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PROTESTO: Türk Cemaat Meclisi, Rauf Denktaş'm 
tevkifi karan üzerine, Makarios'u protesto etti 

MjUURiOS, 2 TÜRK BAIUNI İŞİNDEN 
RAUF DENKTAŞ 

Skisi 
can verdi 

"f' k,z öğrenci de 
''omyon altında öldü 
vuw '*''"" çeşitli semtlerinde 

sııııj. "''"'an dokuz trafik kaza-
yarai=„ "̂ '«i ölmüş, dört kişi de 

g^'anmıştır. 
AD 9^'^''''? frenleri patlayan 34 
faJstg Plâka sayılı kamyon, du-
lenltutı "''"^ bekleyen Mesude Ge-
iki k ' -̂ ^ T>^e^ek Şener adlarında 
men Ok'̂ *'̂ *'"'̂ '̂  ezmiştir, ögret-
'''^lan •'"' "^''eneileri olan geno 
Şofflf " ö l ü m ü n e sebebiyet veren 
""stif ''^*'™ Dönmez yakalan-

sntüf w ^üyükhendek caddesinde 
aclt] , ["'""•'•eni Yekman idaresin-
"MrtüpJ'̂  ' ^'i^" Namer'i ezerek 

tj'7"ustür. 

*8 

Mehtttet bey hayattıtdan ıncmııuıı 

''İm idaı-esindeki kamyon 
'«ule'de 69 yasında bir şalı-

•^"stıır"'"''''' «»imüne sebep ol-
tıvarın ^""' 's" soruşturmada ih-
'alislı- """^ kili<;Psi hastanesinde 

Fati?, ^"'»•"'mistir, 
tljiçj 'e Süleyman Kıran adın-
Cfin /^"'s da bir trafik kazalında 

^ermiştir. 

•̂ »̂fü İsçileri de 
5'̂ ve hazırlanıyor 
k s s f î P ^ Belediye İşçileri Sendi-
Uir) °"" üyelerine hitaben bir bil-
olnij, '^'"lamıs ^e ereve hazırlıklı 

«»T 
Senri'L"' '^»emiştir r"'"3ıka R,..v=„, 

•
Eirle^iTu^ Milletler temsilcilerimizden iken İsviçre'ye tâyin edilen Adıiaii Kural. NeNv-York'tan iıyrılmıs ve bu münasebetle e.;ı ulker 
Kural Nev-York Türk Kadınlar Birliği merkezinde bir veda Çayı vermiştir. Çok neşeli geçen çayda, New-york Türk Kadınlar Birli

ğinin 33 üyesi de hazır bulunmuştur. Üyelerden 32 si kadm, yalnız biri erkektir. Resimde, DerneSuı kadın üyeleri arasmda tek erkek üye 
Mehmet Beyi pek memnun bir halde görüyorsunuz, (Felo AKŞAM.- Ncw-Yorlc — M. BİBER) 

Ve a Başkanı Nâzım Yazıcı 
»anı '"^ eidecek isçilerin Unka-
•ÖVUv^* '^öPrü isçileri olduğunu 
«lı'ncg *'•*'= hu isçilerin haklarını 
Cjiti. •̂ * kadar köprüleri acmaya-

j l '""! bildirmiştir. 
G»»?^" »SVERENİ İŞYERİNE 
^"^t-I OLARAK tSCt SOKMUŞ 

•mâa'̂ *-'' ^''^'" Makinası Fabrika-
«lin rt""'^^'^' ^"" başlayan grev 
'lemı devanı etmiş ve işçilerin 
""sifid ^'^ ^-t^'nı günü fabrikanın 

6u "'ıırorak geçirmişlerdir, 
"'n k "'""'̂ ^ işverenin gece dışar-
35 (^^'"'^onla kanunsuz olarak 30-
"•'mi ,1 '̂ ^̂ ''"İP çalıştırdığı ihbar e-
kovJ^*"- İlgili makamlar olaya el 

"lusIurH,. Maden 1-̂  Sendlka-"Uülarrlır 
'Devamı Sa. 7 Sıi * del 

J^üavenehane^erin 
J^Palılmosı içm 
^^mtt teklif edildi 
^ ANKARA, ö ıe l 

4jtç(, '••îkıiİteleri orofesövleri ile 
'"üav görevlilerinin dinardaki 
Vft c.̂ '̂ .*'̂ ^̂ n̂elcrini kapal.malarııu 
'J'irn!'*"" çalışmalarını fakülteye 
HljV,"'^''"" öngören bir kanun 'lifi dün Meclis Başkanlığına 

Ictv-^'"' °ai"tılere mensup 104 mil-
l̂ Tj , 'i ve senatörün im7a ettik-
"' k *'̂ '''® göre. muayenehaneteri-
brofp'^^^'^aları karşılığında her ay 
'e .t^i'lere S.îOO. doçentlere 2dOC 
lir̂  °?>etım görevlilerine de 1500 
:, ^V* ''denpk verilecektir. Ayrı-

'•i- '^p'^rınca başarı gösterenlere 
,.,.ı,"<ia mm Iha üniversite ödülü 

'«'tektir. 

TAM VERİMLE 
^ ^ I Ş M A SİSTEMİ İSTİYOR 

ö.j^'^"bul Tabipler Birliğinin dün 
" niedıği basın toplantısında 

(Devamı Sa. 7 Su. B dal 

N' 

Borçlu YunanİEİarın 
malına haciz konuyor 

Sınır dışı edilecek olan Yunan uyrukluların 
iş defterleri hesap uzmanlarınca inceleniyor 

KAZIM SİNASİ 
DERSAN't 
KAYBETTİK 

TüRKİYE'n in en eski gazetctı 
AKŞAM'm 1918 vıhndaki 

dört kurucusundan biri olan 
Kâzım Sinasi Dersan önceki 
gece evinde geçirdiği bir beyir. 
kanaması sonunda hayata göz
lerim yummuştur. 

1918 de. Necmeddin Sadık Sa
dak, Falih Rıfkı Atay. Alj Naci 
KariicMn'la birlikte AKŞAM ı 
kuran Kâzım Şinasi Dersan. u-
zun EÜredon beri evinde hasta 
yatmaktaydı. 

(Devamı Sa 7 Sü. 6 da) 

D AKANLAR Kurulu kararı ile 
yurt dışına çıkarılacak Yunan 

uyruklu şahısların Hazineye olan 
borçlan, İstanbul Defterdarlığı ta
rafından tesbit edilmektedir. 

Hazineye vergi borcu olan bir 
kısım Yunan uyruklu şahısların, 
Türkiye'deki malları üzerine haci» 
konmussa da bunların isimleri v* 
borç miktarları açıklanmamıştır. 
Mülları üzerine haciz konamıyaB 
borçlu Yunan uyruklu şahıslardan, 
yurt dışına çıkarılırken kefil göıf-
termeleri İstenecektir. Yunan uy
ruklu şahısların sahip oldukları 
müesseselerin defterleri de hesap 
uzmanları tarafından incelenmek
ledir. 

öte" "ya'iidan 2007 " saTifı' Itanuna"' 
göre kendilerine yasak edilmiş o-
lam isleri yapan Yunanlıların te„* 
bitine devam edilmektedir. 

Yunan balıkçıları 
karasularımıza 
tecavüz ettiler 

İPSALA (AA) 
Dün geç Vakit, Meriç şeddesinin 

25. kilometresinde, karasularımız
da -davul-' tabir edilen balık ağ
larını kuran, silâhlı Yunan balıkçı
ları, motorlu kayıklarıyla bu mev
kiden geçmekte olan, Devlet Su 
İsleri şedde bekçilerine ateş aç
mışlardır. Vurulan ve yaralanan 
olmamıştır. 

Adaya giden elekler [nua.vene edilecek., — GA,££TELER 
n 

TAZI SIZ! 
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Dernek başkanı ile beraber ka.vbolan Mubeccel 

KADINLARI KORUMA 
DERNEGiBAŞKANIRiR 
KADINLA KAYBOLDU 
Evli kodın çolıştıgı derneğin ^ M başlcanına 
parasını tümk için gitti ve bir dalıa dönmedi 

A BDULLAH admda 24 yajmda bir genç, 22 yaşındaki güzel kansi 
^ Mübeccel'in «Muhtaç Kadınları Kcn*fflr^r"^Sı» »dıyla kurulan vt 
n» ^j, yaptığı belli olrnavan bir deo^l i tafstıridan kaçmldığını iddi? 
etrrıekt» !ir Ahmet Knrj ft^dcğan f'fWua v« 40 yaşlarında olan deı-nel< 
baskını İle MUbeccel biı baitadao/riııl kaitptır, , lD(wmS«7Süld«) 

•* J 

UZflKLBŞTIRDI 
Türk Bakanların muhasara 
altında oldukları açıklandı 

LEFKOŞE (Ajanslar) 
J^ IBRIS Rum hükümetinin 

bir sözcüsü. Türk olan Ta
rım ve Sağlık Bakanları
nı görevlerinden uzaklaş-
tırdığmı söylemiştir. Söz 
cü, Tarım Bakam Fazıl 
Plümer ile Sağlık Bakanı 
Niyazi Manyera'nın üç 
aydan beri görevlerini ih
mal ettiklerini ve kamu 
yararı aleyhine davran
dıklarını iddia etmiştir. 
İki Türk Bakanın yerine 
Çallısına ve Adalet Bakan
ları vekâlet edecektir 

Kıbrıs rürklerinin lideri Dr. ¥» 
71İ Küçük. Makarios'un bu kara
rına karşı koymuş ve Plümer İle 
Manyera'nın görevlerini yerine 
getirememenin sorumlulugı^un 
tamamen Makarios idaresine aü 
olduğunu belirtmiştir. Dr. Küçük 
Türk bakanların Lefkosenin Türk 
mahallesinde bir esir gibi yasa-
dıklaiMin hırının sJlShlı 
Rumlann ında bulunduğu 
nu ifadr 

TÜHK CEMAAT MECLİSİ 
MAKARİOS'U PROTESTO 
EDİYOR 
Türk Cemaat Meclisj dün yap-

tıSı olağanüstü toplantıda. Rau* 
IJenktas'ın adaya geldiği takdirde 
Rum hükümeti tarafından tevkif 
edileceği yolundaki kararını pro
testo etmeyi kararlaştırmış r e 
İnönü ile U—Thant'a birer telgraf 
gönderilmiştir. 

VUKA» HÜKÜMETİNİN 
DtKKATt ÇEKİLDİ 

ATİNA. AJl . 
Türkive Bijviıkelçlst Vevsel ti

kin. Rauf Denktas'in Kıbn»*« 
(Davamı Sa. 7 Sü. • d») 
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Alaska'da 
deprem oldu 
500 kişi 6ld0 

FaİTbanlu, Alaaln (AlaıMUf) 
Alaska'da dün sabaha karsı çok 

şiddetli depı-em sonunda 300 Kişi
nin öldüğü ve yüzlerce insanın 
yaralandığı bildirilmektedir. Alas-
kanın 48 bin nüfuslu en büj-ük 
şehri Anchorage'm ana caddesi 
tamamiyle harabeye dönmüş, şeh
rin dışarı ile haberleşmesi kesil
miştir. Şehrm hava alanı kullanıl
maz haldedir. 

Valdez şehrinin de tamamen ha
rap olduğu bildirilıncktedir Kodiak 
City • deniz üssü Amerikan deniz 
kuvvetleri tarafından boşaltılmaya 
başlanmıştır. Sewart kasabasında 
da deprem sebebivle yangın çık
mıştır. 

Gökay, Mecliste 
şaraba çattı 

ANKARA. Öccl 
Millet Meclisinde dün gündem dı-

.=1 bir konuşma yapan YTP. Genel 
Başkanı Gökay. radvoda dinle
diği bir habere işaretle. «Efeita 
tartiplenecak fastivald* Türk k u 
lana* Romalı kıyafetler giydiril*-
c*k V* kıl larım» ellerinde teati
lerle turistlere şarap da^ıtacalOB», 
»araclardcn sonra da n*l*r olaca
ğını tahmin edersiniz, demiştir 

Sinirli bir eda ile yaptığı bu 
konulmada «Gözümün önün* M*-
ron'lar. safib hükümdarlar grlivo'* 
Gölüm uyku Itümuver» diven 
Gökay'a. İstanbul Milletvekili Sup
hi Baykam basın odasında tertıp-
'«fiiSt bir toplantıda cevap vtmiK 
vt Gökavm İ8tn esasını anlamadan 
konuştuğunu »övlpm iştir. 

• 
Kira Kanunu 
Mecliste görüşüldü 

ANKARA Ö u l 
Millet Meclisinin dünkü oturu

munda Kıra Kanununun müzakere
sine başlanmıştır. 

Kira K • tümü ü" 
\apilan de CKMI' 
cüjü, kiraların daha sonra serbest 
hırakılm.-)sma taraftar olduklarını. 
AP. söıcüsü, tuanda ba« hatalar 
bulundujunu. YTP sözcüaö de 
bu kanunla birlikte mesken kanu
nunun da derhal cıkartlmatı KC-
rektifejni ıfa-le etmiştir. CHP abi-
cüsti ise kıralınn serhesf bır.ıkıis 
mıyacajını, kari"! »relpvı» şetır 
Ilrae en/lârvona yoi acıiacajını 
üerl tünnüı»tür. 

2 Yüiü mürekkeple boyanarak kafn ıl''''<k ıslenırKeıı. bagunu^ı u*»- ; 
' rine halk tarafmdan kurtanlaa Niyazi Danye . (Foto: 8 . BAYKAI.) = 

I ÇOCUĞU KAÇIRIRKEN I 
lYUZUNU DE BOYADI I 
i Pazarda halkın yakaladığı çocuk hırsızı, bu 1 
î İşi çocuğunun hasretinden yaptığını söyledi \ 
Z ESEN YALÇr ; 

; P ATİH'TE 5 yaşmda Nazmi Danye'yi kaçırıuaga teşebbüs eden te! • 
: nisjcn Nuri Akman, yakalanmıştır. Fatih oa^rında dolaşmak!;> : 
; olan Na?jni'ye «Gel seni babana göttireceflm» diyen Nuri. daha soma ; 
: cebinden çıHaıdığı bir mürekkep jısesi llc çocuğun vüzünü boyamıştı! : 

-Vazmi'nın yüzünü boyadıktan Ş 
sonra kucağına alarak olay yerin- ; 
den hıala kaçırmağa çalışan Nuri. î 
çocuğun bağırması üzerine halU ; 
tarafından yakalanmıştır, içkili ol Z 
duğu tesbit edilen Nun şunlaı ı ; 
sö>'lemiştir: Z 

"Ben yeni evliyim. Ceçenleı- : 
de bir çocuğum doğdu. Heır?- ; 
tine dayanamıyorum. Bu çocu- Z 
ğu, kendi çocuğuma banzetllm j 
Onu ahp bir^ey ikram etmek ; 
istedim. Mürekkep cifesi c*- ; 
bimdeydl. Onu ne için cebim- ; 
den çıkarıp, küçüğün yüıünü I 
boyadığımı kendim dahi anlıya • 
madım.» : 
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Açık oturumdo vergi 
reformları savunuldu 

Dun Türkiye Millî Gençlik Teş
kilâtı tarafınri:,n nii7fiıio,ıpn »vergi 
reformu? k .ima ka
tılanlar reı „ :ını or
taya koymuş ve reform vapılıva-
dığt takdirde beş yjUık plânın uy 
gıılanamayacağını belirtmişlerdir. 

Prof. Reha Poroy ancak vatan
daşların yüzde 1.5 unun vergi ba» 
kımmdan kontrol edilebıldıS'ıl. 
geri kalanların ise istedikleri se-
kild»; vergi kaçırabildiklerini ila-
•ir odı ı i . t . r 

Mısır'da gozeteier 
iHilere devredildi 

Çocuk h«tr«tiyl« 

• '•'an gajjetf-
MMll tfÇ' '-f ' 

1 ditiui bUdumütu. 

KAHİRE. AA. 
sabahki 
•'nnmak 

'•aJe 
'ili. 
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İFEVZi 0JEfteigTtî i 

Beye yolu gösterin 
Kesıtn GuJekln cimnlıgi-

m bilmeyen yoktur. Eli sıkı
lık üzerine yurdumuzda bir 

na olsa, bizim yokuşun 
ı ı ı ınnıı î ı ı ı t ı ı ıniMiDiıt ı i ı ı ır . . , M 

I-

şu dünyada 
neler oluyor ? 

\ Mecburi incir... \ 
E tZMÎR — incir î e t i ş . : 
: tiriclleri Birliğinin Öde- * 
; mi$te yapılan kongresinde : 
: söz alan bir üye: «Devlet ; 
: ten maaş) alan her memur, : 
; bir miktar incir yemeğe : 
E mecbnr tutulmalıdır» de- : 
: mistir. Kong;re Başkam : 
E Prof. Sabahattin Özbek i- E 
E se, «Cennete bir meyve gö- E 
E lürmem icabetsc idi inci- Z 
E ri götürürdüm» demiij ve E 
E daha sonra konudan dele- E 
E seleı, .\mcrikanin Türk in E 
E cirine takındığı tavrı ten- : 
E kit etmişlerdir. E 
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Halil Lütfü Dordüncü'sü ile 
başa baş gelirler. 

Bay Gülek, geçenlerde ye
mek yemek üzere son dere
ce kibar, son derece ünlü bir 
lokantaya girdi bir masayı 
gözüne kestirdi ve oturdu. 
Garson saygıyla geldi, listeyi 
sundu. Gülek şöyle bir .şöz 
attı ve en ucuz gördüğü bon 
fileyi ısmarladı. Garson: 

«— Piliç yemenizi tavsiye 
ederim beyefendi..» dedi. 

«— Ben bonfile istiyorum.» 
«— «Piliç yiyiniz beyefendi.» 
Gülek, baktı ki garsonla 

başa çıkmak mümkün değil; 
şef garsonu çağırttı: 

«— Bonfile istiyorum, lüt
fen !» 

Şefgarson, saygıyla Gülek'i 
dinledi, sonra: 

«— Piliç yemenizi tav.siye 
ederini beyefendi. » dedi. 

«— Ben bonfile istiyorum» 
«— Piliç yiyiniz beyefendi.» 
Gülek, baktı ki işler sanja 

5>arıyor; aşgıba}inı istedi. 
Aşçıbaşı geldi. 

K— Bonfile istiyorum, f ı lut 
bunlara derdimi anlatamadım 
Lütfen bana iyi pişmiş bir 
bonfile gönderiniz...» 

Aşçıbaşı, Gülek'i tanırdı, 
kulağına eğildi ve: 

«— Piliç yemenizi tavsiye 
ederim beyefendi » dedi. 

«— Ama ben bonfile istiyo
rum.» 

«— Piliç tavsiye ederim Be
yefendi...» 

Oülek'i afakanlar bastı ba
sacak. Müdür, müdür sel!»!:!-
dedi. Müdürü bulup getirdi
ler. Gülek: 

NANELER 
Yetişin istonbuiu Sidüreceider 

t- Uani rahmetli bir Lzım Omet vardı. Hastalık 
sebebiyle çok büyümüştü. \'eremden öldft... tstaabnl 
da böyle . Artık kendini taşıyamıyacak, besleyeni;»-
eek hale ğcldi . Ama şehir nüfusu artıyor. Ne olacak?. 
Şehri, enine değil, boyuna büyültmek lâzım... 

Burhan FELEK 
(Cumhuriyet) 

i I 
I 

•:5liS 

«— donlile yemek istiyo
rum.» dedi. «Fakat bunlar İl
le de piliç ye diye tutundu-
1ar...» 

İki dirhem bir çekirdek mü 
dür: 

«— Piliç yemenizi *avsive 
ederim beyefendi...» dedi. 

«— Fakat ben bonfile ye
mek istiyorum., » 

«— Pîliç...» 
«— Bonfile...» 
Sonunda müdür dayana

madı, döndü, garsona: 
«— Gülek beyefendi buraya 

yemek yemeğe değil, münass-
98 etmeye gelmij. Yolu ^ste-

.rin lütfen!» 

Peki ama l(im bilir 

bunu? 
Nihat Aşkm üniversite me

zunu, aydın, ilerici bir genç
ti. Askerlik dönüşü bir sig-jr-
ta şirketine gezginci .ırodüt 
tor girdi. İşi hem eğlenceıi, 
hem de iyi kazanç getiriyor
du. Fakat Anadolunun bazı 
şehirlerinde, Nihat Aşkın, ga 
rip bir engelle karşılaştı. Sı-
ştorta olmaya razı olan bir 

ç(A «dini bütün» iş «ahlpleıl 
bunun haram ya da helâl o-
lup olmadığı konusunda te
reddütteydiler. Ya dinımiBce 
haramsa, ya şartlanmıza ay
kırıysa? 

Nihat Aşkın, gittiği şehir
lerdeki müftülüklere başvur
du, hem kendisini, hem de 
müşterilermi bu konuda ay
dınlatmalarını istedi. İstedi 
ama müftülükler işin içinden 
çıkamadılar, kesin bir kara
ra varamadılar. 

Sonunda Nihat Aşkın, «n 
yetkili din mercii olan Diya
net İşlerine bir dilekçe dö
şendi, yardım istedi. Gelen 
cevap: 

«... Sorunuz muamelâta ta
alluk ettiğinden, cevaplandı
rılması yetkimiz dışındadır» 
dedi ' 

« 

• 
I • 
i I 

j 
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Yardım zorla olmaz! 
= pATtH'den NİHAT TALO adlı okurumuz, bir çok v«tând»s |ibı «nemalarda biletlerin »"" 
S kasına yapıştırılan pullardan şikâyetçi. Nihat Talû, .yardımsever bir 
S '«kat bu gekılde yardım alınmasına taraftar bulunmadıgmı sbylüjor ve «lorla alınan ''" 

p»r»lar vatandaşı çileden çıkarıyor. 
«0«««n akıtın Talau eUzalc 
gittlSlm Şchzadebafi Yani Si-
nemaunda 250 kuruşluk blla- . _ . „ j 
lin arkasına 30 kuruşluk da ^ 
Darüşşafaka yardım pulu ya- i 
piftırjldı.. Tek tıilete 30 ku- • 
luf.. B*« kifilik bir ailenin •(-
nvmaya gittiğini dükünün; 30 
ardan İSO kuru« udtca yar
dım pulu paralı.. 12,50 lira da 
bilet, rarın >iı leyredin o 
filmi artık.. Bu yardım alm-
malı ama, bu ^ekilda zorla 
dağil.. Zaten hapimla veriyo
ruz. Bunu gönülden Uteyerak i 
yapalım ki makbule geçtin. | 
İlgililer bu İ!)le biraz ilgilen- J 
•inler ve vatandatları bu yar- | 
dmı derneklerinden zorla «e- ( 
ğutmasmlar. - { 

rijverek ''• levam ediyor: 
i 

.ıllilıiııiiıillt!iiiıiı„iıiK;ıiıiı;,iiıii;iı ıcısn Kisn 
SE.̂ ''..̂  -"î EKÇEK adlı okurumu.: Köprü üzerinde M-

lık satan esnafın kontrol edilmediği ve - özellikle 
aksam geç vakitlerde bu balıkçıların bozulmuş t>»-
lıkları halka kolayca verdiklerini ilade ederek «Ben 
kaç defa aldatıldım ve bozuk balık aldım, ılfilılerin 
dikkatini çi>kiyorum> diyor. 
SAMİ KOLUKISA adlı okuyucumuz eUktrik, havagazı 
ve su parasını alan memurların özellikle ay sonunda 
lahsiMt yaptıklarını ve bir çok kişiyi böylece »«S 
duruma dü?ü-düklerini ifade ederek «Acaba bu para
lar ay başlarında toplanamaz mı» diye soruyor. 
A, BEDRETTN oZAL- Size yardımcı olmayı ÇOk i«-
terdik. Fakat gazetemizin bu konuda aracılık yap
ması imkânsız Bajka bir yolla kızmızın isteğini yari
ne getirebilirsiniz 

1 i 
i i 

! i 
! i 

, KARAOĞiLAN'^Hu.yHa>€eia€iUu . SUAT YALAZ 

5 u BoiLi hev^ci^v a^ıp,bawüVc 
4Si^ duvat-no dıts'tae^eia-Tet-

seslet-, i/\ıfriier: 
V\ovv>ui-+uiaı- gel -
n n ^ e fc«5^öın-ıı^i 

V E F A T 
Merhum Ali Raşit Efendi ve Melek Hanımın ogruUarı, mer

hum .\azim Dersanın biraderi, Eski Emniyet Sandığı .Müdürü 
Merhum Tevfik Negiz Beyin damadı, .Muzaffer Dersanm kıy
metli eşi, Sedat Dersan'ııı biraderi, Sclma Tcksel'in babası. Yek
ta Teksel'in kayınpederi, .'Vykut ve Gülçın Mutlu'nun büyük ba
baları, Ergin Persanııı amcası, Mesut Eyison ve Baha Anay-
dınin bacanağı Babıâlinin eski mensuplarından, 

AKŞAM Gazetesi kurucularından. 

Kâzım Şinasi Dersan 
vefat etmiştir. 

Cenazesi 29 Mart Pazar (bugün) günü öğle namazını müteakip 
Şifi! Camiinden kaldırılarak Zincirlikuyu Mezarhğina defne
dilecektir. Allah Rahmet eylesin. 

