadar knlav bov "*^'"*'"'°»,ci,)i • 
huvsu? vüzhası OrİPsn ,̂, ; 
cidden eok sevivor nlm^l'V' , ; 
çare k' s ene karim vüri'veni'^^ : 
cek kadar zavıf dnsm''''^" ^^ : 
askerin hâkimlerin kin '^"'" ,j,. i 
kışlarına raSmen. onu •='""*,.,, : 
yıp hörresine kadar t»*"" : 
icahett! İ 

•fr-ff--'' 
Ks Bundan sonraki dünlerde _ 

terinle o kadar az mesful ; 
du ki, gene kadın nerert"'"''̂ ^ ; 
nııfuldııtıınıı zannedeceği ; 

.firnıe-sorguva cekmevf tesehm'i' 
çıkmadığı slbi kim.se onu ?' ^^ . 
ve de eelmedi Katerin ""1* ^,. '• 
meden. Tanrının Icenrti.slı^* .̂_̂  ; 
kalpli bir eardlvan verd'**!-!* " 
retmev- başladı .Pitul'ım 

t^fTfT 

IC9%'"'' terine hic uvenn "''^^^'^" Jl',, 
si «örmesi. «ırf ralımetli k ^^ . 
pederinin vazifesin* 'levr.ılf • ^ ; 
dan ileri "-elH-ordu R" '•^'"^'^l^.ı • 
.Şızm havatta sadece üç İP" _ : 
vardı Elinin İdmanlı olm'-" ıc-.r 

bi' 
rlıi 
iti-

knra.«ını en azından baf^'»^* 
kere dnve" sf.ıman ve cer-eîH 
şük karısı Allson. aüze! y«m^̂ ^ , 
1er. hususiyle bumbar ''e . ^ j ; 
koduvriu Muhasaradan .̂, ; 
bumbarın sadece ismi kaldıŞ ^^', 
hetle, Pit.il da artık Alisoflı'^^^l 
dediknrtulariyle kanaat ^ ', 
zonmdavdı . ! 

( n e » » " " »sr' 

Copyrlnght: Opera Mon^ 

^Fa I 
O KOC: (21 Maıt • tt NtMn) KaMlnki 

kıskançlığa bırakmayın, daha yumu-
»ak V* MfkatU olun, 

BOÖA; (21 Nisan - 20 Mayıs) Boğa
z ı m » dikkat «tmeniz, a o ^ k Mylar 
içmekten, tozdan kaçınmanı* ğaroklyer 

© İKİZLER: (21 Mayıs - 21 Haziran) Bir 
tartışma yüzündan bozuştuğunuz l>lx 
doalla barınma çarMl arayra. 

YENGEÇ: (22 Haziran - 22 Temmuz) 
Bugilnlard* bası hayallarlnlıln «er-
cekiastiğini görebilirsiniz. 

O ASLAN: (23 Temmuz - 22 A«1utoa) 
Koc veya Yay burcundan birisiyi» 
aranızda bir ask do4>biUr. 

EA9AK: (23 Ağustos • 22 Eylül) Bir 
«itrpriz siz* Iniytik bir saadet sağlı-
yablUr 

® rCRAZİr (23 Lylüi - 22 Ekim) Güven, 
ri iğiniz kimselerin dostça yardımK' 
rını kabul etmelisiniz. 

A K H E P : (23 Ekim - 21 Kasam) Uzun. 
zamand&flberi slz) meşgul eden 
gönül problemi hallediilvor. 

® VAY; (22 Kasım - 21 Aralıkl Ma/atı
nıza bir yenilik qetlrme !<te4lnlzi 
gerçekleştirmeye çalısın. 

OĞLAKı (22 Aralık - 20 Ocak) Yakın. 
larmızı kuşkulandırmaktan kacınn 
hic bir ı*v kazanmazsınız 

© KOVA: (21 Ocak - 1* Subal) t* haya
tınızda kesin değişiklik kararlartn-
dan şimdilik kaçının. 

liALlK: (211 Şubat - 20 Mart) Bir ye
re kapanıp kalmayın, acık hava ve 
harekata İhtiyacımı var. 

bir 
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SOLOAN SAAA 

1 - Akustiği 
tana olan yer. 
2 — Uzakta bu -
lunan. l - Bir 
kadın Mit. 4 — 
Tüzemen, Par
lak eimaraa. 
s > Kız evlât 

t ^ Bir tank. 
7 - BaAiflaıu, 
Çalımlı. I o 7 
Bir loru, Bu 
«Una glnnt|. 

YUKARIDAN AŞAAI: 
1 — Uazrin» kandil ve mum ğlbı i | ık ke-

naa labla. 2 _ Bir «eyi yapıp yapmamayı b*-
liTtan iç kuvvet. Bir harfin olcunufu. J — 
Baageri. 4 — iskambilde bir k â ^ . İskambild* 
ba«ka bir Jcâğtt, -s — Tersi hasret kavuftu-
raıt, ISir nota, 8 - . Diskalifiye etme, VUâyM. 
7 ~ Tersi bir renlt. Bir erkek adı. 8 - Key
fiyet. 

DÜNKÜ BULMACANIN CöZÜMir 
SOLDAN SAıiA 
1 -^ Bahriye, 2 ~ Sara, Maa. ) - Aıar-

İ4IIH, 4 - Fa?, ÖL s - İnatçı. I — Ka. 7 -
El, Poktr. 9 - Tatukacl. 

VTTKARIDAN AŞAÖIÎ 
1 ^ Saf irat 2 - BaMD La. 3 - Anr>»-

4 - . Nar, Tep* 5 - Çöl (tnH), Ok. I - tmllı, 
Xa ^ -- Y»». C«r Harıl). » - Enayi, tr (lar-
al). 
k7tt.?*«h tbıâktve,tybt«n«>Iv...blı„ ı 1li 

tSTA.NBUL 

Oyun havalan 
Kafi! müzik 
Haberler 
Mttatk 
Plâk dolabından 
Türküler 
R. Markın Orkt 
Sarh sayfalar 
Türk müziği 
Dinleyicilerle 
Paıaı skeci 
Konser 
Haberler 
Yurdun aosl 
Reklamlar 
O. Avtar Orks. 
Oyun havaları 
Pazar konseri 
Los 3 Carinoe 
Fasıl topluluğu 
Nat Kino Col* 
Maçın vavını 
Dans müsiği 
Amatörler saati 
Reklâmlar 
Haberler 
Hafif melodiler 

Şarkı: t. Atalay 
Kısa ilânlar 
Batı müziği 
Beraber şarkılar 
Eşref Seiik 

Orkestra 
Şarkılar 
Reklâmlar 
Orkestra 
Haberler 
Ara melodileri 
Gece konseri 
Çeşitli müzik 

t8T.'>iyBUL t t 

It.DO Dansa çağrı 
1>,30 Cazaeverin saati 
lt,00 Popüler şarkılar 
19,31) MeIodll«< 
20,00 Plâklar arasında 
20,30 Haiit malodllet 
21,00 Pazar konseri 
22,3« Oda müı l i i 
23,00 Çaıltli mUtik 

ANK.^RA 

7,00 Cünıvdın 
7,30 Türk müM4I 
1,15 CMİtli mtlodllcr 

.5 Türk müziği 
Kadir, dünvas) 

9,30 İstekleriniz 
10,011 Allı karınca 
10 15 İsteğinize göre 
10,45 Melodiler 
U.efa Pazar tkaci 
11,311 Şarkı: M, Güvtr 
12,Qt Saemaler 
I2,2S Küçük lllnlar 
12,30 Yurttan aatlar 
n,Oıl Habarlar 
13,15 Cyial'dan müzik 
13.40 Şarkı: G Tteaı 
14,1S RaklimUr 
15,00 TÜTkty» - Suıiva 

l«,<i DUek kutusu 
17,15 Hava Kuv. Orks 
17 3U Ocak batı 
11,00 Spor sayfası 
İİ.15 Reklâmlar 
19,33 Şarkı: Nase Can 
19,31, Uvkudan 6nca 
20,20 Türk müziği 

21,02 Dünyaya pencere 
2 i 30 Hafit melodiler 
21,96 Şarkı: 1. Nedim 
22,1i Baleu çağrı 
22,SŞ CeşHlı müzik 
AIV'HIRA İL 

17,0(1 Dansh cav 

la.Otı Uvertürler 
19.45 İl radyosunda 
1900 Hafif «Bürik 
19,.5 Son haftalar^»* 
19.4S Tar.ğolsr 
20,00 Büvük senfoni 
21 ııO Dilek oınarı 
2J 0<ı C»c< konseri 

POI.İS KAUV*)**^^ 

ıK.«. t^sl"' 1' '^ * 
11,(111 Şarkılar 
11,20 T.ıtil aüno 
11,40 istenen türku'*^ 

iurK m u z ı g ı ı / ,uv u a n s u c a v n,.tu .•iB*,.:. . - - —^^'1 

i n e m ö - Tlvcıf¥<ı 
ATLAS: MaM melek: 

Mav Britt: Renkli 
EMEK: Twist Kiralı: 

Renkli 
INCt Tophaneli Osman 

F. Olrik 
KERVANI Tehükelî göl

ge: Türkçe. 
KONAK: Sıcak Eller 

Garv Grant 
L A L E : .Tapon e!?rarı: R. 

Lonc. 
L U K S : Tophaneli Osman 

F Girik 
LEVENT: Spartakiln: K. 
RÜYA Aşıklar Adası: 

Renkli 
SARAY; .ı\şk Yarışı 

Renkli 
SİTEs eksndUs' Renkli 
SAN: Mevhanecl T Yi

ğit, 
TAN: Kara Korsan-

Renkli 
YENt AR: Gıjrdoo kara 

korsan- Renkli. 
YENt ATLAS! Meyhane

ci: T. Yiğit, 
YENt MELEK: Aıına 

Frank'ın hatıra defte
ri- İng 

YENİ TAKSİMİ BillOr 
Köşk: G Arsoy 

YILDIZI Muallâ T So
ra y. 

tSTANBUL 

ALEMDAK- Yâjâsm Ha 
v«t. M. Nur 

AYBU Şıp SDvdl A, I-
»ık 

BÜLVAH: Tophaneli Os
man r . Glrlk 

MARMARA: Mavi Melek 
M. Britt 

ICÜLOP! (Sentaılehasıı 
Yaşasın Hayat M Nur 

rUNCA 'Caziosmıınoa««l 
1 — Kendini aravan %-
datn: T, Yiğit 2 -
Foırforlu oyıınn gel -
rri62, N Koksal 

MEUK (Xrüp): 1 -
Tophaneli Osman F, 

I Glrlk, 2 - Lekeli Ka-
I dm. T GOrstt 
t MtLLt ıBalat)' Dostiuk-
i lar Vatadıkca E Far. 

RENK ıFatıhı: Sıcak El-
leı ü Dav 

SIK: Tophaneli Osman 
F Gırık r 

YENİ (Şchzadebaşıl; Şeyh 
Samı Renkli 

YENİ; ıBaku-köyı 1 -
Billur Köşk. G, Arsoy 
2 - Meyhaneci T. VI-
Jıt 

K A U l K O t 

K(İ I FATİH; VKIll.NC'I ^ 
PKK Heıgun n n3'» 
ı s ,111 

(Einamr'' 

21 15 
mf ı r l es i 

CELtKTAS : (Kartal — 
Maltepcl Mavi Havai 
{»er-elet-ı - Renkli 

StMEMA 63; Caokın ba
ba A. İşık, 

OPERA Meyhaneci T. 
Viğıt 

ÖZEN 'Yeldeğirmsni) : 
Muallâ. T, Sorav 
Renkli 

SUNAR lüsküdarı 
Melek M, Britt 

REKS Kanlanın 
kaim G. Cooper 
YURT- Yaşasın Hayat: 

M .Vur, 
SÜREYYA: Mavi melek: 

rİVATROLAl» 

İSTANBUL 
lVlfc>HKDI VS 
?EVrFl.ER HS' 

Çarşamba 
Pa/a- I» ^*.^ 

GENERAl CÖPCATft-
He f i i ı , İR I.̂  o e 

GEN -AR -. C E P H B O E 
-niKNIK ve HAYVA
NAT B.AHÇESİ Car 
şanıba Uarıç nergün 
ve 21,1,=; de 

KENT OYUNClIl.A''î' 
'toormer rivstr«'« 
Gf'h KKKIs 'ÎIRİN 
samtıa nane ncrgür 
Pazarle». 18 ve 't 'S "* 
KALBİN SE.S1 HAİ^ 

al 
Caf 

|8 

Mavi 

tnti-

KIN GÖZÜ: Salı. ^ ' 
ma l.'i de. 
KÜÇÜK SAHNt; Bİ) 

TÜN KADI.M.AR ^••^' 
ZEl.UİH aah C»ı»».î|j' 
ba 21.1.̂  BÜl.Bİ'lL''^ 
SESİ Perşembe «"-i"", 

»i.I» 
pa 

AKSARAY ICOCÖH OPE 
» A : DİLEKÇE: Pazar
tesi hariç her gün 
21.15 çarşamba cumar
tesi pazar 16,15 de 

AKfiNA! SEZAB Vt 
KLEOPATRA: Salı ha-
rıc her «ün İR v« 21,15 
de eum«rte«ı oarat 
15 ar da 

AZAK: MUHTKSEM 
SRRSRHl, Pszartesl. 
Salı. Çarşamba, Per
şembe ÎI.IS Ayrıca c*r-
Samba 18,15 de, İPEK
Çİ MERHUM: f^ıma 
îl.lli Cumartesi, P t « r 
21 15 ve 16 15 

BULVAR- KARI HOR07 
Pazartesi hane herCOh 
î i Jfl Car9anıbs cu 
mariMi ve oazar 18 1.1 
dt 

OOUMÛf' Î^AHANt 7.0 
ĞftRTl.BF Paıartagi 
harlp hiT «teee ?1.1J de 
(jaroambı 18 eumartem 
II da 

Cumartesi Pazar 
avrıca cumartesi 
zar 17 de 

KARACA: (AHMAI 
CtlMMllRIYETl ^' 
zartes' l i n c neı 
?i,.l(ı Pazar 15 <*• 

KADIKÖY: CİN ClN "*' 
ffün 21 de , 

ORALOftLO: KUPS*'^^' 
Ct TFVFTR BfY' ^*' 
jaıtea. hane n«'"'̂  
î l l î Carsamb» 1« «"' 
ın«rt«*ı oarar '* "* 

•AAT I O Y O N L A S ' ' 
«Tevfik Bilge Kar»';"' 
da I SASKlN K O M S E " 
Her »ün m Po'^î" 
v« tV&t 

SİTEr FVCtl.İK OSV ' 
M Uer ?ün "1 de 

TEPEBASt: SKîîI'A.N'i" 
fVf t>Jt;ANI ^«h »"' 
şeınhe rıımurieet "*' 
rlc heıi'iiıı 21 .He P'' 
/ar ıs,,")!) da, 

'İSKÜDABı İSYANCA • 
LAR Oıms hart' "*' 
rtn 21 da Pa«»r rt^' 
ra 15.9» da 

O 
5 

İmtiyaz SabUbi 
MALIK Y O L A Ç — — — 

Ganaı Yayın Müdürü : 
— tLHAMl SOYSAL 

lorumlu Yarılsleri M u ^ ^ ' , 
— DOĞAN CAN — ' " ^ 
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ZMRIE MBIS ARASI 
YAZAN: NAŞİT ULUĞ 

Başkumandanın, 1. Ordu Kumandanı Nurettin Paşanın yazısına cevabından: .Anadolu'daki Rum re Ermenilerin teh

cir veya imhaları hususundaki temayülâtı, bir devlet adammiM ancak memleket ve milletin Kararını kabul etmeden 

takip etmemesi lâzffn geleceği fatanet ve siyasetten ârî avampesendane sözlerden başka bir şey değildir.» 

General Pelle, Gazi ile 
dikkatli konuşuyordu 

18 

'•'»nkliB Bovillon, M—»«<B K M M I , tan»t PM«. Albay F»hr»«ln (ALTAY), 
Erkin tarafından kaT«ıl»U'K*B 

D»miryolları U. Müdürü Behiç 

EYLÜL sabahı. İütanbuldan, mühim bir misafirin İstanbul'da'ki Fransız yiıksek Komiseri, General Pelle'niıı bir 
torpido ile geleceğini, bir akşam önce Göztepe'de Uşaki ZaiJeler köşküniyı yakınındaki karargâha bağlı binada 

bir fısıltı halinde duymuştu. General, o zamanlar İstanbul 'da milli hükümetin, bir nevi temsilciliğini yapan Kızılay 
Başkanı Hamit Hasancan merhuma müracaat ederek, Mustafa Kpmal ile görüşmek arzusunu izhar etmiş, bu arzu bir 
taraftan İzmir'e bildirilmekle beraber, General Pelle, o tar ih te Kızılay Müdürlerinden olan sonra Haydarpaşa Lisesi 
Müdürlİfünü ifa eden Saffet Sav da yanına i r i l e r e k Dolmabahçe önünde cicmirli Fransızların Somali torpidosu ile 

—• — İzmir'e hareke- Torpidoda Kıllarımızda Fi . ••iH de bulunuyordu. Saffet Bey ba.^ınd» 
ptdonun güvertesine çıkııu-a. limarjda ya tan tı^giliz harp gelinlerinden, fesli bir kimsenin JTansız torpido^ı 
görünmesinden çekinen Fransız Amira l i Dumensil ' in ş ö y l e bir ricasiyle karşı laşmışt ı : 

BÜTÜN DÜNYA 

•KULLANIYOR 

ÇÜNKÜ 
* OTOMATİK SIKICI KAZANIN ÎÇİRE' SAKLANIR 

' "KAZAN PASLANMAZ ÇELİKTİR 

'•"ÜLSATÖR PERVANE KAYNATMA TESİRLİDİR 

' ^'5 kg. ÇAMAŞIRI 4 DAKİKADA YIKAR 

* ^^^ İŞ GÖRÜR AZ YER TUTAR 

* ^ SENE GARANTİLİDİR 
u. ;m;r,;..^......, 
^•-ASKÂRGAZİ CAD. 133 PANGALTI İst. TEL: 4 7 4 4 3 0 

TÜNEL KARŞISI HOOVER MAĞAZASI KARAKOY İst. 

Reklâmcılık: 1019/Üi>66 

I İl « I . II I .1 I. • • 

l*î; ^v. Amirliği Sirkeci — Dcmirkapı 
^o- lu Sat. AL Kom. Başkanlığından 

laittıJ**^"^» yazılı MARUL, kapalı zarf usulü ile satın alıua-
VB . • Şartuame.si Ankara ve İzmir Levazım Amirliklerinde 

,j, misyonda sörülebiiır. 
3i)f ,̂ "11̂ ''' mektuplarınır ilıale .saatinden bir saat evveline ka-

'̂  " " " Demirkapıdaki Komisyon RaşkanlıSına verilme-
i'ıı,tada vaki gecikmeler kabul edilmez. 

Tahmini (ieçicı 
Tutarı Teminatı 

^Tilitarı I.ira Kr. Ura Kr. İhale şiiıı \e saati 

•ıı.lKKl Adet 2.').Ü00 IMJ 1.875.00 3.4 19fi4 Cuma 11.00 
(49 Basın: 36821 2974 

••^trke,.; 
• 'mciiı 

in 
KÜÇlîR îLÂNtARI 

K t R A L I K E M L A K 
Z A \ t İ L A N L A R I 

^^Icük Deniz Fabrikaları Mütedavıl Sermaye 
Sat. Alma. Koms. Başkanlığından 

''•^fi .sayılı kanuna istinaden teklif isteme usulü ile muhtelif 
!° 'a t ta cem'an (248ı ton Gemi «açı satın alınacaktır. 
°"na «it evsaf ve şar tnameler İstanbul Dz. Tek. Sat, Alma. 
5'"''^«. Bşk İle Gölcük' teki komisyonumuzda görUltbtlir 
•Muvakkat' teminatı 1. Grup saçlar İçin (10525^ Tl.. 2 Grup 
j'Ç'ar için (38Ü0) TL. sı 3. Grup saçlar ıçtn (21051) TL. sidir, 
'"»lesl !M Mart 1964 «ünU saat 14.00 de KotTiisyonumuzda ya-
"''acaktır Taliplerin ttkllf mtkhıplarınm belirtilen gün ve 
'^"'^en hır Mat evvelin» k«(i»r Komisyonda btılundunılmu-
'^'•'"1. Postada vaki gecikmeler nar.arı İtibare alınma? 

