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Hükümet sert bir mesajla, Makarios'un son davranışlarma U-Thant 
ile Amerika^ ingiltere ve Yunanistan hükümetlerinin dikkatini çekti 

Türk Bakanlann görevden affını 
BOĞAZİÇİ TİNE TEHLİKE JITLİITTI 

^ p . . . . - • • - - - • • * — — — - • — • • - — — • • — • - • — ^ 

^ EVANGELOS'la çarpıştıktan sonra sancak bas omuzluğu hasara uğrayan, Panacean tankeri. İigıii-
^ l e r bu gemide meydana gelen hasarın büyük olduğunu söylemişlerdir. <Foto: AKSAM _ ONSAL) 

Boğazda 2 Yunan 
tankeri çarpıştı 
Kâza ucuz atlatıldı, ölen ve yaralanan olmadı. Kazaya 
tankerlerden bilinin kılavuzsuz seyretmesi sebep oldu 

^ t ı N sabah erken saatlerden itibaren şehrimiz ve çevresinde meydana gelen kesif sis yüzünden, Bo-
Sazda Kavaklar önünde iki Yunan tankeri çarpışmıştır. Yunanıstana gitmekte olan petrol yüklü. 2267 

onluk Evangelos tankeriyle 11 bin gros tonluk boş Panacean tankeri arasında meydana gelen bu çar-
Pi-imada, Panacean'ın sancak kıç omuzluğunda ve Evangelos'un da sancak baş omuzluğunda ağır hasar 
•"eydana geimistir. fDevamı Sa. 7 Sü. J d») 

tanımiYomz 
A P'li F. Sükan, olayın Adalet 
Divanına götürülmesini istedi 

.İNKARA, Ösd 

Makarios'un iki Türk Bakanını azlederek yerlerine Rum vekil
ler ataması üzerine Türkiye, U-Thant, Amerika Birleşik 
Devletleri, ingiltere, Yunanistan ve diğer ilgililere bir me
saj göndererek, sert bir dille dikkati çekmiş ve Makarios'un 
bu kararını tanımadığımızı bildirmiştir. 

D'JN SİS yüzünden meydana Şeien çarpışmada, Evan-
gelos adlı tankerin ba? taıafı hasara uğramıştır. 
Resimde Büyükdereye çeküert tanker görühnektedır. 

PAKCAR ALIM FiATINA 
<<ZAM„ YAPILDI 
Fiat 15 kuruş olorak tesbit edildi. Böylece, poncor ekicisinin 
buğdoy ekimine kayması önlenecek. Şekere zam yok 

inci TUĞSAVUL bildiriyor. ANKARA 

S A N A Y I Bakanlıeı , hâlen köylüden kalitesine göre S ile 12 kuruş arasında a lman «eker p a n -
c a n .ki losunua. l iks_ücret_olarak. 15 kuruşa çıkardmasını uygun .görmüştür. 

Uzun süreden beıi üzerinde ca-
lı.'jijan pancar tiyatlannı yükselten 
teklif, tamamlanarak Bakanlar Ku
ruluna iievkedilmiş ve böylece ka
demeli fiyat takdiri verine «fiks 
ücret, esası kabu] edilmiştir. 

(Devamı Sa. 7 Sü. 6 da) 

^ ÛÜN sabah limanmuza gelen İsrail bandıralı ShaJom Trausat-
'antiğinde, yolcu çocukları eklendirmek ve zamanlarını değerlen-
tiifmek için güzel imkânlar hazırlanmıştır. Resimde, gcminnı 
"st katındaki luna parkta ovnıvan çocuklar görülmektedir... 

11 KATLİ LÜKS GEMİ 
DUNISTAHBULAGELDI 
^̂  bin tonluk Sholom transatlantiğinin sadece 
^Gkorasyonu için 3 milyon dolar harcanmış 

Q E N T Z E daha yeni ındirümij olan ve ilk turistik seferini yap^n 25 
j bin tonluk Isıail Transatlantiği Shalom, dün limanımıza gelmlş-
"•• liuo yolcu »lan gemi U katlı olup Fransa tezgâhlarmda insa edil-

Bir uçak Vezüv 
yanardağına 
çarptı, 45 
yolcu yandı 

NAPOLİ, {AA 
Paskalya Yortusu arifesinde, 

gece yarısından az evvel bir Alt-
talia yolcu uçağı meşhur Vezüv 
Yanardağına çarpmış, içinde bu
lunan 45 kişinin hepsi can ver
miştir. 

Bütün gece boyunca arama v« 
Icurtarma elıipleri ve sıhhiye 
müfrezeleri cesetleri aramış ve 
bulduklarını, yağmurdan sırılsık
lam ve kaypaklaşan yüksek da. 
ğın eteklerine indirmeğe çalış
mıştır. 

