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Kıbrıs'ın taksimi için: Magosa • Lefkoşe - Lefke hattı 
kuzeyinin Türklere verilmesi arabulucudan istenecek 

TÜRKLER VEHİ PUN HUZIRUIDI 
Marma 
Saparsak 
Yunanistan 
jiukabele 
Bjeceh 

^»nan Dışişleri Bokonı 
•Sovoş müınl(ündur*dedi 
V.m ATÎMA, A A . 

3*1* '," °'5'Sİeri Bakam. KP A-
«etS) "^anchester Guardian Ga-
H,^'.,"'"habirlerinln «Şayet Kıb-
hır^ *? '^''•k çıkartması vuku bu-
««It • ^""anistan harp İlân ed»-
v»fj^,"^'"'» sorusuna yu cevabı 

^j' unanistan hiçbir »aman Tür-
«iinü , "̂ '""̂  '"'• hareket teşebbü-
hr 'tî-.̂ ""'"e almayacak, fakat. • -
tifle İ^.'''^'ye bir çıkartma hareke-
tea]3j°:'"'5'rse, Yunanistan savunucu 
dj jj *'' alacak ve aynı zaman-
kuvvM ^"™larmı himaye için 
''cakt '̂'"'̂ *'""'̂ '̂  zorunda ka-
tarjıJj "̂̂  takdirde, Yunanistan 
*t '"oan hiçbir surette temenni-
n , r olmayan bir çarpış-
y^J 'yr i müroktln sayılamaj:.» 

p ^ **NCAUVER (Kanada) A F 
•inin T!^ Eö'Sesi Muhaceret daire-
»lay^^'^dürti L.S. Hawkins son za-
'»k w''* ««alilerini terkedip ka-
j ^ '•'»rak Kanada'ya «ığınan Yu-
lUrM, '''^"tzcılerin sayısının ««aBÜ 

5a\l1 ' '^"*"- söylemiştir. 
Ju„y'^'"s. sığman tayfalardan ço-
liijjç" ^̂  sini yeni aşmış ve asker-
'^Inı • ^"P"»»"»? Bençler olduk-
lıin.L"'^'*'"*? ve bunu Kıbrırtakl 

'"•^a atfetmiştir. 

Haçlarm değil, silahların gölgesinde.. 
Yortu d e p , tedhiş karargâhı.. 

Barış Kuvveti dün şafakla 
beraber görevine başladı 

i 
Din adamı ktırMİ-
nl tB«ıdıöı hald* •> 
Itnl kaiıa bulayaa 
tsdhlsct papaz Ma-
karleı'ua vardun-
cılatı papazlat da 
Kıbru'ta tedhlf 
kampanyasına P*T-

vauzca kalttanakladırlHr, 
İsle yandaki retimd* gö
rüldüğü qlbi, yortu mb* 
naubctiyl* bir Yunan 
birliğinde v«P>lan töran* 
papazlar da kaiılnıuı v» 
Rum askerlarinin silUılart-
a ı takdis «İmlalar, yaal 
tıhrlklerda bu lunmuı la ıd» 

ij<,uî\^^^y . . . ' r . . ' ^ . , ^ y.4« 

Kıbrıs'ta Humlarıa sU&hları 
papazlar tarafından takdis 
tdlUyer. Türklar iaa ailihla-
l u u Tanzmın takdisine sun
maktadır. Yandaki resimde, 
silahıyla beraber koyunlarını 
otlatan bir Türk ceban görü
lüyor. 

• 
Gençlffc teşekkülleri 
reiormlart destekliyor 

E. VELİSSİHİOS O. KARYSTtNOS M. KALONMENOS D. MADIANOS 

Yurt dışı edilecek ^ 
Rumlar açıklandı 
Bazı yardım cetniyetleriyle ilgileri görülen 
rumlar hakkında tahkikat genişletiliyor 
T tntKlYE'yı lerketmelcri kendile

rine tebliğ; edilen Yunan uyruklu 
^edı Bum dün resmen açıklanmıştır. 
' nisana kadar yurt dışına çıkacak 
'Jli'iı bu şahıslar şunlardır; 
DiMtTRi MONİKOS; Beyoğlu istiklâl 

Caddesi No. 176 da komisyoncu, 
OtONtS VAFATAS: Beyoğlu İstiklâl 

C'sUdesi Elhamra apartımanı kat 1, 
NIKO ORLANDO: Beyoğlu Bostanba-

;;i Ko. 51. Tüccar. Tophanede Amc-
likan Pazan çalıştırıyor. 

DİMtTRt MADİAHOS.- Kazhçesme'de 
t'tri fabrikatörü. 

'•-LEFTHERE VELtSSARtOB: Beyoğlu 
İstiklâl Cad. 347 Simtel Ticaret 
Şirketi sahibi. 

MİATHEOS KALOUMGNOS: Tünel'de 
folnpafçı ve foto raalzemeclsl. 

0DYSSEU8 KARVSTİMOS.- La Jönes 
nıağazaları sahibi. Beyoğlu istiklâl 
Cad, No. JOl. 
Bunlardan tüccar Niko Orlando'-

nun Galata Maliye şubesine 31.823 li

ra vergi boıcu olduğu görülmüş, em
lâkine el konulmuştur. 

Diter taraftan, dokuz Yunan te-
baah ftunıa da 2007 sayılı kanun ge
reğince mesleklerini değiştirmeleri ve 
ts Kanununa uygun olarak çalışma
ları, akst halde yurt dışına çıkarıla
cakları tebliğ edilmiştir. 

Sınır dışı edilmeleri kesinleşen, Yu
nan uyruklu Rumlardan D. Varoşta 
ile Dımltros Manıkos halen yurt dı
şında bulundukları için bir daha Tür-
kıye.ve dönemiyeceklerdir. 

NİÇİN ÇIKARILIYORLAR 7 
Polis ve resmi makamlar bu şa

hısların vurt dışı edllmelermiB «ebcp-
lerlni açıklarnamnitır. Ancak bu yedi 
Yunan uyruklu Rumun da İskanbulda 
kurulu bazı gizli maksatlı yardım ce
miyetlerinin kurucularından olması 
gözden kaçmamıştır. Ayrıca önümüz
deki günlerde aynı şekilde bazı Yu
nan uyruklu Rumlar daha sınır dışı 
edilecektir. 

D. MONİKOS 

I Yayınlanan bildiride«Zaman kaybına 
: artik tahammülümüz kalmadı»dendi 

İ')ç büyük gençük tevekkülü, dün yayınladıkları ortak bildiri O» 
reform hareketlerini savunmuşlardır 

Türkiye MiU! Gençlik Teşkl- I 
lâtı Genel Başkanı Orhan Ka-
rataylı, Türkiye Millî Talebe Fe
derasyonu Genel Başkam Nafı» 
Duru ve Milli Türk Talebe Bir
liği Genel Başkanı Yüksel Çen
gel imzasıyla yayınlanan ortak 
bildiride; girişilen relonn hare-
ketlerinin gençlik olarak destek
leneceği bildirilmiştir. Bildiride 
çöyle denilmektedir: 
1 Memleket gerçeklerine uygun, 
* özellikle vergi, toprak ve 1da. 
ri reformlan ve toplum kalkm-
masında esas teşkil *decek her 

(Davamı M T Bü. » da) 

Uc Senatör ile dört 
milletvekili CHP'ye, iki 
milletvekili llP'ye girdi 

ANKARA, ÖMI 
Bağımsız milletvekillerinden 

Cavit Oral ile Sinan Bosna dün 
eski partileri olan AP ye dön
müşlerdir. 

AP nin bağımsızlara tanıdığı 
mühlet bu akşam son bulmakta
dır. Bazı bagımsızlarm daha bu
gün AP ye dönmeleri beklenmek-
tedir. 
CHP'YE TRANSFERLER 

Kütahya Senatörü Bahaattin Ö»-
bey, Erzincan Senatörü Fehmi Bay-
soy, Kütahya Milletvekili Rauf Kl-
ray ve Bağımsız Çorum Milletve
kili Necnii Öktem. Zonguldak Se
natörü Akif Byidogan, Bağımsıı iz
mir Milletvekili Kadri özel: İle İft 
koalisyon bakanlarından Nihat Su 
da CHP'ye girmişlerdir. 

LEFKOŞE (Ajanslar) | 
J^ IBRISLl Türkler, Birleç • 

miş Milletler arabulucusu ! 
na, adayı iki federal hü- ; 
kümele bölmeyi hedef tu
tan bir plân vereceklerdir 
Türklerin hazırladıkları 
plânda bölünme hattı I 
Kibrisin doğu kıyısındaki 
Magosa sahil şehrinden 
başlayıp Lefkoşe'nin için 
den geçmekte ve tama- ı 
men Türklerle meskûn 1 
bulunan batı kıyısındaki 
Lefke'yi de içine almakta
dır. 

Aradaki «mır Türk ve Yunan 
birlikleri tarafından korunacaktır. 
Bu suretle adanın beşte biri Türk
lerin idaresinde olacaktır. Türkler 
tarafından üç aydır hazırlanan 
plânı, arabulucu Sakarı Tuomioja-
nın da benimseyeceği tahmin edil-

(Devamı Sa. 7 8ü. • da) 

General Gyani Banş 
Kuvvetine nezaket ve 
sabır tavsiye etti 

LEFKOŞE. A A . 
Kıbrıs'a gönderilen miUetleraraaı 

barış kuvveti kumandanı Gene
ral Gyani. Birleçmiş Milletler kuv
vetlerine hitaben yayınladığı gün
lük «mirde şöyle demektedir: 

«Hep birUkte çalışabilmemiz ve 
Kıbns halkının tam işbirliğini ta-
mln edebilmemiz için bize dü$en 
rörevde elimden feleni yapmaca 
çalışacağım. 

Hedefimiz tniUetlerarası ban« v« 
Cüvenllği korumak, çarpışmaların 
t«krar!anmasııu ftnlemek İçin ali
mliden geleni yapmak ve gereklr-
aa, kanun ve nizamın Ada'da mu
hafazasına ve yeniden tesisine ça-
lışmaktır. 

Cegitli durumlarla karşılaşacaksı
nız, bu durumlarda en iyi silâhl-
Bit, nezaket, sabır ve soğukkanb-
lık olacaktır. Milletlerarası kuvva-
tln bir barış kuvveti olduSunu dal
ma hatırlamanız lâzımdır.» 

^ CEVİZLİDE kurulu Si- Makinesi Fabrikasında dün 
^ b a ş l a y a n greve 300 işçinin yüzde 70 1 katılmıştır Resimde 

Türk—Iş'ın de desteklediği greve katılan işçiler görülüyor.. 

Almanya'da bir maden 
hazasmda 5 Türk öldü 
Homm civarındaki i m ilunal kablosunun, ^Babasıiletattışan 
konması üzerine vukubuldu. 5 ölü daiıa var i srenc intihar etti 
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BEYO&LUNA babar g -

Besoglunda bir mağaza orl]lnal bir metod uygulamaktadır. 
Vitrinine eski Türk usulü bir havuzdan başka mağazanm gi
rişine bir »gaç keailerck konmuş ve dallan sun'i çiçekleri* 
donatılmıştır. Yukarıda büj-ük ligi çeken mağazanın yamn-
dakl ağaç görülmektedir. (Foto: AKSAM — A. GÜNSEV) 

Zeki MOren, sahnenin 
lıosreiine dayanamadı 
Sanatçı, Nisan'da Ankarada sonra 
istanbul ve Izmirde şarkı söyleyecek 
Türkiyenln en popüler ses yıldızı ol«ı ve filmleri hasılat reko

ru kıran Zeki Mürmı, Avrupa ve Amertkadan da film çevir
me teklifleri almaya başlamı;, ancak bunlara cevap vermemiştir. 

Amerikaya yaptığı geziden dön
dükten sonra, sahne hayatın
dan ayrılmış ve angajmanlarmı 
geri bırakmış olan sanatk&r 
dün, «İlkbaharda d» herhangi 
Mr yerde çalışmayı düşünmü
yordum, ama sahne hasretine 
dayanamadım» demiştir. Les Va-
gas'tan çeşitli film teklifleri al
mış olan Zeki Mûren, bunlann 
mahiyetini açıklamamakta ıs
rar etmiş ve «söyliyemem» demiş
tir. Mürenln yabancı bir stüdyo 
hesabına film çevirmeye rıza 
göstermeyeceği sanılmaktadır. 
Sanatkâr, «artık bir yerde de
vamlı çataşma.va da paydos» 
demiştir 

Zeki Murcn. bu yıl sanat ha
yatında da ilk defa, ilkb*har-ya» 
programını önceden açıklamıştır. 

rOıvamı Sa, T Stt, S da) 

VARATAS 

Mi OLDUĞU INUŞIUIMIDI 
Yoğurtla zehirlenen '/ yaşındaki çocuğun 
*^ardeşleri Î « Kaatil i^nnemizdir > dediler 

t İZMİR, «t*l 

***tfi İktnc) Atır cera Mahktmtiinda bu «naa 6ı çocukları laıalmdan cinayet 
•"suyla İtham edUml»tir. ' (Davamı Sa. 7 Itt. * da) 

M, ORLAMDO 

Sosyal Jleskenlerdb bekârlara 30 metre karelik yer verile-
cek — GAZETELER •* 

İMtlr - Mtfiım «okaeak bir jrr baMam!.. 

HAMM (We8t{alya-Ren), AA. 
Dün Hamm civanndaki Sach-

&en kömür madeninde içlerinde 
5 Türk bulunan 10 maden işçi-
.si ölmüştür. 5 işçimizde yaralan-
ımştır. Kazaya bir ikmâl kablo
sunun tamir sırasında kopup 
1000 metre derinlikte bir küfe 
Üzerine düşerek parçalanması 
seb .t vermiştir. 

ÖLEM tSCtLERİM İSİMLERİ 
Kâiada cim .'ı Tdrk işçisinin kira-

llklert »u seklide açıklanmıştır. 
Denulıden Alt Ĵzgur, Ankaradan 

Muharrem Akbulat, Adanadan 
Mustafâ Kuyluk, Ankaradan Hay-
Gttin Göçmen ve Yozgattan Nuri 

Tekin gül. 
(Yaşları ve memleketlerindeki av 

admltri mevcut delildir). 
(Davamı ta. T ML I te) 

ANKARA, ötal 
Okula devam etmeyen Yaşar Ku-

yuhan adında bir lise öğrencisi, 
dün sinema önünde babası ü< 
karşılaşmış, aralarında geçen tar
tılma »onunda tabanca ile intihar 
etmiştir. 

Baba. tarUiiııadan sonra Cebeci 
yönüne giderken» silâh sesini duy
muş, arkasına döndüğünde oğlunu 
kanlar içinde ölü bulmuştur. 

Filiz Akın. yıldınm 
nikâhı ile eviıniyor 

Film artisti Fllır Akın İle pro
düktör TüıKer İnanoğlu yıldınm 
nikâhı ile evlenmek üzeıe dün 3. 
Sulh Hukuk Mahkemesi'nden ge
rekli imi almııjlerdır. Çiftler ni
kâhtan «onra Uludıfa. balavmı g-
daocklardlr. 

I K X t MÖ m : 
•aarct Sarkın 
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Dervişin zikıi ne 
ise fikıi de odur: 
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PAZARTESİ gunu öğle
den önce Çankaya'daKi Cum
hurbaşkanlığı Köşküne jıitan 
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Günün Haberi 
i Havalar ısmınco 
: ANKARA Aılkarad» 
: havalai'in ısınmaya yüz 
5 tutması üzerine ö^ellikJe 
E gecekondu mahallelerinde 
E rastlanan su • yüzünden 
E kavgalar yeniden baı$laraış 
E tu . Bunlardan iiki diin 
^ Sultan Murat Malıaltesin-
: de olmu.ş ve çeşmede su 
: dolduran dört kadın sna 
E meselesinden kavca etmıs-
E lerdjr. Olay daha sonra 
E polise iıitikal etmiş ve suç 
: lu görülenler yakalaıımış-
E tır. 
* l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l 

AP. Lideri Gumu.şpdJa, Gur-
sel'le birbuçuk saatlik bir gö
rüşme yaptı. Konu, azun ha
zırlıklar ve danışma kurulla
rından alınan karara aorf. 
AP nin tek başına nükümet 
kurabileceği üzerineydi. Ni
tekim Gümüşpala, Kıi^ıciın 
kapısı önünde kendisini sı

kıştıran gazetecilere yaslayı 
ağzından çıkardı ve: 

«— Teklif edildiği takdirde 
AP tek ba.şına hükümeti kur 
ma görevini alabileceğini söy
ledim » dedi. 

Gerçi Gümüşpala, Gürs»l'« 
böyle bir teklifte bulunmuş
tu ama, bunu yekieıı 'Oyıe 
böyle diye söyleraemlşri. Gü-
müşpala'ya göre. İncnıj ar

tık hükümet edemiyordu, si
nirleri zayıflamıştı; ikide bir 
«çekilirim ha!» diye gözdağı 
verişinin tek nedeni nep hur
dan geliyordu. AP bundan 

yangındı. Ne demetti «çiltıü-
rim»? İnönü, cam istiyordu 
ise, çekilebilirdi, analar AF 
deki aslanları elbet boşuna 
dcgıl, asıl bugünler için flo-
gvrmuşlardı: AP hükümet 
kurmaya hazırdı. Yeter ki. 

Ap nin Gümüşpala'lı bu 
sert çıkışı, günlerdir Ankara
lım politika kulislerinde iör 
konusu ediliyor Ap hüküme
ti — İnönü çekilirse tabii — 
kurabilir mi. kuramaz mı? 

Meclis koridorunda Gümüş 
pala'nın yaver-! hası Şinasi 
Osma'ya bu konu üzerindeki 
fikrini sordular. Osma: 

— Sizin için birşey defıj-
mez . Dedi. Giden paşam 
gelen paşam dersiniz, olur 
biter! 

"Sual sormak isteyen 
var mı?,, 

ESKİ koalisyon kabinesinin 
yaz saatini kış saati olarak 
da uygulayıp yurt çapında 
büyük bir üne kavuşan sana
yi bakanı Fethi Çelikbaş'ın 
uzun bir süredir ne sesi çı 
kıyor, ne soludu. Ünlü Sü-
merbank .Savaşı, da Burdur-
lulann «Çelikkata» lı millet
vekillerini hayli yorup yıprat
tı tabii! 

I 
iiııııııııııııııııiHiıııııııııııııııııııııııııııııııiHiıiiiıııııtıııııııııııııııntnttııtrifttiHiııtııııııııııııiHirtırııt̂ ^^ 

NANELER 
MERKfeZ-î KANAAT; 

•k Oin • ban nazariyelerin iddia ettiği gibi - sırf sos-
yal münasebetlerden doğan bir müessese olmayıp şt 
küçük dünyamıza geliş, gidişimizin ötesindeki meçhul
lerle Ugili olsa gerektir. Mistik hislerde nasibi olanla
rın gönlünden din kolayca sökülüp atılamıyor. UUf-
tığıa kanaat bu merkezdedir 

Vâ—Nû 
(Zafer) 

USTAD ZOBU'YA SORMUŞLAR... 
— Sahnev- koyulacalı eserlerin teBf mi yoksa ter

cüme mı olmasına tarattarsınu? 
— Doğrusunu isterseniz, telit eserleri bizim mali

mi! <tîyr kuzguna yrvnsn nasıl gdrönüiM Sylece ••• 
ver oynarım. Tercüme eserleri de komşumun rengi 
güzel, terbiyesi güzel diye sever okşarım. 

Vasfi Kua ZOBU 
(Perde) 

Siyasal çalışmalannm Ta
nı sıra Çelikbaş'ın bir özelli
ği daha vardır: Bilim adamı 
yanı DP li Hür, Partili ve C-
H.P li bakaıî eskisi Çelikbaşı 
geçenlerde profesör olarak oir 
konferans vermeye ça.Şırdılar 
Çelikbaş da «hem bunalmış-
hğım gider, hem de ailimin 
canlı havasını solurum» diye 
koşa koşa konferansa gitti 

Salon hınca hınç doluydu. 

Çelikbaş, eski öğretim günle
rini yaşayaraktan konferan
sına başladı: Konuştu, ko
nuştu; hızını alamadı, yme 
konuştu Sonunda sözünü 
noktaladı ve kalabalığa döne
rek: 

— Sual sormak isteyen .ar 
mıv diye sordu. 

Ortalardan bir ses yükseldi 
hemen: 

— Saat kac hncam? J 

Eski mıılıaripler ilgi bekliyor 
J^ADnCÖYLü okuyucumuz eski muhariplerden H.G. İtalyan, Balkan, Birinci Cilıan HaıP-

leri üe İstiklâl Savaşma katüdığım ve tkinci Dünya Savaşı şuasında tekaüden şub*. 
reisliği yaptıtını, yaşının şimdi sekseni buldui unu ifade ederek- «Bülüıt banlardan «om» o"» 
»ümüa »u loa günİMüü Tokluk İçlnd. gaçirm.k n. »cı değil miî. diye soruyor ve söyle 
diyor: 

M\ * * J W ŞU 
KARAOĞiLAN^^ffuyP{0eeU£a^ ^ — S U A T Y A L A Z 

Ay ışığında ağaçlar arasına 
dalan iki yıgît uzakta ve yalcın 
bir yende iJluyan hayvan 
seslerini dinlediler... 

«Cumhuriyetin ilk İlân edil
diği «aallerde Kâzun ozalp 
tarafından göğüılerine tıttk- ... 
lil Madalyası takılan biz- ) 
1er, şimdi bir köşede unutu- 4 
larak hayat palıalılığı İle bat- T 
bafi, ilâç, doktor gibi pek çok | 
zaruri masraflarımızı bil* kar i 
«ılayamayacak durumda bira- | 
kılıvereik. Yeni lıazırlanan bir | 
kanunla bizim Mart ayın- i 
dan itibaren yüzde beş zamlı i 
maaş alacağımıza dair lıaber-
1er verildiyse de, bunların aslı 
çıi<madı. Şimdi kırk yadına 
gelmiş hasta bir oğlum ve 
bakmakla mükellef bulundu
ğum bir torunum var hayal
li' .. 19S0 yılı emekli kanunu 
«!e:̂ h!m!zc olmuştur, buna bir 
formül bulunsun; bu durum
dan hiç olmazsa şu son gü
nümüzde kv- * -'alım.» 

BEŞlKTAŞ'tar. CEMAL GÜLER-
Belediyeden TopSıanedeki yarım 
kalmış dükkânUım ne zaman !•-

mamlanacagını soruyor v» Haşim isean'dan bu çir
kin manzaralı dükkânların bir an önce ele alınma
sını istiyor... 
KuçüKPAZARdan HAKKI UYGUR, dükkân sahıp-
İcriııin yol üzerine bu-aktıkları boj anıbalâ.i sandık
lan v'e Küfelerden şikayet ediyor «Doğru düıust S" 
çeceK yol yokken bir de bunların yığın halinde y i 
üzerine bırakılmasına Belediye niçin föz yurauym» 
dı.Nor 
(ÎÖZTEPEd»n emekli bir albay okuyuuıunuJ lUıdı-
kdy Çar̂ ji durağının kaldırılışından şikâyetçi, O d» 
pek çok Kadıköylü gibi bu durağın kıaa zamanda y«-
niden ihdas edilmesini istiyor.. 

1 — ' 

I >-« 
I -S 

I i 
j ARAPLAR 7ÜRKB 

I KIZ VtRtH 
ş C'TE Öğrenci Yurdundan, 
S '-' Vukaek iktisadi ve lıoa-
S: ri tlunler Akademisi öğrencisi 
5 İBRAHİM CAiVARA^ gönder-
S dıgı mektupta; Mersin'de kan-
5 dısıne «Türk» diye kız verme-
g dikleri için .\akinan gence ce-
- ; vap veriyor ve şunları \szi-
S J °'' • 
3S «Şahsi gorüşlerinia tamamen 
S yanlıltır, 8ix» kıı varmadi-
S Jerse bunun sebebini kendl-
S nlzde arayınız. Etrafınıza b«-
S kmıayduuz, biı çok Aıabm 
S Tiuic kızım severek aldığını 
S ve bir çok Türk* Arap kız

larının verildiğini görecekti
niz. Sunun misali o kadar çok 
tur ki.. Neden size .Arap kı
zı verilmesin. Bizim soytarı
mız Mısıı̂ dan gelmişlarse biz 
artıh bu toprağın adamı ol
muşuz, Türkleri, Türkiyeyi 
sevip verlevni^izdir Bu gibi 
davranıp ve sözlerle ikilik çı
karmak, dinimizde de yasak
tır. Bil aynı dinin adamlan-
yıı.» 

ABLALARNI 

ARıYOR 
1 ILUKJSLAda 3elıir Kulü

bünde kalan METİN ER-

DOKTORUNUZUN Yanıklar 
OSMANLI BANKASI 

Yıldu: 502/3260 ğ 

^'»^^^^^^»^^iM^r û ü ^ ^ r ^ ^ ^ J İ J S . >^««^«w>M"WM*^»v 

Tıldu Dagdeten, Alis Manukyan, Mete Uğur, 2tJ.19«4 Pa
zar saat ı s da tisküdar Amerikan Kız Lisesi Salonunda. 

Amerikan Kız Lisesinde Tetişenler Cemiyeti 
talıdim eder. lf<. Akşam: 32<9 

VAKICl bir cismin vücutta hücre ve dokularda mey-
dana getirdiği tahribata yanık denu. Derece derece 

meydan» gelen yanıklar bazı faallcrda öldürücü olabilir
ler. Yanıklarda en çok korkulacak ^y, yaranın mikrop 
alması ve Utıhaplan.masıdır. Küçük yanıklardan endi-
selenmemelı ve vanığın üzerine bir meriıem koyarak ya 
da sülfamıt tozlar ekerek temiz bir sargı beii ile ka
patmalıdır. Şiddetli yanıklarda mutlaka doktora baş
vurmalı ve evde yapılacak tedavilerle boşu bo5,una va
kit geçinlmemelidiı-. Yanığın ilk devrehi geçtikten soma 
yerinin de önemli olduSu unutulmamalıdır. Belli zaman
lar dışında yaVa ile o.ynamamalı, küçük çocuklarda mey
dana gelen yanıklara da bu bakımdan çok dikkat etme
lidir... 

YİĞİT adlı oku.vucumtır, Sü"- 2 
dan 12 yıl önce kaybettiği ab- s 
lalaı-mı gjuelcınu \aiilas»yl^ 5 
bubi:,-!'- •-—'•'•ını söylüyor .ve g 
bu ., -..iısme yardunC S 
olma, I •)'. Okuyucu»"- Ş 
7un mektubunu sütunlarımı" ^ 
geçiriyoruz. ^ 5 

«Bunda» oniki yıl » » " *Z. S 
Ular,ım PMlhaa v» J*»**"!!" Ş 
Eryiğit. ölen babamın »"'""^ 5 
dayanaınafıek b«»t ^"'^ 5 
kelimiz olan KarUa vanl" *'" g 
rakip gittiler ŞUadi askari'»'- g 
mi veptım. evtaadlm.- * * • 5 
o günden beri »ezlP •""î^ S 
dığun yer kalmadı- Bl* *"" S 
ablalarımın Kayser) Bez FaD- g 
rtkssınds calısttkUrm) «i" '̂ g 
dum. GtttUn ama nafile "̂" g 
lalarımı tanıyanlsnn. ndr»»'"' g 
nl bUaaleflıı bane blMt»"»»'»- g 
Tini rica eH> um.» S 

HA^IAIAR Ki'^AP 

BEHliYOR 
DAiiTIiN GCigu? H»-rt»Ul«l»« 
** Hastanesi Başhekimi ^ 
SADı KAYHAN hastanede ha»-
talar için bir kitao arabası kur
duğunu bildınyor ve " vatak-
İl bu lıa»tm)î.nuı Kitap ve ™" 
mua için en ufalt bir ö«K?"|'' 
Sı bulunmadıjına teıaasU söy
le divor• 

«Hastalarımızı ruhi bakı'""»" 
tedavi etmek onların "" , ' 
JerfBl düzeltmek ıcin *'"' 
vardımcı olacak '-""" " 

S 
mecmua gönderecek vataf' ^ 
j . .. . . mil» ^ daslar'mızm va'dımiarını ffl^" 
netle kabnl edecagis. bekliye' 

ı̂ııiMi«iMmııııııııiiiııııi!iııııınııımııifiıımııuıınıııın)iııııııttmınımiitıtııiiiiıııııııım!iım »itlll ııifiî 

MEVLİT 
Bezaeı Merhum 

Kamil Rıfat Okay'ın 
Aziz rubu icln a9/Mart/964 Pa
zar (ünü ögle namaundan loara 
Şişli camiinde Hafıx Necati Ö-
zcr tarafından (40) gün mev
lidi okunacaktır. Akraba, dost 
V» dil» kardeşlerlraiıttı tetrlfla-
ri rica olunvr. 

