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Adalet Bakanı̂  artan gericilik olayları karşısında, 
Ceza Kanununda değişiklik yapılacağını söyledi 

GERİCİLER VE NURCULRRR U R Ş I 
ŞİRDERİ 

lERRiRLER MINIYOR 
Adalet Baltanı Sedat t^umralı 

inönü, "Barış 

B*5BAKAN tnbnü 
ANKARA, Öt*l 

.hafi nün geçen 
b,ı,i"°"s ifinde AP. Ajansı mu-
«Una ^'^ Kmley'e Kıbrıs konu-
"letm ^"•< '̂̂ ' özel bir demecin 
>• ' d ü n açıklanmıştır, inönü 

nrk*"'^^'"'^^' soruları cevaplan-
. *". Kıbrıs'ın Rum İdareci-1»M "••' rviDrıs m num 

>ıa ^"^detle itham etmiş, «Onl»-
tnanılmaı, aulh iı-

rV'».'» demışür-
^ • A D E L E DÜŞÜNÜLMÜYOR 

w .̂'̂ .'a anlaşmazlığın glderil-
«1^„'5™ «En n a k u l çözüm yolu 
S^J* *"M»rMyonu düfünüyorui. 
T J J ? * '«>n d* adads RumUrta 
l ,^ '*» arasında yeni Wr gnıp-
TİJ^ l*»radır» diyen Başbakan, 
l»r,J^ °"l«ûmetinin Kıbnstaki hak 
»I ^ «arşıltk bir başka Rum ada-
htj . ""ühadele yapılması fikrinin 

Bj'İ^S^lnülmediginl söylemiştir. 
t(l,.^'°'''an mulıabirin gerektiğinde 
J,p,* °if Türk askeri müdahalesi 
fuiĵ "'®'̂  mı seklindeki ısrarlı so-
"•»JTn ' ''®^'" şekilde cevaplandır-
*Ujd '^' ' l ' jmi» Milletler karşı-
Vyy*' l«rar« yat, Kıbrıs idarecileri 
«iftı.r*' *ehdldl ile biii müdahale 

"«"> ba«ka bir çara karfinn-
'Devamı Sa. 7 SiL 7 de) 

^ senatör 
^ P' ye girdi 

^^ ANKARA, Özel 
Ij^tımsiz senatörler AP ile CHP 
ıt̂ 'J '̂̂ a taksim olmaya devam 
y, *ft€dirier. Önceki gün CHP 
Jaı " S"at Seren, Cahit Ak-
^ . j l ^ s Kansu'dan sonra dün 
tjjjf öen bağımsız Tokat sena-
îîto °^™an Hacıbaloglu ile Er-
^ ^ senatörü Rahmi Sanaltan 

'enie A P ye girmişlerdir. 

•
Kıbrıs'ta son bir kaç fUndür iki tarafın ateş kesmesi, ingiliz 
askerlerine biraz dinlenme ve güneşlenme imkânı verdi. Bu 

durgunluktan faydalanarak Ktlma bölgesine gönderilen bir yiyecek 
ve içki kantininde, Lefkoşe'de görevli 19 yaşındaki İngiliz kızı Lin-
da gönüllü olarak servis yaptı. Linda, biraz sonra serinlemek için 
denize girdiği zaman, erlerden biri de kendisine muhafızlık etti. 

AP nin teklifini 
Meclis reddetti 

toplantıya girıemesi re kavga 
reiorılariD görllşOİDiesi gecikti 

AFlilerin 
yüzünden 

ANKARA, Özal 
l ^ I L L E T Meclisi dün kavgalı bir 

oturum yapmıştır. Oturum a-
çılacagı sırada ekseriyetin bulun
mamasını isteyen AP. liler salona 
girmek istememiştir. Diğer partili
lerin ekseriyeti sağladıklarını görün 
ce salona girmişlerdir. Oturum a-
çıldıktan sonra bir evvelki otu
rumda yanlım oylanan içtüzük hü
kümleriyle ilgili Burhan Apay-
dm'ın önergesi yeniden oya su
nulmuş, AP. liler oya katılmadık-
larmdan çoğunluk temin edileme
miş ve oturuma ara verilmiştir. 
Yarım saat sonra başlayan ikinci 
oturumda . \P . milletvekiUerincie" 
Sadık Tekin Müftüogln. kira ka
nunu tasarısının öncelikle görüşül
mesini isteyen bir önerge vermiş, 
önergs üzerinde müzakereler ya
pılırken AP. İllerle CHP. liler bir
birlerine hakaretamiz sözler sar-
fetmeye başlamışlardır. 

(Devamı Sa 7 Sü. i de) 

Bakanlar Kurulu 
kararı ile bir 
komisyon kuruldu 

ANKARA, ÖZEL 
A DALET Bakanı Sedat 

Çumralı. son zamanlarda 
memleketimizde yaygın bîr 
şekilde faaliyetlerini ve te
cavüzlerini arttıran, din kis
vesi altında tahrikler yapan 
ve çoğunluğu Nurcu olarak 
tanınan kişilerin takip ve 
cezalandırılmalarmı temin i-
çin Türk Ceza Kanununun 
yeni baştan gözden geçirile
ceğini ve boşlukların doldu
rulacağını açıklamıştır. 

Bundan bir süre önce Bakanlar 
Kurulunda da ele alınan ve üstün
de ısrarla durulan «Gericilik, o-
lavlarının son Jönlerde siftemli bir 
.»ekilde artmaiı Örerine. 'Bakanlar 
Kurulu karan ile Adalet Bakanlı-
Bı bünyesinde kurulan komisyon 
Takında çalışmalarına haslıyacak-
tır. 
KOMİSYON KUnUttTTOR 

Adalet Bakanı Çumralı. Türk Ce-
-^ Kanunundaki ve Vicdan HUrri-
.veti Kanunundaki boşlukları dol
durmak için bir tasarı hazırla
makla görevlendirilen komisyonun, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakül
tesi Ceza Profesörleri. Yarıtıtav 
Başsavcısı, vardımcıları, Yar^ıta.vm 
hu davaları tetkikle eörevli Bi
rinci ve Yedinci Daire Başkan
ları ve Emniyet Genel Müdürlüğü 
ile Millî Emniyetin ilgili daire 
uzmanlarından kurulacağını söyle
miştir. (Devamı Sa. 7 8ü. • da) 

Hâdise yaratan 
piyesin oynanmasıno 
müsaade edildi 

Bir grup tarafından Tepebaşı 
Şehir Tiyatrocunda çıkarılan olay 
yüzünden afişten kaldırılan «Se-
zuan'ın İyi tnsanı» adlı piyos dün 
akşamdan itibaren yemden oynan
maya başlamıştır. 

Sıkı Yönetim Komutanlığı. Sav-
cıhk vasıtasıyla yaptırdığı Bilir 
kişi incelemesine dayanarak hadi
se yaratan oiyese müsaade ver
miştir. .," .. , 

Piyesin dün geceki temsili üni
versiteliler tarafından seyredilmiş 
ve sık sık lehte tezahürat yapıl
mıştır. 

Komisyon, Gürcan'ın 
idamında ısror etti 

ANKARA, Özel 
Millet Meclisi Adalet Komisyo

nu 21 Mayıs Olayları saınklann 
dan Fethi Gürcan'ın idam nüK-
münün infaz edilmemesi içuı be-
natonun aldığı karan kabul et-
memiştir. Komisyon buna kar-
sıhk Osman Deniz'ln idam huK-
münün inlaz edilmemesi yolun
daki Senato kararına uymuştur. 

Nlüanhlanyla evlenebilmek için A8rı dağına çıkmaya gelen 
Avusturyalı iki üniversiteli turisi genç. (Folo: SÜHA BAYKAL) 

EVLENEBİLMEK iÇiN 
AĞRI'YI AŞACAKLAR 
Avusturya'li 2 üniversiteli nişanlılarının şartını 
Yerine getirmek üzere Ağn'ya gidiyoı 

(Yazısı 7. suylada) I 
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NESAT TURAN 
-rHayatımda tavuk Wle kesmedim, »ma» Kifkancbk kurbanı oldtt 

İl 
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Yakalanan kaatll, cesedin 
parçalarını da teslim etti 

Plâstik işçisi kaatilin yeğeni maktul 
ilhan'ı eşinden kıskandığı anlaşıldı 

ESEN YALÇIN 
p AZAR gecesinden b e n İ s tanbuUulan ve polisi dehşet ic inda 

bırakan «Kerikbaş Cinayeti» dün beklenmedik bir anda ay-
dmlanmışt ır . Kesikbaşın 23 yaşında kalaycılık yapan î l h a n Ço-
lak'a ait o lduğunu tesbit eden pol is , kaatili yakalamışt ır . 
Maktulün dayısı olan '27 yaşındaki kaatil plâstik işçisi Neşat 
Turan yakalandıktan sonra suçunu itiraf etmiştir . 

Cinayeti kıskançlık yüzünden it 
Icyen insan kasabı Neşat. olayı 
•oğukkanlılıkla anlatmıştır. 

ÖNCE SEintETTt 

İki günden beri İlhan'ın İsin* 
gitmediğini gören arkadaşları du
rumu polise bildirerek olayın ay
dınlanmasında ilk adımı atmışlar 
dır. Keslkbaşı teşhis etmesi için 
karakola çağrılan Neşat, kafaya 
uzun bir süre baktıktan sonra 
«baaıetamadtm» demiştir. Polla 
sorgu>u derinleştirince Neşat suçu
nu İtiraf etmiştir. Aynı anda İn
san kasabının Kulaksızdaki evini 
ariyan polis yerde kan lekeleri 
bulmuştu. Bunun üzerine olayı 
anlatmak mecburiyetinde kalan 
kaatil Ne.sat «Celin tize cesedin 
sise baldu kuunlarını da tesUn • -
deyim» demiştir. 

SURATINA TuKURDu 

Polis ve .Anakız adındaki e;: ile 
birlikte Dolapdere'ye giden Neşat. 
arsa kenarında çuval içinde bulu
nan ve kedilerin yemeğe başladığı 
cesedin son parçalarım da polise 
teslim etmiştir. Bu manzarayı deh
şetle seyreden eşi. kaatil kocası
nın suratına tükürmüştür. 

(Davamı Ba. 1 Ifl. ( a«) 

Cinayete sebep olan kaatil 
nam-ı diğer Sevim 

Neşat 1 uran 111 Karısı Anakız Turan. 
(Foto: AKSAM — Süha BAYKAL) 

BİRDAKIKUMUYHIH 
MERSİNİ AİT UST M 
10 tonluk kamyon sürüklenip bahçeye girdi. 
Torsus ve Eskişehirde'de fırtına hasar yaptı 

MERSIN, 6ZEL 
jr\ÜN sabaha karjı uat 04.40 da bir dakika türen taylun, jehn al

lak . bullak etmiş, çatılan uçurmuş, ağaçları devtrmiî, şehir 3 
saat elektriksiz kalmıştır. 

Tayfun çam ve narenciye ağaclarun kökünden sbkmü;, kaim de-
mir elektrik direklerini devirmiştir, Osmaniye, Hamıdıye ve Bahçe 
semtlerinde yüzlerce evin çatısı uçmuş, ban evler yıkılmıştır. Uçan 
kiremitler ve çöken tavanlar da bir çok kişinin yaralanmasma sebep 
olmuştur. 

Mabmudiyt mahallesind* U0 u»» (Dtvanu ta. T >tt. I <•) 

Prenses Slireyyo 
rolüne hozırlamyor 

ROMA, A. A. 

Alberto Lattuada, yakında çır* 

rılecek «Sır» isimli filminde baj-
rolü oyna.vacak Prenses Süreyya-
dan bahsederken 'İyi nlyettnt 
bayran oldum. Rolünü gayet dlfc. 
katli »îreniyor> demiştir. 

Filmin çekimine 
başlanacaktır. 

nisan sonuadB 

Lükstmburg Düşesi 
tohtton ferogot ettf 

LUKSEMBÜRG, A. V. 

LÜkaemburK Ba.şbakanı Pierre 

Werner, Grand Diişesı Charlot»'un, 

kalım aymda • ogiu Prent Jan le

hine taçmdan feragat edeceğini 

dün Uin etmiştir Charlote 45 yıl-

danberi laltanat lUrmakttdtr. 

!..._•.., „ . . . . . . , , .. . , , . , iaa 

iflemis ve aonra keskin bir bt» 
çakla kurbanının cesedim tama« 

• M H W parça Mmlftlı. 
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Makamın makamı 
£n;>lj mf;;-': -IM .ir,,! -,r.HR-
l#rle tUlkı 11 ünmüş kadın
lar arasında geçen bir film 
çeviımişler ve adını da «Türk 
Hıyarı» icoymuşlardı. Danija' 
İl i!jçıl«nmızı görünce ne di-
yecekletini varın siz düşü -

•in artık! 

rk/TRMÂN-ÇOJlMANİ 

BEZ VE CAFERLER 

l^erdp bir sıvn n ki ılı >'3t. 
ne yapar ne eder onu bu

lur, bir işin başına getirir. 
daha olmadı; dış ülkelerde, 
bizi terrıftlJ etsin diye nıtaı 
çönderjriz de... 

$u bir kaç yıldır sürekli 0-
ıttt ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

Günün Haberi 

î takacak! I 
z KOMA, - .'Vltmleketı. : 
Z milin aydın Miylerinden E 
: Alan Harakay» Köytirtü'i • 
3 tbliyar Kurulu Aluıtıln bfr • 
I harar almıştır. Karara q« : 
î re hflydeki bütün «-rhekier : 
: hilAistısna kravat taka- z 
Z «-aklardır. İhtiyar Knrıı- : 
Z lunuıı kararı üzerine DÜ -
: tün köylüler kravut '*k- : 
; maya başlamışlardır. : 
T l I M I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I l T 

larak Almanyava isçi şonde-
riyoruz ya, bu giden isçile
rin sağlık yoklamaları dojfru 
dürüst yapılmıyorımıs. içle
rinde çürükleri de ıjıkjyor-
nıu'̂ . Ne yapalım da sağlam
larını getirtelim diye düşün
müşler, taşınmışlar, sonunda 
çelecek i.'̂ cilerin damgalan -
masını en iyi çare niarak ka
bul etmişler. Gülmeyiniz, t-
vet işçileri damgalamak, dü
şünülen çare. Bunu Alman
lar düşünmüş olsalar yine bir 
derece ama bizim ordaki 
Türk makdmlfcrmm fikri bu. 

İşçiyi çaî-ıraralcsımz, saŞlık 
yoklamasını yapacaksınız, 
sonra da hâni Amerikan 
kovboy (ilmlerinde görürüz; 
sürüler birbirine karışmasın 
diye hayvanları ydtınp kız
gın demirle vücutlarını dağ
layıp damgalarlar onun eıbı 
yokUmada saSlanı çıkan iş
çiyi dani|;alayacaksınız. 

Ga^eteleıde okuduktu: Al 
manlar konusu haremlerde. 

ö\ ̂ /K^ 
ProgrorTı tlı^ı 

O e c e hayli ilerlemişti. Saat 
ğeeenin ikisine geliyor

du. Başkentin kenar köse 
pavyonlarından — eski adla
rı bar — birinde, caz, tıngır 
mmşrır çalıyor; cıgara duma
nı çevrede «öz sdzü görme* 
bir hale şetirıyordu. Herkes 
kendi havasındaydı Derkeu 
kuytu masalardatı biı-tlide 

erkek arkadaşlarıyla birlikte 
oturmakta olan bir kadın >-
VâŞa kalkıp dans pistine tır 
iadı ve ağır ağır strip—tease'e 
başladı. Müşteriler. kadmı 
pavyonun «artiBt»leriiiden sa
narak el çırpıp tempo tutma
ya giriştiler. Kadın, üstünü, 
altını. *tekli!tıni. sutyenini 

Birkaç aydanberi denizsu bir süt hrnandı An'Â<ra .. 
Mazur içindeydik, huiufun tViortotonlugıi İçinde! 

mfktn cKttdlm, Operclk (Paşanm ekonomik o 
(leli) üç verindeiı delindi.. Huzura bir şey olmadı, 
sağlamt'ır Monotonluğa gelince, o monotonluk kalma
dı. Kaldı mı? 

Benim kafamda bir şeycik dönüyor: İsmet Paş4-
niA «IJ Aasıl erimedi Bunca AP.li tarafından Apül-
mCklen «geçmiş otsun» için! 

Bunca gecikmiş scv;j kalbini, kimbihr nasıl erit
miştir Laşanın! 

AP. İlleri işitir gibiyim 
— "Efendim Mz (Şivelin başka: Biz de|ü, a«z:) 

memleketin ili menfaitlanna kâr|i berhangl bir Un-
reketln. bir dıvar gibi karşısındayız! (Vah dıvanıım, 
vab!..) Bez İsmet Paşanın fikir olarak karşısında 0-
labiIİTİz .. (Bak sen bunca fikre!) Bez. » 

Tetecer... Yeter!.. Bez getir Cafer! 
Nimet ARtttİ 

(Akbsbs) 

I I Herkes kravat 

I 
I 
I 
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d«fk»rt.. Mill«t Bir de baktı 
ki kirşılannd* Havva Ana
mızın elbtselerıyl* kalmış! 

Saftdan soldan sesler vûk-
s^di. duruma pavyon müdü
rü kanstı. Karıştı ama as
lında konsimatrıs olan PK. 
rtin strıp — tiase'cı olmadı-
tmı müşt^riltrt anlatmak 
mümkün değildi. Müdür «fti 

yiti» diye tutturuyor, müşte-
rilftr «Koyun» diye! 

llötiunda gürültüy* BOHS 
1er fŞldıler. «Ğiyih» diyeni 
de, «soyun» diyenleri de • bu 
arada giyinsin mi. soyunsun 
mu şaşırmış - F,K. de al
dıkları gibi Karakola götür
düler. P.K. Kârtkola altı 
^ivinik. ü.stıi srtvunıık ftıttı. 
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D E İ I İ I İ İ İ İ s H V t l ^ l M i f l I 
OEMlfİMlAN B U L A M A Z 

T/a^*4^^a^. Tl^Jec C/^fUt 

ASİSTANUR KADRO İSTİYOR 
(̂ ^sıstanlar» imzası ile gönderilen mektubu, Tıp Fakültesi asistanlarından önemli 

bir kısmını ilgilendirdiğine inandığı vaz için, bütünüyle sütunlanmua ???!"• 
yor, gehç Asistanların sesine Bakanlığın cê vap vermesini diliyoruz. 

KP^^fKO^\J^!t^'^Hf^/t4a4X^aJtM4^ , SUAT YALAZ 

EGEC SOIZOUĞUN 
OEV AU3Ae İSE, NE 
SORANA. NE ANIA.J 

TANA UĞUe 
CâETÎeİIZ 

Bh: ı̂ oeKUP> VILDIKÇA oev 
|ALGAe AZAR. BÜ BAHADIR. 
'VACA HER ŞEVh ACIK ACIK 

(Cadınlardan bîri bm. 
düştü, uraklarda bîr 

«19SS yUuıda iman halclâıına 
«n«v»»8v« ve ceza kanunu
na svkırı olarak bedava CB- >»« 
lıatırılan hekimlerin durumu i 
nücsdal* konusu olmuı ve o 1 
rU mtelislen alınan MO atlt- \ 
tanlık kadrosu ile vıllarca de- i 
vam «den bu haksız tasarrui j 
iptal »dilmiüti. 1SS9 vUından { 
bu yana vatak «dedi biiviıh 
»ir sürttle cO^almıs. asistan 
sıkıntı»! h«d safhayı ultsmıs. 
•W» İM k«droTa t«k İlâve 
dahi vspılmamulır. O la- ' 
manla- koldırıtar, bedava s- j 
sistBnhk bu defa ds vfllonter | 
adı alluıda ftdet* hortlamıa ve j 
t*ne l>*dlva hakimUr çalıktı. { 
rılmava baılanmısttr Havttı-
nı Bllenmir» bırakan hist» 
I«rı V» havale tek kuruştur 
başlayan birlen »*kanlı«ın j 
biraz «ISun dUsün4rek ytni \ 
»«lHanltk ks-i'iiUn ihdas et- t 
melidir. Injan hakları ve } 
eesa kanununun ilgili \ 

maSielerim alihllıltrn h-tır- ( 
İBtır. bu haksıt istismarın bir 
«B önce durdurulmasını bek-
lerİB.f 

KlSn KISA 
Kaciikoyden H. Alanyalı: SöSütlüçeşme tram"-»y ciu-
ra*mâakı bir arsayı yıkıcı ve taşçıların doldurduğunu-
buranın manzaraEinın bor.ulcjuğunu bildirı.vor. Kay 
makamlığın ve belediyenin dikkatini çekiyor 

V İzmir'den Ertll Vükael İsimli ekuyueumuı »üyük Dik
ler ve Mezhepler An«ikle)>edisl için para «onderdijı 
halde kitabı «laınadıSmdan. yakmırat Okun»«umu" 
kitabın İkinci baskısının yapıidı»ını ve pek yikınM 
adresine gönderileceğini bildiririz. 

• B Ülger isimli okuyucuıtıuî Sular tdaresın<len î'''*' 
yet ediyor ve evlere gönderilen ödSm* {islerinin p-
kunmayacak kadar «ilik ölflugurtu. Bu fişlerin 6»5tan 
savma varıldığım söylüyor. 

tr Mühürdarda sahil boyu caddesinde »turan «kuyueu-
muiî. C. Aydın avlerinin bulunduğu yarde f k «* 
elektrik direğinin olduğunu ve pak eoğuaun da 1*«-
basınm kırık bulunduğunu sSylüyor ve «Genellikl» 
karanlıktayız» diyor.. 

I Cafı̂ loRlundan mektup' ;azan Mustafa DO|inc] 
AâlijP dolmu tıyatlarmın 75. Sirkeci dolmuş *'• 
vatlsrmm ıs« JO kuru?» cıkarıldı|ına işaretle • •" 
(lıjnıınıla hıı; bir jrttSr 80 kuruca Catalö|luni fi»" 

rnıyor saatlere» doimul bekliyoruz» diyor.. 

i 

I 

II 

ARASINDAKİ FARK 
Oünay liim tabibi samı â»k 

ç* 1»»3 yılında «Capkm Koçe-
rd» adında bir senaryo hazır
ladığını, Koçero ile hiç bir il
gisi bulunmayan bu senaryo
nun filme çekilmesinin mahsur-
lu görüldüğünü ve Ankara mer 
k*r film komis.vonunc» red *-

dildıllhe ısaratle şunları V«M-
yor: 

• Bant IIlMla r«« ««İMMUn* 
sebep olarak ttmlni oosterdl-
1ar; ismini değiştir. (Ume 
evvlr, dediler.. Birrleltkl* •-
meğim. reklim, lltn matrai-
Itnm bssa fitil. Ama «İmdi 
hayretimi etken bir »ey var.. 
Kecero adlı bir eser hazırlan-
mıı ve sahneye konmuf, bu
nu rakltmlardan Ağrendim 
Bu eser Kocero'nun hayatı ile 
ilgili olmayabilir ama, benim 
»serimin red edilme sebebi 

ead* da mavsut. 
İlin varildi?! 

H*<*B • • • 

DOKTORUNUZUN MİDE 
ÜLSERİ 

ARCEIIK 
TERMOSTATU BANYO TERMOSİFONLARI 

LJASTAi,IK midenin onıKı parmak haraltma atUtA kıi-
* 'mında «örülür, »on zamanlarda ülser belirli sekild* 
artmıi; caiımızm hastalıfı haline gelmiştir. Çeşitli âtbep-
lere dtyanan - lıastalıjın ballıca faktörleri şunlardır: Yiy«-
(ieklerin, iyice çiğnenmeden yutulması, sindirimi güç be
sinler alınması, çok miktarda alkol, çay. kahve kuUanıl-
rtıası. bademcikler ve çürük dişler. Ruhi rahatsızlıklar, 
asabi yönelimler, ülser için sebep teşkil ederler ve bün-
yei bu hastalığa kolayca hazırlarlar. Bazı doktorların 
soy çekimine bağladıkları ülser için ilk tedavi mutlak İs
tirahattır tJlSerli hastanın her türlü sıkıntıyı bir tarafa 
bırakması; vumu^ak, sulu gıdalar alması şarttır. Bu arada 
biberli, acı, baharlı yi«cekler terkedilmelidir. ülser için 
süt kürü -faydalı olup haşla doktor nezaretine mutlak 
girmelidü... 

ARSA KANUNU BfR^ 
AN ÖNCE 
ÇIKARILMALI 

H. Akasya MâtM Ü* BV^»'' | 
den mektup gönderen °'^^^^,^ S 
oumuz EyuBÜ ««ceköndüUru» g 
sardıgm.ı. mantar biter gi"' »* g 
cakondu ,\*pıiaıtıû» ^* ' " ,] 1 
kim parazit kljılenn hısteh " g 
saları sittrak buna sebep "J" 0 
duklarına lîsret ettikten •<»' g 
ri şöyle diyor' s 

«Yüı blnUre» Ura uti»^^*' S 
r»iı yaptırılan prol»li v» »<•"•_ g 
sallı apartmanlar projoy» » ^ g 
gUB îorülmeylp mijhürl»»»»»^ Ş 
v« vıhiırılması cihetin» ^ ' g 
diliyor., öle yoada UÜK*' •**' S 
nik, estttlk hiç bir valfı *"' S 
lunmayan, üstelik s»hTi «»- 2 
kinl«slir*n, hivaunj **«•" S 
gectkondularm y»pu«u»« '"• S 
bu 9»c»kondular lein a»» * ' s 
tısı yapanlara nasıl Itla "•**'" g 
liyor. BeUdly», hazin* » " • g 
İçin kıvranırken bu paira»» f 
kişiler havadan pan kaıâ»- g 
malttadır. Meclisten ar** "*' S 
nununun öncelikle eıha/ı"**' ^ 
sı artık elzemdir.. S 

TIIIIHIIIIimilllHl ıııiMmiHiıııııııııııımııiMiıııııııııııııııııııııııiNnıııııııııııııııııııııııııııiHinııııiHiuııııııııiHttıtııi'"'̂ ^ 

• Ga2 yağı il6 çalışır # Diğer 
sistemlerde o l d u ğ u gibi 
gazın veya .svıyun tazyikli 
olması bahis konusu değildir 
• çok «kortöbıik v« pratiktir 

Genit üâttcılan. 
Burla Blradırler v« Ştı. / F«r Tlcartt Ltd. $tt. 