(Dtvamı 8 ı 1 8ü. t M 

K, Şinasi Dersan 
toprağa verildi 

ölümünü teessürle bildirdiği
miz gazetemizin ilk tcurucuların-
dan Kâzım Şinasi Dersan'ın Cfr 
nazesl dün öğle namazından 
sonra Şişli camiinden kaldırılmış 
ve Zincirlikuyu'daki aile mezar-
İlgına defnedllmiştir. Törene 
merhumun yakınları, dostlan 
eazeteciler katılmış ve Kâzım 
Şinasi Dersan tıazin bir törenle 
toprağa verilmiştir 

k OÜVENEVLER Vapı Kooperatilınin yıUık kongresi dün sabah 

'Eminönü öjrend Lokalindt yapılmışür. Yıllardan b«rt dert-
lı bulunan GüveniJkK »akmleri bu kongrede de yönetim ku-
rulunu tenKid * t n ^ l ^ ^ j t i a ] ; # bir rahat yüzü görmedik. 

aemi^eıdlr. Resimde%â^Mj^«tılan bir üye dert yanıyo» • 

Türk hükümeti, ilgililere gön 
derdiSi mesajda, Makarios'un ta- : 
mamen anavasa ve kanun dışı o- ; 
lan bu hareketini muteber addet- ; 
mediğimizj bildirmiş ve Kıbrıs hü- ; 
kümetinın Tüı-k ve Rum cemaat ; 
temsilcilerinden ibaret olduğunu ve Ş 
tek basına Rum hükümeti demek ; 
olmadığını, bir defa daha hatırlat- Z 
mistir. Mesajda ayrıca, Rauf Denk- ; 
taşi'ın adaya sokulmaması karan : 
üzerinde de ourularak bu tutu- ; 
mun insan hakları evrensel be- ; 
y.nnnamesinln ıhlâü olduüu belirtil- ' 

FARUK SÜKAN'IN 
BASIN TOPLANTISI 
Öte yandan, AF C^enel Başkan 

Yardımcısı Faruk Sükan dün bu 
'.Devamı Sa. T Sü. 5 da) 

Güvenliği sarsan : 
Yunanlılar hemen i 
yurd dışı edilecek i 

ANKARA, Ozal = 
İçişleri Bakanı Orhan Öztrak, : 

Enosis ile ilgili bazı Yunan uyruk- ; 
lu Rumların yurt dışına çıkarılın» : 
kararmdan sonra, Türkiye'de bu- Ş 
lunan Türk uyruklu Rumlar hak- : 
kında şunları söylemiştir: j 

•Türklya'd* bulunan Türk uyruk- ; 
lu herke» Türk kanunlarının hlma- Z 
ycılndedir. Cayrimefru harekatleıl : 
görülürn har Türk gUtt Türk ka- • 
nuolarınuı yaracağı eczayı qorür- ; 
1ar. HüsBüniyalU harekat «dan : 
namuılu vatandaflaıunu Icin te l i - ; 
H mucip bir durum yoktur.» I 

Öztrak. 6 ay sonra anlaşma ol- ; 
madıgı takdirde yurt dışına çıka- ; 
rılacak vatandaşların durumunu ; 
beklerken bunlar arasında «Türk : 
güvenliğini sarsıcı hareketlerde bu- ; 
lunanlara rastlandığı takdirde, der- ; 
hal diğerleri gibi yurt dışı edile- : 
çeklerini, de sözlerine eklemiştir. ; 
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Adanada belediye i 
otobüs işçileri 9 
saat grev yaptı 

ADANA, Özal 
Çl t,.\t,L—1., acnaıkasına baj(lı A . 

dana Belediyesi otobüs Kara] 
ve personel işçileri dün sabah sa
at 6.30 dan itibaren greve başla
mışlardır. 

Daha evvel grev oylaması yapa
rak grev kararı alan sendika. 39 
maddelik toplu is sözleşmesinde 
Belediye ile anlaşamayınca, dünden 
itibaren greve başlamıştır. Grev 
Belediye otobüsü işletmesi ^•öne-
ticilen tarafından durdurulmak is
tenmiş, fakat işçiler, toplu iş sbr-
leşmcsi la&arısmın olduğu gibt ka
bul edilmediği takdirde grevdtn 
^•azgeçemiyeceklerlnı açıklamışlar
dır. 