Oihı AbUlan, nuıtelerl. 
Yejenleri. 
Ut. Aksam — 3387 

Siirt Garn zon Satın Almo Komisyon Boşkoniığındon 
MıkUlı 

Talııııııu 
Fitttı 

Tahııüui 
l u t a n 

Uc(;itı 
Teminatı 

İ H A L E 
Tanhi 

N î N 
Saati 

Duduk Makarna IS.UUU Kilo 3̂0 Kuru.y 34500 Lira -.'«ia Lira lb.4.iaö4 U OU 
.4ıpa ^el ınye S.OUO Kilo 220 Krus IIUOÜ Lira «25 Lira 16.4.ia<j4 11 Uü 

iukamid t;ıııs iu UUKLU.. . ..tiiı iiu kalem yivtcı-.^ un... ı ııi/aianıiüa 'güstenıerı tarih ve sa-
itte 2490 sayılı kanunun (31) acı maddesi gereönıce Kapalı Zarf usuliyle satın alınacaktır. Ev
saf ve şartnamelerini her gün mesa'i saatleri da ulinde Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri 
ile 43 ııcü Süvari Alay Satın Alma Komisyon Ba^jkanlıgında görülebilir. Teklif mektuplarının en 
îeç ihale günü Saat lUOu a kadar komisyona verilmesi şarttır Müteahhıtleı Ticaret belgelerim 
ıbıaz etmeye mecburdurlar Postadaki vaki olacak .'ecikmelerden dolayı ciheti askeriye sorumlulun 
<aî ul etmez. ' (87 Basın: 407«i 3243 

TEŞEKKÜR I 
Kızımız Teni Çelikel'tD alır 

durumdaki Difteri Felci hast»-
lıSmm tedavisinde gösterdikleri 
büyük hazakattan haaaılık ve 
başarılı tedavilerinden dolayı 
Haseki hastanesinin dejerli dok 
lorlarından; 

Doç. Dr. Ömer Bedir'e 
Ba:»asistan Süleyman Y^kacıUı, 
Dr, Yıldız Özmerzilonlu, Dr. t-
sak Katolan İntaniye kısım 
Doktor, Hemşire ve hademele
rine duyguların en büvüfü o-
lan Ana, baba minnet ve şük
ranları ile açık olarak teşekkür 
ederiz. 

Calikel Aileıi 
tat. Aksam - 3S5S 

LI 

RAHATLIK 

SERTLİK 
SAĞLAMLIK 

ELASTİKİYET'! 

YINYLEI 
PLÂSTİK SÜNGERİNDE 

BULABİLİRSİNİZ 

TEŞEKKÜR 
Kıymetli aile büyüğümüz 

Hodıye Ozbiten'in 
Velatı ;̂ aıbebıle cenazesine işti
rak eden, çelenk gönderen. 
mektup ve telgrafla acılarımı» 
paylatan aayuı dost ve akraba-
larunızt teıekkürlerünizi arc 
ederiz. 

AUeil 
tflt Akıua -. aiM 

ttt&nbul AkfAtn: Vflü \ 

mm0tmf>t»0>mtt0>0^»m0f¥t»fm0>m0>f^ 

TEŞEKKÜR 
Rahatsıı bulunduğum SU-

vatınnıı ameliyatla alarak be 
ni huzura Kavuşturan Etimes
gut Hava Kuvvetleri Hasta-
hanesi Operatörü Sayın 

HÜSNÜ ÖNDER'e 
Basi Tabib Sahabettin ÇmU't 
Ba{ Hemşire Nebiye Bodur» 
Hem.'jire Gönül ÜstüncUŞ Ul 
Operatör yardımcıa tıraıt 
Ögdüm'e, Nurettin Kutaç'i 
ve luymetli mesaileri ile hifr 
metlerini esirgemiyen hütün 
hastalıane personpline teşek
kürlerini) arz ederim. 

Mesrure UTANCK 
Ankara Akşam; ^i 

ŞİMDİ ALAN PARASINI GERİ ALABİLİR... 

ARCEUK 
HERGÜN BIR BUZDOLABı 

Kurban Bayramına kadarj* 
alacağınız ARÇELİK Buzdolabının 

bedelini, hergün için çel<ilecek 
kur 'a sonunda geri almanız ve 

böylece piyasanın en iyi 
buzdolabına BEDAVA SAHİP 

OLMANIZ pek âlâ mümkündür. 
Nasıl olsa ergeç bir buzdolabı 

alacaksınız... şimdi imkân varken 
şansınızı deneyiniz... bugünün 

talihlisi neden siz olmıyasınız? 

EN ÜSTÜN KALİTE 
EN UYGUN FİAT 
5 YIL GARANTİ 

HEDİYE 
EDİYOR! 
KUR AYA İŞTİRAK ÇOK KOLAYDIR 
ARÇELİK Buzdlolabınızı alırken Garanfi Bel
gesinin Kuponuna kendi isim ve adresinizi, 
dolabın seri numarasını, satıcının isim, Icaje 
ve imzasını, satış tarihini kaydettirerek bu 
kuponu, TAAHHÜTLÜ olarak: (ARÇELİK A. Ş., 
Karaağaç Caddesi 2 -4 , Sütlüce, İstanbul) 
adresine postalayınız. Postadan gelecek ku«j 
ponlar, salı$ tarihi itibariyle Kurban Bayramın»! 
kadar her gOn tasnif edilecek vt 8 Mayıt 
Cuma günö Noter huzurunda yapılacak kur'« 
tonunda hergünkü salı} için (rtsml faili gün» 
l«rl hariç) bir (alihliyc bir ARCEÜK Buzdo
labı hediye edilecek, diğer bir deyimle aldığı 
ARÇELİK Buzdolabının bedeli kendisine iada 
edilecektir. 

10,2 AYAK 
Peşin: 2.d00 lira 

Tıkiitlt: 3700 lira (300 lira pe^ln, 
bakiyesi l y j ı 200 lirıdın 17 takılHa) 

8 AYAK 
Ptfln: 2.900 lira 

Taksitle: 3300 lira (235 llr« p«)ln, 
bıklytil ayda 175 liradan 17 («ksilia) 

Of ne! Sâttcılarr 

IEW TİCARET A. Ş.; IstlkDI Cad 349. Bıyogiu, Tıl,: 4935 00 - BURl«llRAüEfllEW vı $81,; Hannit tti H-M, Galatı, Tıt, 44 47 20 

DİKKAT: a) Kuraya ijiirak için Garanti Belge» 
Itri Kuponlarına yukarıdaki husus
ları tam olarak doldurmak isaftır 

b) Posfada vuku bulacak gecikme* 
lerden Fabrikama mes ui değildir 
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B B O N E : TttnKtYE Içfaı tanalMt T* 
Altı aylı$ı 40; üç arlımı 12 
liradır. Yabancı maınltkat-

Iflre PTT üerati İMva adlUr. Aylık alsena yoktur 

Gün«ş 5,40 11,30 ' 
Ogle 12.ıM ...M " 
İkindi L 5 ^ jffl ' 

riıcri Vi&i ZİLKADE 14 - ^ R u m i 
Takvim 

Akşam 18,30 17 »»O] 
Yatsı »,U2 1,32J 
İmsak 4,̂ 5 ^M] 
1380 MART İS I 

AR$AM. BASIN ABtAK 
TASASINA I TACA(m«l 
TAAHHtT FTMtÇTİB, 

BİR DOSTUN ARKASINDAN 

Emekli Kurmay Albay 
Menleş'f de kaybettik 

JJZUN yılların anısı var içimde... Onu ilk olarak 1949 yılında Afyon'da, IC uncu Keşif Alayında tanıdım. Efendi ça
lışkan, zeki. mesleğinin ehli, benliği vatan ve millet sevgisi ile dolu genç bir subaydı. Arkadaşlığımız o günden 

itibaren her gün biraz daha kuvvetlenerek kopmaz, koparılmaz bir güce ulaştı. Akademide talebeliğini yapiı, keskin 
zekâsı, seri karar verme, kuvvetli muhakeme kabiliyeti ile daima ön safta idi. Medeni ce.sareti ile bütün emsallerinin 
örneği idi. 

Y a z a n : 

M' lUllIliî^ 

E 
'i? 
(D 

(D 

Q) 
"D 

Zira hepimiz kiracılığın ne demek olduğunu bıhru 
Hele aybaşında evsahibinin kapının zılme bâitı9: 
zaman,... düşünün ne kadar zor şey İste butu< 
bunlardan kurtulmanın yegâne çaresi Zıraaı Bankd 
tında 10 Nisana kadar hesap açtırmaktır Unutmd 
yınıı. .^ 

3? Kaloriferli 
ve 

şahane manzaralı 
apartman dairesi 

IC. ZİRAAT BAHKASI 
nisan 

i 

j 

(Basın: 4063) 3256 

^ ^ 

Sayın Doktor ve EczacılarB 

<lexame(hasone 

0,50 lik 10 teblel 5,45 kufu? 

0,75 l i k . " ' hıbler 7,35 kuru» • 

Bo! miklarda piyasaya arzedilmisfir. 

JUndii Jümua ıv Jâiç Sanayi AS J 

Bornova Belediye Başkanlığından 
Buz istihsal tesisleri tevsii ve tadil işleri kapalı «arf usu

lü ile ihale edilecekti^. 
Muhammen bedeli 80.550,— liradır. Geçici teminatı 5.300,— 

liradır, 
İhdlesi 7/Nısan/19fi4 ?üııü saat 15 t« Belediye dairesinde 

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

Bu işe ait proie, keşif ve şartname Belediye Muhasebeci
liğinde görülebilir. 

NOT: 21-34/3/1964 tarihli nüshalarımızda neşredilen yu-
kardaki ilânın muhammen bedelinin 80 550,— geçici teminatının 
5.300,— lira olduğu tashihen Hân olunur. 

(Basın î - 46T7 - 4136) 3237 

Ni; 
OOmuııuya C«l. N» M Kıl > UW» •. tnuM V.< «WM 
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Dr. TÜRKAN AKALIN 
ÇOCUK HASTALIKLARI MÜTEHASSISI 

Muayenehane: Aksaray Ceylftn Sok. Uludağ Ap No 2/3 
rtıÜl* ' '*''"' günleri: Pazartesi, çarşamba saat 17 den sonra, 
î * " günler saat 15 den sonra. Tel: 27 42 76 İst, Akftm 

Kilıste Sinegok Yusuf Piçito vakfına ait 30,000 lira mu-
tıammen bedelli 1/3 lıisse Sabunhanenin mülkiyeti kapalı 
larf usulü İle 3/nisan/1964 günü saat 15 de Vakıflar idaresin
de komisyon marlfeftyle satılacaktır. Muvakkat teminat 2250 
liradır. 

Taliplerin teklif mektuplarını ihaleden ^ir saat önce ko
misyon başkanlığına vermeleri, şartnameyi görmek isteyenle
rin İdaremize müracaatları ll&n olunur 

f (Basın: 3893) 3233 

1955 yılında Diyarbakır da tekrar 
bir araya geldik. 

88 nci Uçuş Grup Kumandan
lığını deruhte ettiğim zaman Bnb. 
MENTES üç filomdan birinin ko
mutanı idi. Diyarbakır iet üssünde 
geçen günlerimiz unutulmaz hâtıra
lar meşheridir. Böyle birbirine kay
naşmış, böyle birbirine tutkun va-
zıte hissı ve aşkı ile dolu biı top
luluk asla bulunamaz. G«cesı. gün
düzü, hafta tatili olmayan, bunu 
kendi arzularıyla gerçekleştiren 
böylesine bir birlik görülmemiştir. 

Bu gayretin semerisini de almak
ta gecikmedik. 19,56 yılının eğitim 
tasnifinde İtssümüz, Hava Kuvvet
leri içerisinde birinci oldu. Bnb. 
Menteş'ın filosu ise. üs birinciliği
ni. Hava kuvvetleri birinciliğini ve 
Güneydoğu NATO Hv. Kuvvetleri 
Filoları arasında da birinciliği ka
zandı. O'nun mahiyetine sevgi, 
.sempati ve gayret acılayan kudreti, 
hak ettiği mükâfatı ondan esirjîe-
medi. 

O, yalnız faal biı birlik kuman
dam dEiğil, inandığı dâvaların or
tak bir fikir adamı idi. 

Memleketimizin ve milletimizin 
kaderini, lâyık olduğu yöne tev
cih hususundaki fikir ve kader bir
liğimiz o mesut günlerin eseJidır. 

Kıta hizmetimizi bitirdikten son
ra ben, 3 ncü Hava Kuvvetinin 
Kurmay Bşk.lığına, o aynı garni
zonda ve Kuvvetin emrinde bulu
nan 8 nci Üssün Harekât ve Ejfi-
tira Amirliğine atandı Garnizonun 
lojmanlarında karşılıklı İki evde 
oturuyorduk.. 

Gündüzümüz, gecemiz birdi. Gö
nüllerimiz, Pkirlefimiz birdi. He
defimiz, idealimiz birdi. Bu birler
di bizi tek yapan.. 

3 ncü Hava Kuvvetindeki göre
vim kısa bir müddet mnra aona 
erdi. 1957 de Paris'dekl Avrupa 
Müttefik Kuvvetleri Karargâhına 
atanarak yurttan ayrıldım. Bir 
kaç ay sonra da Menteş, üç aylık 
görev kursu İrin aynı karargâha 
geldi. Birbirimizi bulmanın sevinci 
içinde, memleket dâvalarını de -
mokrat bir milletin yurdunda daha 
İyi tahlil edebilmenin huzuru dolu 
unutulmaz günler geçirdik. 

1958 de dış vazifem bitmedep 
beni yurda aldılar.. Hava Akademi
cinde ikinci defa olarak öğretmen
lik vazifeme başladım. Menteş'i 
Napoli'deki Güney Avrupa Hava 
Kuvvetleri Kliği Karargâhına tâ
yin ettiler. 

Dıs görevde de göstermiş olduğu 
üstün basarı her türlü takdirin üs
tündedir. Nihayet 1960 yılmm Vi-
»an olayları patlak verdi Mayısın 
ilk haftası kısa bir vazife ile yurda 
dönen Menteş tle tstanbulda bu-
Uıjtuk, Olayların gidişatım kendl-
.sine İzah ettim ve durumun tah
lilini yaptık,. Bif ihtilâlin artık za 
ruret haline geldiğini, bunu yurtta 
bulunan arkadaşlarla kararlaştırdı-

Ereğli'de kasaplar 
Adana'da ise halk 
boykot yapıyor 

ADANA, ÖMI 
İşçilerin ve halkın ete boyko

tunun ikinci gününde Adana Ka
saplar Derneği dün bir basın 
toplantısı yaparak: «Biz kAr et
miyoruz, Bİ2» kilo başına elli 
kuruş veren herkese dükk&mmı 
a, tezg&htmızı parasız pulsuz 
devretmeye hazırız» demişlerdir. 

Et fiyatlarının yükselmesine 
sebep olarak Arap (ilkelerine ya
pılan ihracatı gösteren kasaplar: 

«Herkes ete boykot etse, biz de 
bulduğumuz müşteri kadar satış 
yapacağımızı a;çıklanz» demişler 
dir, 

EREĞLİ'DE KASAPLAR 
BOYKOT .TAPIYOR 

KONTA, 0«el 
Ereğli İlçesinde kasaplar bele

diyenin kesim fiyatlarına yaptı
ğı zammı protesto için et kesme
meye karar vermişlerdir. İlçede
ki 40 kasap, vitrinlerine «Ete boy 
kot» yazılı levhalar koyarak dük
kanlarım kapatmışlardır. Bunun 
üzerine belediye et kesimine baş 
lamıştır. 

jki genel kadın Aimanyaya 
I gitmek için müracaat e t t i ' 

Genelevlerin kapatılmasından 
•sonra, ev sakinlerinden bazıları 
iş bulmak için yurt dışına çık
mağa karar vermişlerdir, Dün 
ilk olarak iki genelev kadını A. 
Ö, ile E: L: de vilâyete müraca. 
at ederek Almanya'ya işçi olarak 
gitmek istediklerini bildirmişler, 
dir Durum Vilayetçe incelenmek 
tedir. 

Genelevler Amerikan 
erlerine foydolıyını; 

ADANA. Öcel 
Bir Amerikan askeri heyeti, 

şehrimizdeki genelevlerde incele
me yapmışlardır. İncirlik Hava 
Üssünde görevli Amerikan asker 
lerini kontrol altına almak için 
yapılan «inceleme» sonunda, ge
nelevlerin Amerikan askerlerine 
faydalı olduğu kanaatine varıl
mıştır. 

Mucip ATAKLI 
Emekli Hava Generali 

gmıızı Keııaii=*ıne söyledim 
Şartların daha müsait ıniKanla-

rın daha olgun halını OeKlediğınıi-
zi, kesin bir tarih için bunlara ih
tiyaç olduğunu anlattım. 

Kendisi mecburen vazifesine dön
dü. Bu suretle de senelerce hazır
lanmasında büyük Dayı olan. tarihi 
bir olayın maddeten dışında kaldı. 
Ama manen en büyük desteğimiz 
idi. 

1960 ağustosunda, dış vazifesinin 
bitmesi üzerin* yurda döndü. Mil
li Birlik Komitesi kendisini Meclis 
K.lıgma tâyin etli Bu görevde bu
lunduğu müddetçe ihtilâl idaresine 
ve M.B K ne kıymeti ölçülemıye-
cek büyük hızmetleı yaptı. Seçim
lerden sonra bütün varlığı tle bağ
lı bulunduğu Hava Kuvvetlerindeki 
vazifesme döndü. 

22 Şubatta megru kuvvetlerin or
ganize edilmesinde ve demokratik 

nizamın Kurtarılıuasında en hüyük 
lolü o>na> anlardan birisidir. 2:i 
Şubattan sonra Bandırma d.ıkı .6 
ııcı Hv. Üssünün K.lığına atandı 
Kısa zamanda birliğini örnek bir
likler .safına kattı. Munitinde sivil, 
asksr nerkesı kendisine bağladı 
Nihayet Hava Kuvvetlerindeki va 
ijfesınden kendi arzusu ile istifa 
ederek ayrıldı. Biı ayrılı» H\ Kuv 
için büyük bir kayıp, prensip sa
hibi insanlar içm ise hu »eıeftı. 

Onu yanlış anlayanlar onun fı-
kırlerıns ve görüşlerine yetersiz
likleri dolayısı ile yanlış mânâ ve
renler er geç hakkı teslime mec
bur kalacakla! dır. 

Mesleğine olduğu kadar, gençli
ğine ve milletine hizmet etmeye 
doymadan sem sevenleri, sana ma-
nanları mateme garkederek ebedi
yete göçen Mente:-. kâmil bir insa
nın bütün meziyetlerine sahip ola

rak yaşadın. Bu ytiTden de ızdıri# 
çektin. Şana ızdırap çektırdıle;.. 
ama sen, bunlara kıymet vermeden 
Ulandığın, doğru bildiğin volda ta
biatına ha.ş ataklığın ve medeni 
cesaretinle tökezlemeden ilerleme
sini bildin ' 

Tabutunun arkasından yürüyen
ler, vaktiyle seninle olup, bilâhare 
seninle karşılıklı olanlardı Sonnu 
hüsrüniyetin. temiz kalbin, hu -
dutsıı? insani du\guianıı emsalsiz 
vatan ve millet sevgmdi bunları 
.\aptiran Sen, sevenlere, sana ina
nanlara bıraktığın bu miraslar ide
alini gerçekleştirecek en büvük 
kıymetler olarak hâtıralarda vaî«-
vacaktır. Gerçek idealizmin sem-
lıolü aziz kardeşim Menteş. çizdi
ğimiz meşru yolda hiç bir engel 
dinlemeden hedefimize doğru iler
lemeye devam edeceğiz Senin ma
nevi varlığın mücadelemizin rehbe
ri, senin unutulmaz anıların v ı l la -
te hizmet atkımızın mürşidi ola
caktır. 

Ailen ve çocukların en büytik v« 
kutsal emanetimizdir. Onların ta
na lâyık evlâtlar olarak yetistlrtl-
mesi baş görevimizdir. 

Ruhun jad. verin cennet ıdaUB, 
Klealıstlerın sembolü aziz 
;im.. 

ŜAYIN DOKTOR VE ECZACIURA 

,9 her tablette 100 mgr. ^ 
metoksifenonin hidrokloıld 
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80 yaşındaki flntoinet 
bugüne kadar 450 hin 
kadın başına şekil verdi 
jyjAVI kan taşıyan kraliçeler, ülm dünyasının kraliçeleri, 

yüksek so&yetenin, parası, sohi'etl, farm'ı olan her 
kaduun saçlarını eline teslim ettiği adam. 80 yaşına bas-< 
mis olan M. Antolnet çalınma hayatımn özelliklerini be
lirten günlük hayatmı yazmış bulunuyor. Polonyalı bir 
köylü çocuğunun buırünkü başarısına erişinin hikâyesi 

MARY PICKFORD 
Kısa saç yakıgtı 

Bu güne tudar 450.000 güzel ka
dittin «a',"n» (tekil v«rınl| olan ün-
W b«rber M. Antoint'nln Sfürün-
6K tek hır Çiifi, mavi güzlerlnd» 
en ufalc bjr gtilge göremezsiniz. 
Batını süsleyen be.vaz sjçlan san' 
»tkârın haklı gururunun parıltı,?ı 
gibidir. t.îmi sadece Antolne dly* 
«Bilir. So.vtdmı soran olmamıçt'r. 
Kadınların Allahı gibi itibar gö
rür, buglıne kadar saçını tara-
madiSı h'*̂  ^'r ünlü .5ihsiyet yok
tur 

1909 yılında Ev» Lavallıere »dlı 
flnJö yıldızın ortaya »ttıjı kopek-
bM Hıvırcı*! İle beraber .iVntoiBe'-
tn makaBindan çıkan sac «rrülerl 
Paris'ten Moskovaya oradan New 
York'a uçup gitmi«)«rdi. Bııbi-ba-
51 »dini ta«ıvan bu' «ac sekli mO-
terttfa Housvelt'in e?ı muhafa
zakâr Beanor Housvelt'in bile bo
yuna gitmiş, bu vtizden o model» 
benzerini yaptırmıştı. Antolne »•-
d» kadm »arlarmı şekillendirme
mi», kadın baslsnna hürriyet v« 
saclarına serbestlimi de vermiş
ti O aynaya erkeklerin arrusuna 
Söre b u yapmak için bakmaz, 
san'atı başları üzerine oturtarak 
kadm şahsiyetlerini ortaya koyu
yordu. Bu Türden Rue Cambon, 
yalnız Paris'in deftil bütün dünya 
moda âleminin ibtilAlrt «ontralı 
halinr eelmistır 

Zamanın Tlrst Lady'sı 'iı\r »r». 
lan 1 Dünya Harbinde Parls't» 
ün yapmış madam Van Reuth, 
Ajıtoine hakkında bugün sunlan 
»Vjylemektedir-

İO T»Fin5 
rarlf kadını 

bf-ı-!ir oljn zamanın 

•— Bügiınkii gibi h;»tırlıyorum. 
BlSrttz ünlü berb«r Calİoujt'un ya-
mnda yardımcı olarak çalışan gan-
oe, bir o tarihilerde küçük pranı 
adını yermiştik. Mucizeler hüner
ler yaratabilen parmaklara «ahip-
tt. Bu yüzdendir ki kısa bir $ür« 
•onra Paris'te Rue Cambon da aç-
tıt ı , bugün de islemekte olan «a-
lonunun söbrett «Hıımedi 

Antolne alelade bir san'atkâr 
defildl. San'at tarihini elUd et
miş. İnsan anatomlsııni kendi ac>-
»uıdsn İziemH. gerçekten zamanı
nın haı-lka çocuğu sayılabilecek 
yvadılıstaydı. Hayatı son derece 
mazbutu. Binlerce kadın tanıdıiı 
halde. İlk çalıstıüı salonda sevdii i 
raanlküriat'le evlenmiş, bir daha 
da hayatına kanjmamıstı Madam 
Van Reuth onun en yakın arka-

ctajı olmuş, büyük salonlardakl 
ünlü kişileri ona takdim «tınif fa
kat Antolne şımarmadan san'atını 
bilmiş ye aan'atmı sevmişti Za
manının ünlü yıldızı Sara Bam-
hard onun ilk <ıöhretli ınüsterisiy-
di. Sonra sırasıyla Pela Nagrl, 
Mari Pickford, Gıeta Garbo. Mar-
lene Dlstrich, Mata Hari Wind-
sor Düşesi Claudette Colbert Da-
vis, Sonja Henie, Belçika Kraliçe 
«i Astrld. ttalyan Kraliçesi Marl 
Sott Brlgltte Bardot, tsveç Kra
liçesi ve saymakla hltlrilemiyen 
ünlü killiler salonunda ver aldılar. 
İsveç Kralıcası. Ceneıal De Ga-
ul'ün resmi rnisafirl oldufu ta
rihte ündnl) taveç'te isıttiii bu 
san'atkirın eline hayatının 60. 
yılında teslim etmp b^htiyarlıjına 
«-risfverdl. 

Antolne. Paris'e vuliarınan ba
kar. Bu bakışta, gtines'in kızıl 
ssıklanndan, akşamın sisinden, 
«ecenin grisinden faydalandıtı gö
rülür. Renkleri, kadın saçlarına 
ö.vlesine güze] aktarır ki boya, 
ust» bir ressamın elinde o l d u ^ 
gibi kadın haslarında yerini bu
lur Vjlnız hir makası Ve bir de 
taraSı vardır. Ondan sonra san
lar, siyahlar, kızıllar, dalgalar ve 
kabartmalar bu maka» ve taraSm 
aralıklarından drtküler saçlar gibi. 
salondan dışarıya, yüksek sosyet» 
nin toplandıklarından ba^ kösele
rine, eene kadm Vıaslsrıvla .ıkıp 
gider 

Ha.vstında hıı, on KJd.i'daf! Uork 
mamıştır. Krallcelara dahi bıtyUk 
bir nearket ölçüsü içerisinde ken
di özel fikrini açıklamakta tered
düt etmez Netekim Windsor Dü • 
»aal StmiMon, n tarihte WalU« 
Warfield adıyla ıDük ile evlen
meden evvelki adıydı.) .\ntpine'l 
ziyaret ettijt zaman, ünlü san'at-
kâr onu uzun uzun tetkik ederek, 
kızıl röfleler veren siyah saçına 
baktıktan sonra <Ma Donna gibi 
bir yüze sahipsiniz madam. Fa
kat bu »ıkıca sarılmış saclarınız
la har an at'a binecek gibi bir ha
l ini! var. topuz her zaman pratik
tir, fakat moda deiildlr tzin vc-
rlracniz »İza aoUık levlâk 'engi 
veya yağmur altında kaimi» me
nekşelerin morluğunu hatırlatan 
Wr »aç rengi tavsiye edeceğim.. . 
«tomisti. Manıad Warfield ilk an
d ı ıa^;aladıtı ha ide, bugün h t l l 
e gtlnü ajTU canlılıkta hatırlamak
tadır. Zira Antoln» profilini gek 

CLAUDETTE COLBERT 
Genç kıza benzedi . 

Müzik çılgınlığından 
sonra sıra şiire geldi 
6eot/e7er/n yanı sıra bazı gençler de 
heyecanı ve çılgınlığı şiirde arıyorlar 

• Erkek lısıltıdan farl̂ sız bir ses 
I NGİLIZ Beatle'larınin plâkları Avrupadan sonra Amerikada da satış rekorları kıra dursun,: Je cevap verdi. «Evet, öyle düşü-
I kendilerini dinliyen genç kızlar göisyaşlan İçinde çılgınlık nöbetleri geçirmeye devam etsin, i nüyorumî» 

Beri yanda aynı gençlerden bazı gruplar kendilerini daha çok eğlendirecek, daha çok «çıldır-: nunir'lniz^in'"kar"""ı«!""t"*ı 
tacak» yeni usulleri arıyor ve buluyorlar. 

. • , • ' .' , r Cumartesi M Mart 19M 
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: r a z a n : Juliette BENZONt 
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GRETA GARBO 

»Od^»<^WMM>^MM>^»^ı^^<MM>0^»»M 

Bunlardan birisi yine t n ç i l t e -
rede bir salgın hal ine gelmek ü-
zere. Yakın zamanlara kaılar Be-
atle'leri putlaştıran genç kızlar, 
şimdi «yeni şair» leri ıcendileri-
ne put yapıyorlar. «Büyükanne 
şiirlerini beşikten alıp pi'.{et 
sandalyelerine» getirdiklerini sö j 
leyen bu şairler, bodrum ve 
mahzenlerde toplanan gen^ sız
lara kendilerini, şehirlerim, aşk
larını, kalabalıkları yapayalnız
ları anlatan şiirler okuyorlar. 