İst. Akşam; 3310 

I OiNAMHLER TARiHi 

i YALIYI TEHDİT 

E EDİYOR 

DeşiklaŞ'tan Elnsm Akman, 
*^ Bebek'de Rumelihisarı cad
desindeki tarihi Yılanlı yalının 
sahibi bulunduğuna işaretle he
men vali civarında yspıUn bir 
ınijaattı atılan dinamitlerden 
ştkâyet ediyor . Akman bu di
namitlerin vahyi temelinden 
sarstığını ve tarihi kıymeti 
büyük olan yalının bazı kısım
larının harara Vığradiîmı belir
terek diyOr ki: 

<Bu konuda Beşiktaş Kay -
raakamlığına ve savcılığa 
yaptığımız bütün müracaat -
1ar boşuna gitti.. Üc blok ha

linde yapılacak bu apartman 
İçin lam t aydır durmadan 
dinamit atılıyor vı> hsr defa
sında yalımız buvuk bir sar
sıntıya maruz kalıyor.. Anıt
lar Yüksek Kurulunun, bu ya 
lımn olduğu gibi muhaia edi
leceğine dair bir kararı mev
cuttur. İlgililere acaba bir ta 
riht eser böyle mi korunur 
diye soruyorum ve diyorum 
ki: Bu dinamit atımı durmaz
sa II Mahmut devrinin en 
güzel -rerîndcn kıta bir süre 
sonra gerçekten »ser kalma
yacaktır.» 

6 ÇOCUKLU KADIN 

diye jazdıgı mektupta kocası
nın tüberkülozdan bir sıired»» 
beri hastahanede yattığını tek 
kuruş gelirleri bulunma4ıi'"' 
nereye b«s vurduyı» *lı *"* 
döndüğünü. artık h«y«tt»« 
bıktığını, kendisini öldürmek 
istediğini, f»kat çocuklarını dü
şündüğünü ifade ederek hami
yetli okuyucularımızdan V»r • 
dım istiyor.. En büyücü 13 y»" 
şmda 6 çocuk annesi bu oku
yucumuza vardım elini uzata
caklar için adresini veriyoruz'-
Sılihtar Günejtepe, Karanfil 
Sokak 13 

I 

YARDIM BBKL YOR HAKBM K U R S Ü N P ^ I 

OUİhtaraSa dan Necmlye Oı- DEVAMblZUK 
"^ kara «6 çocuğum ile açım» 

J 
OSMAIMLI 
BAIMKASI 
Yılın 2nci çekilişinde 

DOKTORUNUZUN uşpalazı 
ÇOCUKLAHDA görülen «n önemli buİMicı htst4İıkl*r-

dan biridir. Hastalığı meydana getiren mikrop bo-
tazda, burunda, (özqe, deride ve kulaklarda yerleşip 
haatalıja sebep olur. Mikrop bu bölgelerde yerleşip za
hirini yavaşça kan dolaşımı yoluyla bütün vücuda yayar. 
Hastalığın ilk zamanlan hafif soğukalgınlığı gibi bas
lar; hastada kırıklıkla birbkte hafif bir ateş yükselmesi 
olur. Bademcikler şi$er ve dille bademcikler üzerinde 
kirU beyaz renkte bir madde görülür. Gırtlakta görü
len kuşpalazında nefes borusunu tıkayarak hastanın 
boğulma tehlikesi oıta}a çıkar. Hastalıl* yalnlanaıılar 
derhal doktora başvurmalıdijlaı. CocukMn bu hastalık
tan korumak için 3 yakındam itibaren kuşpalazı serunui 
ile asılatılmalıdırlar.. 

Doyojlur.da kursıyeı haken» 
^ Erol Yedikerdet Beden Ter 
biyesi Bölge MüdürlügMUÜn " 
Martta açtığı voleybol hâkem 
kursundan şikâyet ediyor ve l>ü 
k-ursi'n screktığı gibi viirütul-
medığiıiden, kursta bir laMşi' 
di havasının estiğinden hahişl» 
şöyle diyor: 

«Meseli tâliaıalnamede ^ 
saat kursa devam eimevepl» 
kursla ilişimi kesilir, der. f»" 
kat kurs bssUdıSmdşn *•'' 
gelmeyenler, göreceksiaî» W' 
km imtihan hakkını »aşıl 
alacaklar. Çünkü alletiu»** 
aynen böyle oldu da orada" 
biliyorum. Devamsızlar *̂ 
bölgede görevli, ya ds Fede-
rasvonxın adamıdır. Ayr»̂ * 
iki üc branşla hakemliği «I»"' 
1ar da kursa lakiyıt kaim»'*" 
ladırlar. Fahri bir hi:met <>' 
İMİ hakemliğe gerekli ilgini 
a<M*fUnM)ni istivorum.» 

i 

i 
i 
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para 

yatırma 

günü 

İst. .Akşam: 3288 

^ • " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ r 

Yıldız Dağdelen, Alis Manukyan, Mete Vğur, 393,19M Bn-
ğidn saat 1« ds Üsküdar Amerikan Kıs Lisesi Salonunda, 

Amerikan Kız Lisesinde Yetişenler Cemiyeti 
takdim eder. İst. Akşam: 3283 

•YILDIZ 309 — 3a04 

FATMA GİRİK — ÖZltİRK SERENGİL 
Yılın en neşeli eserini yarattılar 
FATOŞ'UN FENDI 
TAYFUR'U YENDİ 

Difer Rollerde: Vahi ÖZ — Hüseyin SARADAN ~ Mnıatter 
NEBİOĞLt' — Reli» YURDAKUL — Renan FOSFOROĞLU 
— Hayati HAMZAOĞLU. 
Arzu Filmin bu kahkaha tutam yarın GÖLBAŞI — MELEK — 
NL'R — Sinemalarında. Başer Film Takdim eder. 

Ankara Sine Rekl&tn: 301/3309 
Tn f f i l " "I . ^ - - - - - - ̂  ..^^- . - | -HI-lll-lı^llllll-IIH-IIlS^I 

Ifaf 

OÜNYAÇAMARUF 

CROSLEY 
DOLAPLARI 

YAKINDA YENİDEN 

mm HİZMETİNİZDE 
m 

Nurdsa Kaysbekasn 
üe 

Tacettin Ba^tak 
Nif»nland] 

M.S.19M Anku» • TMiınhir 
AakM» AkMm: 9S16 

O^ATuirral 

Metb Gflrd 
NlfMitnarık »«tlolviı 

erdiler 
I Balıkesir VJUM 

l«t. Aiceın: »17 

* 

SAYIN bOKTOR VE ECZAClCASA 

Bronş genişleticisi, ekspe^toran 
antispazmodik ve sedati^ 

QWHDXICOl 
ÖKSÜRÜK ŞUFHJBU 

l /pjoii. 
PlYASAVA-VSl9l.Vİ$TtW 

mmimmtmm 

RiiKMC; 

İft. Ak««m - 3311 

Türkiye Garanti Bankası 
fi. Ş. Vmam Müdürlüğünden 

Bstıkamiz teşkilituun büyük merkezlerinde vazife veril
mek ü»re Akreditif ve Kambiyo Servislerinde tecrübe sahibi 
Pransuca ve tngilizce lisanlarından'ikisini veya birisini bihak
kın oılen forme eleman alınacaktır. 

Alftkadar olanların 30 Nisan 1964 tarihine kadar bankamız 
Umum Müdürlük Personel servisine niüracaatlan rica olunur. 

tltneılık: 1103/3398 

Rş4ir R^bî»»: 5 1 / * J j 

I Göksel ARSOY - Türkân ŞORAY 
5 Bu yü ille d»fa - Aşk. müzik. rtnkJi ve sihir dolu bir hiı»''' 

Beraber 

B İ L L U R K Ö Ş K 
Sıtman renkli olan bu filmde dijer rollerde: 

2 Behzat BÜTAK - Aysel TANJU - Sami HAZINSflpS - %*P' 
t ye MORAL. 
\ As Filmin bu ınuhte,«,ern eseri yarın BUYUK - CEBECİ 
I PARK - SUS - EMEK - SEYRAN Sınamalaruıd». 
I BASBR FİLM Takdim eder Ankara Sine Aeklâm: 199/3*"" 
• 

file:///mcrikanin
file:///azim


* Mart 19S4 

Sayı: ma İLİN: 
t, », 4. S İne! » h U c U r M H m f . T 
ise) aahiielarde 29 lira: Kayıp ta-
fakküt. ölüm, mavUd 80 (S lanııraa 
kadar) Dodum nişan. nikAh 90 lira 

BBONE: T&RKtYC İçin ••nalUc Tt 
Allı aylığı 40; üç aylığı » 
Uradır. Yabancı mamlaktl-

lare PTT ücrati ilftvc edilir. Aylık abona yoktur 

Güneri 5,47 U,17 
OJle 12.19 .Mg 
İkmdi 15,51 9,21 

Dıcri 138.3 Z t l K . ^ D E 15 jt Rumi 
Takvim 

• Akşam 18,31 12,( 
• Yatsı 20,04 1,331 
• İmsak 4,03 a.33] 
1380 M A R T 16 | 

AKSAM, B A S I N A B L A K 
T A S A S I N A üYACAĞIÎVl 
T A A H H t T ETMİŞTİR. 

PanAm ile 
Dünya Fuarını ziyaret 

seyahatinizin 
sadece ilk merhalesidiı 

Parasız kalan hacı adayları 
GfirseFe, inönü'ye başvurdu 

Adana'da kalan 300'den fazla hacı adayı turizm 
şirketlerinden şikâyetçi Bazı yolcular vergiden kaçıyor 

ADANA. ÖZEL 

ÇEVREDEKİ illerden ;ehrfanize Kelen v* hacca gitmek isteyen 300 den fazia hacı adayı otobüs konvoylarının 
hareketlerinden Knca geldikleri için miijkUl durumda kalmışlardır. 

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

P a n A m ' i n t e m i n e t t i ğ i h u s u s i 
t e n z i l â t l ı t a r i f e l e r : Pan.Am'ın yeni 
bi let ücret ler i ş imdi A. B. D. seyahat i 
nizde % 21*kadar tasarruf e tmen iz i sağ
lar. P a n A m ayr ıca Amer ika dahilinde 
de s iz ler iç in t enz i lâ t t e m i n e tmekted ir . 
Otel, şeh ir içi gezi leri v e Dünya Fuarı 
gir iş b i le t in iz «lahil, ya ln ız ip 17 ödiyerek 
N e w York'da 3 gün 2 gece geç i reb i l i r 
b ü t ü n A m e r i k a d a s a d e c e $ 6 karşı l ığın
da ( y e m e k için g ü n d e $ 6 ö d e m e k 
lâz ımdır ) 50 lüks Sheraton o te l inden 
herhangi b ir inde ka labi l i rs in iz . Pan 
Amer ican , t e m i n et t iğ i say ı s ız t enz i lâ t 
s a y e s i n d e s e y a h a t iç in ayırdığ ınız para
dan azami i s t i fade e tmeniz i sağlar . 

PanAm İle daha çok yer görO* 
n ü z : Yalnız P a n A m 15 A . B . D . şehr ine , 
direkt o larak, aktarmas ız seter yapar . 
A m e r i k a y a N e w York'dan girip Fuarı 
gördükten sonra PanAm'ın uğradığı 

Harikulade New York DUnya Fuarı 22 Nisan'da açılıyor. 

herhangi başka bir şeh irden direkt ola
rak dönebi l ir , hiçbir ilâve ücret ödemeden 
20 şeh ir görebi l i r s in iz . 

P a n A m i l e s e y a h a t i n i z d e misa
f irperver, iki dil k o n u ş a n kabin m e m u r 
larının y a k ı n a lâkalar ından. . . Paris'in 
meşhur Maxim's Lokantas ın ın nefis 
yemekler inden . . . v e d ü n y a n ı n e n tecrü
bel i h a v a y o l u i le s e y a h a t e t m e n i n ver
diği huzurdan i s t i fade eders iniz . 

R ezervasyon ve Fuar hakk ında 
m a l û m a t için P a n A m S e y a h a t A c e n t e n i z e 
v e y a Bürolarımıza müracaat ediniz; 

İSTANBUL: Hllton Methali, Tel.: 47 45 30 
ANKARA : Atatürk Bulvarı 63, Tel.; 121120 
İZMİR : İzmir Palas Oteli, Tel.: 32100 
ADANA : Agba Oteli, Tel.: 32 38 

* Meriyet tarihi: 1 Nisan 

Dünyanın En Tecrübeli Havayolu 
PanAm ile Daha İyi Seyahat Edersiniz 

Atlantlkte Birinci... Pasiflide Birinci... Lâtin Amerikada Birinci... Dünya Turunda Birinci., 

yeriae 
Bazı hacı adayları, paralan bitti-

İi için. Hicaz'da harcayacakları 
dövizleri bozdurmaya başlaınış-
lardır. Malî durumlarının iyi olma
dığını. Turizın Şirketleri tarafın
dan aldatıldıklarını söyleyen 300 
den fazla kadm ve erkek hacı a-
duylau durumu birer telgrafla 
Cumhurbaşkanı G-üreel'e ve Baş
bakan ttımet inönü'ye bildirmiş
ler Ve yardım istemişlerdir. 

KAÇAK HACILAR 
BtTLİS. ÖZEL 

Bitlis, Van ve Mug illerindeki 
hacı adayları Vasıta Vergisi ödeme
mek için. N'usaybin, Ceylanpmar, 
Akçakale ve Şenj'urt sınır kapıla
rından kaçak geçerek Hicaz'a ait-
mektacUrler. 

Bu Pazar saat 12-13,30 arası telefonunuz 

çalınca "ALO,, yerine "AKFİL,, derseniz 

Akfil Mamullerinden kazanırsınız. 

Telefonla konuşon : MUZAFFER HEP^te 

AKFİL Kumaşı - en iyi kumaş 
YILDIZ 508 — 3305 

z; j 
Transistorlu Harika | 
Pikaplı Radyo j 
* 8 T R A N S İ S T O R L U { 
* 3 DALGALI j 
,1̂  3 DEVİRLİ I 
+ NET S E S L I • 

Türkalp Kardeşler j 
Koli. Şti. 
Aşirefendi Cad. 12 

İstanbul: Tel: 220006 \ 
t»rt Akşam — ,1300 I 

YAPI VE KREDİ 

BANKASI İDARE 

MECLİSİ TOPLANDİ 
Yapı ve Kıedl Bankası umum! 

heyet toplantısı yüze yakın ortağın 
VB tanınmış i.ş adamlrmın iştirakiy
le toplanmıştır. 

Toplantıda. Bankanın 1968 yılı 
bilançosu ve kâr hesapları tetkik 
edilmiş, ittifakla onaylanmış ve 
yüzde 10 nisbelinde kâr dağıtılma
sı uygun görülmüştür. 

Daha sonra BaıiKanın İdare Mec
lisi Balkanı ve murahhas âzası Kâ
zını Td-kent bu- konuşma > aparak 
müessesenin kültür hizmetleri. Ban 
kanın memleket sathında 6i ^ehre 
dağıtılmış olan 138 şubesinin faa
liyetleri hakkında geniş mâUımat 
vermiştir. * 

Kalkınmada engeller 
- I -

S .lıLI günkü ya ı ımda geri kaimi!; memleketlerden ha-
ıilaMiıın kalkınamayaıakları fikrini veren iç e n g e l l e 
nnden bugün misaller vereceğimi söylcmit^tim. (1) 

.Arada Birleşik .Amerika delegesi B a l l ı n Cenevre K o n -
feransındaki beyanatını okuduk. Mart ayı içinde" memleketi
mize de gelmii) olan Kail özı-t olarak diyor ki: 

«Biz mali vardım poIitikaMna tarat tanz . — Beyanatı 
nakleden gazete, bu cümlenin memleketlerindeki bazı imti-
yazlılarm. para lan ls\'içre bankalarındaki hesaplarına akıt. 
mamaları şartını da içine aldığını, .\ıneri'ka de leg^er ine at
fen, İlâve ediyor - Bu malı yardımın miktarı, rolü, kontrolü 
genİ!^ bir mü^akere konusu olmalıdır Evvelâ kendi kendi
lerine yardıma hazır alanlara biz de yardım edeceğimizi ta
ahhüt ediyoruk.. Bu taahhüdün -«ebehi, başkan Kennedy'nin 
dediği gibi sırt bir (Adale t ) olmasındandır.» 

Görülüyor ki .Amerika da. diğer Avrupa memleketleri gi
bi yardım yap.ıbilmek için e v \ e l â kalkınmamış memk'lietle-
rin kendi Kendilerine yardım etmelerini , yani iç teşkilâtla
rını bir düzent' sokmaların , istemektedir 

Simdi bazı topiuiuklardakî kalk ınma engel lerinden mi
saller vereceriz. Bunları, gördüğüm ( iüney . \merika memle
ketlerinin bazılarındaı. al ıyorum. 

İlk zamanlarda .Amerika «ardımı, yalnız hususi sektörü 
ve teşebbüsü destekliyordu ( iüney .4merika devletlerinden 
birçoklarında gençler ve halk kitleleri, .Amerikanın bu yardı
mı aleyhinde a \aklandı iat . Kendilerini insan olarak s ö m ü 
ren 'nhisarcı muayyen bir sınıfı, daha zengin ve daha kuv
vetli sapmaktan başka topluma faydası o lmayan bu yardı
mın viesilmesin istediler. 

Fukara m°mleket<erde su başlarını tutma, pek zor değil
dir. Biraz sermaye, iyi koku alan pişmiş bir kurnazlık ile ba
zen eğilerek çok defa menfaai temin ve \ a a d edilerek, bazen 
tehdit ve zora gidilerek, para ve iktidar muayyen ellerde top 
lanır. Buralarda memleketlerine göre muazzam servetler, e v 
velâ toprak ağalarının, sonra da sanayicilerin ve daha s o n 
ra da bankalarla spekülâsyonla uğraşan şirketler hissedarla
rının ellerinde toplanmı.stır Milli sanayii himaye perdesi a l 
tında, gümrük tarifelerine yapılan zamlarla, sanayiciler 19-

(Devamı 7. aayfada) 

(1) Alcşam 27 Mart. 

Aldım.. Kutlandım. Beğendim 

TRAŞ BIÇAKLARI 
yUzUnüzü okşar gibi traş eder 

t'Mkiki "JOB" « e k «tın rorıotndetfl» 

(Ilkncılık 8769) — SİM 

ANKARA PALAS 
1 Nisan 1964 den itibaren 

Günev Amerika Müzik Elçileri 

LOS COLOMBİANOS 
(Faai 2157J — 3296 

Rezervasyon: 116510 Metrdotel Ankara Akşam; 3314 

i:;::::::!:!g 

Bize 
Kulak 

Veriniz! 
Yılın 
büyük 
çekllişintfe 

E R M A N - S A N C R film senenin 

TÜRKÂN ŞORAY ^ İZZET GÜNAY * SAPRİ ALIŞIK 

İçinde belki sizinde kısmetlnlı vordır. 

' Nisan Çarşambadan itibaren: Beyoğlu LÜKS - Pangaltı iNCi • Çorj.fcofj. Ş/K.$ehzodeboj» KLüP - Kod.köy OPERA - üsküdor • v . 
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Tur.n.... Hl MILER CROSS RIB 
N Y L O N 

Uzun şose nakliyatı kamyon arka lastiği 

Lastik masraflarınrzda yan yarıya tasarrul, 
normal lastiklere kıyasla 
iki misli fazla kilometre ve uzun AmOr, 
Hl-MILER CROSS RIB'in size sağladığı 
faydalardan sadece birkacıH'r 

GOODYEAR'in 
üstün mukavemetli kauçuk terkipleri. 
yolun bütün cefasına karşı koyan 
tamamen 3T NAYLON iplikli bir gövde. 
uzun şose ağır yük nakliyatında 
Hl-MILER CROSS RIB'i rakipsiz bir 
kamyon arka lastiği yapmıştır. 

Su Utliii GOODYEAR Baylind» 
girmtnit m^n^aalinix İcabıdır. 

GOOD/^EAR 

A R S A M : 

Kadınlar onsuz ne yapar? 
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ANTOİNE, ROMANYA 
K;tALi(;ESiNİN DAVETİNİ 
NEZAKETLE REDDETTİ 

J^OMANYA Kraliçesi Maria, zamanının güzellerinden biri 
olduğu için gerek halkı, gerekse çevresi onu lüzumun

d a n fazla şımartmıştı . Kral diye adını duyduğu Antoine'u 
davet etmek, saçlarını ona tesl im etmek isteğindeydi. Oy
sa ki Antoine'in krallığında bu neviden protokoUara yer 
yoktu. Ona göre, kadında zarafet, en ön plânda gelmek
teydi. 

i : 

Dâveti nazik lisânla red eden 
Antoine; «Majeste'ye salonumda 
hizmet etmek isterim,» diye ca-
vap verdi. Bu, maSrur majesteye 
indirilmiş bir darbeydi sanki: 
«Kim, bu burnu havada dolasan 
Antoine.» dedi. Kendisine duru
mu açıkladılar. Antoine 
değil ya. azrailin bile 
gitmezdi. Zaferi Antoine kazan
dı. Majeste. Antoine tarafından 
salonun bir kösesine leylâklardan 
yapılnııs bir halı üzerine oturdu 
ve o giizeı ba'̂ ını Antoine'in eline 
b.raktı. Buglir .•Vntoîne hatırala
rını gözden geçirirken: »O günün 
kadınları, kadın» di, der. 

Bilinmeyen bir sebepten Rus 
Kraliçesi Katheriua'yı hatırlatır ve 
şu hikâyeyi anlatmaktan da geri 
kalmaz. 

rüm bu kadar uzun olamazdı. 
Antoine bugün camlardan yapıl

mış dört katlı bir apartmanda 
oturur. Duvar yerini tutan cam
lardan Paris'in bütün silueti 
görünür. Ona Paris'in bir parçası
dır diyenler olduğu gibi. evinin 

kraliçe eşyasında nadir bir parçayı teşkil 
ayağma eden kristal duvarlı yatağı, sev

diği şair Morls Rostand'in yan
dığı şiirdeki gibi -.Kristal Mezav» 
özelliğini taşımaktadır Çiçekler a-
rasında. rüya âleminde yası^•an 
Antoine orkide çiçeğinden nefret 
eder. Ve bana <French Can Can» 
yapan kızlara hediye edildiklerin
den ötürü hiç bir zaman evimden 
içeriye gîremi.veceklei'dir der. 

ıvuvuuac lİK derslerini alan An 

Pılenses 

^bafl^^^^l 

n^ 

Margaret 

^j i^^ l 

— Kraliçe Katherina'nm Muhafız tek'e hocası. «Sen uyuşturmadan 
.\layi, Rus subaylarının seçme, 
güzel gençlerinden meydana gel
mişti. Kendisi odasına çağırdığı 
gençlerden birine yüzük hediye 

dis çeken bir dişçinin hünerine 
sahip özelliktesin demişti» Amca Pa 
wel adını verdiği hocası, çok defa 
içkiden baş kaldıramadığı İçin ya-

ettigi takdirde bu işin sonu gel- kın köşklerden davetlere Antek'i 
di demektir. Ve canı çektikçe g^indermeye baslar, tşte o sırada 
subayları gözden geçirir, yüzük- zenginler arasındaki konuşmalar Mat» Hari 
1er sayesinde kaç defa birlikte 
yaşadığını tesblt ederdi. Her han
gi birinde üzeri marka işlenmiş, 
bir vüzük görürse, sıkılmadan 
«Bonjur damat bey» derdi 

Onun içindir ki Antoine Kra
liçelerin unvanına önem vermezdi. 

Antoine'nin Polonya'njn bir kö
yünde dünyaya geldiğini söyle
miştik. Gerçekten elinde makası 
ve tarağından başka bir şeyi ol
mayan bu genç. doğduğu verde 
saç kesmesini öğrenmişti. 14 yası
na kadar orada çalışmıştı. 

.•antoine Sieradz vadisindeki, 
Warthe köyünden 1884 te noel ge
cesi Antek adıyla dünyaya gel-

Paris'le ilgili konulan duyan An
tek, bu büyülü şehire gitmey» 
karar verir. Bu sıcak hayalle kü
çük Antek basında büyük astra-
gan kalpağıyla, kemerine sıkıştır
dığı bes altın lirasıyla, koltuğun
da İncil'i olduğu halde kuzey is-
ta.-^yonundan Paris'e iner. 

14 haziran, Fransa'nın Milli Bay
ramı olması dolayısıyla Lafayet'-
ten çıkan bütün kızlar perükçU 
Decou.\'un dükkânına da uğruyor
lar. Usta. hepsiyle ugrasamıya-
cflgını anlayınca «Küçük Rus» adı 
verilen Antek'in eline haçlarım 
teslim etmek zorunda kalır. 