SEBEBİ ANLAŞILMADI 
Havanın güzel olmasından (»v-

ö;ılaııarak tatil Rünlerini mesire-
(Devamı Sı 7 Stt. I di) 

Fikret Hakan'la aşkmı iUıaf ettiği için kocası Akçan taıaimdan 
boşanma dâvası açılan Tijen Par. (Foto; AKŞAM) 

Tijen Par, Fikret 
Hakan'a âşık oldu 
Tijen, âni İstanbıria gelen eşi Nihat Akçan'a 
aşkını itiraf etti. Akçan boşanma dâvası açtı 

Kadınlar, kazak 
erkeklere isyana 
davet edildi 

CHP II Kadınlar Kolu kongresi 
dün Taksim B€İedi>e Gazinosunda 
vnmlmıijtır. Siyasî konulardan çok 

'̂ rkek münasebetlerinin Ur* 
1 kongrede kadınlar, kızak 
1 erkeklere karsı isyana dt-

vvı edilmiş, Çatalca delegesi, ka-
dınlan siyasi hayatta İşbirlUlne 
davet ederek «Bütün kadınları ev
lerinde kazak geçinen erkeklere 
karşı tayana çağırıyorum, demiştir. 
Söz alan başka bir kadın delege 
de, son seçimlerde mücadele ettiği 
10 erkeği altettiğini İddia etmiştir. 

Eşinden ayrılma kararı veren ^̂ • 
hat Akçan, «Akaçlar Ayaktı Ö' 
de Gülgün Kutlu ile. 
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ANKARA, ö ıa l : 
Devlet Tı.v atrotunun t a n ı n m ı ş ; 

inatçı larından Nihat Akçan esi Z 
Tiıen Par'dan ayrılmak üzı>ıe mah ; 
kemeye başvurmuştur. Geçirdiği : 
rahatsızlık sebebiyle hastanede te- ; 
davı görmekte olan Nihat Akçan ; 
• Türlü sebepler yüzünden ayrılık- Z 
lar içinde geçen bir evliliğin bu ; 
kadar devam ettirilmesi, bir sabır Z 
işidir. Bundan sonra bütün sevgi- ; 
mi kızım Leylâ'ya bağlıyacağım, ; 
demtjtir ; 

MlÇtH AYBILiyOHLAR? • 

Birbirleriyle sevişerek evlenen ; 
Nihat Akçan - Tijen Par ç i f t i : 
bundan bir süre önce tstanbuldan î 
bir teklif almışlardır. Gcn-Ar Ti- ; 
yatrosu Tijen Par'ı misafir sanatçı : 
olarak tstanbula davet etmiştir • 
Tılen de tstanbula gelmiş. Park- ; 
otele yerleşmiş ve «Bitmeyen Aşk» : 
da oynamaya başlamıştır. Nihat ; 
Akçan her aksam esini aramış, her ; 
defasında tatlı tatlı konuşmuşlardır. ; 

Bu telefon konuşmalarından bt- : 
lisinde Tijen kocasına tiyatro tlö- ; 
nüsü kendisini aramamasını 7İra ; 
sabah erken kalkıp çalışacağını I 
sovlemistlr «Peki karınfım» dive- ; 

\ k - : 
nun • 

ulan eşmln bu lıarcketme mino Z 
verememiş ve «ndİ5e\p riüsmi)^ î 
tür. Hemen Istanbv: K» ; 
ran veren Akçan. •.. . kn ; 
nuşmus. »ekiz ftaatten önce IjUn- ; 
bııla firemtyeceklerf karan üzeri- ; 

tblası »es «»np'rı»! NesTin SI- S 
ITİ*v^' «a ? Sü 7 d» • 

' • ı tnl 
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FEVZİı ŞEBi^JBTİÇi 

Bölükbaşı ve yaşı 
Meclisteki en minik parti 

MP nin iri kıyım lideri Os
man Bölükbaşı"nın özellik 
leri sayılmakla bitmez soyun-

• ııııııııııııiKiııınıııııııııııııııııı^ 

ada 
neler oluyor ? 

\ Saiyongoz ve E 
: fiyatlorı... : 
\ G E R M E N C İ K — Son : 
E günlerde dış ülkelerden : 
1 gelen salyangoz talepleri- E 
E nin artması üzerine, i lçe- E 
E miz halkı geceleri gemici \ 
: fenerleriyle salyangoz top : 
E lamaya başlamıştır. : 
E Kaya ve Yeşil adları ile E 
E iki c ins üzerinden topta- E 
E nan salyangozlar. ilçede : 
: tüccar tarafmdaıı alınıp : 
E Izmirr götürülmektedir. : 
E Kaya salyangozunun kilo- : 
E su 150, Yeşil salyangoz 100 : 
- kuruştur. E 
I I I I I f ^ ' ' I I I I I I I I I I ! M t I I I I I I I I 

dan. Yıldızının parladığı an
larda dosyasıyla, kürsülere 
her çıkışında bir tenekeye ya 
km su içmesiyje, ilk radyo 
seçim konuşmalarında DP ik
tidarına «kravatlı eşkiyalar» 
diye bağırmasiyle, parti ku
rup parti dağıtmasiyle; saz
lara düşkünlüğüyle, güftekâr 
Iıgıyla ve upuzun boyuyla 
Bölükbaşımi2 pek ünlüdür. 