Ancak bu şiirlerinin vazı' sı
nın bir özelliği var. Bu ;"iir!erin 
hayran lan olan genç kızlar, ^ah-
ta sıralara oturup, kâğıtlara a-
kıllarından estiği gibi birsr riim-
le yazıyorlar. Bu kâğıt parça
ları toplanıyor ve şair inin'ar
daki cümlelere bakarak, onları 
münasip şekilde sıraya koyaras. 
kendileri de araya bazı tn'sralar 
yerleştirerek hetnen oraciKra oir 
şiir yazıveriyor, 

Dinliyenler bu sıirlerat «üen 
di iç dünya lanndan birer yan 
ki» buluyorlarmış. 

Kültür ihti lâlini ıııüzıkten şi
ire aktaran bu yeni moda sa
natın n e dereceye kadar yopua 
cağı ve tutunacağı şimdilik bilin 
mi.yor. Ama yenilikte ne kddar 
a ş ı n giderse o kadar çoli ilgi çe
ken sanat hareketlerinin son za
manlarda nasıl tutulduğu hatır 
lanırsa, bodrumlardaki ou süt 
toplantı larının da bir salgın Ha
line gelmesi muhtemel göniıebi-
lir. 

: nunla yüzüne karşı alay etti Er-
: keği kudurtmak için birbirinden 
E küstah kahkahalar atıyordu. Se-
i vinç onu &deta sarhoş etmişti . 

Çeviren: Meral GASPiKALl j 

»en beni öldürdütı!» diye •'»P' : 
ran sesimi duyacaksın, . ıı . ; 

«— Sen susacak tmsm ^'•^y'-
A m o son derece hoyrat oir i » ' . 
reketle genç kadını omuzlari'i ': 
dan kavramıştı . Şimdi wu W' : 
leş ine bir şiddetle sarsıyordu B, ; 
genç kadının başı bir safa, » ^ ; 
sola yuvarlamyordu. Bir * • 
dengesini kaybeden zavallı, » « - ; 

: A m o birdenbire ona o kadar deleyerek bir çığlık attı. B u m » 

Bir sakallı saür, bodrumdaki kir 
hayranlarına, berabere* yaıdıkları 

İlân 
Miktarı: 
Kilo 

Koyun eti 4000 28000 2100.00 
Sığır eti 5000 25000 1675.00 

Kars Doğum ve Çocuk Bakım evinin Gündelik yiyecek eti ih-
tiyaçiarı kapalı zarf usuhyle ihaleye konmuştur. 

E'ıcsiltmesi ly/4/964 Perşenbe günü s««t 12 de Doğum evi 
Baş rabibliğinde yapılacak, İsteklilerin teminat akçalarını 
mal >andiğına yatırarak ihale .saatından bir saat evveline '̂ a 
dar li^minat zarflarını idareye vermeleri postada gecikmeden 
müessese mesul deyildir. 

(Ba-sm: 4013 A. 2124) 3236 

Fal 
O KOÇ: (11 Mun - 20 NUan) EUslıa 

gaçmekt* olan bttrük tanaları kaçır
mamaya caUsmalıaıııuı. 

aOÖA: (11 Mlaan - 11 Maru) His 
lUTaltauda aydıabğa kav««amadı4<-
a u Idn bocalıyotsunus. 

© İKİZLER: (11 Mayıs - it Haaira» 
Baklplarlnizln batanları Inrfuında 
yılgınlığa ugramaıuı lüıummu. 

YEMGCÇ: (13 Haairan - t i Taramıu) 
Çek ao^ukkanUlık Isttyaa Mr lı* •!-
nlrll olarak başlamayın. 

O ABLAM: (13 TanuBuı - » AÇualoa) 
B a n IcUçük rahattıtlıkları «öatinüade 
büyütüp meralinin bozmayın. 

BA9AK: (23 Ajhıatoa - 12 Eylül) OU-
efiiittıü asan Ular* çılrm*yln. dahi 
aer durumlara dti»*bUlr*inls. 
^ ^ ^ TERAZİ: (13 Eylttl - » KMrn) Tak-
n R H dit V* bldiUr* aldırmadan düsUne*-
^ ^ ^ UrlaUi q*re*kl*s)irm*y* çalısın. 

AKREP: (13 Eylül - II Kasım) Yeni 
t«HbbüsI*riniıd* *aa« ylûrilnttz* «ii-
l*c*k, c*ittr olur.. 

® YAY: (12 Kasun - 11 Aralık) ÖnaıaU 
çıkıtlar yapmak için blras daha bak-
lemenls hayırlı olacak. 

OÖLAK: (11 AraUk - 10 Ocak) ti 
hayalınızda bazı kötü nlyatliler sab 
rınızı taşırmak Utiy*blUr, 

© KOVA: (21 Ocak - II «ubat) Umul-
sutlttk içinde bulunduğunu! bir sıra
da sevine varici bir habar alacakaınıa, 

BALIK: (10 Şubat - 20 Mari) Clrif-
tlglnlz bir kavgada kendinin savuna
cak imkinlannız var. 

Bulmaca 
1 » » ' « » s » " ? 1 SOLCAM « A * * 

1 _ Datıa çek 
• l la ıda gdrU-
lan öldüriieii 
bir hastalı!^ > 
_ BU e u a ba-
Ijk. 3 _ Ataa-
viftjiik Jla Ytt-
SMİavya «»•-
BAd« bU Mtff* 
4 ~ A l MOk, 
CM|1) bfUl. S - * 
Bi» hMİI« e-
kuMufu. > — 
Ki katluı adı. 
7 > Tardadtl-
« • . I — Taısi laka 11* silalanmif dolaylara 
yatllan ad. Bir <>ılk birimi. 

YUKARIDAN A9AâI: 
1 ~ Mahzur, i — Yüzü lı*y*caııdan kı-

aaranlar icIn aöyla'niı, Yli l l . 3 - Müdahal* 
almak. 4 Tarsl İne* olmayan, T*rıi tat, 
5 — Tetal bir engaba, Tarıl argoda ka(« tul-
ma. 6 — Tartı bir jün . Bir »mi». 7 - Tanl 
darln olmayan. I .- tl lva, Giiıtl lanatltrdtn. 

OONX« BULMACANIN ÇÖZOMO 
BOLDAN SAâA' 
I o l a f i B i n t 2 AvtıtUk, 1 - | I L 

4 ~ KfUUKİ. s - tta. Alı. I - . f a n . T ~ 
N» vgljıî. % - Çöınar, h . 

VÜKARIDAN AŞAdl: 

) > |« lkja , t - . A v u r t to (tw«l). t » 
Ha, MMtı (Itni) 4 - T u t (taral), • * . I » 
V», imaa. « - Alık, Ak. T - Mi, C*t|i, I -
Ekailrai». 
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•ırada kendilisi dinliyen 
bir »iirlni okuyor. 

T u t a n ; 
Lira 

Geçici Teminatı 
Lira Kuruş 

Miyıf, o kadar 4ciz görünmüştü 
; ki! Muazzam fizik kuvvetine 
r rağmen, ö lümün eşiğindeki Ka-
: terin'den .yüz, hayır bin kere da-
: ha zavallıydı. 
: Genç kadın. «'Va!» diye kıkır-
Ş dadı. «Beyefendi, hayalet imin o-
î n u nAtıramdan daha az rahat-
; sız edeceğini sanıyor demek. 
• Toz hal ine gelen vücudümden 
: ebediyen kurtulacak aklınca. . . 
; Vah zavallı s e r s e m ! Ölü Kate-
5 rjn senin için canl ıs ından btn 
; kere daha tehlikeli olacak hal-
: bukl. Beni her yerde, bütün ka-
: dınların yüzlerinde, sahip olaca-
; ğın bütün kadın vücutlerinde 
: ihtiyarlık bana dokunamıyacagı 
i için de senin üzerindeki tesirim 
i hiç azalmıyarak. Üstelik hana 
: duyduğun arzuya bir de vicdan 
: azabı ilâve olacak . » 
5 Genç adamın gözlerinde, zın-
; dana .şireliden beri ilk defa bir 
; öfke parıltısı belirdi. «Vicdan a-
: zabi duyacağımı nereden çıkar 
: din'.'» diye homurdandı «Böyle 
: bir şey akl ımdan bile geçmez, 
; Buraya ancak fenalık gayesiyle 
: geldiğine göre, ölümü yü? kere 
: hakettin.» 

: «— Of. yalan soyleınekleıı ne 
• görür gibi olacaksın. Sefalet ile 
; zaman vazgeçeceksin? Hayatı-
: m m sonu yaklaştığına göre, be-
: n i m böyle kaygu lanm yok artık. 
: Orlean'a niçin geldiğimi pekaift 
î biliyorsun, Burgonya Kapısında 
; s a n a doğru yürüdüğümü îörctü-
: t ü n an bunu anladın, tşıcence 
: odas ında da her şeyi biliyordun. 
E Seni , her şeye cüret edecek, n«r 
E tehlikeyi göze alacak kadar ae 
: yiyorum ben. Bunu h&ia miml-
: yorsun, iıer şeyimi senin için 
: terkett iğimi ve dünyada yalnız 
E bir tek arzumun kaldığını: bu 
E tıun da seni bulup ou şehrin en 
: kazının alt ında seninle oeraber-
: ce ölmek olduğunu öğren.» 
: A m o . «Sus!» diye gürledi 
: Fakat Kalorin oralı bile ol-
E madı ,Hattâ sesini biraz ' i a n i 
: yükseltti . «Hayır, susmayaca-
: ğ ım. Henüz ölmus değil im. :^im-
: dilik bit ses im var. t p henüz se 
E simi boğmadı. Dilediğim Kadar 
E konuşacağım. Sana yıUaraır -iöv-
: lemeye can att ıklarımın nepsi-
: ni söyleyeceğim. İleride uyku-
: suz gecelerinde, «Seni seviyor-
E dum. . . Seni seviyordum, a m a 

üzerine Arno onu apansız s a b - ; 
verince yere yıkıldı. Bu •arâca j 
bacaklannın bin altmda k»'"',''' • 
verince, müthı.ş Bir acı duyoa.: 
Genç kadın akabinde yere » " ^ : 
narak kalkmaya yeltendıyse »^: 
bmıa tırsat kalmadı. Erkek ""' ; 
tün cüssesiyle onun üzerine ^ • 
ğılmıştı Katenn , ieneru) "'«"»; 
ışığuıda, Arno'nun S'"^^^^".».'^': 
det ten ve ihtirastan gerild»î«» : 
gördü. . : 

Genç adam, «Hayır, ı «^» '* ' : 
tin Deni korkutamı.yacak I» «"^ : 
hırlıyordu «Yarın ölmü^ '''*"!!»: 
sın, fakat ben, bu geceden "Uy"'; 
nü bozacağım cadı! Bütün " " ' ; 
rini vokedeceğim. Sana s*bip ^ ; 
duktan sonra, senin, " * " " ! ! , ' ! 
rinden farksız bir kadın oldusu- ; 
tıu anlıyacağım.. .» ; 

Erkekle kadının arasında s ^ ' ; 
sizliği nisbetinde amansız w . 
mücadele başlamıştı. '̂ '̂̂ ''̂  J i 
nefesim tutarak ve kuvvenoı ; 
mümkün mertebe tasarruJ * : 
rek dövüşüyordu. Hayatı bu ın»̂ ' ; 
cadelenin neticesine bağlı " -^ . 
bundan daha vahşiyane dövüş • ; 
mezdi Yılan gibi kayarak •«̂ ;̂̂ -̂ \ 
Jin pençesinden defalarla *' ' : 
tulmavı bildi. Ne çare k) An ; 

erkeğin K^"' ; 
mukaMi'; 

ve n* 

liS** 
>*,'i»' 

e.1' 

d» 

d a sıhhatl i bir 
kuvvetinin olmasına 
Katerin, mahnamiyetlerin 
pıshane hayatının büsbütün *^ 
yıf düşürdüğü bir kadınoı , 
vaş .vavaş kuvvetinin "**''"'^,1, 
te olduğunu ve erkeğe uzun '«''' ' 
det karşı koyamıyacagım 
diyordu Üstehk çözülen 
n , bir ağ gibi, lıarekerierine 
gel oluyordu. A m o şimdi ''>' 
lerinden birini iri avu.-ur _ 
hapsetmitş ve vücudunun ^ \ 
s ına aorlamışti. .arkadan ?™' : 
kadının ikinci elini de aym '^.^^ : 
de hareketsizleştirmeye '•''^''- '• 
Bütün kuvvetini hiddetinden ^̂  J 
lan Katerin sonunda külc«'°'. ; 

fcadıf : 

şimdi bütün vücudunun .y""l. ; 
sadığım ve gevşediğini ^^^ p,," : 
yordu. Bayılacağını anladı. -P^ : 
n u n üzerine vücudunu Şin''^ ; 
saran bu yeni düşmana karşı ' '^ ; 
vaşmaya girişti. Fakat artık * ; 
kati kalmamışt ı . : 

(Devamı ""•' j 

Dudaklarını ezen Arno'nun 
nefesini kesmişti. Genç 
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22.45 Haberler 
22,5S Dana! danı! dan" 
A . \ K . \ U A İl-

İ S T A N B I ' L 

T,30 Oyun havaları 
T,4S Hafif raüaUc 
3,00 Haberler 
8,15 Hafif mürik 
1,30 Salon orkeıtrBİarı 
3,00 Türküler 
3,311 Küçük konser 

12,00 Salon orkestraları 
12.311 Şarkılar 
12.30 Hafif müaik 
13,00 HaberUr 
13.10 Şarkı: M. Birlan 
13,30 Küçük orkestra 
13,4S Saz eserler! 
14,110 Dans müsi^l 
14,15 Proüramlar 
14,30 C, Kaynatan 
14,4S TürküUr 
IS.IM Kayıp maktuplan 
5.10 Şarkılar 

15.30 Çocukların saali 
1S.30 Macm yayını 
17,30 Karma faslı 
17,57 Kısa ilânlar 
13.00 Reklcnılar 
13.00 Haberler 
!$.3« Gençlik saati 
13.45 Kısa ilânlar 
19,50 i Fayman Orks. 
20.10 Şarkı: S. Doruk 
20 30 Sevilen melodiler 
2U.45 Türkü: F. Türkân 
2l,O0 Dünden buoüne 
21,30 Hafif müsik 
21,40 Şarkılar 
22.011 Reklâmlar 
22,30 Melachrino Orka. 
21,43 Habarler 
11,55 Ara melodileri 
23,00 Çeşitli müzik 
13,3* Cac* müılAl 
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11,00 Dansa cağn 
13,30 a*vU*n aUklar 
19,00 MalodiUr 
1S,30 Aktam miizltı 
» 0 0 PUklar araıında 
20,3« Optrtt malodilarl 
tl,N Cumarttıl konıtrl 
22,05 Cıx dünyııındaa 
22,45 Taiil «acttirda 
ANKARA 

16.10 ex dlUmis 
16,35 AlmaoCR «öyluyûı 
17,112 Çocuk saati 
18,1)0 Spor sayfası 
18,10 Küçük Usnlar 
18,15 ReklAmUr 
13,25 Hava durumu 
13.30 Şarkı: X. Öncan 

13,50 Uykudan öne* 
19,55 O Sezer.er Orks. 
20.111 Erkekler faslı 
20.40 Mikrofon 13, 
21,02 Şarkı: Gül Batu 
11,2P 16 soru 
21,50 Sarkı: Y. Gürses 
32,10 OUmp daoından 

17,50 Dan? muıi'Si 
I8,0ıl iki konçerto 
13.00 Hafif müzik 
13,30 İnoilizce: dert 
18,45 tnailizc* müzik 
2t,llll Müzik severleri* 
21.45 Hafif müzik 
POLİS R A n Y O S 0 _ 

11,00 Sarkı: Z. Mür*n 
11,20 Plak dolabından 
11,40 Türkü: M, Aküü» 

SınBmiiM''yi^iairo 
BKYOGLU 
ATLAS: Bu toprak be

nim: R. Hııtaon, 
EMEK: Yedi Silâhşörler 

y, Brynner 
İNCİ: Tafralı Kız: A, 

Işık. 
KERVAN: Yabancı: R. 

Mitehunı. 
KONAK: Bu Toprak Be 

nim R, Hudson 
LÂLE: İki numarah şif

re: 
LÜKS: Taşralı kız: A, 

Ijık 
LEVENT: Gangsterin 

Scvgilipi- R, Tavlor. 
RÜYA: T, Silâhşörler: 

Y, Brynner 
SARAY: Toto ve Kleo-

patra- Renkli. 
StTE: 7 SUahşörler: Y. 

Bryniîcr. 
SAN: Hızır dede: A. Işık 
TAN: Avrupa'nın sıcak 

geceleri: Renkli. 
YENİ TAKSİM: Cilâlı 

İbo kızlar pansiyonun
da: T. Karakaya. 

YENİ ATLAS: Hınr de
de: A. Işık. 

YENİ MELEK: Beyton 
Asıkları L. Turner 

YENİ AH: Beyaz Esireler 
Kervanı (Henkli) 

YILDIZ: Taşralı Kız A. 
i l ik 

AENK (Fatih): Bu Top-
r?k Benim, R. Hudson 

ŞIK: Taşralı kız: A, IŞIK, 
YENİ 'Sehzadebaşı): Pey-

toıı Aşıkları L. Turner 
YENİ: (Bakırköy) Pe -

kinde 55 gün renkli, 
KADIKÖT 

artaa' | 

tSTANBlL 

(,30 Günaydın 
7,30 Hafif müzik 
7,45 Oyun havalan 
1,00 Haberler 
t.lS Hafif melodiler 
1,30 Türk müziği 

12 02 Sevilen melodiler 
12.3S Kü(nik llânUr 
12,40 Şarkılar 
13,N H^btrler 
12,11! RMITIİ aı ıtta'dan 
1S,1S E, M ı c l u ı4vIÜY»r 
19,30 Kadınlar f u l ı 
13,SS Kayıp aranıyor 
14.00 Raklımlar 
14,4$ Türkülır 
IS.M Müiik darfiıl 
11,00 $arkı: H, Crkman 

ALEMDAK: Meyhaneci: 
AYSU: Tıf gibi delikan

lı r , .Akın. 
»ULVAR: Hııır Dede A. 

I»ık 
M ARMACA: Mavi Melek 

M. Britt 
i!<*hra'le'ıası)' 

Taşralı kızt A. Işık, 
TUNCA lOaMesm^noatal 

1 — Hayusı» evlat: N, 
Kökssl, 2 ~ Gene 
kızlar: T, Soray, 

MELBK (Crflp): 1 -
Taşralı kız: A, İşık, 2 
— Canı lakıcı: O, Gün-
şiray, 

MİLLİ (Btlat) Ayrılın 
yollar: O. Çelik, 

CELiKTAS : (Kartal — 
Maltepe) Çılgın Süva
ri J, Chandler, 

SİNEMA 33: Ta^jiah Kız: 
H. Koçyiğit. 

OPERA: Taşralı kız: A, 
I.-îik. 

ÖZEN rY*lde4irmcai) 
Toplıanelı Osman: F. 
Gink. 

SUNAR: (Üsküdar) 1 — 
Satılık kızlar: Türkçe. 
2 — Jerry Lewis eğle
niyor. 

REKS: .A.mıa Frank'in 
lıâtıra defteri. 

YOBT: Hızır dede: A, 
Işık. 

SÜREYYA: Ölmeyen 
Açk: J. Gabin. 

KULÜP (Beylerbeyi); Sa
yın Bayan- T. Şoray, 

TİYATROLAK 

AKSARAY «OCÛK OPE 
RA; KOÇEBO. Pazar
tesi hariç har fün 
21.15 c»r5ambi cumar
tesi Diıar KİS 4t 

ARBHA! SEZAH v» 
KLEOPATRA pazar 
15 30 ve 21.15 pazarte
si salı 18 ve 2M5 
DOKTOR KIKOTA ve 
KADIKXAR1- Çarşam
ba perseınb», cuma 
IB ve 21 l.'î cumartesi 
l.'i.'ÎC ve 21.15. 

AZAK; MİTHTESEM 
SRRSERt; Pazartesi. 
Salı Çarşamba. Per
şembe 21 15 Ayrıca çar-
Itmba 16.15 df. İPEK
Çİ MERHUM: Cuma 
Î1.15 Cumnrtesl. Parjr 
21.16 v« 18,15 

IVLVARı KARI HORO^ 
Pai ir teü nane harfOr 
21,J6 çarşamba cu-
marttaı » t eatar l l . l t 
dt 

OORMEN: ŞAHA.Mf 
ĞftHIıER Pazar 
narif ncı gece sı 1" ** j 
Car;aınc>s İt eumarteaı j 
13 de I 

FATİH: YEDIWCt KÖ- t 
PEK Heraiin 21 nazar j 
ıs sn I 

İSTANBUL (Kihanııaı ÜC ' 
Kişiye Bir Yatak. Hergü" 

21.15 (Jarsamba f""' 
martesı Pazar I* ^* ı 
GENERAL ÇÖPÇATAN j 
Berelin 18,15 de { 

GEN—AR: BİTMEYEN ( 
ASK: Pazartesi hariC } 
iler gün 21.İS de d'- ( 
ıııartesi. paı.'tar l.°' (**• j 

KENT OYUNCULAMl! j 
fDormen rtvatrosul j 
GÜLKREK GİRİM Ca'' j 
samba nane nerelin '• j 
Pazartesi 18 v* 21 15 d* 
KALBİN SESİ HAL
KİN GÖZÜ: Salı, Cu

ma ı s de. 
KÜÇÜK SAHNE: 8Ü -

TUN KADINLAR GÜ- j 
ZELDIR Salı. Çarsaü»- ( 
ba 21.ıs BÜLBÜl ÖĴ  » 
SEst: Perjemhe Cuma j 
Cumarteaı Pazar 2 '1* 
aynea cumartesi P»' 
^*T 17 d* 

KARACA: Hımmitj A- | 
lini7l« Pazırteıl h l - J 
«•İÇ htr gün îl,3fl VııV j 
ıs da. I 

KADIKÖY: CfN Ci:N » « j 
rün 21 d* { 

ORALOÖLü: KERESTB- j 
C* TEVFİK BEV P»- } 
Mrtesı harlc ııersül) ) 
21.l.'î Car<ramba 18 cu-
martefl) nazar 15 de 

SİTE: FVCtLtK OYU -
^İJ Her eıln n dt 

TEPEBAŞI: SEZUAN'U» 
'Vl I,\SAN1: .San oef 
lembe, cumtrtaıı «»• 
fiÇ tıerıün 21 dr Pı 
U r 15,30 03 

ftHtÜDAR: İSYANCI • 
LAP- Cum» bartf b»' j 
l * a 21 da Ptatr t r t i ' 
(« lS,3a da 

İmtiy ı ı SaAlbl 
— — K A L I K Y O L A C - * ' 

Gana) HvfVi Müdürü: 
- İLHAMI «0Y8AL — ' 

lorıunlu Yaııiıittı N»d«ıi-' ^ 
— — DOĞAM CA» • — • " 
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m^SKJL jyojvır^ 
TSefft^' Tu^ıe^neru 

3» 

ZAFERLE MKIS ARASI 
YAZAN: NAŞIT ULUĞ 

Mudanya'da İsmet Paşanın sabn tükenmişti. İnsilizlerin tutumundan şikâyetçi idi: 'Busun üç gündür, İngilizlerin 
earabuıı bekliyorum. Bic harekâtımızı durdurduğumuz halde Yunanlıların hazırlıklarını {örüyoruz. Umarun ki ba-
rifMver hareketimiz takdir edilir Te isteklerimiz yerinene getirilir. Biz tzmir'e girdirmiş zaman, orada birik
miş yüchinlerce Yunanlı halk Tardı. Bunlar Anadolu köy ve kasabalarmı tahrip edenlerdi.. İsteseydik, kendilerini 
esir alır re cezalandırırdık; Halbuki bunu yapmadık; aksine gitmelerine müsaade ettik, buna karşılık Yunanistan 
silâhsız Te günahsız halkımızı alıp götürdü. Bunların da bize iadelerini istiyoruz.» diye dayatıyordu. 

- 1 3 -

Kralın Lloyd Georğe'a cevahıı 
'̂Yent bfr harp felâket olur,, 

r»k»t hem Yem ZeUııd». hem 
de .Ve\vlouncllana'ııı cevaplan bam 
başka oldu. Yeni Zelanda hemen 
bir kaç saat ionra cevabını 
vererek, her türlü harekette İngil
tere ile birlik olacağını ve bir kuv 
vet JöndereceğHii bildirdi, üc tün 
sonra Venj Zelanda Başbakanı 
I.loyd George'a bir telfıaf çeke 
rek. küçük bir kuvvetin derhal 
gönderilmesinin sadece manevî te
sir dolayısiyle "iı arau edildijim 
V» icap ederse arkasından dahi< 
geniş ölçüde takviye kuvveti de is 
tenip istenmiyeceğlni sordu. 

New Founland da. aynı süratle 
hareket etti ve Başbakan vekili. 
gerek kendisinin, gerekse kabine 
deki arkada.'îlarmın İngiltere hü
kümeti tarafından takip edilen 
her türlü hareket tarzına «tam biı 
sempati» beslemekte oldukların' 
bildirdi. 

Lloyd George her iki hükûnuM. 
de hararetle teşekkür etti. 
İNGİLİZ HÜKÜMETİNİN 

TAKTİĞİ 
Fakat dominyonlardan bu en kü

çük ikisinin süratle ve ınüsbet ce
vap verişleri ogün için minnettar-
bkla karıılanacak bir hareket ol
makla beraber İS eylülde İngiltere 
kabinesinin yayınladığı «hükümeti
miz yalnız memleket içerisinde de
ğil, fakat dominyonlarda da hareket 
tarzjnm tasvip edildiği ve destek
lendiğini görmekten memnundur> 
»eklindeki tebliği kendisini hiç de 
haklı kılacak bir mahiyet taşımı
yordu. 

ChurchiU'in «iınparatorhıkta bir-
llk> adlı yazısında İşaret ettiği gi
bi, muvaffak olmıyan bir teşeb
büs Çanakkale için silâh ba;ına dâ 
veti, imparatorlukta tek ve müşte
rek bir dıs politikanın varlığına de
ğil, fakat rarsa bile v ık ı lnjnna ve 
bakımsız birer idareye «ahip olan 
her dominvunun milli hükümran
lık haklarının daha cok yerlejme-
»ine, birliğe değil. böU'nmeve hiz
met etmt'îtir. 

Hemen erteiri gün, yani 20 eylül
de Sömürgeler Bakanı İngilterenin 
politikas'.nı ve bu çolitik.'^nın har
be »ürüklevici mahiyette plmadığı-
nı açıklıyan ikinci bir telgraf gön
dermenin çok yerinde bir is ola
cağını düşündü. Beş dominyondan , 
herbirinin hükümetlerine ve ayrıca 
Irak Yüksek komiserine telgraflar 
çekti: İslâm dünyası kopmak üzere 
olan bir fırtınanın tam e'şigindey-
di. 

KRAL (İEORGE V'UN TRENİ 
İSTİM ÜZERİNDE 
R E k l . İ Y O R r U ' 
Gittikçe gelişmekte olan faciayı 

derin bir huzursuzluk içinde sey
redenler .«îadecc en büyük domin
yonların basbakanlarrıdan ibaret 
değildi. Britapya imparatorluğu -
nun bası olan Kral George V. da. 
Balmoral satosundaki ikâmetgâhın
dan hâdiselerin seyrini endişeyle 
takip ediyordu. Âni olarak Lond-
rada bulunması icabedebileceği ih
timaline karşı özel trenini İstas
yonda harekete hazır bir halde bek
letmekteydi. İR Eylülde Başbakan. 
Kral'a verilmek üzere sarav erkâ
nından Lord Stamfordhaın'a bir 
mektup yazarak, İnkişaf etmekte 
olan buhran hakkındaki en son 
haberleri vermişti: 

B A Ş B A K A N I N K R A L A 
R APORT! 

Ba-^bakanevı 
«Sir, 
Kabine bu sabah yine önemli bir 

toplantı yaptı, öğleden sonra tek
rar toplanacaktır. Her şeyden ön
ce donanmamız Kemalistler, Ça
nakkale tarafındaki kıyıyı isga! et-

^^Ifericlii, plâ.jdaki ş-nısiyeU'r-
'1 birinin altında. hiıcipnoiıe 

j, ~ Hail .sen yorganı serersin 
-̂ üstünde yatarsın s ' "aıunae yaıarsuı ! 