(Basın: 4082) 2956 

^«"•oköse As. Sat. Al. Kom. Bfk. lığından 
*«t,ı, ̂ pCa cin.v ve miktarı jaz.ılı maddeler kapalı zarf u.sulü ile 
'6|(||j ^'"laoaktu. lateklileriıı belirli |lin ve saatten bir saat önee 
'̂* sj')'*"''"Pİ3''inı komisyon» vermelerini. .«Şartnameler mesai gün 
Û/̂  ^^tlerlndr (•\NKARA, LSTANP. I ı \mirllklerinde AĞRI-

^"'ntsyonrla gtirülebılir 

MİKTARI Tıh. TuUn C. Ttınlıtatı İh*l( günü, laatl 

Lira Ktt Un Kn. 

M.flOn 00 3800 00 30.S.1S64 lO.OO 
12.000 00 1650 00 30.3.19B4 lO.Cfl 

(33 BMin: 3191) 2975 

• ANAFAHTALARDA kiralık ev. 
Çocuk Sara.vı karsısında Atlas 
Yorgan evinin üzeri 3 oda. iıol. 
mutfak, banyo havagazı. Telefon; 
11 40 18 Ankara (3800) 

S A T I L I K E Ş Y A 

• SATILIK Alman malı ev esvası 
Tel: 12.5925 (3820 D.) Ankara 

• 196:Î model İmpala fChevrülct) 
marka otomobil ve mobilyalar mü 
racaat : Gazi Osman Paşa Halici 
Sokak 12 2 Tel: 124506 — Ankara 
(3818ı 

ELEMA.N ARAYANLAR 

• SANAT Ersititüsü mezunu as
kerliğini yapr.Hi} Tcrna ve frezeci
ler araıimaktadır. Müracaat: Phi
lips Rad\o Fabrikası Leveiid (IMı-

D R Ğ t S İ K K O N U 

• MEKTUPLAŞMA Bürosu P.K. 
369 105 memleket ten yaşına uygun 
kız erkek arkada.slar. (185 D.) 

• CAM v4 AYNA iiit iyacınız, için 
Emin Erkösc, Toptan — Perkende 
Uygun fiat bol çeşit. Sirktci İsta«-
yon karsısı Dervişoglu sokak 7 Tel: 
22 91 66 (178 D,ı 

t S İ M D E Ğ İ Ş İ M İ 
S O Y A D I D E Ğ İ Ş İ M İ 

• KADIKÖY Birinci Asliye Hukuk 
Mahkemesiıını OfiS/llll Esas 10O9 Ka 
rır sayılı ı|;iırı ılc Secii Soygecgin 
rtlan adım ve loyadım Secihi Seç
kin olarak tashih edilmiştir (1*5) 

Secıhı SetKin 

Hü-• SE"EKEMt kaybettim 
kumsuzdur (189. D-l 

Keıı 7910 Aykut Tolunay 
• svvıSSAtR İsviçre Havayolları-
tım niİD lii41'153 sayılı ve n.«.1984 
tarihli hava koırasmentoda kayıtlı 
NW mjrka l ı 3184/'j numaralı 25.400 
kilo ağırlığındaki 2 sandık saate ait* 
gümrük ordinosu 7.ayi olmuştur. 
Yenisinin alınacağından eskisi hü
kümsüzdür. (194) 

İsviçre Konsoloshanesi 
İstanbul 

• O R - K O d a n aldığım 372 No.lu 
hisse senedimi kaybettim; hüküm
süzdür. (1901 Ozkan 
• DAVUTPASA Orta okulundan 
ildiğim pasomu kaybett im: hükOm-
sHizdür. Mustafa Pilavcı 
• 32/29 Gü:T,rük makbuzunu kay
bett im; yenisini alacağımdan eski
sinin hükn.ü .voktur. (19'î) 

.Emnıllah Krdoğan 
Vekili 

Battal GüleC 
• İSTANBUL trafijinden aldı|ım 
5346 No.lu araba plâkasını kaybet
tim; hükümsüzdür. (198) 

İsmail Akaltm 
• (01$ No.lu Halden almış oldu
ğum mal alma'defterimi kaybettim; 
hüki im»ü«lür (li«9< 

Engin Güler 
• Ş E B E K E M I HJ^be1nın: lıüküm-

,— Aşağıya ininiz, ingilizler sij.i 
fesli olarak burada Börmeslnler. 
böyle daha iyi olur..- Görürjüşe 
göre. General Pelle, müt tef ikles ine 
haber vermeden, onlardan gizli ola
rak Istanbuldan ayrı l ıyordu. Ya
nına sonraları uzun zaman tstan-
bulda Fransız baş konsolosluÇumı 
yapan M. T-ordidr'i kfıtip olar.Tk 
almıştı. 

Rahnıeiıı ^rfiin .-..̂ N , VH uiKK.nt--
den geçerken, çok sayıda İngiliz 
haiTJ gemisinin Bo^az boyunca yat
tığım, biraz yaklaşınca, Somali tor-
pido.<!iınu ışığa boğduklarını önü
nü göremiyen torpido süvarisinin, 
seyir subayına, suntur lu bir deniz
ci küfüründen sonra : 

«—Şunla r» geminin adını _ . 
pıbjektör ler ini kessinler dive ba-
ğırdığmı duyuyor ve k a p t a n köp
rüsünde duran. Amiralin, yanın
dakilere, nere.ve gitti.ğimizi sorar
larsa söylemeyin, üs t ler ine vazife 
değil,- 'iediğini d u r u n c a ha> rete 
düşmüş bulunuyordu. 

O günlerde İzmir l imanında müt-
tafik savaş filosu bulunuyordu: 
bunlar ın a r s smda İzmir yangını 
dolayısiyle yersiz kalarak Fransız 
kolonisinin s-ığmdığı Birinci Cihan 
Harbinin en büyük zırhlılarından bı 
ri olan EDGARD Quinet de Fran
sız amiral gemisi idi ve toplarını 
İzmir 'e .çevirnıiş Karş ıyaka ile Göz
tepe arasında yatı.vordu. Somali 
torpidosundan Amiral gemisine ge
çen İs tanbul yolcuları, bir motora 
at i ıvarak Amiralin yaveriyle kara
ya çıkmak istedikleri zaman Türk 
sahil postalar i j le karşılaşmışlardı. 

— Yasak! Garibi şu İdi ki, liman
daki harp gemilerinin subaylar ının 
silâhsız olarak karaya çıkmalarına 
izin verildiği halde, fesfli de olsa, 
Türk de olsa, uluorta bir kimse ka
raya çıkamazdı. Saffet Şav, bu ge
lişi ve görevini güçlükle anla tarak 
karargâhı haberdar e t t ik ten sonra 
Göztepe iskelesine bir merasim 
birliği ve Garp Ceplıe.si Karargâ
hı Dördüncü $übe Müdürü Kur
may Binbaşı Bitlisli Seyfettin 
Sem'i Bey (rahmetli Tümgeneral 
-Seyfettin Akkoç) karşıcı gönderi
l irken. Saffet Sav da General PeJ-
le'yi almağa gitmişti . 

Küçük iskelenin bir kölesinde 
rahmetl i dostum Seyfettin' in müsa-
mahasiyle, Garb ' ın Mustafa Ke
mal'i .ş-elânılamağa gönderdiği bir 
asker diplomatı görmenin heyecanı 
içinde bekliyordum Biraz sonra 
motor yanaştı güneşten vanmıs 
çehreleri birer tunca dönmüş bir 
selam kıtasının önünde P^Ue'nin 
nasıl geçtiğini, a.skerin kılık kıya
fetinin haraplığına rağmen, bakış
larındaki dehşetin, ihtiyar asker, 
diplomatın üzerindeki ezici tesiri
ni bir tür lü u n u t a m a m . 

Siyah bir limozmjne binen misa
firler, Uşaki Zadeler köşküne gi
derken, ben de o günün ilk habe
rini vermek için. Vilâyet konağı
nın alt katında geniş bir salonu is 
gal eden Birinci Ordu İst ihbarat 
Şubesini çeviren, o rdunun en genç 
en şık ve en yakışıklı bir kurmayı 
olan Binbaşı Nure t t in Beyin (Ge
nel Kurmay Eski Başkanlarından 

Orgerera l Nuret t in Baransel) ma
sasının yanına ilişmiştim. Telgra
fımı dikkat le okuvan genç kur -
may; «Temasların bitmesini bek-
li>eliın, acele etmtyelim ziyaretin 
mahiyetini hele bir öğrenel im, di
ye telgraf mü,sveddemi sumenin 
arasına kovdu. Yapılacak bir s»y 
Miktu, harp halinden daha müta re -
.(• safhasına bile geçmemiştik, telg 
•ıfım' bekliyecekti 

Bu ziyaretten nem kapan liman
daki İtalyan Filosu Kumandanı da. 
Gazl'yi ziyaret dtlejnnde bulun -
muş, o sabah o da Göztepe dek» 
villava gehnişti. General Pellr ile 
uzun boylu görüşeceğini söyli.veı» 
M. Kemal, itizarla odadan aynl« 
uış, kısa bir görüşmeden so ıus 

yine Pelle 'ye mülaki o lmt i j tu . . 

General Pelle pek ihtiyatlı bir 
temas yapmıy? çok dikkat etmiş
ti, Mustafa Kemal'i hususî olarak 
ziyarete geldiğini, e»«iz zaferinden 
dolayı ku ' l amak ıstedi*in' s^vlive-
rek söze başlamıştı. Bu ziyaret, ne 
seküde ifade edilirse pd:l<;in batı ' -
nm Mu.stafa Kemal ile re.sıni bir 
teması idi. Odaya, Garp Cephesi 
Şube Müdürlerinden ıvi Fransızca 
bilen Seyfettin S*m| Bey ile, Pel-
le'nin kâtıV ' He'nin dp çağı
rılarak ki tutanağını 
tutmaları •. o turumun lıu-
Busri mahivet ten çıkmış, resmîleş
miş olduğu anlaşılmıştı, 

Pelle 'nin sözleri şöyle gelişiyor
du: 

<— Bu büyük zafer üzerine ar
tık ilcrletneyuıiz, (imdilik olduğu 
nuz yerde kaimiz. Çanakkale ve 

SAFFET SAV 

is tanbul mın taka lannda rr.üttcfilc 
ordularlyle naho$ bir kar.iilaîma 
olmasın, önce bir ateş ke- .ir-.dlaş-
ması in-/ .• rt» 
bir sulh Mi-
s a k i Mill i !)f ı - ı /u igun. ' . -!-•-
lannızı garanti edelim 

(tMvamı vju.» 

JLSKJk DOJVUSI 
Cücen: TSenı^' Tu^ıe^H^ft 

— 33 — 
i — Um sen artık. Düş *ur ge-
i ne,,, âdetindir zaten,. 
i Kapının önüne çıktıklar] sıra, 
i sesler geldi kulaklarına. Köy 
i yönünıien lo lo loya benzer, In-
• celi kalmlı bir gürültü vankıjor-
: du. 
i — Aspeııdos'ta ııagra sUan de-
İ Uyi aramağa çeliyorlar. 
I — Gelsinler bakalım Belki 
: hırsız da İçlerindedir bunların 
i Öyle ya, bu azizliği yapan mut-
j laka bu köyün halkmdandır . 
: — Sanmam Erdoğan. .^spRn• 
lİ dosun cpvresinde oturan biri, hem 
I: de tiyatronun içinde, hır:<i'lılı 
i: yapmaz. Utanır bundan, korkar. 
lİ , - Acayip! Gene bir roniHntik 
İİ rüya olmasın bu, küçük hanım'? 
İİ — Bunlar, 81de toprak la rd ın 
İl çocuklarıdır. Yapmazlar Erdo-
j : j an . Tanrı gene de yüzümü ka. 
H ra çıkarma.sın! 
:: Kalabalık kadın, erki 
Jİ cuk, ellerinde çanlalar, •.tii,/:cr, 
II koşarak "eliyorlardı Büyük tıa-
p vuUan ikişer ikişer tadıyordu. 
f: Bira? daha yaklaştıkları sın. 

BIBI ERKEK 
BİBİ DI8I 

I azan: ILHAN TARUS 

• ,.i42 Unuır Güriş 
• SAINi :..-.ııOit'dan aldıi^ım 
diplomamı kâykettim; HükümjUz- ip genç k u haykırdı: 

dür, (202) 
Erdodan Şener 

• NÜFUSUMU zayi ettim; venisi-
r.i alacağımdan eskisinin hükmü 
.yoktur. (201) 

Müz«y\en Dokuman 

• U3040 Nolıı pasomu kaybettim; 

lan da hareketi taKİit ettiler. 

- Özür dilerim eftndira, dedi 
delikanlı, sıbn' ''' vap-
tırmak üzere iblis
tim. Bekçiler tam da kapının :fc-
zmda eşyalarınızı bulmuşlar. Ti
yatronun içini, dışını bir ha>'li 
aradık. Kimseyi bulamayınca e-
ınanetleri köye taşıdık. tteTiın 
bir çocuk geldi dağdan .'\spen. 
dostan .sesler işittiğini söv'edl. 
derhal kal'K ı. mktık. 
Herhalde bin dileme
liyiz, budalalığmıızd'diı Mrii. 
Buyunın efendim eşyalarınızı. 
Bir yoklayın., EksıÇi. |«fllSi ol
masın! 

- İşte malların! Gozua ay
dın! 

Önden yüriıyen ince mavi ta-
•m\\\. aözlüklü delikanlı on a. Fi: ' .n yan tracaaııa oa-
dım öteden kasketini çıkardı. O- itaııı rdu: 
nu gören ötekiler, erkek çocuk- _ Rica ederim, rica 

hükumjü^düı-. (»3i 
Yılmaz BıJıKlıoSiu U * l l l l t * » l l * t M * « l l l l t l t l l l t«tlMwt(«ıınt*«Miı*ıt« l ( l l t l « » M ( M | | • • • • t « » l t » l » « H * M » M I M » M n M » t M M İ « « t l * t l l U l t l ( l 

-fsıl biz sizden özür dilemeli-

ıronun kanapelerınde 

amz için. 

Yaşlıca bir köylü atıldı; 

— Taşların üstünde mi geoe;c-
diniz? 

Elferida, lanki bütün otâasıki 
kalalMlık önünde çınlçıpıM so
yunmuş, öylece yerlere ıızanı-
yormuş gibi, içten içe oir ür
perti seçlrdi. Çabuk top«rl«n-

adar yoriîunduk ki. atpş 
üstünde dahi uyuyabilirdik. 

— Anaaaa diye söyleniyor
du yaşlıca bir kadın, I» geegln 
ellerin işine akıl ermiyor kıam-
lummnı... 

Delikanlı kendini tuutmtk !• 
çın gerekli arah^ vakaluıuştı: 

İİIİİ KİİİİİİİİİİİİİUMİUİİİÎİİİİİİİİÜİİİİÜİİİİİİİİ 

-- Efendim, hem köyün ^ ş - i 
öjŞ:retmeniyim, hem de Aspen-
dos'un bakımına memurum. Bi-
r«r kahvemizi içmek üzere kö
yümüzü şereflendirir nüsinia »-
caba? 

Elferida üzüldü; 

— Çok isterdik. Ama dalıa yo
lumuz var. Vakit de llerlenüş. 
Dönüşte uğnyabihrsek pek se
vineceğiz Size tekrar tekrar te
şekkür etmeliyiz. Ayrıca bir oe 
ricamız olacak, 

- Emredin 

liıii' 

— \ 
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Türk Kadınlar Birliği İdil Biret'i 1963 
- ^ ^ ^ ^ - ^ - yılının sanatçı kadını olarak seçti 

Geçen hafm Başkent îçîn 
konserler haftası oldu 

I J N İ V E R S İ T E L İ Kadınlar Derneği, bitirdiğimiz ..alta çok 
olumlu bir toplantı yaptı. Bu defaki programlarında 

Diyarbakırda ilk defa Filarmoni Derneğini kuran Türk ka
dını Nazife Gurân m piyano resitali vardı. Üniversiteli Ka-
dmlar Derneği üyeleri perşembe akşamı Alman kütüpha 
nesinin salonunda hemcinslerinin resitalini dinlediler. 

Esi Diyarbakırda çocuk doktoru 
olan. konservatuar mezunu Nazi-
fo Guran'm besteleri arasında ha
nımlar en çok «GÖLDE AKİSLEH» 
ve «FERACELt KADIN> ı beğen 
diler, üniversiteli hanımların br 
defaki toDlantifinda dışarıdan rip 
hayli misafir vardı. Hanımlar ön 
ce limonatalarmı vudumladılar 
•îonra sanatçı hemcinslerini dinle 
diler. Nazife Guran. bir buçu' 
-aaf M'iren resitalinden şonra, iini 
versiteli hanımlara hitabetti fVni 
'•«•rsitpli hanımlara avdm kimse 
İrr olarak doRU ile ilcilerini ke.«-
nemelerlni sHvledi 

finiver.siteli Kadınlar Derneâini' 
Başkanı Feriha Gılrsov da bu toD-
lantılan düzenlemekte «osterdi-
4i maharet ve incelikle demek ü-
veleri ve misafirleri arasınrt-> havli 
takdir toDİadı Afet 'nan. Tıi'kân 
Ayral rJermır Abadan, Melâhat 
Ruacan toolantıya selenler ara
sında dikkati rekivordu 
SFNATÖR PNVFB KOK'UN 
ICT7I F\^FM>t 

S'enatör Enver Kok. kız'm bas-
Köz etti. Dışişlerinin vakısıklı men-
suDİarından Pesat Arin. oersembe. 
lîünO Enver Kok'un kızı Ftliz'le 
evlendi Nikâh töreni Süreyya oav-
yonunda vaoıldı. Herkes son de
rece neselivdi. Ama en neşeli gö
rünen kimse. Reşat Arın'ın şahit
lisini vanan. Dışişleri Genel Sek
reteri Fuat BayramoSlu İdi Bav-
ramoglu genç meslekdasîlarınm 
dünya evine girmesine çok mem
nun oluyor. Arın'ın şahitlisini de 
seve seve üzerine almış. Günün bü
tün yorgunluSundan. sonra, genç
lerin dünya evine girme.sinl gö
rünce söyle bir rahat nefes alı-

Aıenanın en iyi oyuncularından Alp oyken yakında koleji bitirecek ve Evin Arıkan'la «vlanecak... Çok 
iyi anlaşan çiftler simdi yeni bir karar almışlat. Kabiliyeti herkesçe görülen Evin de sahne aanatçıbğına 
başlayacak.. Böylece anlaşma sahnede de devam edip gidecek... Resimde Alp ve Evin görülmektedir. 

liiĵ  ıje neşai Arın 
Nik&htan aonra 

vormus. 
Başkentin me^ihur çıttı Cüneyt 

Gökcer-A.vten Kaçmaz da nikâh tö
renine beraber geldiler Dostları, 
Gökçer'le. Kaçmaz'a «yakında si
zinkini de görürüz msallah» dedi
ler Ayten Kaçmaz siyah bir ge
ce elbisesi giymişti. Cüneyt Gök-
çer her nedense bu defa nısjan 
yüzüğünü Darmağına takmamıştı. 
F1I12 Kok'un şahitliğini yapan 
Ahmet Tahtakılıç da hanımlarla 
uzun uzun sohbet edip. iltifatlar 
yağdırdı. Hasan Dinçer. Fenni ts-
limycli. Fahrettin Kerim Gökay ve 
bir sürü şık hanım, geç saatlere 
kadar nikâhı kutladılar Süreyya 
da. 