...^»....<••••»»»••»?•»«««»•»••••»••••••« •»••••••••••••••••• 

A K S A R A Y O P E R A D A I 

l-anl 21(1-1 .ÎMt 

*ftü ikjamdâft itiBaren 
tevhit BİLGE - Orhan ERCİN 

K O Ç E R O 
Komedi üç perde 

Taaan ve Sahneyi koyan: Orhan İÎRÇİN 
t* l : »1 57 22 

l^Slârttai • h»riç RMfeün öuad« âl.İS çar^iırtBa cumartesi p»-îar 
m*tirt« 1«.1S Eaâ4r ft«ltl»m - .ıü,31«7 

NİKEL FERMUAR 
TEK SATICISI „ ^ 

Y U N U S D İKER 
Tahtakaîe Cad 3 5 - T e t 27'-'^^ 

(AahliihcUık * * 
t » I l ı m ı İl 
I t LABÖftATUAR 

i. - «*•. 
*•»,»••••**« 

aakt*riol*9 
Bî. NECMETTİN ÜlK** 

• J LABOfiATUAn i 
I t Her nav< TIBBİ TAJÜ-ILt»" t 
i i ViUy.t Kartın N«. I* <»«»»»* » 
t i T»l: « » ' i • » • # • • « « « • 4 « 4 ' 

^ ^ • ^ ^ ^ V y i ^ ^ ^ ^ ^ ^ V ^ ^ ^ ^ ^ ^ y y i ^ ^ y ^ ^ ı ^ i V ^ P V ^ V M M M M ' ^ ^ M ^ ^ ^ ^ M I ^ I ^ ^ ^ ^ ^ ^ I * ^ ^ ^ ^ ^ ^ < ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ V > I ^ V » i ^ ^ M V y ^ * l 

Tapu aenetlen derhal vftrilif 

KALORİFERLİ 

SELÇVK PALAS 
APAKTMANLARt'NlN MAHDIJT MİKTARDA KALAN 

DAtRELERl 

Y A R I S I PEŞ İN 
YARISI [48] AY TAKSİTLE 

Daire f ı i t lan: 40.000 il& 60.000 lira arasındadır. 

Müracaat ve adres: AKSARAY SâlÇuk Sult iû Camlı yanı 

saçı/K PALAS 
MMbMMt^fc l i t ı l i t ı ı l ı l ı la l^ İMMMMMtıhldhMi i^ lMMMİ I 1 1 lı I tııı 

fteKlâıftıiülk: lOJVSlSİ : 

• I * ı*ııjM»ıl>ıtı^>^M»N^yM»»^»MaMa»wWı 

YtA \i9X^^ 
.es\ 

dkj tuîjaSâ^vj^ '^MâjtM&mk JU^fMiS 

•n iyi N h i r tiifiMnAtılı^fzli, 

L 

M 
<Çi 

14 
R( 
iri 

""I.!» ırtı i\wiâm0ammigjiıiı^rimm "mmmmmmşmfl^smmm itefoftın. 
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t t, 4 S tad uhlf»l»r M Hn: • . * 
<nei lahifelerdt İS lira; kayıp. !•• 
Kkhüt. ölüm, m»vlid 10 (S ••ntım* 
kadar) Deium. aUaa, nikkh SO lira 

IBONE: TtfMKtyE İfln uncl lk 7* 
AUı aY>ı#ı 40; uç ayUğı M 
Uradır. Yabancı mamlekat-

lıre PTT ücreti l)âv« «dilir. Aylık abon* yoktur 

Güneç 
Öele 
tkindi 

Hicrî 1383 Zilkade U 
Takvim 

5.48 11.31 
ı 2 . n 5.49 
1548 930 

ir Rami 

• Akşam 18 26 12.00 
• Yatsı 20.00 1.30| 
• İmsak 4.00 9.371 
1380 Mart 13 

AKSAM. B*^TN A H I A K 
TA>;.*SINA I V A C A G I N I 

T A A H H t T E T M İ Ş T İ » . 

PanAm ile 
Dünya Fuarını ziyaret 

seyahatinizin 
sadece ilk merhalesidir 

Esnafa 100 milyoıı lira 
kredi ılaiıa dağıtılacalı 
Esnafa ev kredisi de verileceğini belirten 
Hasan Tez, bir esnaf fuarı açılacağını söyledi 

'T' Ü R K I Y E Esn-îf ve Sanatkâklar Teşkilâtı Konfederasyonu Ba^-
kanı Hasan T e? dün bi» basın toulanlısı vanarak HaİK San

dığı kaıialıyla esnafa yeniden 100 milyon lira kredi d a ğ ı t ı i a c a ğ ı n 
acıklami.s ve Atnenkan vardımından esnafa verilen kredinin 30 
milyonoan. .50 fnılyona çıkarıldığını söylemiştir. 

Bu arada Çalışma Bakan l ı^ -
nın da küçük sanat ^rt.abı tein 
uzun vade ile .50 milvon lira kre
di vereresini bildiren ı ı skan : 
«Sanayi Bakanının teşpbbüsü>[le 
İstanbul'da Spor ve Ser«' Sarayı 
çevresindeki çenis arazi üzerin
de büyük bir esnaf ve sanatkâr
lar fuarı açaoaj-n. Ru fuarda 
yurriiımıi7<la imâl eöüen t'iitiin 
el sanalları eserlerivi' direr ima
lat •••••'İT edilerek» •tem:srir. 

Esııafiı mesken insafı çin de 
21; yıl vadeli kredi ver i l e ' s j in l 
bildırPT' T"? so7İeri.nı şöylf bilir-
mi.şti' • 

«Kalkınma Dİân>ıı»ı ı ı tbjk i 
için hazırlanan .tdıl v<'rı;i s i s 
temini, toprak r.-formuııu 
müsbet karsılara .lU'a ve mero-
Irketin hayrına n)du(runa I-
nandıeımır bu reformlar' hû-
tün cncümüzle dr^teklemek' 
teyiz.» 

Ka'pazonlar tutuldu 
ANTALYA, ÖZEI. 

Serik ilçesine bağlı Belki» kö
yünden Şükrü Yıldız ve Cemil 
Yılda piyasaya sahte ma
deni 2.5 liralık sürerlerken yaka-
lapmıçlardır. Sanıkların susuz bir 
kuyu içinde çalıştıkları tesbit • -
dilmlştir. 

Viyonolı kızlor Adana'do 
ADANA, ÖZEL 

Viyana Sı>or Akademisine men
sup 13 kız ve 13 erkek iimnastifc-
çi, gösteriler yapmak üzere 28 
martta Adana'ya gelecektir. 

Dışardaki işçilerin 
eş ve çocukları 
dövizsiz gidecek 

ANKARA. Öz«l 
Yurt dı̂ ı̂nda bulunan timcilerin 

eş ve çjcuklarınm döviz almadan 
yurt dı?ma çıkabilmeleri için 
Maliye Bakanlığınca yeni bir ka
rar alınmıştır. Kararda, yalnız İs 
ve İşçi Bulma. Kurumu tarafından 
gönderilen işçilerin bundan fayda
lanabilecekleri ve beraberlerinde 
olsun, gittikten sonra olsun e( 
ve çoc.ıklannı rtâvet ettikleri tak
dirde döviz isteği talebine lüzum 
olmıyacağı sadece pasaport almak 
suret1\le yurt dışına çıkabilecek
leri belirtilmiştir. 

ızmir genelevleri 
de kaldırılacak 

İZMİR, Öıal 
izmir'in Kemer muıtakasmdaki 

genelevlerin şehir dışına kaldırıl
ması için harekete geçilmiştir. 
Semt sakinleri adına 500 imzalı 
iki ayrı dilekçe v.-!Ulığe ve em
niyet müdürlüğüne verilmiştir. 

Kumarda kootil oldu 
KONYA, Ötol 

Kulveıen köyünden Fehmi Ka
narya ile Ali Boş. köy kahvesin
de pişpirik oynarlarken .\li Yenil
mesine sinirlenerek Fehmiyi ta
banca ile öldürmüştür 

1 

lELErONDA konulanların kolayca noı aunalarım sağlayan apa-
rayin mucidi Mahmut Nişastacı, yeni buluşu hakkında bilgi varlyor 

Patent Mahmut, şimdi 
de fimerikaya çağrıldı 
Almanya'da çalışan . Tarsuslu işçi 
yeni buluşlaııyîa b ü y ü k ün yaptı 
r \ ORT yıldan beri Almanya'da gemi montaj t e z g â h l a n n c a işçi 

olarak çalışan 28 yaşındaki Tarsuslu Mahmut Nişastacı isimli 
eenç, »uldugu bir âletle ilgililerin dikkatini çekmiş ve i \merikan 
T:caret Odası "arafından Amerika'ya davet edilmiştir. Kısa bir 
süreden beri İstanbul'da bulunan Nişastacı 'nm m o d e m telefon 
apereyı için bulduğu ve telefonla konuşanların kolayca not alma» 
larını, elleri j-orulmadan, âleti ku lanmalannı sağlayan icadı ko' iu-
sunda Alman nergilerindr sitayişkâr yazılar çıkmıştır. Bundan 
bnce iki icadı daha olan ve bunlar için de patent alan M a h m u t 
Nişasta 1 Almanlar arasında artık «Patent Mahmut» diye anı l ır 
Oimuştvr. 

Bu s e n e A. B. D.' nl «iyaret edecek ler 
m u h a k k a k N e w York D ü n y a Fuarını da 
görmel id ir ler . Diğer b ü t ü n havayo l lar ına 
k ıyas la daha çok transat lant ik jet seferi 
y a p a n P a n A m , Fuarın resmi müracaat 
merkez l er inden bir idir . Ve P a n A m pa
ranızın karş ı l ığ ından çok daha fazlasını 
i s t i fadenize a m a d e kılar. 

P a n A m ' m t e m i n e t t i ğ i h u s u s i 
t e n z i l â t l ı t a r i f e l e r : PanAm'ın y e n i 
b i le t ücret ler i ş imdi A. B. D. s e y a h a t i 
n izde % 21*kadar tasarruf e tmen iz i sağ 
lar. P a n A m ayr ıca Amer ika dahilinde 
de s iz ler için tenz i lât t e m i n e tmekted ir . 
Otel , ş eh ir içi gezi leri v e D ü n y a Fuarı 
g ir i ş b i le t in iz dahi l , ya ln ız ^ 17 ödiyerek 
Nevif York'da 3 gün 2 gece geçirebi l ir , 
b ü t ü n A m e r i k a d a sadece $ 6 karşı l ığ ın
da ( y e m e k için günde $ 6 ö d e m e k 
lâz ımdır ) 50 lüks S h e r a t o n o te l inden 
herhang i b ir inde kalabi l irs in iz . Pan 
Amer ican , t e m i n ett iğ i say ı s ız tenzi lât 
s a y e s i n d e s e y a h a t için ayırdığınız para
dan azami i s t i fade e tmeniz i sağlar. 

P a n A m i l e d a h a ç o k y e r g ö r ü 
n ü ş : Yalnız P a n A m 15 A . B . D . şehr ine , 
direkt olarak, aktarmas ız sefer yapar . 
A m e r i k a y a N e w York'dan girip Fuarı 
gördükten sonra PanAm'ın uğradığı 

HarikuUde New York DUnya Fuarı 11 Nisan'da atıbyav. 

herhangi başka bir şeh irden direkt e l« -
rak dönebi l ir , hiçbir ı / i o e ücret ödemeden 
20 şeh ir görebi l i rs in iz . 

P a n A m i l e s e y a h a t i n i z d e miaa*> 
f irperver, iki dil konuşan kabin m e m u ı » ( 
l a n n ı n y a k ı n a lâkalar ından. . . Paris'in 
meşhur Maxim's Lokantas ın ın n e t i ı 
yemekler inden . . . ve d ü n y a n ı n e n tecrü
bel i h a v a y o l u i le s e y a h a t e t m e n i n ver» 
diği huzurdan i s t i fade eders iniz . 

R e z e r v a s y o n v e Fuar hakkında 
m a l û m a t için P a n A m S e y a h a t Acenteniaa 
v e y a Bürolarımıza müracaat edin iz : 
İ S T A N B U L : Hilton Methali, Tal.: 4745 30 
A N K A R A : Atatürk Bulvarı 53. Tıl .: 121120 
İZMİR : İzmir Palas Otali. Ttl.: 32100 
A D A N A : Agba Oteli, Ttl.: 3238 

* Meriyet tarihi: I Mlau 

Yiıin 2nci çekilişinde 

lApartman Dqire$i 

I Kişiye 1 0 0 . 0 0 0 Lira 

1225 Kişiye 2 5 7 0 0 0 Lire 

J Yılın büyük çekilişinde 

Son para 
yatırma günü Mart 

Dünyanın En Tecrübeli Havayolu 
PanAm ile Daha İyi Seyahai Edersiniz 

Atlantlkte Birinci... Pasiflkte Birinci... Lâtin Amerikada Birinci... Oiınya Turunda Birinci.. 

Faal 2101 - 3149 

Amerikan Export \ r İsbrandtsen Lines (New-York l 

E X P O R T B U İ L D E R vapuru 
26 martta l imanımıza gelecek ve 29 martta 

E K P O R T C O U R Î E R vapuru 
•' nis.tnda lim.ınımıza gelecek ye 12 nisanda 

E X F O R D vapuru 
18 nisanda Umanımıza stelecek ve 21 nisandı* 

E X P O R T D A Y vapuru 
;i(j nisanda limanımıza eelecek ve 3 mayısta 

NEVVVORK, l'HtLADELPHİA NORFOLK ve BALTIMDR 
için valnız eşyayı ticariye alarak hareket edeceklerdir. 

E X î L O N A vapuru 
14 nisanda hmanmuza gelecek ve 16 n isapda MON'TREAL. l 'O-
RONTO,- T O L E D 0 , ' D E T R O İ T , CHİCAGO ve MİLVVAÜKIE 
için vaınız eşyayı t icariye alarak hareket edecektir. 

Fazla .afsilât için, Galata Tahir Han 3. katta 

ARABOĞLL VAPUR ACENTELİĞİ 

'd. 8'rketine müracaat. Tel: 44 49 98 • M 
İLÂNCILIK; 9387 - 3161 

mmoi 
İLK PEFA I 

PL?kSt[K 
BADANA BOYV 

ÇBS 
Tarafından mi\ edilmışttr^^^ 

I 

istanbul Ticaret Borsasından: 
5590 sayılı kjnun gereğince Borsaya kayıth bulunanlar senelik 

»Matlarını Maıt sonuna Kadar ödemedikleri takdirde .vüzde 80 
zımmlyle ödemek mecburiyetinde lislacaklanndan 3i Maı-t «kşimın» 
i^adar aidatların ödenmesi rica olunur. (Bann 3831) — S1Î6 

OSMANLİ BANKASİ 
YILDIZ 493 — 315» 

fi 1-11- »_«ı ınırınn'-'-i'i-i" "I ' - i ' - i i ı ı ' ı ' ı ı ' ı ı ' ' * ' * * * * * * * * * * * • * * ' 'ı'ı*-•*•-•ı-'-ı-^ı---pm 
M AUT AV lALiHULBKiNI 

TAKDİM EDER 

Karabük'ten! 
NAZMİYE ÖZELCİ 

Samsun'dan! 
JALE TANRIKULU 

K'iralar 14. Noter huzurunda çekilmiştir. Sız de Nisan ayı 

çekilişine katılabilmek iÇin, Lt - Lİ kutularından 5, Naylon 

Torbalardan 10 Tanesinin ( A B K ) markalarını kesip P.K. 818 

ANKARA ADRESİNE GÖNDERİNİZ. 

HER ÂY 4 KiSiYi H i L M 
DAVET EDİYOR 

Ankara Akşam — S14S 

f - - .•••«.••..•ı-ı- ^, 

C«İP PASTEL RENKLERDE 

DAHA İYİSİ YOKTUR 

«lllneılık 810») - U N İat. Aiıam - 31W 
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Sinema kapıcılığındsn yıEdızlığa 
ve nihayet petrol krallığına... 

İlk Tiiridye falinia Jatıı^apı 

Pcrşemb» >* M»rt "** 

n i l l l l l l l ı l l ı ı ı ı ı , , , , • • • • M I I I I < l l l ı ı a . , , , l ı | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | U I I < l < > l " " " " " ; 

AaalatanrH Feriha P A G (Tevfilc) 

Güzellik Kraliçesi 
seçimleri nasıl 
yapılmalıdır?.. 
«Mısırda çok servetim vor, ancok bu serveti 
o l a b i l e c e ğ i m d e n pek ümitli değilim 

S. Boyd, genç yaşta tiyatro aşkına | 
kapıimasoydı, fakir bir insan kalacaktı î 
GÜNDEN güne parlayan sin.ma »ktörlerinde,, :^lcıJheıı Boyu. ,i'ara ; 

Tazan: Juliette BEN/ONİ 

— » I — 

Geııc kadın. Uiilyemn çı-

Çeviren: Mer.I GASPfKAlJ j 

ren vt ağzının etraflyU ^^ \ 
kanatlarının dibine mor go'» : 
ler ören ışıgm ölgünlüp » » ' ' ; 

beni İlgilendirmez!» diyor. Halbuki İrlandalı aktör, zengin bir ' k»rken ne »liretle olursa olsun ^^., ^j.j|^ muhakeme «ününde- ; 
ailenin oğlu değil. Belfast'ta namycn şoförlüğü yapan fakır bir ad«- r hücrenin kapısından «ynlmam»- ı,, ' „ „ , , . , | . , taMîıııı ıjiynû?** : 
mm beşinci çocuğu idi. Genç yaşta tiyatro a.5kına kapUmasaydı, bu- : larıHı »nıretti»ın( duymuştu Yok fi ,J " «trılr, altına silo» : 
gün kendisi de büyük bir ihtimali. baba..,„,n ,-,esleginl deva.,, fttire- = artık vapılabilecek •-'-*^- - -- ^^"'"«^''' 1^6™^""'" ^ ," . . . <i. '' 

• yoktu! . , . 
hiçbir şey 

jy/JISIEDA buj'uk oır servetim var, bu çoju zaman tanıdık 
1ar arasında söz konusu edilir. Mısırdan alacaklı olar 

bir çok insan arasında ben de varım. Ne kadar olduğum 
söyliyemiyeceğim,' çok astronomik bir rakam.. Ailemizdı 
bîr çok kişiler bu serveti alacağımızda ümitlidirler 
ben pek ümitli değilim. am; 

I 
Çünkü toplamı bir hayli bü-

.villt elan bu narayı Mısır Hükü
metinin ödiyeceğini sanmıyorum. 
E^er verecek olurlarsa bu servt-

ti hayırlı bir işte kullanmak isti-
.yorum. Tabii bir cok insan gibi 
belki bizim de eksiklerimiz ola
cak, öne» onları tamamlarım.. 
Ama bunlar cok ehemmiyetsiz say 
ler alacağımıı bu büyük nara -••-. 
i» büyük bir eksiklik m.ydans «e- hetm 
tlm%qa* A » . ) , - _ . . — - • - ^ - - • 

ve inaanı hurunuzluğa gölürmci; 
ten başka bir iw varamıyor 

G Ü Z E U m YARIŞMALARI 
NASÎL YAPTIMALl?. 

Hemen sövljvelim ben bu .»ün •. 
Pılan Güselllk vanjmalarınm ta 
mamen alevhlndeyim. Cünkö cid 
dıv.tlm ve mahiyetini çoktan ka> 

i» hır durumdadır bu (tünkii 
"«rısmalar <:inct bir sunu el. al 

tirm.f. A.'îi) yanmak iıtedijim 
y.leva civarında fakir köylü malıyır. bu vansmalar, niçm ya 
İçiB numune köy insasıdır Ah.. m«—--> - -
Bunun tahakkukunu ne kadar 1»-
t«mi»t!m bilm.nunız. Hattâ ilk 
»amanlar ümitli oldujumdan. otu 
rup usun urun program ve proje
ler haîırlatmırtmı. Meselâ ıSyle 
düjünroüstüm, üç veya dört köy 
kurabilirsem. bunlarm yolları mu» 
taıam bir şekilde hlr noktada bir
leşecek V. bu arada İçlerinde o-
kul. eczane, dispaneer, kütüphane. 
V. cami bulunacak. Tabiî hepsinin 
de elektriği ve suyu olacak Gene 
programıma Röro bu dört köyOn 
lalmleri sırasıyla şunlar olacaktı: 
t — Muştala, 2 _ Kemal. 3 - Ata 
4 — Türk., Ama ne yazık ki bu 
büyük .Ti7iir]i ."iadece kalbimde kal-

Beıı , .iniyorum ki bu ö-
lUmlU (funyada öbür taraia hic bir 
5«y gitmiyor,. Her şeytn faılasını 
irtem.k insanı rahatsız etmekten 

pıyoruz?.. Bence a.sıl amaç ken 
dimisi bütün dönvavs tanıtmak ve 
hakkımızda «aflam ve kitklü bil-
e:ler vermektir, .Ayrıca Türk kadı
nını «üzelliği. ahlâkı ve kültür 
yapıS! ile de ortaya kovmuş olaca
ğız.. İste böyle önemli bir tes.b-
l:'fi.<ie girişirken, cok dikkatli ve a-
zamî derecede titi? davranmamız 
gerekliler mi? 

Bence bu isi memleketimizin en 
ciddi gazetesi Belediye ile işbirli
ği yaparak ele almalıdır. Ve -'e-
çileeek Türk kızında da mad
di, manevi her türlü güzellik 
Ve vasıflar aranmalıdır. Avrupaya, 
Amenkaya. gidecek olan bu kı/lar 
orada Türk milletinin, . vekar 
ve hayaletine .vakısacak 
hareket etmelidir. 

'Ik Türkiye Güzeli Ferih» Tevfik güzellik yarıjmalarmın daha 
ciddly. alınmajiBı jıUyor 

ge.'ic Kızın kötü >ola du:jinei)ine 
sebep olan bir çıkarcı zihniyet va
sıtası olmaktan kurtarılmalıdır. 

Başlangıçta söylediğim gibi bu 
lij mutlaka •jehrın Belediyesi ile 
birlikte düzenlenmelidir. Ayrıca bir 

nokta daha var. çok dela gaze
telerde okuyoruz, çiçek kraliçesi. 
l;l.iM ,1,(1,1 şarap kraliçesi. plâ,ı 
kraliçesi ve daha bir sürü krali
çe seçiliyor. Bunları di|erleriyl« ka 
rışlırmamak lâzımdır. Bunlar niha
yet mahallî yarışmalardır ve te-

şekllde 
Artık bu yarıs-

malar^ günümüzdeki gibi ticaret ^bbüs olarak yurt içinde kalmak-
eğlence ve dolay.slyle bir çok tadır. Ama yurt dışına Türkiyeyi 

" * * * * * ' ' * . , . , ıın.ı_r n 1 II i|,ı,ı_ı_ı_ı 

lemsılen gidecek olan bir kızımızın 
çok ayrı özelliklere sahip olması 
gereklidir. Milletinin ırkını, rengı-

I \ e özelliklerini taşıyan bir güzel 
göndermeli.viz daima Ve gene be
nini Rörü^ünve göre. bu yarışma
lara devam edilmelidir, çünkü sim 
di her zamandan daha çok kendi
mizi ianıtn]a,\a vr anlat!iirt.\a ilıtı-
vacımız vardır. Ve .sonuç olarak, 
bu yarışmalar ehliyetli ellere bıra-
kıhr ve gereken önem verilirse, 
şimdiye kadar çekimser kalan bir 
çok aile kızı bu yarışmalara seve 
seve katılacaklardır. 

18 yaşındaki delikanlı, İrlanda 
sahnelerinde iki yıl çalıştıktan an 
ra Kanada'ya geçince, oranın rad
yo kumpanyaları tarafından kapı-
»ıldı Ve sayısız temsilerde rol al
dı Birkaç zaman sonra az çok ta
nınmış bir aktör olarak İrlanda'ya 
döndü ve yine radyo hesabına ça
lıştı. Bundan sonra Londra'ya fe -
çip klâsik tiyatrolardan birinde 
şansını denemeği düşündü Fakat 
aahneye çıkacak verde tiyatronun 
dışında gitarı refakatinde şarkılar 
söyleyerek ekmeğini kazanmak zo
runda kaldı. Buna mecburdu Zira 
günlerden beri bir lokma vemek 
,vemerni=ti, tik gün zarfında top 
layabildiSi sadakalar sadece bir poi 
sivon çorba içehilmesine yetîı 
Stephen Boyd bugün o çorbay 
«Havalımın en lezzetli vemeğivd.' 
diye anıvor 

Ne çare ki talihsizlik bund.ı 
»onra da vakasını bırakmadı Bir 
çok isleri denedivse de çoğu za 
man bostavdı. Sonunda bir kahve 
d» garsonluk vanmak zorunda kal 
di. Uzun a^'lar süresince müst<' 
rilcrin önünf^rki tablaları bosaltf' 
n.ısta v | kahve servisi vaotı Genr-
adamın, garsonluk devresinin *^' 
nunda, «ömrüm oldukça bir dahs 
fincanıma kendim kahve doldur 
nıan,'» d'-e nhdetmesine saçm?; 
malı, 

SİNEMA KAPrCILIftl ONA 
ŞANS GETİRDİ 

Stephen Bovd'un bundan soma 
ki i.si '.ine bir tiyatrodaydı. Ama 
bil defa bir sinemanın kapılarını 
açıp kapamakla vazifeliydi. Hic de 
k.-ıpıci'-a benzemeyen sarı saçlı tr-
landa'lı ornda reiısiSr Michacl 
Hedprave'nin dikkatini çekti Genç 
adam 14 gün sonra bir piyesin bas-
rolündevdi. Bunu, tiyatro ile tele-
vizvondaki daha başka başroller 
lakio etti Sempatik cehresi telc-
vizvonda bazı sinema görevlileri
nin ilgisini çekti. Çok geçmeden 
Ecııç adam sinema perdesinde Bri-
eitte Bardot ile Gina LoHobrigida 
gibi ıreshurlann vanmda görülme-
ve başlandı. Hele -tBen Hur» daki 
Messala rolünden sonra altı hane
li ücretler almaya koyuldu. 

Fakat Liz Taylor'un Jtarşısınria 
Mark Antuan rolünü oynayabilmek 
için altı ay beklemesi sebebiyle 
meslek hayatı bir duraklama dev
resi geçirdi. «Kleopatra> filmi ni
hayet çevrilmeye başlandığı sıra- . 
da, beklemekten bıkan Stephen 
l>a%ka filınlerle meşguldü Bundan 
ötürüdiir ki Richnrd Eunon'nn Liz 
Taylor'la tanışıp sevişme.sinden bir 
bskım.a Stephen Boyd'un sabırsız
lığı sorumlu tutulmaktadır. 