Olağanüstü toplantının er 
tesi günü, gazeteciler Bölük-
başını meclis koridorunda ya
kaladılar, çevresini sardılar. 

Bolükba.şı, eski gunlsnnı ha
tırlatır bir neş'e içindeydi. 
Gazetecilere şirin görünme

nin gerekliligiyle durmadan 
konuşuyor, herkese lâf yetiş. 

tırıyordu. Oazetscilsrdien öin 
bir ara soz olsun diye, Bölük-
başına: 

— Kaç yaşındasmiz üstadv 
diye sordu. 

Bölükbaşı : 

— Kırk... dem. 
— Halbuki daha yaşlı gös

teriyorsunuz... 

— Doğrusunu soyljyeyim 
mi? Tam altmış yaşmdayım 
ama son yirmi yıldır yaşadı
ğım muhalefete hayat den
mez ki! 

Bir kozan ki... 
tkinci küçük particik CKMp 

son günlerde yine korkulu 
anlar yaşamaya başladı. Bö-
lükbaşının parti başkanlığın
dan daha sonra da partiden 
ayrılması sonucu, CKMP, baş 
kansız da parti olabileceğini 
ispatlamak için elinden ne 
gelirse ardına komadı. Neyse, 
sonunda kongrelerini yaptı
lar, arada başkanlarmı da 
^eçiverdiler de bu gereksiz 
«ıspatçiiık» 1 kazasız belâsız 
geçiştirdiler. 

Şu günlerde CKMP, adeta 
kaynayan bir kazana benzi
yor. Türkeş ve ülkü arkadaş-

NANELER 
Bir Yoşımıza daha girdik 

•tt Feodal köy agagız, sentiyevi köy şeyhsîr y«|»y». 
madiği halde, Türk köyü ağasız ve ^eyhsiz yaşamıştır. 

Enver Behnan ŞAPOLYO 
(Ulus i 

I I 
I 
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lan parti kurmaJttan cayıp 
kendilerine kurulu bir parti 
aradıklarında gözlerine en 
uygun olarak CKMP yi kes
tirmişlerdi. Dinçer'le Dinçer-
ciler direndiler, karşılıklı pa
zarlıkta Türkeçşılere o kadar 
ağır koşullar öne sürdüler 
ki, berikiler dakkasmda ma

sadan kalkıp gittiler. Gittiler 
ama boş durdular mı? İçer
deki Türkeşçiler dışardaki 
Türkes ve ülkü arkadaşları 
el ele verdiler, başladılar ça 
Uçmaya. Fakat işe bakın ki, 
np 'cerrtpkilpr bi.- başarıya u-

laşabiliyorlar, ne de dışardS' 
kiler. 

Fıkrayı bilirsiniz; Sarho
şun biri geç vakit Halattan 
Kasımpaşa'ya geçmek için 
sandala oinnıiş. Yan yola ka
dar gelmişler. O sırada müş
terinin aklı başına vurmuş: 

— Vallahi beybaba, cebim
de sana verecek beş para pa
ram yok... 

Tam a sırada bir şamandı
ra yanından geçiyorlarmış. , 

— Haçan paran yoğidi ni
çin piııeysun kayuguma? de
miş sandalcı Şimdi senu Ka-
sımpaşaya götürsenı baa ya-
zuk! Geri götürsem saa ya-
zuk! Çık ha şu şamanduraya. 

İşın kötüsü, Türkeş ve ülkü 
arkadaşları için herhangi bir 
şamandıra da yok ki! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
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Toprak reformu istiyoruz! 
fJAT.^Y'IN Reyhanlı ilçesinden İBRAHİM EZER ve arkadaşları Hükumeün loprak re-

' f o r m u konusundaki çalışmalarını canû gönülden dcrtcklediklcrini ve bu retomıu dört 
çöî le nekledıklerini bildirerek şöyle diyorlar: 

«Toptakuz vatandışl ıt ı top
rak lahibi yapacak olan Hü
kümetimizin, toprak refoımu 
teşebbüsü, aıağıda imzaları 
bulunan biz vatandaşlara şim
diden büyük bir sevinç ver
miştir. Sayın Hükümetimi
zin bu büyülc ve lıayırlj te
şebbüsünü engellemek için 
geniş arazi sahipleri bir çek 
yollara başvurmaktadırlar. Ha 
tay'm her taraimda büyük 
bir şevine yaratan toprak re
formunun bir an önce ger
çekleşmesini sabırsızlıkla bak 
tiyoruz. Bunu ilgililere bütün 
varlığımızla duyurmak iste
riz.» 