KONSER HAFTASI 
Geçtiğimiz hafta başkent içıu 

adetâ bir «Konserler Haftası» ol
du. Özelliği de çoğunlukla solist 
olarak piyanistlerin bulunmasıydı. 
idil Biret'in Kıbrıs yararına ver

diği pı.vano resitalinden sonra ta
nınmış İngiliz piyanisti Peter Ka
tın de üst üste ıkı konser verdi. 
İlk konserinde Brahms piyano Kon
çertosunu çaldı İnönü de kendi
sini tebrik etti. tklncı konseri 
ilkinden daha başarılı oldu ama 
bu defa Başbakan konserde yok
tu, inönü'nün oturduğu verde bu 
defa Devlet Bakanı Malik Yolaç 
göze carpı.vordu. Yolaç'ı ilk defa 
konser salonunda gördü başkent 
m.üzikseverleri. Katin'ın ikinci kon 
serinde, dinleyicilerin çoğunluğunu 
ecnebiler teşkil etmişti Tuvaletli 
ve bol parfüm koKan sefaret men
subu hanımlar konser salonunun 
ön sıralarını doldurmuştu Çok
tan ben bu gibi toplantılarda bu
lunmayan Kasım Gülek de. hanım
ların bu konserde çok olacağını 
haber almış ki pür tuvalet kon
sere geldi. Fahrettin Kerim Gö-
kay'ın yanında oturdu Kasım Gtl-
lek. Sonra d? fuayede gözüne kes-

i Ne Var Ne Yok 
m ^ ^ ^ * ^ 

•una Azak Mttiz • •da ı» Avtupaya gldl^Mdi. Deatlarınsn da 
kandan çek geç habari oldu. Bafkcnit* an az bin tanınmif 
•rka^l çek yakından tanıdığını toylayan Azak. «İmdi yan) yant 
maceralar paflndaymi* diyorlar.. 

• • • 
Üniversiteli Kadınlar Derneği yıllık balolarının tarihini nl« 

hayet kararlaştırdı. 11 nisanda yapıyor. Ama adına balo demiyor» 
lar. Balo denince çok eğlenilmiyormuş. Müzikli yemek diye tak-
dtim ediyorlar. Daha samimî oluyormuş böylesi, 

• • • 
Tanuunı* gsnc kimya müheadialtrtmlıdan ve Kredi Bankaıının 

yakışıklı Umum Müdürü Ecvet Ziya Arıca'nın kızı Farhunde Anca 
da temmuzda Kutlu Erkmcnle evleniyor. Düğün hazırlıklarına da
ha şimdiden ha«ladılnr. Ama Kutlu Erkmen herkeıtcn daha he
yecanlı. 

• • • 
Zeki Muren sessiz, sedasız Ankaraya geliverdi. Dinlenmek is-

tjyormu». Belvti Palas'a yerleşti. Ams Ankara'ya gelir gelmez 
amanzız bir gribe yakalanmış. Simdi otelin odasında, yorgan 
döjek yatıyormuş 

• • 
Alman kütüphanesi başkentte lezyal faaliyetlerini hayli art

tırdı. Hemen hemen haftada blı gün, ya kornet ya da çeşitli gös
teriler yapılıyor salonlarında. Bltlrdljıimiz halta ttnlü bas Ayhan 
Baran Mr resital verdi. Pazartesi gCnü de Münih eski müzik stüd-
res» mensupları bir konser verecek... 

• • • 
tstanbulda Liman Lokantasında yapılan 14 Mayıs Tıp Balosu

nun şeref masasında Dekan Cihat Abaoğlu. Çetin Altan, Kerime 
Altan Ve Şeref Gürsoy bulunuyordu., 

• • • 
Dr. Sabih Bozcaadah ve eşi Ankara Palas pavyonunda bir 

yemek verdiler.. Portekiz, İtalyan Elçileri Cento Başkanı Khalat-
bary, Fransız Müsteşarı, İtalyan Müsteşarı, Bülent Beklaş, Mu
hittin Kulin, Vedat Abut, Recai Rüchan bu yemekte hazır bu
lundu. 

• • * 
Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Fuat Bayramoğlu ve eşi, 

Cento Ekonomik Komitesi münasebetiyle bir kokteyl verdiler. 
Feridun Cemal Erkin. Ali ttısan Göğü;, Muammer Erten ve eşi 
kokteylde en çok eğlenenler arasında idi. 

• * • 
İstanbul Milletvekili Coşkun Kırcanın eşi Beyhan Kırca An

karaya döndü... 
• • • 

Rahmi Koç ve eşi Çiğdem, sefaretlerde verilen yemeklerde. 
en genç ve güzel çift ilân «dildiler 

• * * 
Nilüfer Sağtur, Dr. Lanza'dan ayrılmanın hüznünü, halk eği

limi üzerine çalışarak unutmuş görünüyor. 
• • • 

Van Gogh Operasının bestecisi Nevit Kodalli. Orhan Asena'-
nın «GIlgamis> piyesini opera yaptı. 

• • * 
Dsviet Operasının en ivl sopranolarından Belkit Aran'ın bir 

torunu oldu. Fakat Belki» Aran, hâlâ «Torun., gibi genç bir »ese 
sahip. 

• • • • • • • • • • • 
• • • 
• • 
• • • • • • • • • • • • 
• • 

• • 

tııdığı güzel hanımların isimlerini 
öğrenmeye çalıştı, Gülek vanmda 
Gökay olduğundan mıdır, yoksa 
en ön sırada oturduğundan mıdır, 
bu sefer uyumadı Geçen iki kon
seri kaçıran Bülent Ecevit de Ka-
tın'i en ön sıradan izleyenler a-
rasındaydı. 
BİRET. YILIN SANATÇI 
KADINI SEÇİLDİ 

tdi! Biret'in resitaline gelince, 
o da başka bir hava içinde idi. 
Devlet konser salonu, kurulduğun
dan bu vana ilk defa bir resital
de bu kadar dolu oluyordu Günün 
bir de özelliği vardı Türk Ka
dınlar BirliSi İdil Biret'i 1963 yı
lının sanatçı kadını olarak seç
miş. Millî Eğitim Bakanı öktem-
de. plâketi İdil Birete takdim 
etmesini istemişti. Resitali İbrahim 
öktem. ve eşi. Fahrettin IJerim 
Gökay Günseli ve Şükran Özka-
ya en ön sıradan van vana din
lediler, Orhan öztrak'ın klâsik 
müziğe düşkünlüğü ile isim vapan 
zarif eşi Ayten öztrak da esinin 
rahatsız olmasına rağmen konseri 
kaçırmak istememiş, görümcesi 
Handan tnsn. kayınbiraderi Ad
nan öztrak ve büyük oğlunu ya
nına alarak tdil'i dinlemeye gel
mişti Millî Eğitim. Bakanı öktem, 
konserde o kadar heyecanlıydı, 
İdil'i o kadar beğendi ki bir ara
lık, daha parça bitmeden başladı 
alkışlamaya. etrafındakiler de 
öktemi yalnız bırakmadılar. Gün
seli ozkaya pembe brokar döpiye
si be.i kadife beresi ve siyah 
astraganiyle, salonun en dikkati 
çeken hanımıydı. 
HALE ALKAN 
NİŞANLANIYOR 

Başkentin gençler sosyetesinin 
sevilen Kimya Mühendislerinden 
Hale Alkan da sonunda düny» 
evine girmeye karar verdi. Kendi 
mesleğinden yakışıklı bir gençle 
hayatını birleştiriyor «Evlenelim», 
di.vip ^sö7. kesivirmişler.» Hale 
Alkan dostlarının takılmalarına ce
vap verip «nasıl söz kestiniz» so
rularını da «makasla> diye cevap-
landırı>or Henüz damadın adını 
da sürpriz yapacağı gerekçesiyle 
açıklamıyor. Yakında evlenip Kü-
tahyaya yerleseceklermış Dostları 
Hale Alkan'ın bu kararına hem 
üzülüyor hem de. seviniyorlar 
Cünki! rtale Kütahya'ya gidince 
yerini kolay kolay dolduramıya-
caklor,.. . 

U C U Z L U K 

OPEL ürabalanna Orijinal 
Alman Amortisörleri 

Ura 44.95 
VOLKSVVAGEN 

Arabalarına Ori.jinal Alman Amortisörleri 

Lira 39.90 
/lADDICI Amofısörleri Türkiye Umumi Distribütörü 
U H U n i b k Tarlabajj) Cad. No. 13 Taksim 

İst. Akşam: 2984 

• TEL: 494569 

Ut 

t lânc ıhk: 9219/2970 

DOÇ.AN LÂSTİK 
KAPLAMA F A B R İ K A S I 

Eski lâstiklerinizi venisi ka
dar garantili olarak kaplar. 

4 üncfi Levent karşısı 
l E L : 27 39 5» 

İlâncılık 7992/2968 

Gaibe ihtar 
SUÇ: 'Yoklama kaçağı 
MAZNUN: Hüseyin Akgül, İbraiıim oğlu, 1938 Doğ. lu Kep-

.sut Armutlu <öyünde nüfusa kayıtlı. 
Yukarıda nüviyet ve müsnet suçu gösterilmiş bulunan 

maznunun ara.Tialara rağmen nerede olduğu bilinmediğinden, 
HaliKesir Ordn Donatım Okul Askeri Savcılığında tıazır bu
lunması veya konutunu bildirmesi aksi takdirde mallarının 
lıaczi cihetine gidileceği :i53 sayılı As. Yg Us, Kanununun 190. 
madd'^si gereğince ihtar olunur. 

Bahattin Sızıroğlu Hâ1<. Kd. Vzb. 
<107 Basın: 42.37> 2943 Askerî Savcı 

KEMAL 
FILM 

PuMr « ^«»^ " * 
fmt: 

Yazan ve çizen: RATİP TAHIF^. 
( ^ '^'^' CFNCİLİBDIĞI 5ASAYAKPARMA<LAPiNl 51KICA YERE BASARAK yA^TAMTA^-
^^ RUVERÎNCE, KARA PEY YERE PÜŞ^Ûfi, l^-z^oy^öJû^EGELEf^^^S!^^^ 

V. 
^ 5. (̂ ^ \r %^ f' ı «'Z 

r̂  0^^* 
^ 

^•vwf 

» . N - * - * — „ i ^ 

' • »*• •v. ^ ^^^v^^ \)M 

f ^ )\\ff^ 

^^Ei^^°'^'^^^'' ^l-iPEHlİf/>iN'/N K/ZANI TçİN İSTEN PFĞİLDÎ.. BES'ıR,BÜSlFfR.^' 
OMUZLARI /£RE GELEREK y£NİLlVERMIŞri.'. \ / ^ "^ ) ^ 

AdE, HEPTEN ̂ GÜLEŞ BİLMEZ MİSİN SeN HACI PEHÜIYÂN! AC GÖZÜNÜ. Blff^Ati 
OYÜNCUK ÖĞRENMEYE ÜAK ' . SENDEOYONÇ/K/RMAV/Y^^ ^^^/İJ<> 
KOY BE 100!.. 5U BİR SAATLİK VAKlTTA, KOLUNU, BACAĞINIISLEM^I^'^^ 

<^^ Aldım. Kullandım. Beğendiıi) 
'Mâ 

, C Ç^ ..;'' 
iECC:;̂  ,1, ;<i',A^ ^^kikl "JOB" 

f ^ a ' t ı n rengindedir 

Türkiye-Belçika 
TİCARET DERNEĞt'uİB 

Genel Kurulu 31 Mart 1964 Salı 
günü saat i l de, Galata'da Ku-
to Hanın da toplanacağından, 
sayın azaların teşrıii ehemmi
yetle rica olunur. 

GÜNDEIVİ: 

1 — Faaliyet raporu. 2 — Ma
lî vazıyet, 3 — Vazifesi biten 
idare Heyetinin Zimmetinin 
ibrazı, 4 — Yeni İdare Heye
tinin seçilmesi, 5 — Dilekler, 

L„ Istonbul Aksam — 21)62 

Beykoz Solb Hukuk Malemei^ 
Salı; HeiDurlupdaD 

Gayri menkul satış ilânı L( 
ua ">»«' 

Bevkoz Sulh Hukuk Mahkeme- derinliği en çok 7 M. " , jtlf 
. ._ ..A _,;_*._...__ „ mesafos'. geri kalan. '"!f/oJd>'Si 

mı bitişik çatı meyili '!<> '^ gt.l^ 
Sat» »ertları: 1 - Satıf^ -^^^^ 

pazartesi günü saat 14—1' ^r"^ 
icra memuru odasında aC 8J 

sinin ılâmma müsteniden suyun 
giderilmesi için açık arttırmak su
retiyle satışına karar verilen Be.v-
koz Yalıköy Isakaga caddesi Ye
ni ve taı 12 kapı sayıh 561 kütük 
467 ada 25 parsel sayılı 44.50 metre 
kare miktarında ve tamamı 33350 

mak suretiyle 
arttırmada muammen 

lira muhammen kıvmetü 12 nat 14 75 im ve rüçhanlı alacaklı' ĵ eH 

Bntün Türk Kadınlarını, hayatlarında seyredebilecekleri en grüzel 

AŞK VE KOMEDİ FİLMİNE DAVET EDER 
A Y H A N I $ I K 

HIZIR D E D E 
Diğer Oyuncular: Sadri ALIŞIK - Ajd PEKKAN - Kadîr SAVUN - Süleyman TURAN - Vahi ÖZ - Sevda FER-

DAG ~ Nubar TERZİYAN - Mürvet SÎM ve Özti-rk SERENGlL 
Misafir Artistler: Hulusi KENTMEN - Nur İNSEL 

23 Mart Pazarteni TAKSİM - KURTULUŞ 
ŞAIV YENİ ATLAS 

25 Mart Garçamba Altsaray Kadıköy Kaltanahmet Bakırköy 
BULVAR YLliT ALESİUAR VE]\'I Sİnemalar i i ıda tiAnnuk ̂ 2971 

kapı numarasını taşıyan bir bap 
ahşap ev Beykoz İcra Dairesin
den açık arttırmak suretiyle pa
raya çevTil"cektir 

Bu hususta tanzim kılman şart
name 16.31%'I tarihinden itiba
ren herkesin görebilmesi için 962/ 
273—2 sayılı dosyasında açıktır. 

Birinci açık arttıma 6.4.1964 pa
zartesi günü saat 14.15 de İkinci 
satışı 16,4,1964 perşembe günü ayni 
.saatte ve lynı yerde Yapılacaktır. 

Cayri menkulün bilirkişi r ıpo-
ruM göre duıumu: 

alacakları memnunu - j^ 
lıcı şartlyle en çok arttırana 

lunacaktır. Bu bedelle 
mazsa en çok taahhüdü ''* jeî "* 
mak şartiyle 16 4,1964 "̂^ ^fi 

tık olup cavanlan cok harap ve 
kâğıtla örtülü 

İkinci kat- Bu'inci kattan ahşıp 
bir merdivenle çıkılmca ahşap bir 
sofa üzerine üç oda biı de jüz 
numara bulunduğu; 

Üçüncü kat: tkinel kattan »hşap 
bir merdivenle çıkılmca ah!,ap bir 
sofa üz»rmdcn çıkılıncı ıkı od» bir 
de vüz numara bulımrlııSu 

Binanın tamamı ah.sao olup ü-
^.tT^ veril tip kiremitle örtülü ct.koa 
hırap ve tamamında elektrik bu
lunup terkos su.vu bulunmsiı^, 

Imftr Durumu: tstanbul tmAı 
Müdürlüğünün 4.1.1963 tarih ve 
7389 sayılı ve 1/500 mıkva.slı imâr 
durumunda favn menkulür Prog
ram dışında ve sanayi sahasında 
clup ruhsat için nroıe ile müra-
taat Pdtldıfı zaman tapudan alı
nacak rüperl) kroki ibra? edile
cektir. 

Bina yttktekııji 9.30 M. bint 

3 - Ipotd: sahıb) al»'''l|!,ı *•' 
diler ilgilileri bu gayrı n̂ *, (»i* 
zerindeki haklarının husü*' jdef' 
\ e masrafn dair ilen '̂"'̂ ..(jirfl''' 
iddialarını 15 gün içinde "'^jd»" 
lerı aksı takdirde paV'*" 
hariç kalacaklan, veV' 

4 - Satış oedelı hemen t. 
verilen mpvil icınrte örtenf" ̂ «̂«1 
İF. Kanununun m «ncü ^ ^ııd 
gereğince ihale fesh e d ı l P ' ' „ -^ 
:kı ihale arasınd.-kı f̂ f"*''!",!̂ ' 
% 3 faizle bitlikte me'^' 
tır. ^ r̂*"' 

S - Arttırmaya iştirak * , # 
lerln satıj ilân ve ?artn'"'^,t'i' 
görmüî Vf münderecatını .̂̂ rif' 
etmiş sa,vılacakları ve satı"̂ ^̂ , 4-
terk edenler ihaleden " '"^^"Lıi''', 
vılacaklan ve baskara ^ P' 
malûmat .-İmak istıvenleri" ^̂  .ılH 
2"3 şayıİ! dosyova mürafi""' 
olunur, , '^ 

Uveı 

günü aynı saatte y^P'^^'^^nti^^ 
arttırmaya bırakılıp bu a"^ ^g r 
rüçhanlı alacaklılar 8'"'**LjyI« 
tış masraflarını geçmek ^''lutır 
çok arttu-ana ihale «'""'"jece"'» 

2 - Arttırmaya iştirak e" ̂ , î^ 
tahmin olunan kıymeti" ^eje" 
nispetinde pey akçesi ^ ,j( ''' 

..«i a u . . utıı>.u.u. lâzımdır. Satış peşin P'"^^e!" . 
Birinci kat fayans döşeli küçük lup isteyene 20 günü **İg]ii(lî̂ * 

bir hol üzerine ıkı küçük oda ve üzere mehil verilebilir ^ »>' 
küçük bir mutfak ve bir yüz nu- ve diğer satış masrafı »'"" t,»*'' 
mara ve bir de odunluk olarak ohıp bınkn^ıs vergilır «"ti* 
kullanılmakta olan küçük bir ara- ünce odcfıecektır 
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BİR ÇOK ŞÖHRETLİ ATLETİN KATILACAĞI 

Türkiye kros şampiyonası 
bugün Leventle yapılıyor 

NAZİF OTtRGAK 

Sarıyer : I 
Altındağ : I 

HAYATt TELaEREN 

^-^t^M^v*"''"'' Altındai ise 
'*«!ar " Liguıin »tesH ta-

5«ut J K •* *''' takımıydılar., 
•^'mtn'n.^ görmiye görsün... 
'"•btrhı, "'V AHmdagUlar da be-
oŷ Bu , . «o'unü yedikten sonra, 
üeıı ,1, »"•'«Stırmak istediklerin
i n '"'. *''^sn topu bir Sarı-
•^e NniS"' "'^'"'a atınca üs-
"'"»feden"'^''''""""- Sanyer'Uler 
f4tı «. , Koptular. Ortalık ka-
'"'«1 "un 'L*""'• '<^arecilerin müda-
•Va Mİ '* '^*''"'' bastırıldı.. 

îollir ı,!' "'̂ '̂ ' Sarıyer akıl «İmar 
" lakS'''-.""»*»"'^ "»̂  «o'ü de 
><Ian u' ''^'tmdaS Alpay'ın a-
•ütr ,„"., \»"ndı . Buna Sanver-

va-
'f anr:.! ••"••"°ı- Bıma Sarı 
••««. İ ^ S '^^'^*''»'''' Cengi. 

"'•5 il .'"""bele edebildiler ve 
""Hn Yİ .'"'•'^erlikle son» erdi. 

i kate tön uzermitn cereyan f-
decek yırumalard» «n lorlu mü
cadele şüphe yok JcJ büyükler «• 
rasınd» geçecektir. Şampiyonanın 
çiller bu- önemli taraiı da burada 
ilk altı dereceye girecek büyük 
ve genç atletlerin Yugoslavyada-
kl Balkan Şampiyonasında (12 ni
san) memleketimizi temsil ede
cek ekipte yer almalarıdır. 

ŞAMPİYONANIN FAVORİLEHİ 
BÜYÜKLER (10000 METRE) 

Memleketimizin iki dev atlet) 
Muharrem Dalkılıç ile Şükrü Sa-
ban'm ayni derecede favori olduk-

Türkiye kupası maçında 

"> .'fenıtaâı 
^ " B.tai. 

VER 
>>üıtü 

Onal 
EıdeSan *, 

Nlyaıl *• 
. *Yhaa »• 

> * * • ; Ai,r . . . _. K . » . I 
ûofc.. ™ * - Abdullah • ' . 
• Y u ^ ' ' A'^'»» • • — Diıani 

. «la . . . ' •' Alpay ' . . 6 i 

Csııji,. "̂̂  Dak, 50 

Alpay 

Alpay. Dk, M 

A/toy: S 
C. Birliği: O 

Haaan SOTSAL bildiriyor 
İZMİR 

Ehın Alsancak Stadında yapı
lan Türkiye Kupan marnda Al-
Uy, Ankara'nın iddialı takırm 
aençlerbirllğini heonjau uğrat-
ti 5-0. . . Şayet Siyah-Beya^lı for
vet biraz becerikli olabilseydi bu 
skor uzun zaman kınlamıyacak 
bir rekor da olal?ıllrdi: Onlta 
sthr, onbeş yirmi sıfır pbl, . 