AKTÖR YE MtLYONEH 
ı s ADAMI \ 
Bugün 33 yaşında olan Stephen 

Bd'd tam' 17 büyük filmde oyna-

: Dışarıda anormal bir hareket-
; lilik hükllm sürüyordu. Katerin, 
j Revinc çıSIıklannı ve .sarkılan 
• tâ zindanın dibinden duyabili-
; yordu. Şehir bu içere pek şendi 
; nedense! Gene kadın Delki de er-
: tesi gün infaz edilecek 'dara re-
E zasının kutlandığına ihtimal ve-
Z riyordu. Şatstle'y» götürülürken 
; ona adım adım refakat eden o 
• kin dolu bağırışlar hâlâ ktılak-
: larmdaydı, Yarm bu ınuamele-
: nin daha da beterfyle karşılaja-
; çaktı. Halk, önünü keserek on» 
; küfrederek. onu Iftnetliyeeek. 

tırdığ) bir hançerden başka 
I4h voktu. ^, , , _ j , ; 

Katenn'in vüregi «**'*!": 
parçalarcasına atıyordu. BOjrı ; 
Ue sakakları da zonkluyordu j ı ' ; 
kegiı, bir şev demeden on» " • 
maya flevaııı etmesi üzerine n • ; 
cuma «reçpn kendisi oldu. ; 

« - Demek Senyör dön ^°^: 
salvı gelip ban» veda etmcU : 
zumunu his.settı ha! Bu "enim; 
İçin ne büvılk şeref! Bövle ttıai.; 
rur bir erkek buna n»s>' "'"",.: 
etti bilmem ki! Yalnız """"'*„. : 
dalaşmanın benim içi" ^ " J : 
gi bfr önem taşıdıSma neye^ 
vanaraK hüknıettıSinizi sornıü 

: üsttine başına çamurlar sıavura- mü=;aarie edin Haydt ^iy"^' \ 
Z raktı . . -_ı*« «ov -: çaktı bari kendi kendinize yala" 

; sına yaklaşırken bir kere daha 
; açıldı. Katerin. bahsi geçen pa-
: pazın gelrtıSını sanarak vattıftı 
: .yerde dojiruldu. Fakat birden bi-
: re kargısında Amo'vu eördü 
; Genç adam bir an kapının e-
: şl.ğinde durarak Katerin'e ıraktı 
; Sonra, aâır kanadı USUICB örte 
: rek hriorentn İçinde mrkac a-
: dım attıö Boğuk bir se.sle, «Sa-
\ na veha etmeye geldim!» dedi 

: Genç adam elindeki tenerı ye-
: re bırakmıştı. Dev gölgesi sarı 
E ışıkta duvara vurmuştu Kate-
; rin. tepesine dikilen erkeği hiç 
\ bu kadar iri ve bu kadar solgun 

mısm. Bu filmlerden edindiği ka- \ «ördüğünü hatırlamıyordu Yok-
zanç sayesinde eski ginema kapıcı- \ ** **"" "" ^^"^^^ fenksiz goste 
rı bugün 2000 baş sığırın, Kali
forniya'da bir köşkün, altı %enl 

Zındamn kapısı vakit geceyan- ,^,^,,^j,^ Renvörüm' Ne »ı"'"' ^ î 

STEPHEN BOYD 

dueunıu ve ölümü ne S*"̂ ' ^ : 
bekl.>dıi*imı förmeye ?•'"' ^̂  : 
defil mi'? Size revap '̂«''̂ '̂""̂ 1., ; 
merakınız tatmin ol.sun "*"' „̂, : 
ni sizden ve sizir sitîilerd™ ' ^ : 
diyen kurlararaŞı için """""„ : 
vinçle, sabırsızlıkla he''"'''"''"y, : 
Haydi artıli her ÎPVI "''ı^''.,' ; 
nu? Gidin de 511 son getemı ; 
hat «ecirpvıra!» e»in) ' 

Fakat Yüzbaşı e'*"^®'''^,,!: 
gibilerden başını salladı " ^ : 
yüzünde her hangi bir hia _̂  : 
belirtisi göze çarpııuyor, saô ^̂  ; 
endişe ve kararsızlık !?'*'' „ı,, : 
seziliyordu Sonunda. «'̂ *" • 
yorsun!» dedi, , . ; 

(Devamı "•" ; 

Copyrineht Opera Mun<li 
l l l l H 

Fa i 
O 
@ 

x e C : (ti M u t - ta KİMS) Yavnak 
iat.dlt inlı Mr U .MreUwrU kar«ıU-
»lyor, vılmayuı, 

•e<&A: (21 Ntaan - ZS Mayı.) A«»ı 
calıtmanın varlIacHli bvrln • . »Inlt 
r«rfuııtu#una ku<ı dikkat. 

tKtZLER: (11 Mayii - 21 Haıiıut) 
Har aamankind.n daha faala calıa-
manuı «.rektiTen dummdMnsn 

y S n O t C : (22 Haziran - 22 Tnnmuı) 
rtaamll bau dâtünclarinis ı biran 
• a c . (r.Te.klMltnB.r. caluın. 

ASLAN: (23 Traunuı - 12 A4hı*ie.) 
MM.l.I.rinlcl blaUTİnlı. kspı lm.d .n , 
mantık öletiİMiyl. inc.l.TU>. 

I A « A X : r i l Aıhutea . 22 C7IÜI) S u 
«•MükUrİBlıl dobra dobra d««U, dip 
(••Mtca seyİMn.Dla «.rakiyer. 

TEKAZİ: (22 Eylül - 22 Ekim) Htr-
k M . akıl dantamaya kalkmayın, ka
rar varmenla daha da gtteIw.bUir. 

AKKEr: (21 Ekim - 21 Kasun) HK 
M y a t n ı a hareketli v . ilgi c .klc! «e-
Idlda fl«Ilflyor. 

YAY: (22 Kaum - 20 A l * l * ) Çok «.v-
dl^lnls b . » Inaanlar, aladan OMİel 
olarak uzaklaıabUtr, 

OdLAK: (21 Aralık - 1« Ocak) Oa«l-
l a n n u ve yakınlannua lal.klerlnlzi 
yaptırmak tçln lararlı olmayın. 

© KOVA: (21 Ocak - 19 «ubat) Hl> n«-
vatunıda bazı huıuraualuklara rağ
men mutlu <runl«r arifnlndedr.lz. 

«ALIK: (20 Subal - JO Mart) Sinlrla-
Tİaiz yorgun, hayatının daha düı .n -
1| Mr duruma •okmaİHinıa, 

O 
% 

o 

Bulmaca 
•OLDAN BAAA 
1 ~ Sa«UUk. 2 
— Bmr. haaır, 1 
Aıkart m.rk.f. 
s — Müatabak ^ 
tttrttlMi, San«i. ^ 
4 « Btr inean 
••yu. ft — T.r- « 
M Mr »lif »Uru. 
« - Tartı M» * 

t 9 ,' « T t 

ıran, 0*-
««U MT m-
im.X ~ A>- , 
kar, İran Kra-
n«atlıU» kaılık « | 
adı. 2 — Bir 
beata, Alçak inaana denir. 

YUKARIDAN AŞAĞI; 
1 — Eli «yaij tilrey.n. 2 — Bir baiıruk 

haatahtı. Tam belirli. 3 _ MetaJeler 4 — 
Düımarîık. 5 - Bir harfin okunum. ' Ter.1 
«1 .«ti. B« hMlin okunu»u. S - . F.«I.uı, 
' — »İr mdltt! nhal göıteıın.. 8 — Ticari M-
ya. 

OttNKü BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 

lOLOAN SAttA, 

« J "i «•« '•V'J - kim Yar. I - Mİ. 

» - AA. Aka, 7 - T4C. VbU. % - Çıtpıtt 
VtfltAmtiAN AJAöI: 

I - MamaMt. I - A»m. A*. » - Çaj» 
a#aeı. 4 - Çe,ba s _ Cp. « - Av.kkabı, 
» — Y., Bae, I — Eri,,!, tiı. 

film kontratının ve Texas'ta onu 
bütün hayatı devamınc. krallaı fi. 
bi j'a;;atabilecek petrol kuyularının 
sahibidir. 

Iskocya'lı gibi cnnri olduğu riva
yet edilen aktör. Ijlerlni idar» et
mek için tuttuğu memurdan aldığı 
haftalıkla geçinmektedir. Siı ar
kadaşına koka-kola'dan daha pa
halı içki ısmarladığı da görülme
miştir. 

Fakat ebeveyni bahis konusu 
olunca, cimriliğini unutmaktadır. 
.\'ıtekim ailesine Belfast'ta büyük 
bir ev satın almış ve vaşlı baba
sını kamyon soföriağünden vazfe-
çirmiştır. 

Bugün sadece sinema aktörü ol
masına rağmen. Stephen Boyd hâ-
lA lolJerinl ezberlemekten geri 
kalmamaktadır. Gündüzlerini sine
ma makinelerinin önünde geçir
mekte, geceleri de senaryolara dal
maktadır. «İnsan rolüne liyıkiy-
le çalışmadan bir karakteri canlan
dıramaz. Bu Ui yapamıyacaksa da 
garsonluğa veya bulaşıkçılığa dön
se daha iyi eder» demektedir. 

I l l l l l i a i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l " " 

Amasyo Elma Gecesi 
Amasya ili öğrencilerine Yardım Derneği K - Mart • 

cumartesi ırönü akşamı 

OTEL BALİN 
Salonlarında 

tertip ettiği ananevi Elma Gecesine bütün hemşehrilerin! 
vet etmekle şeref duyar. 

\ . ) i : D3veti3eler Amasyiı Lokali - Içoebeci Geci* ^^' 
No: 18/S ve Yusaf Gül PUk Maiaıaıından temin edilir- ^^ 
oati Bey Cad. Na: 32 - TEL. İTSSDC 

lat. Ak»am — *' { 
V»v"»«»^w^^>^>^^<rv«>'<^<»'<^^^^v<^^<^^w^^^^^^»|» » ı> »*•" 

İSTANBLL 

7,30 Oyun havaları 
7,45 Hafif müzik 
t.m Haberler 
8,15 Hafif müıik 
2,30 Salon orkestraları 
S,00 Şarkılar 
$.30 Küçük konser 

12,011 Salon orkatiraları 
12,30 Şarkı: S. Tana.ll 
12.50 H.̂ fif mvizik 
11,00 Hab.rler 
13,15 Armoni mızıkau 
13.3ı) Sarhı: O. S.nar 
12.50 E. PraaUy 
14,15 Saz «serleri 
14,30 Konser laati 
17,05 Halil müıik 
17.15 Şarkılar 
17.30 Üniversit. korosu 
17.57 Kııa iUnlar 
11.00 Reklâmlar 
Il.On Hab.rler 
19,30 Vergi konuşması 
İZ.40 Şarkılar 
19.5> Kısa ilânlar 
20,00 Ticaret dünyamız 
20,15 Fromenad arkı. 
20.3(1 Hafif müzik 
20,40 Şarkı: ?.. Müren 
21.00 Radyo tiyatrosu 
22.00 ReklAmlar necidi 
22.30 Orkestra 
22.45 Haberler 
22,SS Ara melodileri 
23,00 C.ce konacri 
23.30 Cesifli müzik 

İST,4NBtX İL 

A: 
-Li_ 

11,(10 Dansa cairs 
11,30 PUklar arasında 
19,00 Salon ork.ıtraları 
11,30 Bale müzi4l 
20,00 Plâklar arasında 
11,10 Hafif müzik 
21,00 Ccce konseri 
n , m Ceıiili müılk 
ANKARA-

İJO Günıvdıa 
r,sg Sabah mtııüH 
T,4ö Saz «lerl.ri 
1,00 Kab.rler 
I,1S Hafif m.l«dll.( 
t,30 İstekler 

lt,B2 Öğle tatili İçin 
12,25 Küçük lUnlaı 
11,30 Türk müzl4l 
n.OO Habarltr 
ll.lS Re-;mî aazel.'d.n 
11,15 Ödll» konurl 
11,40 Şarkı: M, Armağan I 
U,»0 Cesifli m-jzll' 
14.30 Sarkılır 
14,45 Türkü: Y. Cm» 
lT,e2 Şarkı: A, Cürıu 
IT.IJ Y. Otivtnlr doa 
IT,30 Ocak bHi 
1I,N Roklimlar 
II.N Htbarlar 
1J,3(I S«Tkır C. Akm 
U.SO Uyküdtn «ince 
i r » Künık lUnltr 

20.0(1 Din T. ahlâk 
20,10 Saikı: Z. Taşkent 
20 30 V.rgı reformu 
20.55 Küçük ilânlar 
21,02 Sanatçılardan 
22,00 T.B,M.M. saati 
22,15 Müzik dünya» 
22.45 Habarlar 

{ BEY06Lt) 

I ATLAS: Bu toprak be-
İ nim- B. Hutson. 
j EMEK: Vedi Silâh^örler 
{ Y, Brynner 
I İNCİ: Tairah Kız: A, 
j Î ık, 
I KERVAN: Yabancı: K, 
I Mitchum, 
j KONAK: Bu Toprak Be 

! LÜKS: T,ış>all kız: A. 
{ I-ık 
• LEVENT: Gölgedeki A-
{ riaın: İngilizce 
{ RÜYA: 7. Silâh-sörler; 
I V, Bruynner 
j SARAY: Toto ve Kieo-
. ;ıatra' Rcnk'i 
t SİTE: 7 Şilahşörler: V, 
j Rrynneı. 
} SAN: Hızır dede: A, Işık 
I TAN: Avrupa'nın sıcak 
i gei'elci-i: Renkli, 
1 YENİ TAKSİM: Cilâlı 
j İbo kızlar pansi,vonun-. 
J da; F, Karakaya, 
} YFNİ ATLAS: Hızır de-
2 de: A. Işık, 
• YENİ MELEK: Beyton 
I Afi!.;l»r! I,, Turner 
I YENİ Al: Beyaz E îreler 

Kvvam (Renkli) 
YltDIZ: Tafralı K12 A. 

Ifik 

23 59 G K « kon.erl 
23,40 C.silli müzik 

ANKAK.% İL 

17,00 Dans müziği 
11,00 Klâsik m.ledil .r 
19 00 Hafif müzik 

RENK 'Fatihi: Bu Top
rak Benim, R. Hud-
son 

ŞIK: Taşralı kız: A, Işııt, 
YENt (Şehradebaşıl; Şeyh 

Beyton aşıkları: L, 
Turner. 

YENİ: (Bakırkö.Nl Pe -
kin'cic 55 gn renkli. 

KADIKÖY 

19,30 Almanca dart 
11,45 Almanca müzik 
20,01» Aksam konı.ri 
21,U0 Her ülked.a 
21.30 D.ns miulti 
22.00 C M . kenzert 
POLİS RAPTOSg, 

'Kısa Palo» *', «3 *_' 
11.00 Şarkı: S. T«r.ürek 
11,2(1 Plâk dolabından 
11,40 Türkü: N, Tokso» 
11,00 Şarkı: A. Akın 
I*,2P Dans müziği 
11,40 Türkü: N Tüfeke^ 

OORMCN: SAHAN* ^"' j 
Ğ(̂ H 11 ER Pazar'»*' , 
narit n.ı gece >A •> "* j 
çarsamo» 10 eumarte»' j 
10 de ( 

FATİH: VEDINCİ KÖ- | 
PB;K Heıgün 21 naza' j 
15 3li : I 

İSTANBUL (Kinamral | 
MtiSHKDI VE S A D ( K i 

£&• 

nitn R. Hudson 
LALE: İki numaralı şif-

CELIKTAS : I Karta! — 
Maltepe» Çılgın Süva
ri ,t. Chandler. 

SİNEMA 63: Taşralı Kız: 
H. Koçyiğit. 

OPERA: Taşralı kız; A. 
Işık. 

ÖZEN 'Yeldeoirmenll : 
Tochaneh Osman: F. 
Glrık, 

SUNAR: cüsküdari 1 — 
Satılık kızlar: Türkçe. 
2 — Jerr.v Lewis eğle
niyor, 

REKS: Anna Frankın 
hâtıra defteri. 

YURT: Hızır dede: A. 
Işık. 

SÜREYYA: Ölmeyen 
Aşk; J. Gabin. 

TİYATROLAR 

gun 

tSTANBti. 
I ——• 
j ALEMDAR; Meyhaneci: 

AYSU: Tığ gibi delikan
lı F. Akın. 

•tJLVAII: Hızır D«d. A. 
Ijık 

MARMARA: Mavi Melek 
M Britt 

KULÜP' ifien/a'ier.alıl 
Ta.'rialı kız: A. Tşık. 

İ
rUNC* lOaziuimanoaul' 

' Hıyırju avlat: N. 
Koksal, i - G«H' 
kı/lar: T, Joray. 

MBLBK (Eyüp): 1 -
Taşralı kız: A, Ijık, J^ 

f — Cam wktzı; O, Gün-

( MİLU (Baiat) Avrılan 
} yollar: O. Çelik. 

AKSARA) KÜCOR OPE 
RA: DîLBKÇE- P»r»r-
tes) hane her (tün 
2J15 çarssmbı cumar-
tcfı Diiıır 16.IS it 

AnENA: SEZAR ve 
KLEOP.ATRA pazar 
15 30 ve 21.15 pjzarte-
li salı 1* vr 21 İS 
DOKTOR KİKOTA ve 
KADINLARI- Çarşam-
bj perşembe. cuma 
II ve îl 1,1 cuırarteıi 
l.=i:iO ve 21 15 

AZAK; MUHTEŞEM 
SERSERİ: Pazartesi. 
Salı Çarşamba, Per
şembe 21 ıs Aync» çar-
limbı 181,'$ d( tPRK 
Çl MEFHUM: Cvm» 
21.ıs Cumarteıl, Pıtır 
21 15 vt 16.15 

«ÜLVARı K.AR7 HOROZ 

ZEVCn.ER Heı S"- | 
21 Ij Çarşamba CU- j 
marie.sı Pazar IJı "** | 
GE,\RRAI CÖPtAT.^^j 
H.-. oiiM IH ı.'i ne ( 

GEN AR I CEPHEDE | 
r i K M K ve H.AVVA- j 
NA'I eAHÇ?:Sİ Çar - | 
samba narıç ncıgün '* j 

KENI OYUNCt'ı A H " j 
'Dormer Tlvairosul . 
GIİI.KHKK GtRtı\ Ca' | 
samr>:, nane nerstır I** J 
Pazarifs. İd ı'e 1!' C» '̂ * ı 
KAl.Rf.N SESİ, HAL- | 
KIIv aÖ/.Û: Salı Cu- ( 

ma 15 de. j 
KÖCÜK SAHNE; BÖ • . 

TÜr< KADINLAR CC- j 
ZEI.DIR Salı Caısa'f- j 
ba 21.15 sCi .Bl ' l f'̂  | 
SESİ Perşembe Tııms J 
Cumartesi Pazar 21.1* j 
avrıoa cumartesi P* t 
rar 17 d« j 

KARACA I AHMACUN 
CIIMHIlRlvrTt Pl' ( 
t.»r\ft\ ntr\t neı rf' • 
î'sn ^^t.»1 İt «I 

KADİKÖY: CIN CİM H«', 
rtn 71 de t 

ORALOĞLU: KICRE-STE- j 
Cl rüVıriK REY Ps- { 
zartes' nartc neretm i 
II 15 Çarşamba 1» cu- j 
marteaı nazar LS de } 

SAAT I OYUNLARİ- ) 
'Teı'fi|, R ı i , , «sraca j 
tial KOCRRO Herinin » 
18 nszarte.'̂ ı IK ve 21 •'"I j 

SİTE l':Vrt|İK OVb t 
M Her rün ''I ae j 

TEPEBASI: SKZlıANın 
(Yİ (N.'iANI Salı oer 
semhe fuınaıtaaı "»• 
nç heıgün 21 ,1e Pl 
«ar 15.W u 

Panrtm tıarlt B»nrfl« • S K O D A R : LIVANCI • 
a.i» cırumba cu- LAH Cum» ham d*' 
nnartaaı ve enar ı« it ra» n u. fııar *r*' 
da l»3o da 

tmtİTiı Sahibi 
'• MALIK YOUÇ 

Gtnaı Varil MudUrt: 
• İLHAMI IOY«AL —«• .«»«»»• 

laruMlu yıiiiııan MUdUrO' 
"* DOĞAN CAN - — — ' 

http://Tana.ll


n 

'erşemhj. !« Mart 19«4 — A K $ A M ~ 
- »->-vwj»*——*--̂ "̂r̂ ı̂ f̂mffĝ  

ZAFERLE MfflS AIÎASI 
YA2EAN: NA!^IT ULUG 

< ^ ^ ^ Lx D I R S AD \ kaldum, günler içinde, ismet Paşayı, murahhas heyetinin ba^kanl.ğm. yap.p yapam.yaeatm.. bunca 
hil.ime ratmen bir daha inceledim. Mudanya Konferansın, nas.l idare ettiğini teferruatı ile anlamağa çalıştım. 

i.met Pasanm kendi;ine, tasaTVurlar.ma dair hiç bir ,ey .oylemiyordum; nihayet müsbet kararım, verdim. İsmet Pa-
^nın reis olmas. için daha önce Hariciye Vekili olmasın, münasip gördüm. ~ M. Kemal. 

_ — 1 1 - ' ~" ' 

Fransa ile Jlalya askerlerini 
Çanafcftaleden çefciyorlardı... 

g^RTESt sabahki «The TimeS). gazetesinin bu telgraf halc-
Icında şu yorumu yaptığı görüldü: «Nutuklar ve pazar

lık te.'şebbüsleri zamanı çoktan seçmiştir. Boğazların hür
riyeti gibi. İnsiUerenin gerçek menfaatlerini savunmak is
tiyorsak gerekli askerî tedbirleri almağa hazır olmalıyız, 
İngiltere hükümeti son dakikada azim ve pneriiyle beraber 
basiret de gösterirse, geçmişteki hatalar; unutulup halkın 
geniş ölçüde müzaheretini kazanacaktır 

.>7%b.t*W: 

Gazi Mubla':' r.smal, Koca«U ayırıcı çizgisi üzerinde Turit ileri po.^.alerını teftiş ediyor. B, şl-:umnnd«n rtaı-
mft en ileri cephelerde goriınür ve onun bu hareketi carpıfpnların moraU*rini yükseltirdi. (Foto; AKSAM) 

ikinci mbnü zaterinden sonca Eskûehirde Gazi Mu.taJ. Kemane Fransa adına «"'"^-"^ye f ' » " ̂  Ö Z E L T 
^ouillon. Gazi Paşa, um»» P«»a ve diğer misafirlerle (22.6.1921). (Fclo: AKŞAM — ÖZEL) 

^^^Ml,„ ICUÇÜKİİ ANLARI 
Ş I I L I K E M L Â K 

o , * 5 K A S A P T A cadde üstünde iş 
'«yısiyle acele satılık faal bak-

>j 'y^ dükkânı; Müracaat: Cemâl 
jj'Olr sokak No 17 Büv-ük Milâa 

"1 No. 17 (227 D.) 
9ş »AKIRKÖY Kuleli çUtligino» 

metrekare Londra asfaltına » * 
•.«1^ mesafede çok ucuz fiatU 
••tUacaktır. 224927 
^„ DuısLin Öitürk 

' ^ A T A R A N İ Y O R 

. ''.\TtH ve Horhor civarında, 
^Jiiîk- temiz apartman katı aranı-
'^- Kirası 200, 225 ara»» olabilir. 

"fataat saat 13 den sonra Ak-
'*'" gazetesi Tel; 224927 

Mürettiphane 
• . ı »_^ Mehmet Köseoğlu 

« t R A L I K E M L Â K 

1,, f'AZETECİLER mahallesinde 
apt katı 273::3o — Kemal. 

SATILIK VASITA 

* ÛIVAM Oto Alun — Satım Mü-
.''Sesesi; Taksim Talimhane Ab-

Cad. No. 72/2 Tel: ^'^Ihâkham.t 
** n 93 

'̂ W Chevrolet İmpaU (0) da 
)̂ «4 (jpei Record Lüks (0) d» 
1964 Pegeout 404 (O) da 
1864 Volkswagen Kadyolu (0) da 

bil Plymouth Tamamı 20 bin. 
İVAN OTO'DAN; Her marka o-

»tıobili temin edebilirsinii. Tel: 
I '1 93. (225) 
* 49 Model Nash Süper 800 hu-
^ 1 çok temiz radyo, kalorifer pe-
JİJJ '̂ •e ehven fiyatla. Mürac'aat: 

. ^ 3 7 — 477674. Cepnl. 

S A T İ L İ K E Ş Y A 

Bademlik Yeni Cami Derneği bina
lımda yapılacaktır. İJ.velerin teşrifi 
rica olunur. 

|İd6re Hey'eti 

GÜNDEM; 
1. Açılı? ve Kongre dn'anı seçi

mi, 
2. Taaliyel raporunun okunnıMi, 
J. Murakıp raporunun okunması. 
4. İdare hey'etlnin ibrası. 
5. idare hey'eti ve murakıplarm 

»eyimi, 
«. Dilekler ve kapanıg (231). 

T O P L U S Ö Z L E Ş M E 

• TÜHKİYE Petrol. Kimya ve A-
tonı işçileri Sendikası Baükanbğın-
dan. Sendikamız Onmılyom Sark 
Sanayii A.Ş. Oksijen Asit ve Kar
bonik Fabrikası İstanbul Balat'da 
kurulu işyerleri İşvereni ile toplu 
İ!; sözleşmesi yapacaktır. Durum 
273 sayılı kanunun 12. maddesinin 1. 
fıkrası uyarınca ilân olunur. (236). 