= KIZ VtRMB 

Kisn Kisn 

i TARİIŞMASI 

• ORHAN SOBAV ANKARA'da salıUn çeşitU iirma-
lara alt tualarm kullanılamayacak kadar kötü oldu
ğunu, içi kum dolu bu tuzların sağlığa zarar verdi
ğine işaretle temiz tuz saltşıam teminini istiyor. 

^ YrşİI,Ht£AR-d»n MUSTAFA TİBETLİ: Aziz Ver-
lana isteğinizi duyurduk kendisi size cevap verecek. 

• FATİH'den MUSTAFA YASAR, sen zamanlarda 
istanbul sokalcUrmı başlarında acaip şapkalar, bere
ler serpuşlar ve dolaklar bulunan kimselerin dol
durduğunu, buna bir mâna veremediğini belirtiyor 
ve bu glhl kimselerle de hiç ilgilenllmedlğlnden 
şikAyet edlyur. 

•4- Cialatasaraydan Gündüz Alp şehrin belli başlı 
semtlerindeki bazı özel müesseselerin geceleri sabunlu 
sularla yıkandığını ve bu pis suların da caddelere akı
tıldığından şikâyet ediyor, Belediye Zabıtası buna 
bigâns kalıyor diyor... 

i 

ı^ARAOi^Lfi^'-fpu^yPUeeia^a^ , SUAT YALAZ 

MoHye Bakanlığından 
Bakiiılık Merkez binasındaki Makam ve 
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü 
ınsau asansörlerinin onarımı iji. 
(13600.—) Lira. ^ -
I 1020.—) Lira. 

"lapUacak U 

Kcııf Tutarı 
Teminat Mlktan' 

Ekültm» Mahalli \c TanJ-ıi; 13.4.1964 pazartesi günü taat ıl«) 
da Milli EmUk Genel Müdürlüğünde kapalı zarf usuliyle ihale 
olunacaktır. 

Şartname ve lü^u'nlu evrak mezltûr nıatıaJde lorulebılır. 
Eksiltmeye İştirak etmek iıteyeıılenn ihaleden en az üç jıin 

%yn%\'int kıdar bu ıs için Ankjra Bayındırlık Müdürlüğünden ala
cakları yeterlik belgesiyle 1964 yılı Ticaret Odası vesikası ve te-
mlatt makbuzunu muhtevi olarak 2490 sayılı kanunun taııfatı 
«•lre$lndo hazırlıyacakUn tekli» mektuplarını ihale saatinden bir 
aa t evveline kadar Komisyon Bfşkanlıtına vermeleri İlân olu
nur. 

»oatad» vaki gecikmeler kabul olunmaz. 
.•11'14-3-n-l. 

(Basın: 4327 A ZSm 3274 
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i Sayın VOLVÛ ^/.öştefilefimizin 1 1 
\ Nazarı Dikkatine \ İ 
* i ~ 
t Şehir trafik düzeni bakımından, saat 21 den sonra şehre i E 
1 i:iren kamyonlardan, tamir ve bakım için servisimize | E 
I gelmesi iktiza eden vasıtaları, servise alabilmek için bir * E 
* gece ekibi teşkil edilmiştir. Ancak; gündüzleri saat 17.00 X E 

ye kadar telefonla veya şahsen servisimize müracaat • E 
edilmesini saygılarımızla bildiririz. 

VOLVO SERVİSİ 
Telefon: 44 76 54 ten 38 ^ 

.idres: Mescit sokak No. 11 Tophane — İstanbul 1 
İLÂNCILIK: 9403 3333 t 

i iLGi TOPLADI 

TTüRK olduğu için istediği 
kızı alamadığından yakınan 

Mersinli gencin mektubu çok 
geniş ilgi loplamı.ş ve yurdun 
çeşitli yerlerinden bu konuya 
değinen mektuplar gelmiştir, 
önceki gün yayınladığımız, 
üniversiteli bir gencin «Türk
lere, Araplar kıı vermektedir; 
bunun misâli çoktur» şeklinde
ki mektubundan başka bugün 
de «Alevi bir genç kız» imza
sı ile tzmirden gelen mektubu 
.yayınlıyoruz. Bankacı olan bu 
genç kız mektubuna «Mersin
li kardeşim» diye başlayarak 
şöyle demektedir: 