Bu onun beklediği şanstır *5te, 
misti. Kendisinden başka üç kar- Böylece 1914 te 19 yaşına basmış 
deşl daha vardı. Sırasıyla Rafaeı, oig,, Antek. Decoux'un başarısına ellerine teslim etmiş olan Madam 
Wadislaz, Henry ve kız kardeşleri kspıları açmaya imkân verir, us- Mouıe sinir buhranı geçirmekte, 
Salome. Bunlar içinde valnız An- t , Decoux Fransanın ünlü Rivie- Antek ı.se büyük bir »oğukkan 

MarUn* DUtrich 

tek köylü çonıftuna benzemiyor
du. Durum ana-babanııı gözünden 
kaçmadığı içindir ki dikkatle iz
lediler. Antoine o günlere ait ha
tıralarını şöyle açıklar; 

— Sırtıma giydirdikleri kadife 
elbise bana. parmaklarımın tema
sıyla kuşların tüyünü hatuiatı-
vordu. Sonra köyün kilisesinin gül 
ve leylâk denizi içinde yüzüşü ve 
çiçeklerin çıkardığı tatlı koku 
ve tavanındakı melekler Org'un 
nağmelerinin akıttığı göz yaslarım.. 
Düğünler eenazelerdeki çelenkler, 
benim hayatıma form veren renk 
1er ve parfümlerle olan ilgimi ya
ratmıştır. Bugün 80 yaşıma bastı
ğım halde o günkü çocukluk anı-

ra'smda yeni yeni dükk,4nlar açar. 
Onun sosyele.ve. Prens De I-ig"e' 

nin metresi olan Lilly de Mmıre 
takdim eder. Taçsız kralic* De 
Moure. Deauville «Ftansanın ünlü 
yaz şehrin» deki kumarhanede 
verilecek suare'ye gitmektedir. 
Güzelliği ile iddialı olan bu k.'s-
dımn 20.000 dolar kıymetinde olan 
bütün eşyası otosuyla beraber 
DeauviU'e gelirken çalmmıştir Bu 
büyük felâket karşısında deliye 
dönen Madam Moure özellikle şap
kasız gidemiyeceğl davetin siniri 
içerisindedir. O saatten sonra vapı-
lacak hiç bir şey olmadığından. 
Antek'in patronu, Anteki yanına 
çağırmış ve ne yaparsan yap. bu 

larımla, beyaz leylâklara, kristal'* güzel kadının gazinoya gMebilme-
ve müziğe ayni İlgiyi gösteririm, sini sağla demiştir. 
Hattâ diyebilirim ki hayatım bir Davetlilerin gazinoya birer birer 
kristal kadar temiz olmasa öm- girdiği bir sırada, başını Antek'in 

^^M^^MNrfMM^Ni*^A^^^^^A^A^^MM^WMMM^^^^^^>w>^^MN^^NA^^^^^^^^^iwNw*WWWfcw*w*p^>i^iAı^^i^^>w^^i^*i'^i^* 

O KOC: (21 M u t - 20 Nlaaa) Daiuuk 
y düzensiz califmayı bırakıp, bcll ı-
1| bir program trapmabnau. 

BOÖA: (21 Nisan' - 21 Mayii) Yapto-
t m ı s Wr hala, c»vr»nlid» kötü ttı^ 
kllar uyandırabilir, 

© tKİZLER: (22 Mayı, - 22 Kaalran) 
Çevrenizdeki 7ergln bavayı daftıt -
mazsanız, hepiniz zarar «ttracektlnlz. 

YENGEÇ: (21 Haziran - 22 Temmuz) 
Bazı teudül ler . baklemedlilnla ka -
tançlar getirebilir. 

O ASLAN: (2S Temmuz - 22 Ağuıioa) 
Bir takım hayallere kapılarak eliniz
deki imkânları kaçırmayın. 

BAŞAK: (23 Aöuatoz - 22 EyliU) HU 
hayatınızdaki huzursuzluAu «ıldermek 
Icln kararlarınıza dikkat edl». 

TERAZİ: (13 Eylül - 22 Ekim) Bir 
hâdiae, yeni tanıttığınız bir insan 
hakkmdakı fikrinizi dediftlrecek 

AKREP: (23 Ekim - 21 Kaaım) Para 
ila Uglli islerinizde daha uzak gürüz 
İÜ btrekei etmelisiniz. 

© •YAY: (22 Kasım - 21 Aralık) Küçük 
bir talzulığı kolayca «idermenlz 
mümkün. 

OĞtAK: (22 Aralık - 20 Ocak) Ask 
bayatında bir »"ler kazanmak üzere 
olduğunuz söylenebilir. 

© KOVA: (21 Ocak - M Şubat) Cok 
yerinde kararlarla bazı eıkıntııarınızı 
bertaraf edebilecekılniz. 

BALİK: ı20 Şubat - 20 Mart) Önem 
Ij bir meseleyi hallelmek için ger 
ceket yoldan ayrılmamalıamız. 

ASTTIlf. İÇEBi 
ttİBEVİ/A . 

lıiık ve nezaketle; «Müsaade eder
seniz madam, saçlarınıza vereceğim 
form'la hiç bir şapkanın yüzünüz
de yaratamıyacMğı güzelliği ortaya 
koyacağım» demektedir. 

•Ve ayni gece DeauviUe'de hâdi
se yaratan Lily De Muuıe gazino
dan içeri girdiği zaman, kendisine 
hayret nazarları fırlatan hemcins
lerine ; 

- San'atkâr bir berbere sahip 
Olduğunuz zaman. şapkaM Daşı-
nızdan çıkarmak zorunda kalırsı
nız, diyerek, kadın saçlarına An
tek eliyle hürriyetin verildiğini 
ilân etmiştir. 

YARIN: 

CASUS MATA HARİ NA^IL 
BİR KADINDI 

: T a z a n : Juliette BENZÜNt 

: — 296 — 
: Erkpgltı kendi.sinden biraz U-
: zaklaştığını ve Bir yandan iki e-
; linl zaptederken onu soymaya 
: giriştiğini y a n şuursuz iıalnıe 
j ragmt. ı hissett i . Geııc kadın düş 
; mamru görmemek için gözleri-
î ni yummuştu . Fakat uzun bir 
; yol koşmuş gibi solumasını duy-
j m a n ı n önüne geçemiyordu. Ar-
: no'nun katı parmaklarının ez-
• dlgl bilekleri fena halde canını 
2 yakıyordu. Derken bu haşin el-
ş lerin uzun bir okşayışı onu t e 

peden tırnağa ürpertti, An ıo o-
nu tekrar öpmeye başlayınca, 
vücudunun uyanmaya ba^ladığı-
gını hissetti . Hem bu, kendini 
zorladığı mecbur! uyuklama dev-
rpsinden sonra eskisinden de 
şiddetli bir uyanışt ı Genç ka
dın darağacını, kalbindeki kini 
ve İzzeti nefis yarasını tamamıy-
le uniıtiTiuştu Erkemin, bilekle
rini serbest bıraktığını ve ken
disinin kollarını gayriihtiyari o-
nun bo.vnuna doladığının farkın
da bile olmadı. Arno şimdi git
gide boSuklaşan ve du.vulmasi 
zorlaşan bir sesle konuşuyordu. 
Dudaklarını Katerin'in yü?üne 
yapıştırmış ihtiraslı sözler m ı 
rıldanıyor, arada kadına küfre
diyor, sonra susup onu tekrar 
ateşli öpücüklere şarkediyordu. 
Katerin gözlerini kapamış, du
daklarını aralamıştı . Bir şey de
miyor, erkeği sayıklamakta ser
best bırakıyor, teslimiyet an ım 
bekliyordu .. 

Birbirlerinin olmaları mukad
der olanların, birbirleri için ya
ratılmış bulunanların arasında 
kıvılcım gibi çakan mucize ni
hayet vuku buldu. Genç kadın, 
o vakte kadar kendini hiçbir er 
kege bu derece mutlak bir tesl i
miyetle terketmemişti , Mu'i'ibi-
linde duyduğtı zevk kadar <ud-
retu bir hiss in var olabileceği 
de hayal inden geçmemişti , O oir 
dakıicaya bütün bir hayat terta 
edilmeye değerdi.. . 

thtira.s dalgası çekilip de ha
pishanenin çıplak ropraftınin üze
rinde hareketsiz ve t a k a t f u ka
lınca, Katerin. Amo'nun 'kendi
sinden uzaklaştığını hisseti, Eiu-
nutı üzerine sözlerini açınca. •>• 
nurı, kararsız adımlarla kapıy» 
yöneldiğini gördü Gülümseye
rek, «Arno!.,» diye seslendi 

Erkek çıldırtıcı bir yavaşl ıkla 
döndü. Bir şey demek istermiş 
gibi agzmı araladıysa da dudak-
laruur arasından lıiçbir seda 
çıkmadı 

Katerin bunun üzerine usulca 
şöyle mırı ldandı: «GidebUusın, 
ben de artık rahatça ölebllir'ın 
Zira beni hiçbir zaman mıuta-
nııyaca^ını artık bi l iyorum» 

Arno boğuk bir feryatla kapı-
• İ I İ I I I I I I I I I I I I I I I I I I I M I I I I M I I I M I I I I M İ I 

Çeviren: Mera) G.*SPiUAl'': 

ya atıldı. Telâşından ^^".-"'^^„., J 
ceride unutmuştu Katerin, ^^^: 
koşan ayak seslerinin " f "̂"' ' j 
nenin koridorlarında yan'sıa . 
yandırarak uzaklaştığım ^^^ A 
Nöbetçilerin kendisini «lO'*'' _" • 
melerinden çekindiSi iÇ'" _ • 
acele elbisesini giydi ve *^ " j 
nın içine gömülerek uy"-"^ ! 
daldı. : 

Muhaltz lardan biri a» ^^^^^ | 
feneri almak için içeri «'"'1^'j 
onu o kadar derin bir ""!'" : 
buldu ki uzunca bir zaman s : 
k m h g m tesirinden kurftı'a^a* ; 
Arkadaşına, «Birkaç saate »» [ 
as ı laca i bir in.samn Oovle ^ • 
yabilmesine cesaret derler ıŞt ' ; 
diye itiraf etti. «Üstelik bu o»" : 
kûm bir kadın olursa!-.» • 

T t R M İ ALTINCI K ' ^ . n İ 
Katerin'in hapishane'"'^,,.,; 

kaçarken, Arno, mahpu.*; K«^^^ ; 

ne kadar mesut e"'^"*'" .»jd»': 
kında bile değildi Bu • ^^^^ \ 
genç kadına zindanının ^̂  : 
duvarlarını ve kendisini ^ : 
yen feci akıbeti »nutturmu, .̂ ^̂ ,̂: 
nu tozpembe hayallere o" ^^ı 
ti. Geçirdiği o bir tek •^*'.' p . : 
tün bir ömre bedel ^^^''L^^u, : 
den artık ölümden de <^^ ^̂ _ : 
yordu Ona cesaret vermekle .̂̂  ; 
zifeli keşıs nihayet '^^'''''"'^jiır • 
bir şeyi umur.samıyan ""' , . ^.'• 
la karşılaşmıştı . Nitekim ^^^ ĵ̂ ĵ 
damı T a n n ' d a n bahsede ^.^: 
Katerin yüzünde esrareneı»^^^ ; 
tebessümie ona bakmis ^« "j^,,. : 
lenenlerden çok kendi '''^''^jt^j,; 
lerine kulak veriyor görüı^| '^\^ 
T a n n ' n ı n huzuruna <;''''"''^'L(lı : 
kadar az vakti kalmış öu : 
nın lakaydisi keşişi deb>jt ^̂ ^ ; 
de oırakmışt! Daha ^°"'''-<i(ıi • 
dıyan Putul eözlerS ıc'en v -̂^̂^ . 
aka aka aetıc kadına '^''' '"ğjt; 
yüzünü aörmediSi nefas»-^* ^ : 
yemek getirmi.'iti, T.skemle" " ^ j . : 
zerine bıraktıijı tepside b e v « .̂̂  ; 
mek, taze et ve saran van». ^̂^ ; 
ak-ijam önce su voUvle ^^^^\f^<f\ 
yiyecek kervanı şehre S' ' ; 
muvaffak olmu.şfu. • 

tyi kalDİi eardiy ıh . "''•* ,), • 
nin büvtlk bir ihtimalle "'• ^^„: 
şam ıreİPceŞini. fakat si^lı ^^,; 
görernıyeceSinizi düşü'''^''''' ' ^n • 
le üzülüvorum ki.» diye buru ; 
çekiyordu. ; 

Sonunda Katerin onu ııvu'-: 
- cip, ' 

mak zorundş kaldı. ^®*"'^ı ı f î 
ccSttif aöre. Bakire onun " ^ : 
gerekti. 

(Devamı riir) : 

Copyringht Opera Muı"*» 
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SOLDAN SA*A 
1 _ MaU yıl-

ba| i olan ay. 2 ı 
tayancı, 'Yan. 

3 — Bir yazarın 2 
bir »llebe veri-
İ m sdt, BİT 
»•nk. 4 - Üi- 4 
tünden geçir
in*. 5 - Ü21İC 5 

elnuyuı !«•••• 
h , l lâvt . 6 - • 
_ Türkiyode . 
dogrinu; Ameri-
k ı h bir reji»»- t 
rün «di. ^ — 
Türk müziği icracılarından birinin adı. t — 
BİT harfin okunuzu. Sonuna bir h a n ekle
nirle devamlı olur. 

' irUKARIDAff AŞAĞI. 
- 1 — "Hlloli i | Y»P«n. 2 — Bir çe»!» bH-

tun, Bir nota. 3 - Söylenti. 4 — Blrlbitinla 
• y m . 5 - Gurbet. S — öyle mi «nUmıBa, 
tllfkin 7 — Yerine koyma, t — tlglU, 

DÜNKÜ BULMACANIN ÇÖZÜMU 
SOLDAN SAAA: 
1 - Şakağı. 2 ~ Alabalık. 3 _ X u t d ı « . 

4 — Ilık, S » . $ - S». ( - CtaUe. 7 - Afa-
ro*. t — Lak« (teni) , Om, 

YUKARIDAN AŞAĞI. 

1 - Sakınca. 2 - Al al. Ela. I - < t n ı -
Buk, 4 - Kaba (tanl) , Ari ( t m l ) . S - . D M 
(tanl) . Lolo aertl) . • - Salı (teni) . Et. 7 ~ 
8ı#ı (»er»I). 8 ~ Ek, RMIIB 

e e !»• 

22.55 Cesltll müıil» 
ANKARA İL 

t S T . \ N B L I . 

7,30 Ovun havaları 
7,35 Hafii müzik 
t.15 Tatil sabahı 
t,30 Plak dolabı 
S.OO Türküler 
t,30 Napoliten müzik 
t,4â Şanh şayialar 

10,00 Türk müziği 
111,30 DinleyicUerle 
ll.Ot) Pazaı skeci 
11,30 Konser yayını 
13,0U Haberler 
13.10 Yurdun sesi 
13,30 Reklâmlaı 
14.30 Orhan Avsaı Ork*. 
14.45 Oyun havaları 
IS.OO Pazar konseri 
1S,3I1 Dans müziği 
1S.4S Fasıl topluluğu 
It.lS SPVilen sarkırılar 
1S,30 Lig mactmn yayını 
17.45 Amatörler saati 
11.00 Reklâmlar 
19,30 Hafif melodiler 
19,40 Şarkı: R, Birçrit 
19.58 Kısa ilânlar 
20,00 Batı müziği 
10.31) Şarkı: T. Karman 
21.00 E. Seftk'in sohbeil 
21.1.S S. Yüzbazıoğlu 
21 40 Şarkı; M. Ecavlt 
22.011 Reklâmlar 
22.30 Promenad Orlcs. 
22,45 Haberler 
22,53 Ara melodileri 
23.00 Gece konseri 
23.30 Çeşitli müzik 
İSTANBUL İL 

17,3fl Ocak bası 
19,00 Spor «aylası 
18,10 KUck lUnlar 
18,15 Reklâmlar 
19,00 Haberler, 
19,25 Hava durumu 
19,311 Şarkılar 
19,50 Uylcudan onca 

19,55 Küçük konser 
20.20 Türk müz i^ 
20,55 Küçük ilânlar 
21,02 Düryara pencere 
21.3(1 Hafif melodiler 
21,55 Şarkı: C. Söyler 
7.2.15 Balete cağrı 
22.45 Haberler 

17 on Dan» müıi4i 
1«,0IP Meksika folkl»' 
18,4^ İl radyosunda 
19,0u Günümüz dans!»' 
19.15 Son haftalardan 
19,45 Karma koi««' 
21.00 OUsk pınarı 
22 00 Pazar kon»e»> 
r O l J S RADYO^Jİ. 

11,00 i-arkılar 
U.JII Tatil qürü 
11,40 İstenen türk-Jİ"* 

18.00 Dansa cağrı 
19.30 Cazseverln saati 
19 0li Popüler şarkılar 
19,30 Melodiler 
20,00 Günün p l ik lan 
21,0(1 Gece konseri 
İ2,10 Oda müz iü 
» , •« Cniitli müzik 
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ı n e m a -̂ Tı v a f ro 

T,}0 Tttrk müıljh 
I,1S CHİtU malodlUr 
1,45 Türk mtUiti 
f,I5 Kadın dünyan 
9.30 İstekleriniz 

10,00 Alh karınca 
10,15 İsteğinize 9or« 
10,45 Büyük stüdyo 
11,45 Şarkı: Y. Özel 
11,02 DUkoteğlmizden 
I2,2S Küçük ilAnlar 
12,30 Yurttan tezler 
13,00 Haberler 
13,10 HavR durumu 
11.15 Eyf«l'dı>n mütik 
11,40 Strkı: S, Ttimttt 
14,00 Korad! kuarteti 
14,IS RekUmlar 
11.00 C, Btk, A. mıtıkaH 
l!i,2S Şarkı: M, Seyran 
15,45 Dilek kututu 
lt,45 Spor 
17,13 Orkestra 
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Çiicen: TSefn^' Tu/ıe^nen^ 

MİHA amü aajujNA asLıK. s>ĞMâeH.Ece. 

ZÂİERLE MRIS 
YAZ A H : NAŞI.T ULUG 

İsmet Paşanın Mudan.va dönüşü Hariciye Vekilliğine tayininin açığa Turuidnğv toplnlnkta, misafirler »nuında k«la> 
nan, Fransu gazetecisi Meme. G.B. Ganlis, 1924 de yayınladıtı «La NouTell* Tıırqııie» adlı kitabında yöl\* anMtiT: 
M. Kemal elile sağdaki masa komşusunu göstererek: "Ordulanmınn Kumandanı İsmet Paşayı tanırsın», dedi, |ündi 
de siıe yeni Hariciye VekiUmic y Locan Konferansına gidecek Başmnrahhasımıa İsmet P««ayı tanıtıyonııı» M. KııiMİ, 
hayret ettiğimi görünce ilây* etti: ..O'nu bugün tayin ettim.» İsmet Pa.şa gülmüyordu; yeni göreTi onu bambaşluı bir İn
san yapmıştı. Sarasın en sorln günlerinde bile dudaklarmdan gülümsemeyi ek»ik etmediğini biliyordum. Şimdi İM M -
fünceli bir hali Tardı. 

-14-

Mustafa Kemal çağırdığı 
vekilleri garda karşıladı... 
]\/IAJESTELERİ. İngiltere Ticaret Odasının «İzmir'deki Yu

nan mültecilerini zalim olmaktaki an'anevi şöhretlerini 
hâlâ muhafaza ettiklerini gösteren Türklerin elinden alıp 
başka yere nakletmek hususunda o kadar enerjik şekilde 
hareket etmiş olmasından» derin bir sevine duymaktadır, 
saygılarımla Stamfordham». 

g ^ 

Simdi göllerimizi, he,- an kur
tuluşunun lamamlanmasuu bek. 
ll.ven Türkiye topraklarına çevi
relim: Büyük raferimiîi mütea
kip Çatalca bölgesinde toplanmış 
olan müttefik kuvvetleri tstanbula 
çekilmiş ve bunl«rnı arasmdaki 
İngiliz birliklerinden bjr kısmı 
Canakka'leye. bir kısmı da Ana
dolu yakasında Üsküdar bölgesine 
toplanmıştı. Bu kuvvetler Anadolu 
yakasında. Türk ilerleyişine karsı. 
Caddebostan] - Göztepe İstasyonu 
- Büyük Camlıca - Bulgurlu - Kuz 
guncuk hattını tutmuşlardı. Gebze 
ile Bostancı civarında yalnız hafif 
ileri kuvvetleri bırakmışlardı. İn-
dUzler, Anadolu yakasında, hep
si «ekiz bin piyade ile 2« topu aS-
mıyan bir kuvvet toplıyabilmişler-
di. 

Bu esnada muzaffer ordularıım-
zm hedeflerine yürümeye devam 
ettiklerini günü gününe izmir'd» 
takip ediyorduk. Garp Cephesi 
ve Erkânı Harbiye Umumiye ka
rargâhları henüz İzmir'de idi. Her 
gün İstihbarat Şubesi Müdürlerini 
Bornovadaki karargâhlarında ziya
ret ediyor, durumu öğreniyorduk. 
Süvari kolordumuz Urla - çeşm» 
yönünde harekâta devam ederken. 
İzmir'in Karşıyaka'sında bulunan 
ikinci Süvari Tümeninin, Edremit 
üzerinden Çanakkale'ye gönderil
diğini du> muştuk, tkinei Ordu 
Kumandanı rahmetli Orgeneral 
Harputlu Yakup Şevki Subaşı'nm 
savaş nizamına giren İkinci Süva
ri Tümeni, başlarında Birinci Ci
han Harbinin Çanakkale muhare
beleri kahramanlarından Albay Ze-
ki'nin öncüleri _ rahmetli Gene
ral Zeki Soydemir— İngilizlerin 
<tarafsız bölge> dedikleri vatan 
topraklarına uğurlu «yağını baı-
mıştı. General Soydemir'in tümeni 
îzmire de İlk giren süvari tüme-
nlmizdi; yine adını rahmetle an-

I dıgımız Hava Orgenerali Zeki Do-
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tl ienaa coıjkun coşkun: 
~ Bir daha Sideyi, Side de-

• '̂zini, Side rüzgânnı ııersue bu 
'acağız, teyzeciğim! 

Odalarına girip kapıyı örtlük-
'̂ ri sıra erkek' sırtının ürperdi-
6İ11İ duydu. 

Ne bekliyorsun ErdoganV 
'̂ ^ düşünüyorsun gene? 

I Uo^leıı kararıyordu sanki. 
I Lâmbaya bahane buldu kendi 
I 'bendine. Beytündeki kanı <mş-
îil '^ran seyrek öfke krizlerinde de 
jl: Sözleri kararırdı böyle. Yolda 
|: Elfendanın^ fırsat düşmüşçesine, 
"̂İ ^ güne kadar göstennediği bir 
lİ Yakınlıkla, dudaklarına yapışma 
I 51 da ne demekti? Bu kız kendi
li siyle .sürekli bir alaya girişmiş 
I olmasındı? Sonu böyie çıkarsa 
I dünyalar Erdogamn olurdu ama 
;:İ '̂ ü yenilgiyi ölünceye kadar da 
I iıııutıımdı. Tam bir budal», s i 
li; Piıia kadar ahmak olduju mey-
iii dana (.ıkacaktı vüııkü, 

İİJ — Yorgan dedigimİB de üıcecik 
İİİ ^''" Pikeynuş ayol Bu navadri 
[•i üiitümüze yorgan serecekleri *e 
|i aklımıza gelmemeliydi doğrusu.. 
İ̂ Baksana, ortalık yanıyor P14i 

BIRI ERKEK 
Bmi DIŞI 

azan: ILHAN TARUS 

ğan'ın başında bulunduğu birlik, 
İzmir şehrine ilk kurtarıcı adımı 
atmıştı. 

9imdi bu kahramanlar Çanakka
le topraklarında idiler, ingilizler 
Küçük Menderes üzerindeki köp-
rü.vü atmış, onların önüne tabii bir 
mania çıkaı-mak istemişlerdi 

General Harringıon'un buradaki 
İngiliz savunmasını kuvvetlendir
mek için enerjik bir şekilde ç«lış-
tı|:ını daha önce söylemiştik. 19 
eylülde müttefikleri Fransız ve 
İtalyanlar kendisini terketmiş: fa
kat bunların kuvvetleri bir tugayı 
geçmediği için. General, bu ayrılı
şı askeri noktai nazardan itidalle 
karMİamıstı. Aynı gün Çanakkale'
deki mevki komutanı Tuğgeneral 
Mondene verdiği emirde şöyle dl. 
yord\ı: 

•Elinizdeki kuvvetlerle Çanakka
le'yi mümkün olduğu kadar tut
maya çalışacaksınız: kararımı hU-
hükûmete bildiri.vorum. Ben o ka
naatteyim ki. Fransıziann Çanak
kale'den çekilmiş olduklarına ba
karak, Britanyanın buradaki hat
larına Türkler hücum edecektir. 
Fakat' deniz kuvvetlerimizin yar-
dıraıyle Türkleri ilerlemekten alı
koyabilirsiniz, o zaman durup dü
şüneceklerdir. Göstereceğiniz mu
kavemet daha fazla sıkıntılara 
uğramanızı önliyecektir.» 

Mustafa Kemal, Mudanya v« 
Bandırmada canlarını kurtarmaya ' 
uğrasan 'Vunan birliklerini de ber
taraf ettikten sonra, bu harekâtı 
bitiren kıtalarını İstanbul'a doğru 
> İineltnu5;ti. 

Nurettin Paşanın Kumandasında 
ki Birinci Ordunun Vçüncü Kolor
dusu, Sakarya'nın kahramanla
rından General Şükrü Naili (Gok-
berk) basında olarak ekim basU-
ıında Albay Hacı Arif in süvari 
tümenini Şile'ye. Albay Abdur-
rahman Nafiz (Gürmen) in birinci , 
Albay Salih Omurtak'm 61 inci ve 
41 inci tümenleri de Şile ile Geb
ze arasındaki bölgeye yaklaştır- 1 
mış. bir kısmı daha da ilerlemiş
lerdi. 