Z A T İ İ L Â N L A R I 

• 5E*EKEMİ kaybettim; hüküm
süzdür. (21P1 

Mustafa Taşkın 
• T.C. Merkez Bankası İstanbul 
Şubesinden alınan 15 Kasım 1963 
tarih ve 038807 sayılı $ 14155 lik 
ithâl müsaadesinin G nüshasının 
kullanılmayan $ 946.99 luk kısmı 
kayıp olmuştur; hükümsüzdür. (234) 

Doğu Ticaret TAŞ. 
Fermeneciler 102 
Galata - İstanbul 

• İ8TAMBUL Trafik Müdürlüğün
den aldığı.Ti 322.'i2 No.lu ehliyetimi 
kaybettiın; lıiikümsıSzdür. (2:',.'î) 

Eınln Selikaya 
• PASOMU kaybettim: hüküm ~ 
süzdür. (23.=;I Ersin Türkmen 

• SAMSUN Trafik Amirliğinden 
i.ldıiım 1711 numaralı trafik ehU-
vetimi kavbettim; hükümsüzdür. 
(Ad.ınu 1981) Mehmet Kamış 

• ADAMA İstiklâl orta okulundan 
aldığım tastiknamemi kaybettim: 
hükümsüzdür. (1983 Adana ı 

Coial Biüci 
• BALCI aütusundan almış oldu
ğum nüfus cüzdanımı kaybettim; 
hükümsüzdür. (3827 Ankara) 

Mustafa Yesüöz 
• BALCI uüiusundan almış oldu
ğum nüfus cüzdanımı kayiıelttm; 
hükümsüzdür. (.1828 Ankara) 

Kâzun Keskinküıç 
•k İ.E.T.den alınış olduğum paso
mu kaybettim; hükümsüzdür 

Nimet »Siiculavhoğlu 
Sicil No. 17*1 

Mr. tHlîRCHİLL'tN 
GAyRETKEŞLİĞİ 
ARTATI.ssTl 

Gerçekten İngiliz Hükümeti bel
ki h.ısiretten de fazla olarak bü
yük bir enerji gösteriyordu. Yine 
o sabah, vani 16 eylül 1922 de Lord 
Gurzon hariç —zira o sırada 
Londrada bulunuyordu ve bir 
gün 'inçeki kritik toplantıya da 
katılmamıştı - bütün kabine üye
lerinin ricası üzerine Mr. Churc-
hıll bir defa daha ebedi kabiliyeti
ni gö.'terdi. Bu defa basına veri
lecek bir tebliS kaleme alınacaktır. 
M r S T A F A K F M A I ' İ N 
.MEYDAN' OKT'VÎTŞU 
KARSTSINDA.. . 

Tebliğ Türk Milli ordusunun 
İstanbul ve Çanakkale Boğazı üze
rine jTirüvü.cünüu dünya harbin
de müttefiklerin Türklere karşı ka
zanmış oldukları zaferin bütün 
nimetlerini tehlıkevo snktıı6undan 
bahsettikten .sonra Mustaf» Ke-
m.Tİ'ir» meydan olcuyufju basarıvla 
neticelenirse bunun valnız bütün 
i<îlâm dünyasında değil, fakat son 
savaşta mağlûp olan bütün düşman 
devletler arasında çorap söküğü 
r̂ ibi bir sürü reaksiyonlar basRös-
termesine seben olaraömı ihive e-
diyordu. Tebiiî Balkan devletle
rinden başka Dominyonlarının da 
«uğrunda bu kadar fedakârlıkları 
vaDilan menfaatlerin Ve Anzak-
lann kanlariyle sulanan toprakla
rın savunulmasına» davet edilmiş 
bulunduklarını belirterek sona eri
yordu. 

F R A N S A VE İ T . \ L Y A 
A S K E R L E R İ N İ 
Ç A N A K K A L E D E N 
CFKTİLER 

Times'in de Pazartesi sabahı 
işaret edeceği gibi, bu tebliğle 
ilgili biricik sakat taraf, tngiliz hü
kümetinin değil, fakat İtalyan ve 
Fransız hükümetlerinin sözleriyle 
fiillerinin birbirine uymamasıydı. 
Nitekim 18 e.vlûl pazartesi günü 
Fransız ve İngiliz askerî temsilci
leri kıtalarını Marmara Denizi
nin Asya kısmından geri çekmek 
emrini aldılar, tjç sancaktan ikisi 
Harrington'un otomobilinin ünün
den fiilen indi demekti. İngilizler 
hem utanç, hem de hiddet içinde 

Dünyaca maruf Chirono 
Dişçi, Tıbbî VB Röntgen Ciiıazlarını Sayın 
Diş Tabibi ve Doktorlarımız daima terciiı 
etmektedirler 
Devamlı Bakım Servisi. Bol Yedek Parça| 

Türkiye Mümessil i : 
MEHMET KAVALA Balata Nesli han İstanbul Tel: 44 75 54 

Müttefiklerin (,aılakKaıe t»ogazın-
d?n çekilin sidislerinl sessiz sessil 
seyrettiler. 

Lloyd George Fransız ve İtalyan 
hükümetlerinin Yunanlılarla sa-
vasabilmeleri için Türk milliyet
çilerine silâh vermesi \ c ytne 
Fransızların gizli bir anlaşma voD 
mak suretivle Mustafa Kemal'e Su 
tiye ve Dnğu sınırlarındaki kuTvet 
lerini çekip. Yunanlıların karsı-
smdaki askerlerini bunlarla lak-vıye 
etmesine imkân vermeleri eibı. ha
reketleri o zamana kadar hep nef
ret hisleriyle takip etmişti. Sim
di her iki hükümet, vani mütte
fiklerin. İngiliz silâh arktıdasla-
rını »erkedivor ve fanakkaile de 
hayati önem taşıyan bir gedik 
açıyor, veni bir «ihanet> örneği 
daha veriyorlardı. 

B İ R F İ Y A S K O 

Beri taraftan daha ciddi bir sı
kıntı basgöstermisti. Sıkmtmın se
bebi Chut-chill'in hafirladıfı o 
mahut basın tebliğinin yavmlan-
ma ve sebebiydi. Gerçi tebliğ 1* 
evlûl cumartesi aksamıma kadar 
basına verilmedi ve oaîtev gaze
telerinde de yayınlanamadı; fakat 
bu tebliğ denizaşırı ülkelerdeki 
gazetelerde çıkmış ve o gün öğ
leden sonra bütün dün^-BVa vayıl-
ır.ıstı. Başbakanın cuma jjecesi gön 
derilen ilk mesajının dn sîfreten-
mesi ve ileill hükümetlere veril
mesi aşağı yukarı avm zamana 
teradüf etmişti. Hem Kanada, 

hem de Avustralya bö^bakanları 
lesnıî mesai kendilerine daha Ktk-
n-.eden onunla ilffilı haberleri 
gazetelerde duymuşlardı. Bu fi
yaskonun sonuçları çok büvük ol
du. 

Kanada Başbakanı Mackenzie 
Kıng son derece sıkıhnış ve içerle-
mişti. Zira bu hjdine. hem ma
hiyeti, hem de cereyan tarzı ba
kımından dominyonların Britan
ya Kralhğı ile olan münasebetleri
nin geı-çek durumu hakkındaki 
belâlı meselenin birdenbire tekrar 
ortaya çıkmasına sebep ohnustu. 

D O M İ N Y O N L A R I N B Ü Y Ü K 
R E A K S İ Y O N U 

Şimdiye kadar hem her domin
yonun bağımsızlık ve milli hü
kümranlığını koruyacak, hem de 
Britanya tmparatorluju ile müş
terek bir politika gütmenni sağ
layacak, pratik bir usul buluna
mamıştı. Simdi Kanadayı Ya
kındoğu'da bil- savaşa iştirak ettir 
mek eski müstemleke İdaresi gün
lerine d»nÜ5 yolunda bir hareket 
olmuyor muydu? Zaten çok şüp
heci bir ruha sahip olan Kana
da Başvekili Mackenzie King 
Lloyd George'a verdiği cevapta 
Kanada hükümetinin Dominyon par 
lâmentosuna danışmaksızın Çanak-
kaleye asker göndermeyi düşün
mediğini ve bunu gerektirerek 
bir durumun mevcudiyetine inan
madığını bildirdi. 

Krte.sı gün Olto\\a*dan gelen bir 
telgraf. Kanada halk efkâımın 
VaKıntUjğıı'dakı bir çati!3ina>a 
katılmak üzere herhangi bir tem
silci göndermc<ien önce paıK. 
tod;.n ^elk- alınmastuı !.-••'• 
ve pariâmeııiunun bu m.. :._ 
loplanına '•ağırıldığuu te,\ id edi
yordu. 
Mr' CHIRCHİLLİN TELÂŞI 
VE RİCASI 

Churchül lıemen aynı gün alel
acele haüvkete geçerek Macken-
zie'ye ciddi bir savaş ihtimali bu

lunduğunu ve asıl meselenin Ke
malistlerin Boğazları geçip İs
tanbul'a stnnelerinı önlemekten 
ibaret olduğunu anlatıns.\"a çalıç-
'1. Kanada Başbakanına gönderdiği 
-ahsi mes^imda lıer ne kadar Ke
malistlerin buna dahi tGsebbüs 
edeceklenni zannetmekle bera
ber, BUN ük Brilanyanm azimli 
bir tavır takınması lüzumundan 
bahsediyor ve söyle devam edi-
\ordu; 

«Hükümetinizin imparatoı IUK le-
sanüdünü belırtmeje hizmet ede

cek her hareketi ölçüsüz biı 1«-
ğer ta.'iiyacakıır. Bu vazı.vet» »ö-
re. Kanada Dominyonunun 3o -
ğa/larnı ı ı j ınyct ı noktasalda sıar 
etmek hususundaki Mütteiik ^d-
rü.üne katılması, askerleriyle ve 
gsrekirse ccptede kendisini tem
sil ettireceği manasım taşıyan her 
hangi bir bevanat dahi kâfi gele
cektir.v-

Churchn, 
temsili ku- ^ •ı\' 
Slçüde olabilir.» 

• bu 
ptK mutedil bir 

(Dev»au var) 

A SILA D OJSflIt$ 
Cücen: Ke^n^' Tuftefnen-

W' 
Ç A u ı y o e . . . 3EL.Hİ 
'•• ^ABAMDtlZ ! 

2:" ::ı:: i:::::::::::::iic:8;:i::i:ili::Ri:iS!:::::::: ;::::ıı;:::::;;::n:ı::::!;; ::••..::::::;n:'.:::::: 

* SATILIK FRANSIZ Piyanosu 
Fiat 200U.— TL. 
Müracaat: 47 53 47 10—14 arası 

İLÂNCTLIK: 9320/3182 

• ^ E Ğ t Ş İ K K O N U 

J M E K T U P L A Ş M A Bürosu P J C . 
/™ 105 memleketten yasına uygun 
j , ' ^ erkek arkadaşlar. (185 D.) 

^ ^ K . ,169 - İSTANBUL. 

. ^ E L E M A N ARAYANLAR 

, A C E L E Bacacı aranıyor, tns»»-
j'^iîdakı 80 metre İrtlfalı kalori-

•• bacasını örmek üzere ıkı bacıeı 
"ssma ihtiyaç vardır. 

Kutılay İşhanı tn?. Şantiyesi 
Ziya Gökalp caddesi No: 5 
Venişehir Ank. (2006 D.) 

VI SEKRETER bayan alınacaktır. 
•̂ ••et ehliyette göre verilip. Daktilo 

,!? JJsan bilenler tercih edilir. Tel: 
^ Ş 9 1 , 132867, (3857 Ankara) 

* S İ Î V 1 D E Ğ İ Ş İ M İ 

Türk Pireiii Lâstiklerinin Piyasalara 
Arzının Birinci Yıldönümü 

No. 
FIİİJ: 

• 20 hi'i Adliye Hukuk Hâkimliği 
*'*̂ as No: <)ta'l2K7 ~ Karar 
'^^'57;a tayıh emlrltrj ile 
'^aııberin, isminin Sabaha! olarak 
!J*.V« yaıılı baba admın Ali Kan-
'*«'• Olarak dejişllrildlli ilân olu-

^ ' r . (Z.'̂ g) Ali Kanber 

K O N G R E 

• BADEMLIK Yem ramı T>er 
?^*l!inin vıllılî mutat Genel Kurul 
*'oplantiM 12 4,1«M eunu »«at lO.öa 

Tuık Pırellı LaiUklüiuıuı yurüuınuz piyasalarına arz cauıjuıuı o m u n vııuunu 
luere 23.Mart .19(i4 tarihinde İzmit Plrelli Lastik Fabrikalarında tertiplener muhteşem merasim-
lier sonra; Sayın İzmit vali.siyle beraber törende nazır bulunan zevat ve sevkıyata fiilen iştirak 
^rieıı şoförler bir arada RörülnıcittPdir. İst. Aksaı; 

— 37 — 
ı.ıuut;.ııı sıcaktan buualıua 

kertelerine selmiştı. Uoyuns ytJ 
zünü göBÜrıü siUyordu tnendiliy-
le.. Dışarı çıkmak K'l'i fırsat 
kolladıSını müze memuru anla
dı: 

— Ne zaman geldiniz c fenriimv 
Bu sabah mı teşrif huvııruldn e 
rendim? 

— Yoo, dedi El lenda, daha bir 
saat dolmadı geleli.. 

— A.. Cok bile olmuş, hanım 
kızımız, çok bile olmuş. Hadi, 
denize, hadi denize.. 

İkisi de bakakaldılar adamın 
üzüne.. Erdoğan canlandı: 
-̂ ~ İyi ama, dalıa yerle»emedik 

oile.. Eşyalarımız or'iUıCta du-
•Mvor. Kahvenin önünde. 

- Olsun efendim, olsuu. He-
ıııcn gidip taşıyalım nnian bur». 
va. Hemen de mayolarının çı-
Karınız efendim. Denize eirin Mr 
•ahatlayınız efendim.. 

Gerçekten harekete d» ^eçti 
adam, bir köşede durjtn yalına
yak, sessiz bir çocnfa se.^leııdl-

— Git Oflum, taşı eşyaları bu
raya. Ayasını çabuk t u n -fJul
dü- bizim asistan! Her isimize 
ko.sar.. Size yardııııı dokûiıarfık 
' r etendim. 

TuSlalı bülıııi'M ıij.-.Huiıen ı-
,in hanrladı, Ötei).Tlvi dışarı 
çıkardı Üst tarafta teriWl<»riıı 
yeni seçtikleri bir oerde kıpır
dadı. Yarım daire «aiclindeiti Air 
telin üstünde kayarak k î̂panan, 
açılan bir kırrma kumsjj parça
sı.. 

— Çoklarının isjine yaradı bu-

Bim ERKEK 
BIRI DIŞI 

Yazan: İLHAN TARUS 
— Ama size yük oluyoruz biz, 

beyefendi. 
— lî ica ederini hanım kızım, 

rica ederim.. Benim müzemi se
ven slrin (çibi anlayışlı kişilere 
her zaman için iıtzmete hazır'm 
efendimiz,. 

Küçük çantsmın içinden piftj 
gereçlerini çıkardı genç kız. Böl
meye girip soyundu. Arkasından 
da Erdoğan. Kumluktan se-sler 
selmeŞe başlamıştı zaten. Bina
nın önüne çıktıklwrı sıra sasır-
dılar: Gözünün alabildiiinıe n-
zanan pla.lda bir t*kım çıplak 
insanlar peydahlanmıştı. Çiftler, 
çocuklar, birkaç da tek erkek vo 
tek kadın. Birbirlerinden çok 
uzaktaydılar. Elferida, ayaklan 
kuma defeer değmez haykırdı: 

— Tanrım, sanki pamuklara 
öasıyorunı.. 

Erdoğan arkadan ye 
— Un gibi kum.. Uı. 

Biri, çok yakında, ötekisi e-
peyce ilerterde, iki tane renkli 

tsaın - 31.39 \ % ras'. efendim.. plftj şemsiyesi dikiliydi Arka efa 

'•-'''''•''^'^VVVyVT İUiiiüİKİİİİİİİİİİİİİİİİİÜlÜİİİİMİİİİİİİÜÜİİİİİİİİİU;̂ ^ 

yanda, asfaltın kenarında Üç, 
dört özel otomobil duruyordu, 
Genç kız denizin içinde Koşnıa-
ija başlayi'"'« ^"'' k^dm cpti u i . 
tildi: 

— Buraya iipunız, uuraya.. 

Çok fTilzel burası 
Baktılar, mavi başlıklı bir ka-

dm, elini sallayıp duruyorchı El
ferida ona doğru ilerlemeğe ba^ 
ladı. Kıyıdan epeyce açıldıkları 
halde su henüz bellerindeydi. 
Kadının beş on adım ötesinde 
bir de erkek başı beUfdi. O açık
lara do§;rn yüzmek niyetinde .">-
lacaktı ki her'saniye aralarında
ki T uyuyordu: 

— . x . , ^ :!n, dedi. 

kendimi Ulutayım: Ankaralı
ya. Aaım Nigir adı 
Suat. Kilit fabrikH 

Klferida boş bulundu; 

— Kilit m ı ' 
— Evet elandün.. Niye «a^tınu! 

öyle? 

— Voo, »akmadım. Ama hanım
efendi, öylt « a r t i u İçindeyu U 

insan lâkırdıları birdenbire kav- m 
nyamıyor. Adım basında veni |jj 
bir şeyle karşılaşmak, birtıirin' |jj 
". -'avlarla çarpışa çar- ji! 

insanı yoruyor., j:: 

tiüzel bir kadınd ü 
— Hadi tıep oeraDcr ,\uieiim iş. 

Ama kocama yeüşemeyiz nasıl jt-
olsa O canavar gibidir. Timsah '%. 
gibidir... Derinlere birvanm, ig 

görürsür.üz, diplere dalıp yok fj 
olur. İli 

- Ne kadar gOıel deniz, Sr- jjj 
doğan IİK'ik.. •jî 

Nifş̂ âr hanıi! 
punkurarak katıkahalar 
du: 

Hânından ^^ulan jj] 
atıyor a! 

İÜ 
\ii bayılınııı Hiçbir yerd« İÜ 

dei: • Ne '" 

Hu;.,„, ... „.. - . oanyo 
almak iğin bir iki haftada mr 
kocamı iîjinden kopanyortun, Sı :.|| 
dejl boyluyomz.. Jl 

Elferida çırpındı: | j 

(Oeramı vır.) Ş. 

iîîRSJa!-'! 
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ARCELlK 
•.KRAM-.VB, ÜSTESİ 

M-,V Ca«..V. ">'^'"^-
BijikU» 

2 
3 
5 
6 

25 
25 

100 

» 8 »y»̂  , 

» 
» 
» 
» 
» 

ARÇELlK kelimesi mem
leketimizde kalitenin 

sembolü olarak tanın
maktadır. VİPER 

piyangosundan kazana
cağınız bir ARÇELlK 

buzdolabı veya bir 
ARÇELlK çamaşır maki-

nası yuvanıza sağlık 
ve konfor getirecektir. 

m 

fafertkı , UtMbul-KiOithana, Canoart yolu, No. M/2 
Ankara -Fevzipafa, Agâh Efındl Sok. No. 27-Tal; 10 

: EmindAü, KdiUrcılar.Yanl Kozluca Han, Kıt 2, No. 20S 
b9 Of) 
Tal; 22ete2 

\ 

NOT; VİPER fabrika mansuplan, llincılık KollgKtıt Sirkati va Tayfun Reklâm mansupıarı müsabakaya katılamaz. 

Mııhtelif cins malzeme salısı 
Bankamızın Haskoy 65 No lu ambannd» mevcut, çeşitli 

mantar , branda oluklu saç ve dökme demir pargalan kapatıl
mış «arf içinde tekUf almak suretiyle satUacakur. Son teklif 
alm» tarihi 6 Nisan ı964 dür. Fazla malumat ve şartnamesi 
Bahçekapı 7> \Iayi8 nan Malzeme Müdürlüğünden aluibOiUr 

D E N t Z C t L t K BANKASİ T. A. O. 
<Baaın 4302) — 3130 

Aldım... Kullandım. Beğendim, 

TRAŞ BIÇAKLAR 
yüzünüzü okşar gibi traş eder 

ı-ıaklki "JOB" «çık altın rengindedir 

(İlancılık 8769) — 31«4 

Ankara Eğlence Merkezi 

ANKARA GAR GAZİNOSU 
mevcut programına ilâveten 

Numaralı Oriental Dans Yıldızı 

D A L İ L A H 
' Arab Saz Heyeti iştirakiyle 

MODEL 1033 
TRANSİSTORLU 
ÇANTA RADYOSU 

Bu eazip portatif radyoyu 
görmeyi, dinlemeyi ihmal 

etmeyiniz! Emsalinden çok' 
daha üstün olup, büyük 

bir radyonun meziyetlerini 
tıaizdir; 4 dalga bandı, tor» 

<onlrolü, yüksek çıkış gücü, 
büyük oparlör, iki iç anten 

ve munzam oparlör bağlan
tıları... Türk-İsveç teknik 

işbirliğinin yeni bir 
başarısıdır 1 

<S^> 

Unutulmaz Edith Piaff'ın Sesi 

C L A U D E V E R N E U İ L 
Milano Televizion ve His Masters Voice 

dinamik Orkestrası 

FR A N C O F O R T U N A 
ve amami istek üzerine kısa bir müddet için temdit edilen 

!İ(alıanr Striptease Tıldıa 

C A R O L E R I V A 
her pazar 

saat 17 de Matine 
tel 115 190 

112 (03 
Ankara Akfam 3138 

HAC SEFERLERİ 

7l/j?ır HAVA YOLLA RI 
4 MOTORLU UÇAKLARI İLE 

• Piatlarda büyük tenz i lâ t , dış seyahat harcama' 
l an vergisi dahi l , gidiş-dönüf 2650 TL. 

• 4 saatte Ciddeye. aktarmasız uçuş 
• Yalnız, TÜRK H A V A YOLLARI ile hacca giden

ler, ayakbastı parasını Türk iyede Türk Parası 
olarak ö d e y e b i l i r l e r . * 

En emin ve rahat yolculuk, 
yalnız TÜRK H A V A YOLLARI 'nda 

B^ul^nduğunuz yere en yakın T H Y ve ceya* 
hat acentalarına müracaat ediniz. 

TVRK HAVA YOUA KI 
^ -«^C-eg jöa 

- SİS» 

Resmî Daire için Kiralık Bir Bina 
Aranmaktadır 

Bu binada en az 55 oda aynca sınıf olmağa müsait öiri 
en az 60 kişiliK 4 geniş salon bulunmalıdır, (salon haline ge
tirilebilir odalar da olabilir) Acele Bestekâr Sokak 25 Sa. ya 
mürıcaat edilmesi. 

Telefon: 13 34 9? — l« M M 
(Basın 4479-A.2382) — 3137 

rf> 

Sayın Doktor.ve Eczacılar» 

DELTÂFIUORENE 
dexamethasone 

0,50 lik I o labM 5 ,a 5 fcurın 

0,75 lik 20 tablet 7 , 3 5 kuru? 

8oI miktarda piyasaya arzedilmislir. 

jUpdii Xm^a <nÜ6âç SanaifilJl.$. 

t t P E t f » 

Salı; Personeli Alıoacaidır 
TEKPEN Ampul Fatırikasmın satış teşkllAtmda ç»l«nı«* 

üzere tecrübeli plâsiyer ve Şef plflsiye alınacaktır. Mürsc*»*' 
larm yazılı olarak yapılması, kısa tercümei hal ve bilhassa • * ' 
velce çalışılan \ erler ve yapılan işlerin belirtilmesi ve en 8*S 
15 Nisan 1964 tarihine kadar TEKPEN Levend İstanbul «bre
sine postalanması rica olunur. Kınnet 37 " *** 

semiııuyv Cul. N« *< Kal 2 Tıtrim — lıtınlnıl T.l 44 M M 

fladar Reklâm 49 - 3150 

BURLA 
' i ı ı j totı ıcı .r 

^EDA> 
HER ŞEYİN \\\SM ALANLARIN RADYOSU 

Samsun Göğüs Hastalıkları 
Hastanesi Baştabipliğinden 

MALIN CÎNSİ Kilo Or. 
MİKTARI 

PİATI 
Dra Kr. 

TUTARI 
Lira K I . 

Koyun Eti (Erkek) 16(X» — 8 00 138000.00 
Sıfır Eti 2300 - 8 00 15000.00 
Ekmek (Tektip 545 Gr.) lik 49000 Adet - SO 24500.00 

1 —) Yukarıda müfredatı yazılı gıda maddeleri ayrı, ayn 
kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. 

3 - ) İhalesi 10/4/1964 Cuma günü saat 11.00 de Hastane 
Binasında Komisyonumuzca icra kılınacaktır. 

3 - ) Muvakkat ceminat 50.000 liraya kadar % 7,5 50.000 
liradan îkiyüz Bin liraya kadar olan işlerin elli bin lirası İçin 
% 7,5 ve üst tarafı İçin % 5 liradır. 

4 - ) Vasıf ve Şartlan havi Şartnameleri hergün Komls-
yonda görülebilir. 

5 - ) tştirakçılar 2490 sayılı kanunun tesbit ettiği şartlara 
haJz olacaktır. 

« - ) İsteklilerin nelirh tarihte 2490 sayıh kanunun 32 n(d 
maddesinde vazılı vesaiki iJe Komisyona müracaatları ilân 
olunur. (Basın «52) - 3128 

İSTANBUL SANAYİ ODASINDAN 
31,Mart.l964 günü Anlaşmalı memleketler tatbikatı bitmek

tedir, Bu münasebetle: Anlaşmalı Memleketlerden ellerinde 
müsaade ve İhtiyaç Belgesi bulunan sanayicilerimizin, 31 .Mart. 
1964 tarihine kadar muhakkak surette, belgesini Merkez İîsın-
kasına intikal pttirmeleri lüzumu ilânen duyurulur. 

(Basın 4496) - 313«> 

Dişlerinizin Beyaz kuvvetli ve 

sağlam olması için hergün 
M y 

r ğtm 

İstanbul Belediyesi Sular İdaresi 
Müdürlüğünden 

Tutya Satın Alınacaktır 
İdaremiz 'Jıtiyacı için 5 ton tutya satın alınması işi kapa" 

teklif mektubu almak suretiyle ihaleye çıkarılmıştır. 
İşın muhammen bedeli 40.000.— lira muvakkat t^min** 

3000.— liradır. 
Şartnamesi bedeli mukabilinde İdare veznesinden tem»" 

edilebilir 
İsteklilerin şartnamesi dairesinde hazırlayacakları kap»" 

teklif mektuplarını en get 3.4.1964 Cuma günü saat 14 Od "^ 
kadar İstiklâl caddesiııdf Fransız çıkmazında İdare nıerk^ 
zindeKİ Müdürıeı Kurul-j Sekreterliğine vermeleri ilân olunu' 

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta ve dilediğine yapmak^" 
serbesttir. 

(Basu) 4376) - Sİ'"' 

• t . Aktam - 3151 

İSİ. D L Iel(. Mlz. Sal. Ai. oms. 6$*'. dan 
1 - Kapalı Zarf usulü ile 80 adet meç ve 80 adet meç l'^' 

meri satın alınat^aktır, Muhammen bedeli 29200 lira olup ^' 
çiçi teminatı 273', lira M kuruştur. 

2 - Şartnameler Komisyonumuzda. MSB. Ankara Lv, A' 
mirliŞinde ve ^zmirde Deniz Satın Alma Komisyon Başkanl' 
Çında bedelsiz eöriilebilir. 

3 - İhalesi 10 Nisan 1964 günü saat 11 00 de komts.v'"' 
muzda vapılaciKtır. 