I ''keit de .sevindi au bulu:?»: 
Aklınla buı yaşa E ' f e r d a ' 

cnt '^''^^ Akdenizin aksumı 
« n e ğ e başlayınca pe.ıe girdiler 
•ıize. Hem bu sefer uz'iu uzun 

"2(iüier. Yabancılar arabıııarı-
* binerek yola çıkım.şUrciı ','OK-

j * " ' N'igâr harımı ıııiıze nıüdü-
Jf'ü'i misafir-severlıjini pek »e-
^Imişti; 

j j ^ Burada böyle 'lir adanı ol-
j^^nn, hattâ olabilı?r;<!|imi hiç 
Jj^iinnıcmiçtinı. Şu bartkacm 
J'j2fymiş ha.. Hem levhası d» 
^^lıiş . Kocasına dönereK: - bia 

t Snınıa dalmışız thnize ha! 
^*i' olsun, belki on kere Kel- diyordu' Elferida. Taıumıdıklan 
l.«. "l^aya- Ş" kahvpnı.ı oeyke- ^^j. çevrede, karanlıkta mayo-

BIRI ERKEK 
BIRI DIŞI 

Yazan: İLHAN TARUS 
da yemişlerdi. Müje memuru- denizde hı.şırtılar yaratmıştı. Kü- Nereye? :!î 
nun bütün yalvarmalarma, di- çük dalgalar kıyıyı yalayıp du- „ Korkuyorsun galiba? tlAhi i | 

dinmelerine karşıt, bir t'irüi vn- ruyordu. Bu ses, nedenuu iki Erdoğan! Sen de erkeğim "ilye Ü 
la gelnıeraışierdi: .sinin de bilnıedilılerı bir endişe- ge^yorıun bu dünyada. Hani >* İH 

- Hanımefendivi l̂ ır de ye- Âİ yumuşatıyordu sanki, sogutu- ^ana kur yapıyordun? riaııı ba- ::: 
mek memek telâşıyle -edirşfin e- yordu. tj^ sokulmayı tasarladığın dem- iji 
demeyiz. Erdoğan bir ara: 1 „ , jj^ç gün geçti nayatıra, CW flj 

— Ben burada gecelessm ne . := 

*riiıde ancak iki mi, üç mü o-
"f^uk. Değil ",ui Suar? ' 

Sid, 
Efendim, diyordu S.KMSI. 

^ halkı yatıancıyı «;pver. Ta-
r^Upları, yabanilikleri de yuk-

,''; tnaımıazsınız ama görecek-

^^^- kadınlan kaçı^öcü ue hii-
7^2ler. Oysa az ilerde, ylrtrlbf; 
kii, 
fe 

°'netre ötede, eelirı e'.(,pi)ie-

öntükı, 
sırtlarım dönerek vüzlerlrj) 

bir çevrede, 
larla oturmaları lıoş_ değildi'. A-
nıa bir türlîi eve (çirDek. de is
temiyorlardı. Memur iklae oiı 
müzenin önüne fîeliyor, sesleni
yordu : 

— Yatmıyacak mısınız dahav 
Vakit ilerledi.. 

Yakına sokulmaktan da •,(-

kiniyor gibiydi. Elffrida daki 
kalar geçtikçe sıkıntısının art 

olur sanki.. 
— Nerede? Olmaz ş%>ceıitn 

.Sonra ne derler'.' , 
- Ne derlerse desinler.. 

— Olur mu? Öylesine çapraz 
bir durumdayız ki, deırif «it
sin. BİZ artık kan koca olmadı
ğımızı da söyliyemeylz. 'Şu saat 
lere kadar geçirdiğimiz hayat, 
bizi kepaze eder. Erkeııde,ı k»(, 
sak bile arkamızdan balıkçı naS 

Ordu Kocaründe, ayırıcı çizu. . . ^^,iirk»n. (is Ekim 1922) Gebze - Darıca yolunun batında otomobilde ., 
istihbarat S. Müdürü Huaeyin Rahmi Apak. ibrahim Eaon. Arkada Frana». italyaa va tagiUı aubaylaıı. ayakla uatağman Vadld Uıgoraa 
va baatoBİu Na«it Ulu*. (FcJo AK«AM — OZEL) 

tthıden.. Toplayalım takım ta.:-
la vatımız!... :;: 

Yolda Siderken kuytu oır V r̂e j:; 
vardıkları sıra genç kız F.rüo- ij; 
ganin elini tuttu, durdurdu o- jü 
nu. Sonra uzanarak erk-öi «Ş- iji 
zindan öptü. Mendilini çıkanp ijj 
bir güzel kuruladı duda'<lnnm . iii 
Hiçbir şey olmamış gibi yürüme-jp 
İt koyuldu. iji 

Ev, salıibi erkek kapısuıuı f>- '::• 

j^^Ukierınl göreceksiniz.. Sioe, üjı^^ anlıyor; bir türlü kalk- laları duymıyacağmm kimse nündeydi. Karısı da cumbada. iJi 
^«^baçka koşullar İçinde vasat. ^^^ istemiyordu yerinden. Yat söyliyemez. Karı kocalıjımuı İlkten farkına varamadılar ama s; 
^^a ne çare. yoksuldurlar, nara, nıak. uyuma'k Ufı erke«n a5^ın- kuşku uyandırmadan ispit H. kadın konuştu. ^ 

geçinirin. (ĵ n ^^ çıkmıyordu. Bereket vtr mek durumundayız. Runa de vn) - Nerelerde kaldınız evlâdım? ij: 
*tahveel«ıı bile »1 uyaıt t»*ll sin ki srtineşin çekilmealylfc hır- yok. Öf! Hadi kalk gidelim. Yok- Bayufı merak ettik. ;':! 

^?ü. Soğuk konserveleıım pHj- likte esmeğe ba.̂ lıyan rujgftr sa patlıyacagım.. (DeTamı var.) jj: 

iiigiiiaMiiiıwiMiMiiiMtHaiiiaaiiı!iiiii;ii-iiiii;iiiaai3;iMiiiH!a^^^^ 

»eler dahi, Çanakkale Boğazının 
hürriyetini «aranti altına almaya 
hazırdır. 

İkinci olarak, Kemalistler Ça-
nakkaleye yalnız iki yoldan »ilâh 
ve asker getirebilirler ki. bu yol
ların ikisi de hem denizder bom
bardıman edilebilir, hem de hava
dan müessir hücumlara açıktır. 

(Jçüncü olarak, daha ilk anlar -
dan itibaren Gelibolu yarımadasın
da. Britanya deniz, kara ve hava 
kuvvetlerimizin kendi varlıklarını 
duvurmasının askeri bakımdan ö-
nemlı olduş^jııa karar verdik. Do -
nannıa bu hususta kendilerine dü
deni fevkalade iyi başarıyor. Ayrı
ca Doğu'va hareket için emre ha
zır vaziyette bir tugay bulundur -
maya da karar verdik. Hava kuv
vetimiz Mısır'dan derhal bir birlik 
gönderecek, hemen harekete hazır 
olmak üzere iki hücum ve bombar
dıman filosunu da elde bulundııra-
caktır.> 

TLRKLKK TV.KRAR 
A V R l î P A T A D Ö \ M E M t L I 

Lloyd George. bu tedbirlerin 
Müttefik birliği hakkında arzu e-
dilen diplomatik tesiri yaratacağı
na emin olduğunu söylüyordu. Fran 
sızlar bütün Balkan devletlerinin 
bir fek noktada tam bir fikir bir
liği halinde olduklarını keşfetmiş
lerdi: hiç bin Türklerin tekrar Av-
nıpaya dönmesini istemiyordu. 
Lloyd Georse, İngiltere bu hareket 
tarzında tek hasına bile k.ıl.«a mev
kiinin "jağlam ve ümit verici oldu-
ftuna Kralın da iştirak edeceği 
ümidinde olduğunu belirttikten son 
ra hemen sunu da İlâve ediyordu: 

fMa.1estenizin hıikOmeline. simdi 
Yen, Zelanda \ e Avustralya'nın 
vardımlorı da eklenmektedir. Bu 
iki dommvonuıı hemen cevap ver
melerinden daha güze) bir «ev ola
mazdı. . Ayrıca busun Yeni Zelan-
da'daki asker toplama merkezleri
nin Anzaklar tarafından elde edi
len neticele-i muhafaza etmek üze
re bir tehdit vukuunda dötü^meve 
hazır olduklarını bildiren sayısız in 
sanLınn hücumuna uğradıklarını 
öğrenmiş bulumıyorum.> 

Başbakan, Kral'a bu iki domin-
vonun umum! valilerine takdirle
rini bildiren birer telgraf gönder
irlesin) de tavsiye ediyordu. 

Lloyd George basının umumi -
vetle möjait bit tavır takınmış ol
duğuna l»l'Pt ettikten, »onr» şu. 
nu ilâve ediyordu 

«Ancık. pek tabii olarak birçok
ları «imdi böyle bir harekete flrij-
m*k ihtiyari Jıâsıl olusunun ao -
rumluluğuım majestenizin hükû -
•neti. bilhassa nıaiestenizin Ba? -
hakmınm körlütii ve beceriksizli-
•i'ine vüklcmektc"dirler.. 

Daha sonra Lloyd George ı'aris'e 
Uitmıs bulunan Lord Gurzouun de
nizde Fransj'nın tngiltere ile iş
birliğini vanamıyacagım ve Yu -
ııanlılar da isin içine kan^aoak o-
lun», Fransa'nın »gkeri bir yar
dıma da yanaşmıyacatını söyliyen 
Poıncare ile anlatmakta KÜçKik 
gckmediğinj bildlrlvor. likasından 
d« iu fikirleri ileri sürüyordu: 
«Fransız donanraasmın isblrllfi 
yapması veya yapmamasının hiç 
bir Cnemi yok, öbür taraftan hiç 

kim» Vunanlılan bu harekete İş
tirake divet etmiyor> Ba.şbakan 
en sonund». General Hin ıngton'un 
kudret ve »zimkitlıtmı överek 
ıteltrlnı bitiriyordu. 

KRALİN CEVABI: YENİ 
BİR H A R P FELAKET OLUR. 

Bu mektuba Kral adına Lord 
Stamfordharo su cevabı verdi: 

Balmoral Sato^ı. 20 eylül 1922 
«Aziz Barbakanım, 
«Majesteleri, süratle girişilecek 

Btr kara ve deniz narekatmın başa-
rüı bir diplomasinin en iyi çaresi 
olduğuna inanmakta ve hükümetin 
vermıç olduğu kararı tasvip etmek
tedir. General Harrington gibi iti
dalli ve kudretli bir başkomutana 
«ahip olmamız da br/im için büyük 
bir mazhariyettir. 

Takip etmekte bulunduğumuz ha

reket tarzına karsı Franaız basını 
alejhte bir tavır takınmif olmak
la beraber. Kral bahsettiğiniz hak
lı »ebeplerden dolayı şuna inanı
yor ki, Franaız hükümeti bizimle 
işbirliği yapmayı reddetmıyecek -
tır. 

Hiç beklennıı.veıı bir anda husu
le gelen vahim vaziyet karıuında 
almış olduğunuz süratli ve yerinde 
tedbirlerden dolayı aizi ve hükü
meti tebrik eaen Kral. vent bir 
savaşın patlak vermesine sizijı de 
kendisi kadar aleyhtar oiduğunu-
7.a \-e böyle bir felâketi önlemek 
için her ;eyi yapacağınıza emindir. 

Kral, Hükümetinin AvtnlratTe 
ve Yeni Zelanda taraimdan !»•• 
yecanla desteklemnekte eldU^UJiu 
göı-mekten büyük bir meınAual]>«t 
duyuyor. Bu memleketlerin «»ygı 
değer umumi valilerine birer me
saj göndermek hususundaki tavsi
yeniz üzerinde düşünecektir: Fa
kat Majesteleri, böyle bir hareke
tin, şimdiye kadar yardımlarmı 
arzetmemiş olan dominyonlarla 
bunlar arasında haset uyandırabi-
lecak bir ayırma yapma m i n i s i 
tasıyabileceK bir tehlike yarata
cağını na/arı itlbare almaktadır. 

(Devamı var) 

J^^^Mın KÜÇÜK İLANLARI 
s A I I L I K E M L Â K 

• TAŞKASAFTA cadde üstünde i; 
dolayısiyle acele satılık faal bak-
kaUye dükkânı; Müracaat: Cemâl 
Nadir sokak No. 17 Büyük Milâ» 
Han No, 17. (227 D.) 
•¥ SATILIK arsa: (105 m. kare). 
Edirnekapı, Hatice Sultan Mah. Ni
yazi Mısri Sokak. No. 72 Çapı 
mevcut, İmara müsait. 

Tan Matbaası - Natık 

••t BAKIRKÖY Kuleli çiftliğinde 
•S metrekare Londra asfaltına 200 
metre meşalede çok ucuz f lal la 
satılacaktır. 224S27 

DıusLiıı Ö/.turk 

K A T A R A N İ Y O R 

* FATİH ve Horhor civarında, 
kiralık temiz apartman katı aranı
yor. Kirası 2U0, 225 arası olabüir. 
Müracaat saat 15 den sonra Ak
sam gazetesi Tel: 234B27 

Mürettiphane 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Mehm.et Köseoğlu 

K İ R . \ L I K E M L Â K 

•¥ GAZETECtLEB mahallesinde 
kiralık apt kalı 273:;50 — Kemal. 

SATILIK VASITA 

* 41 Model Mash Süper «00 hu-
•ugi çok tenuî radyo, kalorifer oe-
Un ve ehven (ıvalla. Müracaat; 
485337 - 477874. Cezmı 

D I 6 i S i K K O N U 

• KARANFİL fidesi (köklü): müs
tesna renklerde muhtelif varyete
ler. Satış yerleri: Ziraat Bomnar-
şesi Toplıune Tel. 491771 ve Tuzcu 
Çiftliği Maltepe Kartal. (241 D.) 

• TAVUK çıillıği i!,ler lıalde sa-
tıhktır. 2S00 lük Kuluçka makina-
sı 1300 piUç 34 M2 Batarya V.S. 
12500.— liraya Kadıköy Kozyatağı 
Havuzbaşı No. 63 her pazar. (240) 

• MEKTUPLAŞMA Bürosu P.K. 
369 105 memleketten yajma uygun 
kız erkek arkadaşlar. (1S5 D.) 
P. K. SS9 - tSTANBUL. 

-«( 40 BEYGİRDEN yukarı iyi va
zıyette, kompresör aranıyor. Müra
caat: 22 34 41 

• DAKTİLO v* Itano Kuraları — 
On parmakla daktilo — Stenugrafi 
kurslarımız gece ~ gündüz devam.-
Iıdır. İş talebi çoktur mezunlara 
Maariften tasdikli diploma verilir 
Kavdolm.akta acele edtniz. 

Özel Ankaıa Meslek Kurüiar 
Müdürlüğü Tel: 126689 İhlamur sok. 
No: 10-7 Orduevi yanı Oto park bi-
ti^jiği Yenişehir — Ankara. 

S A T I L I K E Ş Î A 

• SATILIK kompla otel eşyası — 
Binanın tahliyesi dolayısiyle An
kara Ulus meyöanında kâin PARK 
PALAS otelinde bulunan bilcüm
le mobilya tesisat ve sair malzeme 
tamamen veya kısmen satılacaktır. 

Alâkadarların eşyaları ycrmde 
görüp tekliflerini yazı ile (Otel İs
letme Limited Şirketi Ya( ttkele-
il Kantarcı Nazmı sokağı No. 11 
Kminönü İstanbul) adresine otldlr-
mtlcrl rica olunur. (3861) Anktra 

MÜDÜRİYET 

D E V R E N 

• VASITA DEVRİ: Bir aıaca 964 
Opel Rekord ve Grundig müzik 
dolabı permisi devredilecektir. 
Tel. 118474 - Ankara 

Has. Rek. 

İst. Dz. lek. Miz. Sat. Al. Koms. Bşk. dan 
ve 80 adet me(; U-
2920(1 lira olup ge-

1 - 1 - -M .ı.Hilu ile 10 '• 
meri saiı: ustn. Muhaınni' 

çiçl teminatı Ttfı lira 'iO kuruştur. 
2 - Şartnameler Komisyonumuzda, MSB. Auiıaia Lv. A-

mirliğinde ve lanirde Denl? Satın Alma Komisyon Baıkuüı-
ftında bedelsiz «örülebilir. 

3 - İhalesi 10 Nisan 1964 günü saat 11 00 de komısy-onu-
muzda vapılacıktır. 

4 - İsteklilerin ihale g:ttnU saat 10.00 a ktdtr tekliflerini 
komisyonumuza vermeleri. ( l imn: 4IIT) SIK» 

ELEMAN ARAMAKLAR 

•* iyi dıkij bilen ıkj gomlekçi ba
yan aranıyor. Tuııalı Hilmi Cadda-
ai No. 59 Esat Taksi karşııı KücUk-
esat. Tel 12 32 24. 

(Kkspres 1(: Ankara) 

Z A T t t L Â N L â R l 

• ŞEBEKEMİ kaybettim; ^jranlalni 
alucağundiin eskisinin hülanil yok
tur. ı2!8 - D.l 

Güner Den ir 

• N . l L l I t l tarih 2674 No.lu rub-
sîatımı kaybettim. HükOnuOzMr. 
(2!>1> Abtullah Mamat 

e ZAYİ olan 2072 sayıh Lise bitir
me diplomamı yeniden alacağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. (MS). 

Ayhan Yajm 

• ŞEBEKEMİ kaybettim; hüküjn-
sü/düı. ı242ı. 

ED. 9371 Saykun Kuyumcu 
• ŞEBEKEMİ kaybettim; hüküm
süzdür. (243 

. \ \kut Hünler 
• PASOMU ka^bettım: hükiıraaüz-
dür. (2461, Sabri GtUuT 

•¥ ŞEBEKEMİ kaybettim; hükİUn-
süzdür. Ertan Canal 

• W MaTi» nevrimi teUylKlyl» 
teslim «ttıf - amin çift W 
fira 2 nur -ı makbunıBvı 
»vj ettim HukumsürJur. 

tımaıi l |c] 

• PASOMU , . ,vneium HüleöBl-
lüzdür. (38321 Vı j tr ÖMB 

• NtİFUS cüzdanımı kaybettUn. 
Hükümsüzdür. Semlha Oytnak 

• HAL Müdürlüğünden atiTUS ot-
dugvım mal alma defterimi kaybet
tim. Hükümsüzdür. (248) 

İbrahim Parlaktı 
Defter No. 8(13 Demek No « n * 

• |E>EKEMİ kaybettim. İÜ-
W ı ı m v i i > , ; n , ' ' 4 9 ^ 

• YCfİLKttY Giunruiüniiu) 11.1.' 
196 tarih vt 8763 ısyılı S. el B « I -
ha ithal beyannamesi zayj elmtic 
• - "••'••—-ialür. ( » ^ 

Tckaan Kol) 9lt-

• inEKEMİ 
kOMOKlr. a -

<Jt6. 

Ktt-

M İ 

file:////kut
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6i BU BENİM SOKAĞIM,, MOOERN ŞEHRİN 
nŞAGI TABÜKASİNI CaNLBNBIRIYOR 

^^H|.V/ - ^ 

^ H t t , ^ ^ 
3m\. -^aaMB^fc^BB 
life''-̂  I IS^S 
^^^^^^^^fcâ ̂ ''̂^ ' ? ^^^^^K ^H 

- - * j ^ » « ! S ~ • * ^ M ^ « İ ! » • ' / 

^KT fl^^^l 
ĵ F" / ^̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l 

^ ^̂ ^̂  1 

^^Hbr ^,^^^^9 

«Thıs is My Street» (Bu Benim Sokağım) adı altında Londra, 
da göstprilmekte olan füm, modern bir şehirde orta ve aşağı ta
baka halkın hayatını canlandıran filmlerden biridir. Konu aşağı 
tabakadan olan pvli bir kadının kötü "bir geçmiş olarak vasıflan
dırdığı bu durumundan kurtulmak İçin gösterdiği çabalardan »-
hnmışt'r 
Filmin kadiri oyuncusu June Kitc 

hie rolünde çok başarılı. Kadın 
kendisine daha iyi bir hayat te
min etemeye çalışmayan tembel 
bir adamla evlidir. Kocasının dul 
annesinm yanındaki evde komju 
oturmaktadırlar. Kaym validesinin 
evinde pansiyoner olarak otur -
makta olan (lan Hendry) bir gece 
t^lübü işletmektedir 

Bir de otomobili olan genç adam 
vaktinin büyük bir kısmını kızla
rın peynde koşmakla geçirmekte
dir Bu arada komşudaki kızın da 
dikkatini üzerine çekmeye çalışan 
genç adam bunda muaffak oldukr 
tan az sonr.^ oi'dan bıkarak kadı

nın kızkardeşi ile ilgilenmeye bat
lar. 

Filmin konusu kadm dergilermdt 
çıkan hikâyelere benzemekle bera
ber çevrilişi realist olmuştur. So
kak »on derecede iyi canlandırıl
mış ve bu arada Mr. Hendry. M l n 
Ritchie, Avice Landon (Anne ro
lünde), ve kız kardeş rolünde An-
nette Andre çok başarılı olmuşlar
dır. 

<This is My Street» Jack Han-
bury tarafından meydana getiril
miş, filmin rejisörlüğünü Sidney 
Hayers yapmıştır. Konu Nan May-
nard'm avnı isimdeki romanından 
almmıstiî. 

Yazan ve çizen: RATİP TAHİR 

Stev* Mc Oueen, H e n t BuchoUr v* Yull Brynneı «Yedi Silâh«ırl*r» de 

< l 7 SIUH^OU „ ( ¥ ¥ j 

BD TOPMI 
BEKİMDİRI 

( T h e Magnif icent Seven) — Y ö n e t m e n . John Sturges — 
Senarvo: VVilliam Roberts — Fotoğraf Direktörü: Charles Lang 
( S i n e m a s k o p ve Teknikolar) — Müzik: Elmer Bernstein — Oy-
nıyanlar: Yul l irynner, Rh Wallach, Steve McQueen Horst Boc-
holtz, Charles Kronson Robert Vanghn, Vladimir Sokolotf, Ro-
l e n d a Monteros — Bir Amerikan «Mirish Company — United 
Artist» 1960 yapımı (EMEK. R Ü T A ve SİTE s inemalarında) . 

5İVA51I, MAKASTAKİ VB P4Ç4DAN KAPTIRMIŞ OLDUĞU, HER İKİ AYAĞINI SİLKBREKSE^^^^^jfK 

DAVRAHARAK SOL DİZİ USTUN[ ÇÖKMÜŞ, GÖVDESİNİ Di YARIM SOLA CE\YlRlR<.t^?'^^Q)-hll 
PAÇASINI Blf?^KARAK. APIŞARASII^DAN 4RD KASNAĞA KADAR ^^^^'^^^r'f'']•.,uro^ ' 

BULSAYDl/ldO'NUN SIRTÜSTÜ 
DAVRANARAK SOL DİZİ US) 
PAÇASINI BIRAKARAK. APIŞARASINDAN 4RD KASNAĞA KADAR '^'ZANIVfKn'pn-^Zf^^^fı 
BU/HAREKETLER ANCAK, GÖZ ÂpP/CAPA/ACAK KADAR BİR ZAMANIN ıÇIt^^^^TI^^ 

JA 
(Thla Earih la Mlaa) — 

Yönatnan: Henry Kin? — 
Senaryo: Caaat Robinıon — 
Fotoğraf Direktörü: Rutaall 
Matty (Sinamatkep va Tek -
alkalar) — Oyntyanlat: Hock 
Rudson, Jean Slmmon*. Clau-
da Raiaa, Dorothy McOuria, 
Kent SmUh, Cindv Robblns — 
Bir Amerikan «tînivanal — 
tntarnational» 1959 yapımı 
(ATLAS ve KONAK »Inema-
lanndei. 

S 

ÖNCEKİ h a t t a «Mavi Melek» gibi bir yeni çevirim iz len
dikten sonra bu hafta da bir uyarlama ile karşı laşmaktayız: 
J o h n Sturges'in Japon yönetmeni Akira Kurosawa'nın 1954 yı
lında yönettiği , aynı yılda Venedik Film Yanşmas ındu G ü m ü ş 
Aslan ödülünü alan ve şehrimizde «Kanlı Pirinç» i smi ile bi
rinci vizyonlara girmeyin köşe bucak s inemalar ında gösterileı . 
«Schichinin No Samurai» (Yedi S'amuray) m d a n uyarladığı 
«Yedi Silâhşor» 

; • • • • • • «••• • •Mif f 
IJanry King 40 yıllık bir yönat-

man olduğuna rağmen vasat 
aaviyeyi atamıyan, çoğu raman 
«ucünü Man Iddiah yapımlara g4-
ran, aline gaçan f ınat lan kaçıran, 
Hollyweod çavralarlnda çok tatı-
lan romanları gareğlla beyaz per
deye aksattlrabilacelt nUaUkta Mr 
ktfi olarak sayılan, memur bir 
yönetmendir. 

Yıllar önce kandlalna verilen bir 
iki soylu konuyu tanımaz nala gö-
ttiran Kln<r (örneğin. HamingwaT'-
In «Kllmanjaro Karları» İle «Cünat 
yina doğar, gibi), pek tabu ki <Bu 
toprak bantoıdiı» İla dozu kaçırıp 
Ba mal olduğu anlasıimıyan, na an
latmak istediği meclıul, uzayıp gl-

(Pavamı 7. sayfada) 

Pürüzsüz bir sinema diline sahip. 
ae yapmak İstediğini gayet iyi bi
ten, öteden beri Westenı türüne 
karşı belirli bir ilgi gösteren Stur
ges, aynı zamanda yapımcılığını da 
üzerine aldıSı «Yedi Silâhşör> ile 
Kurosawa'nın kullandığı hikâyeyi. 
üzerinde duraugu çevreyi ve dâvayı 
ufak tefek deifişikliklerle aynı açı
dan izleyip aynı sonuçlara varmış
tır. Gerçi orta ç a j Japon çevresi 
İle 20. j^zyılm başlarındaki Mek
sikalı Köylülerin yaşantısını. «Sa-
muray, ile «Tabancalı adamlar»m 
niteliklerini paralel olarak izlemek 
füpheaiz ki Sturges için gayet ko
lay bir iş olmuştur. Ovsa, böyle bir 
filmin ticarî endişesi ne olursa ol
sun, Kurosawa gibi yapıtlarında 
Western türünün etkisrini açıkça 
l)elirten — hatta bazı sinema ya
zarları tarafından John Ford'a 
benzettirilen — bir yönetmenin 
ardından gidip. «Yedi Samuray»! 
bölüm bölüm, hatta plân plân tek
rarlamak pe?< tasvip edilecek bir 
tutum ulmasa gerek. 

Şüphesiz m bütün bu düşünce
ler «Yedi Samurayn izlemek fır-
satmı bulamıyan, ve böylece soylu 
bir yapıtı kaçıran, seyircileri bal
kı de pek öyl« İlgilendirecek hu -
»uslar deSil. Ortada bu hafta sine
malarda gösterilen «Yedi Siiahşör> 
diye bir film var. Bu ister bir u-
yarlama olsun, ister bir taklit Se

yirci için önemli olan ou tılmı go 
rüp görmemek davasıdır. 

«Yedi Silâhşör> Kurosawa'ya 
borçlu olduğu bütün değerli unsur
larına rağmen, bir iki durgun bö
lümü hariç, zevkle izlenen bir Wes-
terndir. Bunu inkâr edecek değiliz. 
Sturges'in hareket -.ahnelerintlekl 
başarılı çalışması. Charles Lang'ln 
çevresinm havasını veren renkli 
görüntülen, başta Eli Wallach ol
mak üzjre tüm oyuncuların ölçülü 
oyunu, özellikle son bölümlerin sü
rükleyici ritmi sayesinde «Yedi Si
lâhşor» dört başı mamur bir füm 
olarak gösterilebilir. 

Ortada insancıl yönü olan bir dâ-
vS da mevcut; Haydutların baskısı 
altında ezilen, mallarım korumak
tan yoksun köylülerin dâvası ve, 
buna karşılık tabancalarının forsu 
ile geçinen, esasında hür görün
mekle beraber her yönden sefil, 
umutsuz, cemiyet dışı bir yaşantı 
aUren «tabancalı adamlardın dra
mı. 