Bu kuvvetleri. Dördüncü Kolor
dunun kahraman kumandam vah-
metli Kemalettin Sami'nin v» Ha-
lit Paşanın Kocaeli grupu. Adapa
zarı, Geyve, Sapanca, Karamür-
«el ve Yalova'da destekliyordu. 

General Harrington'un 20 eylül
de Londra'ya gönderdiği «Musta
fa Kemal, yarın vtkiUerini İzmir'
de konferansa ç«tnmıştı . Besbelli 
ki. toplantının gayesi —dominyon
larla beraber olacak İngiltere'nin— 
karşısına çıkıp çıkmamaya karar 
vennektir. benim kanaatimce bu
na cesaret edemiyeceklerdir., yo
lunda haber, bu gırada İzmir'den 
ayrılmamağa karar veren Başku
mandanımızla buluşmak üzere İc
ra Vekilleri Heyati Reisi Hüseyin 
Rauf ve Hariciye Vekili Yusuf Ke
mal Beylerle Büyük Millet Meclisi 
İkinci Reisi Ali Fuat Paşanın »1 
eylül günü tzmire gelişlerinden 
kinaye olsa gerekti. 
İZMİR BrT.tTŞMASININ 
SEBEPLERİ 

izmir'de, hükümet «rkâıiı bir 
konferansa çağrılmamıstı. HOaeyin 
Rauf Bey bu »eyahatin lebebini: 

«— Bu yolculuğu (zamanın, fev
kalâde nezaketi dolayısiyle ya
bancılarla olan leıııaslarmda Baş
kumandan Paşanın yanırda bulu
nulması her hadle faydalı olur »« 
zaruridirl mealinde verilen bir 
takririn kabulü üzerine. Büyük 
Millet Meclisinin karariyle yapı-
yorduk> sözleriyle izah etmekle 
beraber Gazi Mustafa Kemal, bu 
buluşmanın sebebini daha vazih 
olarak söyle anlatmıştı; 

«Zaferi müteakip İzmir'de bizim 
siyasi temaslarımız üzerine, An
kara'da Heyeti Vekilenin, daha 
doğrusu bazı vekillerin, teU;lı 
bir vaziyet aldıkları hissedildi. As
kerî vazifemin bitmiş olduğunu, 
bundan sonraki siyasi işlerin tc 
ra Vekilleri Heyetine ait olduğu
nu ihsas edecek tarzda beni An-
karaya davet eltiler. Halbuki ne 
askeri vazifem bitmişti, ve ne de 
siyası diplomatik ıneselslerle temas 

serüıdi gene... Sana söylüyorum 
ahpap? Hööyyyj'... 

— Dur, Elferid^, duyacaklar, 

— Duyarlarsa umurumda değil 
Ayıp birşey yapmıyoruz. Hem 
kapı pencere, dinleyecek insan
lar yaşamıyor Side'de... Ev sa
hiplerim!?; df çoktan vfltrtklan 
na çekildiler. 

ErkPk boynunu uzattı. fısılda 

.«(ledeıı biliyorsun? 
— Çünkü merak yaşım atjmış-

İKT Bununla birlikte oıılaruı 
düfünik bozmamağa çalifmı^ıyu 
Ru icli adamla cana yakın kadı
nın bizi evlerine nhnakla nasıl 

mutlandıklarmı görüyorsun Er
doğan. Bozmamalıyız bu tatlı 
dengeyi , 

— Eeeeee? 
« 

Bu odayı, yarın sabah, bir 
karı-kocamn bırakıp gittiği an
laşılmalıdır. Bu odada bir 
balayı kokusu kalmalıdır Erdo
ğan, B'jnun için elden ?pleni 
yapacatıı Yapmalıyız... Soyun 

, bakalım... Pijamalarını giy! Bet) 
arkamı dönüyorum.., 

~ İyi ama . 

— Soyun diyoıuu., , lersen, 
dur! —Uunbanın yatıma gitti, 
fitili kisti, sonra üfleyip söndür
dü - îşte şimdi engel kalmadı 

Hadi, çabuk ol! Ben giriyorum ;:: 
- Ya ben? Pikeyi., Hj 
- Sen de yata?» gireceksin £ 

kuzum. Başka çaremiz yok. Fen s: 
çere önüne sen yat Benim sır- | 
tim pek üşür Buralarda bir d« _̂ 
hajüta olmıyalım... ::: 

- Ama Elferida ||İ 

ErdoHan pantalommu sıvırc*», | 
yere bıraktı Askılarının dfmiris- | 
ri hafif bir çıtırdı çıkardı, taht» jij 
döijemenin üstünde. Gömleğini | i 
de çıkardı, pantaloıuın üstUni ::;. 
koydu. Pabucunu, çoraplanm... Hi 

Talıtalan gıcırdatarak birk.ıç » ;:! 
dım attı, İ 

(Devamı var.) üi 

Islanburdaki İngıllere Siynsı Ko 

ve iştigalden müstağni olabilirdim. 
Binaenaleyh. İzmirden. ordunun 
başından ve temasa geldiğim si
yası münasebetlerden uzaklaşa-
mazdım. Bu sebeple benimle mü-
davelei efkâr etmek arzu ve ısra
rında bulunduklarına göre, tcra 
Vekilleri Heyetinin veya alâkalı 

Franta Fevkaltd* K o m u n : oenf 

vekıilernı. İzmir'e nezdıme gel
melerim teklif eltim. İcra Vekil
leri Heyeti Reisi Rauf ve Hari
ciye Vekili Yusuf Kemal Beyler 
geldiler.» 

O gün başta Ga£i paşa »Idufu 
halde Basmahane istasyonunda 
İzmir'deki kumandanlar Anka

ra dan gelenleri karrlamnlardı. 
Mustafa Kemal, gelen arkadaşla
rını kucaklamış, meraalm bölüğü 
»elim durmuş, büyük bir kalaba
lık da alkı» tutmuştu, Barrln|to!i' 
un bahsettjii bir konferanaın astı 
bu idi. 

(Devam «ar) 

GÜNŞİRAY FİLM 
TAKDİM EDER 

Sw^^^^^^^^>^^^^^<^^<wwww^^ 

ADkaradaAstoryadai 
• • r AK^AM alıncierd* J 

Sikleri» Astor\ada bulufalım 

Gönül AkiD 
Dr. HABUBI 

Tel; 11K61 
Aukaıa Akgam — 3S18 

M»<»«MM><Mı^i^«»'»iiMlw»n'WMl»'^»<MM»» 

Şeıtfürlt 
Ucuz ayakkabı sergisi şe

hir çarşısı 23 N o ; da yarın a-
çılacaktır. 

Ankara Akşam: 331S 

İst. Aksam: 3288 

D İ K K A T D İ K K A T 
D İ K K A 1 

Büyük bir kundura iLaj,»'* 
sının hazırlamak istediği he-
diyeli 

A \ K f T I 
orijinal fıkır \e buiu."jlaııa 
yapabilecek FİRMA ve ELE
MANLARIN 3 güne kadar 
Büyük Blnenmda Basın tl&n 
Ajansına müracaatları rica 
olunur. Ankara Has: 243/3312 

İİİİİÜİİİİKİtÜlİRİİİMİİKM'İİİKİKİHİkKİİ^^ 
l»t. Akyun; 3 ^ 

REJl. ARAM CuLYtlX 
SENARYO: SEFA ÖNAL 
KAMERA: ÇETtN OÜIlTOr 

30 Ma\t.l%4 YENİ AR Sinematı Beyoğlu. 
l.Nlsan,1964 YENİ TAKSJM Tiklto - BULVAR Sineması .Kf~*f'*^ -
ALKM.DAR Sıneııı,-îsı Sultanahmtt _ AYSU Sineması Kaı,r. 

8 NİR«n,19(M YURD Sineması Kadıköy — YENİ Sinema BaK,rM)\ 
13,Nisan.I984 HALE Sineması Üsküdar, 

İSLETMELER 
İSTANBUL - - CÜNltBAY FİLM 
ANKARA - DURAL FtLM 
KARADENİZ - SELÇUK FİLM 
ADANA -^ ATLJU FtLM 
IZKtR - mjR FtLM 

M. AKIAM - Mİ* 

ILÂN 
Kadıköy icra HâkimUğindea 

9«3'12ia 
Nezihe Mete ve tncı Mele 

tarafından Yorfi Kufpbaıoç i 
leyhine atılan ıtlra 
t «İlliye dâvasında: 

Yapılan gazete ilanına n*z*-
ran borçin duruşmaya ftlme • 
mis Ve bu suretle temurrÜdüne 
binaen ak£uı feshi mccurdan 
tahliyebuıe v« itirazm ref'inc 
aşajtida ya7ilı harç v» masrafıi) 
borçludan «İmmusıuR temyizi 
kabil olmak . " ' "f< ts 
rlhfnde katar • • o, 
nur. "" " ' 
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Pakistan Elçisi Babb'iD verdiği resepsiyonaf 
inkarâDiD btttüD kalburüstü kişileri geldi | 

« 

Peter Katin I 

i Ne Var Ne Yok 

Pte»r ?9 

I . « . « » . . . 

I 

Pjyaıtfsl 
Türft rahtstm çok sevdi 

PAKİSTAN Büyükelçisi M. Rabb evinde bir resepsiyon 
verdi. Resepsiyonda, Ankara'nın hemen bütün kalbur

üstü kişileri yer aldı. İsmet Paşa Büyükelçi Rabb'la şerefe 
kadeh kaldırdı. Kasım Gülek resepsiyondaki bütün hanım
ların ellerini sıktı, hele sefire bayan Rabb'a pek çok İl
tifat etti. 
Sonra da kadınlarla poz poz re

t im çektirdi. Gümüşpala'dan İnö -
nü'ye. Hava Kuvvetleri Komutanı 
Taneel'den Dışişlerinin güzel ha
nımlarına kadar herkes vardı re-
Bepslyonda. 'ianife Gümüçpala u-
zun tüylü çok güzel bit etol .nl-
jnıstı omuzlarına... Büyükelçi 
Rabb'in Atinava atanması sebe -
blyle verdiği veda resepsiyonun 
en neşeli şahıslan Kemal Satırla 
Kasım Gülek'tl Satır, İsmet pa-
jayla birlikte şerefe kadeh kaldı
rırken, Gülek de esprilerivle ha
nımları kırdı geçirdi Hava Kuv
vetler) Komutanı Tansel'in güzel 
eşi de dikkat- çeken davetliler 
arasındaydı Bülent Ecevit Ahmet 
Yıldız. Hıfzı Oiuz Bekata ve eşi, 
Ahmet İhsan Kırımlı ile esi. Şük
ran Günseli Ozkaya çifti. Kemal 
Kurdaş, Necdet Çalp. Senato Baş-
kanmm güze] kızı Gülsüm Aka, 
Filiz Alic. Suna Emre de eğlenen
ler arasındaydı. 

MtEZZİNOGLÜ KULÜP 
TAŞAR'DA 

Devlet Plânlama Te.}kilâtmın 
sempatik ve güleryüzlü müsteşarı 
Zıya Müezzino£lu. gecelerini d« -
terlendtrmeıin! çok iyi biliyor. 
Başkentteki sanat ve kültür hare
ketlerini devamlı izlediği gibi ya-
nmdan hiç ayırmadığı kızı ve güzel 
esi ile arasıra da gece kulüplerine 
kaçamak yapıyor Geçenlerde de 

bir gece hanımı ve çocuklarıyla Ku 
lüp Yaşara bir baskın yaptı. Ama 
Müezzinoglu Kulüp Yaşar'a sanat
çılar çok bulunduğu için gelmiş 
diyorlar. Cumartesi gecesi geç saat
lere kadar Kulüp Yaşar'da eğlenil
di Yaşar Güvenirin bütün arka
daşları da bol bol çalıp söylediler 
o gece.. 

KATİN DE YAŞAR'A 
GELDİ 

Söz Ya-ıardan açılmışken bir de 
ünlü ziyaratçlsinden bahsedelim 
kulübün. Geçen hafta Ankaraya 
konserler vermek tçin gelen ünlü 
tngıliz piyanisti Peter Katin de 
başkentteki tek bos gecesini Ku
lüp Yaşar'd^ geçirdi. Peter Katin 
Türk rallisini çok sevmiş,' Geç sa
atlere kadar Türk :ak!sı içti. Yaşar 
Güvenir kendisini mikrofonda ku
lüp müşterilerine takdim etti. On
lar da Katin den piyanoda birşeyler 
çalmasını rica ettiler. Ama Katin 
çok yorgun olduğu için bütün İs
rarlara rağmen piyanonun başına 
oturmadı. Aynı gece Tekin Aksoy 
Ve yazar Turgut Özakman .da Ya
şar in davetlileri arasındaydı. 
TALİHİN KUDRETİ 
OPERASI 

Devlet operası mevsim sonuna 
aoğru yeni bir eserle açtı perdele
rini. Verdinin Talihin Kudreti ope 
ra:3i. Operanın galasında bugüne 
değin rastlanmamış bir seçkinlikte 

Bahar Güzeli ile Dr. Eflâtun Göksin evlendiler. 

davetli vardı. Operanın kendisine 
duyulan ilgiden mı. yoksa galada 
sahneye çıkacak üç İtalyan opera 
sanatçısından mı bilinmez bu defa 
özellikle bütün siyasiler ve İtalyan 
elçiliği iT.en;vp!ar: gelm'şt^ Mec
lis Başkanı Fuat Sirmen, İtalyan 
Büyükelçisi Mario LucioUi ile be-
rabeıdi. Ama aralarındaki konuş
mayı mavi emplime bir elbise giv-
"nış olan Ayten Sirmen idare edi
yordu. Bir aralık büfeye indiler., 
italyan büyükelçisi portakal suyu 
içmek istediğini söyledi Ayten Sir-
men'e konuşmayı dikkatle izleyen 
Fuat Sirmen de İtalyan sefirine 
döndü Türkçe olarak «Anladım, 
anladım Orancata istiyorsunuz!.» 
dedi. Operad.in Hüsamettin Üner, 
Nükhet tlgın ve .Mtan Günbay da 
Nuket - Ertugrul tlgin boşanma 
dâvasının eleştirisini yaptılar Ay-

Zlya Müauinoğlu •»! T * k m 11* Kulüp Ya«ar'da. 

ten Kaçmaz ve Nursen Girginkoç 
da operayı Cüneyt Gö.kçer'in lo
casından izlediler, Kemal Satn'm 
kızı Birten de değişik bir saç tu-
valetiyle delmişti.. Osman Kapa
nı, Ülkü Doı-mEn, Nasır Z o t m o ^ i u 
.e e.~ji fuayede göze çarpanlar ara
sındaydı. Yunan sefareti mensup
ları da toplu halde gelmişlerdi O-
peranın galasına.. Sefaret men -
suplarından bir kısmı bir aıaUk 
Cô ,up sphnedeki aryalara seyirci 
sıralarından katılmaya kalkıştı. . 
Cüneyt Gökçer, Ertugrul tlgin ve 
operanın İtalyan rejisörü de bir 
k'j.şedc operanın eleştirisini yaptı
lar. Bu defa operanın galasında 
smokinli eıke.Kİerle tuvaletli ha -
nımlar sayıda başka seferlerden 
daha çok göze çarpıyordu 
SİRMEN'İN ÜVEV KİZİ 
NİŞANLANDI 

Meclis Başkanı Fuat Sirmen'in 
üvey kızı Bahar Güreli, hafta so
nunda do;itor Eflatun Gökşin İle 
nişanlandı. Ni.şan töreni, Bahar'ın 
babasının evinde yapıldı. Ayten 
hanım Fuat Sirmenle evlendikten 
sonra banasının evine yerleşen Ba 
har, açık renk gece elbisesi ve be
yaz tavşan kürkünden etolüvle. bü
tün hanımların ve erkeklerin ba
kışlarını üzerinde topladı. Nişan 
törenine hayli de politikacı katıl
dı. En erken gelenler arasınd* 
Turgut Göle vardı. Baharın akra
baları resim çekmek için kapıya 
gelen gazeterileri «bizim Sirmen-
lerle hiçbir ilgimiz vok> diye ters
lediler. Niçan törenine geç saatîei'e 
kadar Ayten ve Fuat Sirmen çJiti 
de katılmadı. 

Bale meTilminde Hukukçular da Ankara Palaa Hlenlarmda T>1-
lık geleneklerini yerine getirdiler, öğrencilerin veda balo
sunda twUtler, bossanova'lar Tsrış çiti. Salon a kadar sıcak
tı ki erkekler damlarının açık elbiselerine kıskançlıkla bak. 
maktan kendilerini alamadılar. 
Ereğli Demir Çelik Sanayii Lmum Müdürlerinden Cevat Su-
berk ve eşi Londradan döndüler. Sigarayı bırakan Cevat Su-
berk hayli kilo almış. Hafta arasında Süreyya Pavyonunda 
eşiyle vatanına dönüşünü 'şutladı. 
Leylâ Çaaıbel evinde bir yemek verdi Kızkardefi Çambsl de 
hayli ilgi ve iltifat topladı yemekle. BajkenMn kordiplomati
ğinin yarısı yemeğe katıldı 
Senatör Sıtkı Ulay'ın kızı Asuman, ikinci defa evlendi. Yakı
şıklı esmer Binbaşı Erdoğan Kirmacı hayli mesut görünüyor
du damat olmaktan. 
Ankara Tiyatrosu yöneticisi Asaf Çiyiltepe, Tolga Tigin'in 
işine son vermif. Tigin nisan başında ayrılıyor Ankara Tiyat
rosundan. Söylendiğine göre, A. Çiyiltepe, Tigin'in kaprislerine 
dayanamamış. Bir başka süyleniiyp. göre de Tolga Tigin Me-
sarsız Ölülerde Lucie rolünü oynamak istemiş, ama daha ba
şarılı aktris olan Seden Kınltunca bu rol verilince İşler kanş-
raışmış, 
Ankara Tiyatrosunda Tolga Tigin'in işine son verildi.. Ama çok 
uzun zamandan beri Ankaraya uğramıyan tiyatronun bu baş
ka mensubu da aybajında" Başkente dönüyor.. Nejat tlhan daha 

RABAK 
ELEKTROLİTİK BAKIR ve 
MAMULLERİ A.Ş 

Jtece Ankaradan birden bire ayrılmıştı. Bu ani dönüş de 
yatro çevrelerindekiieri jlrsz düşündürüyor.. timmAL 
Nevruzun başlamasıyla ıran BüyükelçiUği At hareketlen"^ 
Golf Kulübünde bir İran Gecesi tertipledi Büyükelçilik » • ' 
supları. Toplantı pek neşeli geçmedi ama. Dışişlerinin ' " " ' T 
tik Genel Sekreteri Halûk Kura ile aarif eşi her zamanki f»" 
bi bol bol eğlendiler. .^_ 
Dışişleri ailesinin genç kadınları güzellik ve şıkhklarıyla " « 
kati çekiyor. Serra Yazıcmm kızı Akgül AmaJ'da partiler 
en çok ilgi toplayan Hariciyeci hanımlardan bin.. 
İspenya Büyükelçimizin eşi Müşerref Vergin yurt hasretini ^ 
dirmek için Ankaraya döndü. Bayan Vergin anadili ğ » ' 
panyolca öğrenmiş.. 
Devlet Tiyatrosunun yakışıklı genç aktörlerinden Muşta» 
Yalçının bir oğlu oldu... j ^ , . 
Meydan Sahnesi sanatçılarından Oben Cüney'le eşi « 1 , . 
sanat topluluğu ailesine katıldı. Nisan başından ' " ' ' • " " ^ J j i 
kent seyircisi Güneyleri Ankara Tiyatrosu sahnesinde » " 
decsk 
Gene Hariciyenin sevilen mensuplarmdaiı Mahmut Diker 
min de genç oir kızla nişanlanacağı söyleniyor «ı.»!»» 
Ayten Sirmen laturr» geçirdi. Meclis Başkanı Fuat ' '™J, , | 
genç eşinin rahatsızlığına pek üzülmüş. Ayten Sirmen *V^^ 
ğı sıraüinda yedi kilo kaybetmiş ama eşinin ihtlmamıyl» « ^ 
beltiği kiloları kısa zamanda yeniden almış. 

>• 
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EBAT: 
70X140 cm 

MUHTELİF 
KALINLIKTA 

SERTLİKTE 

. < > ^ 

İN YUM 
LEVHA SATIŞA ARZEDİLMİŞTİR 

FABRİKA: Topağaçlar Cad. 
Kâğıthane-Şişli Tel: 47 7618 

SATIŞ MAĞAZASI: Ali Yazıcı Sök, 
No. 10 Fermeneciler Galata Tel: 44 8113 

İlâncıhk: 

İNGİLTERE KRALİYET AİLESİNİN KULLANDIĞI 
T^VPÇİ'rr^lrl ÛZDOLA PLARININ 

JL X w 3 L C^ C / J L C X 'aisansiyesi" olan şirketimiz 
* 

PrestCold fabrlkalannm 

2 . .BUYUK ZAFERİ 

-Trestcold 
OTOMATİK ÇAMAŞIR MAKINASINI 

f^Oçt 

HOfE B 
KAftA h 
fiıfŞAP 
l>JtİS( 

fe 
MHİİ 

zTTt 

*unden a 
,*«rtuınu 

* HAVH 
"»a aldığ, 
•ttioı: hu: 

««z«ur, (1 

* * » K A 
""«aldıfa, 
7* Pasa] 
*'teuıÜ2dü 

Türk ailesine İftiharla takdim eder. 

ROUS • Trestcold ÇAMAŞIR MAKÎNALARI 
• Çamaşırı sarmadan yıkayan PÜLSATÖR yıkama tertibatı, 
• Kısa zamanda yıkanmış çamaşırı kurutan CENTRİMATİK 

SANTRİFÜJÜ. 
• ihtiyacınıza göre ılıktan kaynar suya kadar hazırlayan 

RAPİDE ısıtıcısı ile 
hâlen piyasada satılan ÇAMAŞIR MAKİNALARI'nın 
en mütel<ânr)iiidir. 

R O U S - P r 6 5 1 C O İ J ÇAMAŞIR MAKÎNALARI YALNIZ 
tNGİLTEREDE GÜNDE 1000 ADET SATILMAKTADIR. 

Diğer mühim lıususiyetlerinl üğrtnmelc için izahlı BROŞÜR isteyiniı. 

MET SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. 
Beyoğlu, istiklSI Cad. No. 103 Telgraf: METKM İSTANBUL 

iti. Alı»an> - 4 ^ 
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Yazan ve çizen: RATİP TAHİR 
rÂ&E İDMAN V/tPARSlNIZ 8E'. T£B/İŞTÂN SÖnEDİK,y£NMEtr,y£NfLMEKyOK BU İŞ^Bl, 
JEKRARLAVm ŞU O/UNCAĞIZI DA . IVİCE AMAy//£REUH,NA5U OlDUĞUHU BEL 

Köprü işçileri de 
greve hazırlonıyor 

(BMtaıaij 1 lael u y i a d ı j 
sı yarın grevci işçilere para dajı-
tacaktır. 

BELÇtKA-DA TURK İŞÇİLERİ 
tŞ BAŞINA DONUYORLAR 

CHARLEROİ, (AA) 
Charlerol yakınında Tamines'de-

U Sainte Eugenie kbmür maden
lerinde çalışan ve perşembe gü
nü grev ü t a ederek maden oca
ğının giriğ yerini işgal eden bir
kaç yü i Türk igçisl, sah sabahı 
tekrar işbaşına dönecektir. Türk 
işçileri, maden idavecileıı. zam 
taleplerini reddettiği için işi bı
rakmışlardı. Anlaşmazlığın, mu
kavelenin yanlış yorumlanmasın
dan ileri geldiği anlaşılmıştır. 

Makarios2Türk Bakanı işinden uzaklaştırdı 
(Bssiaıatı I İnci uyitdm) 

dönmesine izm verilmemesi keyfi
yetine Yunan Dışişleri Bakanının 
dikkatini çekmiştir. 

Stavros Kostöpulos, bu diploma
tik teşebbüsü Ççz önünde tuta
cağım bildirmlştfr. 

EOKA. CILAR, GRİVAS'I 
DAVET ETTİLER 

LEFKOŞE, A.A. 

EOKA. nm kuruluş yıldönümü 
münasebetiyle bir nisan günü için 
Rumlar tarafından büyük hazır, 
lıklar yapılmaktadır. Lefkoşe'deki 
bir Rum cemiyeti törene General 
Grivas'ı davet etmiştir. 

ERIM, IAZAN 
ANLAŞMASININ DB&IŞMEtml 
ÖNE stTRDÜ 

ANKARA, Öıel 
Yabancı bir haber ajansı adın» 

Türkiye'ye g4lditinl iddia eden 
bir gazeteci Kıbrıs konusunda Pıs -
işltri Komisyonu Bafkanı Nihat 
Erim ile konuşma yapmış; b a n 
fikirleri empoze etmek isterken 
aldığı cevaplar karşısmda h«yr«-
tmi gizliyememiştir. 

Ajans muhabiri önce «Kıbııstakl 
Türkleri neden Anadoluya aak-
letmlyoraunus?» diye sormu;. Ni
hat Erim de «Madem ki nakledil

meleri «eıeklidi flkrindesiBU, an
lam Bda dablUnda muayyen Mr 
yer* nalkedelim» demiştir. 