4 - Istekhıerin ihale günü saat 10.00 a kadar teklifi^" 
komisyonumuza vermeleri ı̂ Bamn «^TI • ''-̂  

• Kuzkay 

*88taft -

, /^6Ma fc 

^"WlM d 
^ k o «ar 
*^fornat) 

!Sta 
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feramhe U Mart 1M4: ^^==- :SS» R U A M : 

Yazan ve çizen: RATİP TAHIR 

«esi _ 

^Uütaya — 
• • • « - • 

« 
t 
t 

« 
« 
« 

« 
^ifsasrt - Karadere 

Malili kaUtcsı 
Cirt»! vft NftV'i 

III.ÎK.N.B. Çam Tûmnık 
III .KU.* Çam tomruk 
III.K.K.B Çam Tomrak 
n.K.N.B. Göknar Tom. 

lİI.K.N B. Göknar Tom. 
Il.K. Çam M. filrfek 

I.K.NB Göknar Tom. 
İII.K.N.B Çam Tom. 
İI.K.N.B Göknar Tom. 

<1 11086 33M,29< 44«30,— 

j ^ - ^ îukanaa ooigeM d e ^ i u emsi, kaiitâsi, 
rj*' '»!! yaiüı ormaıi mallan 4çık artırma su 
^ «rtüavu îüfu binasında toplanacak komisyon 

parti adedi, miktar», muhammen bedsi ve te-
.'etıyle 8.4.1964 Çarşamba günü saat 10 da îşiet-
nuzurunda satılacastır. 

Alıcılar temınatlarmı 7.4.1964 salı gönön.-ıen, ihale günü elan 8.4.1964 Çarşamls» junü «a-
ı4 kadar yatırabilirler. Bu saattan sonra remmat Kabul olunmaz. . 
Bu işe »it lüzumlu mUûmat Orman Ge lel Müdürlüp 41e Kastamonu, Aksaray, İstan-

-ınüdürlüklerinde ve Araç. Daday, Tosya, Taş-
râbük Ulitmt Müflürlüklirlyle ilgili Bölge $«I-

2 _ 
*t 16 , 
k^ "T ou ışc Kil lUZUimU nj»lUilli*l v i ü i a ı J v."w 
?»'. lamır, Bolu Sursa, Balıkesir. Adapazarı Öa 
r*P''y Kare, tn*W>lu, Aîdavay, Igâz, Çankırı, K» 
•^««ruıde görülebilir. 
J- * Taliplerin belirli gün ve saatta teminat makbuzlariyle sfttu komisyonunda ftaar bulun 
^*i*îı ilftn olunur. 

"üHtM NOT: Tsminaüar ihal« güflündefi 61r 
«aatta satışa baslanabiim* g»y*«iylft ltt»l* 
«ktir. 

»tUı SAe« »ımmata b&$ıaA&6a$iâdâfı, ıl&n edi-
KftttıAdâti M M a Katı «ufttte ttlAilUt kabul «dil-

(Buin 42Z5) -^ Â137 

DENIZCILIK BANKASINDAN 
Aşağıda Yazılı Malzeme alınacak 

lİâlı »taı46»lt 
ismen: m ^Jftji MıktSn 

Cn ««A teklif Teminat 
TL. 

Oosy» No. 

ıjii,.*^ Q«uz motoru 

İb^^ ^̂ »' 
i l iv^*J weiHU 

<ii« *"*''̂  o""'* 
Cinu'*' demir okilt 
gh,° »*n»ı (2ift6 

^*"^^« sul;..,-, 

^PUfikttör 
fj'^ajısiybmetr» 
î̂ Ĵ ^fansformatöıHi 
•>^*A Yeraltı kabölusu 
»'."•"ı ıkuıra*e) kablo 

* »olÜByott %, 

1 i â e t 
14& födâ 

İfiâO kgr. 
«tö l£gr.) 

liâO K f r . ) 
17S0 K i r . ) 
SOÖ Kfr . ) 

1300 Kgr.: 
73Q() Kgr.) 

30 AÖ ) 
İO Ad.) 
1 ,̂ a.) 

* \a.) 
18 a.) 

1Ö< " ) 
ımt Ad.) 

SSöÜ mi: ) 
30300 mt.) 

ae \ıan 

8.4.1d64 
âl.4.ld64 

7.4.1964 

1$.4.İ9M 

3000. 

3000.— 

1066 
M)l /490 

1097 

14.4.lW4 

9r.4ig«4 
14.4.19M 

monı 
tMİA 
âdeti 

10 
2 
1 

10 
8 
5 
1 

2â 
1 

1 Müdürlüğünden 
Adet 

1768 
26t> 
S6 

1566 
1421 
1331 
119 

4556 
İte 

Miktan Mah. •/• '.5 
MS. îa. B«aeli Teminat 

438,526 157,— 5240,— 
67,237 210,— 1080,— 
19,789 148.- 116,— 

530,246 345,— 9855,-
434,210 157,— 5190,— 
131,296 IS4,— 1560,— 
38,216 345,— 1000,— 

1704,772 157,— 20215,-
34,004 220,— 575,— 

Fufbo/cu 
(Batlartfı « inel Myfsda) 

1ar var. Elliftm kljl rtıaç seyrift* 
gidiyor dive. bu olayı v*rd.*imi 
sananlar vâr Oysa 6yle deSil... 
Nüfusu tkj mîlvonu asan İstanbul 
şehrinfl* *lhet Bir futftöi maçı dâ 
pJIibin seyirci b\ılmalı vüzbin se
yirci bile bulmalı,.. Ama. yine o 
trtâtibul sMırlnde *n Bntmlt ftlr 
kitft(), bin atıcı Bile buljmıyorsa, 
böyle hır toplum dengesizdir, aya
l i anormal ftUvümüs kafam kUcU-
cük kaimi». ?Psk3İor, korkunç, acı
nacak, ravaîlı bir toplumsal ya
ratıktır, i.şte bunu anlatmak Isti-
.yorum ?Urfettin. Otuzmllyonhık 
Türkive'flp bir sanat bir dü=ün 
dtrgisi onbln okur bulamıyor: han
gi onbin bedbin okur bulamıyor. 
Bu ayıptır, bundan sen de h*iıiTn 
«ıbl utanmıyor musun lîürfettin? 
Türkiye'nin en biiviik şehri istan
bul'da "la'.̂  bir Oners binan vok-
ken, e'lihinlik »tadyom yetmiyor 
biz»... Bu. avıotır... ftu rezillik
tir. 

ft»*ikta.t - Galatasaray maçının 
kizsncı .•302 bin 744 Ur», «ir l*k 
msç bu Bir kitafı iki yıldaki sa
tışıyla masr?fını Kurtarmıyor. Cök 
•«etti. 'ıvatt b*s lira,elan bir kita
bın onbin rSkuru rtisâ. hır mscın 
elIiHn r^virrisı de ' adırPanm.^z 
Ama bir maç için An lir*, yirmi 
Ur» verenler, dinl.ıvmı bıce jsvıp 
«lüm tehlikesini ««»* alarak bftra-
»ı« «*«ybmB kacâk rirertlirirt M-
yıltrmın Andabiri kindar bil». b»M 
d* bir vılflıs kîtSn okuru. d#rSi '^ 
kuru. tlvatrn ^,.jrpi.il "Okül. A 
töfılum d*rt"!esızdir. Anla'abt'dim 
mi ^litrfettin' t,fp hnnun tein 
Br*cbt'in nive«ının ovnanmı«' ' lâ 
*n*fe' rtlıınuvnr :',.Tr'>Ir I f 1ar "'••'ta. 
rtu^» kad*,- k.^'Mi TJr.f -i'=' k*-
««r «8>. dsvhımb** kdflar tSb<*k . 
(Z^^ft hir tı̂ rthım hu, 

*«na blrsey d»hı artistmâk titl-
ybrum- Bund*n ş<T!»ki htikılmet-
I*r «ibi. timıiiiki hiikûmtt a« bu 
tidiîin *tlrme!rtrti i.-ıtl'.'or, Y.ın . k-'it-
C*»ı rt*-.'le«mif Wı*-)«> r-^N^hink ^nl-
rtilc bir 'ıSfıhım l^ti.-nr ^n->*< i»*-
n* e^hvoı Vurdd^s l^r'.-k onuh 
içtn k*'idt «»cm^ti! de-r.»'- vır»' 
VOkiimlii«ti demek ^tSzIerim ha
vada kalmann, binlere* «r«#kt*n 
birt»>k Srı'ekle IHbatlıyavım «8ıU-
mü Kitaı^ların t><»ta Ucritlı'iih Ba-
h*1ıh9ırtd» türkiv» en baeta ıtâli-
y«r Pırtniyı ftöftiyl» bir y*!'* |6rt-
dersen. k*t,ıptan ucuza gider. 

Demek ki halkırt kitap okuma»! 
istenmiyor. Ama maça «itm««ı l«* 
teniyor, 

BaEimrt da vaptıgı bu,. Biz gaze
teciler de" »em afvonluybr. uyutu-
ybriız Burtun kavşılıgmd» da Para 
alıp t*ciniyoruz. Seni elbirliğiyle 
alflatıyorui, aldatıyoruz, aldatı
yoruz. Bunun karsıhlındâ da narı 
Anlıyor musun,,, .\nliyor mu.. 
Ani:.., anlıyor., an,,. Ani? artık 
3ürf ettin! 

üiiiiüîiiiıiitiiiiUiiliiiiiHiiiisÜ! 
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t Otoculara son ihtar 
Feriköy — Ankaragücü: 

Feriköy küme duşrac tehlikesinden uzaklaştıktan sonra bocalama
ya başladı. Rakibin küçümsenmesi, puan endişesinin olmaması bu bo
calamanın başlıca sebebi. Nitekim, son yaptıkları Uç (naçı BU yttl« 
den kaybettiler. Teknik Komite üyesi Doğan Kolöglu'nun antrenör
lüğe getirilmesi Feriköylü futbolcuları bu gevşeklikten kurtarabilir. 
Ankaragücü ligin 6n çok gol atan forvetlerinden birine sahip fakat, 
müdafaası p*k iyi değil tJstelik ortahaflan Fikret de sakat. AjTiC* 
deplasman maçlarında pek başarı gSsteremiyölrlar. 

SON fiURUMLARI: Feriköy'ün eksiği 'v8k. Ankarâfeucü'nüft »rtâ-
lıafı Fikret sakat. TAHMİN: t^-1, 

Beşiktaş — Gençlerbirliği: 
Galatasaray galibiyetiyle çamJ(iyonlui5 ümiflmı yeıVıd*n kuvvet

lendiren Beşiktaş'ın bundan bdyle kelay kolay puan kaybetmesi bekle
nemez. Geçen hafta İzmir'de .•^İtay'la yaptığı Türkiye Kupası maçını 
0-5 kaybeden Gençlerbirliğı'nin Beşiktaş'ı zorlaması güç. 

SON DURUMLARİ: Kampa girecek olan Beşiktaş'ta Sabahattin'i* 
Sanlı hafif sakal. Fakat oynayabilecekler. Genclerbirlitı'nin ekaijl 
.\ok. Form durumu iyi değil.'TAHMİN: 1. 

Feriköy — Gençlerbirliği: 
Feriköy'ün Gençlerbirligı'nden diha kuvvetli bir kadroya sahip 

olduğu muhakkak. Yeni antrenörleri kırmiBi - B*y*zlı futbolculara 
hırs verebilirsc maçı kazanma şansları artar. Buna mukabil «izmir'
de bir iddiamız olmadığı için farklı yenildik> diyen Gençlerbirliği 
İdarecilerinin puan ümidi fazla 

SON DtnUML'^Kl- tki tal<ımın os eksiği yok. TAKİMİN: 1—0. 

Beşiktaş — Ankaragücü: 
Moral durumu çök iyi dlaft Beşiktaş in kendi sâftisirtflâ yipâcağı 

BU maçta ^uan kaybetmesi süfprıi olur, 
SON DURUMLARI: ArtkaragücU haftanın üçühcu maçını öi'naj'a-

cagı için fteşlktaştan daha yorgun. Ortahatı Fikret de sakat. TAH
MİN; 1 

Demirspor — Beyoğluspor; 
Deııiirsıbor geçen hafta iyi bn oyun çıkaramadı Bul̂ a râfmSn gol

cü bir forvete sahip ve moral durumu çok ı.vı olduğundan kendi sa-
lıasında puan ka^hetmesı beklennuvör. Küme dUsme tehlikesıııdtkı 
Be.voğluspor'un vspiığ' antrenör detişıkhgınm ne gibi Bir tietıct ve
receği şimdilik meçhul 

SON DURUMLARİ: İki takımın da eksiği yok. ÎAMMÎN: 1—0. 

Karşıyaka — Hacettepe: 
Karşıyaka kurtulma ümidim bu haftaki maçlar» baglâaı. Burhan, 

Ahmet, Erdinç, A.Kın ve Ergun teiı 8iitr*nmahde çok »rzulu gavtın-
dü. Hacettepe'nin durumu iyi değil, Sakn' - -̂  - - t^zla Rol kı
sırlığı çeken bir takım 

SON DUHUMLA17I: Karşıyaka'da ö ı c a n ceseU, Yedek Subay « I -
rttmen ölan Bulut'un oynaması şüpheli Hacettepe'de solhaf MetlA» 
le ortahaf Aydın cezalı. AbduUalı, Necdet ve Halis'ın de sakatlık
ları var. TAHMİN: 1. 

Göztepe — P.T.T.: 
Göztepe şon maçlarmds iyi neticeler alamadı. Forveti çok .«ısır. 

N«fvzat ve Çaglayah'm ceealı olması takımın oyununa failasiyle te» 
tiı efliyur. Galip Helmelen saıitrförlârı ferzi'nlfl çıkaracağı eyuft* 
BagİJ. PTT nın moral ve form dururtu çok İyi- MaC Al»a»câk'ta Sa
pılacak olmasına rağmen puan şansları mevcut 

SON DURUMLARİ: Göztepe'de Nevzat ve Çağlayan cezalı. WT 
nın eksıll yok. TAHMİN: 0—1. 

Karşıyaka — P.T.T.: 
Çok çekişmeli geçec«k bi^ miç . 'PTT fofmfl» fakat maç Aban* 

cak'ta. Üç ihtirrtil de olabilir. 
SON DURUMLARI: Karşıyaka'da Ozcan ceraU, PTT ntn ekalil 

yök TAHMİN: 0—1—2. " 

i 

Göztepe — Hacettepe: 
Ha-ettepe Metin ve Aydm'. bu maçta oynatabilecek. Buna * • § • 

men Göttepe'nm puan kaybetmemesi gerekir, 
SON DURUMLARI: Göztepe'de Nevzat ve Çağlavan cezalı. TAH

MİN- 1 

Vefa — Yeşildirek: 
Vef*. yesıldırek'ten daha Kuvvetli bir kadroya sahip. AnCak Y*» 

Sildırek zaman zaman basarıh maçlar çıkarıyor Vefadan da bir tıa-
»n alması mümkün 

SON DURUMLARI: iki takımın da "K'ieı vnk TAHMİN: 1—fl. 

Güneşspor — Sarıyer: 
Ğtin«ş«p6r daha ğölcü Bir forvete sahip, üstelik m*i kendi »a-

haiında oynanıyor. Geçen hafta Istanbul'diî g") kaçırm» rekoru kıran 
Sarıyer'in tek puandan fazla alabilmes, 

SON DTJRUMLABI: fkı İşitimin da .lMlf> : 1—0. 

Şekerspor — Bursaspor: 
Şampiyonluk iddiasındaki Sjek-jsporıin puan ka.vbetmeğ* taham

mülü vok. Yâlnız hatalı bir tertip varmaları vuzünden «on maçlarda 
forVHtin randımanı azaldı Bur?a«poı kertdı .«*hasmda çök Hasanlı O' 
yıınlar çıkardosa da bu def» puan alması zayıf ihtimal. 

SON DURUMLAftl- Taraflann sakat ve cezalı futbolcusu yok. 
TAHMİN: 1 

Güneşspor — Bursaspor: 
iyi futbol oynayan v^ formda ' 

$p6r ı'âkip sahada vapacağı bu maı 
durgun bir gününde yakalaı^a galip cınıpcı n,ip nıınnKu-

SON DURUMLARI- Tariflerin eksiği yok. TAHMİN 0 - 1 

I 
rsa-
ır'u 
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Toto bayileri 
lig şampiyonuna 
l(upa verecek 

İitanBUl âpdr Tötö Bayileri ( e -
Cen gun Bfllg* müdürlüğüne gön -
derdiği Bir heytt il* Millî Ug satt-
IblyOnu öUCak takıma Bayiler adı
na bir kupa vermek istediklerini 
bildirmişlerdir. 

Turgoy "Artık 3 ay G. Soroy kulübüne uğramom,, dedi 
(Bail»T»fl » inci »HTtırİB) 

ıVıemsk imkânsız Fakat oldu 19te 
ve dün verdiğimi» haberırt doğru
luğunu bir defa daha ve gozlerıyl* 
gorup kulaklariyle işitmek İçin ku» 
lübe koşanlar saat 16.S6 da Tuf-
ğây'ın kulübe gelip antrenmana 
hazırlanan arkaflaslannı lokalin 
duşları buhuıan koridor» divfct e-
derek hentıni yanaklarından öpü^ 
vedalastı.âım öğrendiler. Turgay 
gidiyordu, nereye? Neden? bilen 
yok. Bil» to l için mı harcanıyordu 

dOifrusu 6y*» kararlıydı Tu 
nitekim haberi gazetemirden 
muı ve dilA sabah kulübe koşup 
sorumluları aramıştı. Kendisini 
karsılavah muhabir arkadaşımız» 
•Oölru mu yahu?> dedikten sonra 
bu analın lüzumsuzluğunu sulanıış 
olaeak< Gelmem artık Buraya bir 
daha. En az uç ay aramasınlar 

beni. Akşam üstü gelip arkadaş
larla loHalatnım nlııı- hhtpı>. de-
mişt 

ADLİ TELÂŞLANDI 
Turgayın kararını öğrenen Ufln-

rı başkan RU^han Adlı kulübe te
lefon ederek Turgayı bulmalafmı 
»e derhal kendiâıne getirmelerini 
«ıkı sıkı tembih etmiştir. Turgay 
akçam ustu tekrar kulübe geldi
ğinde Adimin isteg^ k«ndiBine Bil
dirilmiş fakat bu istek mânAlı bir 
tebeSSUnı^f^n banUa r^\ :i\^ h n l a n ^ j . 
mıştı. 

::::::::;iwSi:S*::i::::::V^̂ ^ 

EVLENEBİLMEK iÇiN 
AĞRI'YI AŞACAKLAR 

SLllA BAYKAL 
A •VÜSTURYALI iki genç evlenebilmelermi sağlamak için Ağrı. 

dağım aşmak üzMe Türkiye'ye gelmişlerdir. Avusturya'da üıll-
veı'sitele lisan ve tarih bölümlerinde okuyan iki genç 1959 yılın
dan beri bu işi plânladıklarını söylemişlerdir. 

Bu konuda tez hazırladığım 
belirten Helmut Linzbichler, Ağ
rı dagma çıkma fikrini sınıl ar
kadaşı 22 yaşındaki Gernöt Fo-
urnier'e açtığını ve birlikte çık
mağa karar verdiklerini ifade et
miştir. Daha sonra bu konuyu 
nişanlılarına söyledikleinde onlar 
da «Mademki Ağrı'ya çıkmak 
istiyorsunuz. Şu halde, dağı aş
tığınız gün biz öe sizinle evien-
lAeğe hazırız» demişlerdir. 

Otö stop yapmak suretiyle se-
yâhit eden gençler Avusturya-
dan ayrıldıkları günden bu ya
tı* 10 irürtû* 100 Ura harcamış
lardır. «Bundan sonra da, ğitsa 
gitse 300 lira pder» diyorlar. 
Şöylece 400 liraya hem Aen da
ğını *?*caklar, hem «e evlenme 
imkânına sahip olacaklar. 

İŞ kazası geçiren 2 işçi 
46 bin lira tozminat aldı 

<W«tft VU Kâgıthanede Bir tel 
«*k«e fabrikasmda çaü»ırk*n iş 
kazası sonucunda ayaklarını kay
beden Temel Çelik ve AU Kap
lan âfllarınfla iki işçi, 46 bin Ur* 
tazminat almışlardır. Işverenm 
yaptığı uzlaşma teklifini kabul e-
den «çiler 23 biner Ura tazminat 
aldıktan «ortr* dâvalarından vat-
geçmijierdir. 

,azaSes»ö«"^ 

o\r\yor 

Basın: 4526 — 3172 

Bahar GÜRELİ 
Ue 

tüt. Operatör 
Eflfttun GÖK$İN 

nişanlaıldılar 
26 Mart 1964 Ankara 

Ankara Akşam 3171 

V '"^P. "* *̂ ~̂ ı8 

8000.-— 

4806.' 

(ÜMin 

lOlö 

l A l 

44M) - . nm 
'''^*f!ameleri MALZEME MÜDÜRLÜĞÜ vS#n**tĴ  ı-î» laölft»KWlif. 

'•fikddtU Kız llköğrttmcn Okulu M(id0rftf9(lnd*n 

^'* '«*) y4!»4ım«nh 
?*<Hft Mamul ekrttk 
; ~ N M*ril*ri|> 
'•*- T«rey»|ı 

Türkiye Garanti Bankası A. Ş. 
idore İsveçlisinden 

ld<B yılı umumi Heyet Toplantısı s6rtun4a tamamı «deıımi» 
hlsw senetleriyle, yüzde SO tedlyeli seçici hisae senetlerine 
Kurumlar Vere.si çıktıktan »nra yüzde 6,2.S esâsı üzerinden 
27 msr* 1964 târihinden itiBMen temettü dağıtılmasına karar 
verilmiştir. 

Sayın hissedarlarımıza a n ve İlân olunur. 

Rtklimcıhk 1092/-İ169 

Gericiler ve Nurculara karşı 
şiddetli tedbirler alınıyor 

(Baslaraiı 1 Int» ur tada) 
BAKANIN DEMECİ 

Adalet Bakanı Çumralı thı Ito-
nuda dün şöyle demiştir: 

«Son ;amanlaıda faaliyatierl-
lU bir bayii arttırmı* bulu
nan va memleketin muhtelif 
yarlerinde din kisvesine bürü
nerek bu rolda tahrikler ya
pan »ahular qâze çarpmaktadır. 
Aynı tamanda Nurcu elaralc 
tanınan bu tflh\ kimselerin 
faaliyetlerini teıblt ederek T. 
C. K. nununda ve Vicdan Hür
riyeti Kan-ununda bulunan 
maddelerin bu suçları ceıalan-
dırmaya v t takibe veler mıhl -
yel le olup elmadıftını tatbUe 
karar veıdik Boşluklar Uiblt 
«dUdikten sonra süratle bir ka
nun t a u n » hazırlayarak Mea
lde «evk «dece^it.» 

K İ R A K A N I T S U D A 

Ç I K A C A K 

Sedat Çuınrah ayrıca. Sakanlı-
Im hilen M*Bii«e Buiusan lera 
ve iflâs Kanunu ile Kira lianunu 
Ve Kat Mülkiyeti Kanunu tasarıları 
nı da bir an Bhce kanunlaştırmak 
İçin gayret g8sterdiğinl, mah-
kûmlarlh yararlı hale getirilme*! 
için de bir patronaj kânunu tasa
rısı haıırlaflığını ve bunu Adalet 
Komisyonuna havale ettiğini açık-
lamntır. 

K O M I S Y O N ÇALIŞMAYA 
DÜN AX$AM BAfLAOI 
Memleket içinde başgbeteren aa> 

rarh akımlarla mücadele bakımın
dan, kaııunlarımiîda bir b«sluk 
bulunup bulumnadıgını tetblt et
mek üzere Adalet Sakanlıgınd* 
kurulan komisyon, dün ı ta t 17 de 
çalışmalarına başlamıştır. 

Yargıtay Battavcuı İle Yargıtay 
ceza daireleri başkanları ve AAka-
ra Hukuk Fakültesi ceza profesör
lerinden müteşekkil komiaypnun 
çalışmaları iki gün devam ede
cektir. 

€€\ inonUf '^Battş Giicik 
ateş kuttanntah,, dedi 

(Sastaıalı 1 ta«l laytada) 
da bırakmıyorlar, tik yapılacak is 
Kıbrıs İdarecilerinin lutumunu do^ 
ru bir lutette bütün dünya eika-
tına maletmektlr Bütün dünva •<-
kârına karsı oldukları, meydan o-
kuyan vaılyetlerl h e c k n tarafın-
ten kiliaİTM meeeU haUelunur» 
demiştir. 

BIRLESMİI MİLLETLER 
KUVVETİNİN DURt««U 

İncnu. Birlenmiş Milletler Kuv
vetlerinin adadaki baslıCa görev
lerinin emniyeti temin etmek ol-
dufunu söyledikten sonrt: « l u 
kuvvetlerin öne* •mnlyati temin 
etmeleri »arttır Ve lanıridlr. B«-
nu temin etmek için ate* dahil 
lıcr vasıtayı kullanmaları •arurldir» 
demiştir. 

RUBYA MÜDAHALE EDER MtT 
SâSBaksn tftsnü AP muhaBlri-

ftin. «Ruiiârm müdahale tendıSinde 
bulunup bulunmayacakları» yo
lundaki bir iörusun* da şu cevabı 
verimidir: 

•Rusların Kıbrıs Rumları le
hinde müdahalede bulunacak-
larmı tahmin etmek mümlcüB 
«imamak Itiımdır. Ruslar Blr-
leunit MUIeilarda Kıbrıs t* ba
rizi Iceıumak IcIn tedbir alın
masını istediler ve b b Birleş
miş Mlllatlar karana* hep ba
raka? wr Terdik.» 

O M İ D I M I M U H A F A Z A 
BDtYORVM 
tnönü, muhabirin mUdahale edl-

11* edilmlyeceü konusundaki ıs
rarlı sorular üzerine »on olarak 
luAltrı söylemiştir: 

<Öyu MT hal içindeyiz k t 
Tilrktyenin müdahale hakkı 
vardır. Bu bir müeyyidedir. 
Bunun kanısında entemasyo-

aal tedbirler Itarerlastırılmıs-
iır. Ve buna ümit bağlanmıştır. 
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Eksper Muavini Aiıııacal( 
Çukobiılik Umum Müdaılüğündsn 

1 - BlfUJlmize bığlı kooperatifler İçin lüzumu ka
dar lise Vft zifâât Okulu mszunu stajyer eksper ıfluavlnl 
âlmâcaktır. 

2 — Yükiek okul «••«nlan ile Devlet ?aöiuk kOft-
t » l «keperlitinden blrUftimiz pamuk eksperliğine «art
lara uygun olarak talip olaftlM imtihana tabi tutul-
mayacaklârdur. 