0.ysa tümü ile «Yedi Samuray>-
dan aktardığı bu dâvayı Sturges 
ayrı. fakat benzerlikleri olan, bir 
çevreye uygulamakla gene Kuro-
8awa'nın tutumuna uyup aynı ao-
nuçlara varmıştır. 

tTyarlama dâvası bir yana, tek
rar edelim ki «Yedi Silâhşor» We8-
tern şeritlerini beoimsiyen îeyirci-
lerin ilgi ile izliyebileceklen bir 
filmdir. 

TELEFON SANTRALLERİ 
OTOMATİK VE MANYETOLU TELEFONLARI 

Galata Nesli Han • istanbul 
Tel: 44 75 54 44 78 99 Telg: MEKASEL-ts t n 

ilâncılık: 9310/3264 

Kiralık Daire 
Kalamışta ıtonforlu, te lefonlu büyük bir kat senelik kiralık

tır. Müracaat: 36 29 20 ts t . A k ş a m : 324i 

TEK SATICISI^; 

YUNUS DİKER 
Tahtakale Cad. 35-

Reklamcılık: 

AKBANK'm 
, 27 Har! üraiye c e l ^ 

Oormen Tiyatrosunda İstanbul İkinci Noteri, Banka 
murakıpları ve sayın müşterileri huzurunda yapılmıştır. 

BU ÇEKİLİŞTE : 
Nişantaşı Topağacında tam konforlu apartman dairelerini 

Şubesi Hesap No. Adı ve soyadı 

ADANA 
KOYUNPAZARl 
BEYAZIT 
YAĞCAMİt 
ADANA 

13379 
10443 
16332 
16417 
10108 

M. Hldayetoğlu 
B. Hasan 
Satı Der 
R. Yücelen 
A. Nasibi Görgün 

tst, Ak^am: 3247 

HAKM 

JOB 
ACIK ALTIN RENGİNDEDİR JOB 

İSVEÇ ÇELİĞİNDEN İMÂL EDİLİR JOB 
TRAŞ BIÇAĞI 

nın 

Miktarı 
MESKEN PAEASI İKRAMİYESİNİ 

Şubesi Hesap No. Adı ve Soyadı 

40.000 TL İSKENDERUN 3227 Emeli Kayanoflu 

Hisse Senedi ve Devlet Tahvili İkramiyelerini 
Miktarı Şubesi Hesap No. Adı ve Soyadı 

10.000 TL 
10.000 > 
10.000 > 
10,000 » 
10,000 > 

MAHMUTPAŞA 
K. YAKA/İZM, 
BEYKOZ 
BEŞİKTAŞ 
ADANA 

k « 1 i B m 1 H 

154 
13533 
8429 

84 
21032 

a r 1 1 1 . 

Can G. tlkkan 
Sabiha ceylân 
M. Salman 
B. Samran 

D. Yalçın 

A Y R I C A 
1 T 1 O talihliye 1. O • • liraya kadar 
çeşitli para ikramiyeleri iaabet etmiştir. 

Keyfiyet tallhUlere melrtupU bUdirilmektedir 

AKBAN K 

JOB 
Sert sakala: 0,08 m/tn 

JOB 
FEVKALÂDE KESKİNDİR 

JOB 
Y Û Z Ü N O Z Û O K $ A R GİBİ TRAŞ EDER 

"daha üstün olması 
tabiidir!... 

; ; 

îltacılılt: 8769/3261 

1 8 NUMARA 
! P4SSAP 
{ örgü Makinalan İçin sıraya 
{ giriniz 
I Dr Tüksel Fenercioğlu Sıhhi i 
I ye Serçe Sokak 14/D • Ankars | 

i Ankara Akşam: 3266 

Çünkü, AEG BUZDOLABI 

Dünyanın en ünlü DEV elektrik endüstrilerinden biri 
olan Allgemeine Elektricitâts - Gesellschaft'ın 
80 yıllık 
teknik tecrübe ve 
AEG malzemesi ile 
imal edilmektedir. 

AEG'nin teknik 
ilerlemeleri bütün dünya 
memleketlerinde aynen 
tatbik edilir 

Törkiyede imal edilen 
AEG Buzdolapian'da 
AEG'nin yüksek 
kalitesini aynen 
taşımakta ve dünyaca 
tanınan AEG Garantisi 
ile satılmaktadır. 

# AEG buzdolapları otomatik defrosl ile mücehhezdir * 
9 îçi EMAYEDİR katiyen lioku yapmaz ve yıpranmaz 
# AEG buzdolabı yüksek koliteli ve 

fevkalâde zariftir. Mutfağınızı bir mücevher gibi sÜSİC»' 

Türkiye DistribütörU: GRÜNBERG TİCARET A. Ş. 
I ı^TAMftin . RiZAPASA YOKUŞU MİLAS " ^ » ^ 
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I 2. Küme Beyaz gurupta bir semtin 3 takımı mücadelede 
'• V» J. anuter kumelaıd* bit taraHan »aoıplyonluk, bit taraftan 

"• •onunculuk İçin mücadele eden ekiplerin çok tayıda oluşu; maç-
*"» «on derece heyecanlı ve çekişmeli geçmeline yol açmaktadır. 

2' K Ü M E D E D U R U M : 
8a kümenijj birinci devre kar»ıi«»ınaları (telıirler hariç) bu hafta 

**• «recakliı. ikinci kümede yar alan 4 grubun »on poıisyoniarına 
»* «iacalc olunak şu manzara ile karşılaşırız: 

j BBYAZ GRUP; Kırmızı - Beyazlı AUınaylıların favori oldukları 
f» «rupta, birincilik mücadele.inde iddiaU İki ekip daha var. Buntar 
•'»»»u takanl,j olan Cibali ve Tekeldir. 

Sonunculukta iıe Tarabya ile Selimiyenin birbirleriyle mücadele 
«•Mkleri anlaıılmaktadır. 

KIRMIZI GRUP: Bu grubun UderUğinde şimdiUk Yenikapı T»r 
••^akladır. Bit maç nokaanı bulunan Hilâl. kanaatlmUc» »ampiyon-
"•>« en yakm topluluktur. 

Sonuaculukta Ayvansaray en zor bölgede olan takımdır. 
MAVÎ GRUP: Namağlüp Cankurtaran 11» Büyükdere grubun »im-

*™« liderlikte «iz »ahibi İki lakumdır. Fakat İlerde Küçükpazarın da 
^ kNvana kahlması pak i l â mfimkflBdfl». 

- I l l l l l l l l l l l i l l l l l l • > • • < • • • • • • • • • • • • > • • • " " • " " " " " " " 

Sonuneuluku hiç galibiyeti « b u r a a «mirgâa U» Çaükapor tah-
llkeli bölgededir. 

YEŞtL GRUP; Çırçırın büyük aoz sahibi olduğu yejll grupta Vel-
değirmeni de iddia taşıyan ekiplerin en ba;mda yer almaktadır. So-
nuncuiukta Mimarıinan, Yalova ve Alfınyıldıı şimdiden çekişmeğe 
başlamışlardır. 

3 KÜMEDE DURUM . 
BEYAZ GRUP • Bu grupta lidorligi mağlubiyetleri olmıyan l»ken-

derpaşa ile Kulaapor takaim edeceğe benziyor. Sonunculuk yolunda 
Levent ile usküdar kozlarım pay adeceklerdir. 

KIRMIZI GRUP: Agaapor'uo koşar adım şampiyonluğa doğru y»l 
aldığı bu grubun diğer iddialı ekipleri oUrak; PTT ile özfalih'i gös
terebiliriz. Sonunculuk yarışının en tehlikeli yerinde Karagücü ve 
Mithatpaşa yep almaktadır. 

MAVİ GRUP; Mağlûbiyet almıyan canlı ve arzulu Jandarmagüç-
lülerin lider oldukları grubun diğer lehlikeU ekipleri Dikilitaş il» 
YayUspordur. Sonunculukta Fethiye ile Adalar çekbşmektedırler. 

YEŞİL GRUP: Çınarapor ile Kireçburnu'nun başabaş gittikleri Ye-
şU grubun aonunculuğunda, müsabakalara katılmayan Kayasporu s a f 
mazsak. Muradiye en tehlikeU bölged* olan ekiptir diyebiliriz. 
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Bdlşe sorumlusu 
M. Demırei « Karoborso 
önlenebilir» dedi 

'Bastaralı * inci sayfada) 
ya çıkan biletlerden mesullim. 

la-ftamıı panoramas ı 

Her maçın VOOO numaralı Mleti { 

2. Amatör kümede puan durumu 
- I l l l l l l l l l l l i l l l l l l 

'• AMATÖR BEYAZ GBUP 
TajçuaU;' n r. n uı a v P 

*llınay 
CiİJali 
Tekel 
*• Ayasofya 
Kuruçeşme 
2»ie«por 
^•hıadebaşı 
Selimiye 
Taraby» 
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s. AMATÖR KIRMIZI GRUF 
Takımlar O G B M A Y P 

t. AMATÖR MAVİ GRUF 
Takımlat O O B M A Y_P 

0 12 1 10 
1 16 B 10 
O t 2 > 

7 9 
S t 
i 10 
5 12 
1 7 
e e 

Yenikapı 
HUâl 
Boğaziçi 
A. Mızrak 
İUcadım 
Şişli 
İ.T.Ü. 
A. Saray 

O 4 
« 12 
0 n 
1 5 

S U 
I 17 

Caakuı taran 
B. Dere 
K. Pazar 
Özsnjpor 
Çıksa İm 
TapabMi 
Vaıdar 
Calilcspor 
Emirgân 

O 17 3 10 
9 8 1 7 
1 M 
1 « 
2 10 
1 4 
1 1 
4 7 21 
4 5 14 

1. AMATÖR YSatL OSOP 
Talpmlar O O B M A Y » 

Çucır S 
Y.Değiım»ni 5 
AUınordu S 
K.M.P«»B • 
Çamlıca 5 
Hürriyrt 4 
A. YUdu S 
Yalova » 
M. Siaan S 

D S 
1 t 
1 t 
2 12 
3 • 
1 2 
1 5 
t t 
S « 14 
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3. Amatör kümede puan durumu 
'• AMATÖR BEYAZ GRUP 

"«kımlat C B M A Y P 

, , , ı , ı ı , ı ı ı ı > ı ı ı ı ı ı ı ı ı u ı ı ı ı ı ı ı ı > ı ı < ı i " " 

J. AMATÖR KIRMIZI GRUP 
Takımlar O CJB_M A_Y_P 
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S. AMATÖR MAVİ GRUP 
Takımlar O G B M„AJYJ' 

». AMATÖR YEStt. OHUP 
Takımlar O G B M A Y P 

^ ^ Kelle nazik ilettir, haa.. ::: 
Bir ağzı, iki gözü, iki ku- ::: 

lagi, bir burnu, bir çenesi, bir :;: 
tutam saçı vardır; kellenin... 
Kelle düşünmenin, üzülmenin, ::: 
yanılmanın, karar vermenin jj: 
merkezidir. Kelle bir insanın ::> 
fötr numarasıdır. :H 

Kelle şudur, budur... :•: 

Ve mazallah kelle, Fenerbab- İl; 
çe kulübü yıllık kongrelerinin :|: 
yapıldığı salonda bir araya ga- İÜ 
lir de «Kelleler» veya «Kelle sa- JÜ 
ytıı» şeklinde ürerse, yeni ida- ::: 
re heyetini seçer.. :j: 

!H:::l:::::::i:::::::i:;:::i::i::::!'i:;:::::üa 

elimdaB gacsr. Karaiıoraaya 
mani olunmak isleniyorsa ban 
bunu yapacak tertibatı yülar-
danberi tatbik etmekteyim. Bu 
7(1(10 biletin hangi kulüplere ve 
kimlere verildiğini ben çekin
meden har maçta kaydadiyo -
rum. Karaborsaya aksedaa bir 
bileti bana getirsinler bölge
den kimin aldığını hemen söy-
liyeyim. O bakımdan karabor
saya akseden biletin bölgeden 
çıkış istikametini tesbit etmek 
kolaydır Aynı usule kulüpler { 
ds başvuru: sa bu ie nalledilir. t 
Kanaatimce bilet karalsersası bu | 
yolla durdurulur veya cok a- | 
zaltılır. Bir de bileti taraamiyle | 
kaldırmak bahis konusu olabi- i 
lir. Bazı yabancı memleketler- | 
de bu usul var. Doğrudan doğ- j 
ruva turnikeden geçerek saba- ' 
ya girilir. Fakat Türkiyede bu
nu uygulamak zordur. Biz bi
raz rahatımıza düşkünüz. 
Turnikede uzun müddet bekle
yip aahaya girmeye kalkılırsa 
hasılat düşebilir» demiştir. 

Mahalli ligde 
haftamn panoraması 

HAYATI TSLMtMBf 

Bu haita Mahalli Li( müsabakalarına ^ereî Stadında devam 
edildi. Anadolu çekişmeli bir oyundan sonra Emniyeti 1-0. Ada]«t 
ise Davutpaşa'yı rahatça 2-Û yendiler. 

Spor totoya dahil bulunan bu müsabakaların iUcind* Anadolu 
ojun müddetince Emniyet'le bastan sona kadar çekişti. Her İki 
takımda iyi örnekler verdiler. Birçok pozisyonlara girdiler, saha-
nm ve havanm iyiliğine, hakemin de iyilimi eklenince seyircUora 
sadece heyecanlı dakikaları yaşamak düştü. Hele oyun başlan»» 
da Anadolu tek sayıyı da yapınca Emniyet'm beraberliği kopar
mağa çalışması Anadolu'nun İse bu fırsatı yaratmamak isteıueri 
oyunu daha da zevklendirdi. 

2 - 3 Amatör küme ve genç takım maçlar ı 
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«alespor 
°"iekspo 
Zeyvek 
?öW«po, 
^»kitdar 

SEBSr STABI: 
14.49 Galata - Anadolu (G) 
16,30 Y.K. Emniyet - Hasköy (G) 

EYÜP SAHASI. 
13,00 Haydar - Feüuy» (S) 
14,13 Boğaziçi - Altınmızı-ak 

B. BEYt SAHASI 
13,00 Kuruçeşme - Tarabya (2) 
14,43 Ayyıldız - Adalar (3) 

A. HİSAR SAHASI: 
14,45 K, Ayasotya - Selimiye (2) 

S. SPOR SAHASI; 
13.00 Dikilitaş - J- Gücü (3> 
14.43 ÇıksaUn - Vardar (3) 

ALzBEYKOY SAHASI: 
14.45 Hilâl - Yenikapı (2) 

Yadak A. AİE«üt 
A- ÇıvjiB, Y. Kot^n. G 
E. Sunar. Y. 

Tuncall 
Kotan, G. Tuccel 

Yedek: M. Tünim 
O. Sen, M, Soner, R. HaMoJlu 
i . Karaali, M. Soner. R. HaUloilu ii 
Yedek: E. Yıldıran 
C. Aybek, L. Caner. T. Ataıku 
ö. Gürkaynak, L. Caner, T. Ataıkız 

: « 
: • 
: » 

Yedek: M. E. Şen : « 
H. Karabeyli, F, Ceylanlar. Nurten ; j 

Yedek: A. T. istanbullu 
K. Arkal, Y. Yücel, N. Hoşser 
H. Demlrüstü, Y. Yücel. N. Hosser 

Yedek: B. Pural 
R. Atakanı, M. Uztnan. N. 
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Her iki tarafta hüsnüniyetle 
iyi futbol oynadılar. Anadolu 
daha derlitoplu bir ekip olarak 
gözüktü. Emniyet ise iki üç 
haftadır iyi oynamalarına rağ
men şeytanın bacağını bir türlü 
kıramadılar. 

Günün ikinci miısabakasında 
tse: favori Adalet, ümit küpleri 
Cavık'ia goUarilc iddiasız Haa-
köy'ü ra>:atca yendi. Bu maça 
dajişık t ir tertiple çiKan Has
köy oyunun başında çok iyi 
bir fırsat yakalamasına rajpnaB 
bunu degerlendiremevince l^oy-. 
m^nu bükmeye mahkûm oldv. 
Ve belkıde haftanm en büyük 
sürprizini yapmış olacaktı. N"? 
var ki kaleci ile karsı karşıya 

HAFTANIM KARMASI 
Alaattin (Haskby) — FUul 

(Adalet). Çakır (Hasköy) - Ha-
san (Adalet), Erol (Anadolu), 
Seyfi (Anadolu) — Necdet 
(Hasköy), Çevik (Adalet). Ay
han (Emniyet), Tank (Anado
lu). Bevhan (Aradolu) 

GOL KRALLIĞI 
15 gol atan Çevik (Adalet), 
» gol atan Hüsnü (Eyüp), 
7 gol atan Bahri (Anadolu. 

kaln^aiaruıa rağmen topu dışa
rı atmaları en yakm—Ihtimalla 
kendilerini bir galibiyetten ve 
belki de bir beraberlikten etti. 
Adalet ise. bu şaşkinlıktan kur
tularak gol kralı Çevik'm sayı
larından ümit bekler olmuştu. 
Zira önceki haftaları ns^aran 
daha intizamsız y- bir 
oyun oynamaya 'di. 
Santrfor olarak OIUJM, miıza-
ma sokan ve arkadaşlarını gole 
yönelten Erdoğan'ın haf hattı
na alınması ve emektar Selâ-
hattin'in bulunmaması vanında 
hıc hatasız iki gol yemesine 
ra^meci Hasköy kalecisinin de 
gününde o'uşu Adalet'm gücü
nü azaltan sebeplerdi. 

İSTANBUL MAHALLİ 
Profesyonel Ligi Puan Cetveli 
Takımlar O G B M A Y P 

Taksim 
Eyüp 
Adalet 
Galata 
S. maniye 
Anadolu 
Davutpaşa 
Emniyet 
Haıköv 

11 
11 
13 
11 
12 
11 
12 
13 
12 

9 
S 
1 
1 
s 
4 
3 
1 
1 

1 
2 
2 
• 
I 
1 
1 
1 
1 

1 ıs 4 19 
1 17 g î t 
3 26 17 18 
3 21 10 16 
6 U n U 
t 17 18 1 
8 14 2« T 
* 7 18 S 

10 7 24 t 

vı-rıdı imalâtı möbleyi fevkalâde nem »atan 

t M R E N MÖBLE'ye aJrayııiM 

'usta Cad. Modern Çarşı T E L : 115711 

Ankara Heriç: 1513) 3250 
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Zeki Müren sahnenin 
hasretine dayanantadt 

(Bastaralı 1 tact tartana) 
Murerı «Istanbulda halen >.ezon 
sonu. Kıymetli İstanbnUu din
leyicilerimi tatmin edecett 2a-

NİHAT HÖBLE.MEFRUŞAT 
ORTAKLIĞI 

Kaliteli MÖBLE ve Zengin MErRüŞAT 
Çelik büro eşyası. Jaluzi perde-Marley 
Adres :güyük Sinema arkası ADİL HAN-Ankara Tel:129258 

Anicara Akşam: 3251 

manı bulamamak endişsıti ile 
konserlerime Ankarada b a ş b j o -
rum» elemiştir. Ünlü şarkıcı A n 
karalı dinleyicilerinden iki y n -
dan beri uzak kaldığını belirte
rek, «bundan böyle hivlıır yev 
de bir aydan fazla kalmayaca
ğım. Nisanda .Ankarada, ağus
tosta Istanbulda sövl ivecet im. 
Fuarda da İzmirde o b r a ç ı m . 
programım dııjında da hiç bir 
teklifi kabul e tmevece; ,m» de
miştir 

Mevsim başında p n g v a m ı n ı 8 -
çıklamasıru avrupai bir hareket 
olarak vasıflandıran / e k i Mü
ren. «sezon programımı açıkla
dığım için diğer sanatuîr arka 
daşlarıma da a y n bir hizmette 
bulunmu$ olmaktavım, herkes 
kimin nerede çahşacas ın , bilir» 
demektedir. 

Urfa Askerî Satın alma Komisyon 
Başkanlığından 

^ A s k a n üstlyaç, için aşa.g:dakı üıtiyaç tnaddejerinin taiınun bedelleri 
^ * tarih ve şekli aşağıda gösterilroiştir. 

Şartnameleri Urfa Askeri Satın Alma Komusvoıı Başkanlığında gbriüebüır. tstaklilerm 

ve geçici teminatları !• 

ihale 
î^'lûden (1) Bir saat evvel teminatlannı yatır-niş olarak teklif mektuplarını Sat.Al.Kom.Bşk. 

vermeleri iian olunur. (127 Basm: 4598) 3242 

^Jjı s I 
; * * Kabak 
^ Kadın Taze 
> c a n 
^••nates 

j**i.arna 
m^y Kuma 
^'^ Odunu 

MİKTARI 
TON 

10 Ton 
Fasulye 15 

15 
25 
15 
15 

eoo 
300 

1» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

TAHMİN 
BEDELİ 
Lira Krş. 

4 500.00 
16500.00 
9000.00 

13750.00 
9750.00 

30000.00 
4,')000.00 
4950000 

GEÇİCİ 
TEMİNATI 

Lira Krş. 

387.50 
1237.50 
675.00 

103155 
731.25 

2250,00 
3375.00 
3712.50 

IHALE 
TARIHI 

15/4/1964 
13/4/1964 
lS/4/1964 
15/4/1964 
16/4/1964 
16/4/1964 
16/4/1964 
16/4/1964 

IHALE 
SAATI 

11.00 
11.00 
15.00 
15.30 
11.00 
11.30 
15.00 
15.30 

IHALE 
Ş E K L İ 

K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 
K.Z. 

Kaatilin nin» mı, ann^ 
mi olduğu enlofilomadı 

ıBaslsıtatı 1 mel sayfada! 
Seferüusar'ıla torunu ^ vaşmda-

ki Ümran Öksiiz'ü kuvvetli bir 
haşarat zehıriyle öldürdüiü iddia 
edilen Hatice Öksüz, dünkü duruş
mada ithamları reddetmiş ve ge
lini Dudu'nun kaatil olduğunu 
söylemiştir 

Ölen çocuğun 13 ve 14 yaşındaki 
kardeşleri de duruşmada şahit o-
larak dinlenmişlerdir. 12 yaşındaki 
Saban Öksüz «Bahçede kardeşle
rimle patUcan toplarken annem 
zehirli yofurdu yemesi için Tim-
ram çok zorladı. Kaatil ninem 
defil, annemdir» demiştir. 

Oz çocukları taıatmdan evlâi 
kaatilUifiyle suçlandırılan Dudu 
mahkemede gözjaslarım tutama
mış V. «KaatU ben değUlm, diy» 
feryat etmiştir. 

Bu toprak benimdir 
(Baflaıatı 6 nc> ssTtadai 

dan, anlamsız VB ttkıcı bi ı fUlınla 
karsunıza cıkacakliT. 

Toprak ağaları, İçirt yasafn. top
lumsal slesliri. malodramatik aşk
lar: «Bu toprak b*nimdir»in bix-
btılna karışan başlıca unsurlatı -
dır bunlar Dindar, adeta solu bir 
toprak ağan; atak. Irarnaz. fırsat 
düskiınü bir delikanh; tımiltars'da 
doğup büyüdükten sonıa kendisin* 
anlaşılmaz gibi görünen bir cavr» 
ye giren, koca bir ailenin çatışma
larını, komploların, bontmsemiven, 
gerçek askı kssiedincaye. toprağa 
bağlanıncava kadar bocahvan bil 
gene kız; ilkin efendllerinr bağlı, 
sonTadan kendi cıkartarını düşü -
nen köylüler; orta cağdan kalma 
bir düzen içinde Yaşantısını sür -
düren bir aile «Bu toprak benim-
dir»in başlıca kişileridir bunlar. 

Gene gene kız rollerine cıkas bir 
Jean Simmcns; bestonlu sakallı, 
papıyon kravatlı, feci bir sekild* 
rol kesen bir Clande Rains: boyu
nu göstermekten başka bir i;e ra-
ranuvan bir Rock Hudsen,- biıtua 
gayretlerine rağmen oaludıda aal-
Up sürüklenen bir Dorothy McGu-
b * : «Bu t o ^ a k banlsndir^iıı Isaz-
banlarıdır bfınlar. 

Bir iki güzel görüntü. s a h a » 
bağlar Bunlar da filmin yegane İl
gi çekici unsurları. 

Türkler yeni plân hazırladı 
(Basiaıaiı 1 t a d saytada) 

mektedjr. lekl it kabul adlldüı tak 
dırde Taksim hattın m kuzeyinde 
kalan 40 bin Rum ile hemen hemen 
aynı miktardaki Türk de güney
den kuzeye göç edeceklerdir Türk 
tekhüne göre «Yesıl hat» aynen mu
hafaza edilecektir. 

FEDERAL HuKuMETİN 
SINIRLARI 
Türk taksim tekUlıne göre, şe

hir rlışmdaki büyük kara voUarı 
Türk ve Yunan birliklerinin kont
rolü altında bulunacak ve ıkı Fe
deral Hükümetin sınırlan gene bu 
İki kuvvet taralından muhafaza e-

Gençtik teşekkülleri 
reformları destekliyor 

(Bas tara» 1. inci sahUade) 
turlu rptormist hareketi bütün 
gücumiızle destekliyeceğız. 
O Kendi çıkarlarını memleke-

tin cahil kalmasında arayan 
düşünceli kadroları nefretle tak
bih ederiz. 
2 Reformlarda geç kalındığım 

ve politik düşüncelerle genç
lisin bu zaman kaybına artık 
tahammülü kalmadıSmı bildiri-

> » * * * * » > « » > * * « « . > » . . . ^ . ^ . ^ • . ^ . -|_|-|J|_|.|_|- -| -| - -||-|-||- '||-|- ' -^ ' '^ 

İstanbul Korunmaya Muhtaç 
Çocukları Koruma Birl iğinden 

y i - BırUglmize bağlı Kadıköy Atatürk. Yakacık. Küçükyalı 
,'*t'îtinne Yurtlannın 1964 maîj yüı 19 kalem yazhk »ebze ıbtlyaç-
*'•' 32484., Ura muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü Ue 
"^'İtmeye çıkarılmıştır. 

I, 2 - Muvakkat teminatı 2434.80 lira olup eksiltınesl 10 Nisan 
j, •** sunu saat 15.00 de Sultanahmet Ticarethane sokak No; 3ı de 
"t^ünıence yapılacaktır. 

] , , ' * - Mevlânakapı ve Ağaçh Yetiştirme Yurtlarınm 1964 mail vıü 
*' "^lem yazlık sebze ihtiyaçları 11.841.75 lira muhammen bedel ü-
:*''nden açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
_. •* - Muvkakat teminatı 88838 lira olup ekslltmeü 10 Nisan 1984 
""""i saat 15.30 da Sultanahmet Ticaıethanc Sokak No; 31 dr En-
^''"ende vamlacaktır ' 
;-, 5 - Kapah zarllaruı eksiltme saatinden bir saat evvel Encü-
y-^'^t verilmiş olması, Eksiltmeye iştirak edebilmek ıçüı 1984 yüı 
*'=«ret Odası vesikası ibraz etmeleri, bu işe ait dosyayı dairesln-
"" oku.vup okuduklarını ve kabul ettiklerini bildirmeleri ılaı> nUmur 

. ^ ( B a s ı n : 4371 > 3244 

Muhtelif cins malzeme satışı 
, Bankamum Hasko.v 6? No lu ambarında mevcut, çeçitU 
3*^tar branda oluklu sas, ve dökme demir parçalan kapatü-
^ »arî içinde teklif almak suretiyle satılacaktır. Son taUir 
^^J» tarihi 6 Nisan ı9fri dür. Fazla malumat ve şartnamesi 

'"''•'kapı 27 vlayıs han Malzeme Murtürlüeünden sluıt-billı 
DENtZCtÜR BANKASI î . A O 

(Basui; 4303) 3989 

^ X l Ankara (1) Ko.lu Sat. fll. Kom. Bşk.iığıııdan 
1 Ajagıda cinsi, miktarı, muhammen bedel ve geçici .temiaa.t-
5^' yazUı (Dürt)-, kalem" (Viyecek) maddesüıin KapaU zarfl* »kaüt-
'*J*len Uiralarmdaki gün ve saatlerde yapılacaktır. ENsaf ve şartna-
Vj*'! mesai saatlerinde Komisyonda ve İstanbul Levazım Amirli-
»hd« görülebilir. İsteklilerin kanuni tekilde hazırhyacaklaıı teklif 
'^*ktupiarını üıale saatinden bir saat evveline kadar makbuz kar-
;|''Sı Komisyon Başkanlığına vermeleri. Postada (Teciken Ti'k-
''"Uı kjhııl »dılınez. 