Nihat Erim diğer sorulara ver
diği cevaplarda şunları söylemiştir: 

«A»l«»mıl ınn yeniden gös-
dan geçirilmesine tuaftar gö-
•üktüğünüz* «öre hemen söy-
liyeyim ki Lotan Andlaıması 
da b u n l u m içine oirer. Üstelik 
hudut Ihtiltflarmda Uk »U alı
nacak konu, Yunanistan'la o-
lan Trakya hududumuzdur. Bu, 
normal bir hudut değildir Ay
rıca, karasulanmu İçinde bulu
ma» adalarm durumu da bahis 
konusu olabilir.» 

>vA*A4A**t**AA*aa4*4aA«*aAaAa*aAaaaaaaaa*4**4**aı.*ata*aAa4AAAaAAiuUi; 

ANKARADA ASTORYA'da Her Akşam Çarşamba 
ve Pazar Matinelerde 

Kâzım Şinasi Oerson'ı kaybettik 

GoNtTL AKIN Dr. KABUBt NtftAR OLUEREH 
Filemmgo dan» orkestrası Solist Cengiz HAN 
Oto park yeri vardır. Rezervasyon; 11 62 61 

Ank. AKŞAM - 33U 
<fT<myfTfeTTT»TTTVryTTTTyTyr»TTTTT»TTTTTT »T»»»»*TTT»»T»»T 

•rf^jyifuyuş, KORUDA 

2fi^ÇUAfCoeuN YİNE 

*^fOELIKSlZUyKU.... 
^UlTAHJOGiJNGtÇ. 
^i-KAfiAmoösm I 

'^^ı^A IBO.MEMMETALİ 
WP£HL'lV4mARWlK 

^A^^iDEN.SAATlERa 

^**fENQlNİ DAHA 
m^jSSETDIHrçEDAm 

iyifLE*/ıyoRûu„ 

NEDEN 0LMA5IN 8E 
USTA.. DENERSİN ELBET'... 

İ İ 5 « İ L A N L A R I 
Emniyet Müdürlü-

Bort,," "'^'S™ 55«38 No.Iu pasa-
(ÎS5) ''•ytıettim; hükümsüzdür. 

Erdem Hazır 

«»a'^"''"*'' '^""'^ Memurlugûri-
a'diğım nüfus cüzdanımı zayi 

"'"": hükümsüzdür. 

Ziya Özedremit 

kaybettim; hüküm-
" " • '256) Emin Alpan 

j ^ j ^ ' ' * ' ' * Emniyet Müdürlüğün 
/ * * « ı ğ u n 27.3.1963 
T " Pasaportumu 
'««ISUJdüj. 

tarih 236938 
kaybettim; hü-

Zerrin Uçar 

P B U H B - S T I C K S T O F F A.G. 
BATI ALMANYA MALI 

KOHPOZE 
Sayın CUtçilerimiziıı Emrindedir 

BEVOÛUU. I S T İ K L A U C A D . NO. 3 8 8 / 9 • TCUV^A 4.8 7 3 

Kalkınmada engeller 
(Baıtaraiı 3. sayfada) 

lerini daha ( u l a teknikleştîrme ve mamullerini iyileştirme 
ve ucuzlatmaya gideceklerine, müstehliklerin ödedikleri ver
gilerle rahat rahat büyük servetlere konmuşlardır. Himaye 
tarifeleri, muayyen merhalelerle muntazaman indirilmiyor
du. Bu sanayiin bir gün serbest rekabetle yaşayabilmesini t e 
min i ( in ve ancak bunun için himayeU tarifelerin kabul 
edildiği unutulmuştu. Gümrük himayesi karşıbğında devlet, 
işletme, fiat, c ins ve kâr üzerindeki kontrol hakkını da kul-
lanmıvordu. Çalışma ücretleri kârlara nazaran çok düşUktü. 

Bankaların faizleri, muhtel i f is im \ e şekillerde yüzde 40'ı 
büe geçiyordu. Bu faizle al ınan paralar tabiatiyle normal yol
lardan değil, her nevi spekülâsyonlarla, toplum gelişmesini 
önleyen yönlerüe yüzde yüz kârla işletiliyordu. 

Senelik faiz haddi yüzde 10 u ve Merkez Bankaları is-
konta hadlerinin nihayet yüzde 2 sini geçen toplumlarda, 
normal gelişme imkânı yoktur. 

Bankalarm, ikinci, üçüncü ellerle kurdurdukları birçok 
ı^irketler de arsh maden ve memleketin başhca diğer servet 
kaynakları üzerinde faydalı gelişmeler ve istihsaller yarat
maya değil, spekülâsyonlara girişiyorlardı. 

Bu banka ve şirketlerin muamele raporlarının ve hesap 
blânçolarının doğrulukları, yalnız ücreth murakıplarının tas -
tiklerine bırakılmıştı. Halbuki bu vesikaların, itimatU hesap 
uzmanlarına veya devlete bağlı bir «Muamele ve Blânço Kon
trol Dairesi» ne incelettikten sonra muteber tutmak devletin, 
topluluğuna karşı bir borcuydu. Magnatların yani muhtel i f 
ekonomi alanlarınm başlarındaki derebeyler, parlamento ve 
senato azalarını veya akraba ve arkadaşlarını ortak yaparak 
devlet dairesinin kilit noktalarındaki vazifelileri maaşa bağ
layarak,' vaadlerde bulunarak devlete hükmediyorlar, iste
dikleri kanunları, gümrük tarifelerini \ergileri çıkartıyor ve 
tmtiyazlan artt ırma ve eksiltmeleri aralarında paylaşıyor
lardı. 

Hükümete gelenlerin \ c y a gelmeleri iht imali olanların 
karde«lcrine, oğullarında, yakınlarmda derhal birer istidat 
hazineleri keşfediliyor, bol bol maaşlarla kazanç paylarına 
iştirak ettiriliyorlardı. 

Rüşvet vermek ceza kanunlarına giren suç olduğu ha l 
de bfiti)n U r devlet idaresini ve toplum düzenini baştan » -
(^ğı çürüten bu cinayet için ees» k a n u n l a n n a maddeler kon
mamıştı . 

Salı günkü yazımda bu engellerden bir kısmını daha 
i a y m s y a devam edeceğim. 

(Bastaratı 1 i s d aayfada) 
Kurtuluş Savaşı yıllarmm en 

hararetli ve cesur öncülerinden 
bili olan AKŞAM'ın kurucuların
dan Kâzım $inasi Dersan'ın kaybı 
derin bir üzüntü yaratmıştır. Ga
zetemizin dört kurucusundan ha
yatta olan sonuncusu, büyük ya
zar I c 1 "ıfkı Atay dün bu ölüm 
haberi üzerine şunları söylemiştir: 

«ÇOK, PEK ÇOK ÜZGÜNÜM.» 
«Kâzım Şinasi o zamanlar üni

versitede tarih hocasıydı. Gazete
nin hesap ve idare islerini iizerme 
aldı. O zamanlar gazeteyi ancak 
bin, binbeşyüz basabiliyorduk. 
Buna rağmen üç ortağını ve ga
zeteyi idare etmek mucizesini gös
terdi. Uzım bir sureden beri bas
taydı. Simdi Mütareke devrinin bu 
en canlı savaş gazetesini kurmuş 
ve çıkarmış olanlardan hayatta 
yalnız ben kaldım.» 

BtYOCRAFİSt 
Kâzmı Sinasi Dersan 1307 vılm-

da Gıritte doğmuş, ilk ve arta 
öğrenimini Rodosta. juksek öğre
nimini de Pariste Sorbon Üniver< 
sitesinde yapmıştır İstanbul Darül
fünununda Tarih hocalığı yapar
ken, Osmanlı İmparatorlu ğunım 
yenilip, İstanbulun dügman işgali 
altına girmesi üzerme Necmeddin 
Sadık Sadak, Ali Naci Ve Falih 
Rıfkıyla orlaklaşH AKŞAM Gaze
tesini çıkarmaya başlamıştır. Ali 
Naci ve Falih Rılkının ortaklıktan 
ayrılıp ayrı ayrı gazeteler kur
malarından sonra da Necmeddin 
Sadak'la ortaklaşa AKŞAM'ı çıkar-

Muayenehanelerin 
kapatılması için kanun 
teklif edildi 

(Bastaıvb 1 İnei aayteda) 
<tara verimle çalışma sistemi» m 
öngören kanunun bir an önce çı
kartılması istenmiştir. 

4 bin hekim adına konuştukları
nı söyleyen birUk .\ öneticileri, bu 
kanun çıktığı takdirde, vatandaşm 
her an karşısında bir uzman he
kim bulabileceğini, dışarıya dok
tor akınının enleneceğmi d« be
lirtmişlerdir. 

Bozuk 5 lokomotif 
için de yeni bir 
tahkikat açıldı 

AMKARA, öse l 
Adliyeye intikal eden 33 lokomo

tif ihalesinden sonra arızalı bulu
nan 5 lokomotif hakkmda da U-
laştırma Bakanlığınca tahkikat a-
çılmıştır 

Dün bir basın toplantısı ya^an 
Bakan Ferit Alpiskender, arızalı 
lokomotiflere gerekli yedek par
çayı parasız olarak vermek isteyen 
G.E. Firması teklifinin neden dik
kate alınmadığı hakkmda tahkikat 
açtırdığını belirttikten sonra satın 
almacak 33 lokomotif yarin* 40 
lokomotif aUnacağmı ve mukave
lenin d* GJ;. Firması il* imza-
landığmı bildirmiştir. 

maya devam eden Dersan, Nec
meddin Sadsk'ın ölmunden bir sü
re sonra gazeteyi şimdiki sahibine 
devretmiştir. 

AKŞAM mensupları uzun süre
den beri çeşitli hastalıklardan muz 
darip olan merhum Kazım Şinasi-
nin eşi, kızı. torunları ve yakm-
larma başsağlığı, aziz kurucuya da 
Tanrıdan mağfiret dilerler. 

Amalör küme 
maçları 

Dun yapılan amatör küme maç
larında alınan neticeler: 

Dikilitaş 3 — Jandarmagücü 1 
Çıksalın 2 — Vardar 2 
Kuruçeşme 2 — Tarabya 2 
Ayyıldız 1 — Adalar o 
K. Ayasofya O — Selimiye o 
Hilâl 1 — Yenıkapı 1 

fllyerıslon 

Kadınları koruma derneHi. 
Başkanı bir kadınla kaybofdti 

(Bat tararı I. İnci sahUcde) 
Bir ilâç fabrikasında çalışan 

Abdullah, bu konuda şunları an-' 
latmıştır: 

«Biz aslen Bursa'lıyız Karonla 
sevişerek evlendik. Sonra tstan-
b u l a geldik. Eentaı elime ayda 
400 lira para geçiyor. Az geliyor 
tabu. Bu arada büyük l>ir gazetede 
küçük bir ilan gördük, «Muhtaç 
Kadmları Koruma Derneği tebsl-
Ul memuru arıyor», diyordu. Haf
tada 75 lira vereceklerdi. Ben do 
karımm çalışmasına müsaade et» 
tim. Birinci hafta aylığını aldı. 
İkinci hafta bana bazı şeyler an
lattı. Ben '^•' '-^"Hen ayrılmasını 
söyledim ı alması için 
birlikte C' k. Ahmet Nuri 
Özdoğan b^nKadan para almayı 
unuttuğunu söyleyerek pazartesi 
vereceğini bildirdi. Pazartesi ka« 
rım parayı almağa gitti ve bir da
ha dönmedi» 

Aslen Zonguldaklı olan «Yoksul 
Kadınlan Koruma Derneği> baş
kanı Ahmet Nuri Özdoğan m kız 
iğfal etmekten dosyası mevcuttur. 
Evli olup onbeş yaşmda bir oğlu: 
vardır. 

Telefonda 50 kuruşluk 
paralar kullanılacak 

ANKARA, Özel , 
Genel telefonlarda k u l l a n ı l a n ' 

jetonlar i;,1 sonuç vermediğin
den, d' ve v^rlentıe 
yeni bat O kuruşlu'<!i*r 
kul lanı lscaktır . Bu konuda P T T 
ile Maliye Bakanlığı hazırlıklara 
başlamıştır. 

NETİCELERİ 
I Koşu: übeyyan 4, Gaza Zennu-
be 2 G. 250 P. 125, 175 K. At. U-
fuk 6. Espase, Matra 2, Gökten. 3. 
Koşu: Gül 5 Ufuk « Velade G. 
360 P. 120. 125 K. At. Nurdan 1, 
Ahretlik, 3. Koşu: Bonjour, Bleu 
Bell 1. Roof G. 580 P. 135. 110, 
110 K. At. Mült) Millionere, 4. Ko
şu: Oy var, Ka«n. Suna 11 G. 165, 
P. 115, 170. 165 K. At. Y. Ruşen 1. 
Şenel 1, Dumanall, 5 Koşu; Oğuz-
han, Prcnshindu, Coupe de Lol, 
G. 190 P. 105. 130, 12S K. At. Ce-
rlda, e. Koşu: Akbatur, Nur 4, 
Ünal O. 245 P, 250. 210 7. KoşU: 
Cevahir 1. Yiğit 1 Sarraf G 175. 
P. lOS. 130. 140 K. At. Nasip 4. 
Çello, Sarıkız 2, Fiyakalı, tdan 2. 
8. Koşu: Cevher 1, Beşbıçaklı, 
Malatyalı G. 315 P. 120, 110 K, 
At. Candemir. 9. Koşu: Sokolay, 
Sarıkız 2, Civanali. 240 P. UO, 
120, 130 K. At. Su-raf, Preveze. 
Nasip 4. Cizre, Engin 1. 1. IklU 
3/4 420. 3. ikiU T/9 420, 3. OdU 
2/T 675, 4. ikUl 2/9 440, 1. Çifte 
3/4 18.9S. a. çifte 3/6 370, 3. çift* 
1/2 550. 
t A , » > > A A J A A A » A . . . . k . ^ . ^ . . . . ^ . ^ . t . > . . . . - . . - . . - . . . . . . . >^.^- '^Il'-ll-'lhltl r '. 

Yarım kalan maçlara 
kaldığı yerden 
devam edilecek 

Ankara'da yapılan H a c e t t e ^ — 
İzmirspor maçmın yarıda kalması 
üzerine ortaya cUcan anlaşmazlık 
konusunda Devlet Bakanbğının 
tejebı me Futbol Musaba. 
ka " ı'nın 33. maddesi' 
değ^i 

Bu maddede aynen şöyle den
mektedir. «Müsabaka taraflardan 
birinin kasdi almaksızm çıkan zor^ 
layıcı bebepler dolayısile tamam
lanmadığı takdirde başka bir gün 
yeniden yapılır.» 

Bu maddenin degiştirilrall 4eMt 
ise şöyledir «Madde 33 — Müsa
baka taraflardan birinin kasdi d » 
makeızm zorlayıcı sebepleri* ta « 
mamlanm.îdığı takdirde oyuna kal» 
dığı yerden ayni skorla, gereklraa 
seyircisiz, devam olunur. Tamamla» 
yıcı müddetin oynanacatı saha y<B 
günü Futbol Federasyonu te«btt • • 
der.» 

Sayın TOİTO HlIsterileriniIziD 
Nazan Dikkatine 

Şelıir trafik düzeni bakımından, saat 31 den sonra şehre 
siren lounyonlardan, tamir ve bakım İçin servisimize gel
mesi iktiza eden vasıtaları, servise alabilmek için bir gece 
elabi teşkil edilmiştir. Ancak: Güıdüzleri saat 17.90 ye 
kadar telefonla veya şahsen servisimize müracaat edilme* 
sini saytrılarımızla bildiririz. 

Tetofoa; 44 TS 54 t « M 

VOlVO SERVİSİ 
i Adres: Mescit Soluk No. 11 Toph Adres: Mescit Sokak No. 11 Toptıane 

HLkmCILIK: 9405/S29I 
İstanbul 

Yatırım için 'çeşitli *̂ %iiı1t9T«r~^TiMİSRtr» 
Ir̂ if̂ l̂ yıUfrm «M«§i tasarrufl«nn!z î 'n an İmMJİ 
ytbrım na olibllir? 

Kuvvetli vft sağlam şlrketlarln yOkıak 
temettü getiren ve zaraania l<ıymeti artabilecelc 
olan hisse senetleri, tasarrufları için yatırım sa* 
hası arıyaniara en isabetli yoldur. 

Bugüne l<adar satılmış bulunan tOO.OOO'den 
fazla Ereğli Hisse Senedine sahip vatandaşımı», 
Ereğli'nin birer hissedarı olarak • daha Fabrika 
tesisleri faaliyete geçmemiş olduğu halde'brüt 
% 6 temettü almaktadırlar. 

İşte bunlar, müşterek ve toplu yatırım 
faaliyetine katılmanın faydalannı gören ve para-
lanna, sağlam ve kârlı yatanm anyan insanlardıt 

Ellerindeki maTıdut para fte. ffiOfiyeılden'devamlf 
Şelir temin etmenin müşküllerini takdir eden'bu 
şahıslar, iiıtlyarlıklannda ve emekllllklerlndra» 
vamlı gelir sağlamak, çocuklannm tahsil we 
isUkbalIni temin etmek, seyahat veya adrihtT 
vaçlarını karşılanıak için demir ve çelik kadar 
savlam olan EREĞLİ HİSSE SfaNETLERİNfelihîp 
olmuşlardır. 

istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsasına kayıtlı bulunan ve beheri 500 lira elan 
Ereğli Hisse Senetlerinden alarak hayatta ender 
raslanan BU FIRSAHAN SİZ DE İSTİFADE EDl-
NİZ. Ereğli Hisse Senetleri bütün banka şube
lerinde, istanbul Menkul Kıymetler ve Kambiyo 
Borsasında, Ankarada İzmir Caddesindeki Şirket 
Merkezi ile istanbul Tünel Caddesi. Kut Han 
Kat 6'daki Şirket Bürosunda satılmaktadır. 

EREĞLİ DEMİR ve ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. 
izmir Caddesi No. 18. Ankara 

Ere|li Hisse Senetlerinden aUn almak surefiyle Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.'neyaftnmda bulunmayı 
düşünüyorum. 6u hususla kai'i bir karar almadan 
önce adresime mulassal bilgi göndermenizi rica e('«!rim, 

isim w Soyadt: .* 

utU TrTmitfT'T'inillıt I' 11 Ilı »ikt-ffiMi'insauBf 
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r Clay, Akşam vasıtasıyla Türk 
sporcularına selâm gönderdi 

S^^Hi 
MEHMET BtBER 

YMiyor, NEW - YORK 

KMUUtlni Uk d«la bu kadar TS-
kuulaa göryordum. Yanmana yü-
niyoıduk. H « n da Blrlaamia Mll-
M U r blnanniB bulullarla lelc* 
Vİrmis katlarındaki İyi cin* mer-
•larUri tıkırdatarak, yüzü^aıduk. 

Tertemiz bir yüzü vardı. Kahve
rengisi bile her 8ün gördüğüm 
lencllerinkine benzemiyordu. Da
ha bir ılık, daha bir sevimli idi. 
fri vücudu ile orantılı olmayan bir 
•fendi tebessümü ve ürkek ne-
eesi mevcuttu. 

Şöyle eni konu baksanız kudre
tini yumruğu ile inşa etmiş bir m- • 
»andan çok. yasama mücadelesini 
gece kulüplerinin birinde saksa-
lonu ile vapan bir zenci müzisye
nin halim seljmliği vardı. 

İçtî Cassius Clay.. Sony IJstonu 
ringin ortasına <pat» diye indirejı 
adam.. Hayır, hayır adam değil, 
delikanlı.. 

Birleşmiş yuileller binasını -
Afrika ve Asyalı delegelerin çağ
rısına uyarak — geziyorduk. Ara
mızda, JslâmliFin iki kolundan 
tutup kenetlediği bir dostluk ku
rulmuştu. Onun için aklıma ne ge
lirse som diye durup, durup 
Clay'a fırlatıyordum: 

— Hayatınısın tonuna kadar 
N*w York'ta yaşamak istediğiniıi 
öğrendim, neden? 

— Basit... İnsanlar beni çok ge
viyorlar. Dünyanın en kalababk 
lehrliide yaşayarak bu gelenejl 

bozmamak arzusundayım. 
— Şampiyonluğun ötesinde lıto-

dlğiniz («yler var mı? 
— Evet... Mekke'ye gidip Ki -

beyl görmek y« Türkiye'yi ziya
ret etmek. 

— LUlon'u yanarken an güçHk 
•lUhmız neydi? 

— Sadece Allah.. 
— Ordu Clay'ı leddetil, haberini 

Basıl karııladmız? 

~ Demek Allah öyle istiyormuş. 
Sonra elimdeki AKŞAM gazete

sini aldı. İçine,, dı$ına, sağma so
luna baktı. <Nasıl buldunuz?» so
rumu söyle cevaplandırdı: <Sizin 
kadar. Türkler kadar sempatik.» 

Ve akabinde «Aman Mıster "• 
beı» dedi. .Lütfen Türkiyeje 
Türkiye'deki bütün sprculara *>^' 
den selâm... Hem de Çok S"" " ' I 
lâm...» ' 

I Clay'a fırlatıyordum: 

farkı ikiye yükseldi 

Beş iktaş 
G. Birliği 
ile 1-1 berabere 
Golleri Hüseyin ve 
Zeynel kaydetti... 

CLAV VE AKŞAM 
iiıribirlerinden cok uzakta ıdı 
ler. Kime sorsanız: «Bunlar 
mı? İmkânı yok, bir araya 
gelemez, derlerdi. İşte bu im
kânsız sey geride kalan hafta 
^ev/ . York'un Birlenmiş t^il-
Tetier binasında gerçekleşti. 
Clay AKSAM'ı uzun uzun tet
kik etti. Muhabirimizin: «Na
sıl buldunuz?» sorusunu da 
^öylc cevapladı: «Enaz senin 
Ve Türkler kadar sempatik.» 
(FoJo: Aksam — M. BİBER) 

A K Ş A M 

'^DOr«Haberıerı 

A. Pkrlakay *-k-k, O. Korkmaz « M. Turan « « 
BEi^tKTAŞ: Ö<can « — Erkan ^ Fehmi ^ — Tüksel iri, Sii-

reyya ir Kaya — i,ir Coşkun ir Hüseyin .^ Güven # Ah
met ir Rahmi * 

OENÇLERBİKLİĞt: Tüksel ifir — Curoali .*-• Aylcut * # — 
Oral irir-k Tevfik -kir Oktay ^^^ — AbduIUh « # Or
han • • Ali irir Faik • Zeynel ifir-

GOLLER: Hüseyin (Oak. 56) Zeynel (Dak.59). 

TALAT ERKER 

S e n tut bir büyük engeli at layıp şampiyonluğa elle t u 
tulacak bir mesafeye kadar sokul, taraftarlarına ümit ver, 
»onra da hemen peşinden Gençlerbirllği önünde beraberliği 
güçlükle kurtar... Dereden geçip çayda boğulma buna der
ler işte... 

ILyoTülDrı 
T A H M İ N T E R I 

I S T A N B U L ILKBAHAR 
(Paıarl 

KOŞU: 1 F. Sebat, 
P. Çapraz 1 — Şükran 

X08U: 2 F. MültlmilyoMı 
P. CabrloUa ) 
S. Cheval d'or 

KOŞU: 3 F. Özqen 
P. Hacer 2 

KOŞU: 4 F. Uçar 2e 
S. Bahran 

KOŞU: S F. Bennü 
P. Hazar 
S. Matra 2 

KOŞU: 6 F. Samanvolu 
P Eyvah - Örb^k 

KOŞU: 7 F. Thundtr Bird 
P. Bolkar 

KOŞU: I F. Albov 2 
P. Yılmazrusen — 

Delikanlı 
S. Tarzan 33 - Havc'.ar 2 

Şükrü YURDERİ 

Şekerspor : 4 
Buısaspor .* O 

Ankara'da yapılan İkinci Mıili 
L i j ınaclarından Sekcrspor - ursa-
saspor karşılaşması Sekerspor'un 
vok güzel ve baskılı oyunu neti
cesi 4—0 galiblyetile sona Ermiştir. 
Goller sırasiyle Dk. 41; Ali, Dk. 
46: Muzaöer, Dk. 57: Mehmet ve 
Dk. 60: tekrar Muzaffer tarafın
dan, atılmıştır. ' 

Sarıyer :5 
Gtfneşspor; f 

ANKARA, 0««1 
Sarıyer dun Ankarada karşı

lattı?! Oüneşspor'u 3-1 mağlûp 
etmiştir. 

İlk yarısı golsüz biten maçın 
sayılarmı sırasiyle D. 58 Erkan 
(S) D. 68 EfkMi (S> D. 71 Erol 
(S) D. 79 Cahit (Q) kaydetmiş
lerdir. 

Gen<,'lei'birligı teknik sorumlula
rı Bcijiktaş'ın ortadan tehlikeli o-
labileceğini düşündüklerinden aantr 
fora -kovdukları Ali'yi geriye çe 
kerek ceza sahalarının önünü ka-
labalıklaştırmıslardı. Buna rağmen 
Siyah-beyazlılar Icin bu defansı 
çökertmek işten bile olmayacaktı. 
Ama ne var k] açıklarda oynama
yı dü.sünemediler bir türlü. 

Golsüz ilk devre 

Daha 2. dakikada Coşkun sac
dan çok ^ z e l kaçmış ve aut çiz
gisine yakın yerden nerive çıkar
dığı topu artistik hareket etmek 
sevdasına kapılan Güven kaleci 
Vükscl'ln ellerin? göndermişti. 