«Biz Türke kız vermeyle, cum 
leşi çok cahiline sartedilralş 

lir. Bu «özle, kendi mezhebi
mizden başkasına kız verme
yiz denmek istenmiştir. Onlar 
korkaktır. Korkmakta da hak
lıdırlar kardeşim. Çünkü mez
heplerinde eşinden ayrılmak 
günahtır, yasaktır, ayıptır, 
dinlerine aykırıdır. Onlar bit 
kere evlenmek isterler ömür 
boyu. Sağlam bir yuva kur
mak onların en büyük, en da-
yamlmaı arzusudur. Bak şöy
le diyorsun mektubunda: 
«Ataları Afrikadan gelmiş 
Müslümanlar» Cördün mü!.. 
Şimdiden başlamışsın bile. O 
genç kıza bu lâtlaı-ı ilerde 
sartetmiyeceğin ne malûm... 
Korktuklarından, saşırdıkla-
ıından ve llersi için endişe 
duyduklarından «Bizden gayrı-

sına» dememişler de «Tnrkle-
le» dlylvcrmlşler aitet onla» 
kardeşim.,. 

i 
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GÜNŞIRAY FİLM 
TAKDİM EDER 

DOKTORUNUZUN Hamilelere 
tavsiyeler 

Asken ihtiyaç 

Urfa Askerî Satın alma 
Başkanlığından 

için a.şağıdakı ihtiyaç madde. 
İdle tarih ve şekli aşağıda gösterilml-îtir. 

Şartnameleri Urfa Askeri Satın 
saatinden (1) Bir 

erinin tahmin 

Komisyon 

bedelleri ve 

Alma Komusvon Baskanlıgıuda görülebili 
saat evvel Ipmınatlantu vatır 

Ilgına vermeleri liftti olunur 

C I N S t 

Taze Kabak 
.iyşe K?dın Taze 
Patlıcan 
Domates 
Taze Ba.'S Soğan 
Makarna 
Buğday Kırma 
Meçe Odunu 

MİKTARI 
TON 

10 Ton 
fasulye 15 » 

15 » 
25 » 
15 » 
15 R 

60(1 » 
390 » 

lAHMİN 
BEDELİ 
Lira Krş. 

4 500.00 
16500.00 
9000.00 

13750.00 
9750.00 

;toooo.oo 
45000.00 
49500.00 

geçici teminatları i-

r. İsteklilerin lh4İe 
pıv ııiarnk teklif mektuplarım Sat.Al.Kom.Bşk. 

'• .f CJK^ i . ^ 1, 

TEMİNATI 
Ura Krş. 

337.50 
1237.50 
675.00 

1031.25 
731.25 

2250.00 
3375.00 
3712.80 

(127 -

İHALE 
TARİHİ 

15/4/1964 
15/4/1964 
15/4/1964 
15/4/1964 
16/4/1964 
16/4/1964 
16/4/1964 
18/4/1964 

- Basın 4598) 

İHALE 
SAATİ 

1100 
11.00 
15.00 
15.30 
11.00 
11.30 
ıs.on 
15,30 

- 3İ64 

İHALE 
ŞEKLİ 

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

iiauuiç kadınların doğa^jak türlü kotu ihtimalleri 
duîünerek asla yorulmamaları gerekmektedir. Bunun 
yanı sıra müstakbel anneler yiyeceklerine çok dikkat. 
etmelidirler. Kalsiyum ve fosfor yönünden zengin > i-
yecekler yemek çocuk için çok faydalıdır. Bu arada 
alkollü içkiler, fazla çay, kahve, biberli ve baharlı yı-
yecekkrr hâmile kadınlara zarar verir. Yüksek ökçe 
giymekten, sarsıntılı bir yolculuğa çıkmaktan ağır şeyler 
kaldırmaktan daima uzak kalmmalıdır. " Uygun zaman
larda hafif yürüyüşlere çıkmalı, öğleden sonraları ise 
hafif uyku almalıdır. Hamileliğin 4 ilâ 5 inci ayların
dan itibarea b'>l elbiseler giymek şarttır. Hamilelerin 
ağır spor yapmamaları gerekir, Yorulmadan denize gır-
melerınue ise fayda \ ardır. Sık sık albumin muayenesi 
yr.pılmalı ve on ufak bir endişe verecek halde dçAal 
dklora Ija^vurmalıdır. 

Ky»Myo/s/LA« yoLü i 

T/K(yOR 
A NKARA Altmdafdan O»-

'^ MAN KARAER, Ankara 
Trafik Müdürlüğü, Altında! 
Kaymakamlığı ve Belediye Şu
be Müdürlüklerini suçlayarak 
başladığı mektubunda; Atıfbey 
Mahallesinde Yıldırım Baya-
zıt Meydanına inen yolun oto
mobil ve otobüslerle kapatıldı
ğını bildiriyor ve halkın özel
likle kı$ günlerinde çektiği sı-
kmtı.va temas ederek söyle di
yor: 