M. g«4«ll G. TtmUuUı t h • 1 • 
^ NİltUıı Lltı XII' l l t l Ktf- «ünü 8uli 

^»t*tl3 24 Ton 
! S ^ Sofan İT Ten 

T.C. 
BAYINDIRLIK BAKANLIĞI 

KARAYOLLARI GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ 

MALTEPE MAKİNE VE İKMAL 
GRUP ŞEFLİĞİNDEN 

14 Adet 2031 Model G.M. Motoru Kapalı zarfla satın alı-
nacatitır. 

Tanmini bedeli 392.UÜ0.- lira geçici teminatı 19430. - Ura
dır. 

Eksiltmesi 13.4.1964 Pazartesi günü saat 11 de Şeflik »*-
t ınalma Komisyonunda yapılacaktır. ' 

, tdar) ve Pennl Şar tname hergün mesai saatlerinde Şeflik 
kaleminden oedelsiz alınabilir. 

Zarfların pksiltme saat inden en az bir saat evvel Komıs -
vona tevdii şarttır. Postada gecikme kabul edilmez. 

•Basın: 4025) 3234 

Samsun Göğüs Hastalıkları 

Hastanesi Baştabipliğinden 

^ULIN CÎNSİ 
MİKTARI 

Kilo Gr. 
PİATI 

Ura Kr. 
TUTARİ 
Lir» Kr. 

nmn 
MART AYI JAUHULERINİ 

TAKDİM EOER 

Karabük'ten: 
NAZMİYE ÖZELCİ 

Samsun'dan: 
JALE TANRIKULU 

Kuralar 14. Noter husuı-unda çekUmıştır. S u de Nisan ayı 
çekilişine kaülabi lmek içüı Lt — Lt kutularından 8, Naylon 
Torbalardan 10 T a n e s ü ü n ( A B K ) m » r k a l » n n ı kesip P.K. SU 
ANKARA ADRESİNK G Ö N D E R İ N İ Z . 

ta^ HER AY 4 KiSiYi HiLTONA 
DAVET EDİYOR 

dılecektlr. Banj gücünün gör«vi 
İlerde bu iki birliğe devredilecek
tir. Türkler, böyle bir plânın tat
bikinden sonra «Heıkeı kendi «vl-
n i s sahibi olacak ve hiç bir Uül-
lâf kalmıyacaktır» demektedirler. 
Aynı .çevreler şimdiye kadar 50 
bin Türkün evlerini tarkederek 
kuzeye göç etınis olduklarını da 
İfade etmişlerdir. 

Ote yandan. teklif kargısında 
Kıbrıslı Rumlar adanın en mün-
bit kısunlarının böyle bir taksim 
halinde Türklerin elinde kalacağını 
ileri sürerek itirara hazırlanmakta
dırlar. 

RUMLAR, TÜRK 
OTOMOBILLERINI MÜSADERE 
ETMEYE B A Ş L A D ı L A R 
Rumlar adada son günlerde ye

ni bir pUnm tntbikine başlamışlar
dır. Tüık otomobil ve diğer araç-
lan Rutn poUder tarafından çey-
rılmekte \e vıllık ruhsatlan çıka
rılmadığı bahanesi ile bu otomo
biller müsadere edilmektedir. 

BARİŞ K U V V E T I 
GÖREVİNE BAŞLADI 
Bırleşmi!; Milletler Ban» Kuv\'et-

l«ti dün jafsMa beraber görevine 
başlamıştır. General Gyani: «Gaya-
mir adada »ulh T * l ü k t a u teaata 
ve devam •İtbBkaktû» demı.^ ve bu 
görevi başarmak ıçüı tarafların 
kendilerine yardımcı olacağını ü-
rait ettıfini belirtmiştir. 

D E N K T A Ş , «MAKARIOS 
HfİKÜMETt MEŞRUtYGTİNt 
KAYBETI4İSTtIU DBOİ 

AKSARA. Öıal 
Kıbruta Makanos hükûmetinm, 

Rauf Ocnktaş, ıçıc tevkif karan 
alması üzenna. memlaketiraizde 
bulunan Denktas, dün bu konuda 
şu demeci vermiştir: «Makarios'un 
beni adaya fokmanıak yetkisi 
yoktur. Devlet aleyhine suç isle-
cüfiım ıçm adaya döndüğüm tak-
ürda baıü tevkif etmekle tehdit 
ediyorlar. Masuniyetini vardır. Bu 
kalduılmadan tevkif edemezler. 

Bu durum ve tutumlarıyla da is
pat etmişlerdir ki adada Makarios 
ve Rum vekilleri meşru hükümet 
değildirler. Beni tevkif etmekle 
tehdit edenler hükümet değil.. hü
kümeti kökünden yıkmak isteye» 
Makarios Ue çapulcularıdır. Kıb-
n s Makariosun manastın değildir. 

N ERİM. »ANAYASA 
I H L A L EDİLİYOR» DEDİ 

CEVAT OKTAY 
biUİTİyer, ANKARA 

Millet Meclisi IJışişleri Komis
yonu Başkanı Kocaeli Milletvekili 
Nihat Erim Birleşmiş Milletler Ba
n t Kuvvetlerinin dün Kıbns ta 1-
5e başlamıt olmalan dolayısıyla 
«sağıdaki demeci vermiştir: 

«Raui Denktasm «dava so
kulmak Istenmevitl Anayasa-
nuı aeıkca ve reni bir Ihltll-
dbr. 

Bu •ebert»' onûmuıdeh 
dunUr Kıbna ınaseleslnla Tül 
kiye bakuBindaıs Yeniden - w 
den <>eclrilmealıı| ve daha ie 
sirlı tedbirler araamasiDı sa 
ruri kılabilir.» 

Milli Güvenlik 
kurulu toplandı 

ANKARA, OZ£ 
Milli Güvenlik Kurulu dün st 

bah İnönü'nün Baçkanlıjında' tor 
lanar;]' - tedbirleri t 
zeriır .pmıştır. Mil 
lî Gu. _ .....an mutad aj 
İlk toplantısından sonra herhat 
ği bir açıklama yapılmamıştır. 

Senato Başkanı, Sovyet 
Büyük elçisiyle görüştU 

ANKARA, «ZE 
Senato Başkanı Enver Aka, dü 

sabah 10 da Sovyet Rusya Büyüi 
elçisini kabul ederek kendisiyi 
bir süre görüşmüştür. 

Adliyede kalorifer 
kazanı infilak etti 

Aolıye Saraymda dun »»«t 9.30 
da kalorifer kazanı infıUk etmi« 
»e Seyfl Sefıroflu isimli bir işçi 
ajır surette yaralanarak Cerrah-
Pafa Hastanesine kaldınlmıjtır. 

Olaya kalorifer kazam banncı-
niB düşürülmek istenmesi aebep 
elmujtur. 

Almanya'da bir maden 
kazosmdo 5 lürk ÖMO 

(Bastaralı 1 Usei tvrUfia 
TÜRK IŞÇtLERI 
G R E V I B U Y U Î O R 

CHARLEROt İU 
Charleroı bölgesindeki TUr 

kömür işçileri grevi glttUıç 
yayılmaktadır. Dün 40 ki?! ota: 
grevci Türk madencilerinin K 
yısı bugün lOO'e çıknuştlT. Hi 
reket yayılmaktadır 
Dün ak^am «Sainte Eugerüe» k 

mür matJeninin soyunma oda 
larını İşgal eden 40 kadar grv 
ci jandarma vasıtasıyla dışaı 
çıkanimıştır. Bu sabah d; 
«Sainte Barbe» madeni yakımrı 
daki Türk maden işçileri, ücret 
lerinin arttırılması taleplerinlr. 
kabul edilmemesini protesto « 
maçıyla kuyuya İnmemiçlerdlr 
Jandarma kuvvetleri olay yeti
ne doçru yola çıkarılmıştır. 

Brezilya'da isyan eden 
denize ler tesüm oldo 

RİO DE JANEIRO. AP. 
48 saat mıcu pasıi bir isytB 

dan sonra 3.000 kadar tayf^ V' 
deniz piyade askeri busun ord^ 
birliklerine teslim olmuşlardır. A 
siler askeri otobüsler ve kamyon 
larla gamızonlanna nakledilirler 
ken memleketin siyasi durumu v< 
sil ihlı kuvvetler nıensuplarma y* 
pılan muameleden şikâyet etmil 
lerdır. 

İstanbul karanlıkta kaldı 
tstanbul dun akjam tmıraatye 1' 

İe Silâhtaraia arasındaki bir di
retin çdkmesı yuzUnden 1" d«W* 
ka karanlıkta kalmı;ttr. 

iB.aoa.oo) 
ıoaoo.oo) î.oîson 15/Nlsan/1984 15,S0 

f^tatej 24 Ton 
^ ^ %Q»tn 17 Ton 

IG.SOO.üO) 
luMO.ooı "oas.oo lS/NUaıı/18M 1100 

(106 Bum: 49») » 5 

Koyun Eti (Erkek) 16000 - «00 128000.00 
Sıfır EU 2500 - ft 00 15000.00 
Ekmek (Tektip 545 Or.) İlk 49000 Adet - M 2tSt30Xfi 

1 —) Yukanda miUredatı yaalı gıda maddileri ayn, *yn 
kapalı zarf suretiyle satın alınacaktır. 

2 - ) İhalesi 10/4/1964 Cuma günü saat 11.00 de Haata»» 
Binasında Komisyonumuzca icra luiınacaktır. 

3 - ) Muvakkat cımlnat 50.000 liray« ktdır '^ 7,5 50.000 
iırtdan tkiyüz Bin lirtya kadar olan İdlerin elli bin Urası Ictn 
% T,S ve üst tarafı İçin % 5 liradır. 

i ~) Vasıf ve Şartlan havi Şartnameleri herglln Komls-
vrtjda görülebilir. 

6 -') tştlrakçılar MK sayılı kanunun tesbit «ttltı «artlara 
ııaız ^laisaktır. 

6 - ) İsteklilerin »ellrll tarihte 3490 sa>ılı kanunun 32 nd 
maddesinde vaalı vesaiU Ue Komisyona müracaatları Utn 
ılunnr. fBaaın; 5852) 83S8 

Türkiye Millî Talebe Federasyonu 
FOTO-FİLM MERKEZİ 

AktuaUte, atölye, amatör ^iKn kapalı »arf ueulü fle U»»» •*!-
lacektir. ihale şartlan Genel Sekreterlikten temin edilir. 

Adres: T.M.T.F. Babıtli Cad. Ne: 4a Cateloi^lu. 

tu. AX(AM - HM 
M | - - " " - - - " - - - - - - - - | - 1 , rr^^ıLııM^.nJ^.nJ-^-ı.ıxı•U•.^ı.ı'^^»~'~»'»"»'^)>nı>lı 

r 
i HANNOVER 
i -^ 
i 

kkUkklkAUkUkUkXUUâAUkkkAkAlklkU.kAAi 

F U A R I 

Kuma} Ve Bez Kırpıntısı Satılacaktır 
Bankamıza ait Haikoy 51 No. hı ambarda mevcut tahini-

nan H ton Kumu ve bez kırpmtuı Ue bir yıl Icisde b u ü u o * 
Ulımmll 7 ton kutnaj ve be< kırpmtm kapjtılmıj n r f l a tek lö 
alınak jurellle satılacaktır. Snn teklif alma tarihi 10Jil«aB.19«4 
dur F ı ü s malûmat ve jartnameaj ^J ıcektp ı V Mayu h inde Mal-
£eme Müdılrlütünden iamin edilebilir 

DENtSCtttK lANKABI T A O . 

(Buu. 4Mî  atu 

26 Nisan - 3 Mayıs 1964 
ti()ı).000 metrekare hah» u.cerııifie 

5.700 Alman ve diğer memleketler 
I fabrikaıınm iştirakile dünya çapında 

fuar 
X»r Hirlü MhMl va Ktthlik malvmaıl 

Malûmat ve hraıttrler için 
T«rkly« fahrt MümMsUl Dr O. Zeki T, Mahmatll 

tstanlMİ - (MAta, KÛMU Han 
TdefoBr UStm -k Telfraf l w » M ; UttnW 

http://lllll.IIII.il


amr'.i'i<ır-»--°ıyF 

I R. Trah, kulisten 
şikâyet ediyor 

Kongrede sevgi ve saygı isteniyor 
F ENERBAHÇE kongresine bir gün k»la, S t n -

iâctvertll cımianın sözü geçer şahısları, muha
lif grupların ortadan kaldırılmasını ve kulübün 
menfaati için kongreye tek liste ile gidilmesini is
temektedirler. 

Tek listede ısrarla aday gösterilen Razi Trak. 
kendisiyle konuştuğumuzda, kongre öncesi yapılan 
kulis faaliyetlerine katiyen taraftar olmadığını. Fe-
nerbahçeyi yıpratıcı tenkldlere muhatap bırakma-
mak gerektifinl belirterek demiştir ki; 

«Halihazırda vazıie başında bulunan » • kulü
bümüzü idare eden arkadaşlarımızın gayretlerine 
müteşekkirim. Kulüp üyesi olarak kendilerine hür
metle bağlı olduğumu da ifade etmek İsterim. Ce
miyetlerin hayatında bölünmeler, gruplaşmalar. 
hizipler hiç bir zaman musallat olduğu topluluğu 
müsbet bir sonuca götürmemiştir. Bu itibari» Fe-
nerbahçemizin içinde bu nevi hareketlerin olmama
sı en büyük dileğimi teşkil eder. 

L„ 

Evvelce mutad olmıyan ve su aon yıllarda üzüntü ile müşahede ettiğim 
kongre öncesi faaliyetler Fenerbahçe için asla faydalı değildir. Fenerbahçe
liler yapılacak kongreye birbirlerini anlıyarak. yekdiğerine inanarak ve 
karşılıklı sevgi hislerine gönüllerinde yer vererek gitmelerini temenni ede-
rim...> 

Millî ligde 
bir in 

hafta I 
I 7. 

T H A K 
Bajkan adayı 

I izmir de ölüm - kalım 
] mücadelesi yapılıyor 

Kongre yarın 

F. Bahçe'de 
muhalefet 
alevlendi 

Fenerbahçe kulübünün .varın sa
bah saat 10 da Kadıköy Evlendir
me Dairesinde yapılacak yıllık 
kongresi 'çin en kuvvetli aday 
Jitto Uhığ Bağcılar. Daglaroğlu. 

.AlaKul, Gebelek, E. Aydm, İşbay. 
Kurtulun. Dalay'dan kurulu Kadı
köy grubudur. Bu listede ver alan 
Kşrel Aydının varlığını ise. Sarı — 
Lacivertli ekibin kulisini çok lyı 
izleyenler şöyle bir hükme bağla-, 
maktadırlar: «Elli kelles?! (yani 
«lÎT n -̂'ıjt var.* 

Ilmılıldr larafııldan Uzun süre
den ben devam eden «Tek li.ste» 
gayreti bir netice vermemiş, kulüp 
başkanı İsmet Uluğ'un Faruk İl
gaz a yaptığı teklif ise. İlgaz tara
fından kabul edilmemiştir Uluğ'un 
kendisine: «Razi Trak ve Sait Can-
bolat ile bizim listeye dahil olun» 
teklifini sunmuş, buna karşılık İl
ga? başkana şunları söylemiştir: 
•Biz dört kişiyiz. Yâni. ben. Razi 
Trak. Sait Canpolat ve Hanefî U-
lutekin.. Ya hepimiz listeye dahil 
oluruz, ya avrı bir blok olarak 
kongreye gireriz.» 

Ayrıca bugünkü kongrede «Fe
nerbahçeliler Cemiyeti» kulübün 
sadece bir yeni idare heyetine 
İhtiyacı olmadığını bunun dışında 
yararlı bir sristem getirmek gerek
tiğini savunacak ve kongrede den
ge unsurunu safflampga çalışacak-, 
tır. 

ÇETINKALE GÜREŞ 
MÜSABAKASI 
Merhum Balkan Şampiyonla

rımızdan ve Beynelmilel Güreş 
Hakemlerimizden Mustafa Çe-
tinkale adına tertiplenmiş bulu
nan Greko—Romen Güreş mü
sabakası bugün saat 14,00 de Fa
tihteki İstanbul Güreş kulübün
de yapılacaktır. 

jgCGÜN İstanbul re İ»-
mir'de yapılacak olan 

dört Millî Lig maçının 
bl]ha.ssa ikisi (Beşiktaş -
Gençlerbirlifi ve Karşı-
.yaka - Hacettepe! büyük 
önem taşımaktadır. 

MıTHATPAŞA STADINDAKt 
MAÇLAR 
Günün ilk maçı Feriköy'le An-

karagücü arasındadır. Çarşamba 
aksamı Fenerbahçe'yi yenerek 
Türkiye Kupasından eleyen ve do-
la.vısiyle kuvvetli bir morale sa
hip olan Ankaragücü'nün form 
düşüklüğü gösteren Feriköy'le ya
pacağı bu maçın çekişmeli geçme
si beklenmektedir. 

Ferfköv sahaya değişik bir ter-
tİDİe çıkacaktır. Yorgun asların 
.Terine yedek elemanlar konula
caktır. 

Mithatpa.sa .Stadındaki ikinci ma
çı Beşiktaş'la Gençlerhirliği yapa
caktır. Galatasaray'ı yendikten son 
ra şampiyonluk ümidi veniden ar
tan Beşiktaş'ın formsu? rakibi kar 
şısında puan kaybetmesi beklen
memektedir. Ancak. Suat'ın ceza
lı. • Muhittin'le Sanlı'nın da sakat 
olması Siyah - Beyazlılar için 
büyük dezavantaldır. Bu duruma 
,şöre tertip şöyle olacaktır: 

Ötem — Erkan, SüraTya — Yük
sel. Sabahattin, Kaya — Coşkun. 
Ahmet. Güven. Rahmi. Hüseyin. 

ALSANCAK STADINDAKt 
MAÇLAR 
Küme düşme tehlikesindeki Kar-

.sıyaka ile Hacettepe arasında ilk 
maçın çok çekişmeli geçmesi bek
lenmektedir. Kümede kalma ümi
dini bu hafta yapacağı maçlara 
bağlamış bulunan Karşıvaka. ek-
.•iik kadrolu Hacettepe'den daha a-
vanta.ilı görünmektedir. 

Göztepe ile PTT arasındaki gü 
nün son maçında taraflar puand.Tiı 
çok prestii için mücadele edecek 
lerdir. 

B U A T 
>fnanııror 

8 A B A H A T T I İ * 
OT»uT»r 

Yeten «Hakkımızı 
sonuna kadaf 

koruyacağız» dedi 
OEŞİKTAŞ kulübü başkam Hakkı Yeten, Futbol f*̂ "*̂ ,̂  ug, 

nu:i Suat Mamat hakkır.da idari tedbir karan ''''"̂ '̂'' ^^j. et-
zı Siyan - Beyazlı futbolcuları da Merkez Ceza Heyetine 
nıeğo karar veracegi haberleri üzerine dün şunları söylem'' 

fllyorısları 

Bugün Mithatpaşa Stadında Feriköyle karşılaşacak olan Fenerbahçe galibi Ankaragücü takımı, bir 
hayli iddialı bulunmaktadır. Yukarıda Ankara'nın Sarı . lacivertli futbolcularından bir grup otelde 
vakit geçirirlerken görülmektedir. (Foto: AKSAM — Aydın UNSAL) 

T A Z I S I Z 

Günün programı 
F ü ' l B O L : 
Mi tbs tpaşa Stadı : 
12.00 F. Bahçe — Feriköy ( G ) } 
13,45 Feriköy — A, Gücü 
15,45 Beş iktaş — G, Birliği 
19 Mayıs Stadı : 
13.15 Güneşspor — Sarıyer 
15.00 Şekerspor — Bursaspor 
Al sancak Stacu: 
14.00 Karşıyaka — H. Tepe 
16,00 Göztepe — P T T , 

Bölge sorumlusu M. Demire! 
"Karaborsa önlenebilir., dedi 

Bunun için bilet numaralarının f 
tesbit edilmesi şart koşuluyor I 

T A H M İ N L E R İ 

KOŞU: 1 F. Şükran 1 
P. Ühevvan — Çapraz 
S. Caıa 

KOŞU: t F. a ü l S 
P Uluk I — Velade 

KO$U: 3 F. Blue — Bell 
P. Mültlmilyoner — Ru< 

KOŞU: 4 r O w « r 
P Tanan «3 — Kaçıan 
S. Suna 10 

KOŞU: S F. 0<ru<han 
P. Souvtnir 
S. PrMUhindu 

KOŞU: » F. Ünal 
P. Akbatut 

KOSÜ: 7 r . Cevahir 1 
P. Emektar — Yiöli 1 
S. İdan 2 

KOŞU: 8 F Bes bıcakh 
P. CavhcT 1 

KOŞU: « F. Civanalf 
P. Sarraf — gokolST 
S. İdan 2 — Sarık» 

Şükrü YURDERt 

Biz diyoruz ki. BeMMaS ' ,(, 
latasaray maçmda «^'J';, . ,„ÜÎ(İ«'' 
golünden, gerekse 2. golümüz 

YETEN: «Hakkımızı sonunv kadar 
arayacağız» dedi. 

Ordu tokımı, yarın 
Ad. D. Sporla oynuyor 

ADANA, Özel 
- Grup şampiyonu olan Ordu ta
kanımız, yarın Adana Demlrspor-
la yapacağı karşılanma için dün 
hafif bir antrenman yapmıştır 
Dünkü antrenmana İstanbul'dan 
öpceki akşam uçakla şehrimize 
gelen Şenol ile Birol da katıl
mıştır. 

Diğer taraftan Adana Demir-
spor da dün bir antrenman yap. 
mıştır. 

j-jl" 

sönra~bİzinT futbolcularımız^^n^j^g. 
kip futbolculara ne de "'[T^j^ier» 
re eden orta ve yan " g gv» 
sözle veya fiilen «ntUmeniiB , 
kırı bir harekette "ulunmam^,^^ 
Kaldı kj maçı idare eden ^̂ ^̂ ^̂  
nm mutlaK hâkimi olan ^^^„. 
hakem de raporunda biz" ̂ -̂ ^g. 
culardan hiç bahsetmemiş ,^j„ 
zalandırılmalan için ''"'- '-n Su«* 
bulunmamıştır. Buna f^^"j,jr K»' 
Mamat hakkında ida^ı " ° ,, v» 
ran alınması. Ahmet. M"'^™",»-!' 
Süreyya'nın da ceza heyc" ^^^ ĵp, 
edilmek istenmesi hayreti 

'*••• ,.• b a s K » " " 
Sorarım size, bir kulüp „^aii 

nın müdafaa hakkını ku .^.^j, 
suç mudur? Mahkemeler t» ^^y 
zı ve müdafaayı kabuJ ettıs^,^ ^g. 
16 hakkımızı aramak '»""^phcEİü 
bepsiz mağdur ediür'îe". r^jj,ırıızi 
ki meşru hakkımız olan " .^^ jl» 
yapacağız. Maç 40 bin ^ ^ . g ^ v» 
Devlet Bakanı. Genel "^" „ h-
Futbol Federasyonu faskan ^̂  ^̂ t̂-
nünde oynanmıştır. Ve her ^^^,, 
bolculanmızın centilmenliğe j„üs' 
rı bir hareket Vapma'^'^'"!Jde "'' 
tür. Maçtan sonra S^^*^*Ltbol«"' 
kan resimlerde de bizim ^ -̂e-
lanmız hakemleri tartakla» - ^g,.». 
ya suç teşkil edecek başK 
ketleri görülmemektedir. 

Benim bildigün, müşalııt ^^^^^^. 
lan, hakem raporundaki Bir ^ ^ , 
su tevid edivorlarsa ^^^^^j, b«-
nır. Yoksa hakem •;*P'"^^s "̂ *'' 
lirtilmeyen cezai bir bu ^̂ ĵ.,!»-
sadece müşahit raporlarına^^^^jj^^j 
rak lıarekete geçilem.ez. .gvna''' 
kulübü olarak hakkımızı ' g„,ııa 
tan âciz delil iz D^^'^', ^-ederaS' 
Genel Müdüre ve F""'° , vla" *" 
yonuna telgraf çektik »«^ ĵ d̂af 
zah ettik. Hakkımızı sonuna 
arıyacağız.> ysH' 

Öte yandan menejer Sao ^^^^^^^ 
uğlu da son olaylarla i ' ^ ' j , de-
«Haksızhğa karşı susamay 
mistir. ...•;( 

Bilet karaborsa&ı.. Yıllardan beri ••: 
«Bununla mücadele edilmeli» şek- ji: 
ünde beyanatlar verilir fakat bir ••• 
türlü önü alınamaz. Nihayet Dev- i;: 
let Bakanı son beyanatında bu ::: 
konunun üstünde durulacağını ı- ••: 
fade etti. Bir bakıma »Karabor- :|i 
saya mâni olmak çok zor>. Bir ba- ::: 
kıma da »Çok kolay » jlj 

Çok kolay diyenlerin salında İs- jj: 
tanbul Bölgem Muhasebe Servisin- :•: 
de bilet konusuyla meşgul olan İÜ 
Metin Demirel var Fikirlerini :̂ u :;: 
-sözlerle açıkladı. İl: 

«Ben bölge kanalıyla piyata- ::• 
'Devamı 7. şayiada) üj 

DÖLCE ViTA — V«rol ürkmem ile Suzan Avcı la len nişanlılar, Yakında evlenecekler . Genç çift 
{linJerint futbol topu Ue birlikte geçiriyorlar. Buoun sebebini öğrendik ^ Roko Filidls «dmd» bir' 
futbol ldareei.Hi Varoi'a; «Hazırlan:- demiş, «Sem n a j i s bajında tıal,vaya gotürecc l ım. tntcr ve^a T"-
rıno takımlarından biri «eni I I gün bir denemeğe tâbi tutacak. Muvaffak olacağına inanıyorum, Am» 
•en h tr fcv* rağmen çalış.ı Varol Oa öyl» yapıyoı işte. Kulübü tarafından 16 gun ii.111.1 auuomıi ın. 
«oluğu şehrimizde aJdı, futbol topunun şişkinliğin», yapıştı. Ve durmadan çaliijtı. çalışıyor da.. Vanın-
d»n nlsanlıguıı ayırmadan uğraşıyor. Ojİe y», hayat güçlüğü ile birlikte, İtalyad^kı transfer güç
lüğü (!• raöîtereit.» (Foto: AKŞAM - Mahmut KÜÇÜK) 

::: Geçenlerde gazeteler bir imam 
llj efendinin camide söyle va'zettiği-
::: ni yazmışlardı: 
İli , _ Ey müminler İstiklâl har -
İÜ binde tutulan esirler, başlarında 
İÜ yeşil sarık, sakalları göbeklerinde, 
::• ellerinde kılıç birtakım insanların 
İÜ hücumuna dayanamıyarak teslim 
İÜ olduklarını söylemişlerdir...» 
İÜ Bu yaygın söylenti yeni delildir. 
İÜ eskiden beri söylenir sanki Kurtu-
İİİ lus Savaşında düşmanı yenen Türk 
İÜ ordusu değildir de: onbinlerce sa-
İÜ kaili, veşil narıklı. kavuklu, cüppe-
İÜ li, ellerinde kılıçlarıyla saldırıp 
:!• düşmanı yenmişlerdir. 
İÜ Şimdi gelelim biz geçen pazar 
Ü; oynanan Galatasaray — Beşiktaş 
•i; maçına. Yüzbinlerce liraya alınıp 
:l: satılan ünlü futbolcular, maça çık-
:•• madan önce Eyüp'teki türbeye gi-
İÜ dip dua ediyorlar. <Hazret-i Ha 
İÜ lirt ebâ — Eyyüb-ı Ensarî»nin tür-
•:• besi. kısır kadınlardan, koca bu-
lÜ lamamış kız kurularından, bir za-
:::. manların Lüks Nermin'inden deva 
!:: arayan dertlilerden başka futbol-
:•; culann da ziyaret yeri oldu. Her 
İİj yerde ayaktopu takımı onbir ki^i 
ji: mi, bizde bu sayı değişiyor, bir de 
jİİ Eyüp Sultan Hazretlerinin top al«-
İlî nında her kula görünmeyen «ma-
İll nevt ki5iliği> var. eder onlki kişi. 
İİJ Bereket . Eyüp SuUaıi ftazretlerl gö-
: : : ' T ü n m ü y o r da, yabancı takımlar. 
::• bizim takımlarda oniki topçu oy-
ıj:. natt ığımızı çakmıyorlar . 
::; E y ü p Sultan Hazretleri bizim ta-
111 kımları destekli,vor da, öy leyse ne -
::: den biz imki ler yabancı takımlara 
::: yen i l iyor dersen, onun da cevabı 
•i: var Zürfett in. Diye l im Macarlara 
::: 1-0 yen i ld ikse . Eyüp Sultan Haz-
İj! re t lc ı i o lmasaydı , d e m e k ki 10-0 
İİj yenilecektik. Ha/;retin himmetiyle , 
İİj bizim takımın gayretiyle 1-0 yenil-
İjİ dik; buna da çok şükür. 
::i B i î l m ayaktopçulan alanda zora 
;:: gel ip de. 
:;: — Yetıiii? y i Ptiîtr.,, ,Medet Y» 
İli Hazret-i E.vyüp Sultan... diye nida 
;;; eylediler mi. takımın neres) zayıf-
İÜ M E y ü p Sul tan Hazretleri oraya 
::: kofuyor; bir kalecinin arkasında, 
İÜ bir santraforun önünde.. . 