Altay'ın ilk soluııU 36. dakika
da Nail atü. Devre l-<) kapan
dı. Difer dört golün dağılışı ise 
şöyledir- Dak 46 Ayfer kafay
la. Dak .57 Nail, Dak. 61 Hıfanet, 
Dak. 65 Ayfer.,. 

lan büyükler arasındaki mut«baka 
da atletizm severler yıllarca unu
tamayacakları amanüiz bir müca
deleye «ahit olacaklardır. Sezon 
başında Sükrü'ye Ankarada ge
çilen Muharrem sezonu ciddi bir 
çahşma ile geçirmiş bulunuyor. 
Di ler taraftan SükrU Saban da 
EsKisehirde üstlerinin kendisine 
verdikleri geniş imkânlar sayesin
de —ion sel felâketine rağmen— 
fornıuıjun zirvesine ulaşmıştır. 
'Ayni zamanda Balkan Sampıyo^ 
naşı içinde avnı derecede iddialı 
olan iki atletimiz dıjmda kalan 
Hüseyin Aktas İsmail, Akçay, Ca-

ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı m ı i i i ı ı i " " " " L 

Bugünkü Amatör j 
küme maçları 

E Y Ü P S A H A S I : ; 

10.00 K. A y a s o y f a — A l t ı n a y (2) Z 
11,45 Ayyıldız — YayUspor (S) z 
13,30 Altınmızrak — Yenıkapı (i) ; 
15,15 Adalar — Jan. Gücü (3) î 

BEYLERBEYİ SAHASI: î 
11,45 Z. Spor — S. Baii (2ı ; 
13 30 .\yvansaray — Sisli '2) ; 
15,15 P.T.T. — M Paça (3) : 

A, H I S A R SAHASI: ; 
10,00 Kurtuluş — Muradiye ı31 • 
11.45 Yalova — Mlmarsinan (J) : 
13,30 t Pasa — Levent (31 ; 
15.15 Tarabya — Selimiye (2) Ş 

SÜMERSPOR SAHASI: İ 
10 OO Gbkepor — Zeyrek <3) Ş 
11.45 K u r u ç e ş m e — CSbali (2^ ; 
13,30 Çata lca — C ı n a r s p o r (J) : 
15,15 ö . S p o r — C a n k u r t a r a n (21 ; 

A L I B E Y K O Y S A H A S I : ; 

10,00 D i k i l i t a ş — H a y d a r ( 3 ) ' | 
11.46 Bojazlçi — t.T.Ü. (2t : 
13,30 Örnekspor — Kulespor (3) î 
15,15 Hürriyet — Camlıca (2) • 

' l l l l l l l l i n ı l l l l M I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

hıt önel, Ekrem Koçak, O. Lütfi 
Gültekln ve Erdenay Ollas daha 
ziyade 12 nisanda Yugoslavyanın 
Vrnjacka Banja şehrinde yapıla
cak 9. Balkan Kros Şampiyonasın
da yer almak için birbirleriyle 
mücadele edeceklerdir. 

2« bölgeye mensup 28« atletin 
katılacaiı yarışmalarda temenni
miz Balkan Şampiyonasında mem
leketimizi en 1yi şekilde temsil 
edeceklerin kazanmasıdır. 

= 4 K » * M - . , „ , ", 

Gülek'in resmi içîn I 
hırsızlık yapıyormuş 

ABAHA, Ö(*l 
Bir eczaneye t*ceyarısı t a » kı

rarak giren Ekrem Erçırık adın
da birisi hırsızlık sanığı olarak 
yakalanmes «Ben buraya Kasım 
Gültk'in resmin] almak için gel
dim. Kasım Beyi çok severim *« 
onu tutarım da» diyerek hıreızlık 
isnadını reddetmiştir. Cülekofil 
hırsız tevkU «dilraistir. 

Milli Ligin kritik 
maçı bugün yapılıyor 

(Bastaıafı > mel sayladaV 
Altmordu ma#Iûblyellnl alkııla-
dılar. 

22 MART OLAYI 
Bugus Catataaazay Ue Betik-

tas a* puan sayışma sahip bulu
nuyor. Fenerbahçe bîr adım İle
ride şfiır aksak yürümeye çah-
firkaa 22 Mart »arı - Kırmızı v« 
Siyah - Bayazlı »akımlar için la-
rUı düşülecek bir olay yarala-
cakhı. Bu Pazar'ın galibi Lig 
Şampiyonluğu İçin Fenerbahçe Ue 
basbass kaİBcakhp Yeniler ise ge
lecekte hu ikt takımın maclarınd» 
rakiplerine tribün alkışçısı otı-
eak. 

GALATASARAY Tumay — • • 
Ahmet, Doğan - Candemlr, 
Ergun, MusUIa - Yılmaz, 
Kadtl. Bahri, Meiln Tank, 

BESJKTAS: ösean - Erkan, Sü
reyya — Yüksel, Muhillin, Ka-
yg _ Ahmet, Suel, Güven, 
SanU. Rahmi, 

Ka»sıl«»»n«r« * Almanya Fe
derasyonuna bajlı bir hakem İdare 
edecek. 

Güney Kore Dışişleri 
Bakanı Istanbuia geldi 

Güney Küre Dışi | len Bakanı E-
mekli Orgeneral İl Kwon Chung, 
beraberinde Dışişleri Bakanlığı E-
konomi ve Ticaret Daireleri Ge
nel Müdürleri olduğu halde dün 
uçakla Kore'den İstanbul'a gel
miştir. 

MakarioSf hazt yeni 
tertipler haztrhyor 

fliYonşiBrı 
N E T i C İ L E R i 

1. Ko8u: Ubeyyan 4, Neriman 4, 
Ebuler G. no , P. 135/165 K, At: 
Abbase. Matra, Gaza: 2. Koju: 
Nasibim, Ogün Sarıgül G. 128; ». 
Koşu: Uçar 26, Yiğit 1, Nasip 4, 
G. 150, P. 105/105/105 K, At: Ha
lûk 1, Sokegüzeli. 4. Kosu: Abba
se 1, Gül D Velâde G. 200 P. 135/ 
163; 5. Koşu: Gabriella, Luck Boy, 
Mistlnauette G. 310 P- 145/270 
K. At- Cerlda, My O'bbesıon 
Rakkase; 6. Koşu: Ayvar. Suna 11, 
Rastgele G. 220 P. 115/125/120 
K At: Hülâgu, K. Ali, 7 Koşu: 
,'Mbey 2, Nur 4. Dumanall G. 1025 
P. 345/210, 8. Koçu; ÇeUo, Engin, 
1. Cizre G. 330. P 125/170 K. At; 
Akpün, Türtenlli. Burgaç, Taçma-
hal. Doru Reis, Haydar 2. 

! ıkıll 2/S 3.50. 2. İkili 2/fl 4.48, 
3. ıkUi 5/8 11.40, 1 Çifte 5/2 2.30, 
a. çifte 1/7 5.40, 3, çitte 5/5 27,45. 

<awtaı«l ı 1 Isset aaytada) 
2 — Gazıvtran'daa geçen anayol 

trafiğe açık Icalacaktu;. 
3 — Koy İçinde taciliz askerleri 

devriye gezecektir. 
i — Crezivlran köyü yakmuıdald 

Prosyo k6yüttd« bir «v İjC Sim içm 
Rum polisleri tarafından karakol 
olarak Icullanılacak. falcat Rum po
lisleri köye glrmeyeeelrtlr. 

MAKARİOS'UN GAYRETLERİ 
Başpiskopos Makarıos, Asya — 

Afrika taplaatısmda Kıbn* içia 
özel bir karar aldırmak için özel 
doktorunu Cezayir'e göndermiştir. 
Makarios bu toplantıda Kıbrıs'ta-
m ingiliz üslerinin kaldırılması, 
self-aetcrminasyona gidilmesi, dış 
müdahalelerin önlenmesi kararla
rını aldırtmak İstemektedir. 

Makarios ayrıca Kıbrıs'a gön
derilmesi dügUnülen İsviçreli Ma3c 
Petit-Pierre'nin arabuluculuk a-
daylıKmı reddetmiştir, 

TÜRKLER SEHİTLİ&E 
GÖMÜLÜYOR 
Gazıvlran'da ve Çamlıkoy de öl

dürülen altı Türkün cenazeleri dün 
yapılan büyük bir törenle Lefka-
da kurulan Türk »ehitliglne gö
mülmüştür. Cenaze törenine 4000 
Tiırk katılmıştır. 

ö te yandan atc; kes anlasma-
auun imzalamnasmdan sonra dün 
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P A S i P 

I 
II 

III 
IV 

V 

>nı 

« » E K M E M İ Ş S E R M A Y E 
« A S A 

«I 

*tlt 
*IV 

^ 

*>ll 

«IX 

C MERKEZ BANKASI 
ANUNl KARGILIKLAR XA>AtI 

'̂ ''-»nzam karşılıklar muka\>İU kıymetler 
''İSer kanuni karşılıklar kasası 

^AIOCALAR 
"^'POnLAH 
'''AHVtLLER VE HİSSE SENRTLBmt C Ü » * » 

Hazine pUsraan bonoUn 
Tahviller 
^'»se senetleri _̂_ 

*'S»ETLER CÜEDAKT 
*«tlrakIeMmi2 

*»ÖtaWerlml« «M mûeSseaetotteiı k«4«le*W1e 
"»Jr müştener _ 

**ANBIAR 
'stiraklenmiz 
^^esseselorimiz 
tsttraklerlmiz -pe mlleeesaeflerlml» kWfUe*«e 
Sair muıterüer 

•ÖHÇLü CARİ HESAPLAR 
'»tiraklerteılz 
'''ieEseselerlmız 
*«tir»klerimir ve müaseeseleriMi» kefal»tiyl« 
**''• müşteriler i _ 

^ » KREOttER 
'r*''''*K MUKABtLt KHEBttBR 

"^St-EKI KREDİLER 
"tRAKLERlMiZ 

Bankalar Kanunu madde 4«. t. 1 
^'nkalar Kanunu . -nad<3e 4«. f. » 

''^ESSESE VE TEJEBBOSLBRIMİZ 
^snkajar Kanunu madde 48. f 1 
Bankalar Kanunu ^»dde 48. f. 3 _ 

'^"ÎT KİYMETLER 
•Menkuller ''1.355 258.0Î T L 

^ » v r ı m e n k u l l e r (1.373 000 . -
T^HTCLtr BOHCLITLAB 
"'*EB AKTİFLER 
, * TESİS MASRAFLARI 
*AIIAB 

•^^en yıldan devreden zarar 
^"^nco yılı jar.ırı 

t e tbse l Bloit» 

401.075.58 8 780.417 79 

8.3<«,188.82 
415.119.41 

S15.40 
85.390.— 

IS.137.911.4S 

40.3M.M8.85 

«an 000,— 
J40 000.— 

Türk Liran 

365.871 
7.085.498 

4,181.493 
8.781.300 

s.74i.ası 

85.885 

1«.1»T.»İ1 

•••*•.*• 

4A.JO«0«» 

8S 
49 

37 
» 

S4 

40 

4* 

•• 

H 

Ko. 

I SERMAYE 

U İHTİYAT AKCtetBHt 

Kanuni IhtiyatUr 
»MA İhtiyatlar 
Fevkalâde İhtiyatlar 

m KARŞILIKLAR 
rv TEDAVÜLDEKİ TAHVtLLERiMtZ 
T TAAHHÜTLERİMİZ 

. 408.834.91 

419.174.58 

Tatk Lirası 

17.000.000 — 

828.009 W 

T. e. Mstkas Bankasına: 
Vadailt Vadeli 

na sigortalıdır ) 
T.L na sigortalıdır; 

YsMin 

^fAziM HESAPLAR 

Umumi Yekûn 

• • • « • e a « 

* • • • • » « • 

• •« • t a * • 

790.000 

2810.888 

18«.S83 

13.311.404 
4S5.7S1 

97.10«,857 

184.531.348 

• • 
• • 
•• 
•• 

« t 

78 

10 
74 
50 

UG 

23 

Avanslar ve reeska»* 
ettirilen senetler 
Transfer emirleri 
Dieer taahhütlerimi» 

10 087 SS4.02 
3.844.302.97 

10 027 334 05 
2.844.303.97 

VI MEVBUAT 

Vadasls Vadeli 

Resr?.! r».e'<?'4ust 
Ticarî njevd»J«t 
Bankalar mevduatı 
Tasarruf mevduatı 

883 6*3 40 I0.2T1.87 342.935 27 
14.785.887.73 14 785.867 3? 
1.887.304 40 300.026 78 2.18T .83118 

32.337 083,92 9.808.362.73 32.145.425.65 

v n TBStYB E M I R L E R I 
V m MUHTELİF ALACAKLILAR 

IX TALEP OLtJNMAMlI KIYMITLBR 
X StAER PASİFLER 

Xt K A R 

Gaçan yıldan deiTed»» 
Bilanço y l ı k â n 2.018.902.52 

VekAB 

281 R;t9.9ll5 29 

SİBB 

RAZIM HESAPLAR 

eiMi^nşus 
Merkez Baakasua 
S l f e r 

Ketaletlerlnlı 
İştiraklerimiz 
MUesşeselerİBiiı 
iştiraklerimiz ve 
müesseselerimiz kefsletfle 
sair muşterllfr 

nii?er Nâzın\ Hesaplar 

37.811788.18 

«811.786 18 
13000.000,— 

39 542.319.71 

12.671.638 90 

«B.aiSM 43 

198439 «7 
13.414258 99 

7S.S30 4« 
1.480.310 4T 

2.018.902 32 

17,108.857 «t 

1S4.531J48 33 

Î9.542.319 77 

117 177.181.?^ 
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İdil B/ret, Amerikada 
Kompozitörlere ait 
bir ödül'ü kazandı 

(Ş l i ta ıa i ı 8 uıcl saytada) 
radt olan Sti-aus yerme Biret, 
Beethoven İn «Ölüm Maifi» nı çal
mıştı. 

la yıldan barı kazan^ıiı basarı
lar v« Amaııka İIVMMI sıı«M>4t 
ortaya koydutu büyük sanatgı ru
hundan ötürü böyle bir ödülü ka
zanan genç Bıret'ı cun evmde a-
radık. Protesor Koseraıhal «Ber-
barde> ded< ve ekledi: 

«Bugün çok telâşlı, gene ran
devusuna geç kalacak diye korku-
yor> Her ünlü kişinin aksayan, 
ya da garip bulacaSımız bir yanı 
vardır. İdil de öyle. Çoğunlukla 
randevularm.a geç kalırmış. Bu
nun sabebı da olcumaya başladıtı 
kitabı, bir türlü aldea bırakamaz-
mu. . . 

Üstelik tiradlllk n r tutulan T * 
açıklanmayan, garip kitaplar okur-
muş Blret... 

Az 5onra onu berberinde bulduk 
ama hiç de tıoş karşılamadı. Ba-
smda havlu vardı, bizi götüne* 
kıpkırmızı oldu, dudakları arasın
da anlıyamadıftunız birfeyler söy
ledi. Ve ayata kalktı: 

— «iyi ama, ben artj*t detü ım 
m burda resmimi çekiyorsunuz!» 

Sonra oturdu koitufa ve berbe
re seslendi: «Ne olur biraz daha 
çabuk, geç kalıyorum.» 

Ve salı günü d* istanbul'dan ay
rılarak, Almanya'da yeni bir kon-
aer verecekti. İdil, yeni bir basan 
gösterecekti, ama randevularma 
gene gecikecekti balkı... 

ftazivirtn Itöyu aftOndekı butun 
barikatlar IcaldırıİBUştır, 

ATCSE VERİLEN KÖY 
HÂLA YANIYOR 
Türkler tarafından terkedıldık-

t o ı sonra önceki gun ateşe verilen 
Ayio» Epiphanlos köyünün Türk 
•vleri yanmaya hâl i devam «t-
mektedir. Bu köy, bir Rıunun 61-
dflrüldüütı Pblasou köyünim he
men yakınmdadır. Burada taraflar 
hâlâ barikatlarm gerilerinde elde 
silâh beklemektedirler. Öldürülen 
Rum, Kıbrıs Rum jandarma komu
tanının kardeşidir, 

BARIŞ GÜCÜ 
GAZİVİRAN YOLUNDA 

LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs'ta dün en önemli oIay« 

Birleşmiş Milletler barış kuvveti
nin adaya gelişinden beri ilk de
fa olarak, bu kuvvete ait bir kon
voyun. Gaziviran köyüne doftru 
gitmesidir. Kanadalılardan meyda
na geleıı bu konvoy, dün sabah 
Lefkoşe'den Gırne'ye uzanan dağ
lık bölgeyi dolaşmıştır. 

İNÖNÜ. «ÇARPIŞMALAR 
DURDURULDU» DEDİ 

ANKARA, Ösel 
Başbakan İnönü dün gazetecile

rin çeşitli »orularmı cevaplandı
rırken arada heı- türlü çarpışmanın 
durdurulduğunu söylemiş arabu
lucu konusunda çeşitli teklifler ya-
pıldı iuu belirterek cyalonda bu 
konuda bir karara varacaâız> de
miştir. İnönü. Yunanlıların Kıbrıs'a 
gizlice askpr çıkardıkları Yolunda
ki haberlere pek ihtimal verme
diğini, bunu kontrol görevinin Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterine 
ait olduğunu söylemiştir. 

v: •:,•• ,,l,v-«^' ,•"•:?•"*"•• ' ,• Ssy<s: 1 

Eğlencede 18 bin 
lirasını çaldırdı 

M. E adında Ankaralı Vr it 
adamı («hrunizm *a»tnwi8 kU') 
yumculanndan H K, U* birlikte 
gitaıiş oldutu Boğaz otellerinden 
birinde soyulmuftur. Vanlarma al
dıkları Y. A. adındaki sarışın Ua-
dmla birlikte otele giden M. B., 
âleme daldığı sırada cebinden İ t 
bin lirası çalutmıştır. Kadmın k a y 
bolmasuıdan sonra pararun çalın
dığını farkeden iş adamı polis* 
başvurmuştur. 

Zeytinburnu cinayeti 
faili 19 yıl yolacak 

3 yıl önse Z«ytln^^«n\)'nda Ke
mal Gün adlı 18 yaşıh'âs bir gen*, 
cı kıskançlık yüzünden 27 verin
den bıçakl!>arak öldüren i\hmet 
Şenol dün 3. Ağır Ceza Mahke
mesince 19 yıl ağır hapse mahkûm 
edllmittlr Şenol, ilgi kurduğu 
genç kiracısı Gülseren Kıloğlu'nun 
Ahmet'le dolaşmasına sinirlenmiş 
ve bir gece önlerine çıkarak Ah
met i öldürmüş. Gülseren'ı de 3 
yerinden yaralamıştı. 

Polisten ümidini lıesti 
ve eşini aramaya çıktı 

(Ba> la t« f ı 1 ln<:l s a y f a d a ) 
yikalamnıı. Yüksel serbest bı-
rtkılmış, öbtir ikisi tutuklanmış
tır. Cel&l ile Yaşar ise, genç ka
dınla birlikte henüz bulunama
mıştır. Sabahat'in eşi, öğrenci 
olan Icua Oüliz'i köyde bıraka
rak, obur iki çocuğu Ahmet ve 
Gülsen Ue birlikte İstanbul'a 
gelmiştir Muratfer, yaptığı a-
raştırtnada, eşırun şelırin çeşitli 
belgelerinde, «eellikle Şişli d e . 
layl^rınaa birkaç kere görüldü-
günü tesblt etmiş ve durumu 
polise bildirmiştir. Ancak poli
sin gerekli ilgiyi göstermediğin
den yakman zavallı baba, anne. 
leri içm ağlayan iki çocuğuyla 
blrUkte. otelde kalmakta ve eşi
ni bulmağa çalışmaktadır. 