Gençlerhlrllgi'nin ilk tehlikeli 
kontrat.ıgı 26 dakikada oHu. Feh
mi'den kurtulan Orhan Süreyva-
VI da geçti, topu Falk'e uzattı... 
Onun da ceza çizgisi fızerind^n 
savurdi'^u sutıı Özcan *«aft kösede 
çeldi. 2S 30. 31. dakikalarda Be-
sikta'a «nh> dedirtmedi bir tür
lü. Coşkun vurdu olmadı. Rahmi 
kaleye havale ettiği toouo ardın
dan sevinemedi. Kaya'nın neft» 
(fttasma dokunan çıkmadı ve bu 
baskıyı hasarsız atlatan Ankara
lılar 3.1 .dakikada «atamayana a-
; ıri:ji sö'/ünll hatırlatıvnrlardi ki 
Orny'i in ncfl» sütunu Özcan »ağ 
üst köşeye uzanarak önledi. 

BEŞİKTAŞ'IN GOLO.' Şampiyonlukta iddia sahibi Beşiktaş tek golünü 56. dakikada kazandı. Bu dakikada Hüseyin'in ceza sahası üstünden 
«ektiği $utu kaled Yüksel âdeta sejrretti. Ve top direğe çarparak ağılarla kucaklattı. (Foto AKŞAM: Mahmut KÜÇÜK) 

F.Bahçe kongresi huğun 
yapılıyor 

Tartışmalı geçmesi beklenen kongrede 
Uluğun bulunduğu grup kuvvetli durumda 

KaYaka ETepedeO 
iki puan aldı: 2-0 
izmir takımının galibiyetinde csk» 
F.Bahçe'li Ergun'un büyük rolü vard* 

M. Afir ir~^f 1. Fırla * * T. Arcan it 

KARŞIYAKA: Erdinç^A^.*. — Necati -kirit Sıddıh • • 
AH-Mnstaf» it-kir Erol ir^r İbrahim ieif — Gönen ic-k 

met itir Vural * Ergnn * * * * Bnrlıan irk-

HACETTEPE: Sürhat • - Yılma? * * Orhan * * _ B . Sup
hi * * Osman t̂  Tahsin ifk — Teoman ie Sami -k *''' 

can .^ K. Suphi ir Selâhaddin .*-• 
GOLLER.- Daii. 23 Mustafa, Dak. 84 Vural. 

H-4SAN SOYSAL bUdirJyor, l2 
Karşıyaka için olüm-kalım dâvasının avukatlığını dün Fenerbaf"* 

den transfer edilen Eı-gun yaptı. Belki gol atamadı. »7. ve 88. ' ' * ^ M -
lardakl bomba gibi iki şutu direklerde patladı, fakat pas ^^^^ Zile 
lığı, deplasman ustalığı ve bütün bunların yanısıra şahane çabml» 
Ergun dünkü günün yıldızı idj. .> 

Tribünlerde Fenerbahçe taraf
tarları hayıflanıp durdular. Dün 
Vural normal bir gününde olsaydı 
bu maç beş altı farkla biterdi, 
oysa Karşıyaka -için 23. dakikada 
Ergun'un sağdan sürükleyip getir
diği ve 12 pasta boş duran Mus
tafa'ya verdiği top İle 84. dakikada 
Ahmet'in verdiği pası tek müsbet 
hareketi olarak kullanan Vural-
ın şutu gol olunca Karşıyaka sa
hadan 2—0 gaUp ayrıldı. Bu da ye
terdi onlar için. 

YUGOSLAVYA LüKSEMBURG'U ANCAK 3*0 YENEBİLDİ 
Avrupa Genç MıHı Futbol Takmılan Şampiyonasında 8—0 mağlûp 
ettiğimiz LükiC-mburg, dün de Yugoslavya'ya 3—0 yenilmiştir. Böylece 
takımımız yarm Yugoslavya karşısına sağlam bir averajla çıkacak
tır. Yukarıda, gençlerimiz Hollandalı kızlarla beraber görülüyor. 

Ve goller 

2. devrede Gençlerbirllği'n in " 
sinmiş, hüviyeti -değ i ş ivermiş , ö* 
dakikada yedikleri gol gayretleri
ni arttırdı desek daha doğru olur. 

Hüseyin caza çizgisi tistilndcn 
vurmuştu. Yerden giden top sağ 
yan direğin dibine vurup ağlara 
ulaştıktan sonra Gençlerbirllği o-
yunu bmdjrmeve başladı, 59. daki
kada Zeynel'in korneri Özcan'ı 
'ena avladı Top sag kö'îeden 6z-
can'Ia birlikte Beşiktaş kalesine 
girdi. Beraberlik de Gençlerbirll-
ğini durduramadı. Slyah-beyazlı 
defans sapır sapır dökülüyordu. 
Abdullah ve Zeynebn kaçırdığı i-
ki mu'l..'K fıı-.-attan sev a Beşiktaş
lılar tek puana tevincie unl ıp f«-
hadan ayrıldılar. 

LGiicii, Turan'ın golleri 
ile Feriköy'ü 2-0 yendi 

E. Dilek • « • 
T. AUac • * • 
8. oi it lçulc ••*• 
ANKARAOuCU: AydiB *• ~ 

B, Coıkun ** tımıll • • -
Necdet • • • , Şthmui •• , K. 
Coıkun »•• — tlhan • , Tu-
ran ***, Hayrt •• , Ertta • • . 
Candın *, 

FEHtKöY: Necdet • • - Aydo-
ğan », Tuncer * Erdinç 
•", Ahmet "•, M, AIJ • -
Muıtafa *, Turgay • • , tımat 
•, Mahmut • Nuırat •*. 

GOLLER Dk, 12, 71: Turan 

AYDIN ÖZTtlRK 

Gole en kestirme yoldan giden 
kontratak konvoyu Ankaragücü, 
topları hep yanlara yayan Feri
köy'ü dün Kolay y«ıdj; 2-0,. De
vamlı şekilde Turan'ı depar olu
ğunda bırakan Başkentin San — 
Ucivertü ekibi, 12 ve 78, dakika
larda bu adamın ayaklarına bağla-
dıjı toplarla Feriköy engeline ra-
liat bir tekme attı. 

Böylece Ankaraguci) hugtlnkü 
Beıiktat macında tehlikeli bir ra
kip oldu^ın^ ortaya knydu, 

Fenerbahçelilerin yülık kongı e.«i bugün saat 10 da Kadıköy Evlen
dirme Dairesi salonunda yapılacak. Kongrenin havası oldukça tar
tışmalı geçecektir. İdare heyeti malî ve sportif faaliyetler yönünden 
sert tenkidlere uğrayacaktır, Veni nizamnameye itiraz edilecektir. 
Bununla beraber iktidar grubunun kongreyi kazanması kuvvetle muh
temeldir. Listelerdeki isimlerden ba/ılannın kaydırılması da müm- \ 
kündür. 

. . , , , , , , bjlumj,)or. Muhdlc...,... 
lietesl ;u İsimlerden teşekkül et
miştir; Fahri Atabey, i'aruk İl
gaz. Orhan Ergüder. Memduh E-
ren, Cemal Sürer, Hali) Koksal, 
İbrahim Kösem, Hadi Kayra, Re
fik Lakay, 

Cuma aksamı toplanan mulıalefei 
grubu sembolik mahiyette btr lis
te ile kongreye katılmaya '<»''*'• 

Günün programı 
FUTBOL: 

MUhalpata Stadı: 
12,00 Beşiktaş — İst. Spor « î ) 
13,43 Feriköy — G. Birliği 
15,45 Beşiktaş — A. Gücü 

19 MAYIS STADI: 
13,15 G. Spor — B. Spor 

(2. milli lig) 
I5,üO Demirüpor — B. Spor 

ALSANCAK STADI 
13,:;» Karşıyaka - PTT. 
15,30 Göztepe — H. Tepe 

9ER£F STAOI 
10,13 D. Paija - Eyüp (M.P.I 
12,00 Sarıyer ~ K. Gümrük ( O 
13,30 Veta - B. Beyt IG.) 
15,00 Vefa - Y Direk 

(2. Milli lig) 
^ • » ^ 1 

İktidar grubu Halit Deringör'Ü 
de almi!; olup listelerini şöyle 
teftiplemişlerdir: İsmet Uluğ. Müs
lim Bağcılar, Rüştü Dağlaroglu, 
Kemal Atakul. Halit Dr"ingör, 
Fahri İşbay, Necmi Kurtuluş, Eş-
ref Aydın, Bülent Gedeleç, 

BONCUK ÖMER HAYStYET 
DtVANI ADAYI 

Feuerbahte camiasının kıymetli 
ve şöhretli futbolcusu olan Bon
cuk Ömer. hayasızca bir ıltıraya 
uzamış, bilâhare durum aydın
lanarak kıymetli sporcu öğretmen 
görevine iade cdilmıçti Fenerbah
çeli kongre üyeleri Ömer Bon-
cuk'u bu dela kıiiiıp lı.ı,v-,j<.(;i di 
vanı âzabgına namzet göstermeye 
karii' vtrmislerdir. 

Turgay hakkında idorî 
tedbir kararı alınmadı 

Hâdiseii Beşiktaş — Galatasaray 
maçı hakkında verilen müşahit ra
porları tetkik edilmiş ve bazı fut
bolcular ceza heyetine sevkedilrals-
tir. Bu sporcular ara.smda Suat, 
Bahri ve T;irık'ın idari tedbir ka
rarı ile ceza heyetine scvkedllmesi 
münakaşalara tebep olurken Tur
gay hakkında da idâri tedbir ka
ran alındığı konusunda çıkan ha
berin doğru olmadığı ilgililer ta
rafından belirtilmiştir rnrpav mü 
şahit raporlarına göre ceza hc.vetı-
ne sevkedilenier aralında bulun
mamaktadır. 

G.Tepe: 2 
P.T.T. :0 

N«. Şenar **, 
H. Kavauğla ** 
H. Kc&ankaya • * .. ^ 
GÖZTEPE; AU • • — S»*^ 

•••, Ekrem •» — Seda«_ 
Scraceddin • • , t«za» • — ''Zat. 
han ••, Nihat •*, Faval *. " 
»•1 *. Halil • • . 

P. T. T.: Cavlt • • — NU>»t * ' 
Şükrü »• — Yılmaz •*> ' , , 
»uf "«, Nuri • • _ ^*'*f«» 
Abdullah •», Zekai *. A " ^ 
•, Yükıel • . , , . 

GOLLER: Dk. 11: NUıat, D"- * 
F6V2İ, 

r^ tZMİR' 
PTT. yabancı sahada oynam» 

na rağmen başarılı bir maÇ ?'j,, 
rıyordu fakat Göztepe kötü * j . 
İcre veda etmenin zamanı flf fine İnanmış olacak rakibin» ,. 

. . . n\f ^" ,sat bırakmıyordu. Nitekim Dk 
'Halil'in sağa kaçarak sürükle' ;<««« 
topu ortalaması üzerine kale " -e* 
deki Nil-.afm nefis volesini ' ^ ^ j , . 
diyoruz. Diğer maçlardaki gl*'̂  ^j, 
şart gitmedi top ve PTT kSİŞ j 
sinil 

hızlı başladı Zaman zaman <^ , 
de, başarılı akınlar VBDIVO' ^̂  
gol atamıyordu Dk. 87: SagO 
gelen topu bu defa Fevzi vaK"' ^ 
ve gilzel bir sutla ikinci GÖZtê  
golünü temin etti 

erdi 

in gayret) boşa gıtti.Göztepe- -
PTT.- 0. İlk devre bu golle Ŝ ^̂  

ikinciye Göztepe 

Toto neticelen 
F Köy -
Kcı<ikta!$ 
K. ^aka 
("•. fepr 

\n. Gücü 
- (i. Birli?i 
- H lepr 
- P T T 

ftünfş^per - Sanver 
Şekerspor — Bursaspor 

mş^. 
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Bir şilep daha sulara gömölîiyor 

FflRMI DİBA VE 
BİTİL İNANÇLARI 

1 

TAHRAN'm büyücüleri, falcıları 
ve bakıcıları son yıllarda ra

hat nefes aldılar. Bir zamanlar 
sanatlarım icra etmekten alıko
nulmuş olan bu insanlar, şimdi 
Krallrp Famh Dlbs saveslnde 
serbest bir şekilde çalışabildik
leri gibi, bol bol para da kazanı
yorlar. 

Farah Diba, evlendiğinden 
altı hafta sonra, yanmda Şah'm 
kız kardeşi Şems olduğu halde 
bir falcıya gitmiş ve o çağlarda 
kendisi için çok önemli'bir soru
nun cevabını öğrenmek istemiş
ti. Bu soru, genç kraliçenin, bir 
veliaht doğurup doğuramayacağı 
ile ilgiliydi. 

5 Rakamı ve Farah 
Farah bu falcının, dört çocuk 

sahibi olacağı hakkındaki kehanet
lerine de inanmıştı. Ayrıca, dör
düncü (,'ocutunu doğurduktan be$ yH 
sonra, büyük bir felâketle karşılaşa
cağını söyleyen Falcının bu söalerine 
de . 

Çünkü KraUçe Farah Diba, beş 
rakkamının kendisine uğur getirme 
yeceiine çocukluğundan beri inan
mıştır. Babasını on beş yaşında kay
betmiş ve en sevdiği arkadaşlarından 
bilinin yirmi beş yaşında 61dü|ünü 
.çörmüştû. Farah Diba, kâğıt oynar 
ken bile herhangi bir beşlinin elim 
gelmesinden memnun olmaz. Sonu 
be? harfi ile biten herhangi Mr Wt« 
bı oktımal̂ tan kaçınır. 

Kohvenin telvesi 

iran Kraliçesi olduktan sonra lalcıiara rahat bir nefes aldıran tarah Diba, 8 
'•akkanımı ufeursuı saymaktadır.. Öıel hayatında bâtıl inançlara geniş bir çe-
kilde yer veren Diba, İçtiği her kahvenin falına da baktırmadan yapamaz 
Kraliçeyi ea fazla ilgilendiren konulard an birisi de avucundaki hayat çizgisidir. 

Kraliçe, tıpkı kocası gibi, içtiği 
her kahvenin telvesine bakarak, ge
leceği hakkında talıminlerde bulun 
maktan geri kalmaz. 

rarah Diba ayrıca, el çizgilerinin, 
insanın hayan ile yakından ilgisi ol
duğuna inanır. El falına bakmakta 
usta olan kimselerle görüşen Farah 
Diba, hayat çizgisinin kısa olduğunu 
ve otuz beş yaçlanna doğru sona er-
dlÇinl öğrenmiştir. Kraliçenin önem 
verdisi batıl İnançlar, yalnız bunlar 
deşildi r, Merdivenleri: 
medijlı gibi, ayın ön] 
ma günleri sokağa 
kırmaktan korkar, 
bnhçesl»* gelen 
rur. 

RAHMİ KABACA 

Yıllardır «Denizcilerin Me
zarı», «Denizcilerin Kâbu
su» olarak isim yapmış olan 
Kefken adası, daha doğrusu 
Kefken kayalıkları bu yıl da 
koskoca bir tekneyi yutup yok 
etmek üzere. Eski devirlerin 
kana susamış mâbudları gibi 
her yıl bir kurban isteyen 
meş'um Kefken kayalıkları, 
çok şükür ki bu defa insan 
kanma girmeden sadece bir 
külçe demir ve saçla arzusu
nu yerine getirmiş oldu... 

KEFKEN ADASI 
Şimdiye kadar sayısız motor, yellgeclı 

ve hattâ büyük tonajlı geminin mezan o-
lan Kefken, Karadeniz boğazı ağzından 50 
mil doğuda, sahilden yarım mil kadar a-
çütta, 600 metre uzunlukta, dört/ bir tara
fı sarp kayalıklı küçükçe bir adadır. 

Kötü havalarda bilhassa küçük tonaj
lı gemi ve motorların -denize düdenin yı
lana sarılması gibi- sığınmaya çalıştıkla
rı bu adanm güneyinde bir mendirek var
dır. İşte bu mendireğe girmek isteyen tek
neler çoğunlukla, adanm batısmda bulu
nan ve Karga Adaları diye anılan tehlikeli 
kayalara bindirirler. İşte böyle bir felâ
ketle karşılaşan tekneden artık ümidi kes
mek gerekir. Zira kayalarm pençesinden 
kurbanım çekip almak, hemen hemen im
kânsız gibidir 

Yıllardur adanm felâket mv» 
eılıtuu, ölüm tuzaklıgını ya
pan bu kayalıklar son olarak 
geçen hafta da Necati Pdı-
livanzade adındaki 4000 ton 
kömür yüklü bir şilebi a |ma 
düşürdü... Salih Haliik Umar 
kaptan idaresindeki 25 mü
rettebatlı tekne, sabaha kar-
fi sis yüzünden sı&macak bir 
yer ararken kendini bu kay«« 
larm üzerinde buldu. Artık 
İş bitmişti. Felâket kayalıkla» 
n, bir anda koca teknenia 
altms -baştan başa yırtmıştt 
Böylece anbarlarmı, makin» 
ve kazan dairesini istilâ eden 
sular, Pehllvanzade şilebinin 
kaderini çizmişti... Yani kı
sacası Kefken bir gemiye da
ha mezar olmuştu... 

KEFKEN'DE 
YRTBN 

TALİHSİZ 
GEMİLER... 

Şimdi biraz fmiye. yıllar 
öncesine dönelim, denizin de
rinliklerini karıştıralım, Kos
kocaman Sinop şilebi, İnal 
şilebi, Tan ve Doğu şilepleri 
şehit denizcileriyle beraber 
burada yatmaktadır Biraz 
ilerilerde batan «Arda» şile-
biyle, yine bu bölgede kaynı-
yan «Hacıbaba> tekneleri 
hep Kefken kurbanları deSil 
midir?.. Va o sahipsiz, sayı
sız motor ve yelkenli kavbı 
hatıra geldikçe, buraya «De
nizcilerin Mezarı» denmesi
nin sebebi kolaylıkla anlaşı
lır.. 

YARDIM 
ADASI OLDU 

altından g?f, 
* gelen cu-
az ve ayna 
Ce saraym 
de kov«bı-

îıllardır deniıcilerin korkulu rüyası olan Kefken kayalıkları, yine bir ?Uebe meıar 
olmak üzeredir. Şimdiye kadar sa' sı? tekne ve gemilerin sulara gömülmesine yol 
açan bu kayalıklar, yapılan yeri < 'orle t ch" - s i ı bir hale getirilmektedir. Ya
kardaki fotoğraflarda Keikeu'ia son korbauuun baii görüluyoı. (Foto: Baykal) 

Tular sonra bu adayı ele 
»lan ilgililer, burada yardım 
ve kurtarina istasy«nları 
yapmağa başlamışlardır, tik 
olarak Denizcilik Bankasının 
kurduğu iki kurtaVma istas-
jronundan biri adadaki can 
motor istasyonu, diğeri İse 
sahildeki roket istasyonudur. 
Bunlara ek olarak faaliyete 
geçen radyofar cihazına bu 
yıl yeni bir sis düdüğü ka
tılacaktır. Bu arada Bayın
dırlık Bakanlığının Kefken 
mendireği de bittiği za
man, «Mezarlık helU bU vali 
fuu kaybedtcekU)... 



- - - ' ^ f < - ' • • 

m 

Sayta 10 * B S 

Uib^öö 

t ttââlkl t I - - 1 1 I H J ı / l 

Esiniz lıastalandığı zaman O'na iyi 
İbalcarmısımz 

I 
I 
I 

Blrmarifet Itlt-A 
|8KAMSİL kaftıtlanyla geçitli 

oyunl»r ?arece8iz. Bugünkü 
Bir kuçUk Aldatmacadır. 

32 lik bir destedsn rastgele 2S 
klftıdı alınız, teinden besini (siz 
h*{k k&ğıtlan ardından ^Örecek 
ştkilde) birine gösteriniz. Bu be:; 
kâğıttan birini bellesin ve unut
masın. Siz bu be.şi. resimli yüzü 
altta kalacak şekilde masanın 
üzftrinft bırakınız. Sonra İkinci 
bea kâftıdı. aynı şekilde ikinci 
kişiye ıtösteriniı:. Ö da birini ak-
Unfla tutmak üzere seçsin. Bu 
ikinci beş kft?ıdı. gene yüzüstü, 
ilk koyduğunuzun sağma, masa-
nın ü«erine bırakınız. Üçüncü. 
dördUncU ve besinci besler kftgıdı 
da. dalma (înceklnin saSma bı-
lakacaksınu. 

Bfts^ı'll A^ kftiıt masanın ü-
zerinde yanyana dizildikten son
ra, Simdi siz, yeniden, besu beş 
kâSıt düzeceksiniz. Sövle* Sağ
dan başlayarak, her besIi deste
nin en üstteki kâSıdını alınız. 
Sönrft ikine) defa Rene sağdan 
toplayınız. Ve böylece be? yeni 
rîeste yapınız. 

!5imdi ds bunları beser beser, 
yelpaze hâline getirerek, daima 
ktiıtların ne olduğunu Rörmeden 
karşınızdaki bes kişiye aösteri-
niz. Onlar, bir zahmete daha 
katlanıp, seçtikleri kâğıdın gös-
ferdisiniz beşlilerden hangisinde 
Mİriııjunu size söylesinler. 

.İZ artık öSıeııeceftinı*! öjtıen-
rlı liz. Merakla neticeyi bekleyen 

bes arkadaşınıza, birer birer seç
tikleri kftÇıtlan uzatabilirsiniz. 

Nasıl mı? 
Birinci kişinin, «Seçtiğim kâ

ğıt bu destede» dedi^ beşlinin 
ilk kâSıdını ona gösteriniz. «E-
vet» diyecektir. 

İkincinin seçtiftı ise. isartt et
tiği destenin ikinci kâğıdıdır, ü-
Çüncünün ki. gösterdifti deste
nin üçüncü kâğıdıdır. Dördün
cüyle besincinin tuttukları kâ
ğıtlar da, «Burada» dediklerin 
destelerin dördünrti VP besinci 
kâğıtlarıdır. 

Sırrınızın anlaşılmaması için. 
ilk deta kâ£ıt seçtirirken birden 
beşe kadar sıraladığınız arkadaç-
lannıza, ikinci defa «.seçtiSin kâ
ğıt hangi destede?» diye sorar
ken, ilk sırayı kullanmayınız. A-
m« o ilk sırayı siz de unutmayı
nız. 

Birdenbire anlamadığınızı sa
nabilirsiniz Ama burada izahı

na çalıstılmnz oyuııUrı daha iyi 
anlamanın ilk şartı, »ir dMa ds-
nftmektir. Bunu bugüne kadar 
farketmis olmalısınız. 

Q E N Ç kızlar evlenirlerken erkeklerin;, «iyi ve kötü günlerde 
beraber ölıııak için» seçtiklerini söylerler. Kendisini ve köca-

.«1111 sağlam bir insan olarak tutmak, genç kadınların omuzların» 
yüklendikleri sorumluluklardan biridir. 

Fakat Bu isi acaba nasıl becerirler? Kısacası, gerektiği za
man kocanıza gerçek bir hastabakıcı gibi bakabiliyor musunuz? 
tite bu sorunun gerçek cevabını bilmek istiyorsanız, aşaŞıdakl 
sorular; rpvanlpındırın. Npticeyi kendi kendiniip elde (»debilirainiz: 

1 - Kocanız herhangi 
bir tarafını ciddi surette ya
kacak veya yaralayacak olsa, 
ne yaparsınız? 
, a. Aspirin verirsiniz. 

b, Sırtındakilerin hep.sıni 
çıkarıp yağlı krem sürersiniz. 

c. Hava ile temasına eneei 
ölmaK için yanık veva yara
nın üzerine kuru krem sürer
siniz. 

2 — Kocanız hasta ise ve 
derecesini almak isterseniz, 
norma! harareti kaç olmalı
dır? 