Hiç düşündün mü, biz yabancı 
takımları kendi sahalannıızda ni
çin yeneriz. Çünkü futbolcular bir 
yandan, 

— Yetiş Eyüp Sultan, diye bağı
rır, seyirciler öte yandan. 

— İnek hakem! diye bağırır, e 
buna yabancı takım dayanabilir 
mi? 

Biz Eyüp Sultanı sahada top 
oynarken görüyoruz ama. gören
ler görüyordur, Kimbillr koca 
Eyüp Sultan Hazretleri, bir eliyle 
kavuğunu tutup, öbür eliyle cüp
pesinin eteklerini toplıyarak. saha
da orda.ı oraya yel gibi nasıl se-
ğirtiyordur. Neden mi kavukla, 
cüppeyle?.. Tabii ya. artık koca 

. Halid Ebâ Eyyüp Sultan hazret-
' leri de öbür ayaktopçulan gibi çıp

lağa soyunup şortla fanelayla or
taya çıkacak değildi ya.. 

miz iyiden iyiye evliyalara kaldı. 
Türk futbolunun evliyasını bı

rak, ama Türk Edebiyatının en bü
y ü ^ kimdir diye sorarsan ceva
bım kesindir: Evliya Çelebi.. Evliya 
Çelebi «Seyahatname»sinde Azak 
Kalesinin alınışını bir anlatıyor, 
bir anlatıyor, eh bu kadar olur.. 
Ben anlatsam, kimse inanmaz, hem 
üstelik gericiler saldırır. Ama bak 
Evliya Çelebi, olayı nasıl anlatı
yor; Evliya'dır, ona kimse sesini 
çıkaramaz, 

Azak kalesini kuşatmışlar, ama 
bitürlü kalevi alamıyorlar. Öyle 
de zehir zemberek bir kıs Ki, ko
nuşurken se.' bile havada dondu
ğundan, bir karış aralıklı iki kişi 
konuşamıyor. Kumandan paşa e-
mir verse duyan yok, sesi donuyor 
havada,,, 

— «Urun kâfiri! diyecek olsa, 

— Bre Evliya, Azık kalesi zaptı 
gecikti. Asker dönelim der, padi-
tah kaleyi alın der Sen bir koca 
evliyasın, askeri gayrete getirmek 
aana düşer Akşemsettin Hazretle
rinden ibret al... Elbet bu Azak ka
lesinde bir şehit evliya olmak ge
rek. Mahallini bulup bildiresin. 

E^fliya Çelebi aman demişse de 
Paşanın aman zaman dinliyecegi 
yok.,. Evliya Çelebi bakmış ki pa-
puç pahalı kendi kendine «Ab-
dest alayım da istihareye yatayım.. 
İstiharede, cenabı Allah elbet ha
lime acır da bir evliya mezarı gös
terir» demiş Gelgelelim. hava öy
le s o ^ k ki. abdcst almak ne müm
kün.. Evliya Çelebi abdeKt suyu 
döküneyim derken, ruhunu Azak 
kalesi önünde teslim edecek... Tü-
kürsen buz oluyor... 

Evliya Çelebidir bu, abdestsizce 
çadırında döşeğine girmiş. döner 
ha döner, döner ha döner.,. Ne 
istihare.vc girer, ne gözüne uyku 
girer. Bir cağına, bir soluna, dep
reşir durur. 

Evliya Çelebinin o zaman iki 
Tatar oğlanı varmış. Tatar delikan
lılar. Evliya Çelebi'nin döşek için
de depreşmesinden huylanıp, 

— Efendi hazretleri, nedir, senin 
bir derdin var., demişler. 

tün birlik komutanları «°'' dü« ' Ü' 
k! coşup da Azak Kalesini "^^^g :|Ş 
mandan alalar.,. Hep '''•"'"'"•-viiya İİŞ 
paşa. İki Tatar oğlanının ^ - ^ ^ j , , jj! 
Çelebi 'ye gösterdiği t"'^^''fî ,us •«' ü-
hr. Yerler ö y l e bir buz tutm ^̂ ^ ..|j 
kazmalar iş lemez. Vur ha vur. ^ 
ha kar... vvaha'' % 

Evliya Çelebi diyor ki »^^ ÜJ 
name's inde: ^, ili 

«Tümsek kfz ı l ırken bir "f „jı iji 
t im, iki Tatar oğlanı . '''^° ba"' İİj 
adım ötede durmada v e *''̂ * ^u- ijj 
madalar. Durdukları yerde bl _̂ _̂ 

Anladım k'- '^.^^'opV 
diR' 

kur ağzı _ 
nmda buldukknrı bir ölüyü 
altından yol k.-7ip, bana göster 
leri vere ulaştırmışlar,» 

Evliya Çelebi yine de "* jjen 
ne olma/ diye toprak kazu 
Paşa'ya diyor ki: tür-— Toprak altında evliya " î ^ j , 
İÜ zuhur eder, Gömüleli onbıH ^̂ _ s 
ne. de geçse cesedi daha dun .̂̂ . || 
mülmüs gibi terü taze durur. ^^^ j ! 
Etleri çürümüş olup. kemikleri ^^^ || 
İh-, iki. Ne eti ne. kemiği kalır-
si çürür gider, üç., i 

Evllva Celebi bu, her t"'''"„jan İ 
i3 

TÜRK FUTBOLU 
VEiKiEVUYA 

timali göze almış. Toprak 3'.-, .,,̂ 1 .. 
yeni gömülü ceset çıkarsa "'.^.jjv i | 
sınıf evliya diyecek: hiç \,^Y-- •'§ 
çıkrrazsa, üçüncü sınıfmış di^'f- ;jj 

şimdi gömüln-.üs gibi, îk) ^^^_ '•"• 

serlermj! r'.ni.ıi, ..ot,«f nrtav* 

Kaza kaza bir ceset 
evet. hic bir '-anı ciirümemıs 

Hem bilim takımlar burda yen
dikleri yabancı takımlara neden 
dışarda yeniliyorlar, hiç bunu dü-
.•jündün m ü ' Herhalde Eyüp Sul
tan Hazr.»Uerlne pasaport vermi
yorlar da, ondan dışarıya ' çıkamı
yor olacak,.. 

Doi(rusu ya bızijn isimiz ış Zür-
(cttin. neden dersen, ayaktopunâa 
fiUıştık mı: 

— Vcti§ ya Eyüp Sultan! 
i ç pol i t ikada s ık ış t ık m ı : 
— Yet iş ya Hazrct- i Mcvlana! 

Kuhça s ıkı ldık m ı : 
— Vetiş ya . Hazret-i Bektaj—i 

veli! 
Paraca sıkıjtık mı: 
— Yetiş ya Hazrct-i Amerika! 
Sözün kısan şu l-.ı. Türk Futbo-

lünde Lef t sr in bir de Eyüp Sul
tan Hazretlerinuı büyük yeri var
dır. Görüyorsun ya Zürfettin, iji-

her bir yeniçerinin kulağına eği-
hp de öyle fısıldıyacak. 

^Yenıçerinıo gayrı canına vetmiş, 
mızıldamnava başlamışlar. Pasa ga
yetle zor durumda kaldığından Ev
liya Çelebi'yi çağırtmış: 

— Bre Evliya, bilirsin, Fatih Sul
tan Mehmet İstanbul'u kuşatıp da 
surlardan içeri girmek gecikince, 
Akşemsettin Hazretleri askeri gay
rete getirmek için bir yol buldu. 
Bir zaman gezip dolanıp, sonunda 
bi,- yer gösterdi: «İşte H«zret-l 
Nalid Ebâ £yyüp- ı £nsari burda 
^ehıt dürmüştür» Ak;emsctt ın 
Hazretlerinin gösterdiği yer Kazıl
dıkta, gerçekten topraktan İman 
kemikleri çıktı, Eyüp Sultan Haz
retlerinin kemikleri , küffar »yağı 
altında kalır mı hiç? tjte bu gay
retle Bizans çökertildi.. 

Paja, Evliya Çelebi'ye diyordu 
ki: 

Evüya, 
— Varın gidin! demişse de. Ta

tar delikanlıları. 
— Buyur, bir hizmetimiz olur... 
diye tutturmuşlar. 

İki Tatar oğlanı bu derde ne 
çare bulacak? Ama Evliya yine 
de anlatmış. Onlar da, 

— Kolaydır Efendi, sen yat ra-
lıatına bak. bir güzel uyu Bi7 ara
rız bütün gece, sabaha Azak Ka
lesi voiıında bir şehit evliya Kabri 
buluruz evvel Allah'ın İzniyle. 
Sen bWc izin ver.,, demişler, 

V» gerçekten ğün tgırken çadır
dan girip. 

— Buldukı diye mü,1dey) v e r m ü -
l«r. 

Evliya Çelebi de Pasava varıp, 
— Allahın izniyle evlt.va kabri 

fakire istiharede malûm ohnuştur: 
Paça hazret ler i . der. 

Şehit evl iyanın kemiklerini bü-

oğlsnı da uzaktan bakar 8""",,, ij! 
srmis. Çıplak ceset ortav» ^̂ , | 

kıverlnee Pasa'nın suratı '̂ , j j î | 
çünkü cesedin sünnetsizüSi "'' İŞ 
görünü-nr . Paja, ^ i 

- örtün! Mühsıek zat r^I'^'^a if 
olmasın'., dedikten sonra. Evi i | 
Çelebinin kulacına eğilip: .^^ |§ 

- Bre Evl iya, bir s ü n n e t » ' i* 
bulamadın mı? dl.ve fısıldı.vor- :g 

Evl iya Çeleb) bu altta kalır -jj 
biç., İİj 

- Efendim, diyor, abdestsi? '̂ '̂  ̂  
tilıareye vıtanın bulduğu evhV» ;:; 
sünııetsi? oiur elbet. . . jİ: 

Olayın sonunu anladın: hic a 
şehit evllva'nın kabri kâfir » V " | i 
altında çiğnetilir mi, Azak K»'»' | 
hemen zantolunuyor. 

Bizim sözümüz burda biter 
fettln, gerisi idman üstünde 
mayıp da Eyüp Sul tandan w ^ J ' ;i! 

Zür- i! 
ol- ij! 

ed«' 
uman jvaktı pcıılarıvi? v^nlr m neceğin İş... Evliya Çelebinin 5" 
dıgını ben d* lana anlattım 

Bütün özdenliğimle aklım »«' 
n» toplamanı salık verir, mutlu'" 
1ar dilerim. 

»t 

Ayla 

Zihr 

üiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiîiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiîiiiiliiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i;!!:;: lüRim: 
..ytf>^ 

•••.•.•.tülıu>*^ 



... Ye«İyj insan» i3TAWŞUt*UW 

'Silini Rona 

" €fmdiht sil 
kciyatmııiamdıus 
olâilirsiniı, vekil 
ohklirsinil, hattâ 
Kcisicumhur okh-
limiL hkathiçbif" 
zaman SANATKÂH 
olamaıstniT-^. „ 

•
AYLA ALGAN (Sherı Te ve Shui Ta rolünde); «Genç ar-
kadaşlann bizlere karşı tutunılaruu bir türlü anhyamadım. 

Ne gibi tesirlerin altında kaldılar da böyle bir işe âlet oldular? 
Orasını düşünmek bile istemiyorum. Eğer bu piyeste komünizm 
propagandası olsaydı bir devlet tiyatrosunda oynamasma im
kân var mı idi? Piyesin ilk şunu 4O0'e yakın İlim adamı piyesi 
takip etti ve dakikalarca alkışladı. Üzüntümüz sonsuzdur. Bu 
hareket bizde büyük yaralar açtı. Bütün maddi düşüncelerden 
uzak tiyatro için çalışîyonız. Halbuki, kendini bilmez bazı kişi
ler, tiyatronun kulisine kadar girip bizlere saldırmak küstah
lığını gösterdiler. Bizi dövmek, elbiselerimizi yakmak istediler. 
Sadece teessüf ediyoruz.» 

^ ZİHNİ RONA (Wang rolünde): «Bu derece insancıl bir pi-
^ yese itiraz eden insanlar asıl komünisttir. «Sezuan'ııı İyi 

İnsanı» bilâkis komünizmin karşısındadır. Piyesin yazarı 
Brecht'in eserleri demirperde sserip.i memleketlerde oynatılmı
yor, komünizm propagandası yapan bir eser, komünist mem
leketlerde oynatılmaz mı? Eu tip eserler mutlaka oynatılmalı-
dır. Bütün dünya Brecht'in eserlerini paylaşamıyor.» 

A ERDEN ENER (Mal sahibi rolünde): «Piyesi zevkle oynu
yoruz. Asla kötü bir propaganda ve din ile ilgisi yok. Pi

yes doğrudan doğruya insanlığı ele alıyor. Ünlü yazar Brecht'in 
bir başka piyesi de Üsküdar'da altı oyunlarında bir süre önce 
günlerce oynadı ve hirbir reaksiyon olmadı. Bu piyese, hayran 
olmamak elde değil.» 

AÖZDEMÎR HAN fSun rolünde); «Sezuan'ın iyi tnsanı» pi
yesinin Türkiye'de oynamasında büyük tayda var. Pıyesde, 

yüzyıllardan beri dünya yazarlarının kesin bir görüşe bagUya-
madıgı iyi insanlar ele alınmaktadır. Bu derece güçlü bir oyu
na karşı çlrişllen hareket ne kadar arı... Komünizm propagıın-
dası ilp nvaktan veya yrkıııdnn ilgisi olmıyan piyese karşı bıı 
tutum biz saııalyılan (ok kııdı.» 
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V, Rıza Zohu;'Olay tek 
kelimejje iğrençtir, 

Bettolt Brecht 

I 
I 

Çalışmo Bakanı Bülent Ecevit ise «Bu I 

iyi insantf, 
piyesinin 

özeti... 

barbarca tepki karşısında memleketim 
adına büyük utanç duydum» dedi 

Piyeste nç tanrıyı canlandıran Ertuğnıl Bilda, Mete Sezer 
Te Kayhan Yıldızoğlu. (Foto AKŞAM: A. YÜKSEL) 

Erden Ener 

DtR mUddsl önce Tepabaşı Dram Tiyatıotun-
da oynanmakta olan «Snuan'm tyi İmanı» 

adü piyaıin aleyhinde ban gançlar taıahürat 
yapmiflap T* Sıkı Yönetim de asayiş müUhaza-
»iyle piyMl afişten indirmişti.. Ancak lonradan 
«Se»uan'ın Jyi tnıanı» nda hiç de kötü birşcy 
olmadı^ anlaşılmış ve temtlUere bir iki gün
lük fâııladan sonra tekrar başlanm^tı. 

Hiçbir çevrede İyi karşılanmıyan ve piye
sin bir iki jün için de olsa afişten kaUcmasına 
sebep olan olaydan sonra kendileriyle konu»-
luğumuı Çalışma Bakam Bülent Ecevit ve Vas
fı Httm Zobu bu konuda şuaları aöylenılflerdlr: 

Bülent Ccev/t 
• g A T Î dünyası Brechfl tiyatroda çığır «çmıs 

bir üstün yazar olarak sayar ve benimser. 
İngiltere'nin muhafazakâr e|llimli «Th» TioiM» 
KMctesinm tlj-atro eleştirmecisi bir yazısında: 
«Onu iınulıklu tonra bütün btıkı ilyılro n-
nrian küçük 9örüııü»» demiştir. Çağımızın bu 
en büyük tiyatro yazarının «Seının'm İyi ti». 
••nı» adlı piyesi oynanırken bir grup anlayış
sız insanın gösterdiği barbarca tepki karşısm-
na memleketim adına utanç duydum. 

Bu piyesin bugüne kadar, Türkiye'de oy
nanmaması bir cksikUkti. İstanbul Sehlr Tiyat
roları Dram Bölümünü, bu eksikliği giderdiği 
için kutlarım. İstanbul'a ilk gelişimde ben de 
pn sevdiğim ve değer verdiğim .ReıuaB'ın İyi 
tnsanı, piyesini seyredeceğim.» 

Vasti Rıza Zobu 

Özdamlr Han 

£V p i y m ktnı yapılın htıtktl İtk ktUma 
U» çok IjMnçHp, Bit ktr» bu piyM ko-

nüniımln »ieyhİBdtdlr. SMurl, t»mb«l, ç«lı»-
ııayan 'n»«nl«rt yardım yapılmaımm hakıu 
Iduğıınu anlıtıt, Hayatta, kazanmak gerakti-
ınl ala alır. O kadar komüniımin altyhtad»-

Ur ki, nu ply*. Damlı Pard» gerisi mamle-
katlarda oynaitlmaz. Türkiye'de b» plyeı oy-

Billrklsi heyeti .Semaa'ın İyi Insam,. piyesini seyrederlıen S S ' i u î ü ı t o İ * " *""* *"™" ***'"^ Snlent Ecevit 

DRICHTIn 1938'de yaıdıjı cSezuanhı» 
• ^ tyi İnsanı» İlk olarak 1943'd« Zü-
rlh't« sahneye komnuçtur. Piyesin ko
nusunu söyle özetliyebiliriz: 

yrERYUZÜNDE işlerin karıştıjrmı flö-
' ren tanrılar, iyi bir insan bulmak 

ve yasalannm hAia geçerli olduğunu 
ispat etmek için yola çıkarlar. Se-
xuan'a uğradıkları zaman, yatacak yer
leri yoktur. Ama kendilerini kimse 
misafir etmek istemet. Tanrılar, en 
sonunda Sben Te adında küçük bir 
fahişe tarafmdan misafir edilirler. Bu 
hizmetine karşılık Shen Te'ye biras 
para verirler. Shen Te bu para Ha bir 
dükkan açar. Ama, eski arkadaşlan-
nın para sahibi olduğunu gören yok
sullar. Shen Te'nln başua üşüşürler. 
Shen Te, elinden gelen yardımı yap-

I maktan kaçınmaz. Ama bu yüzden 
I dükkânım İşletmek imkânını bulamaz. 

Sevdiği gencin de kendisine sırf parası 
I İçin yüz verdiğini anlar. Bunun üza-
I rine, amcasının oğlu Shui Ta kıyafa-

tlade ortaya çıkarak iflerlni yöaet-
I awğ* başlar. Shai Ta, Shen Te'niA 
I lam tersina gaddar ve hesabi bir IB-
. sandır. Kurduğu labrlkada çalıştırdı-
I ğı v» ücrttlarİBl vardlğl yokıuUar bu 
I durumdan mamnun olmazlar. Shui 

Ta'nın, Shan Ta'yl öldürdüğtinü Utrl 
I lüıarlar. Bu arada lanıılar çaıUll üt-
I kıları gazmlşler ve bir tek iyi insan 
. bulamamışlardır. Suhi Ta'nın mahka-
I meşine yargıç olarak gelirler. Shen Ta, 
I yoksul ve iyi bir insan olarak da. gad-
. dar Ve işini bilen bir kimse olarak da, 
I içiBda bulunduğu durumdan kurtula-
I madiğini ve her zaman itham edilip 
I ezildiğini anlar. Sadece iyilik yapma-
I nın yetmediğini, insanların içinde ba-
I lunduklan durumdan, yine kendi ça

baları ila kurtulabilacaklarini anlar. 
I Ama tanrılar, yaıalarım dağlıtlrmak 
I latamadlklarl İçin, çok aavdlklarl Shtn 
. Ta'Bin Mtui Ta olduğunu anladıkları 
I halda onu yalnız bırakırlar. Bunun ü-
I ztrina Shan Ta, insanın garçakian 1-
- ylUk yapmuı va iyi bir hayatın ku-
I rulmaaı için ne yapmak g«rakti$lttl 
I sorar. Piyat, insana, imanlıca yara-

L |ir bir hayalı nasıl gerçekleşllrablla-rrzı. J 
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Astronom/ye 
merakimz varmı ? 

DOĞRU 

Uzatma Ky. 'cyjıraiOEP 
3 oyuncu: ffAinmetm Kapı

sı kuçuk fivini aldım.î> 

4. oyuncu: «Ahmet'in bah
çe kapısı küçük evini aldım.» 

5. oyuncu: »Ahmet'in ön 

Uzatma cjunıaii ı,;e5miQU 
Dikkat ve hafızaya dayanan, 
salon eğlenceleri de diyebili
riz 

uyunun esa^ı, bir önceki 
oyuncunun sözünü, baş veya 
son tarafına yeni ve anlamı
na uygun bir kelime ekliye-
rek tekrarlıyabilmek. 

Şimdi vereceğimiz örnek 
ierden •fAhmet'in evi>. başa 
eklenecek kelimelere, «Yol 
culuğa çıkıyorum» ise sona 
eklenecek kelimelere göre dü-
2cnleaımiştir. 

Oyunları örnekleriyle anla
talım:' 

Ahmet'in evi 
Çepeçevre dizilen oyuncu

lardan ilki, „ Ahmet'in evi- bahçe kapısı küçük evim al 
ni ald]m;y diye oyunu başla- dım.* 

katlı, kârgir, ön bahçe kapısı 
küçük evini aldım.> 

Oyun devam eder. Bir ön
cekinin sözünü eksik veya 
yanlış tekrarlayan veya baş 

tır. Devam edelim: 
2. oyuncu: «Ahmet'in kü-

••iık evini aldım.» 

6. oyuncu: «Ahmet'in iki 
katlı, ön bahçe kapısı küçük 
evini aldım.» 

tarafa bir kelime eklıyeml-
yen oyuncu çıkacak, en sona 
kalan oyunu kazanacaktır. 

Air-jv 

* jf Mİ 4 
.0 ^ ^ 1 ^ 

Yolcu luğa 
çıkıyorum 

Biri Ötekilerinden 
farklı. Hangisi? 

VUKARDAKl resimde gördüğünüz yavru kedilerden 
bin ötekilerden farklıdır. Bu yavrunun hangisi 

oiaufunu yanm dakika içinde bulabilir misiniz? 
'Çözümü 8. sütunda) 

Bir de sona eklenecek ke
limelere örnek verelim: 

1. oyuncu: «Yolculu8;a çıkı
yorum, valizime diş fırçamı 
koydum.» 

2. oyuncu: «Yolculuğa çıkı
yorum, valizime dış fırçamı, 
havlumu koydum.» 

3. oyuncu: «Yolculuğa çı
kıyorum, valizime dış fırçamı, 
havlumu, pijamamı koydum.» 

4. oyuncu: «Yolculuğa çı
kıyorum, valizime diş fırça
mı, havlumu, pLlamamı, süe-
terimi koydum.» 

5. oyuncu: «Yolculuğa çı
kıyorum, valizime diş fırça
mı, havlumu, pijamamı, sü-
etcrimi, tırnak makasımı 
koydum.» 

Devam eder.. Güçlük, hem 
bir önce söyleneni hatırda 
tutmakta, hem' de cümle i-
çinde gereken yere, yeni ve 
anlama uyğun bir kelime ek
lemektedir. Tekrarlamak ya
saktır. Gecikmek elenmeyi 
gerektirir. 

Bir akşam deneyiniz. Bi
raz basit görünen. am.T oyna
yınca eğlenceli ve biraz da 
güç olduğu anlaşılacak bir o-
yımdur. 

^TEDENBERİ Astronomi 
zaman zaman insan 

beynini meşgul eden bir 
muamma idi. Fakat artık 
bugün birçok soruların ce
vapları verilmiş ve gerçek
ler ortaya çıkarılmıştır. Bu 
konuda sizin bilginiz nedir?. 
Aşağıdaki sorulara verece
ğiniz cevaplar sizi aydınla
tacaktır. 

Sorular : 
1 — Stıagsnlcr anııada «n 

büyük olanı hangUîdiı? 

») Jüpiter, h) Neptün, c) U-
rsnüs. 

2 — Unlu »lıoneml bilgini 
V* kitifi Nlcelauı Cep*rnlcuı 
(Koptrnik)'in hangi milUt» 
manıup olduğunu biliyor mu
tunuz? 

a) Hollanda, h) İspanya, e) 
Polonya. 

9 -. Atmettarln an tttt iaba-
kaiı hanglıldir? 

a> Stratosfer, h) tyonosfer 
e) Egzozfer, 

4 — Yıldıılann arasında gö
rülen bulut gibi sAbU gök el-
•tmlarln* n» isim varUlr? 

a) Nebula, b) Gezegen, c) 
Samanyolu, 

3 ~ Cünas slstaminin an İrii-
Cük gcıaganı haaglsldit? 

a) Venüs, b) Mars, c) Merkür 
( — Kutup yıldızı nlcln hap 

aynı yarinda durur? 

7 — Avrupa'ya; Amarika'da-
kl olayları ialavlsyenda sayrat-
ma imkim varan payk'in innl-
nt biliyor musunuz? 

( — Amarlka'nın faza ila uğ
rasan üssü naradadır? 

a) California, bı Florida. c> 
Kansas. 

• — lalanbul'dakl KandilU 
naaaihanasiBl Inııan kimdir? 

10 — Amarlka'mn fezaya gön
derdiği lUc aslroBot kimdir? 

a) J. Gleen, b) S. Carpanter, 
c) A, Shepard. 

(Cevabı 8. sütunda) 
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I 
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Ressam yu-
tcarıdalu res
mi kopya eder-
ten 7 yanlı? 
vaptnış Bun
ları bulabılir-
ınısinızv Bu
lamazsanız : K, 
>utuna baiu-

-uuazn nsnııtu3op uatm» «^n™ 
9 -3 -s 'B > '3 S '3 '5 * * 

: ^luı JBA zıuof 
•«jduı aXıuıouoa»«V 

unmuA«;î ıt«j«ıuı«u ztutoO 
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Çantasına hak 
esamisini oku 

U3pUU9[I}(9)0 Hîfl 

u»A ntutlBtnJi utuwi«a •" ̂  

ıiq âputSaıuıç)? utuıoSea - » 

BMBp latuıaJi uıusıozüd " ^ 

laBuiUBdSBn gBs uıuw*Ba -

gSB m3BpjBUB<« ı^iajdta ' ^ 
•,n5o:ı «u«P «^«^ " ! " r 

HBABP auıaazT» UIUBUIZBÎJ 
•joîıuvıp 01-"" 

CHSBq ISI/tB l̂ UtUBJîBIU " 

>mmzgi> 
H\nd¥AV 

J^OĞRU 14f! Bir kadmın e 
ündeki çantaya bakın, 

nasıl bir kadın olduğunu he 
men anlarsınız. Çantalarını 
zın temiz, tıka basa dolduru! 
mamış, üzerinizdeki eşyaya 
şapkanıza, papucunuza, eldi
veninize uygun olması lâzım
dır. 

Yazın güzel bir beyaz veya 
krem çantası, kış için de iyi 
deriden bir beyaz çantası o-
lan kadın vaziyeti kurtarmış 
demektir, tyi deriden bir çan
ta hergüne kullanılmaz ta
bii.. Ucuz ha.sır bir zembil. 

5^Günlük kelimeler BUYUK BULMACA 

' 

Bu{iinkü bulnuca (oguna her-
«Un konuşma dilimizde kullandığımız 
kelimelerden meydana »elmifttr. Nor
mal çözüm siireüi 18 dakika olan bul
macayı bu bUre içinde çözerseniz notu
nuz «iyi», daba kısa bir zamanda bütün 
kılinıelerı bulursanız «pekiyi» demektir 

Soldan sağa : 
1 - Bir sporu yapan, Yutka yürekli, 

Bir zaman birimi. 2 - ' Birinin başkası 
aleyhine mahkemeye başvurması, Bazı 
\adin giysilerinin gevresıne yapılan işle
me. Küçük .şehir. Su. 3 - Bir dileğe karşılık 
Tanrıya adanan, Bazı beiu lıususların 
ver aldığı liste, Dogal bir tatlı Bir lıar 
fin oituııu.şu. 4 - Yan tarafta bulunan 
B;r renk, Geometrik bir şekil. 5 — Biı 
emri. Büyük ve çok sayıda ağaçların bu
lunduğu yer Bir emir. 6 - Sap, Göste 
rışten uzak olma hali, Mezopotamya böl
gesindeki eski devletlerden, ? - Hicap, 
Erkeğe hitap ,şekii, Iskarmozları küpeşte 
dıjında olan çok dar ve uzun bir .varı:; 
kayığı. Çalışma arasındaki durma zama
nı. Bir harfin okunuşu. H - Alaturka 
müzikte bir fasıl. Kokulu olan ve bazı 
yemeklerde kullanılan bir dağ otu. Mü
kemmel, Kiraya verilerek gelir getiren 
mülk. 9 — Bir konu hakkında verilen bil-
ei, Eskiden usta hekimlere verilen bif 
Hd.-Blr çeşit şamandıra. 10 - Dolaylı o 
larak anlatma,, Bir fıayvan İnce ve şef-
laf bir madde. Örtme, U - Bir taşıt, 
Bir bağırsak hastalığı. Bir nota. 12 -
Kadınlar, Anlaşma, Bir l.şi yeni öğren-
uekte olan, Ataklar ,vapan heyecanlı kim-
dere verilen sıfatlardan, 13 - Blrdenbl-

.e, îlerişj, 0.sınaulı tarihinin ünlü sul
tanlarından. Tersi büyük bir çevrede do-
aşına, Bir uzvumuz. 