«Gençlik, ruhi 
buhran geçiriyor» 

(Bastaıafı \ inci aaytada) 
ael, gençlerin modaya uyarak ef-
zistansiyaUft bir eğilim kazandık-
larmı söylemiş ve bu konuda aile
lerin çok dikkatli olmalarmı, ö -
rellikle liselerde çocukları bulunaH 
velilerin derhal bu ana-baba okul
larına müracaatta bulunarak okul 
yöneticileriyle irtibat kurmalarını 
istemiştir. 

ÜNİVERSİTELİLER MADDİ 
SIKINTIDAN BUHRAN 
CECtRtYOR 
Prof. Aksel ailelerinden einst 

terbiye almamış bulunan çocukla-
rm da bu meseleleri okullarda ko-
Buştulüartm v e yalan yanlı* bil
gilerle anormal seksüel hayata y6-
neldiklerinı ifade ederek deml|tlr 
ki: 

— Çocuklarda görülen okuldaki 
başarısızlık, huysuzluk, yaramazlık, 
asabiyet ve buna benzer şeyleria 
mutlak surette esaslı sebepleri 
mevcuttur. Bunlar ilkokullarda, 
özellikle ana baba kavgaları, orta 
olcuUarda ve daha sonraları da 
cınst terbiye eksiklitlnden doğ
maktadır. Ünıvercıtelllarln bu o . 
kullara yaptıkları müracaatlar ea> 
larm daha ziyade maddi bir sı
kıntı vominden eıkâyetçı oldukla-
ruu, bu «ebeptaa bunaldıklarını 
ortaya koymuştur. Ayrıca sosyal 
(artların bozuk elutu. yurtlana 
düzensizliği ve Üniversitelilerin al
dıkları gıdanın yetersizliği onlaruı 
ruhî buhran geçlrmalermde baflı-
ea rol oynamalctadır. 

İnönü, çekilirse AP 
Hükümeti kumcok 

(Basiaraft 1 laıat aerCMa) 
lerm yemden partiye alımp, alın
maması konusu görüşülmüş, an 
cak bir sonuca varılamamıştır. 

Parti difmda kalmış 30 k^der 
senatör ve mületvekUiııin var ol 
ması. erken eeçimlare gidilmedi-
nm de soz konusu olduğu (u fOn-
lerde uzun tartışmalara yol a ç m ü ' 
lir. 11 Başkanı olan Temsilciler 
Meclisi üyeleri, partiden ayrılsin-
ların yeniden partiye aTınmaAası 
gerektiği tezi üstünde durmujlar-
dır. 

TOPLANTININ GÜNDEMİ 
İki gün önce AP Meclis («rv^Ufi' 

da müzakere edilen konular! yeni 
baştan gözden geçirecek olap Tşm* 
sılciler Meclisi su konulan geriiş* 
maktadır: 

1 — Milletvekili ve Senatörleri» 
Meclislere devamını sşğlsmak, 

2 — Si> asî Partiler Kanun ta
sarısı hakkında partinin İMSUi ( o -
ruçünü tesblt, 

3 — Vergi Reform tasarıları kar 
çısmda AP görüşünü tesblt. 

4 — inonunun reform tas^nlerı 
çıkmaz ise ut i ia etmesi ha]in4e 
D^rtınln takip edeceği volun te»-
bitl 

•toplantının başlangıcında UZU» 
bir V. r>an AP Genel Ba» 
kanı i iç ve dıs noU-
tlka kon'4jund« Temsilailbre b i l | i 
vermiştir 

tNSNt>Nfm AP TOPLAMTtfl 
KONUSUNDA sAYLBBtlCLVRt ' 
Başbakan inönü dt4n g^ıeteoi-

lerin <AP Temsilciler Iıtacllal E(tt' 
kiimetl kurmak İOIR tavl^att ba-
lindeymi». Siz n e düjttaüKüntiı?» 
soruşuna «Mevlâ başka tasa v « -
mealn» eevabmı v«mıl«tir 

«AP nln Nihat Erim Ba«k«nlı |m-
da CHP Ue koalisyon kuracağı söy
leniyor» denince «İnönü Ihtlmşllef 
üzerinde konuşmam, ben tatUa et
tikten sonraki hükümetlere de ke-
nşmam. Henüz İstifa «tmls de 
değilim ve böyle bir sebepte yok
tur. Büyük Meclis bJSyle bir h*l 
göstermedi. O hali hanrlamağa W 
lisanlar var« demiştir 

«Reform tasardan « ı l a n M a th . 
ta» edeceğine» dair verdi | i deme
ci baskı teklinde yorujnlay;^ 
CKMP Genel Başkam Ahmet O-
ğuz'un sözleri içia de tn»«ü 
söyle demiştir • 

«Bu bir görüştür. auk<>metler 
tedbirler) Büyük MecliStesı H*»»-
1er. Büyük Meclis verirse dev4in 
ederler. Vermezse prensip •a)ıibl 
hükümetler emaneti g e n verirler 
Benim bildiğim, demokrasi budur 
Yeni usuller oldukça onu da bğıe-
neceğlz.» --

AP YE KABin, EOtLOr 
ESKİ P A R T t L t L n 

Temaılciler Meclisi du^kS ievl^a» 
tuttnda partiye girmek üzere mü
racaat etmiş bulunan iki senstbr 
ve 4 mıUetvekHinin partiye alın» 
raalarmı kabul etmiştir. Kabul •* 
dilenler şruniardır: Elâzığ sena
t o m ıiasira CiNF. lamau» aaaa-
törü Cemalettln Bulak, Bordur 
mÜletvekU) Mehmet Öabey, B ^ s ğ 
milletvekili Ömer Faruk Saıı^ç, 
İstanbul mUletvekUl AMaıralanan 
Yazgan. Bursa niUata^ekttl 
Pakaoy. 

1 
Ok Yağlı Moıko 

Tebeşiıleri 
Avrupa tekniğiyle haarlan -

mistir. Çok dayanıklıdır. Ete -
•allertnden her bakımdan üs-

{ tündür. 7 muhtelif renk. Posta t 
kutusu 48 Galata. Faik »oyral. J 

tsUnbul Akşam - 3eSİ 

ı ı« .* ı« l i t^ .»l t l l l« l>l»i t l»SMwM^Mll>l^l^B^[^^^MMİybM*>» 

PAZERTEStDEN İTİBAREN 

İNCİ SİNEMASINDA 
TİLİN FILBCt « 

ÇILGIN İHTİRAS 
KenkU — Türkçe — Steemaaksp 

NathaUe W0OD — ROBERT WAGNVR 
Anka» Henş: 1M4/Mt < 

! • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • . . • » - - . --^- -|-|->»«m' 

İşte En İyi Kıyafetinizin Kumaşı 

^ ^ û t H ^m ^ ^ ̂  ^ • 1 ^^1 TfSŞifSîJ 
Rekl&mkol (£ven> 749/3815 
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CİNSt 

M A T L U P 

BOP9tü KŞŞAPLAR 

"^"SONEL MASRAFLAR , 

* ' * G İ VE H A R Ç L A R 

*'*H.EN F A İ Z V E KOMİSYOİCLAR 

" A M B İ Y O Z A R A R L A R İ 

' * * S A R R U F U T f i J V t K İ K İ L A M t Y B L n i t 
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BEŞİKTAŞ CEPHESİ 

Güvencin iyi 
oynaması şart 

BEŞİKTAŞ bu Til «"««f "»' 
M«U raklblyU yaptık mıcUr-
>U İYİ bİT vüîde »İde edemedi. 
FenarbabçeyU üc deia oynadı. 
İkisinde ınaSlup 1/0 ya 3/1, bi
l inde da O—O barabeTe kaldı. 
Bu maçta Fenerbahçeli Aydın 
penaltı kacunıııtı . Galataıaray 
la oynadıkları iki madan ilkin
de 0/3 yenildiler, ikincide de
fanı oymyarak golsüı berabere 
kalditar. Fenerbalıre marlarm-
da BeşiklBs dah» alaV, fi/iltman 
daha üstün oynadığı halde Icay 
betmt^ll. Galatasaray maçların
da b e l»eraberliqi »defansta ka
panarak» sakladı. Bu arada sa
t e n basında Melchior. Tusdcr 
ikilisi Suatı önce ice, sonra ha
la rckti. Oyunu Suat tanzim e-
dİTOrdu. Sonra Sadri Usuuğlu 
i» basına geldi. Oyun stilini de
ş t i r d i . Takun daha doğrusu , 
fizik olarak diriydi.. Ltkin ne 
Fenerbahçe ve ne de iyi bir Ca-
latasarayın teknik capındaydı. 
Oynuyor oynuyor 30I kısırlığı 
cekİTOrdu. Santrforda Güven is 
iikrarnzdı, bun* mukabil Hü
seyin sürat getiriyordu.. Maçı, 
ancak GaieiaeaTayır tekr.ik üs-
tünliiçrünü ezer veya Güvcr, ha
nidir unutulan gütei günlerin
den blrlıini yasarsa, kaıanabi-

G Ü V E N 

I I L 
I I U s T 1 N 

GALATASARAY CEPHESİ I 

Teknik üstünlük biı 
galibiyete yeter mi? 

Millî ligin kriiik maçı bugün yapılıyor 

A K S A M 

^por«naDerıerı Dev maçı kazanacak takımın 
şampiyonluk iddiası artacak... 

GALATASAHA» =""•• 
,mda çok iyi bir for« «» 

fiği çizdi. Avrup. SamP'J .̂ 
Kulüpler turnuasındaF^^,^^ 
varoş'u vendi.. ^»^' f^if 
elemanları muvafiaKtı. 
sından Zürich'e elenme«^^^ 
krize sebep oldu.- „ 
Gündüzün uzaklaşması son 
meydana gelen "">"' de 
küntü takip etti.. Liglerde _,_ fazla puan ka.vbedlln"? ol-

ması G. Saravhlan •^^. 
bir idari anlasmazl'Ss " 
ledi. Bir aralık Sarı - ı̂  
i, takım bu yıl tarnamol» 

züktü. Talat ı'« " / „ ptme-
Ayhanm yanına a^" j,^,ydı. 
leri yenilgelerin bir •' ^. 
Bu arada fe^erbaçe ;^,,ri 
sıktasın pııa" î „, art-
G. Sarayın üg »«"''*'Knnıtı" 
tırdı. BU. sarı - " ^ ^ ^ w 
ekibi kamçıladı, ^ir aJ . „,.-
halarda her hafta daha ı j ^ , 
nıvan bir Galatasaray D ^^ 

İste Beşiktaşm ' ' « ' f "nbü» 
takım çıkacaktır. BU ^^ 
Türk futbolündekı jur. 
« n teknik takıiTi»_ »'J'j^ıjj 
Form grafitinin İkinci 

Galatai ,sar«y 
bölümünde olan yVZîiH^J* 
bu .maçın teknik üstünü* ^^ 
sahiptir. Beşiktaş! ve"' j . 
tarafı ağır 
tir. 

basıyor. 

15.30 da başlayacaİ^ 
olan maçı 
hakem idare edecei^ 

birisi daha bugün Mithatpaşa Stadında y^P^'*^.,,', ti 

I^EYSİMİN «Büyük maç.> ismi verilen karşılaşmalar' 

mevsim seyrettiğimiz üç büyüklerin maçları hiç § ,üphes'^ 
rekir 

isimleri kadar iri önem taşıyordu lâkin itiraf 8 '̂'' 
defaki birçok yönden değişik bir «Büyük» lüge sahiP-

k Maçın henüz 8. dakikasıydı. Şeref in takriben 30 metreden şan 
' delimsî vuruşu kaleci Erdinç'i akmıştı. Bu bir golün başlangıcıydı 

Kaleye doiru yönelen topu dün sagiç mevkiinde yer alan Güray 
dikkatle takip «dlyordıt Artık tribündeki seyirciler ayaklanmıştı. 

Fenerbahçe böylece ilk golünü kazanmış ve topu ağlardan çıkar
mak işi de Güray'a kalmıştu ( foto Robot: Mahmut KÜÇÜK) 

F.Bahçe tesadüfi gollerle galip geldi: 2-0 

Mevsim baş ından bu yana Av
rupa şampiyon kulüpler t u r n u -
ası karşı laşmaları dış ında ş ö h 
retine paralel futbol gösterisi 
yapamayan Galatasaray ancak 
form d u ı u m u ile orantıl ı maç lar 
çıkartmış, beklenmedik yeni lg i 
lerin yanısıra galibiyetler a l ımş-
tı. Menacer Kıhç'ın ayrı lması F e 
nerbahçe ve Beş iktaş ' tan birkaç 
puan gerisinde kuyruk yaptığı 
haftalara rastlar. Bu ayrılık s a -
nkırmızı l ı takımı sarsacak z a n 
nedil ir ve görünüş böyledir de 14-
kin olaylar Galatasaray'a y a r -
dıtnoı olur. 

Puan cetvelinde haftalarca Udet-
lUc ialcemletini ifgal eden Beşllc-
ta»'ın maç bilimi saniyeleri he-
•apladığı bir urada yediği gol 11* 
mağlûbiyet Icolekıiyonu yapmaya 
baılamatı Galataıaray'da Vaıoaoi 
afiaı taairi göıterdt. Ve bir gtts 
geldi omuz omuza Fenerbahçe'nin 

(Davamı 7 acl sayfada) 

\ . Irmaklu- ie-k C. YüAtt « « Z. Gürkan ifk. 
F E N E R B A H Ç E ' Hazım • * — Osman * * İsmail * * — Şeref 

Irif Özer •# Hüseyin • * — Ogün * Güray ^t* Tükie l 
* Selim it* .Aydın 'A-*. 

KAR.'SIYAKA Erdinç if^ — SıdUık -k Necati * * — ibra
h im -kir Erol «.*. Mustafa * Bulut ick Ahmet İHf 
Vnral * Ergrnn in, B a r h a n -k. 

G O L L E R : Şeref (Dak.8) , (Dak. 58) Ogün. 

Korşıyoko'yı mağlûp eden 
golleri 8. dakikada şeref 
58. dakikada da Ogün allı 

Bugün şehrimizin •Sffnda'îî 
nda Türk Ordu takımı " ^ 

önce Sanr-da kar5il»5>P ^ ay 
dleünTz" İur iye «»^^ "'ak'. "̂  
oynayacağız. Bu • " 7 ' jd* If 
uzun bir süreden beri y»!» 

İsmet ü/uğ 
y«nl ldar# 
ffeyetfnde 
vazife almak 
İstemiyor 

lenerbahçe kulübünün yıllık 
kongresi önümüzdeki pazar günü 
yapılacaktır. Üyeler arasında kon
grenin havası daha l>u günden 
bulandmlmaya ba^ilanmıştır. Bu a-
lada Icuiübüıı başarılı ve çahskan 
bafkanı İsmet Uluğ'un yeni idare 
heyetinde vazife kabul etmek ıs 
tememesı de üzüntü ile harnlaıı-
mıştır. Ulujf «Ben idare heyetinin 
mütevellisi değilim Gavem sevgili 
kulübümüze bir nebze hizmettir. 
Benim gibi bask? kıymetli arka
daşlarım da bu görevi pekâlâ ya 
pablllrler. Ben de şahsen kendilc 
rino yardımcı olurum» demiştir. 

Başkanın bu samimi ifadesini 
raimen kongre üyelerinin çoğun-
lultia kendisini tekrar reisliğe ge 
tıreceklerine muhakkak nazarlylt 
bakılmaktadır. 

Dijer taraftan gruplar ar,-i3!ndB 
temaslar devam etmektedir. Bu te
maslar sonunda havanın daha da 
vumuşayacağı umulmaktadır. 

Günün Programı 
İSTANBUL: 
MtTKATPAfA STADI: 

11,30 Vefa - Kar«|ümrük 
(2. M. Uf) 

13,30 G. Miilı _ İst. Spor 
15,30 Beşiktaş - G. Saray 
ANKARA: 
11 MAYIS STAOI,-
14.00 Demirspor — Altmordu 
IS.OO Hacettepe — İzmirapor 
tzMm-
AJLSANCAK STADI: 
1800 Göztepe — Beykoz 
9EREr STADI: 
8,30 Taksim - Y.K. Emniyet 

rGenç) 
Jil.OO y.K. Eınniyet - Anadolu 

(M.P.) 
11.45 Adalet . Rasköy (MP.) 
13.15 Vefa ^ K, Gümrük (G.) 
AOAKAi 

1S.30 Ordu Tikimi — Suriya 
ATUTtZN: 

Lvnm »AHKURU: 
13JM nrit iya Krot Şampiyonan 

TOPLANI 1 ^~ Fenerbahçe kongresi yaklaşıyor. Dün bu setıepten 
3 büyük. Razi Trak, Faruk İlgaz, Hanefi Ulutekin, Orhan Ergüder 
ve Salt Canpoiat Liman Lokantasında toplandılar. Gaye kulis değildi, 
Fenerbahçe'yi daha iyi ellere bırakmaktı. (Mahmut KÜÇÜK) 

D.Spor-Iz.Spor'u 
2-1 mağlûp etti 

Ra.ıit G I R A Y 
bUdiılyor. ANKARA . 

0«mlrspor 36, dakikadaki bir ka
rambol hariç tehlikeli olamamıii' 
lardı. Fakat 44 üncü dakikada 
Abdürrezak güzel bir orta 
yapmış ve Ahmedin kafa vuru;u 

ile D Spor 1-0 gali» duruma Rcc-

mkiı. Ama 75. dakikada Doğanın 

patını kapan Orhan İzmirsporu 

berabere getiren golü attnıgtı, 80, 

dakikada sajbek Erdojan «akat-

landı, 10 klsi kalan Demirspor 

«aübiyet golünü 83. dakikada Ab-

dtirrezak'm ayağından kazandı ve 

müsabakayı 2-1 ald; 

Abdi Parlakay • • 
A. Ergiasu •* 
E. Oktay •« 
DEMİRSPOR • Doaan • • 

Erdoğan •. Yalçın • 
Hüsnü •*, Hayrsllin 
Birol • • — Abdürrezak 
Ahmcl *>, Mutaffar *, 
rl •, Timuçin **. 

İZMJRSPOH.- Faruk • -
*, Bülent •* ~ De^n 
Ozsü» *• B. Erol • • -
gar ', Orhan •*, Zeki 
trfan *, Cengiz *, 

GOLLER: Ahmet (Ok, 44), 

_ 
» „ 

»», 
«» 

Fik-

Erol 
• • 

Tu-
• «, 

Ot-
han (Dk, 1i), Abdürreıak 
(Dk. 83). 

AYDİN BAKANOĞLÜ 
MithBtpa»a Stadı niçin bu ka< 

dar kalabalıktı? Avrupa Kupa Ga
lipleri Turnuaıı çeyrek finalinin 
ucunda MTK'ya çok kötü bir oyun 
»onunda yenilen Fenerbahçe halâ 
neden bu derece «müşteri» toplu
yordu? 

P,u .sorular her halde onbıı a-
dam yerine Fenerbahçe armasının 
içine gömülüp kalan, ve yarım a-
sırdan ben anlaşılmayan sırdı... 
Yoksa evet yoksa dünkü Fener
bahçe'nin bile «dişe dokunam 
bir tarafı yoktu. Belki son maçını 
oynayan Selim, belki vcni yeni 
futbol şahsiyetini bulan Ogün bir 
şeyler yaptı. Onun dışındakilerin 
ise bu 90 dakikalık tarifeye gire
cek vönleri yoktu doğrusu.. 

Zaten ük 45 dakikadaki bu 
uyuşukluk devrenin tek golünü bi-
Je gariD garip getirdi. Sekizinci 
dakika dolmak üzere idi. Seiım'le 
Aydın bir topu almış, sanki her
kese küsmüş gibi sol tarafa götü
rün başlamışlardı düet yapmağa.. 
Ne kadar devam etti. kestireme-
dik. Sonra galiba o topu pas di
ye ortaya «Allah» gönderdi Şe
ref fırladı geriden bunu tuttu ve 
sandelledi. Seref'in önündeki a-
damlar atak yapmamışlardı, seyre
diyorlardı. Erdinç'e giden bu to
pu.. Ama kaleci buna pek amatör
ce «Günaydın» dedi. İleri çıkmı.ı-
ti. Top kendisini astı ve goool. 
İlk devreyi kapayan sayı idi. 