â. 37,5 derece, b. 37 derece, 
c. 35,9 derece. ^ 

3 — Kocanız yanlışlıkla ki- | 
rık bir cam veya iğne yuta- 5 
cak olsa. ne yaparsınız? X 

a. Bol böl su verirsiniz. « 
b. Ekmek ve pamuk verir 

ve yemesini sağlarsınız. 
c. Kgilip durmasını söyler

siniz. 
4 - SaSlıSınız için hangisi 

nı öldürürsünüz? 
a. Sivrisinekleri, b. Eşek a 

nlarını, c. Örümcekleri. 
5 — Kocanız hafif bir .sı> 

Suk algmhSı aeçiriyor.sa ne 
yapansınız? 

a. Cesur olmasını söyleyip 5 
her zamanki gibi ise gönderir-1 
siniz. • 

b. 48 saat daha az çalışma- • 
sına dikkat edersiniz. 5 

c. Evde alakoyup. sıcakta { 
muhafaza edersiniz. î 

6 — Yemek zehirlenmeleri- X 
ne .sebep olan bakteriler ge- • 
nelllkle aşağıdaki maddeler- • 
de bulunur: • 

a. Durmuş süt ve bayat et t 
yemekleri J 

b. Taze kremada. • 
c. Fazla olgun meyvelerde J 

ve durmuş salatada. 
7 — Parmağında dolama 

çıkarsa ne yaparsınız? 5 
a. Bir plasterle kapatırsı- * 

nız. I 
b. Bir iSne ile delersiniz. • 
c. Yumuşatıcı bir melhem t 

sürersiniz. • 
8 — Kocanız, baygınlık ge- j 

çirirse, nasıl davranırsınız? • 
a. Bol su verirsiniz. 5 
B. ÇSmeltip başını dirsekli- { 

rinin arasına aldırırsınız. X 
c. ÛömleSinin vakasını gev- X 

setirsiniz. t 
9 — Bir oynak yeriniz iJı- • 

clnirse, ne yaparsınız? a. Bir * 
plasterle sararsınız, b. Bezle « 
sararsınız, c. Sırayla sıcak • 
ve soğuk kompres yaparsı- • ^ 
nız. 10 — Gözüne bir şey kft- • 
çarsa ne yaparsınız? a. Bir • 
mendilin temiz ucu ile çıka- 5 
rırsınız. b. Oguşturmasını î 
söylersiniz, c. Kuvvetle bur- J 
nunu temizlersiniz. 
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I Burada ne var 7 
B U resimde ne öldu|unu tahmin edebiliyor ıttusu-

nuz? Tahmin Ğdemiyorsanız en yakın beyaz nok
taları birbirine bitiştirin. 
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Her aksam uoutmayiD anwnz?5 
vridtfAV 

.-^ 
^ ÖNC£ makiyajuuzı çıi^aım. Bu

nun için, yüzdeki boyalan çı
karan bir lirem veya likit kullan
mıyorsanız, saf gülsuyu İle yüzü
nüzü silmek bile yeter. Cildiniz, 
tertemiz olmalı ve rahat hava al
malıdır 
^ SONRA yüzünüze, besleyici, vi

taminli bir krem sürün. Öoy-
nunuza, yanaklarınıza, alnınıza, 
göz altlarına bu kremle hafif h4-
fü masaj yapın. 
1^ ONDAN sonra, iyi bir saç fır

çası ile saçlarınızı, her iati-
kamete doğru fırçalayın, saç dip
lerine parmaklarınızla frikslyoh 
yaparak kan dolaşımını sağlayın. 
g | EĞER imkânınız varsa, sıhha

tiniz ve güzelliğiniz için, ya
pabileceğiniz en güzel şey yatma
dan evvel ılık bir duş yapmanız 
v^ İyi bir fırça ile bütün vücudu
nuzu RüBelce ovmanızdır. Bu müm
kün değilse, yıkayabildiğiniz her 
tarafınızı yıkayın. 
^ SONRA dişlerinizi ovun. 

^ YÜZÜNÜZDBKİ kremi silin. 
Çünkü yatarken cildiniz ha

vayla temas halinde olsun. Krem
leri yüzünüzde 15 dakikadan faz
la hiçbir zaman bırakmayın, ha
fifçe silin, 
^ YATAK odanızm camını aça

rak birkaç nefes temiz hava 
alm. Odanızı da havalandırın. 

Allah rahatlık versin. 

^ Sinema ve Tiyatro BUYUK BULMACA 

^ ^ ^ ^ ^ * ^ » » ' « > ' ^ » ^ İ > » * » « « « » M » ^ ^ W M W ^ > « < > » « » « W W ^ M M M M ^ M M M M W M M > ^ » < ' « « » < M > 

G 1021 Mİ Sono Innamoroio Di Te 
Hey Paulo 

G 1022 Onmte-BrfHo-lo luna 
Pi(mg«ro Per Te 

G1023 OuefnOefloMıoEK 
( taMn garfons »t l(t 'ılı'. 
P»?DICaro1a 

G 1024 ta Partili Oi Pallone 
Cuore 

G 1025 II Re Oel Pagliacci 
Abbronzalissimo 

IUİUN rUI((IU»0«4IMriNIZ 

ttpMtı Mli | mtıktıı: llıa Aluf M«dına vt Ort Clolifılık K«li Vriıtlı 
Ivaksır, N«c«tib«y Coddttı } « • ( Han 2M0} 

Bugünkü bulmacanın IccUmıUrl tf*-
«mdt ılntrat v» tiyatro 11» HsHl k«llm»-
l*r d* yat almaktadır. Normal ««tüm 
aüraıl 21 dakika olan bulmacayı bu ıttr* 
Iclnda ç&zatsanız notunuz «trl». '•>>• ><>' 
aa bir lamanda halladarıaniz «pakıyi» 
damaktır. 

SOLDAN SACA: ı- Fılııı salınal«rinm 
yazıl: taalajı. Bir hartm okunuşu. Geçen-

I lerde ölen ve son evlili l l İle de büyük h*-
( dite yaratan Fransız çarkıcı. 2— Haber gö-
I türücü. Sonsuz, tjarel olarak .vere dikilen 

çubuk. 3— Osnnanlı imparatorluğunun eski 
çağlarında paşaların aylıkla topladıkları as
ker. Bir not». Bir sinema aktristyle evlenen 
bir prensin adı. 4— BaSıslam». Basma bir 
bari «Klenırst baijKs anlamına gelir Tavina 
asılan sütlü lâmb*. ftu .î— Yolda venecek 
yemekler. Bir meyve ASırs çekme. Bir aayı 

' ft_ Yıldız olan (ki kardeşten birinin adı. Bir 
^ Alman aktrisinin soyadı 7 _ Tersi cok de-
; | i l . Bir naberlesme aracı. Tersi yıldızların 
j peşinde Kostujnı Notada duralama zamanı, 
j » - Bevoglunda bir sinema Yeşil otlardan, 
j Bir dem ztaşıtı, Bir çiçek 9 - nsanlann T»n 
j rıva manıs ve bajlanışı. Soyadı gür anla-
j mma gelen Amerikalı bir aktrisin adı, Bir 
j çeşit meze. 19— Sosyal topluluklardan. Bir 
J iskambil oyunu Para Harcamaya kıyamavan. 
t, 11— Am»nsız bir hastalığa tutulmuş ol»n 

M«vzu. 12— Audrey Hepburn'un aktflr o'»" 
kocası. Tutsak. 13— fdarl b»Iüml«rrt«n, Sa
nat, Orta Anadolu Ultrlnden, Edebi yâiıl«r 
yaîân Bir ibaret z«mln 14— KötüUme, T«ı-«i 
isim, Bir film sirkMInin adı nilmlerin 1«k-
(llm yazıları 15— Otomobil akıımından, 
Prtnm Margaret'ın kncamnın ırtı. Bir «vır* 
mı ıricı 16 Türk «in#magının seri flHm-
Itrinden birinin ortak adı. Bir Afrika "Ik*-
si, Manfsanm şifalı macunu. 17— Tersi 
evliliği vsnm kalmn kimse. Bir ejlence 
yeri. Tanıdık, 18— BOyük dert Bir film yıl
dızımızın .̂ ovadı Bahardan az finoe ilkin ha 
vada sonra suda ve en sonra da toprakta 
meydana gelen sıcaklık yükselişi. Bir «inir 
nastalıftı 19— Hıcau, Biı not». Bir ise v»tın-
lan car». Btr mesrubai » - tstek, tli^kin, 
Övle mi .THİamına TanıriıSa v»rilen veya 
efister'Ien 

YUKARIDAN tAkdi l - Bir «P*'t •* 
natounıt Huy, Riıtgtr ] - Kltıt erui)l*r<n<l* 
tın, Tam crtl(lt, Dinlr ıraçllrtnın yinııtı<|ı 
ytr, Devrime uygun. î- Terıî eski otel Te
razi. Bir uzvumu», uzgiin 4- Merhum »dib-
larinıııtflen birinin adı. Frank Sinalra'v u-
nulamıyiP eski «ııinin <dı. Yunan »Uahe-
llnda bir harf, KaJ 5 Bfr «oziı '»i'k» «a 

kullanılan kalım*, 
rank. t » P<T«*-

%\ 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
6 
9 

1 r 3 

• L ^ 

4 5 6 7 

•!• 
• 

10 • 

12 
13 
t4 
15 
16 

" 
•̂  
\9 

20 

8 9 10 11 12 

• 

1 

13 (4 15 16 17 

^m 1 

16 19 20 

• 
. 

lUdtr Rcklâffl 

WÂ^ ktlde Itah »tnadan onc» kullı 
İnil Bayanı, Bir erkak adı. Bir rai 

: S3 1 >^^^f>r'<^'c^%ı^^^^r^^i:S!^^ 

lerin oynattdıgı yer (ÇrSuD <"»"»>") vaU-
sinta soyadı, 7- Etki bir ünlü aktrisin 
aoyadı, Bir nota tç Anadolu lUatinden, 8-
Oarlat ıam»ılcilar«d«n, Akıl, Cari «avlrm*. 
I> Bıbuı di tlyıito unıtçııı «Un bir akt-
rlliffllıln ıdı, Görltfü kaıan >u budun. Bir 
ç«|lt «t rımeği. Tanı faydalı bir hlyvan. 
10— Tersi bir harfin 6kunu»u, unlu İtalyan 
ralısörlerindtn, Bir ı»ar«t lamin Bir noU 
11- Buyruk'Bir harfin okunuşu 9lr hıMp 
Arıknoj, \X- Bir (lim, tnıJrumsn BnıUlt 
Bardot'un •avgtuıirınden, 13— Sonuna bir 
harf «kUuliM bir uzvumut. CaaUUk, Bit 

müzik grubunun adının yarın, tçki 14— 
Açıktan geçinen Film yöneticisi, İS- Ka
radeniz bölgeli illerinden, Bir harfin oku-
nufu, Aynı, tS- Piımanlık İfadan, rilmlerln 
oynındıtı yar. Dumanın yılıdığı yarda ka
lın ılyıillık, 17- Yalfliı lılratltrU oyna
nan löiiüı tiyatro Bir rank, Badav» Bir 
10la. lt~ Büyükçe Bir soru, Şecere Sanat 
Teiıferlıl 19- Hiçlik. Cok renkli. Bir mayo 
PSİ̂ I ?(l Iran Uralic"!>mln ad' Bi' iMrfin 

'kunun» Bir c»»ll «ı kı»nt»rv««ı Sayılan 
t«ıt*r«n laaratlar 

;^T^^KSS':{iig=Rrg?^:^^^^ 
(C<S?üfnü Cevaplı" 

SS5SSSSK-

SelâmlıK ı 
Kocanıza ve oğlunuza dikkat' 

«CİZE sormak istediğim meseleden dolayı WM j 
beni ayıplamayın 1 Derdim şu: 26 y**'"^*^ni ' 

Dört yaşında hır oğulcuğum var. Kaympeûs , j 
yeni vefat etti. Kocam da yalnız kalan ^^^^l^, ı 
bjze getirdi. Çok iyi. muhterem bir kadındır-^ ı 
dan hiç şikâyetçi değilim. Ama bir huyu ^ '̂'•. j, ı 
sanlara sahiplenmek. Oğlumu evet çoü *^^',^^j! j 
Ama o kadar çok seviyor ve öyle fazla sahip'* j 
yor ki. ben rahatsız oluyorum. SUtlHeııdlğin'^ ^ j ! 
zurumun kaçtığını belli etmemek için ^^^ ^ 
müthiş zorluyorum. Bedbaht olmaktan ^°^^\\^. 
rum. Bu kadar ehemmiyetsiz görünen bir '^ ^^ 
yi, değil kocatma, kendi anneme bile açmaktan " 
nıyorum.» Necla U. (ErenKöV ^ 

LJİÇ de utamlacak bir mesele değil, Mna anlatM j 
nı.3. Ama kocanıza veya diğer tir ıjaktnınızii "^^ , 

mamakla tyi etmişsiniz. Bu ancak insa?ıın, kendi 1^ j 
dine halledebileceği meselelerden biridir. ^^"'^^"'^^1 I 
kocanızdan işe yarar bir cevap alamıyacağınısı, '"'*' | 
onu çerâsielik içinde bırakarak, meselenizi biraz ^'^ \ 
güçleştireceğinizi, bundan sonra da unutmamaltsiJ'J'' j 

Önce işe, birdenbire yalnız kalan kayınvaldeni^ j 
kocanıza fasla sahiplenmediğine şükrederek başWr I 
nız. Sonra, şimdilik insiyaki safhada olan anne s ' j 
ğlsini kullanarak, dört yaşındaki oğlunuzu da «"*• ! 
ha tedirgin etmeyiniz. Böylece o ikisini itina ile *' { 
kenara koyup sakındıktan sonra, kadınlığınızı ^"^ { 
narak. kaymvaldeyle aranızdaki meseleyi nasıl ft"'' { 
nebileceğinisi düşününüz. ., { 

Bunun için de ûna. yavrunuzun sevgisini W"*'' [ 
siyle gönül rızasiyle paylaştığınızı, onu yalnızU^^'^ I 
kurtarmak için biraz da fedakârlık ettiğinizi. <"", j 
bunu btltrek ve isteyerek yaptığınızı, münasip sur^' j 
lerde btlli ediniz, tyi. şayanı hürmet bir insan. diV'' j 
sunui. Oyltyte bu kadarı yetecektir, olmazsa rf"^," j 
biraz arttırarak, icabında, ncne-torun yakınlığına ""*' j 
dahale edebileceğinizi rencide etmeden hatırlatı^^' ı 
Daha doğrusu belli ediniz. j , j 

Su da yetmeni,», bu ana istikamette ve fcaıiı"''^ I 
ı;« analık duygularınızın ilhamına kulak vevere^ *'' { 
ğer tedbirleri alınız Herhalde duruma razı olup, ^''' I 
vun eğmeyiniz. { 

Bizim 
I •» aa I 

KUÇUK 
sırlarımız 

• Hütflanmı-ı çayları ve damlikte kalan çaylı auyu dokiip 
»ü-mayın. Onları bir iki »ün biriktirin, btı tencerede kaynatın, • , 

«iın. Sonra renjı atmış siyah eteklikltrıni« veya eski suratlı '•'' I 
lıları nu su.vU «ilin, pırıl pırıl olur. j 

• .>lutfaktahi bulaşık küveti kirlenmiş ve eaki bir hal **" ı 
mışaa onu sirke İle silin. Nemli bir oeıe sirke dökün. Küveti '>"' [ 
•V ovun. bes dakika kadar böyle bırakın. Sonra bol su ile yıkav'"-j 

« Mümi 1 un- lavaıarm önırUnü uıatnıak için onları tfi"'*' j 
urken suda, am-njak clbi kuvvetli kalrviler kullaınnaym. "av»-. I 
va yapışmış yemekleri çıkarmak i<;in önce tu/ döküp gazele k» j 
gıdı ile ovun. sonra kaynar sabunlu su ile yıkayın. t 

LÜGATÇE 
DÎBfcK — Taşlar viya «Mfitln y^pılmı» bUytlk h«v|H, »uUTUf , 

} dibekleri meşhurdur. 8iv de oyma mernıftr dibeklerde dftvü- ı 
t lln kahve tiryakiler tarafından cok aranır Buna dibel̂  I 
I kahvesi denir. : 
, DİLBALIĞI — Peyaz «tU, 250-400 gr arası gelen bir bahktır. l 
j DtLBERDUDAftl — Dudak biçiminde yapılan bir nevi lıanı«"; } 
I tatlısı ki Türk mutfağının sayılı hususiyetlerinden birli" , 
i teşkil eder. ! 

DİLİM - Bir bütünden, kesilerlk ayrılmış bir parça. 
DİLİMLEMEK - Bir bütünü «çit parçulara ayırmak. | 

NAS!l Fİ W (Ckeı TovuM I 
MALZEME - Bir tavuk - ] kü^ük baş so|an, - 12 Dft- { 

fiak su, - 4 barnak cevizıçi - 2,5 oardak tavuk ,suyu, - 1 kM'" j 
firmızı biber. - İki dilirr bayat ekmek. Tuz, ı 
Bir tencereye su, tuz, soğan ve temizlenmiş tavujttu koyarak *"" { 
-a hararette pişirin C:eviz içini maklnadan çekin veya dövün j 
»'kmek iÇİni ıslutıp sıkın. Ceviz içine ilâve edin. Tuz ve bihM"" < 
<anştırm bunu 15—20 dakika dövün. Döverken yarım bardak k^' | 
dar ys!»ı çıkar. Bu vagı .süzün Cevizi Dlr tencereye kovun. I"' ' 
bi'çuk bardak 
karıştırın. 

laVU!-- vııvıırır üzerinr nökün. tPIlP rtövrT»k Iv'^' 

Bugünün Yımekleri 
'̂ îLE • Ç«rk«ı tıvulhı, Z«;-
tinvağlı yer elması, Krem^o 
kola 
MSŞAM - i«".i)l( ıieerii '«rp^ 
^fhrlve rorİLiM (lprlıi\<'l)), 
$1| h«ft», 7»vtlnyâğlı yet 
Hması mene. 

I 
I 

Tıvu|\ı k»milcl#rin(1»n şvit̂ P ' 
Ifüçük MfçUiTi Mlün C«vi»l* 
nalçanın bir kısmını hıı etlpf'' 
^:)n!.Hriîi l:.|ıM('.- • <• rl-','ir1ıi '̂ ' 
Istı •K^'ftf' -M'^ri i'li|iı(» rtnk 

Stiıi1*Iriltıt!. (*ı lı# t9ba-
^ süstsvin 
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l ' A M ıkındı u*tu, 
Arhûida kügül; futbolcular, futbel topları

nın Bâşffiâ tiştiştrlUşler. t ö t r t a n CimVi sSyrfr 
diyorlardı. Bir komser oğlu o lan Cahit ' in ter
li yüzü kıpkırmızıydı, topun memes in i yerleş-
tiftîieğe çalışıyor. 

A l tap: 
— Beşiktaş'a g ırec iğ ım, diye kabardı. 

Necdet sinirli s inirl i ; 
— Parayı nereden bulup da i s tanbul 'a gı-

Mceljstniz? dedi, 
Al tân: 
— Evimizi satacağız o ğ l u m ! 
— Baban n e iş yapacak orclâ? 
— Orda halas ı var babamın, apartmanda 

ötülüyorlar. Bir satsalar üçyüz, dörtyüz bin U-
I* ed^r! 

— Ne biliyorsun? Gördün m u ' 
— Babam görmüş Biliyor, o Söyi«dı. 
Mistik söze k a n ş t ı : 
— Halan ın apartMahuiflâti size n«? İitıJ» 

flirasını size vermiyecek y â ! 
Necdet: 
— Tabi, dedi. Niye verün? 
— Halamız değil mı oğlum? Mâm babamın 

istanbul'da öyle büyük ta t i ıd ık i in v i r ki.. 
Necdet dayanamâfl ı ; 
— Ulan a m m a da atıyorsun. S^ıliA »Aban 

Bizim şjrkette kât ip ! 
— Olsun.. . 
Necdât: 

, — Çocuklar, dedi. bunun babası v»r ya, 
yolda naBjl yüHir? Kambur kambur. Sırt ında 
sanki küfe varmış gibi. U lan »enin baban ha
mala benziyor Öyle babam olsa İftfmı e tmeğe 
«tanırım! 

Altân'ın da tepesi a l t ı : 
— Senuı baban da cennet öküzü! 
Necdet'in tombul yanakları âl âl o l d u : 
~ Benim babam mı cennet öküzü? 
— Cennet öküzü tâbi ! 
— Ulan senin baban öküz asıl. â u n u n ba-

BaM var ya? Bizim şirkette katip, babam dedi 
« . dalgacı teresin biri dedi, kuyruğundan tu
tup atacağım, acıyorum dedi. 
f.tı,!^*''**" ^*'*** ' " P " " memesini bırakmış. 
pekişmeyi dinliyor, terli terli !,Tilüvordu, 

Al tan: 
— B e m m babam için mi divör? 
— Taftiî yq. 
— Senin baban diyor ha? 
— Tabii benim öabam diyor! 
~ Demek baban diyor? 
N6cdet nerdeyşe ağhy^câkt ı : 
— Şişe k a t a h ! dedi. 
Çocuklar çı lgınca güldÜlAr. 
Alt%n: 
— Ne vaı boynuzlu'nun o j l u î 
Necdet tokat yemişces ine sarsıldı. 
Mistik: 
- - Vuuu, dedi. Ben o lsam yemszd im o Hf i l 
Necdet gene: 
— ijişt kala l ı ; 
— Ne var kavun kafal ı? 
— Surata bak? 
- - « e n i m babam s«nin baban gibi boynuzlu 

5'a.. 

bir pazar hikâyesi 
p -

dsjül 
g j ^ j , ~ **•*'»• akşam gçisin Beybam, söyl6mexs«m 

— Söyle u lan a v e l 
ı*ii var? seAin babandan korkan 

~ , ^ ^ ' ' a n " n karşıs ında böyle duruyor a m a 

heyecanla sokuldu: 

baban! 
Altan 

;'ü) ^ ^ o ^ o r u n u z u niye kovdu beyban soforünü-
"• tta.' ijoyle bakal ım, n iye kovdu? 

Arkadaş lanna d ö n d ü ; 
— Çocuklar, bunun annes i var ya? 
Necdet kıpkırmızı: 
~ Niye kovdu? 
"^ Annene sor da s ö y l t s i n ! 

Benimle konuşma bundan sonra, dadi. 
Ç«ktı gitt i . 

va r . ^ ° n y ş m a z s a n konuşma be, ö lmüyorum 
^a seninle konuşmak iç in. 

Mist ik: 
"- Babası n iye kovdu şoförü? 
Altan göz kırparak: 
- p biçim işte, dedi. Çakıyorsun ya? 
"~ Sahi mi be? 

«Ökfi7„ ^*'*^^^i'n ki ha- Ka lkmış bir de fiyaka 
•okuyor. B a b a m <l«rii vi h«^*<.i „<->„ ^ggjj B a b a m dedi ki, heri f te mide 

mı 
, Futbol 
kalktı: 

JĴ p tenekesi dedi. U l a n i n s a n öyle k a n y ı tutar 

topu hazırdı. K a p t a n Cahit ayağa 

"~ Haydi çocuklar! 

vada^^iS- ""î'^y* kuvvetl i bir d^i^j yaptı . H l -
^^da gfenış Bir «gri çizfcft top uzaklara düştü. 

Sofrada Necdet beybabasına dargın dargm »»akt: 
e'arh, ^ " * y ^ v " l a i iri başı elektriğin altmfla 
a^n n İ l - . f ^ ^ ^'^^"^ K^"*" Savaşcan, fUdişin-
?aran "''^•*'"' *8ır pırıl p ın ld ı . Boyuna 
^^ P içiyor, arada gamsız kahkahalar atıyor-

Annes ınm sofradan kalktığı bir ara N«cd«t: 
:~ Beyba, dedi yavaşç» . 
* a y Ethem K a d n oğ luna bakt ı : 
— Etendim? 
— Boynuzlu ne demek? 

höfti=;^"l. '̂ ^"^ pijama İçindeki tombul geb« | in i 
Urihi f ™P'^^* güldükten sonra, y a ş a r ı n ga«-

nı tombul, bembeyaz yumruklany la sildi. Du-
•̂ "P durup gülüyordu. 

Ha beyba? 
"̂  Annene sor y a v r u m ! 
Sarıya boyalı kumral s « l a n bigudiler ıçın-

"^^ Seima h a n ı m ; 

- n n , r ^^ ^^''^ ^iye mut faktan çıktı. Anneden 
-oı^lacak olan nedir? 
vord^,*^'" Kadri bey hâlâ durup durup gülü-

~ Bak ne soruyor oğlun.. 
Ne var? Ne soruyorsun Necdet? 

__ Boynuzlu ne dsmek ^n^İciğim? 
•^euaa hanımın yüzü ası ldı: 

vhv ^^^ "'*"" Ethem. Böyle şeyler 
•°fsun çocuğa demek? 
,_ . . /T ^ ° k hanımcığ ım .yok, benmı bir şey 

"ısını yok. Nerden ö?renmişse öğrenmiş, 
"* sordu, ben de.. 

— Sen de bana 
Kocasmı 

«ondu: 

ağzını « l erek m a s a d a n yavaşça kalktı, o d a s m a 
geçti . ' ^ 

—, O tefbiyesizie konuşma bir daha yavrum, 
dedi S İ l m a H â n ı m . Örtlar alçak ruhlu, Adi ço
cuklardır, o y n a m a da onlarla.. Olnlaz mı ev-
İftdım? 

'^ P6ki anneciğ im. Benim beybam boynuzlu 
dftğıl değil mi? 

— Değil tabî yavrum, şüphen mı var? 
— Beybam şoförü niç in kovmuştu o h â l d i ? 
— Hiiç, Benzin çalmıştı da., 
— Yoksa benim Deybam,. 
— Senin beyban biiyük a d a m ! 
— Altan'm babası? 
— Hiç, kâtip parçası. . 
— Biz istesek h e m e n y i r ı n ğ ıdenz tatâfı-

bul'a de^il mi7 

Bir ara: 
— Ne düşıinüyorsun? dıy* sordu. 
A d a m mır ı ldandı: 
— Kestirebilirsin.. 
— O adamı kov! 
— Rıza'yı mı? 
— Evet. 
— Ne suçu var? 
— Vâf, yök. K 6 V . B e n ^yU ı»tiye»uAi! 
— Neyi değiştirir bu? 
— Değiştirir, değiştirmez. Kovthanı istiyo

rum! 
Adam karşılık vermemeyi u y f u n buldu. 
— Pis. utanmaz, terbiySsiz, âdi.. 

— Ğeiki, dedi E them bey. 
— Ne belkiâi? 
— Utanmaz , terbiyesiz B#lki âlhâ.. 

# 

0^"k\.CCicv3ECe%ıxcı:l 

— Ne var İstanbul'a gidemiyecek? Her yaz 
gitmiyor müyüz? 