S -1 Yâillı initthaıllâr 10 niean 1964 cuma güıiü saat 
10.00 6k Afllnâ'fla d*ftei Müdürlük binasittda, istanbul* 
dâ, GDftta Necip Bey Caddesinfl^ki Köiâcıöğlu hirtdakl 
lubetniıde yfc^ılloftkUr. 

4 - tmllhaftâ 85iftbll»ek için « yişmflan yükün 
olmamak, fiili lakeflUiftl nvm «liftik. t*$kilitıltti2m 
her yftrlflde çılışâcigiAi *»!' taahhütrtıme vermiı ol 
mâsı l&;umâır. 

â - tmflhani îinftek lstey*nl«rlft ert geç 5 nisan 
1W4 tirthlfıe kâaa,r Umü» Müdürlüfüftiüie rnüracâât 
•tmeleri icap «dar. Adana; Derman - 268/3166 
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(Bastaratı 1 UMi eeyftte) 
KAATIL ANLATIYOR 

Kumral, yeşil göslü, k m boylu 
ve «Douglas bıyıklı» bir genç olan 
3 çocuk babası kaatil olayı gaıe-
tecilere şöyle anlatmıştır: 

«Cumartesi gecesi evg gelirken 
yeğenim tlhan ile karşılaştım. Ko
lacı Aliyle içki İçiyorlardı. Yeğe
nimle arattı iy) değildi. Kanma 
fena tözle baktı | ı İçin onu evi
mizden atmıştım, ttear etti, daya
namadım. Birlikte lîtlk. Sonra Ali 
gitti Biz valnız kaUık Ben eve 
döneceğimi söyledim. Ö da gelmek 
istedi Yolda, tlhan İH fiie daha 
?arap ajdı tvt gellnöe İçmeğe 
baıUflık. İçkinin arkasından ffıtaa 
*»wya tutıntuk, tlhan bir arı 8n 
fJemlrinl elifi* gtçlrdl Bana attı. 
efildim basımın üzerinden geçti. 
Demiri aldım Bu sefer ber attım. 
İlhan yere vıkılmıjtı. Yanın» git
tim, ölmüjtü f^ftihic geçirip bayıl-
dım. Sabah saat 6 d» uyandığım 
zsman ceset yanundajrdı Saat 13 e 
kadir ne vapscsfııvıı döçündüm. 

«TAVUK BfLt «BtMSM» 

* yaııA4aki 6|ium Muivanfen 
«azocağındirt v4nt«ıstı. fUU İtag-
tanejîTi''»'- i--=İ!vnrii] Kanm Is <;o-
f ' f 'liîakl 
"İl' • - -.umMltl 
Kıtım Mualia da kiyıAvlMemin Va 
Ainaaydı »MUneya «ttm.. (Mu
tumu «yarat «ttiM. İllt İl €• 
dbndiim Kararım ıuyd« Otıa<U 
parçalara avınp etraia aeçaeak^' 
Hemen keskin bir bıçak bulup 
e«*<1j t«rcai8*iâ8,9 bajlaflıft) As
ımda 6»tı tâ̂ 'uK Sil» k#S*rteMi*R. 
Bu isi yaparken vurejtlm parçalanı-
yerflu O gece kafa, k6i ve ftaeafc» 
kfi «viB arkaaındaU bayu» jrv* 

variasım. Mftfa gogtu çuvaia ko
yup metarlıla Bıraktım. Arkasm-
dan pazartesi günü tahtı bavulla 
otaedin kamını köprü altına bı
raktım. Pazartesi gecesi de cese
din son parçalarını Dolapdereya 
atım. Başka çarem yoktu. Eter ben 
yapmasaydın!. O bana aynı şeyle
ri .vapacaktı. Bir kere oldu bu İş.» 

EBKt BİR «ÜPHE 
Semt şahinlerinin ifadelerin* 

göre. kaatil bundan bir yıl önce de 
karısı ila yefenl İlhan'ın hallerin
den şüphelenerek ye|enint İkaz 
etmi», hatti bu işle ilgili olarak 
karakola da dttsmüılerdır. Cinayet
ten sonra suc dellÜerUii yok et-
ıA»k arttcı ue ceseai parçalayıp et 
rtfa aicin kaafll t>ıçatı da defiize 
ainiııtır 

AHeA, mbıöAlu 61an kaaHl fl« 
maktûlHin t^k İyi Tııçak kullan-
dıkları b«lIrtilm»W«air Ne«at'ut 
«Tavuk bile kesemem» demesme 
rafiTıerı lyl bir kovun kesicisi ol-
aufuBu »öyliyen ilgililer «Aktı tak
dirde eeaedl bu kadar muniaıam 
yerfalar* aytraiMatdı» demişlerdir. 

KaatiltA a yaşındaki kantı A-
nakıf, taima adıyla SeviAt fus-
lan ^yı#ffti|tir 

UtAKC ©OVtrettH 
« - Nesıfu) bu h*f*ketı eek 

IfreBe V* vahıMedtr, Kann ol-
^utatt idn uiaflc duruyaram. 
tAUA hı Ki yaMfimya bile 
yaptiMt MakrtU* «faıaiiMa 
kU Mr ttttMBaMt yakhır. Ke-
lat fH^MiarUİB kvrMAı el-
ttUltur.* 

fcr vıIdM b»fi d»̂ -
Ulfirfiiyan ma»<iı 1̂  • 
AMâfaj'dl hit lr< 
oittılu budifitosk i.. 
ne ise. razıyım» diyen kaa-
ttt Turu «ufSB A411yty« %uuı 
Mktit. 

Ben bu ttmldı nihayete kadı-, 
muhafaza etmek v« destekle 
mek isterim.» 

BARI$ CÜCU BU 
HAFTA aÖREVS BAgLIYOII 

LEFKO$E, Alanslı 
Birleşmiş Milletler Barı; GUeOnı 

komuta edecek H'"<'> T •'•-"enefa 
Gyanj önceki aks- j Mil 
letler Genel Sek ıhanl 
tan talimat aldıktan aonra aday. 
dönmüş ve Barış OOetUnin Bı 
h. '• 13 kadar adada resıtteı 
g \acagmi sbvlemistır. 

_ tarafından Kıbrıs çlk 
mazına nal vohı .n «A 
rabuiueıı ıi!5fak • -.»1 r«» 
n <- OiıJİo 
I; ' haft. 

dir. 
ÇİKARMA TATBİKATI 
SONA ERDt 

tSKEMOEAUN, A.A 
«Atillâ Çıkârtna t i tbikatH düı 

ak^am sdna ertrıııtır. 
Çıkarma tatbikatı, gece yarış 

verilen bir alarm ile bâşlartıj vı 
birlikler, çok kısa bir süre İçen 
«inde ve sükûnetle kendilerine ta* 
• u edilen nakil ve çıkartma ar»« 
larındaki yerlerim almışlardır. K* 
rekât tamamen planlandığı sekildi 
cereyan etmiştir. 

ARABULUCU, BtR 
HAFTAYA KADAR 
KIBRIS A RİDSCKK 

KOPENHAO, A.F 
Kıbiı, a] ..ııuı.iuuluğuna tâyin e 

dilen Finlandiyalı diplomat Sakar 
S. Tuornida, şimdiye kadar hiç 
görmediği Adadaki görevi hakkın
da lyimsttr Olduğunu söylemiştir 

6ır haftaya kadar Kıbrıs'a gide
cek Olan Finlandiyalı diplomat 
Başpiskopos MakariOs ve dljer 
Kıbrıs'lı idarecilerden hiçbirini 
tutmadıtını, Türkçe ve Rumca bil
mediğini, adayı hiç g«nnediglm 
söylemiştir. 

AP nln îeklifM 
Mec//s reddeni 

(Bastaralı t İnci «ayiada) 
Kıra kanununun görüşubnesine 

dair AP. lıicrın onerr-- ı~*- <'» 
karşı 202 oyla redde P 
den Sabrı Vardar'ın n ta 
iflâs tasarılarının görüşülmesi ıÇin 
cumartesi, pazar günleri de Mecli
sin toplamiKasına dair öAergeei 
kabul edilmiştir. 

Gurültule. - eden 
V* Bir âra > VP. U-
ler arasında da baîgbsteren sâtij* 
malar aortunda sründpn-p us.-ilmi}, 
Senato leçr -t-
ge oya «uı- H .•«w;n\et 
kalmadığın^ ı sön y*rtİ-
miştir. 

MSGUa. CUMARTESİ VS 
PAZAR DA CAUfACAK 

Millet MeclisinİB dttnkU te]»l«n-
tısında v«rllen bir önerge U« 
Meclisin bir sure için. eufnartedl 
ve pazar günleri de çalıı^nan k*« 
bul edılmi|tir. 

Bir dokikolık toyfun 
Mcrı/nl alt iiıt ttt/ 

(Bastant) I İMt tayltâa) 
cu sokafa b u ^ U A U) loAKik 
bir kamyon SO Mebta «ürUkMilk. 
' •" -"nr^ Mr «vtn bahçe»»'-- "*'-

utaa lace ve ,., „; 
• t e l î ajtMur ^ e d«i« 

.« . . — ttatarlar* aebep glmu| 
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Dün gece Ankara'da yapılan Türkiye Kupası karşılaşmasında 

elendis 
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ve T u r a n ' m golleri ile mağlûp et t i M J ı l J i i B ^ ^ ^ l ü i l İ ^ ^ ^ ÎUfSfllI 
Mustafa Gerçeker •), 
Burhan Trak '*'*-
tlban Öztrak -ir 

A. G Ü C Ü : Aydın * .* — B. 
Coşkun ir**. Halim * * * 
— Necdet ir-k-k. Ş e h m u ı 
* • • , K. Coşkun • • * — 
İlhan • + • , Turan * * * 
Hayri * * * , Ertan ^^+* 
Candan * * * . 

F. B A H Ç E : Hâitım * — Atil
lâ -t. ö - c a n ir-tr — Hüse
yin ir. Özer *•*., Şeref 
Irir — Ojçfin irir- Birol 
• * . Sjcnol * , Selim • , 
Aydın if. 

GOLLER. Dk. 4 Ertan, Dk. 
54 Turan. 

Clay'e unvanı şimdilik bağışlandı 
üeçen pazar güııü, «Bir sporcuya yaraijiııayan davramşların-

dajı dolayı» dünya şampiyonluğu unvanının Cassius Clay'dan alı
nacağını bildiren «Dünya Boks Teşkilâtı» başkanı Edlassman, dün, 
Clay'ın bu ünva:i] «Hiç olmazsa şimdilik» muhafaza etmesine teş
kilâtça karar verildiğini bildirmiştir. 

Diğer yandan Cassius Olay kendisinin şampiyonluğa İftyık ol
madığım ileri süren Dünya Boks Birliği Başkanı aleyhine hakaret 
dâvası açmaya Hazırlandığını söylemiştir. 

GENÇ TAKIMIMIZ 
LffKSEMBURG İLE 
KARŞILAŞIYOR 

Ecmund AAN ZEE (Hollanda) ÖZEL 
Avrupa Genç Takımlar Futbol Turnuasma merasimle 

bâçlanacaktır. Dün saat 11.00 de hafif bir çalışma yapan ta
kımımız grubundaki ilk kar.şıla.şmayı bugün Lük.semburg'la 
yapacaktır. 
Ekibimizin bu çâıi. . i .--. . . . ..^.... . 

rakibimiz Yugoslavlarm iki ant-
(•nörU de büyük bir dikkatli ta-
IMP etmiştir. 

Kalcct Erdam, Kndar ve Brol'un 
tl0t saKatlıkları hcnUz tam oln-
mk geçmemiş olduğundan lakımı-
mıtda deği'jiklik muhtemeldir. İl-
Iililer bu sebepten nihai kadroyu 
resmen açıklamadılar. 

MUHTEMEL KADROMUZ: 
kadrodaki sakat futbolcuların 

durumu düzeldiği takdirde takımı
mız 18.00 de Lüksemburg karşısına 
»sağıdaki kadro ile çıkacaktır. 

Erdem ~ Faruk, İhsan — 
Selçuk, tımail. Yavuı — En
der. X4mll Faruk, Ra>it. Yu-
»uj. 

F. TALU 3 MAÇTA 
VAZİFE ALACAK 
Juiiıor iıiiUı takımunuid rioıı.ın. 

daya gitmiş bulunan FİFA hake
mimiz Faruk Takı 28 nıart cumar
tesi günü IB. Almanya — tsvec — 
Hollanda) mağlûbu karşılaşmasının 
ort» hakemlisini yapacaktır. Talu, 

...rica Çek — Mdi.u \n B. Alman
ya — İsveç — Hollanda arasındaki 
(̂ rup şampiyonluğu maçlarında <U 
yan hekemlilt y a p a c a k ^ . 

RAŞIT GİKAY 
bildiriyor, ANKARA 

Doğrusunu itiraf etmek 
lâzunsa dünkü Penerbalıçe, 
A. Gücü maçında başka bir 
şey yapamazdı. 

Ve şayet maç 2—0 gibi müte
vazı bir skor ile bittiyse bunun 
sebebini biraz da hakem Mustafa 
Gerçekerde aramak lâzım. Hâzım'ı 
da geçtikten sonra kaleye giden 
ve tam şutunu atacak olan Er-
tan'ı kolundan çeken ve yere ya
tıran Özerin hareketi penaltı de
ğilse kitapta yazılı bütün penaltı 
kaidelerini bir kalemde silip at
mak lâzım. 
Fırtına bir An. Gücü 

Maça fırtına gibi başlıyan Anka-
ragücü bütün hatları ile daha ilk 
dakikada F. Bahçeye yüklendi. 

2. dakika dolarken Hayrimn pa
sını sert bir şekilde kaleye hava
le eden Ertan birinci sayıyı kay
detmiş fakat hakem daha evvel 
düdük çaldığı için bu gol sayıl
madı. Fakat 4. dakikada sola ka
yan Turan korner çizgisi üzerin
den ortasını yapıyor ve Ertan'ın 
kafa vurusu ile top F. Bahçe ağ-
lantu buluyordu. 

Bu golden sonra bir süre daha 
rakibini sağlı sollu akınlarla bu-
n.nltan AnkaragücU ilk tehlikeyi 
21. dakikada atlattı. Senolun « 
pastan plâseledigl sutta Aydın to
pu ancak kornere çıkararak kur
tarabildi 

29. dakikada Ertanın yıkılışını 
hakemin seyretmesi bütün sahanın 
ayağa kalkmasına vesile oiu.vordu. 

F. Bahçe beraberlik çabasında i-
ken İkinci golü de yiyecekti. M. 
dakikada Candandan bir top alan 
Ertan Hüseyinin müdahalesine 
rağmen ceza sahasına girmişti. 
Korner çizgisi üzerinden yaptığı 
ortayı gayet i.vi takip eden Turan 
topu 2, defa F. Bahçe ağlarına 
gönderiyordu. 

Maçın geri kalan kısmında F. 
Bahçe Ankaragücünün iyi kapan, 
ması karşısında bos bir çaba gös
terdi.. 87. dakikada tlhanm bir şu
tu da direkten döndü ve biraz son
ra maç Ankaragücünün 2—0 gali-
bi.veti ile sona eriyordu. 

Zoroğlu'nun idare ettiği 
maçto Spartok 2-0 galip 

FİLİBE, Ösel 
Beynelmilel hakemlerimizden 

Sem.ih Zoroğlunun idare ettiği 
Balkan Kupası maçında Filibenin 
Spartak takımı Yugoslavyanın Ra-
dlalcki NIs «gkıtıınn z—o yenmiş-

"AIİIK3B 

kulOHOne 
uğramam 

iki As -Kulüpte göz. 'yanlan arasında cereyan eden vedalaşmadan sonra Metin. Turgay ile beraber çıkmış ve Hasnun üalip sokağının 
kösesine kadar konuşarak onu ikna etmeye çalışmıştır .Meyvacmın ününde kolkola fakat üzgündüler. ^Foto: Aksam — M. KÜÇÜK) 

Feriköy A. Ordu'yu Türkiye 
Kupasından eledi : 1 O 

Maçın tek golünü 
MusiaSaatU(D.27) 

11 mm 

Bedri Çakır ***, Zdıi Oıcsn *• Vahit Kurtnlut ^ 

F'ERtKÖT: Necdet ** — Tnncer •**, Kaplan ** — Aydoğan 
•t,*, Ahmet 4^4., İsmet •** — Mustafa i,-k. Turgay -̂ -A-. 
Ergün iri,, Mahmu. i,i„ Rıdvan **. 

ALIINORDL: Mttmin * -
Sedat • • , Melih • * * 
Muzaffer i,, Erkan i, 

GOL. Dk. 27. Mustafa. 

Neyir i,. Yılmaz * — Aykut • * . 
- Selim it, Mustafa ia,. Özer -jf 

•Turgay kadro dıjı 
haberi Galatasaraylılar 
geniş tepk: yarattı. 

Turgay, bugün futbol "«» ^̂  
ımzdakı kadar Galatasaray "" ü. 
de de otorite olmuş bir j . 
Sarı — Kırmızılıların bu ""^f^aJ 
nanmak istememesi kadar 

u,. iki cüıti" gazsız Galatasaray» bu ">•' j , j , 
Galatasaraylıların gram^''"'* diiC 
mazdı. Buna, uzun yılla"" ^^ 
sempaUk bir ali5İ<anl*., ^uiüb* 
Hasnun Galip sokagmdaKl '• ^̂ ^ 
gönülden bağlı olanlara nas 

(Devam. 1 1"=' "^^* 

bir şey olamazdı. 
«GaJatasaraysız 

Divorısü 
KOŞU 

K05TI: 3 

KOŞU; 3 

friTFnNÎl 

İSTANBUL İLKBAHAR 
(Perşembe) 

F. Şükran 1 ^,ıJ> 
Übeyyan — 
Ebucer 
Bıçaklı 
Özbek 
Cihangir ^ ^ 
1 3 , , . r . 3 t . | — W * » " Bırcan 
Sokolay 

KOŞU: K F. Gabriella e„c» 
Mıçıko - *^"' 

S. Bon.lour 
K05U: » F. Kmg r-,,„avdı» 

Allegro - Gu'"' 
Sun - Shine 

KOŞU: 6 F. Selılâ 1 
Bahtiyar • 

P 
S. 
F 
P 
F, 
P 
S. Y.lmazrusen gp, 

Şükrü yi"»'' 

K05U:» 7 F. Albey 2 , 5 i 1 
P. Dumanaü — * ' 

KETİCE , 
durumlara düşüren Feriköy forvetinin neticesi! bir akını.... 

İslâm ÇUPİ 
^£LİIVI «Allafatan kork« diyordu Bedri Çakır'a... Tanrı'nm 

futbol topuna bu kadar yakm olduğu başka ülke yoktur 
yeryüzünde. Futbolun namazla, hutbe ile, teşbihle, takke İle 
alâka kurmuş olduğu stad bulamazsınız dünyada.. Oysa 
lisanslı bir futbolcu kaybolmuş zannettiği bir hakkın ara
nırında kendi kişiliğinin ötesinde birisinin yardımını arzu-
luyordn.. 

İki düşünce 
orosındo 

t* ' 

mBOumıa.Fmöi£u 
^Yazani^âİIİllİ»:;. ANLA ARTIK 

KARDEŞİM ZURFETTiNl 

Beşiktaş 
kampa 
giriyor 
Muhiddin dünkü 
antrenmanda 
sakatlandı 

önümüzdeki cumartesi ve pa-
yar günleri biri Gençlerbirliği, di
ğeri de AnkaragücU ile olmak it
lere iki önemli üg maçı yapacak 
olan Be.'Şİktaşla sakat futbolcularla 
•»̂ 181 tlçe yükselmiştir. Sabahat
tin -ve SSîılıdan sonra dünkü ant
renmanda Ahmetle çarpışan ortatıat 
Muhittin de sakatlanmıştır. Ah-
metin üzerine düşmesi üzerine di-
îj zedelenen Mulılttin tedav) al
lına alınmıştır. Oynamalı şüpheli
dir. Sanlı ve Sabahattinln duru
mu ise bugünktl antrenmandır 
lonra anlatılacaktır. 

BEKARLAR BUCtm 
KAMPA ALINACAK 
Gençlerbirliği ve Ankaraj;ücü 

rnaçUrı ıçuı Bejiktas bugün kam
pa firecektir. Muhtemelen kampa 
sadece bekâr futbolcular alınacak' 
t». 

.->p-. Klll / . U ı l f l U u . 

Mithat Paşa Stadyonutna hasla-
hane denildiğini daha önce yaz
mıştım sana. Oranın bir adı daha 
varmi',: İnekhane.. Her maçta o ka
dar çok ^Ineeek. ineek!, diye ba-
ğırılıyor ki, stadyomun bir adı tla 
inekhane olmuş. Yüzbinler .ahp da 
kulüpten, top oynarken becerik
sizlik eden futbolculara seyirciler 
söyle diyorlar' 

— Ah ulan ah, sen öyle bir inek-
.sin ki. otuz kilo ot yersin, yüz gram 
süt verirsin, onu da arka ayajm-
la devirirsin... 

Hangi akıllının aklına esmı; de 
hugün hastahane yada "inekhane 
denilen eski İnönü Stadyomuna 
sonradan Mithat Paşa stadyomu 
arimı koymuş? Herhalde anayasa 
getirmek istedifi için Mithat Pasa 
ya kızan biri olacak.. Zavallı hür-

'Mindaıı büvlik sav
ılır miydi'' Adı ve

rilen stadyumda binlerce ağıt 
«İnecek!» diye barbar batırırken 
zavallı Mithat Pasa'nm da kemik
leri — kaldı.vsa — sızım sızım «iz
liyordur. , 

Sana blrşey söyliyeyim mj Zür-
lettin, AP. Hler iktidara, geçer
lerse, sanırım." iJlr isleri oranın a-
dıııı eski şekline çevirmek olur 

Frenk bir 15de kullanılnfak için 
herhangi birşey icst eder, sonra 
biz o icadı frenkten alırız, ama "liç 
bir frengin, hatta şeytanın bile 
aklına gelmeyen, bambaüka bir i; . 
.de kullanırız Gece maçlarında 
top alanını ısıtacak lâmbaların 
konduğu o kaça demir kulenin, 
stadyuma beleş girmek için iskele 
diye kııllanilacagı hangi frCnein 
aklına gelirdi? Sen şu bizdeki akla 
hak akıllar durur. Lâmbalann de
mir kulesini stadyom duvarının dı

şına ve yik:ı.'iııa kurmusl.'^r. Tırma
nıyorlar bu kuleye, ta üstünden 
tribün duvarına atlıyorlar. Burda 
anlattığım kadar kolay bir is de
ğil bu, korkunç!.. Deh!îetle onları 
seyrettim. Hele ancak on yasında 
kadar bir çotuk tırmannı. sonra 
üa tribün 'Juvarına atladı, heyecan 
fian yüreğim ağzıma geldi sandım.. 

Be5ik».ı<; — Cılatasaray maçına 
gittim. "Seyirci: 42 bin 983... Sen 
Inına .50 l)in de .. 42.9R3 kişi bilet
liler, bir de şeref tribünündekiler-
Ic baoiıı tıibiinüıulekiler. kartlılar 
var. . Va hele canlarını hiçe sayıp 
duvarlardan aşanlar, demirlerden 
tırmananla.- kulelerden sarkanlar? 
benim beş dakika durup seyretti-

BCî dakika kadaı; onları seyrettim. 
Yalnız ben seyretmedim, o demir 
kulenin dibinde iki de polis sey
retti onları... Polisler tırmanamı
yor ki demire, öbürlerini öniesm; 
alttan bakıp duruyorlar. 

Yeni yapılan tribünler üstünde 
de sukuleşi gibj bir kule var, üs
tü tepeleme «idam dolu Bin aşağı 
düştü mü, parçası kalmaz. Sen dü
şün maçlardaki o kavgayı, itişip 

kakışmıyı.. Kulenin tepesinde bir 
l;arambol. haydi beç kişi aşaiı... 
Göreceksin, blrgün gazetelerde 
böyle bir facı^ nkuvacaiı*. 

Jim,demir kuleden otuz kı?ı m""-
dı içeri. 

Düz duvara tırmanıp içeri da
lan top delileri Canlannı hiçe .<a-
yıp dikenli tellerden, duvarlardan 
allıyanian, yüksek kulede tüne -
yönleri, aşağılan hayret ve takdir
le seyreden polisler.,. Onbınlcrcr 

ağızdan püsküren «İneeek!» nağı.v 
lan... Sonra, topçuların Alman ha 
kemi itip kakmaları, tartaklanıa-
lan...- ve 50 bin seyircilik dev biı 
stadyom yaratıjı... 

tste bu sörüntüyü aklında tut. 
Simdi, bu maçm oynandığı günün 

gecesi Şehir Tiyatrosu sahnesinde 
oynanan Beıtolt Brecht'in cSezuan' 
in iyi msanı> adlı oyununun başı
na gelenleri düşün. Yuhalar, bağı
rıp çağırmalar... Stadyomdaki 
«IpeeekS nağraları yerine, tiyat
ro salonunda köpüklü, salyalı «Is-
temezüüük!> nagraları. Stadyom-
da Alman hakem itelenip kakılı
yor, tartaklanıyor; tiyatrod,! da 
Brecht'in piyesini oynayan oyun
cuları itip kakıyor, tartaklıyorlar. 
Stadyom seyircileri, top oyuncula
rını şişe. minder yağmuruna tutu
yorlar; birtakım ti.vatro seyircile
ri de sahne oyuncularını sövgü 
yağmuruna tutuyorlar.. 

Zürfettin. sen, Galatasaray — Be
şiktaş maçıyla Brecht'in yanda 
kestirilen oyunu arasında nasıl bir 
İlişki var. diye şaşacaksın,.. Oysa 
ben bu r̂'"" yazılanmda bu jliskivi 
îana aniatmııya Cüli'̂ 'yırum v» is
tiyorum ki gerçekler artık kafana 
dank etsin. Spor .yazarı delilim, 
ama senin gazeteyi önce tersinden, 
.vani spor sayfasından okuduğunu, 
sana spor adına yutturulan afyonla 
uyuşturulmuş bir yurddas (daha 
dnjrusu bir seçmeni olduğunu bil
diğim için, senin spor sayf»sı tir
yakiliğinden yararlanarak, bu ya-
^IlarıIhı sana okutmak istiyorum. 

I 

Brecht, dünya ti.vatrosuna bir 
.enilik getirmiş, O yenilik, kısaca, 
nedir bilir mi.tin? Oyunlarım sey-
i'cdenlci'i silkelemek, sarsmak, keJi-
dine getirmek, düşündürmek... E-
vet, Brecht m yaptığı tamtamına 
işte bu: İnsanların kafasını iki eli 
arasına ahp boyuna sarsalıyor, va 
kaianna yapışıp silkeliyor. «Heec.v, 
uyuma, uyan'» diye bağırıyor. S c 
bu kadarını öğrendin mi. Brecht'
in ne yapmak istediğini de öğren

din demektir. Brecht, seyircilerini 
.silkeliyor ama, sersemletmiyor. 