Ve ikinci gol 
Son yarının bütün güzelliği 58. 

dakikada idi. Sıddık ve İbrahim'in 
her fırsatta telune yajfmuruna 
tuttukları Aydın ralıat bir top al
dı. Sıddık üzerine Keldi. Fakat o-
nu çalımlarla önce bir ?üzel sal
ladı, loma da pat diye vere çaldı. 
Sokuldu ort*.sını .vaptı. Bunu Mus
tafa* al olmadı, bir daha ortala» 
diye tekrar geldiği yere havalp 
etti. Avdın bir hesaplı top daha 
gönderdi ortaya Yüksel yumuşak 
vurdu. Erdinç çeldi ama tutama
dı, Ogün bir metreden fUek gibi 
çaldı kaleye. Kata ile çıkardılar. 
Fakat gol "îizgisinin içinden. Ir
maklar önce görmedi Ovsa Canet 
l£çndi?ipe. devamlı gol sinyal) v&. 
riyoıdu. Nihayet baktı. Oyun dur
du. Yıldız — Irmaklar koaliEvonu. 
Ve Fenerbahçe nln ikinci golü ola 
pak «antra'Yuvarlatma giden top.. 

şekilde hazırlanan 0^° ^Î»!»"^ 
mızm ikinci karsıIasmfS^' ; 
sı hem de açık fai'''» 
beklenmektedir. . ttgu^,^ 

Zaten bu fikri OnW ' A»^ 
haarlayıcısı Bnb. ° ° ^ ^ , ^ 
da su sözleri üo "^'lİT xe *> 
«Çok İyi çahstık. '*'^v.rai!»j<» 
durumumuz bu roaS'..''' „;, v^ 
viyede._ İ â y e t büyük » ' j j fı^ 
olmazsa Suriye maçuu 
la kazanmamız ««•^''"'"Vfijıl'''5îi 

Ordu takınıımı» ^ ^ - ( « » C 
e . , u kadro ile ^ / ^ - 1 
Neemî — Altan, ""^ W^ 
lal . Vıldırun, Tal«^ Ĵtf̂  
Ayhan, Şenol, Biıol, 

A. Ordu» O 
H. Tepe 

stNAsi oöHK bUdiny»', 
Altınordu'nun janssı *,SÎ 

VE K A P A N ; : ^ I «ııetuttııve iKinuı guıuııu ıııaı^iiı .10. aaiviKasmaa aıtı. A y a m ı n ortası ve Yüksel'in şutunu 
Erdinç elinden kaçırınca resimde görülmeyen Ogün golü yapıverdJ. (rot© AKŞAM: Mahmut KÜÇÜK) 

F.Köy fistun oynadı 
IsLSpor kazandı: 2-1 

Spor Toto neticeleri 
ist. Spor - Feriköy 1 
F. Bahçe - R. Yaka 1 
D. Spor - İzm. Spor I 
H. Tepe A. Ordtı O 
Sarıyer — Altındağ • 

Nazif OTURGAN 

Küme dü»ıne tehlikelinden uıak 
bulunan iki takım da rahattı, pu
an endişeleri yoktu. Bu bakımdan 
dün zaman zaman zevkli geçen bir 
oyun aayredebildik. 

Feriköy doksan dakikanın hiç 
değilse 55 - 60 dakikasında 
rakibinden daha üstün göründü. 
Fakat, maçı kazanan taraf, daha 
derli toplu kontrataklar yapan 
îstanbulspor oldu: 2-1... 

GOLLER-
Feriköy'ün baskısı altında geı.-fn 

maçın 40. dakikasında İstanbul 
spor ilk golünü kazandı. Halûk' 
un soldan vaptıgı ortada Sone 
önüne düsen topu, Necdet'in ayak 
larına kapanmasına rağmen Feri 
köy kalesine soktu. Devre bu gol 
le bitti. 

Feriköy'ün hâkimiyeti 2. devretlt 
de devam ediyordu. Fakat 78. da 
kikada müdafaasına yarduna geleı 
Sarı - Siyahlı santrfor Güngöı 
ivendi cc/a sahasından kaptıjı tüP 
la Ferlkö.v onspkızıne kadar vürii 
clü ve Bilge He nê İ5 bir ver-kaç 
girdikten sonra takımının ikin' 
çölünü attı. 0-2 mağlûp durum 
dü.şen Kırmızı-Beyazhlar nıhayr 
84. dakikada Metin'in topu ellndr 
kaçırmasından faydalanan Must.ı 
fa'nm ^utu.vla bir gol kapanabil 
diler ve maç böylece Istanbul-
.<ıpor>un 4>1 galibiyetiyle nihayet* 
lendi. 

Ahmet Bagatır V. Taşkın, C. Aybek 
I S T A B U L S P O R : Metin * — Bahatt in ^ Yalçın ** — Yı l 

maz **ir Ercan * * * Hasan -kir — Soner -kif Kasap-
O.ÇİU irie Güngör ^^**. Bilge ı,i,if Halûk * . 

F E R İ K Ö Y : Necdet * — .«ydoğan -kir Kaplan * + — İsmet 
* • Ahmet ^ Tuncay if^, — Nusret ifir Turgay -t,* 
Mustafa ieir Mahmut « ^ Rıdvan i^if. 

GOLLER: Dak. 40 Stıner, Dak. 78 Güngör, Dak. 84 Mustafa , 

d« idi. E l e r Yılmaz sakat ^ 
dakikada oyunu terketme ^erĵ ^ 
İdi. maçı rahatlıkla »'^"".j l>t«^ 

Hacettepe İkinci devt«° ^^ı^ »j 
Suphi'yi içe, Samı'.vi °^„^ «)!«', 
larak başladı ve en 0"^ .,|öK»° 
86. dakikada yakaladı. BU ^^ 9-
Muhterem'in geriye verin ^M^^ 
digi topu kapan K SuP '̂̂ r < 
,vi de geçtiği bir anda te" tOP 
terem Hızır gibi yetı««' j , 
kornere çıkardı ve ""̂ T ĵttl, 
şekilde 0—0 berabere 

C. Ergun * 
T. Kaylan • / 
H. Kotan * ^ ^^ " / 
HACETTEPE: ŞU»» . % 

Suphi • • Aydu» jfli*' 
. _ Gürkan -^ * ^ , • ^̂  
HaU» •, Sami •- * , , ^ ^ 

A. ORDU: Mürom^ ^u»',, 
ylp • • , Yılmar ' ^ J ' ^ V 
rem • • , Sedat ' ,», I»,,, 
— Selim •* Co»l™" j»# 
taia **. Yılma* '• 

Mül, 
I X03U: ıt>W F: Kaptan ^ , 1 

P-. Alpaslan, »'" 
S: Peyk 

2. XO«t|: F: Alpaslan ^ji 
P: Şenol 1. ''•^ 

3. X 0 9 U : F: gükran 
P: Gaza ..^ 

4. KOŞO: F: My Obses»"" 
P: Rakkase 

«, KOŞü: F- Uçar 28 , „ „ | 
P: Külhan, ^ n 

I, KOŞU: F: Rüçhan 
P Emektar 

7. KOŞU: F: Façaklı 
S: Süheyl 

I. KOŞU: F: Ceyhan ^„. 
P: .Kerıda B»'^'"' 
S: Solf<fat ^ n P ' 

Sük'U 

Sari' Kİ» 

,f<" 

F E i l t K ü y ü N GOLÜ - !Waçın 84 dakikabiııda Isuııbultp. _ . _ . . . . 
Metin topu olmrifriı l^açırınca Mustafa Feriköy'ün tek golünü re
limde (örUldiitU sibi kaydetu. (Foto; AKŞAM — A. UNSAL) 

inralör »«Çj! 
Amatör 2. ve 3. küm* ,̂ç)|c«' 

malarında dün a'"""" 
«öyledir: o | 

Çırçır 1 _ K. M. ^fçti^' 
Y. Dedirmeni J - '̂  \ fi 
Büvükclerp n - V»rfl" 
Çık.sa)ın O - I P'-"-"»" -üf ' 
Küçükpazar 4 - C<?l'̂ ='̂ ı 
CcırahpaM ? - ö^f»''" 
Ağaspor 2 - Sile O | 
Eminönü 1 - Karag"^" 

N 
^ 



F > ^ MAYIS 1965 

rP' 

r \ ' \ 

Yıldızlar hugiinkfi huyOk maç için konuştu 
Galatasarayı seven, Suat'a n3^TiTrnT lT l lTr iT IX IXJa3 m i T l T I n » • n i I i r ı m ı n n 111^ ı i"i • " n ı m T O 
^ran olan Sami Hazinses 
ê Diclehan Baban ^müsabaka 

berabere biter inşallah, eliyor 
DOĞAN PÜRStN 

jy^lLU Lıgd-îii heyecan lırtınabi Türk sinema Yıldızlan ara-
smda da esmeye başlamıştır. Bu yüzden çeşitli kulüplere 

«arşı sevgi besllyen film yıldızlarımızın bugün yapılacak Be-
Çktaş — Galatasaray maçı için görüşlerini tesbit ettik. Milli 

t '̂ "̂̂ PiyonluğunuK kaderini çizecek bu karşılaşmada, daha 
çok 'Galatasaray'ı şanslı gördüler. Spor—Toto oynıyan bazı yıl-
*'2ıa; ise ısrarla «Bu maç berabere biter» dediler, bunlara Fe 
fiMbaace taraftarları da katıldı... 

yapılacak Beşiktaş — Calataıaray karşılatman iki {Um TıMı 
Bugün 

*ab»n 
" için a v n bir öıelUk Jaşnnaktadır. Sami Hazintas ve Diclehan 

yıllardan beri koyu Calataaaray taraftarı ve Suat'ın »onauz 
yranı idüer. Ve iki yıldız da Suat Beşiktaş'a geçince adeta Be-
"«5 ile G. Saraym karşılanmalarını istemez olduUr. Çünkü han-

biı VenlUe üzüleceklerdi. Onun için iki artist maçın beraber? 
"»s' için günlerden beri dua ediyorlar. 

DİĞER TAHMİNLER 

rVl^^ SAR, (F.B.! «Galatasaray'ı alkışlıyacağıı.,. 
v a ŞORAY: «Ben hiçbir takımı tutmuyorum.» 
IP'?*^ SAVUN: (B.J.K.l «İnşallah Beşiktaş kazanır.» 
ı-EYL)^ SAY\R: (G.S.) • -Galatnsaray Kazanacak.. 
^AMER YtûtT: (G.S.) «Berabere..» 

• ORHAN GÜNŞİRAY: «Galatasaray'lıyım. Bu maç bizim içbı 
çok önMnli. Tahminim, Sarı - Kırmızılı onbirin yüzümüzü gül
düreceği merkezinde. Ancak bu maçla herşey bitecek mi? Ora
sı hiç belli de îl, önümüzdeki F. Bahçe maçı da var. Şampiyon 
•'k vine 3 büj'üklerin arasındaki çekişme sonunda ortaya çıkacak. 

• SEVDA FERDA : «Fenerbahçeliyim. Türkiye'nin en sevlle» 
takınıl, taraftarıyım... Sonra benim birçok tatlı hâtıralarını dm 
var. F. Bahçe ile ilgUi Ama F. Bahçeden sonra ençok da O. 
Sarayı severim. Onun için bugünkü nıaçıG.- Saraym kazanma
ğım istiyorum.» Foto; AKŞAM - Ahmet YÜKSEL) 

• GÖKSEL ARSOY: «Koyu bir Galatasaraylıyım Mutlu -ir 
tesadüf ese.'-i nlarak da İstanbul'da bulunuyorum. İnşallah nı-
gün Sarı - Kınnızılı futbolcular biz taraftarlarına süzel bir ,H-
libiyet hediye edecekler. Göreceksiniz bu yıl da şampiyon G. 
Saray olacak.» tFoto; AKŞAM -- Ahmet YÜKSEL ı 

r r r ı ı ı ı i f c ! i i i M i B f T T r r r r t ı ı a ı ı t ı ı ı » » i i ı » * i i k g s ' . M i ! g o i i t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i f i ı ı ı ı i f n r r T r m 

ifinsirav> Arsov> G-Sarav 
Sirik ile Günav Beşiktaş'ın 
ggiip gelmesini 
arzuluyorlar... 

••I 

' ÖZTÜRK SERENGIL: «San-Lftciverliyim. Fakat bugünlerde çok uz 
^ i u n . Şu MTK maçım nasıl kaybettik, anlamıyorum. Neyse, bugüiîkr 
"jaçı soruyorsunuz degi! mi, söyleyeyim. Beşiktaş kazanacak, hem d 
"^hatça...» (Foto: Akşam — A. YÜKSEL» 

m 

m 

Gön 
'•ATMA GİRİK- «Yaşasın Beşiktaş. Koyu bir Siyah - Beyaz'lıyım. 
•Pceksini7 bu maçta, şeytanın ayağını kırıp galip geleceğiz. 

F.BahçeUler 
beraberlik 

istiyorlar,,, 
S d 

: 

• GALATASARAY: Geçen sez'm hem milli iig hem de Türkiye Kupasını kazanan .San-KırnuzUılaı Türkiye Kupa;ı bı-
nncisi olduktan sonra şeref turu yaparlarken görülüyorlar.. (FVsto: AKŞAM — Ahmet YÜKSEL) 

Bundan önce 
BEŞİKTAŞ 57 
G.SARAY 54 
defa galip geldi 

fjalatasaray ve Beşiktaş futbol takımlaı 
kuruluşlarından bu yana tam 158 del 

karşı karşıya çelmişlerdir, 
1924 yılının ağustos aymın 22. günn bass 

lıyan ve Beşiktaş'ın 2-0 galibiyetiyle sonuç 
lanan ilk karşılaşmadan sonra, memlekc 
sporuna büyük hizmetler etmiş bu Bd güz 
de kulübümüz amatör devrelerinde iM, pr 
fesyonel olduktan sonra ise tam 48 defa k 
şı karşıya gelmişlerdir. 

Bu müsabakalarda Galatasaray 54, Beşikı 
57 galibiyet kazanmış ve her iki takım 41 detı 
berabere kalpnşlardır. Hiçbir Beşiktaş Galata 
saray fnaçı yanda kalmamıştır. Bu müsabaka 
larda taraflar birbirlerine 488 gol atmışlardır 
Bu gollerden 248'ini Galatasaray. Beşiktaş 
leşine, 24e'ını da Beşiktaş, Galatasaray 

• AYHAN IŞIK: <'P.B.lıyım. Mithatpaşa Stadyomun-
«a bug<in Mim ligin kader maçı var. Ben pek heye-
canlanmıyacağım, ancak maçın sonucu F. Bahçe için 
de çok önemli. Onun için puanlarm kardeşçe pay e-
dilmesi, beni çok 
memnun edecek.» 

ka 
kalp^' 

• tZZET GtJNAY: ((Beşikta.ş'lıyım. Çok ufak yadlarımdan bert Kaı„ 
Kartalın hayranıyım, tnanuı bu sene hiç şansımız yok. Ne kötü maç 
' ^ çıkardık. Ama bugün Galatajarayı yeneceği».» 

ne atmıştır. 

En heyecanlı mac 
DEŞIKTAŞ Cılıtuırıy ttkuntatı »lundı o 
^ ntntn 1S2 maçtan tn htyKanbu, muhakkak 
ki U Biıan 1949'da oynananıdu. 5—4 b«|lkti|u 
qıllblyttl 11» lonuçltnan bu karfiUtmanm h«m«r 
baımdı CalaliMray t—O gıUp durama gaçmi 
dtha tonrı B*|tktaf1ı1ır İki gel atarak dtvre' 
>.—2 berabeı» kapamışlardır, tklncl yandı üıt ü( 
t« tkl gol t̂an CalalaıarsvhUr durumu 4—2 yap-
mi|)arıa da, Bpşlk)a|Itl«T KR)-1«n8T«k tırt tırta üç 
•ayı çıkarıp maçı l-A galip bUlımiıUrdlı, 

• BEŞİKİ.».^. MUlı İIS-' çol: lyı öaslnyı̂ n. fakat son bir ıkı halta içinde pes peşine puan kaybedM 
şiktaş bir maça çıkmadan önce Mithatpaşamn çıkış tünelinde görülüyorlar. . iB 

• FtLlZ AKIN: «Penerbah 
çe'liyim. Bugün iki kardeş 
takım bizim için çalışacak 
ve maç bence berabere bi
tecek. (Foto — AKŞAM) 

• PÎKRET HAKAN; «Fe
nerbahçeliyim. Befikttf -
Galatîsanıy. maçı berabere 
bitecek. Böyle olmasına da 
öua ediyorum, çünkıt bizim 
takımın işine yanjacalr o 
vaut.» (Fot« - AK$A.H) g 

i^. ̂ -C'v. tiiK 



try 
•ayfs : 19 

A K S A * ' 

' S • ' 

••••<••••••••••••••••«• ••••• ••••• ••••• ••••• •••.%^'.\v.%%%v.v.v.v.*i^ 

Unlü kâşifler ve keşifler 
hakkında neler biliyorsunuz? 9 

^ I R i a C »fc^adufler ve gerek
se uzun çalınmalar dün

yanın çehresini değiştiren ke
şiflerde bulunmuşlardır. Bu 
keşifler ilk insanlara ve biz-
drn evvel yaşamış olanlara 
nazaran bizleri daha şanslı 
VR yaşama kolaylıklarına sa
hip hale getirmiştir. Bu kâ
şiflerin kimler olduklarını ve 
neleı-i keşfettiklerini hiç me
rak "Huıir 11li:' 

• iavaııuı ^tusıncını 
bulan kâşif kimdir? 

3 Batlanıyu.s. b Toriçel-
lı, r Kopernik 

•; — tik .\tani deuizaltı-
Rinı hanıfj millet yaptı? 

3 Amerika, b Japonya, 
c Rusya. 

T — İlk defa Pul'u kim 
ic?t etmiştir? 

1 Jean Doguerre, b. fiîr 
Roland HlH r Bertholt 

Kaptan Webb nere
si i" keşfetmiştir? 

a Hollanda, b Güney A-
merika. c. Batı Hindistan, 

s — Dünyanın en yiik-
ip' 'şelâlesinin ismi nedir? 

3 Angel, b Victoria, c. 
Nıtgara. 

a — Dinamit) icat eden 
iiplii tsveçli kimyager kim-

'•'ierre Curie, b AI-
frpr! Nobel, c. Rudyard 
Klniing. 

' — Buhar ile işleyen ilk 
otomobili kim bulmuştur? 

a Serpollet. b. Lavassor, 
c Cugnot. 

8 — Babası Churcbiltn 
babasının yanında bahçe-
Tav olan ünlü kâşif kim-

" - I. Oünya Savaşı sı-
raMnda sentetik asetona 
bulan TC aynı zamanda ts-
rail'in 1 İnci Cumhurbaş
kanı olan kânifi tanıyor 
musunuz? 

10 — Paris'te otomobil 
altında can veren ünlü kâ
şif kimdir? 

a 8ir John Davis, b. 
Röntgen, c. Plerre Curle. 

H _ tik uçatı yapan A-
merikalı kardeşlerin İsmi
ni biliyor musunuz? 

fSadece soyadı kftfidlr) 
İZ — Atom bombasmı 

yapan kftşif kimdir? 

* 
t Oyun nasıl 

ÖRNEK BİR OYUN 

I QyUNU, İcarsı tarafın bu- daj bir Damacı varsa, istek 
I tün tajlarını alan veya 15 el, yoksa .5 el olabihr. 
• kalan taşlarını, hiçbir oyun 
t şansı bırakmıyacak şekilde 
t kıstırmış olan kazanır. 

« Oyunculardan birinde sade-
• 

{ ce bir Dama, diğerinde ister 
I üç Dama, istet iki Dama bir 
* taş, lâter bir Dama iki taş 
j (veya bunlardan daha zayıf 

li'ransız damasını bitirme
den, örnek olarak bir oyun ve
riyoruz. Kullanacağımız nu
maralama sistemi, daha ön
ceki derste açıklamış olduğu
muz Manoury sistemidir. 