«Buradaki Uzun ve Çatlnkaya 
otellerinin önünde her ne hik
metse belediye tarafından Y*-
pılan sözüm ona bir ÇİÇ*'' 
parkı var. Bu park demir par
maklıklarla çevrilmiş v t vay* 
geçidi olarak da sEdece I,i" 
metre genişliğinde bir yay* 
yolu bırakılmıştır işte bu ye-
lu her zaman en azından 30-40 
kamyon ya da otomobil kapar, 
yel tıkanır va halk canmt kur-
larmalc için ancak demir par
maklıklardan atlayıp öte yana 
geçebilir., tkaz veya itiraz, 
şoförlerden dayak yamak İçi" 
yatar.. Bu İşle hangi racrd 
uğraşıyorsa, 200 bin nüfuslu 
Altındağ ilçesinin halkına ter
cüman olarak, onları gbrave 
davet ediyor ve buradan bu 
kamyonların kaldırılmMinı la-
tlyorum.» 
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İ L Â N 
1 — Göksün OrmaA Bölge Şefliğinin Göksün Merkez deposun

da 34 parti olarak 188.361 M3. Çam, 615.778 M3. Göknar 
emvali 9/J/1964 tarihli per.şembe günü saat 14 de Göksün 
Orman İşletme Müdürlüğü binasında toplanacak komis
yon hunırunda açık arttırma ile satılacaktır. 

2 — AUcılaıın satıı saatına kadar istedikleri partinin 'it 7,5 
muvakkat teminatlarmı yatırmaları şarttır. 

3 — Satışa ait şartname, Parti eb'at listeleri ve teminat mik
tarlarım gösterir liste Orman Genel Müdürlüğünde, Mer
sin Başmüdürlüğünde, Adana, Maraş, El'azığ, Kilis, Os
maniye, Antakya, Adıyaman, İşletme Müdürlükleri ile G. 
Antep, Malatya, Elbistan, Afşm, Göksün, İskenderun 
Bölge Şeflikleri ve Kayseri Orman Kâtipliğinde ve İşlet
memiz muhasebesinde görülebilir. 

4 — Çam sanayi odun satışlarına iştirak için kapasite belgesi 
ibrazı şarttır Alıcıların belirli gün ve saatde teminat 
makbuzları ve Belgeleri ile komisyona müracaatları ilân 
olunur. (Basın 4841) — 3332 

İst. Aksam - 333» 

i . - » - - - . . 

Mesut Bir Nikalı 
İstanbul Liman Başk«ıüıl' 

Kontrol memuru Hglil Puy^n in 
kızı Turhan Puyan ile Haci 
Şükrü Aybekin oğlu mimar Ze
ki Aybek'in evlenme tbrejıler' 
dün gece Kadıköy Nıkih Dai
resi salonunda yapılmıştır 

İst. Aksam — 33» 

YAIiVAÇ G. SAVCIL.1ĞIIVDAN 
C İ N S İ Mlktan 

Kü«!. Gr. 

Pıatı Tutan Ihal» ıtUü Muvakkat 
Teminat 
Miktarı 

Lira. Ku. Sa. Lir» Ku Lira Ku T y ü ü »şttı 

Muht«lif Çiğ gıda 
maddesi sekiz katam 
erzak 4517.250 
750 gramlık tek tip 
undan mamul ekmek 36000 Adat O ,66,7! 

19W0.MI 1491,75 

25110.00 lS83,aS 

W/4/1964 11.00 

17/4/1984 11.00 

Yalvaç ceza ve Tevkif evinin 1964 tnall yılı .ekiz kalem çiğ gıda maddesi erzak ve ekmek ÜJ-
ûyaçlarmın hlzalarmda gösterilen gün ve saatlerde kapalı zarf usuliylt eksiltmeleri yapılacaktır 

İsteklilerin eksiltmeye ait şartnameleri nergün çalışma saatleri içerisinde C. Savcıhgı kalemin
de görebilirler. 

Talip olanların Ticaret Odası vesikası ve teminat mektuplarını eksiltme saatlerinden bir ••-
at evvel Yalvaç C. Savcılığı Satmalraa komisyonu Başkanlığına teklif mektupları ile birlikte ver
meleri, taşradan gönderilecek mektupların posta iecikmelerinden sorumluluk kabul edilmiyec»ği 
İlân olunur. 13/3/1964 (Basın 4061) — 3S<8 

n£Jt . AHAM GULYÜZ 
BSNAItyO: SEFA ONAL 
KAMERA: ÇETtN GuRTOP 

4ufUQ Sfyotlu YENtAR Sinemasında baıUdı. 
l.NiMn,19«4 YENİ TAKSİM Taksim - BULVAIİ Sıntaişn Akf^r^y -
ALEMDAR Sineması Sultanahmet _ AYSU 5ınem«»ı Kar««umruk. 