Görüyorsun ya Zürfettin, Brecht 
tedirgin edici bir yazar. Çünkü in
sanlar çoğunlukla silkelenip sarsı
larak kendilerine gelmek, düşün
mek istemiyorlar. Tersine uyuş -
mak, tedirgin edilmemek, yıvışıp 
kalmak istiyorlar. Bu birtakım in
sanlar da kendilerini tedirgin »den 
Brecht'i sevmiyorlar. 

Ben de tedirgin edici bir yaza -
nm. Okurlarımı silkeleyip, sarsıp 
kendine getirmek istiyorum. Tedir
gin edici olduğumdan bir takımla-
rınca sevilmiyorum. Bu spor ya
zılarım da Zürfettin, s« ı i bir dut 
ağacı gibi silkelemek içindir. Ve 
şimdi sana diyorum ki Zürfettin, 
tiyatroda oyuncuların tartaklan -
masıyla stadyomda hakemin tar
taklanması, tiyatroda Brecht'in pi-
.ve.?ine çekilrn vuhlerla Jtadyc/m-
daki «İnek> nağralan arasmda çok 
yakın bir ili-ski vardır Bak. o 
ilişki nedir: Zürfettin. bir in'Jan 
düşün ki. bütün organları tam ora
nında, ama yalnız ayaklarından 
biri iki metre uzunluğunda olsun. 
Yada şöyle: Normal biçimde bir 
adamın karnı on metre (Tenisliğin-
de olsun... B^ska bir sdam, her ye
ri tam ölçüsünde, ama valnız sağ 
kohı beşvüz kilo geliyor Yine baş
ka bir adam. her .veri iyi, amı bur
nu bir metro.,. Böyle bir inpan 
pö7(inün önüne getir. Korkunçtur, 
dogil mi? Böyle insandan korku
lur ıjrenllir böyle insana oeırır.. 

İşte bizim toplumumuz böyle bir 
.caip. böyle oir acınacak, bövle bir 
'<orkunç ve iğrenç bir beder.f'ir. 
Ilraz dnha .-cıkh.va.vım Bu vnzı-
ınmla brni «pnra düşman <anan-

(Davamı 7. aarfatfa) 

= ^ Karjıyakamn A''"^' ^ # 1 1 
— ^ na'aı «u günlard» «" ^j. g 
E arasında dtğü, Ud <»»»^!jj«# 5 
= tmda Scalmıa. Bfr yönd» J_̂_ j , -; laio! Bunları geçmek lâzımdı, bunla- ~ <Iü««r mi düşmez n»l m»'" ^j),.. ^ 

n düşünmemek lâzımdı, önce bu Ş: İokl tarafta «O.» l»inıli *" L„na'- ^ 
maçı seyreden 300 kadar kalaba- E Ai'aya girenler Ahm«* ^g,jı <; 
lığa futbol oynadıklarını ispat et- ZZ ya basmışlar garartlvt' 
mek lâzımdı. Halbuki dünkü Altm-
ordu . Feriköy karşılaşmasmda bu 
saydıklarımızın hiç birisi olmadı. 
Altmordu'da bir Melih vardı. Feri
köy'de bir İsmet, bir Mahmut, 
bir Rıdvan ve bir Mustafa zaman 
zaman ferdi hareketlerde ustalaş-
tılar. Ama bu bir maçı, koca bir 
futbolu anlatabilmek veya yaza-

— Karşıyaka'yı kurtar, b'» ** g 
~ çatanlığını yapalım.* i 

I Bady Guord 
anceS'S! = ^ Model olarak Burtla" _ ^ 

H " ter-in ihtiyarlamış Sf"̂  fi ^ 
= dir. Adı Halit Cetinkav» 1 ^ ^ g 

bilmek İçin yeter malzeme değil- H tarihinde bir iki defa * i ._ ,r . i 
di. Bu malzemesizlik sadece bir = giymiş, sonra da g * ' " ' ' ' / ^ U . ^ 
tek golü anlatacak kadar kısırlaş- Ş bahçe kulübünün bok» *!'' ,jıt ^ 
ti. Su halde Feriköy - Altınordu ; : şube kaptanı olarak Bey»'' 
maçmm tek golüne kısa kısa do
kunup işin içinden çıkalım. 

Dakika 27: Rıdvan soldan çabuk 
bir top yakaladı, düzeltti, ortaladı.. 
Mahmut havaya çıkıp bir peyk at
tıktan sonra topun, boş bekleyen 
Mustafa'nın önüne düşüşünü hazır
ladı. Onun, sol şutunu kaleci Mü
min çelmiEti ama, bir metre hava 

— Meydanına çevirmişti. y j jj 
~ Geçen yıl murakıptı. ^^]esi i 
E ise, bir idare heyeti "'^'^yy- ^ 
~ imâline niyetlenmiş- Sonr» , , 4 

lantılar"' ^ g — duk ki; topli _ gece '"*""""'j,«h 
— dilini bazı tertemiz Fenen> _̂  
~ celilere sürtüyormus- ^ rf 
= Ve galiba bangır ^^'^^"^ '> 
~ bağ:ınyormus: «Ben grubC jj 
= yum.» diye ... Bari Ha!» v g 

ya kalkan meşin yuvarlağı rüz- — tinkaya'ya iki şeyi hatırla" J 
gar âdeta üfleyerek Altınordu — hm.. «Grup» başka «GurUp» " ^ i 
- E kadir. Bu biirr... DiU"! "'S^fn- 5 

= ye sürterken dikkat etsin. 
filelerine kadar götürdü; 1-0... 

Bu rakam Türkiye Kupasından 
bir takımın daha elendiğini göste
riyordu. 

E kü her biber tatlı degilöir' |5 
= ikiii... lîj 
mıııııııııııııııııııııııııııiiiııııı" 

I 

«Hîî iül^ 

KALİTESİZ MAÇ - Çok atvittit ve kalitesiz geçen dünkü wri 
W]r . Altuordu maçından Mr «nıtantane,. (Foto: M. KüÇO»'' 



»ra*»** 

;lorij 

Flarne"** 

\ 

•ener*»»» ^ 

angır ", i 

HaJit C'.g 

j i:MAyı5 i&as 

)raf ak odasına dikkat 
f De V t N»' - hası ( 

| f"»^T-*. 

^̂ U kadmlar, kocalarının kişiliğinde Gregory Peck gibi 
'"f erkek bulmak istiyorlarsa, o evde mutluluk aran-

' '"ünkü bu, bos bir hayaldir. 

Evlilikte mutluluğa kavuşabilmek için hiç bir erkek, ka
rısında Marllyn Monroe'nun dişiliğini aramamalıdır 
Aksi halde aradığını bulamaz. 
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jAZNAVOUR 
KÎÖSKÖVA'El[ 

I ENİNORAiyd* verdiği konserlerden 
sonra Moskova'ya gelen ünlü Fran-

az şarkıcısı Charles Aasnavcur, Sovyet
lerin başkentinde, her gün akşam.yediy» 
kadar ortadan kaybolduğu ve konserden 
pek • • önce bulunabildiği İçin, kendisiyi» 
blrlikt» çalışan müzisyenleri ve peşinden 
aynlmayan gazetecileri hem şaşırtmış, 
hem de meraklandırmıştır. 

Aznavour'un 
görünmeden 

kimse» 
yaptığı 

\ 

$ 

( 

^l^ariea Aznavourıuı MosKovaya yaptığı yoicuiuK ve oraaa verdiği tcon-
*«rler, oldukça ilginç bulundu. Özellikle ünlü Fransız çartocısının gün-
'îüzlerl nereltere gittiği ve boş vakitlerini nasıl geçirdiği, çözülmesi güç bir 
Probl^ olarak ele alındı u ku konuda geı^tll söylentiler İleri sürüldü... 

p l G t L İ Z Tıp BirHI) tarafmdan ys -
yınlanan ve «ok Ogl çeken «EvieB-

meft» adında bir kitap, genç çiftlerlR 
nnthı bir evlilik hayatı ı^çirmek için 
neler yapmaları gerektiel konasunda 
repyeni biliciler rermektedir. 

Bo kitap, tncflterenin en t a n n -
mıç dokt«»rian tarafından yazılmıştır. 
RvUUkte, kan kocanın P«UliJH kana« 
mınn c«;ltU TSnlerden ele alan bn bi
l in adamları, her şeyden önce, e r k e ^ 
lerin, evlilik ve kadın hakkındaki dfi-
f&ncelerinl değiıjtinneleri lerektieinl 
belirtmişlerdir. «Evtenmekn adlı hu ü-
gl «eMci kitapta ayrıca şn dttşünc»-
ler Heri sttrflhnfiştitr; 

Evliliğin temeli 

Moskova'da, lılç 
ye gorunmeaen bütün gOn B» 
hakkmda «eşith tahminler . . , 
ileri sürülmüştür. Sovyet / 
gazetelerinden biri, Azna- # 
Tour'un, Devlet Bakanı 
Mikoyan ile Kremlln'e gi
derek, eski zırhlan gör
düğünü ve daha sonra, 
hem Bakamn hem de ün
lü şarkıcının bu tarihi zırh
lan giymeğe kalkıştıklan-
nı yazmıştır. 

Bir başka gazete de, A»-
navournm Moskova yakm-
larmdakl Brodino savaş ar 
lanmda atla gezintiler 
yaptığını ve bu gezintiler
de kendisine iki Ru« sü
vari yarbaymm refakat 
PttiSini ilen sürmüştür, 
tanmroi! sarkıcmm kız-
kardeşi Aida ise, Aznavo
ur'un opera ve tiyatro 
temsillerinden çıkmadığını 
söylemiştir. 

Hayranı çoic | 
Bu arada, Aznavour'un 

Stanisiavski tiyatrosunda
ki özel locasmm. gece geç 
vakitlere kadnr, çeşitli zi
yaretçilerle dolup taştığı 
ö^nilmiştir. Gelenler »• 
fasında, Sovyetlerin, en 
ünlü şairleri, romancılan. 
müzisyenleri ve fikir »• 
damlan vardır. Hattft ta-
vestia gazetesi yazı işleri 
müdürü Adjubey'in, siyasi 
bir mesele hakkında Aznar 
vour'unı fikrini bile sordu-
JM söylenmiştir. Kruççef-
In daniadı olan Adlubey. 
genç Sovyet şairi Eugene 
Evtuşenko'nun, «New York 
Canlan» adlı şiirinin t r 
vestiada basılıp basılma
ması ile ilgilidir. Başkan 
Kennedynln ölümü il» fl-
eıli olan bu şiirin »on mıı-
rai, «Amerikalılar Bask»-
'iınu nerede?» sonısunu İh-

b i r r ^ n ^ u S y İ S e k V y e m ? ' toplıyan .mtLtK. adi, kitap, çiftlere mutl^ug. 
yaymltnmasmm doğru «v V-) TT^-^^ I fv ^ . M . '̂  T ,°?""y'''- ^u arada genç evlilere de şimdiye kadar duymadıkları ya da 
lup oimayacahnı, An» > âS '̂̂ duymak İstemedikleri gerçekler açıklanıyor. Kitabın yazdıkları Utblk edilirse yakandaki fotogranardt fcb-
vour'dan lormuıtur. rülen cUtler gibi muUuluia eritmek kolaylaıı^or. 

Mutlu Mr evlUlk hayvttmn temeli, 
kan « • kocanm kendi katıiliyetlerinl 
gellştirmeleriyle gerçekleşir. Kadınland 
slyaal hürriyetlerini kaandık lu ı • • ^ 
konomlk OaJamdaa da bajjımsı* b(r 
hale gelmek üzere olduklan yirminci 
yüzyılda; sadece Icocarun ev maaraflft-
nnı görmesi beklenmediği gibi, kad»* 
s m da evdi tıir hayvan gibi endnd» 
oturmaA doğru buiunmamaktadıza 
Hattâ. Mr kadının ekmek parasuu k»* 
lanmak istemesi ve kocanm da ev I9-
lerinl görmesi bile, mutlu bir evllU-
|1 engelleyen bir şey değildir. 

Dr. Dlck Glover, ba konnda «Syle 
yacıyor: «Tamamen erkek ya da t»-
mamen diş) bir lnsano|la bulmak im-
kansHsdır. B n ^ n . en başardı kadın 
berberlerinin erkekler arasmdan çıktı-
İını sSrÜToruf. Kadınlar arasından 

I9 adamları, makinistler ve şo-
f5rler çıkıyor.» ' 

Mutlu bir evlilik 
Dr. IMek Glover, mnthı bir evli-

ni in , kan re kocanın özel kabiliyet
lerini, hiç Ur ntanç duyurusuna ka
pılmadan ortaya çıkardısn bir evlilik 
olduğuna sSylemiştir. Bn filıre Dr. 
Ann IMulllna de katılmakta ve Knvl« 

demektedir: «Bilimsel ince
lemeler, kadınlar ile er
kekler arasındaki farkın r» 
kiden sanıldığı kadar bü
yük olmadığını açıkça gös
termiştir.» 

Fiziic birleşimi 
«Evlenmek» adh bu ki

tapta, evliliğin temel ku-
rallnnndan birinin sadece 
parayı ve maddi kıymeti o-
lan şeyleri eşit olarak pay
laşmak olmadığı; kaygula-
n, meşguliyetleri ve zama
nı da eşit olarak pavlas-

.mak gerektiği ileri sürül
müştür. Aynca, fizik bir

leşmenin. evUlik hayatı ba-
kımmdan herşeyden daha 
tjızla önem taşıdığı ve eenç 
Çiftlerin hayatlarının Oct« 
birini geçirdikleri yatak o-
dalanna gerektiğinden <1o 
sok önem vermeleri gerpk-
tlgt belirtilmiştir, Dr. 
Chesser, bu son noktaya il-
(rtll olarak sftvle diyor: »Ya. 

tak odan. evHUlün ter il
dir. Herhanal bir toptantı-

-y» gittiği zaman sûslen:p 
pöslenen bir kadın, koca
sıyla yalnu kaldığı zaman 
saçındsJd bigudileri çıkar
mıyorsa çok bOytlk bir na« 
»• etmiş olduğunu bilmeli
dir* 

lon olsnk, gene evlileria 
haysUerindeM inıanltn e|< 
hrİBte gflmeie kılkısms-
Imnnı yanhş oldviv ve ka« 
dmlann Mr Gregor» Peck, 
erkeklerin d« Mr Marilvn 
Monroe artmala kalkış-
•aktan vazgeçmeleri gta, 
pMiti oeUrtUmiıtit. 
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Hayatınızdaki erkek 
sizi daima sevecek mi? 

• • • • • • « « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • 

Coğrafi bokımdon 

Türkiye hokkında 

neler biliyorsunuz? 

^VMMMVMMMMÎ vntf̂ ^ 

Elbetteki hayttuımn erkeği sizi »tvıyer. EllMtU ««kuım efe*-
djyeta kadar silr»etk aşklardan oldujunu biliyorsunuz. 

P^kat aşkın pMif bir meziyet olmadığını bilmelisiniz. Savil-
mek iç|n, sevilectjc biri olmamız şart. Bütün insani münasebet
lerde olduğu gibi, ftnemli olari ulak teferruattır. 

Aşağıdaki sorulara doğru olarak cevap verin. Böylece erkeği
nizin aşkını llelebat muhafaza edip edemeyeceğinizi öğrenebilir
siniz. Sorularda cevap vereceğiniz bölüme göre, netireyi (a) ve
ya (b) diye İşaretleyin. 

1 ~ Sıhhatinin pak rarlnd* 
•İmsdltını bildiğimi ısman, 
kandili ila avda kalmak Utar 
mlılniı? (a), - . Yokaa hartaya 
rağmen iizi bir yere gdtürme-
n gerekliğini düfünür musu
nuz? (b) 

2 — Kendisini bütün kufuı-
ları Ta zaafları ile kabul et
meye hazır mısınız? (a) — Yok
aa 4ilediğinlz gibi de9i«tlnnek 
niyetinde misiniz? (b). 

3 — Kendisi vo ini hakkında 
hecseylni sisa söylamasi gerek
tiğini mi düıunüysrsunuz? (a) 
— Yoksa (İze anlatacakları hak. 
kında kendisinin karar verme
si gerektiğini mi düşünüyorsu-
•uz? (b). 

4 — Bazı arkad«|lanndan 
heıılanmıyorsanız, bunu belli 
atmak için ban sözler sarf et
meniz gerektiğine kani misiniz? 
(a) — Yolcsa hepsini oldukları 
gibi kabul etmeye razı mısı
nız? (b). 

5 - Her erkek gibi, o da a-
rada-sırada doğum gününüz, 
evlenme yıldönümünüz gibi 6-
nemlt olayları unuttuğu zaman, 
bunu aeı acı kendisin* söyler 
muinli? (al — Yoksa biraz in-
aaflı mı davranırsın»? (b). 

i -.. Bir bMka kadına baktığı 
laman cok kıskanır mısınız? 
(a) ~ Yoksa bunu neşeli bir 
iaUafeyle ho« karşılayıp, gü
ler geçer mlslnls? (b). 

y — Ergeç aranızda bir gün 
anlaşmazlık çıktığı zaman, bu
nu umuma arzedip, meselâ kar
deşleriniz veya anneniz babanı
sın önünde halledihnesinl mi 
latarslals? (a) — Yoksa bunun 
M n l ı arasında Bael hlr mesela 
•Iduğunu mu düşanürstinüz? O») 

I — Bir kavgadan sonra, ka
bahatli olduğunu anlayıp slz-
d«n özür dilediği zaman, surat 
asmaya devam eder misiniz? 
(a) — Yoksa slı de gülüp ge-
tar mlainU? (b). 

1 _ tktaüsl de İlgilendiren bir 
haımr alınacağı saman, kendi 
41t«ttneMilsln de anunM kadar 
•asara alınmaaında ısrar eder 
misiniz? (a) — Yoksa İkinci 
plinda kalniayı mı tercih eder-
alnlz? (bl. 

i t — t l ı a * evlilik devamlı ve 
•ralıkau bir yanş , birinin di-
tarUia htktan olması İçin o r -
lunmast mıdır? (a) — Yokaa 
IVI W«inln bUden saadeti bul-
•laat mı? (b). 

(Cevabı 8. sütunda) 

SEKİZ 
BAYKUŞTAN 

HANGıSi 
FARKLI? 

RŞŞmDB gordujunüi 
ŝ l̂ ij b^ykufUn biri, 

otakilerolen farklıdır? 
Bunun hangisi olduğu
nu yanm dakika İçinde 
bulabilir misiniz? 

(Cavabı 8. sütundan 

Büyük iemizUh 
CIMDÎ, bize lütfen cevap ve

rin: Bir iş defteriniz var 
mı? Oraya, sıraya konmuş 
işlçrlnlz hakkında ufak not
lar yazıyor musunuz? Svet 
ise ne alâ! Cevabınız hayır i-
.se konuşalım: Programh iş 
yorgunluğu yarı yarıya azal
tır. Zamanı yan yarıya ka-
anndırır. Hattâ masrafı da! 
Hamarat bir kadının temiz
lik programı şöyle olmalıdır: 

1 — Hergünkü rutin te
mizlik.. Yatakların havalandı
rılıp yapılması, yerlerin »i-
linmesi, toz alınması vs. vs.. 

2 — Haftalık temizlik: Haf
tada bir defa camlar silinir, 
yerler ^İnlr, taşlar arap sa
bunu İle temizlenir. Halılar 

il W MA [m 

silkelenir ve .silinir. Bu Ltını^-
ligi mümkünse bir yardımcı 
İle yapmak İyi olur. 

S — Ayhk temizlik: Oort 
haftanın birinde, bu temizlik 

R/lEMl-EKE'rtMİZ Coğrafi b»-
"*lomd»n Mr «ok «aernkUe 
Bösterlr. Bu konuda herkes a> 
vev çok bUğl sahibidir. ''a-
kat umun tle herk-un bilgl-
sj çeşitli sorulara cevap vere. 
rek anlaşüır. Siz de bu sorula
ra cevap veriniz, blljlnizl ölçü 
nu' 

t. «Hstilcsrnas» issai bu|iiB 
Türkiye'de hanfl isina altında 
biliniyor? 

a) Marmaris, b) Mumla, •) 
Bodnn. 
:.> Yordıunıızun ttçUnctt bfijrtik 

(ölü hangi'idir 
a) Beyşehir, b) Btridir, •) 
Burdur. 

Bir çeşit dama 
HALMA 

SelâmlıK ı 
TAHTASININ benıeylji se

bebiyle lU oyun dab^ da
ma «utıfma girer. Bunlardan 
biri Halma'dır. 

Halma 16 x 16 = 256 kare
li bir tahta üzerinde oynanır. 
Bu kareler de açıklı koyulu 
renktedir, tki oyuncu ellerin
deki 18'ar taşı, tahtanın İki 
köşesindeki karelere yerleş
tirir. Dört ki§i oynuyorsa, ay
rı renklerde 13'er taç, tahta
nın dört kösesine yerlefltlrl-
lir. Takım yoktur, dört kişiy- 9ekll: 1 

Sakarya aekrinin ana kolu ı-u-ı •••.'ıj'j'j'..r -,--','--'--'-'-'----'-''''^''---'--'-'-',^f-,-'-^ -n* .ı'Ln_n_f .-.nj 3 
ar"<tdakl şehirlerin hangisinden 
IK""r? 

' Onla, b) Bilecik, e) Burss. 
îıüney DoSn'd»" ««en <*«-

\i ne isim veıiriz? 
al Poyra», h) Karayel, c) Ke
şikleme. 
.'t \pulyont Gölü denilen han-

f ultimiizdür? 
a) IJlubst, b) Msnyss, e) Sa-
nanc». 
I İmparstor Romen Diynjen, 

»• virtte Alpaslan's To^Uditl 
CK I) İstanbul'a içtirilip hsn|i 
au. * I hapsedilmiştir? 

a) BarfU. b) Heybeli, c) Kı> 
nalı. 

1 lörkljt kgnnlkn'Btn mnrıı» 
tetb ne ktdardu? 

a) 6950 km. b) 71IM km. • ) 
ü.̂iOO km. 
g. Asrı Dağından sonra t%t-

kiye'ııin en yflksek dafı banıt-
sidir? 

i I Firelyae, b) Kaçltar. e) Mp-
han. 
V «rüdızeli» kaıası ksn^ y\-

«yete balıdır? 
•) SivM, b) MnM>, e) Tta-
ceU. 

t«. A4aiıd4U lelürMen luuf 
gftf iJitUtln komşsN dıtUt.r? 

«) r»İTtrb!«»" '•> SUrt, e) Mnf. 
U 4M|ıd«k« tehlıterİmisdeB 

Ijanjlslnde Havj ilam yekto? 
a) EUat. bl Akhisar, ci Mer-

ıtiwM 

Şel^il: a 
ken de herkea kendi hesabı
na oynar. (Şekil: 1) 

Her tajm iki hareketi var
dır. (Şekil: 2): 

1 — Satrançtaki Şah gibi, her 
yönde birer kare yürüyebilir. 

2 — Ondan sonraki kare Boş 
ise, hangi yönde ve renkte olur
sa olsun, yanmdaki tasm üze
rinden atlayabilir. Bu oyunda 
taş alma ve mecburi yürüyüş 
yoktur. 

Kendi taşlannı karşısındaki
nin başlarken taşlarını koydu
ğu karelere daha önce götüren, 
oyunu kazanır. Taşlanndan bi
rini ilk koyduğu yerde bırakmak 
isteyen ve yürütmeyen oyuncu i-
s«, kaybetmiş sayılır. 

Bu oyımda kullanılacak stra
teji, taşlin atlayarak yürütebil
mektir. Ustalık, kendi köşesin
den karşıya kadar birer arayla 
taşlarm dizilmesini gerektirir. 
Bu arada, hazırlanan diziden, 
karşı tarafın faydalanması 
tahlikesi de her saman var
dır. Yftni oyuncu kendi kazdığı 
kuyuya düşmemek için de dik
katli bulunacaktır. 

1 w 
rnif 

W 

1 
E3 0 0 1 0 0 • 0 0 1 1 0 • 1.0 

Hangi köpek kimin 
g U ikî Târâmiî çocujrun «tap-M^n de kundllen 

|lbl yaramaz HangiSüıin kimin köpesi oidu-
fuûu Böyleyebülr misiniz? 

(Ctvabı 8. tutunda) 

Şekil: 3 

BI|t VARYANT: 
lOO kgreli bir daq^ t4ht4tı O-

«erlnds de Hşlma oynanabilir. 
Bu durumda IS'er veya l&'et fu 
kullanılır \s Ĥ ima anctk tkl 
kiîi arasında oynanabilir. (Se
ldi; 3). 

(Sanuacu iamaatmu: Ytnn) 

Adıiff koymoik 
«•fjNİVERSlTEDE okuyorum. İki sene oncs mezun 

olaa bdr arkada«unla sözlüydük. Bakın tozliiyils 
Mle diyemiyorum. Yedek subaylığını yaparken, onu 
pek İS gönlüm. Altı aydur, Sivas'ta bir inşaatta çalıgı-
yor. Bana verdiği sösU unutmuşa benziyor. AUahtan 
Icl bu söz, aramızda verilmişti. İkimizden ba^ka bilen 
yok. Bir şey değil bu durum çok gücüme gidiyor. 

Bu vefasızlık, bu saygısızlık beni bütün erkekler
den soğutuyor. Sizinle dertleşmek İhtiyacım bundan 
duydum. Bana hayli kararan durumumu aydınlatacak 
bir ışık tutmanızı rica ediyorum.» 

Üniversiteli (LâleU) 
g E N sizin durumunuzda, lıiç de karanlık bir taraf gör

medim, se"gili üniversiteli Bilâkis son derece açık, 
aydınlık, berrak bir manzaranız var. Işık tutmaya kalk
mak işgüzarlık olacak. Sadece görüneni söyliyeyim: 

Arkada,şmız blrara sizinle ev
lenmeyi düşünmüş. Buna inam-
nm çünkü Üniversite arkadaş
lıklarında sahtekârlık pek yay-
gfin değildir. Yalnız irizde, çoğu 
zaman kızlarla erkekler, .ancak 
üniversite çağında ve aynı sıra
larda oturmak sayesinde arka
daş olabildikleri için, hislerinde 
biraz mübalâğaya kapılır ve al
danırlar. Bizim gençlerimiz ilk
okulda tki cinse ayrılır ve an
cak altı sene sonra fakültelerde 
buluşurlar. Bu altı sene. her 
İki taraf İçin de, iki ayrı cinse 
mensubiyet bakımmdan, pek 
parlak geçmemiştir. Tekrar bu
luşma çeşitli yamlmalara gebe
dir. 