Yukarıdan a§ağı : 
1 - Dilek sahipleriııin verdıjı. Bu 

etkel< adı, Ailenin fertlerinden. Z - Müh-

Selâmlıkk 
^754^/***<»£' 

let, Bof toprak sajıa. Bir hayvanın yu
vası. 3~-r iliçbır şe,ve aklı ermeyen. Kah
ramanlıkla ilgili. 4 — Vahşi hayvanlar 
(lan, Halılarıv'a meşhur bir şark şehri. 
5 - Bir sinir hastalımı, 6 — Bir noktanın 
esa> olarak alınan düziemürn uzaklığı vr 
bu uzakhjtı söstcrcıı rakam, l'mek, İn
sanların son votculuklarında iıindiklrri 
araç. 7 - Bir uıvumuz, Yeniliğini muha 
laza eden.» - .4v«jr ava/ bağın». Cif'",' 
ler c ixi yapar. 9 - Kocamanlık Tersi 
haşka bir şevin verine se^en. İÜ - Yeri
ne setirme, İskambilde bir kicıt Tersi 
intikam, 11 - Eski «ilâhlardan Bir ̂ •e 
-it knmür, Voladn duralam» mamanı U 
Bir rtnk, Asketllktr paşa rtitbelrrtnden 

bskj para birimlerinden. 13 — Bir kümet 
hayvanı. Maksat, Gümüş. 14 - Duman 
Kiri Sonuna biı harl eklenirse temiz o-
lur, Bir konuya veya kimseye ,vakınlık 
sösterme. ij — Bakanlar Kurulunun di
ğer adı, Rjzı dünyaya üPtııt-n kadınlar. 
16 tfkı Hilen \erler(lcıı. Bir harfin o-
kunuşu. Bir lânctlcmf ifadesi. 17 - îe-
neklrrin vanında vmcıı bir viyecek, Hak 
mivct. 18 - ilkel avdınlatma araı.laruı-

dan, Gi,yKİIerin vapıldıgı madde 18 Türl* 
'i'.-ıınıiM ilk ünlü komiklerinden olan 

«anatcımmn adı. Gayret, Bir harfin o-
kui'UMi. 20 - Olüni!<iİ7İi1li Ofiak, Rim-
vs'aı erkevı elp|itrıl< rrUrMup «cMren av- \'/^ 
(İt- (Çölümü cevaplar sütununda) 1^ 

IK 

3 poç kız 
.'TARIK bey, biz Uç arka-

* dajız, Çolt 1yı anlaşır v* 
aramızda harjeyl konuju-
i'uz. Ama kız kıza çözeme
diğimiz bazı Problemlerimiz 
var. Size sormaya karar ver
dik, önce bir deniyecejız. 
Çekinmeden cevap verdiği
nizi görürsek, daha önem
lilerini soracağız. 

İtte ilk sualimiz: 

- Erkek arkadaşlarımız
la İŞİ nereye kadar götür
mek v» hangi noktada dur
mak doğrudur? Malûm ya 
şımdt etlanlar, fızla mlı-
tııssiD kızlara vüz vermi
yor Haklan da var. Artık 
»ençlik. kendi arasında ol 
sun sahtekârlıklara yer 
vermek istemiyor 

Hadi bakalım, cevabınızı 
•ekliyoruz,> 

İptk Suna, Guldaıan 
(Oımanbtr) 

7ELKt layınız arSmiftır ;o-
'^ cuklar; ama lihnindan bu 
uıli gaciran kızlar, banin ta-
•beli^im zamanındi da vardı. 
>sklama'' giılünc olur, löyll-
'•yim. Binim dt, düıünüı 
itti litt banılytn, hayatı hiç 
ılınaiii İlk genclikltrind* faı-
a dddlr* almak lılamlyen ktı 
ırkada«larun oldu. 

Bu kadar «»at lonıa, 111111 
mtktubunuıu ekurkan, onlar' 
dgp hlrıp) haii'lad'm. Bsklım 
benim İçin bllt halırl«maıı 
hof, ıcvtsılı tatlı bir hâtıra 
değildi. 

kumaştan veya plâstikten ya
pımı? pazar çantaları iş ve 
ev kadını için hem çok lüzum
lu, hem çok pratiktir. 

Bu bahar ve yaz, çantalar
da büyük değişiklikler yok. 
Kadmlar artık çok küçük 
çantalar kullanmıyorlar. Ge-

Bizim 
küçük 
s I r lan m İZ ._,^,_ 

BUtün et dolmaları hakkında bazı umumî kaideleri bili»**' 
te fayda vardır: 

• Dolmalarda ince kıyılmış, iki defa çekilmiş koyun ^^^^ 
sı kullanmak iyidir. Sığır kıyması kullanıyorsanız biraa dan 
uzunca pişirin. 

• Dolmalarınıza pirinç koymayı ihmal etmeyin. Pirine ^^' 
inanın tıkızlaşmasına mâni olduğu İçin lezzeti arttırır. , 

• Yaprak dolmalarında, yaprağın taze olmasına ve ly* 
haşlanmasına ııilhassa dikkat etmelisiniz, 

• Yine yaprak dolmalarının, çok büyük sarılıp plşei'''*" 
açılmasına d" rnlni olmalısınız. , 

• Sebze dolmalarında, sebzenin iyi pişmesi, fakat pış^^k* 
dağılıp yanlmııması önemlidir. 

LÜGATÇE 
DEMLEMEK - Çayı kaynar suyun İçine attıktan sonra, t*"' 

gini ve koKusunu vermesi için beklemek. 
D E M L I K - v'aydanlık ta dediğimiz, çayın demlendiği kab. 
DEMİRHİNDİ - BaklagiUerden, meyvesinden şerbet yapıla»' 

sıcak iklimierdc yetişen bir bitki. 
UEMİGLAS Kemikten kaynatılarak çıkarılan bir navl et W3̂  

yu hülasası, 
DEREOTU - Maydanozgillerden bir bitki, İplik şeklınd*» 

yaprakları güzel Kokusundan dolayı bazı yemeklere konur-
Bilhassa zeytinyağlı sebzeler üzerinde, kuru bakla ezme**''' 
de. çirozda, peynirli böreklerde dere otu çok aramr. 

ccier harig Çanta alırken eıı 
dikkat cdccp^inlz husus o-
nun klâsik biçimlere ya
kın olmasıdır. Çünkü durma
dan çanta alınmaz, çabuk 
modası pccecck çanta biclm-
lerind^n sakınmak lazımdır 
Derisinin temizlenebilir olma
sı da ayrıca mülıimdir. 

» • • • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • « ^ , 

Nastl pişirilir (Çilâv) 
MALZEME: Yarım kilo acem pirinci - Bir bardak tereyağı — '''**' 

4 CEM pirincini geceden tuzlu, sıcak luya koyun (kaynar oln»""'' 
Pirincin bu suda en az 12, en çok 20 laat bekUmaıi litundı'* 

Sonra tuzlu »uyu süzün v» birkaç dtia soğuk suyla yıkayın. Bir "̂̂  
yük tencereya IB bardak lu, 4 çorba kaşığı tut koyun. Su iy'c* ^*''' 
nsdıktan lenra yıkanmış plrlçlarl içlna bo;«altın. 

On dakika başlayın. Plrinc'»' 
»iıziin, soğumadan kücuk bir *•" 
ear.y, alın, , t 

Ü»tuna yarım bardak kadar " 
cini tereyağını parça parca '* ^ 
yun, Tancarenm kapağını 'V' 
kapalın, cflif h»*lf at»»»» »»'' J'' 
«I k»!rt«ı, ri<.mi-''<»ı-t" <;<>ıi'» 
h«(ft alın V» tabu-"" ı) / .- ' !" ' ' 
parca pare» lere-^ı», kov»»»'' " 

Bugünün 
yemekleri 

oöt.E _ Kadınbudu kofta, 
Çıl̂ v 
Me\va 

\K«,AM - .\Iakania cnrbası 
Cızbız (haslanmıç sebzelu. 
Sütlâç. 
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SEKRETER KIZLARI ŞAŞIRTTILAR 
Artistler WMm 

•̂.• •:«'X'X-x<':<:'X'X'X'X-X''X':%«««K«v I 
o:̂ :;:J:|:|:J:|:;:y:.̂ :̂ :.•"" * • • • --

perufelarııtf 
çıkarınca 
her ş^y 
anlaştldi 
SEKRETERLİK Okulunu bi

tirenlerin Ankara Palas 
balonlarında yapılan balo
nunda Kadın kıyafetindeki 
•fkekler revüsünü» seyreden 
«ekrcter kızlar, kaduı zanne-
ılerek güzelliklerine hayran 
''idukları revü artistlerinin 

.srkek olduğunu öğrenince 
'^'îkmiıklan' bir süre eğlene-
''lemişlerdir 

Parii' artıstlerinia 1)W0İ*' 
larını çıkarıp da erkek olduk
larının anlaşılması olmuş ve 
sekreter kızlar çığlık atmak
tan kendilerini alamamışlar 
dır. Bu arada kendileriyle 
konuştuğumuz revünün kuru 
cusu Banbi bize şunları söy 
lemistir: nSugünc kadar Al
manya, Avusturya, İsviçre, 

Yunanistan, Afrika ve Japon-
yayı dolaştık. Fakat hiç bir 
yerde memleketinizde gördü
ğümüz ilgiye Taslamadık. Bu 
bizi çok ama pek çok mem
nun etti. İlk fırsatta tekrar 
Türkiyeye gelmeyi arzuluyu 
ruz.» 

Paris'in en gözde iki 
revüsünden biri 

Osman Seden 
renkli bir 

film yapmaya 
hazırlanıyor 

Seden bu kordelanın senaryosunun 
üzerinde çalışmok için Izmıre gitti 

i 

ti 

toplu halde. Caruselle de Paris, Paris
'in bu çeşit programlar gös
teren en büyük iki revüsün- jjincl grup da yabancı ülke
den biridir. Fransızlardan çok jeri dolaşmaktadır. Paris'in 
yabancılar tarafından tutu- .̂ ^̂ .̂j ^üyük revüsü olan Ira
lan bu revü iki grup halinde ^^^^^.^ .̂ ^ ^^^^ ^^_ 
çalışmaktadır. Revünün bir 
kadrosu devamlı olarak Pa- ?ında nadiren temsıljer ver-
ris'te temsiller vermekte i- inektedir 

1 inlerin balosunda büvük ilgi toplayan «Caruselle de Paris» artistleri 

Piyango kimseyi 
memnun etmedi... 

Sekreter kızların düzenle
diği baloda piyango ilkönce-
leri büyük alâka toplamış an
cak hediyeler belli olunca da-

•tarıısellt de Paris» revtis». 
'"'" kadın kıyatetine bürün
müş bir PiUrk vılduı. 

Erkek oldukları 
anlaşıhnca 

Ankara Palas ta verilen ba-
'"Va sekreter kızlar anneleri, 
''Hbatarj ve kavalyelerlyle 
S^üıuşier. geç saatlere kadar 
''"i bol dansedip, atraksiyon 
^«yrederek eglenmişlerdlr. Ba-
'"•''U11 en Heyecanlı ânı, ka-
"̂ 'n kıyafetindeki Fransız er-
İsekler revüsü (Caruselle de 

vetliler umduklarım bulama
mışlardır. Buna hediyelerin 
büyük çoğunluğunun bilet 
fiatlarmdan çok aşağı ol
ması sebep olmuştur. 

Tek siyasî şahıs 
Baloya katılan tek s'lyasî 

şahıs Meclisin yakışıklı ve 
bekâr başkan vekillerinden 
Nurettin Ok olmuştur. Dost
ları baloda Nurettin Ok'a ta
kılmışlar ve, «Kendine bir 
sekreter mi arıyorsun?» di
ye sormuşlardır. Saat 24'den 
sonra dağıtılan kâğıt şapka 
ve kotyonlar havayı hare
ketlendirmiş ve gelecek yıl 
aynı şekilde eğenmek amacıy
la davetliler geç saatlerde ba
loyu terketmiçlerdir. 

i Sadece para 
i meselesi 
i kaldı... 
I I IZ Taylor bu sei«r hayatta j». 
{ tedijlni elde etmiş förünüyor. 
J Meksika mahkemesinin bojanma 
I kararı alması üzerine derlıal Ric-
t hard Burton ile evlendiği gibi 
I dördüncü kocası Eddie Fisher'iri 
; evlât edindiği ku, Lî a Todd-un 
( da vesayetini almıj bulunuyor. 
I Şimdilik sadece para meselelerini 
j halletmesi gerekiyor. 

"pÜRK sinemasının kavgalı 
filmler uzmanı Osman 

Seden, 40. yaş gününü, İz
mir'e giderken uçakta kutla
mıştır. 

İstanbul'dan kaçan Osman 
Beden, İzmir'de, önümüzdeki 
günlerde çevirmeye başlıya-
cagı ,, Anadolu Çocuğu» nun 
senaryosunu hazırlayacaktır. 
Seden, kendini huzur içinde 
hissettiği İzmir'de bir hafta 
kalacaktır. Bir kısmı renkli 
çekilecek Anadolu Çocuğu 
filminde, başrolde Fatma Gi-
rlk oynayacaktır. Jön olarak 
da Ayhan Işık 11c tzzet Gü-
nay üzerinde durulmaktadır. 
Kuvvetli bir ihtimalle Işık 
ve Günay birlikte rol alacak
tır. 

13 yıldan beri 
41 yaşma giren Osman Se

den 13 yıldan beri rejisörlük 
yapmaktadır. Hukuk Fakül 

• tesini bitirdikten sonra Ame-
^ rika'da da sinema tahsili 

gören Osman Seden, avukat
lığı çekici bulmayarak reji
sörlüğü tercih etmiştir. 

1951 yılmda, «İstanbul Kan 
Ağlarken» filmini çevirerek 
sinemaya geçen Osman Se
den, senaryo hazırlamak için 
daima İzmir'e gitmektedir. 
Körfez şehrini çok seven re
jisör: 

(İstanbul ile tzmir kar
şılaştırılamaz, ancak bü
yük şehirde meseleler, 
dertler daha çok. Rahat 
çalışma imkânı bulunamı
yor» demektedir. 

Seden'in Özelliği 
Birçok yıldızın beyaz per

dede ün yapmasını sağhyan 
Osman Seden'in bir diğer ö-
zelliği de halk arasmda de
vamlı dolaşmasıdır. Genel o-
larak filmleri, loca yerine ön 
sıralarda seyretmeyi tercih 

.etmektedir. 

Osman Seden Turkaa Şoray ile beıabeı 

Ayrılmıyor 
Sekreterler balosunda piyango bileti i>ataıı kızlar. 

GARY GRANT 22 
CDDİE Fıshcr, Stefanie Powers 

ismindeki genç nim artisti ile 
artık ayrılmaz oldu. tkı gencin ev
lenmesi bekleniyor. Bu arada Ed
die eski karısı Liz Uc Richard 
Burtonun, «Bir ctntUman gibi ha
reket «tmadl», şeklindeki ithamla-
rma cevaben. «Ban Hdece hakkı-

J. HALLYDAY 
Mayıs'da 

asker oluyor 
UDIÜ şarkıcısın askerlik gürenni nerede 
yapacağı bir kac giln içinde lıelli olacalr 

• LANA TORNER get-enlerde 44 yadına bastı. Bu arada da 

BIR A K T R I S ÎLE EVLENECEK 
I jnı. Kleopaira filminden payuna akla gelmedik bir hediy aldı. «Bir eşek» Lana Turner'p bu he 
J dufen hiueyi isliyorum» demiştir. 

i Babası ile 
• evlenecekmiş 
( .İTALYAN Nikalıı» filminin kadın 

yıldızı Daniella Rocca sinir 
krizleri geçiriyor. 27 yaşında olan 
güzel ttal.van yıldızı geçenlerde git
tiği bir partide birden fenalık gc-

^ary (,taın la, bü ama İ2 yaşında pny bir ku 
'* evlenmekte bir mahzur görmüyor. 

60'İlk oktör sevgilisinin her 
arzusunu yetine getiriyor 
Q A R y Grant'm önümüzdeki günlerde 

genç film yıldızlarından Dyann Can-
non ile evlenmesi beklenmektedir, Gary 
Grartt.60, müstakbel eşi de 22 ya^mda4ır. 

•Birkaç aydan beri Gary Grant sevgilisini 
mücevher, otomobil ve kürklere boğmak
tadır. Her arzusunu yerine getirmek İçin 
âdeta çırpınmaktadır. 

Tanınmış aktör, bu arada müstakbel 
eşine meslek hayatında da yardım etmek 
tedlr. Dyann Cannon, Gary Grant saye 
sinde Broadway'de oynanan ve çok rağ
bet gören 'iHo\v lo Succeed in Busines» 
Without Really Trying», (İş Hayamda Ha 
kikaten Bir Gayret Göstermeden Basar 
Sağlamanın Yolu) isimli müzikal bir ko 
medıde mütıim bir rol almıştır. 

.ıtty lie gezerek teselli bulmağa 
çalışıvor. 

Hamlet'te 
oynamayı reddetti 

Brod\vay'de 
İle birlikte 

rvKBOKAH Kerr, 
*^ Rıcharrt E\ırton 

• UAVViN vuUA.M^ LuııauUi salın diaıgı \ciii apartımaıu 
ba»tanba.M boyamı» bulunuyor. Faltat <;ol< pratik teiiâlı olan yıldın 
bu i | için bir kuru» bile harcamaı>"^Hr. zira bütün arkadaıjları-
m davet niere- hiı p>rti ter̂ î̂ f-tmis ve her bir-in eline hir bo 
irf fin ' Mk!' • 'lak onlar» «vmi bojatmuilır. iukurda Dawn 
AdüSDiK gorttltt>ut. 

(iiveyi Aercn ise biı <aınanlar Preııses Sürcj-ya ile arkadaşlık eden 
knvboy vıldız Hujh O'Brien. Yukarda Lana Tumer görülüyor. 

cırmıs ve elbisesini yırtmağa ko
vularak. «Yakında babamla «vla-
nacağbn.. oğlumu gtri verin yokla 
hepinizi oldünirüm» diye bağırıp 
çağırmağa ve yırtınmağa başlamış
tır. Güzel yıldıza zorla bir kombi
nezon giydirilmiş ve alelacele bir 
üinır hastalıkları kliniğine kaldı-
ıılmıjtır 

Meşhur oldu 
r\.^NlELE Gaııbert yeni yem 

parlayan bir Fransız yıldızı. 
Genç kadın kısa zamand? tkı şe
kilde meşhur oldu. Birincisi sur-
ıtünde bulunan me$hur Dominik 
diktatörü TruiıHo'nun küçük ojlu 
Rafael Truilllo ile evlenmesi, ö-
bürü de «Salzburp Randevusu» i-
&imll filmde Curd Jurgens ile oy-
'iamasıdıı. 

Saadeti bulamadı 
A NNETTE Stroyberg, Roger V»-

dim'den »vnldıktan sonra blı 
türlü saıdett bulamadı. Son ola
rak «Lıwrınct of Arıbia< >raıUF 
Lawrencei lılını ılc milletlerarası 
•sinema myasasmda niın vapar 
Miiirlı artist Ömer Şerefe Asık e 
lan Annette Stroyberg onunla bıı 
lıkt» Hollyvood'a gitti Emeli «ev 
ellisi ile birlikle «Vtla Florlta'dak 
Hâdise» Hlmınoe oynamaktı T» 
kat Maureen O'Hars hu roiîi k« 
nım'd suıel Annette Warren Be 

Tlrborah Kefr 

Hamlait piyesinde uynamart wd- I 
letmıs bulunuyor. Kibar yüzlü | 
Mİdız bu konuda, ! 

«Burganttöclc'dakl tvlnd* uxua | 
ur* dtnlamnak tıtlrotum Daha i 

lonra da Tem rryon ile birlikle | 
Kervan» isuntı blı tüm cavıraca-

İim- demııtır 

jyjAYIS'm onbeşinde birliği
ne iltihak edecek olan 

ünlü şarkıcı Johnny HaUyday, 
birkaç gün önce, test imtiha» 
nından geçmiştir. 

İmtihanın yapılacaftı yere, 
Mersedes arabasıyla ve ya
nında avukatı M. Bretagne 
olduğu halde gelen •f tUy 
day'i gören öteki delikaHli' 
1ar, büyük bir şaşkınlığa uğ* 
ramışlardır. 

Johııı..-. Hallyday'e »cvulaa 
test sorularından biri şuydu: 
«İstakoz hangi fasiledendir?» 

Karavanayı çok 
lezzetli buldu 

Asıl adı Jean PtılHppe 8«Mt 
olan HaUyday, bu soruya cevap 
verirken güçlük çekmemiştir. 
Johny Hallyday, Itntlhanm ya» 
pıldığı kı$lada çıkarılan kara* 
vanayı hiç şikâyet etmeden ye
miş ve çok lezzetli olduğunu 
söylemiştir 

Hallyday ile birlikte test İm
tihanına fçiren delikanlılar, twis 
ve «ye-ye» kıralmı bu kadar ya» 
kından «törebildlklerı için mem
nun olduklarını belirtmişler va 
imtihandan sonra ünlü şarkıcı
dan imzalı fotograllarını lstt« 
mislerdir 

«Sylvie Vartan 
HallydayMen 

ayrılmayacak» 

Arkadaşlsnnın isteklerim kır
mak istemeyen Hallyday, ertast 
eün veniden İmtihana geleceği* 
nl ve istedikleri totoğraflan im
zalayarak setlrecegini söylemi}* 
tir. 

Öle vtndRn, Hallyday Ue uaıS 
zamandır nl?anh bulunan şar» 
tacı iyivıe Vartan dt, sevgUU 
sini hiç Hr zaman ytlnıj bırak-
mayacafını ve nereye giderse gS 
5.in ondan aynîmayacı̂ JjiB söf» 
ı„rn*rĤ  Mallvdavln. askeriflc 

naralı Wr lOÇ 
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« A T F A 12 A K Ş A M 

— Sesi en fazla 
beğenilen kö-
pek, «n önde si
den olacak her
halde! 

i 

1 — Ne .̂ üzel bebek, insanın saatlerce oynayacağı geliyor... I 
I — Evet haklısın karıcığım!... jl 

Çakır keyif olunca 
I^UÇÜK fare, gece yarısından sonra meyhanenin tezgâhında-

kl kadehleur dibinde kalan çeşitli içkileri yalamağa koyul
du. Beşinci iadehin dibindeki bir kaç damla içkiyi de yaladık
tan sonra, ellerini beline koyup doğruldu ve haykırdı: 

— Şu kedi olacaK aşağılık yaratık nerede, karşıma çıksın 
da çenesini dağıtayım!. 

Ucuza mal etmek için 

mudurun 
koferansı 

IDADIN öfkeli bir şekilde içeri girdi. Kocası şaşırdı: 
— Ne var, ne oluyor? 
— \ e olacak rezalet. Tahammül edemem buna? 
— Ne var karıcığım söylesene!. . 
— Komşu kadın benim şapkamın aynısını satınalmış. 

Kepazelik bu... 
— Sana başka bit şapka satın almamı istiyorsun de> 

»il mi?.. 
— Tabii, kocacıgun. Ba«k» bir şapka satın alman, ba 

evden başka bir eve taşınmamızdan daha ucuzdur değil mi? 

J^EMUR, akşam üzeri, bitkin 
bir halde eve geldi. Palto

sunu çıkarıp bir koltuğa yığıldı. 
Karısı sordu: 

— Ne yaptın bugtin? Sıkıldın 
mı? 

'- Sorma. Buinı genel müdür 
konterans verdi. Konferansı 
tam uç saat sûrdu. 

— Neden bahsetti? 
— Bilmem Söylemedi ki!... 

Meğer çok 
çekingenmiş 

A DAM, bir gece önce ba-
toy» gitmiş olan kızın» 

«ordu: 
— Kavalyen ileri gitti «1? 
— Tok canım, pek çel(in-

nn bir çocuktu 
— Ne gibi masraf yaptı 

»ana?. 
— Balo bUetini aldı, li

monata ikmarladı, taksi pa
rasını verdi, ha Otel o-
dasının parasını da ndedi .. 

Muzip işçi 
OİR fabrikada, kazaların önü. 

ne geçmek İçin şu yaa ya-
aılnuş ve bütün kapılarm üzeri, 
ne asılmıştı: 

«Geniş kazak giymiş; olan iş
çilerin, makinelerin yanmdau 
seçerkf'n dikkat etmeleri tav
siye olunur.» 

Giriş kapısının üzerindeki va-
Binm altına, ertesi gün mazlp 
toir İşçinin şımları yazdıfeı gö
rülmüştü. 

«Ayrıca erkek işçilerin, dar 
kazak giymiş makinist kızların 
yanından geçerken dikkat etme-
3fi dp tav.siye olunur!..» 

İyi vakit 
geçiriyorlarmış 

ADAM, arkada,şına sordu: 
— Tatilde ne yapıyorsunuz? 

— Karımla birlikte köye gidi
yoruz. .. 

— Peki canınız sıkılmıyor mu? 
— Hayır. Ben resim yapıyo

rum kanm da yemek pişiriyor. 
Akşam Üzeri yemekten sonra da, 
« gün ne yapmak İstediğimizi 
tahmin etmeğe çalışarak vakit 
fecirlyoruzt., 

V 

Okuya okuya... 
•rtRAJI yüîbinlerl jeçen 

bir İngiliz gazetesinde 
bir ay boyunca hergûn şu 

, ilin yayınlanmıştı: 
«BiU, Ifltfen evine dön. 

Herşeyi kabui ediyorum. Se
ni affettim. İmza: Gladys». 

Bir ayın sonunda, yine 
ayni gazetede "ju ilân ya
yınlandı: 

«Bili, lütfen evine dön 
Glftdyı, lizl affettifini ya-

<• nyor. İmza.- İlânı okumak
tan İHkmı; bir okur!.» 

• 
— Bağırıp duı 
ma babacığını 
otomobili kime 
Adttnç verdiği
mi hatırlamak
ta güçlük vek^ 
yorum. 

• 
— Tün .«azak-
lann böylı- örül
düğünden e-
min misir ka
ncığım? 

— Bakalım bu günkü fal sütununda benim için 
neler yazılmış!... 

il »m^ 

— Sen baban kadar para kazandığın zaman, 
gijzel yemekler yaparım. . 

ben de annen jit» 

KBSB»-*?»'*'*''^'^ 

— Merak etme sevgilim, ev yanıyor, pirzolan değil! •• 

Aç karnına 
ŞAKACI bir adanı, yakın arkadaşlarından biriyle karşılaştı. 

Daha söze tJaşlamadan şu soruyu sordu: 
— Sabah ac karnına kaç tane çörek yiyebilirsin? 
— Üç tane... 
— Yanıldm dostum. Daha birinciyi yediğin zaman açlığın 

geçmiş olacak. Bu bakımdan soruma doğru cevap veremecün. 
Kendisine .̂ aka vapılan adam, aynı şakayı bir başkasına 

yapmağa karar verdi. İlk rasladığı arkadaşına »ordu: 
— Aç karnına kaç çörek yiyebilirsin?. 
— Dört.. 
— Hay Allah. Üç tane deseydin sana çok güzel bir cevap 

verecektim!... 

^ı.^L 
- Merhaba,., Poker o.vnamak için tam zamanında geldik f^^" " 

llâTeniB bu Mytsını 
hıaırlıraalar 

Odktıı Milli 
BAYiCAAA KAHSAR 

İki 

J^^'^-'^e 

«fv. 
»Stl, 
«Övie 

— Keo dinden batka kimseyi düfünmezıin zaten.. 