— Altan'lar? 
— Pis , âdi çocuk o. Alma ağaınli onun adıAı! 
Onlar gidetnezler değil mi? 
— Gidemezler tabii. 
— P a r a l a n yok ki gitsinler değil mi an

nec iğ im? 
— Olsa bile, beyban izin vermez ki l 
— Y a ş a s m ! Ben im beybam, ö n ü n k»ml»ur 

babasından çok büyük. Hpm onların otomobil
leri de yok! 

Bay Ethftm Kadri Savaşcan karyolaya yan 
gelmiş , a p ş r t m a n penceresinden dışarlara ba
kıyordu. Karanlıklar inmiş , şehrin elektrikleri 
yanmışt ı . Radyo ağır ağır klâsik müzik par
ç a l a n çalmaktaydı . . 

Selrna h a n ı m odaya koyu bir gölge gibi 
girdi. 

E them Kadri Bey, karısının girişiıü anladı 
a m a dönüp bakmadı . Dısarda aysız göğün al
t ında şehir pırıl p ın ld ı . 

Kadın yavaşça sokuldu. Kocas ın ın tüysüz 
başmı yumuşak avucuyla okşadı. Adam hâlâ 
hareketsiz, d'şarlara bakıyordu. 

K a d ı n : 
— Niçin lâmbayı yakmadın? dedi. 
A d a m karşılık vermedi. 
— Yakay ım mı? 
— tstemez. 
— Niçin? 
— Böyle d ^ a iyi. 
— Ama Döyle.,. 
— Böyle d ş h a iyi diy«rum. 
— Peki. 
Kocas ına az d a h * sokuldu. 

çenesini yast ığa koydu 
ladı Jtöcası gibi 

yan ına uxândı, 
dışarlara bakmağa baş-

• • • •«• •«». 

— Evet? 
içini çekti: 
— Boynuzlu deği l ! 
K a d m hırsla doğruldu: 
— Baş lama gene. Gelmiş f eçmiş birşey 

için.. . 
Adam kahırl ı : 
— Yak şu lâmbayı yak... 
— Ne o? Ne diye kahırlı kahırlı konuşu

yorsun? 
- Buna da m ı hakkım yök Selma? >ey -

nuziu bir koca olarak, bu kadanAa da hakkım 
yök mu? 

Kadın gitti, düğmeyi çevirdi. Oda_ayd ıA-
landı. ^ ' ^ 

— Yok! diye bağırdı. 
— Vok demek? 
— Vök. Çünkü 4eimı§ teçnuş Bır§*y! 
Aflam karyoladan atiaıjı • 
— Pekâlâ, öyle oisun.. 
Kadın radyonun düğmelim çavlrdl. Mu^lk 

sustu. 
— buyuyor musun? O âdi adattı yarın mut

laka kOv. 
Adam ne şoyl* dedi, ne böyle. 
Kâtip Rua dü;ük omuzlarıyla «ârapçıcian i ^ r i 

Kirdi. Ağlıyacak kadar hıreU tezgâha sokuldu: 
— Soldur bakalım, doldur! 
tarapçı. bir eski öğretmen, ilgilendi: 
— Ne o? Deryada gemilerin batmış gifcit 
Kâtip Rıza; 1 
— Bırak, dedi, canım »ıküıy6r. 
— Hayrola? 
— Bugün birdenbire işime son verdiler. 
— Sebep? 
— HİİÇ. Sebep, mebep y ^ - Puıup' dururken.. 
— Olmaz öyle saçma şey. MutUka bir İebebi 

•ardır. Güneşe karşı filân l«emis ölJnıyasm? 
— Yok canım. Akşam, paydosta. Personel it-

h çağırdı, yarın dedi hesabını alacaksın, İşine son 
veriyoruz. 

— Neden. ıksıa MniMoUn mı? 
— Sorduuum. 
— Neymıj? 
— Müdttrün e m n ı 

^ önüne «UrUMn M l u t»fip bardağıAı tUMU ( 
•UUrli kavrıyaa k lUp ttua bir solukta d i ^ . | 

Şarapçı: ı 
— Müdürle araauAa geiMUş geçmiş 6ır(ey var I 

mı ' ' 
Vok buader. İMk tlbı herif. Kansmı şofA- | 

ruyle yakaladı da bcjverdj. , 
— Sen ölsaA rte yapardın? ı 
— Ben öUâm «e mi yapardım? Cifennı «6- \ 

kerdiin anaırı avradım elauni , 
Tezgâha bir yumruk attı. ı 
Şara]>Vi kızdı: 
— N'oluyprsun lâA, inek? AaiUruM üaküfUneeik 

AB! Umum MüdUrürt detil im beıt! 
— Bırak yahu Hahmut be, t«#am attı. AkıJ 

clıypr... 
— Var mı ki deıiA? 
— Ne? 
— Ananm hSrekcsi! 
— Doldur lunu yahu.. 
Bardak doldu, tezgahta önüne «ürUldü Kit ıp 

Kıza aldı, yarısını dikti, bir eigara yaktı; 
— İçim yanıyor yahu, ö kadar coouk ekmek 

bekliyor. Biliyorsun, ekmek aslanın aSzında. Bun
dan Bonr» ne halt edeceğim ben? i ş nerde? Allah 
seni ihandu'sın, bugünden yanna yiyeceğimiz yok 
şerefaialm I 

—; şeref mı dedm? 
— Surak şakayı yahu. Bir maaş tazminat ver

diklerini farzct. Sağa sola dünya kadar borcum 
var. Kapat borçları, spıira? 

— Senra.. sonrası yok. Git. yalvar herife. Her-
halde bir sebebi vardır.. 

~ Kafayı iyice bulup gideceğim. 
_ Git ama. biçimli. Kabadayılığa bojver. NAr* 

deh bâkaan beş paralık bir kâtip parçasısm. Kieik-
diae aeıttdır.. 

>> Doldur şunu. 
— Hayır, yeter. Dört bardak içtm, bir «işe 

Tekerin Marmara'sı demek. Yeter! 
— Sen SUhu deldur da.. . 
— Ulan zâten yumruk kaciaı- şeysin. Yeter 

dört bardak. Şimdi gider akım derken bokum der, 
bir çuval inciri berbat edersin... 

— Gözünü seveyim Mahmut doldur şunu, ak
lım başıma gelsin! 

Kâtip Rıza beşinci bardağı da dikip çıktı. 
— • • • 
sa^t akşamın sekizine geliyordu. 
Umum Müdür Ethem Kafiri Savaşcan masa

sından kalktı. Daha Vitmla işi olduğu halde, ça
lışmak gelmiyordu içinden. Tam şapkasını alacak-
keh kapı vuruldu Şapkasını almaktan vazgeçti, 
masasına döndü; 

— Oeell 
Kâtip Rıza iç*ri paldır küldür girdi. Ufak t* 

fek, kendi hâlinde biri olan Rıza'yı sarhoş, paldır 
kUldür görmeğe alışkın olmayan Umum Müdür, 
ürktü. Aklından, müdürünü çekip vuran 6fl« kâ
tibi geçmişti. 

— Buyurun, buyurull Rıza hey! 
Yer gösterdi. 
Kâtip Rızâ'nın gözleri dönmü(ttt: 
— İstemez, dedi. işime Mçin sen ••erUdiğını 

öğrenmek istiyorum. 
Elini pantolon cebine sokarken, gözlerini, mü

dürün Çin mavisi gözlerine dikti. 
Müdür: 
— Yaa?? dedi. ijinize sön mu veriMi? Bilnu-

yorum.. 
— Nasıl bilmezsiniz? Sizin emriniz olmadan 

bu şirkette sinek bUe uçamaz! 
— Evet ama, şerefsizim ki haberim yok Rıza 

bey! 
Kâtip Rıza birden davrandı. O gün eline tu

tuşturulan bonservisini ceketinin iç cebinden çı
karacaktı. Bunu başka sev sanan müdür telâş
landı : 

— Rıza bey. 
gelin! 

Yanma koştu, elini tuttu: 
— Sizi hiç İdmse işinizden çıkaramaz. Zâten 

sebep de yök. Yahut varsa bile benim haberim 0 
yok. Yann inceler, neticeyi size bildiririm. Netice • 
aleyhinizde bile olsa hiç ehemmiyeti yok. yeniden 
başlarsınız işe! 

Kâtip Rıza da durmnu kavramıştı: 
— Beni kovaı-sanız, çoluk çocuğumla birlikte 

nıahvolduğumuzun resmidir. Dört çocuğum var 
biliyorsunuz, hiçbir yerden de on para gelirim 
yok. Bana gelince ben. bu candan vazgeçtim zâ
ten! 

—Merak etraeym Rıza bay, müsterih olun.. 
— Bu şirkete on yıldır emek veriyorum. Size, 

öteki âmirlerime karşı saygıda kusur etmedim. 
Hele sizi her zaman saygıyla andım.. 

— Eksik Mma Rua bey. Ben de senden, ça
lışmandan memnunum. Yarm isini hallederim, he
men başlarsm. 

— Bekliyorum müdür bey. Aksi halde.. 
— Merak etmeyin, merak etmeyin.. 
— Tefekkür e4«rim efeadun. 
— Birşey değiJ evlâdım. Oit iatirahatine bak. 
Kâtip Rıza memnun, çıktı. 

Arsada gene futbal eynanacaktı. Kaptan Cahit 
topu gene dizleri arâııAa almiî, «lameyi yerleştir
meğe çahsıyerdu. 

Mistik: 
— Sonra. dedi. 
— Sonra hiç. Babam bir dıkıhniş karjısma, 

demii ki, beni ilimden çıkar da gör demi}. 
— O ne demiş? 
— Boynuzlu mu? Ne diyebilir yahu? Yalvar» 

nfus öyle ödlek herif ki diyor hahann. 
— Baban vuracak diye mi kerkmus? 
— Tabi yahu. ödü kepmue enayinin. Dan dtm 

etsin de bak: 
— N'olur? 
— Babam diyer ki, kaea gAbeğlnl barut du

manıyla (ioldurupum dlyerl 
_ Benim babama deato d* aer^ttn.. Banim ba

bam senin baban gibi dirt taneline h e ı verir! 
— SeıUn baban başka Mistik 
Mistik horoz gibi kabardı. 
Aiun: 
— Ama o? dedi. Deği! mi? 
— Ona boş ver, ineğltt biıl.. 
Tap gene hazırdı. Kaptan Cşİtit gene aşağı 

kaleye doğru sıkı bir degâi yaptı, ftv) g*n» geni} 
bir eğriyle uzaklara dügtu. 

(ORHAN KEMAL'İN YAKINDA 
ÇIKACAK "İNEĞtN BtRİ» IStM-
Lt HİKÂYE KİTABINDAN) 

yavrum, Rıza bey... kendinize 

^«•••••••••••••••••••••••••»•«'•«•••' 

ha:' 
nefretle süzdükten 

öğreti' 

sonra oğluna 

SA»ı~ ''^^cdet. bir daha i.şıtmıyçyım tşöyle kaka 
° * w . v ıHah: ağzına biber korum! 

•^ Demek- kötü bir şey bu? 
•~ Elbette Çok kötü h e m de ! 

•-• Pski, benim beybam b j y n u ı l u mu? 
Jtham Kadri Beyin elinden çatal 4ü»tü, 
'*lına haniiiı beklemiyordu: 

^ Ne demek? Ne demek oluyor bu Necdet? 
^^er\ öğreniyorsun bun lan? Ayıp değil mi 
-enifi gibi terbiyeli, eüzel çocuğa? 
, Kocas ına döndü, Ö h â l â sa^^kın saskm ba-
J^yordu. Ne kahkaha, ne de hat tâ hat i fçe «ü-
Urnseyişten -iz. tnce damarların kıl kıl k ırmuıs ı 
Cindeki pelte yüz hırstan sararmıştı Yoksa 
S'u. Bir şeyler mi biliyordu? 

iskemlesini oğlunun y a n m a çekti: 
~ Kimden duydun bunu yavrum? 
f̂tcdfet kinle 

- Altan'dan! (Mflı. 
- Han?i Altan? Şu, kâtip (lua'nın o|lu mu? 
- Evet. 
- Ne dedi'.' 

, ^ Sen in baban önynuî lu dedi. şofofunU*v 
">t' inın n iç in 'ko"rtıı?ı^nu biliyor musun d«di 

3»lnıa h a n ı m kırıkırmuı kesildi. 
Necdet sinirli sinirli bakıyordu. 
Ethem Kadri bey t ıkanmışt ı . Peçetesıyle 

Shakespeare'in eserleri 
slrmliıie canlkılırıliYer 

Sanat kudretlerini 
«Ataftar Ayakta Ölür* de 

ttpM eden İzzet Gflnav 
ve S«ınra Sar fUmin 

Mr aahnesindr 

Başarılı bir 
Türk filmi: 

ncnçLiiR 
ayakta ölür 

pİLMCİLERlN « a r l ı teklifleri 
sonunda sinemaya geçen ti

yatro sanatçısı Yıldız Kenter'in, 
ilk olarak çevirdiği cAgaçlar A-
yakta Öltır> adlı kurdelâ bu hatta 
içinde vizyona girecektir. 

Yıldız Kenter'in başarı kazandığı 
bu film, sezonun en iyi Türk film
lerinden biri olarak gösterilmekte
dir. Devamlı olarak yabancı film 
gösteren Rttya Sineması ilgilileri. 
Ağaçlar Ayakta ÖHIr'ü çok beğen-
nıişJer ve oynatılmadım kabul M-
miflerdır. 

D O Ğ A N r Ü R S U I Î 

Kenter «unları aoyleraistir: 
«Senaryo piyaaden daba ehtai» 

hı ve kuvvetli eUBut. Cek baaa-
rıU bir senaryo. Kotu bir lnıe< 
nuı iyi yolu ac«)nMini «ek «uzal 
variyet.» 
Ağaçlar Ayakta Ölür'Un aeuar-

yosunu Sata Önal hazırlamıştır, 
Kamereman ise Gani Turanlı'dır. 

Filmin ilk gösterilisinde bulunan • 
tiyatro sanatçıları Reitör M e m d ı ^ , 
Ün ve sanatçıları teker teker tet» ı 
rik etmişler ve: «Demek ki Tür« ; 
kiye'de istenildiği zaman çok gü-
«el ve kaliteli filmler çevri l iyot»' 
demişlerdir. 

• I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l H l l j l 

ARKA 

T ı l d u Kenter ve İraet GünayJ 
«Ağaçlar Ayakta Ölür» f i lminde i 

Film, gazeteci ve sanatçılara da • 
gösterilmiş, büyük ilgi görmüytür. ; 
Yıldız Kenter'in yanında İzzet Gü- \ 
nay, Semra Sar ve Hulusi Kent- ; 
men de oynamaktadır. | 

Rejisör Memduh Ün'ün <tjç Ar- ; 
kadaş> ve <Kınk Çanaklar» dan ; 
sonra üçüncü başarıb filmi olarak | 
gösterilmektedir. ; 

Filmde oynamaya karar verdiği • 
şuada ümitsiz olan değerli sanatçı ; 
^'ıld'T Kenter'. v<Re]isör Memduh I 
Ün'e bu film için ne kadar teşek- ] 
kür etsem azdır. Kaliteli bir film I 
kazandırdı-> demiştir. Ağaçlar A- ; 
yakta Ölür'Un sanatçılara gösterU- ; 
nıesi sırasında oldukça heyecanlı i 
görünen Yıldır Kenter, rol arka- ; 
daşları ile çok iyi anlaştıklarmı : 
söylemiş ve en çok tzzet Günay'ı ; 
br'^'"i' n?tır ; 

VUm aenaryosunun, piyese göre 
dalla ı:. ı olduğunu belirten Yılduc 

^•H^ 
C»lln« de Parlt 'nin sevilen dansözlerinden R h o -
d» ftogers, Shake&peare'e du^dusa hayranlısf 
böyle belirtU. 

I ünlü şoir ve piyes yazarının 
400. iincü doğum yıldönOmy 
tören ve temsillerle kutlandı 

g U T Ü K İnfUiı »»iri ve piyes J * » " Sha
kespeare'in dört yti»üncü dolum yıldönftınü 

dolayısıyla. Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde ve 
sanat çevrelerinde törenler yapümi!» temsiller 
verilmiştir. 

Bu temsiller »rasında. en ilfi vekiei »i»"'"' 
i'aris'te Cttino de Paris ekibi taralından veri-
icn teraail oldulundan %üpfce edllemeı. Casino 
de Paris danaöı ve dannörlcnnln katıidiRi bu 
temsillerde, Shakespearcu ı klâsik eserleri, birci 
s tr ipüı numarası hal ine getirilerek tanlandu-ıl-
ınifşdır. Örtl l ikU, «Nasıl H o ı n n u ı a GldcPNe» «fi 
iı tvomcdnıin iınlü s U i p d / (.anatvıları taratn' 
dan canlandırı lması vok büyük başarı kaıai) 
mıştır. Teni açılan hu çısınri, Paris dışında da 
büyük «kude ukUd ediieee|1 v« b««M kmnâ-
caği tahmin edilmektedir. (»baketpeare u eserlerini »ttiıttiı ik dUe gctumek İat«9«a d«aauaıcr«ıeıı buı 

PENCERE 
Üçer lira İle! 
hazırlanan i 
ziyafet 

£ l i E N K Ö V ' d e Avulcşt ^ftfi^ | 
Nami'n in köfkUnde Atona,* • 

İl Kardeşlerin çekimi aıracuıda Ş 
f i lm y ı ld ız lan kendi kendilerine : 
z iyaret çektiler. S a b a h ı n erken ; 
saat inden gece yan lar ına kadar ; 
çal ışan ekip'i t ıarekete geç iren • 
Hüseyin Baradan oldu v« fU- i 
m i n rej isöründen b o ı i a m a k U- Z 
zere üçer lira toplayarak, Ud | 
buçuk kilo pirzola aldı. D a h a | 

sonra Öztttrk S e r e n g U l n f i lmde £ 
giydiği ahçı kıyafetini üs tüne C 
geçirdi ve ocağm baş ın» t^Çtl. 5 
Kısa zamanda da yemeği haz ır - | 
ladı. Rejisör Zaler Davutag lu . * 
Türkân Şoray, Oztürk Serengü, Ş 
Efgan Efekan, Hüseyin Baradan s 
ve 'Yüksel Tarm l ıemen k r t l a n - ; 
m sıvayıp sofranın b e t ı n a | e g - : 
tiler ve at ışt ırmaya bağladılar... ; 
Bu arada, üç lirayı v e r m i y a n - ; 
ler çok pişman oldular ve b u n - : 
dan sonra hergün onlarda Uç : 
l ira vermeye karar verdiler.. . E 

Hızlı Osman i 
î biterken, Bîr Paket: 
: Sarışın basla4ı i 
: QUZELLtK kraUçelerinin k^Ü I 
: yanlannı ele alan Kaısnl(><İ 
: ya'nın «Hızb Omun» filmi fK' * 
I ti|imiz cumartesi gttnö t a n a n - î 
: landı ayın g&a, film şülceti « M r İ 
: Paket (»ansının» çekimine b a « - 1 
: landı . Kazankayanın bu k ö r d e - ; 
5 l&sını, Türk s inemasın ın eli ç a - ; 
: buk rejisörü Aram G ü l y u ı yapı - ; 
r yor. S 
- w 

Orhan Günşiray: 
I Ankara'ya ta|i|iıyof| 
: p t L M L E H Î N alfisurlert Ank»» 3 
: n'du yajulâıgmâın, f l lmd«| 
: lw nk sık Anktriı'ya gİAyorlar. -
: Orh&n GUn«irty'da «AbiCk G i » : 
: bidik» filmi >-uzınMn be;fiBd| 
: Ankara ı-eyahattlM perjMIlI üc-l 
: !şamı çıktı v« çıkftrkÂû İ l : « l l i » | 
• ler Utanbvl'ia «M^Pr «MHtrŞ 
: .Ankara'da, HU yitm â t l Ü t ^ ^ 
: ta^ın dar.» iifvnk dert jMiyor- 3 
i ^- i 
l l l l l l l l U İ I I I I l l U t U U H U l l U I H I I I I R i a f t 
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A K Ş A M 

Irsiyetin 
tanımı 

ıĞRETMEN sordu; 
Söyle hakalmı irsivrt np-ö 

«ürV. 
— ül'enclim İrsiyeı, ş̂ ^ jakü-

yıtr. neydi... Haa hatırladım. İr
siyet bir insanın büyük baba-
sının çocuğu olmayınca, oğlu

nun da olmayacağını ve torunun 
da gocuk sahibi olmasının im
kânsız bir şey olduğunu eöstp 

, ren kanundur!.. 

Leylekler 
gelecek ama 

y i DAM. 'Tdl vaşındal-i uç
luna, yakında 'lir kar-

deı;) olacakını hahn ver-
mel- isledi: 

— Yavrum yakında ley
lekler bizim eve gelecek Sa
na kttriik hir karde« ectî-
recekler, 

— \man \\r i>i Valna,-
annem korkmasın. Gebe 
kadınlar korkunca sonuç 
pek iyi olma? bili-vorsnn! 

Fil olmayınca 
Q E C E saat iki sularında, ku-

yun-.cu dükkânlanndan bi
rinin «"trafmda dolaşıp durmak
ta olan bir adam, ansızın iki 
polisle burun buruna geldi. Po
lisler "îordu : 

Soylp bakalım burada n» 
yapıyorsun?. 

— Hiç... Dolaşıyorum... 
— Nerede çalışıyorsun sen?. 
— tssizim... 
— Peki daha önce ne eibl bir 

İş vanıyordun? 
— Paris'te fil avcılığı konu-

«unda öğretmenlik yapıyordum.. 
— Nasıl olur? Paris'te fil vaf 

mı ki... 
— Yok tabii. . tşte bu yüzden 

İŞ.SİZ kaldım zaten! 

Bir daha sefere 
p A P A Z _ Sizi dün akwm 

feci bir halde sürdüm 
ve çok üzUldfim. Bo kadar 
icmemeli siniz... 
Adam - Haklısını/ bay 
Papa/ 

Papaz — Sarhoşluktan ne-
damct duyduğunuz için sizi 
tebrik ederim. 

Adam — Tefiekkiir ede
rin efendim. JBir daha se
fer sarbo; olursam «okasa 
{ikıp doİ3'$mara! 

Becerikli kadm 
— Q t J N akşam bizim eve 

hırsız girdi. 
- Yok camm!. Vah vah!. Po-

ki ne oldu sonra? 
— Ne olacak, karım benim 

geç geldiğimi sanmış, hırsızı 
hastahanelik ettll... 

Küçük Mehmed ' 
ve pasta 

J^UÇUK .Mchmed'e, yemek 
yenirken, kendlıtine bir 

«ey sormadan söz söyleme
mesi tenblb edllmiı^ti. Meh-
•led bâtfin 3emek boyunca 
•»?•- -»rmadı. Sonunda, ma» 
•Bya f^izel bir pasta seti-
Hldi. Mehmed annesine 
döndü.' 

— Annecijtim bana bir 
şey sormayacak mısın? 

— Ne sormamı istiyorsun 
.vavrnm? 

— Hiç olma/sa pasta İ!«-
teyip istemediğimi »orsana,. 

tltvanin bu tayıtını 
ha»ıli7«nUr 

Odtuıa AtUU 
SAYKARA KARSAN 

liiiiııııınuiiiiiiiMittııiüiiniütııtııniinıntıtiiıııınıiiiııııiiinııııınııı fâruk 
s A î f » 

nnııınıııııınıtııiHii)"! 

• - Tam tah
min ettiğini gi
bi; siz çok si
gara İçiyorsu
nuz dostum!.. 

{ 

Y A Z I S I Z ! . 

— Bu köpeğin, 
•ahiblnden ay
rıldığı hiç eö-
riUmemJştlr... 

\ 

S. 

Y A Z I S I Z 

- Kttçfik herB ^ 
petrol içia, Mi- ^ 
Tfik bora 4 * ^ 
tasfiyehanede ğ 
:alı.<ıan mtihen- ^ 
dişlerin viskisi ^ 
için. Ş 

i 
Sabırsız adam 

^ p . ^ M , karakola gidip şikâyette bulundu: 
— Bay komiser, 4'ziTı karşımızdaki bayın oturdugıı odanın 

penceresinde ner akşam biı kadın soyunuyor. Tahammül edile
cek "jey değil doğrusu. 

Komiser nafifçe gülümsedi: 
— Aman üstadını, sizin yerinizde başkası olsa pek şikâyet 

etmez doğrusu .. 
— Evet ama kimse benim yerimde olmak istemez, tünkü 

karşıda soyunan kadın karım!... 

Avare adam 
^ÇEİNE ırmağı kıyısında bir adam üç saatten beri balık 

tntmaı;a çalıştığı halde, hiç bb şey yakalayamamıştı. Üç 
saat boyunca balık tutmağa çalışan adamı seyreden bir ava
re, canmın sıkıldı«:uıı belirtecek şekilde homurdanmağa baş
ladı. Adaı sordu: 

— SU niçin balık tutmağa çalışnuyorsunnz? 
— Çünkü, ben sizin kadar sabırlı değilim... 

1 

:: Y A Z I S I Z 

i 
— Kocam bal
konda otur
maktan bof 
tanır da! . 

• 
— Bu adamlar 
dolar kabttl et
mezse hapı yut
tuk demektir!.. 

- • • • < * Wr «MfM lir Mitaıtoı «afaıMk «Mtom.a 