Uzatmıyalım. Bir buçuk sene 
yedek subayda, altı aydır de ye
ni başlsdıgı işinde sizi unutmuş 
görünen arkadaşmız, peşinden j 
gitmeye, düşünüp üzülmeye değ 
meşinden geçtim, hattft sadece 
arkada; olarak bile güvenilecek 
Mr erkek olmadıl̂ nı, h»yli a-
çıkça ortay» koymuştm. 

Anlaşıldı mı? Bir defa mıu 
bir tarafa bırakm. Kendunzle, 
yani incinen gururunusla olan 
meselenlai de, yaklaşan İmtihan 
aylarında kendinizi derslerinlae 
vererek ve aklmm kullanarak 
halletmiye bakın. Ve bu hâdise
den, bundan sonra da kimseye 
bahsetmeyin. ^ 

Sizin ıçüı bu, kenetli bir tec-l AKŞAM - Balık çorbası 
rübedır. Önünüzde kocaman b!r \ Tepsi börefi (upanaklı), 
hayat var. Bu dersi orada 
ItrlendlrtTKive bakm!. 

daha bir gcni.ş tutulur. Dolap
lar vs., boşaltılır. Dip köşe i-
yice gözden geçirilir. 

4 — Bir de senede dört de
fa mevsim temisllği vardır. 
Halılar kalkar, sobalar kuru
lur., bunun gibi mevsime gö
re evdeki eşya ile alâkalı bu 
t«mlzllk, bfiyük temizliktir. 

.t — Bunun dışında, yılda 
bir defa da, badana boya gi
bi, tamir rs.. gibi evin bütü
nü ile alâkalı temizlik vardır. 
Bu da yıllık temizliktfa>. 

Bir defteriniz varsa, bütün 
bunları orada protramlar, 
her temizliğin ihtiyaçları 
neyse yazar, masra{ını hesap 

•11114"» 

Î.İI!J8 zımMP«» ' f ^ S ^ S 
v«dox -iusiauiip a l̂io*!'"»" ^ 
.ı^^ »putîistııu 5IM «'«»« •"' , 
•u«/SBidoj u«nd « «U'P ,^^^ 

-ap ıtuısamaato »"**'" .''«^»d 

-TS BPB1« '«SZlUipBldüJ " * ^ ^ 

-o jnssuı 8««iaıl »P «^^^ ^ 

-.<,» •awsu«an«ıl «»f'!!:rti!» 
-n ı « a -.ılM-unp »W'^„7,^»l 
Biıtı »oi ası Bpuısw« m-? 
.doı uuBiUEnd z!u;l!«s^ ^'^'•,^ 

:q8 :cii :q9 'tıs '<i*''̂ l̂if-uK*^ 
:iBtdBAao tugeP "'• ^̂ ŝ» 

u»nü (T) azıutpuan "!'• ^ 
mSop J3H znunSnpio «ı 

Ol •6'» 
•» '8 •9'I 

eder. Yardımcısını temin e-
derseniz... siz de rahat eder
siniz... biz de. Ama görüyor
sunuz., er kadınına hiç du
rak yok 

j^BJİoa 

;o 9 •« j 'a •» '«I '8 

«pui3|3(«4 a î̂̂ '*"J' 
u«puıi9(«q 

•uızüll*^ 
•|s 'unSnso.") UBIJO ^vi^<?:^ 

-•punzıiHio W'n=>°t**S*!/-. t 
-TO »A IS1|0«q OIUÎAS «**^ nıflllOİ 

tVi ututoi3fT;qsisBU I'"'*!: ^ % 
-•ouad zBAaq umiAS ?' '" ^i 

•y,q u,puu«l5J,^ 
•<ıl03trt:̂  unnS3i«̂ «3I ^ \ 
-la uıuıjw»» 51 uıSU^a ^ ı< 
•ma uBpuuaıiîîia "*^'*r-» 
-Tq uflpuuBidflS UOSPI^-rtfli'' 

-OJO 8A UBIUİBO UOÎ"!^"!?,,, Ul' 

•ei njnpaıuo uıuıS^**"' ^ ( 
•W3|3(«A« ijBs uıuraC«un»»^^j ujp 

-9 laÖBbf BUlllB UIU13"İ "^^ j 

loumq SA m«5 PTBPl"*' , 

: J9zuaq îP'A 
•su...a ^^^^^ 

uv)in3(X«q 

^ssmntçP 
Hnd¥AB^ 

BIZIM KUGUE SIRLİRIHIZ I 
• SOFRA örtülerinden sirke ve şarap lekelerini ^^i^ ' 

için lekenin üzerine hamen tuz dökün. Bir müddet öyiec* 
kın, leke hemen çıkar. ^y 

m İPEKLİ kumaş üzerine dökülen yağ lekeleri un ^\^f 
nlır. ün, lekeyi birinci defa almazsa bu ameliyeyi t*'''*! jl̂  
bir İki defa, leke üzerine kalınca Wr Ubakm un k (««^ -' 
•undır. 

\ 

X 

NASIL PİŞİRİLİR 
(Saray usulü karnabahar) 

MALZEME: 4M »r. kuıkatı hoyu» «I — J »it, bM •oiaıı — J 
rumurtt — T kaıık »ü« v«ya vanx ötil yajı — Tuı — Blb*r. 

l̂ AHNABAHARI ajıklayıp, çiçeklerini sapından ayırın. Yumurta-
j'» bulayın, 7 ka.sık yşğda pembe pembe kiiartın. 
Kızaran tarafları tencerenin kerarma jelmek üzere üstüste di

zin. Kujbası eti karnabahardan kalan yağda kavurun, tencerenin 
orUtuıa yağla beraber koyun 2 orta baj »ojanı yuvarlak yuvarlak 
doğrayın. Karnabaharın üzerin» dizin, 

1 bardak lu (lalçılı olabilir), tuı, 
biber ekin, Ort» atejte, 45 dakika 
kadar P<!lrin. 

1 m 6'' ' 
• Paslı re lekeli bıçakJ»^ 

•kere de karbonatla ovufl-

• BAYA- lYAN ** ,̂ (6 
karbonatla yojurup »<*^ ,, 
yıkamak lâzımdır, terey»8»" 
eımtırak tadı gider ve tazei 

• KUMAŞ üzerindeki 
lekelerini çıkarmak İÇİ" 
rlkll Ri İle yıkamalıdır. 

Mit»"' I 

lUGMÇE 
^ : 

X 

Bugünün yemekleri 
ÖĞLI - Balık Ilgara. 

Saray usulü karnabahar. 
Kanşık komposto. 

''•• t Kanjık komposto. 

CUUiUK — Göçebe Uiun b*cakiılardaıı tü jçm a\l»H*^ jjjy 
gagalı bir iruj, ortalama agırUğı 150 gr. kadar gelsn ^^^t' 
vanm eti yağsızdır. Fakat av etlerinin en lezzetlil'r'Ppj-
dir. Kaarnı ile mart aylan araaında avlanırlar. C'̂ '̂̂ ı̂»-
»irllmeden evvel, içlen ayıklanmadan ve tüyleri yol"'"^ 
dan 2, 3 işıün ayaklarından asıhp bekletilmelidir, 

DAĞAR - Ağ« vaj-van toprak kap. ^ . 
DAĞLIÇ - Kıvırcıktan sonra eti en çok beğenilen koyu" ^ , 
DALAK - Kasaklıp hayvanların en gevşek dokulu ve Ĉ * ^ l i 

İl İç uîuvlanııdan biri Bilhassa ızgarası kansız '̂* 
hiAtalara vedlrlUr. 

^ 
J 

istanbul sinemala.nnda yalnız 1 haftada 1,5 MİLYON bilet satılıy£ 

İ S T A N B U L R E K L Â M - 2 2 61 öj 
A 

^ ^ " • ^ ı * . 
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A K Ş A M 
• A T F A l a 

•3'I 

^ t 

puısMj* , 

ıpio« t 

« * * : 

• M ^ 

il 

'̂ '«ÖJf KrıJJ-
5Hİ VI tüm yil-
*W Gülseren 

s«n) Dünya ?ü-
feWk müBaba.-
*^ın* katıl-
**k ü»re Ame-
^y* Btüği 
«'«îa Helly. 
"««j'u da d-
y^et etmiştir. 
l^^i GÜİMren 
Kocaman (E-
*•"' Unlu alttör 
-̂ uöy Murphy 
"• hlr gezjnH 
«»Minda görü
lüyor 

i ^ * » . ^ . 

J 

Tiyatrodan 
I — — — ^ 

beyaz 
peraeye 
olan akın 
devam 

I ediyor 
Tıldırna Ûmai Wr tHınd* tltyri EaM İl» bcMUter cöriilttyoih 

|Yı/c/ırıiTi Ona/ cfa 
I beyaz perdede.. • 
I Gece tiyatroda oynuyan 
.gündüz ise film çeviren 
IÖnal'dan rejisörü memnun 

I 

'J'İYATRODAN sinemaya geçen aktörlere bir yenisi »Jclen-
mlştilr. Arena Tlyatrosund» başarılı temsiller Teren Tıl-

dırım Önal, Uludağ Film Şirketinin teklifini İcalnıl ederek, 
«Hostes Hanım» kordelâsmda oynamaya başlamıştır. 

GULSEREN KOCIIMflN'ın 
nmerika'lı mühendis ile 
olan aşkı hâlâ 
devam ediyor 
"Anıo konunlor evlenmeyi güçleştiriyor 

s.,̂  

HoUyvıooi MtıhtMrim^ 
ALİ SAM yoMyor 

I OS Angeles •« Hollywood 1»-
zçttleh bugünlerde,, 196S Tto-

kiye güzeli (Sülseren Kocaıpan'-
ın bir Amerikalı mahendi» ü» 
evleneceği hakkında uzun usadir 
ya yatılar yannaktadıriar. 

Geçen sene Long Beaeh şeh-
rmde yapılan milletlerarası fû-
lellik yanşmalannda memleketi
mizi temsil ederek finale kalan 
Gülseren'in geçen ağustos ayın
da BAIiLARD adında bir fOze 
mühendisi ile tanışarak evlenme
ye karar verdikleri açıklandı. 

Müsabakalardan sonra bir 
müddet daha Ik&metini luatan 
özelimiz ile birçok defalar gö
rüştüm. Kendisi bu husustaki 
karar ve düşüncelerinden bana 
hiç bahsetmemişti. 

Geçen s^ı gazetecilerle görü
şen mühendis B.'.LLARD'dan 
.̂ unlan «iSrendlk 

— Bugün Türkiye'deki Ameri
kan Kcnsoloslugundan aldığım 
bir mektupta. Gülseren'e turist 
vizesi verilemiyecegi bildirilmek
tedir. Göçmen olarak gelebUme-
xi ise seneler sonra mümkün o-
labilecek. Avrupa veya Meksiko-
da evlenmeîe karar verirsek ni
kâhımı? istedi^miz anda kaabll 
olur. Ancak bu çok masraflı bir 
İftlr. 

Los ^ngeleı TlmM jııetesl hu 
olay hakkmda »ütunlannda f* 
niş yer ayırmakta rt Amenkşn 
vlae kanunlannm bu iki sevgili
nin blrlecnneelnt «nfel olacağı 1-
lerl rtrOlmektedlr. 

Hollywood'un meşhur dediko
du rajam Walter WinchelUse; 
çiftin hadran ayında kati mıret-
f» »vlınMikİMİnl KJylflyör. 

3ALLAR0, batın msnsi(pl|n-
' »on olarak söyle dedi: 

- GKUseren İle birleşip mesHıt 
:• hşyat rtrebüiTieml*, artık A-

n*rikan hÛkürtıeHne kalımı hlr 
Erten noll}î<ood'd. ikeo ı». 

Uülseren Eüen arkadaşıma AM 8ar Ue birlikte 

Sansür «Abidik 
Gubidik Yeşşe» 
ismini kabul etli 

Qt)N$mAY ninÜB «tvirdlfi 
^ • « OatOrk lennıirin W> 
rolde ejmıdılı flliB* nmOr, 
«AMdlk GuMdlk Ytıte» lıml 
nln verilmesini ksbui etmlsür. 

Kurul daha 6nce bu ismi argo 
bularalc reddetmlf, ancak ya
pılan Itlrar karfinnda «l!vet> 
demlftlr. 

•ıtürk fcrendlİB rttK«lk İM 
klîlnh» rolünfl ernıdılı bu ffl-
mln çekimi 4e tamamlanmıçtır 
pi\K\tn prodüktörfl olan Orhan 
Oünjlray, an »«unda hakkın 
gerini buldufunu iBylemlftlr 

•tnıflr Kurulunun kartruıı 
«e\lnçl« karnUdıJhnı btldlrerı 
GüRilra:': 

<0n klnlerct Û a hıreadı-
^Buı be Iftnia taat kabul 
•dümeterdl, eek IM 4uruiB-
«M kalacaktık. Çek ıtiklir 
toArktu^umuı bt|i»ua galme-
<b damlıltt. 

Tiyatronun şöhretli aktörü 
Yıldırım Önal, otobüs hos
teslerinin hayatını ele alan 
Ur filmde rol almaktadır. 
Filmde baş kadın oyuncu o-
larak da Ayla Kaya görüne
cektir. 

Kasımpaşa'da bir kahvede 
film çevirirken konuftuSn-
mua Yıldırım önal; «Sinema
yı nasıl buldunuz?» sorusuna 
şu cevabı vermiştir: 

Şansını deniyecek 
«Sinemayı terdb eden 

aktörlerden kaçıncı ol
dum bilmiyorum. Ancak 

I Binemada şansımı dene-
I yeeeğim. Bugün için ad-

nema Ue ilgili birşey söy-
I lemem boş olacak, za

manla tecrübe kazanaca-
I £ız-> 
I Bu sırada Ptejlsör Nlzamet-
I ttn Uludas, rolünü anlatmif 
I TC kamerarıın karşmna ge-
I çen Önal, rahat bir şekilde 
I oynamıştır. Önal'a, diğer bir 
. sorumuz çöyle olmuştur: «Sl-
I nemada ahşamadıgınıa bir-

|ey oldu mu?» 
I Önal, film çevirmeyi zevk-
I M buduğ:unu bildirmiş: 

I ezbere rol güç 
«işte bu çok önemli, a-

I lışamadığım ve alışamı-
" yacağım tek şey, ezbere 
I rol oynamak. Belki Tüı^ 
I atneması^ın en aor yanı 
I bn, senaryo hakkında 
I tam bir bilgi ahnamıyor 
. ve önceden ezberleme-
I den kameranın karşısı-
* aa çıkıyorsunuK. Bn bü

yük hata, oyuncular, rol
lerini daha önceden ez
berleyip gelmeli. Birçok 
film yıldızlarının neden 
başarıya nlaşamadıklan-
nı şimdi anlıyorum» de
miştir. 

Rejisörü memnun 
önal, sinemadan böyle dert 

yanarken, filmin rejlsöri\ Nl-
zamettln Uludağ, aktörden 
çok memnun görünmektedir. 
Rejisör, «Önal rolünü çc* ra

hat oynuyor, ben hiç düşün
müyorum bile, aaıl diğer »-
yuncuların üzerinde duruyo-
rum> diye llive etmektedir. 

Yıldırım Önal, akşamlan 
tiyatroda «Sezar» roünü oy
narken, gündüz de film İÇİB 
uğraşmaktadır. Otobüs hce-
teslerlnln hayatının anlatıl
dığı filmde diğer rollerde, » • 
rol Tezeren, Hayri Caner. U-
ğur Kıvılcım, Mustafa Daf-
han ve Ferhan Nur oynamalı-
tadır. 

I 

yMMS<SAA^ı<MM»*»<w»»«»>^^w>^^^^ 

ARKA 

Oi'h^n Günıjirays 
lak memnan. 

«Abidik Gubidik» İsminin kabul edılmetuıden 

PENCERE 
Figüranlar 
rehin 
kaldı 
CİNEMAMN ea k«n«k «• 

Urll ilerinden kM « i 
flgtiranlariB koounder. Ba« 
n figüran bfiroIanııiB, t*»?' 
leri artist yapmak vaadi O* 
kandırdıkları ve kSttt yolla» 
r« dü;itlrdüktei •Syleair. 
Bnnlan il|ililer d* yakmdaa 
bilirler ve nedense bu der
din halledilmeli için bir ça
ba föstemıe«ler. Bütün Tflrk 
'•İmlerinde yer alan flsttraa 
sınıfına filmciler de faala de 
İtT vermezler. Tek keUıne 1-
1e dejenere olmuş bir kamı-
dnr bn. Geçen hafU içinde 
de yine bir Türk filminde Z> 
kişil bir fÎRüra nımba rol 
aldı. Geç vahitlere kadar set
te «alıştılar. FUm BrenkSy'-
de bfr klMrte «ekilmekteydi. 
O gflnfln «alışması tamam
landı. Figüranlar, İstanbul'a 
dönecekti, fakat ne vanta ne 
de ortalıkta figüraneı vardı. 
Zorlukla bnlnnan taksUerle 
figüranlar Kadıköy'e gidiler. 
EUetinde takri fleretlcftel 
karşüıyacak para yoktu. Ş«-
förier, figüranları bırakmadı
lar ve aavallılar da ne yapa-
eaklanm şaşırddar. En ae-
nnnda, b « yelevlar, I f t -
nmltnn ha 'ns aeıdı-

İ v ve ualanud» toplıdıUtn 
parayla hem taksi ücretlerini 
Bdediler, hem de ikinci «ı-
nıf vapur bileti al»8k, !•• 
tanbul'a geçmelerini eailadı-
lar. Figüranlar KarakSy'e •-
yak basınca saat U t «oktaa 
geçmişti. Bu figüranların ban-i 
d nimdr rol aldıklarını *•• 
vs y-— .{1 tarsfın-
flatı aldatıldıklarım mı »ora-
csksınır? Rir »nemli rtejtffl. 
Çttnkfl hn ı»ldl »lajrtâr pek-
ok filmlerin çeldnılcrinde 

me>dana gelir. Herkes tsra» 
fından da normal karşılaaır. 
Muhtemeldir ı-t •-'•'" kalan 
"-" •ınlar 8n)İT»«"'»w |;fla-
lerdf Tftıl reni Tlrk fUmto» 
rinde de rülp evnıvs rol ak-
cal\'«T<iır 

Tıldmm önal: Ftkn fCvtraMyl aevkll buioyer. 

'R. Vadim ile 
çalışmal( 
zevkli oluyor/ 

JİHE FONDA «Tadim çagıııztı 
bflyflk rejisfirleriDdeo biridir» diyıv 

Jane Fonda. Parise geldi 

' " • • • • ^«MMI IMMMIMMMMMMI ¥*dtaB: Teni Mr İlk 

•TANINMIÇ Amerlkah tt/ttt 
Henri Fonda'mn kUB J«M 

ronAa., rejisör Roger Vadi» 'S» 
çevirdiği «La Ronde» adlı flbıd 
bitirmiştir. Filmi bitirdlktan aan-
ra Ur aralık Amerlka'ym 4Bnea 
genç yıJdıt, yeniden Parlak fil» 
mlş ve Vadim İle bulusmu«t|ff. 
Roger Vadim ile dedikodulu Uv 
gönül macerası geçirmiş elduiv 
•öylenen Jane Fonda'mn P*» 
!!§•* dOnflşO manAh ktffila»' 
mıştır, 

Jane FVmd&. kendisiyle ıfiA» 
şen bir gazeteciye, çunlsn sfif» 
lemistir: 

•HoUj-vood'da kalsaydıOb 
babsmm km olmaktan kaf̂  
tolamıyacaktun. Ralbaki hm 
Imnu istemiyorum, Puis bana» 
bem sanatım b«m de hayşt MİM 
kında bir çok şey ötretH. Ay»» 
ee Rager Vadim Ue f«hınafe' 
tan hSTiik bir revk dnyaytmik 
Vadim fljf tUm ««vlıen Ur a ^ 
tiril hakkında, h e n n , «tfte ]•> 
nl Ur Brigitte» dJy«rl|r. ^Mtf 
hen bo SSM aldırmıyvnBB. ^ 
büJTetll bir rttlrüdn VtCp/faf 

HMMMit « * lar v v . tmm> 
v»dln! çalımınn en (aesdl I*» 
(ijhrl'Tindı-n biridir AyTM*. er
kek olarak da çe«ı etkü^id W 
kimse eldulSBi eSylenel^taU Ji 



B A T F A : 1» 

— Ififı rtn-
dürüyomm... t-
yi fecelerl... 

Burhan i-îiiii!iîîn-İHİİÎ-i»i-î«Hİİİ:in!ÎİH:iiiiiiniiiwi![ii:lin:!înn 

Y A Z I S I Z I , 

Taş meselesi 
UEH ziyalette kabalığı ile tanınmış bir aktris, yanındaki ol

gun görünüşlü bir katlına; 
— Demek kırk beş yaşındasmız, dedi. Ne feci, düşüncesi 

bile içimi kapıyor. 
Olgun kadın müstehzi Wr tavırla cevap verdi: 
— Ya demek bu yaş sizde çok feci hatıralar bırakmış!... 

Londralıla' 
garip oluyorlarmif 
DÎR iskoçyal, Lon<l>-«'<î» ' J 
** ni saçird>kten sonra y^^^ 
na dönmüştü. Arkadaşı l«n 
ni ziyarete peldigl « ^ W«%^ 
dan konuşmağa l'oy"'<'"'";ijyi« 
rlnclsi Londra intibalannı şro 
anlattı 

- Yahu, dedi. şu LOIK̂ -Uİ̂  
çok tuhaf insanlar. Bir f' .^ 
telde idim, »damın Ş » " » , 
gece yarısı saat kıde ^ 
yumruklamağa başladı. *' j. 
musun, gece yansı saat 
kide.. -̂  

öbürkl hayret etınl»ö: 
- Ke, dly« lordu, ten »• » * 

tın o aamanî , 
- Hiç, dedi, beriki. W 5 ^ | ; 

çıkarmadım ve gaydamı «»«»~ 
dpvam ettim! -• 

Turist 
azmış 

y O L üstünde bir 
lokantaya uğ

rayan turist, gar
sona omlet ısmar-
lamıştı. Az sonra 
gelen omleti bitir
di ve hesabı iste
di. Fakat hesap 
seldijfi zaman tu
rist gözlerine i-
nanamadı, bir om
let için 12 lira is
teniyordu. Garso-
ni' çadırdı ve hay
retle sordu: 

— Burada yu
murta bu derece 
az mı bulunur ki 
bu kadar çok pa-
rî< tftiyorsunu2i7 

Garson gftyet si
kin cevap verdi: 

— Hayır, bayım, 
yumurta az bulun
maz, turist ax bu< 
lunur' T A B I 8 I S t. 

Zensfinîn 
y«?) 

Y^^SLl bir aktöt 
arkadaşına (Zeı 

dini şöyle anlatı-
yordu: 

— Dostum, asa-
S% yukan altmış 
be? yaşıma geldim 
Kenarcığimda da 
föyle birkaç mil-
yoncuğum var. 
Yalms sen fu ise 
bak ki ondokvzun-
da Afet gibi bir şa
nsına tutuldum. 
Acaba elli yasım
da olduğumu söy
lersem onu daha 
kolof) mı elde ede
rim dersin? 

Arkadaşı basını 
iîet yana nUaâı. 

•— Fofc eanım. 
dedi. ona seksen 
i/astnda olduğunu 
»öyle muhakkak 
ki daha kolay el
de tdeeekaint 

i!i:;:!!Mi:!: 

Hugo'nun cevabı 
r^lCTOR Bogo'nun henüz şlihret bulmadığı genfllk gftnlehn-

de »nnıı istikbal vadedici yaoüannı basefle küçümsemeli Mı 
adam: 

Cesur çocuk 
o AB A sömestr sonunda inuala-

maat için karnesini getiren 
, oğluna tüyle çıkıttı: 

— Karnelere bir de eesaret 
notu koıuaydt muhakkak en yük
seğini ten alırdın. Zira böyle bir 
karneyi bana getirmekle cesareti
ni ispat etmiş oldun t.. 

Temkinli rehber 
İSVİÇRE Alp'lerinde bir turist 

kAfllesinl gezdiren rehber tu
ristleri şöyle ikaz ediyordu: 

— Çok dikkat edinlc baylar, 
bu bölge son derece tehlikelidir. 
Fakat sıuıu da unutmayın ki; 
şiyet düşerseniz, hemen sag la-
rafımza bakınız, zira manzara 

' harikuladedir. 

Kıskanıyormuş 
gtRİSt : 

— Dünyamı) en mesut a-
' damlan solaklardır, dedi. 
• ,Öteki: 

— Ahhh azizim, seni kıska-
' ^yorum dive cevap verdi. 

Tarif 
iJitfAiA' bir aelıkanlı garsonye-
^ nn tarifini söyle yaptı/ordu: 

— Odanın bir köşesinde yiik-
»elc sadakat (pikaplar için) ö-
htir kösesinde ise sadakatsizlik I 

tltvaal» ba lartnaı 
kaaırliTaBlar 

AmU 
KARSA» lAYKAllA 

— Bir sigara 
takdim etsene, 
bak paketini 
bir türlü bııla-
miTor 

• • • 

• • • 

-^ Senin baban ç«k M-
yük bir adamdı... dedi sen 
niye olmadın?, 

Hugo eevaben; 
— Senin baban da fofc 

naaik Ur adamdı t... dedi 
va yflrfld*... 

AkıIIanamamış 
A KIL hastanesinde ikS delinin 

biri arkadaşına dönerek: 
— Şimdi bir hareket yapaca-

Ilım... Eğer buradan çıkmaya 
İftyik bir adamsan, doğru ce
vap verirsin, dedi. 

— Sor bakalım: 
Deli ayakta dimdik durarak, 

öbür deliye sordu: 
— Ben he yapıyorum? 
— HİÇ bir şey yapmıyorsun.. 
— Apartımanın dördüncü katı

na çıkıyorum..-
— Nasıl olur... Yerinde dunu 

yorsun?. 
Dell arkadaşıyla alay etmeye 

başladı: 
— A... deliye bak... Asansör

le çıkıyorum anlamıyor musunv. 
Demek sen daha akılianama-
mışsm!... 

Sözde baytar 
jl^ENDtNE baytar sUsfi Te

ren birine bir SkBı ge-
tirdUer. 

— Bunan karnı şişti, ne 
yapacağız? demişler. Adam: 

— Bn hayvan gebe, ceva
bını verdi. 

— Efendim im inek de
lil öküz, dediler. Kargılığı 
fu «Idn: 

— Bono daha önc« ni-
fln söylfmedinU?. 