Taglar eş olduğu içuı, bir 
Dama partisi hiçbir zaman 
Satr^nç'taki karışıklıfı ve 
güçlugu göstermez. Bu âdeta 
göze gi», dişe diş bir oyun
dur. Her iki taraf da bol taş 
alacaktır. Bir süre sonra Da
ma tahtasında fazla taşı ka
lan oyuncunun kazanması 
normaldir. Kaybetmesi için 
dikkatsizlik etmesi veya bir 
oyuna kurban gitmesi ccre-
k*' 

^lask olarak verdiğimiz o-
yun, sadece Dama hakkında 
daha açık bir fikir edinmeniz 
içindir. Güç veya ötelUfl fi
lan bir oyun değildir. Meşhur 
bir partiden de alınmamış
tır: 

kazanılır ? 
ikinci ihtimal şu: <4. el: 

31—28 (1—7), 5. el: 37-31 (20-
24); 6. el: 50-54 (14-20), 7. 
el: 41-37 (24-29); 8. el: 33x24 
(20x29) ve bir taş kazanacak
tır. 

4 1 - 7 
5. 34—30 17—21 
6. 31—26 12—17 
Bu hatalı oyun bir taşa 

malolacaktır. 'Şekil: D 
7. el; 30—24 (20x29); 8. el: 

33x24 (19x30); 9. el: 35x24 
(14—19); 

Burada (14—20)'yi 89-44'-
tin durdurduğunu hatırlatma
lıyız. 

10. el: 40—35 (19x30): 11. 
el: 35X24 (9—14); 12. el: 28X19 
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ipekli: ı 
(14X23); 13. el: 24-^0 (15x 
24); 14. el: 32—27 (21x31); 
15. el: 37x30 ve bir taş fazla
sıyla oyunu beyazlar kazana
caktır. 

(Beşinci Dama dersi yarın) 
••*•»•••••••••••••• »4 ••««•••««•••••»• »••••••» 

bir tertip) kalmıısa bu oyıuı 
teorik olaralc berabere bitmiş 
demektir. Beraberlik kabul e-
dilmedigl takdirde, elinde 
tek bir ta|i (ama Dama'sı) 
İcalan oyuncunun «unu iste
mek hakkı vardır: Rakibin
den belli sayıda hamle so
nunda kendi Dama'sını alma-
•mı İster. Eğer elinde çok taş 
bulunanm, büyük çaprazda 
(yâni Dama tahtasınm iki u-

eu aras'na rastlayan çapraz-
(Cevabı S. sUtunda) ^ t ı n ı n n 

i | ® ^ Tarih ve Felsefe 

1. 33-28 

2. 39—33 

3. 44—89 

4. SO—44 

18—J3 
12-1» 
7—12 

Siyahlar dördüncü ele kar
şılık vermeden düşünelim: 
Şayet beyazlar 4. eli 31—28 
oynasaydı siyahlar için Mel 
İhtimal vardı: 

Biri şu: (20—38). Oyun de
vam edecekti: s. el: 28—22 
(18x27); 6. el: 32x21 (16x27); 
7. el: 34—30 (25x34); 8. el: 
40x16 ve iki taş kazanacak
tır. 

. ^ t , , . ^ a n tos «-.<.;»"•, 1 
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İŞ kıyafetinizi kendiniz 
seçin dikin 
P N ucuz ve bUhasn yıkanabilir kumatlardan teait Ü «ibıatİMn yap

maya ve zinhar İt yaparken Üzerinizde yabanlık blrfey tttımamaya 
dikkat edin. 

Tertipli, kıvrak bir kaâimn, camaıırda, bulanıkta ( iyebi lecci l 
böyle rahat elbiseleri mutlaka vardır. 

Size iki model veriyoruz. Biri en 
basit bir ketenden yapılmıj zarif 
bir pantalon, öbürü Sümerbank 
baamaımdan dikilmij rahat bir M 
elbisen. 

Siz iş üzerindeyken bir yabancı 
da fe l i e , bu kıyafetinizle pekalt 
kar,'jıhyabılir. üst baş dejfijmek zah
metinden kurtulabiUrsiniz, 

Zarafet, yalnız kalabalıklaı-da, 
yalnız misafirlikte üzerimizde ta-
sıyacaiımız bir ejreti mal delildir. 
onun, bir kadının her nefesine 
sinmesi şarttır. Bu da itte böyle, 
günün her saatinde, her şartta 
kadmm kendine jereken itinayı 
?"**••"""'• ile mümkün olur. 

StlAlHlIlı 

i ^ 
MIYUK BUUMACA 

Ba bulmaeamısda Milât «ncesi 
TşrUı ve Felsefesi İle lt|ill kctij^aler 
ceitnnluktsdır Normal $8flilın aütesi 
M dakOMdır. Eter bu lanısn içinde 
ctaebUlrıenit «pekiyi» bil|iniz var, 40 
dakikada «ütcrtenlt de «iyi» bir kül
tür eabibisİBiz. 

Soldan sağa : 

ı — Demosten'm intihar «ttiiı ada. 
Tarihi bir mağara. 2 - Yerine getirme, 
COmJe içinde ayni törevij ikj öğeyi bağ
lar- 3 — Deriden sızan sıvı, Bir Fenike 
sitesi, 4 - Balıcelerü) tUozofu, Muhit. 
5 — Yeterli, Patlama sesi. « — Asya'da bü-
vük bir ülke, Kâinat, Aristo'nun öldü-
jW şahir. 7 - Dwlr. 8 - Şan, Roma 
tanrıçası, Fiiozot Zeno'nun felseie oku-
m, Bir harfin okunuşu. » - Denişleri 
hisıi eden sıvı, Kraliçe, lo - (Jıa'deki 
tarih) duvar, tik Mllnen taşlardan. 11 — 
Para saklanan çelik dolap. Yapan. 12 — 
Bingöl dağından çıkan nelıir, İktidar, 
Rus Çarlığmın vârisi elduinınu İddia e-
dM kaduı. 
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Yukaridan afagı I 

• - tm Cin bOıial. (iuıi) Kar 
reasi- 2 — Cakt Rns tvpsraten. I -
Aıfete'nan kvrdaln ^nri. Hıristiyaablın 

inuTMnMa- < - *«tu bştulanu, Gözü ks-
nb iışiMİifl flidr. $ - Tok k|rfi4ı, CKİ-
n«l ttmııı, t - Ti|it. 7 - Bşf« |«l(iı 
«ıkıntı, Gtiç sıjcdıran. t - lukarı dojhn-
* — Rsrtacslı matematik bilfini. Sil
mek (emir) 10 - (tersi) akU. 11 - Çek 
ieee dokuma. Kiliseye çsîırır. 12 - As
ker, Kr lıülmesL 1 ] - Eski bir müsiV 

41*t(, Mal ila U|ili OıışnUnn tel» doku-
n. U - Ojatk (emir). IS - Tüıklerüı 
Udncj ifflpvatoru, Dokundurmı, 16 - Ei' 
kiden iflret veren dıvul. 11 - VilSyet, 
Suların yükselimi IK - Mısır'da bir şe
hir, Asya'nın güneydutusıuıda ttngin bir 
*d«, 19 — Sıcaklık verir. 20 - Firavun 
meısrı, Bir hsrfin okunufu. Hararet. 

(Çözümü 8. sütunda) 

istanbul sinemalannda yalnız i haftada 1,5 MiLYON bilet satılıyor. 
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YEDİ aydır nısvılıyu. 
* Pek de makul oinı^ 
yan sebepler öne sürerek, 
düğün tarihimizi durmadan 
ileriye atıyor. Bu arada oen 
de çok kıskanç oldugumıı 
tecrübeisrle anlıyorum. Kim-
,seye yan gozIe bile bakma
sını» tahammülüm yok. Siz
den, zihnimi kurcalayan su 
suallere cevap rica ediyo
rum: 

1 — Kıskançlık evlenince 
geçer mi? 

2 — Nişaniınun düğün 
lanhini geciktirmesi kötü 
manây:' gSür mi? 

3 - tiız evlenince mes'ut 
olacak mıyiî, dersiniz?» 

Türkân D. (tstinye) 
I^X£.\RA «Hayu: mes'ut ola-

mıjacaksmu» desem, ev
lenmekten vaz mı seçeceksi
niz? Hayır, defil mi? Öyleyse 
kuzum Türkân hanun, bunu 
niçin soruyorsnnuı? Demek to. 
birinden, mes'ot olacasıuua 
dair kebanet dirUeml.ve ilıtlys-
eınız var. Yanlıştır. Ba «oiu 
kendi elinbde olan bir iftir. 
Ama bu derece vıdı vıdilık c-
derseniz, muvaffak olacağımı 
lüpltelidir. 

İlk iki sualiniı bence ialta 
mühim, (,;ünkü umumidir. Mü
sâade ederseniz, ben de ifi 
yaygın tutsrsk eevap verece-
fim.' 

1 — Genç bir nişanlının dü. 
tün tarihini neden nsattığını 
merak ediyorsanız, düğün adı 
altında neler istediğiniıi bir 
lıatırlama.yı çilifin! İSİfinlını* 
011 j^ ve «İle durumunu di (öz
den utak tntma.vın. Anlsr fi-
bi olac«ksınız. 

! " Ki9tian?IıjS:)nua j;ei)0ce. 
Tahmin ederim ki lû de, tik 
tan'difn erkek nUanlısı eUn. 
Urdınsnuz Ovlsvıe mer»k «t-
!B»y}B. Evlendikten Mara bu 
Ulâtten kurtolnrranua. 

•puıast» nTTSJt-CatJ '"»P"' 

• n ü ' * 

«rtîtö»* ımjnui»ui m«Pi*» ' 

-« va muntusut ı>ı»pu8 "* 

-« }M tıtı»aXsq «»puâ "3 

r)(*pun* uıunuısui I51«P«^ 

-•p MepAjM «n»î|'<»V Pl»?!** " 

: İııu«X !P*A 
•ı»I '»a 'Urtaııa - « '***^,t «tf 
•iA«3 '«lei - 81 •*•« 'B • ' ' ' , - t( 
- SI '»uif '»»»IM - SI I5r - ^ 
•»»s -nm. '-m - SI ••??,„,- « 
•u»i ' n ü - 11 »fl " * ^ - M"* 
•tıs 'P'iaıS^v - 8 ' l l û 7 . J '•'•* 
•«•a - i »ra - » ZV^'ftirı " 
~ t —ti Pf - * rln/jnj'"'!' 
t -.»a - s Hv <»••'»»> J S ^ 

-V - Jt ' l l t i '««»X - • - 51 tlljl 'W»X - - " , „ . - ' 
- n o -ıpp^tuıû - 01 •»•« 7 JO 
•»1 'urti*!»»!! '\*VS '"O uif>' 
— i tnnsH ' " » I V '"15 " *- jı* 
• m a - « •WA.3 "'•iMi'i* "" ifli9p 

••tiAsifsc - I -.vpyt Kvai*" 

uıuvavıujng y{ti^^° 
•HIAJO "TI 'O -01 'UU»UW!»AV ,4 I, 
•« •Jmtuâıj; apuSfJl»tV •'IS ,. •; 

^znuntJoXıiıq •**! 

«pUI3f9I«l{ -»'l^î 

9A J9I^Iİ«}I îH*'^ 

lü^mıo^ 
HmâVA^-^ 

NASIL PİŞİRİLİR 
(Kestaneli Hindi kızartnı*"] 

MALZEME: Hindi — 3 «rU Ijsvuç l Jt»ıevi5 — I bH *^^*\ 
1 oeıba kMit> Miste* u«u — I.S kUs Icettaı» — S ksiik VŞ''« 

SINDIYI, yat. tuz, biberle «evire sevire kızartın. Sonra ^^" "-. 
koyarak dürt bardak »uda, lebzelerle beraber hafif ateıte 

İndirince nlcasmı süitin. Bu aalsaj'a pat«t«* ca zaman pısuin. 
nu iltve edin. 

Kejtansnin ksbuklsnnı «izip Mi dakika fınnlıyın. ÇıksnP ^ ' ^ t 
ie kıbuklınııı loyua, Hizırlsdıjınız nicsauı lolns stıp yarn" **[ 
hsw sts|te pıjiriB, " - - - ••—- - - - '"'"•'̂ -

BiZiM KÜCUK SIRLARIMIZ 
Hiııdıyı kemiklsrinden *'' |,rt 

Keıunolei'i «tıtfma dıt.«. ' ,1-
•alçıyı üzirins lezdlrln. S"̂ ** 
c»k «o»r»yj letirln . , A 

rt-Bugünün yeme 
6^Vt - Keataneli huııl) "«"' 

man, Meyven tart. ^^^, 
AKSAM - Kind) suyuna • ,{,-

Hindi yahnisi. Muz va v" 
kal 

LÜGATÇE 

ğ^ MIYVItl paıta vıptrktn, Çit ıreyvtler hamuı-u *ul«ndu'ir ve 
^ kıvamını bozar. Buna m&ni olmak ifin, lıamucla meyveyi temsşs 

tetirmeroeye dikkat edin, kalıba koydu|unuz hamurun üzerine toı 
»eker ve un jerpin, kesilmiş meyveleri öyle y»rl*|tirin. 

•
TAVUK, hindi |ibi küme» hay
vanlarını pişirirken ete Jfü-

zel bir koku vermek İçin bir tül
bende defne vaprajı. tane ksrsbi- " ^ 
her, karanfil, kekik «Ibı. bıhırlı Ç'J-K S I Ç l l İ <» Çüılj, tiMyktn mırias mur» |tk«'i "* TT 
ve kokulu nııdrlflcr I'SJISMP tıvu- Hnt| <J»WMik yuiit\ t\\\ reçsll, ptltsji, cim^siys?) it ' " " 
tun içine Koyun Pişikten »onrı ÇINAKOP - Ul«ı lnlıjinın Ikî çilfynt çimkop ıjsnır. 
tekrar alırsınız. „ . « . , « . , - , . , . , . . , Akd*' 

•
DOMATES msvsuttl isliysr. C ' U M - Mj^sış, > « ı | m . ksnzsr, stı tı«yit v . l»z,stli b^ J*^'^ 
T . « V. rt,r< ,<ft«*t».ı.ri M. "** "«mmır. İzmir6«. Ayv«lıkt« s» umümljstls o »ihilJ" 

^OZ — Vü"iiJJ''*3i"ı aUr^k .:«\ıfl«nn;, ^e kurylıUtııu; •j-'̂ M""''̂  1]» 
lı|ı TUrk ^3frsıın)n «n mejhur memelerindin pırıdır rutWİ*"j, 
degulerek ıırkeye yaturUjr va ustriae İ>»1 dsrsety eküsrsU >'*'̂  

Tn* vg din domatesleri « • 
batça (ovabllmıl' Iclr hırafim ucu 
'Is kob'iî'in I '•M\r> I»»'-'»'- 'iıv» ^ 
batırma'! nnııtiTuvın 
;0k rstıat soyarsınız. 

kjbukUri 
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bir pazar hikâyesi i • 

GiROSVBNOR Tşndy. Mİ6I 
*«<i8eıHan'in bogizına 

Şârdiğı çorabı dikkatle sıktı; 
»nu incitmek niyetinde de-
fUdl. Mİ5S Sedgeman'ı öldür
dükten sonra divana uzattı. 
Cebinden yapacağı şeylerin 
Ustamı çıkarıp baktı; hiçbir 
?eyi ihmsi ptmek istemiyor

u m ellerini tutup, tırn&k-
Yt̂ **̂ ^^ yüzünde iz bıraka

na «Idar yüzüne bastırdı; tır-
»jals altlarında kendi yüzün
den birikintiler kalmasına 
»'kkat etti. Büfeden İki bar-
«ak alıp onları tepsinin üs-
tun» koydu. Bunlardan bir 
^an«ini. dudak boyaları bar-
N a geçecek şekilde Mlss 
Seâ^eman'ın ağzına ir-^Hr-
*'• Kızın elini bir müddet 
°*i"<lağın etrafında tutarak 
parmak izleri hâsıl etti. Bar-
"Sklârdan birine bir miktar 
cin koydu; öbür bardağı kır-
°'- Cin şişesini de elinden 
"«.lUus yere düşürdü 

Etrafına bakındı Bu, al«-
*"** bir yatak - oturma odâ-

^ k»rıçmııydı: Bir gaz oca-
«>• Çekmecen bir dolap, bir 
^^*». perdeli bir pencere v» 
J™* Sedgeman'ı üzerine ya-
^^it bir divan. 

W f̂anm ûzerln<|ekl çantaeı-
^*/tti Ve bir demet ıpektup' 
r*»rdı. Hepsini kendisi yaz-
*'*«• Bunlar geçen senenin 
""^t«Uf tarlhlsrlnl ta«ıyor-
J^- Herzeyi ustaca tertibinden 
'««yi iftihar ediyordu 

^ u mektup tomarını çek-
^̂ "̂ e sözlerinden Hirinln 1-
i^ Çamasırlarm altına 
9̂ tu Tekrar yapacağı şeyle-

"" listesine baktı. Böyle bir 
îT^^^^ hiçbir şeyi ttsadû-
« Bırakamazdı. Yalnız son yı^ 

^•^aiı j^y hoşuna srltmlyor-

Holde. karşıdan iki köfıekle se
len ort» yaşlı kadına kapıyı *-
çıp yol verdi. Kadın kendisine dik
katle bmktı. Alâ.. bu ka-dm güzel 
bir Mhit olabilirdi. 

Vanındiitı geçen bir taksiyt e-
llni «allayıp durdurdu ve evinla 
aöresini verdi. Bu, iıiçblr şofö
rün unutamıyacagı kadar uzun 
bir yoldu. Büyükçe valizini diz
lerinin üstüne koyup rahatça ar 
kasına yaslandı. Artık heriıangı 
bir müskilâtla kar.şılasma ihM 
mali yoktu. Nihayet istikbale tm-

li düşünmeye sevketmıştı. Tak 
basma olsa kazancma ehemml 
yet vermiyecekti. Fakat Martha 
ve çocukları vardı. Kendisiyi» 
beraber bakılacak tam altı ki^. 
Onlan ne yaşatmıştı (!), ne ya
şatmıştı (!). 

Eğer istidat ve çalışkanUâuu 
bâ ka sahalarda kullanmış Ol
saydı senelik kazancı çok daha 
yüksek olurdu. Bunlan düşün
dükçe Kendinden utandı ve mu-
vaflakiystslzliğinden kendini me
sul gördü. Fakat ailesini bu M-

Cmayetm çok dikkatli ışito-
mesi, hiçbir şeyuı tesidiiJe bırar 
kılmaması lâzımdı. Onmı yapar 
cağı cmayetin ilk sayfada büyük 
harflerle çıkabilmesi ve halkın 
çok aiaka duyabilmesi içüı bu 
cinayetin çok ince hesaplanmar 
« şarttı. 

Valnu, gazetelerde resmi çı
kabilecek pekaz kadm tanıyordu. 
Bunun için, kurban olarak, ara
da sırada yazılannı daktilo e-
den Miss Sedgeman'ı seçnıeye 
mecbur oldu, Miss Sedgeman'ın 

_ » m 

{OHRET 

dibinden küçük Çantasmm 
İM^^^^^ çıkardı. Sonra Mi» 
jĵ geman'ın elbiselerini gevşet-
Sirtt yırtılan kısımlarım 
^'^'- Nereye vurulacağı önce
li d ?**''̂ *rımış birkaç kuvvet-
«tid * kızm kafasını gövde-

İ Ura*" ^"''̂ '- ^^5' '5 çamaşır-
I sanp valizine yerleştirdi. 

i ftto?'^*''*'^*'^ herşey yolunda 
i Uüul Eceden hazırlanmış ip 
i Uni, •" yerinde olup olmadık-
I ti p 8°"nek için etrafma bak-
İ köseri '"̂ '̂  '̂̂ '̂ ' mektuplar ve 
! Hurt '̂ '"'»' buruşuk mendıile-
, •"löen biri.. Herşey alâ. 

att^n bir liatla »a^kılaın. An
cak bu suretle ailesiiıe, rahat 
yasayacakları bir gelir temin •-
debilirdi. 

«evlece, cmayetin planlarım 
yaparken, ilerde işleyeceği cina^ 
Tetin hikiyesim yazdı. Bu hika
yede, cinayetin faili olarak ken
disini, Kurban olarak da Misa 
Sedgeman'ı açıkça tasvir ediyor 
du. Cinayetin her safhasını, hi
kâyesinde ustaca işledi. Hikâye
yi, sonradan işlediği cmayet (iM 
bitirdi ve buna sebep de kıskanc-
U8l gösterdi Hikâyeye NİHA
YET SOHBET diye isim verdi. 
Hikâyeyi yazdıktan sonra bunım 
kinikler arasına gireceğini, in-
«anlar edebiyatla veya cinayetle 
U£ilendit> müddetçe okunacaSı-
«u düsUndü. Çünkfl bu hikâyeye 
bütan t>anat ve maharetini kos^ 
ttuşm. 

mwm''^ 
ûişa İ oılam*" ^"'̂ '•ken son bir dala 

attı '̂ '•'iî'Ii düzertsizliğm» «92 
I '̂ (le h'̂ ""̂  hâdiseleri kendi sey-
I tnasıı *''̂ '̂ '̂'"- ^''^" S ^ *̂" 
{ ı̂ efiin i, '^^'^^^ gelene kadar kim-
I c»jy.̂  ? i'ten haberdar olmıya-

İ ^ • ümit ediyordu. O »aman 
tn v̂ !̂ "̂ '*' cenup Afrikaya dog-

; sjtKj. ,*̂ *" ^^^ Comet tevyare-
' <3ilnı.w '̂̂ *''̂ '- Böylece tevkif e-

<Jan !:^" kurtulabilirdi. Durum-
hayr!;*'̂ '''""' gülümsedi. Herşey 
t»., ,' edilecek derecede mükera-

' ^«iniyordu. 

niyetle bakabilirdi. «Hiç k i ı ^ 
yoktur ki. diye dî şündî , aü*-
tini hu Kadar çabuk veya bu k»-
dar zekice, sefaletin kucağından 
kurtanp rahata kavuştursunj» 

Tam bir sene evvel, yıllık »»• 
zancmdan kesilen vergileri h» 
saplarken, hatınna dâhiyane bir 
fikir gelmişti. Gene o zaman, 
kendi ayarında olan bir yazarın 
45 yılda kazandığı paranın rezâ  
li't denecek kadar az olduğunu 
görmüştü. Bu, kendisini Istikba-

falettçp na*ü k̂ rt4pâ̂ >̂ lı̂ dı• ^^' 
şiİĥ r̂ eye lîaşlatjı. H l̂k dirayet
lere marazl derecede ^âka gös
teriyordu. Sosyeteden birinin ci
nayetini hikâye eden bir yazı 
çok satardı. 

Durum böyle olunca geriye bir 
mesele kalıyordu. O da cinayetin 
yerini, zamanını ve kurbam tfls-
bit etmek. Ailesinin selâmeti 1-
Çin kendisini feda etmekten çe 
küımiyecekti. Bunu bir vazife 
sayıyordu. 

yC^ sı visali, gô ü bıraa lafıydı. 
oaia bu işe uygundu. 

Kurbanun seçtikten sonra Dlr 
senesini, cinayetin planlanması 
ve olfunlaşmasma hasretti. İşi 
bu kadar uzun tutmasmda se-
Meoler vardı. Tevkif edildikten 
sonra, halkın raerakmı durma
dan arttıracak şekilde ve mik
tarda yazılar yazmış olması lâ-
timdi ki editörü bunlan gittikçe 

Editöre, 3(im'̂ '''k beklemesini J 
ra buna benzer bir cinayet İş- • 
lenlr İslenmez hikâyesini basma." 
•mı söyledi. Hikâyeyi editöre u 
verdikten sonra kansını ve ç«- S 
cuklanm taşraya gönderdi ve i 
hazırlıklara başladı. Bu haur- ' 
tıklardan birisi, kendisini son. ^ 
rmdan kolayca hatırlıyacaklan ^ 
bir dükkândan bir balta almak; • 
dilen, cmayetten sonra Miss • 
Sedgeman'ın çekmecesine koydu- J 
çu mektuplar) yazmaktı. Sözde • 
bu mektuplar Jack isimli, ken- • 
Ol rakibi olan birisi tarafından Jj 
kıaa yazuınıştı. Adil makamlar • 
bOyle bir adamı arayacak ve ge> ı 
leeak naşilıer muhayyilelerini, J 
bu adamm da Miss Sedgeman • 
dbl öldürülüp Öldürülmediği u- • 
sarinde işleteceklerdi. * 

TaJ(si Mr. Tandy'nin evine • 
gaidi. 9»f«re para bozdurdu; şA- jj 
»rOa kendlsüü kolayca hatırla» • 
ması için bolca bahşiş verdi. J 

Evde pasaportu ve tayyare bı- • 
latj hazır, kendisini bekliyordu. 5 
Tayyareye yetişmesi için dethH • 
hareket etmesi lâzımdı. Halk cl> £ 
nayetle fazla ilgilensin diye ke- • 
aik bâ ı da beraber götürecekti. • 
Şayet yakalamrsa kendisini as> M 
nalanndan korkmuyordu. «Cln> • 
n*t getirdim!» yollu kendisini • 
müdafaa edecekti. Mahkemede Jj 
yalvarmaya da lıiç niyeti yoktu. • 
Zaten bunlar yarattığı Gulyaba- • 
nl-varl havayı bozardı, o sadece • 
aşılmalıydı! o kadar. Bir baba. • 
nm yuvasın» borçlu olduğu şe- • 
yi tam manasıyla yapması ya. • 
nmda hiçbir şeyin ehemmlyatt • 
yoktu • 

Masaıun OstOnde birkaç nıek- • 
tup vardı, ilinden valisi İndirip.J 
kimlerden geldiğine acele bir • 
föz atmak istedi. Bir tanesi ken** 
di edltöründendj. Çabucak oku- jJ 
du ve sendeleyerek iskemleye yi- • 
fildi. Editörü mektupta diyordu S 
ki: • 

«... Fevkalade hikâyenden do
layı şeni tebrik ederün. Zaten 
sende büyük bir fcabiUyetln <a-
duğunu biliyordum. Arzun hilâ-
fma hikâyeni Vibrant Film Şir
keti müdürüne gösterdim. Adam 
hayran oldu. Hikâyeyi filme 
çekmek için 260.000 lira teklU 
etti. İşte böyle ihtiyar kurt' Nl. 
hayet şöhret iapmı çaldı.» 

SEVDA FERDA YîNE 
BAŞ ROLDE OYNUYOR 

Güzel yıldız ''Bir paket sarışın;, da 
İzzet GOnay İle beraber görünecek 

Meksika Dans Akademisinden OMEIUI «İMI Gleria Mestre KakiN'̂ Mi amr» tekrar Istanbnla dönece* 

Gloria Mesire iki 
ov çolışmaft üzere 

Meksika asıllı ünlü dans yıldızı tstanbuU 
tekrar dönecek ve İtalyanlarla birlikte 
çevrilecek bir kordelâda oynayacak 

Mavi sakalın yetU karısından M-
rini canlandıracak. 

g lRKAÇ ay önce, .Meksika 
Balesi» gurupu ile şehri

mize gelen ve bir pavyonda 
temsiller veren ünlü Meksi
ka asıllı dans yıldızı Oloria 
Mestre, iki ay çalıgmak 4 -
Mre Kahire'ye gitmiştir. 

Mavi Sakalın 7 
karısından bîri 

Meksika Dan£ Akademisin
den mezun olan ve Paris't» 
Casino de Paris'te çalıjmı? o-
lan Gloria Mestre, İngiltere'
de çevrilmiş olan fUimlerde 
önemli roller canlandırmış
tır. Kahire'deki angajmanı 
sona erdikten sonra, Oloria 
Mestre, İstanbul'a dönecek w 
İtalyanlarla birlikte çevrile
cek olan bir ülmde Mavi Sa
kalın yedi kanamdan bin re-
Ittnü canlandıracaktır. 

Kahlreye hareketten önce 
kendisiyle konuçtuğumuzGlo
ria Mestre bize: uTiırkiyeyi 
ve Türkleri çok sevdim. M«m-
leketinlıd âd«ta İkinci ya
lanını olarak kabul edlyo -
rum» demlîtir. 

Gloria MestM: Caein* de Peri^ 
de cahşurken. 

^^OiNiLiYOR 
Zengin bir İspanyol ailesinin çooul» olan ve U* 

^Bbııl'daki gece kvlüplerinden birinde çalılın Pedro 
•Jt Cerdoba, Wr /»manlar Mıtadorlulıta »ylroilerin 
linliitju fcthcdfrkcn ?lmdi de dansörlUVlf avni smı-
"*ÖTİ toplamaktadır. 

t'ının müddet sinema diinyaıının baifkentınde ka-
'*u ve'çeşitli filmlerde tel »lan Pedro de Cordoba 
t^ndra'da da nıun mttddet kalmış ve btlytlk baıan 
"'dî ettalttir 

Tııkşrda Pedro de Cerdoba'yı Suıan Haywort ile 
^'•^ llmd» itm sdetkeu lürUvorsuuu. 

'P'ÜRK ainemasında bi4 st-
zon moda şekline gelen 

orijinal İfilmli filmlere bir 
yenisi eklenmiştir: «Bir Pa
ket Sarışm», Kazankâya FUnı 
Şirketinin çevireceği bu lUın-
de aarışm artistlere rol Te-
rUmektedir. Başrolde İzzet 

Gün9,y ile Sevda Ferda oy-

nıyacaktır. Diğer sanjın yıl
dız rollerinde de Sazan km 
NUgün Eaen, Tülin Özek, Tü
lin Elgin, Sunay San T* Tan
su Sayın görülecektir. Bir Pa
ket sanfin filminde, yaki|]k-
lı bir gazetecinin yedi i n 
i m ile afk maceraları anla
tılmaktadır. 

Bu ^rada ülrçol̂  ıçık niı 
neltre de yer v«r l lmt l^ i ı 

"Bir Paket Sarışın» fllmlnci' 

Mf Kaptan Abb^^ Ooral) 
ımtaz EıiTi Talât OHaAM^ 

1 da rol alacaktır 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^0»0*^*^^^^^m0m0mt^0^f^^m »^•*^«^»*««*M^<*<WM»(*»«^»^^ 
Selmiş oluyordu. Yuların jönü 
Muzaffer Tema eski eşi ile son 
sevgilisini görünce Sayar'a biraz 
daha yaklaştı ve sohbetine de
vam etti. Sar ile Çankaya'da 
ayrı yerlerde oturdular ve ilk 
olarak kulübü Semra Sar ter-
ketti. Sonra da Sayar ile Te
ma.. Ne tesadüf dejil mi? 

Tophaneli Osman'ı 
rejisör ayakta 

seyretti 

Sevda Petdas; Her geçen «ün 
ttka iyiye lidiy» 

Tesadüfün 
böylesi 

pADlE Kulup'de tesadüf üç 
^çi l t i bil' araya getirdi.,, Doğ. 
ru?u, böyle bir tesadüfe de şaş. 
mamak elde dejildi. Birkaç yıl 
önce uzun süre birlikte yaşıyan, 
sonradan ayrılan Leylâ Sayar i-
1* Muzaffer Tema o gün cadu 
Kulüpteydiler. Son derecede 
normaldi bu. Sayar ile Tema 
son günlerde hep birlikte gö 
Tünüyorlardı. Ancak biraz son
ra kulübe, Tema'nın eski eşi 
Ayten Çankaya ile Hacan Ka-
zankaya geldiler. Çankaya, Te
mayı görmedi ve Kaıankaya !•, 
le bir köşeye oturdu. Aradan 
ban on d»Wka ge ;̂mi|tl ki kulüp' 
un çmpraJdı kapın tekrar açıl
dı V» iç«riye Temanın son sev-
•riUsi Imra Sar Ue ülkü FlUn 
3hlplerindpıı Kadn Yurdatap 
irtverdller Böylece d*' Tema. 

nın Ü? eski ssvglUsl blraraya 

]^EJl«dR trUcü BrakaUn. ne
dense filmlerini heyecandan 

ayakta seyrediyor. Geçen hafta 
T ü r k e r İ n a n o ğ l u v e ''̂ '"'** vizyona giren Tophaneni 

«İkisi de Cesurdu» 
J^ ER VAN rUm sahibi Ümit 

Utku Ue Filiz .\kın'ın ni
şanlısı prodüktör rejisör Tür
ker tnanoftlunun arasından su 
sumıyor. İş konusunda birbirle
rine vardım eden iki iılmci (;ok 
i>1 anlaşıyor, limit L'ttıu bir 
haftadan beri «Ikiri de Cesurdu» 
filminin reklâmlarını yapıyor
du 1!) Mart, 1964 günü de si
nemalarda gösterilmeye başla
nacaktı. AksUik aynı hatta Tür
ker İnanoğlu'nan «Meyhaneci» 
filmi de piyasaya çıktı. Sinema
larda boş hafip olmaması rü-
itinden «İkisi de Cesurdu» ve 
«Meyhaneci» bttt̂ D süıemalaıds 
töstcrilemedi. Bunun ttıerinr 
Ümit Itku. kendi fUmlnl oj-
"atmamaya karar verdi ve bo-
Ulan haftaları Inanotlu'na dev-
'•elti. Utkunun tilml, aricadsşlık 
uğruna anrah » Nisanda oy. 
natılnaya başlanacak, lürk li. 
nemasmda dostluklara pek raa-
lanmadığı ivin tJİıe aaor»*' gri-
dl bu hareket doğran! . 

Osman'ı da ba^ndan sonuna ka' 
dar hiç oturmadan takip etti. 
Bu arada seyircilerin arsamda 
dolaştı. Hanfi sAzlare ve hare
ketlere ilgi gösterdiklerini ve 
i):üldüklerüıi izledi. Genç rejisör, 
şöyle diyor: «Halk için film yap. 
tığunua gSre, onların neleri iî. 
lediklerini bilmemi/ vr tcsbit •*• I 
memiı İfttım.» 

t$ ve kaliteli 
filmler konusu 

TUHK sineması bu sezon iyi 
bir imtihan vernıiyo". Birbi

ri arkasından vizyona avantOr 
ve komedi filmlen giriyor, tgbı 
garip yönü, bu filmleri Türk M-
nemasının yönelmelileri Ue fllm 
vıldırian da beğenmiyor. Bu ka 
dar kalitesiz Ülmler yapıimajnalı 
diyorlar. Son İki pl içinde «K8-
tü Tehum». «tkimiıe Bir Dttnya* 
!̂ bl İyi fllffilerlp dikkati çeken 
Neıtat Feşm. itu ti4lfl CSUMA. 
nin rembetle olaeağuu sdylüyor 

'''*'*'^'*'*'*'*^'^'^'*"*'*^'^*« I -,v_-j_-.j retuds 
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Baba olmuş ama!. 
ILJEL.MÜR, sabahleyin işine geç Jcahr. Mudure görünmeden m«-

»asmm başına geçmek ister. Ama tam kapıdan girdiği sırı^ 
«a mtidür karşısına dikilir: 

— Yine mi gec kaldınız? Bu sefer ne gibi bir mazeretini» 
var r.oyleyin oakalım?. 

- Efendim, şey... baba oldunı 
- Baba mı oldunuz? Soylesenize!. O zanıaıı başka . Bütün 

fün gelmeseniz de olıırdu. Çocuğunuz kız mı erkek mi? 
— Henüz bilmiyorum efendim, dokuz ay sonra anlayacagıt . 

Oynayan dekor 
"TRISIA.N Bernard'ın piyeslerinden birinin provası yapıl

maktadır. Oyunun en önemli yerlerindrn birinde, per» 
aecinin $övlr batırdığı doyulur: 

— Dikkat edin dekor yerinden oynuyor, düşecek... 
(înlti piyes vazarı hemen cevap verir: 
— nemek- aktörlerden daha kabiliyetliymi^ . 

Tarihî $ato ve ev sahibi 
'PURlSTLfiHlN kılavuzu, tarihi bir şato hakkında açıklama

lar yaparksiı şöyle der: 

- Beyler, ov gördüğtinüz şato altı yüz yıl önce yapılmıştır. 
An]a üir tek ı>«i) bile değiştirilmemiştir. Altıyüz sene önce ren-
V yine böyleydi. 

Bu Sözleri dinleyen turistlerden birisi karısına şöyle der: 
- Bu şatonun sahibinin bizim evsahibı olduğu hususundft 

baiı.ıc giTerim. 

Huylu huyundan 
^ G R E N C I L E R I N D E N birinin, kendisine «sen» demesin

den bıkan ve çocuğu bu huydan vazgeçirmek isteyen 
öğretmen, ceza olarak, «Öğretmenime sen demeyeceğim» 
ottmJesinj elli kere yazmasmı ister Çocuk ertesi gün öde
vini getirir Öğretmen kâğıda bakınca; 

— Ben sana elli kere yaz demiştim, oysa yüs kere yav 
mışaın. 

— Sana şirin görünmek için böyle yaptım efendim . 

Çinliler çok kibarmif 
* / ^ İ N L I L E R dunyamn en kibar insanlarıdır... 

^ — Bunu nereden çıkardın?. 
- Gayet ı-jasit. Çinliler barutu icat ettikleri lıalde, top yap

mamışlar ve bu yeni maddeyi havai fişek imalinde kullanmış
lardır. Basla tekniğini buldukları halde kitap basmamışlardır. 
I>ln «1 g»rio tjırafi, pusulayı buldukları halde Amerika'yı keş-
'etmemlşlütrdir. Anladın mı şimdi... 

— Ba ymi BdedJye B«9kamd« e«k «hver artık t., 

— Arkadaş da- ^ 
ha fazla ileri Üi 
gitme bakalım!. ::: 

Açıkgöz Iskoçyalı 
î Kİ Iskoçıaü kavga «der »e anlaşmazlıklarını düeUo ile 

halletmeğe karar v«rirler. Ama diieUo Iskoçya'da yasak 
•İdDğn için baştc- bir iilkeye gitmek üzere hava alanına 
yolJanırlar. Hava alanında, gidecekleri ülke için bUet alır
larken, tskoçyalılardan biri şöyle der: 

— Gidiş geliş bir bilet verin lötlen. 
tkinciri de şöyle der; 
— Yalnız gidi$ verin lütfen. 
— Demek, düelloyu kaybedeceğine daha şimdiden karar 

»erdin. Çok kötümsersin, doi(rusn. 
— Havır dostum. Ben böyle durumlarda daima rakip-

' lerimin dönüş biletlerini kullanmışımdır?.. 

Sigarayı bırakmanın ilk merhalesi 
| * : İ arkadaş karşılaşıp konuşmağa dalarlar. Biraz sonra, bin 

ötekine sorar: 
— Sigaran var tın? 
-- Evet var... Hani sen sigarayı bırakmıştın! . 
~ Evet bıraktım, ama henüz .sigarayı bırakışımın birinci 

merhalesindeylm. Yani sigara satın almıyorum... 

Tanıdıkları ile karşılaşınca 
J j l r bestekar Kossini'ye bestelerinden birini çalıyordu. 

Rossini parçayı dinlerken sık sık şapkasını çıkarıyor 
ve giyiyordu. Hayrete düşen bestekâr sebebini öğrenmek is
tedi ve, «Acaba hava mı çok sıcak?» diye sordu. 

Rossini, «Hayır» dedi, «Tanıdık biriyle karsılaşmca şap-
•lamı çıkartmak âdetimdir. Sizin bestenizde o kadar çok 
tanıdıklarımla karşılaşıyorum ki sık sık selâm vermek mee-
hnriyetinde kalıyorum.» 

— Bak dnstnm, her gece kapıdan girerken 

i 
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Tabancası olsa imiş 

önce bunu bırakıyorum. 

— Bizim oğla
nı uyutmak i-
«jn en iyi çare, 
kerrat cetvelini 
okumak .. 

l^ÜÇÜK çocuk ağlayıp huysuz
luk etmektedir. Babası, ço

cuğa ne istediğini sorar. Çocuk 
cevap venr: 

— Bir tabanca istiyorum. 
— Tabanca mı? O ne biçim 

Uf? 
— Tabanca istiyorum dedim 

işte. 
— Böyle şey olmaz.. Kes sesi

ni. Bu ailenin başkanı benim 
herhalde.. 

— Evet sensin ama bir taban
cam olsaydı görürdün! 

İyileşmiş ama 
E^ENDtNİ köpek sanan f>ir 

ruh hastası, sonunda aile
si tarafından doktora gönderi
lir Uzun tedavilerden nonra, 
iyilefir Bn haberi duyan ar
kadaşlarından biri eski ruh 
hastasını görmeğe gelir. 

— Demek artık tamamen iyi-
leftin? 

— Evet. Bak, kuyruğum es
kisi kadar sert değil.. 
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Odhsn 
BAYKARA 

Aiaii 
K A U B A » E — Kısa ot, uzun ottan niçin daha ij i ! 
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