H,Nliin,1964 YURD Sineman Kadıköy - YENİ Sîn»ma Bakırköy 
13.Niian.l964 HALE Sineması Üsküdar. 

t9LCTMELER.' 
İSTANBUL - GUNÇIRAY FİLM 
ANKARA - DURAL FtLM 
KARADENİZ - SELÇUK FİLM 
ADANA - ATLAS FtLM 
İZMtR — NUR FİLM 

İ>t. Akıam - SSTS 

, S^<MW»»<WMi^.O^ <^^MMMMWM^XMM«^^«»<^>^^A^A^<MMM»ı«ı ı«ı ı^«ı^MM»^ 

«Bıitm 4020) - JAio 

ANKARA ARKEOLEJl ML'ZESINDE 

blii Altı üıijinal Tablo 
Î7/Marı - 5/Nisan,1964 

İtalyan Kültür Merkezi Tarafından TertiplenmMftlr, 
.\nkara Hen.?: 20I2/S3İ3 

Kastamonu İl Daimi Encümeninden 
1 - A46t Ebadı ve Cinsi 

4 di; 4 İÇ. 7S0/1S Lastik 
« « 6 « 826/ao « 

İfi « 16 « 900/30 « 
8 « 8 « 1000/20 « 

34 « 34 « Tekün 

Mulısmıntn Be. 
Urs Sr. 

3708.00 
8130.00 

35040.00 
15aM.Ö0 

52078.00 

Geciei Tem 
Ur» Kr. 

38M.00 

Ekstltmeıtii! 
Güaü Sast) 

8/4/1984 

Çarşamba 18.00 

Litre Cinıi 

50000 Benzin 
300000 Motorin 

350,000 Tekttn 

.S3000.00 
228600.00 

210600.00 

8/4/1884 

H974.0fl 1,'ino ÇarşHmbı 
Yukanda cins, mılciun, laulıaramen bedJİ ve jejjcj UınJuatian ile elîsiltmelei'inin yapılacşjı 

Run ve saatleri yazılı iki kalem malzeme ekailtmeleri ayn ayrı yapılmak üzere kapalı zarf usulü 
ile eksiltnıeye çıkarılnuştır. ^ 

Şartnameleri Bayındırlık ve Daimi Encümen Kalemlerüıde görülebilir 
İsteklilerin teklif, geçici letnınat Bank. makbU'u ve 19«4 yüı Ticaret Odası vesikasını ihtiv» 

eden .'490 sayılı kanunun 32. nci maddesine go.-e hazırlayacakları kapalı zârlları ekultme ss-
»tinden bir saat önctsine kadar Encümen ReiS'*^lnr vermeleri 

Postada vaki eerikmi'ier kabul edilmez 'Basın; 4811) 3273 

file:///nkara
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30 Mart 19S4 

Sayı: 16685 

2, 3, 4 S bici uhtfeler M Ura: • . T 
it)e> «ahıjelcinp 26 lira; Kayıp ta-
şekkur. ÖIUTTI mevtıd 80 (S asptıma 
kadar) O o ^ m nUan Dikâh SO lira 

B B t K E : Tt>RKtYE için Mneinc TC 
Allı ayhâı y Uc aylığı 22 
liradır. Yabancı memlekef 

iare PTT üerati M*v* «dilit. Aylık abona <roklur 

Takvim 
Hic-.ı 1383 Zİ 

G ü n e ş 5.45 11,14 * Akşam 18.32 12,00j 
Öğle 12,18 5,47 • Yatsı 20.05 1.3M 
İkindi 15,61 9,20 ' İmsak 4,01 9,31] 

:• \ D R 16 ^ Rumi 1380 MART 17 

A K « \ M . RASIN AHLÂK 
>A.>»A!sINA U V A C A G I N I 

T A A H H l l ETMİŞTİR. 

•|_ı̂ -i'ı ı'ıı^ı^»'̂ "'"!'̂ !' • • * - * * • 

Beyoğlunu muhabbet 
tellâlları istilâ etti... 

Hergün çoğalan fu 
savaşta, eksik kadro 

huş yuvaları ve kumarhanelerle 
lu polis teşkilâtı yetersiz kalıyor 

Kullandım. Beğendim. 

TRAŞ BIÇAKLARI 
yüzünüzü okşar gibi traş eder 

hakiki "JOB' oçık altın rengındedif 

jgEVOĞLU ve çevresi bir batakhane haline gelmiştir, özellikle gece
leri İstiklâl Caddesi ve ara sokaklara jayılan muhabbet tellâl

ları ile kumarbazlar yer >eı- vatandaşlarm yolunu keserek sanatlarını 
yürütmpğe başlamışlardır. 
Genelevlerin kapatılmasından 

sonra genel kadınların da dolduğu 
batakhaneler de artmağn başla
mıştır. Elindeki eksik kadroyla 
fuhus ve kumar .şebekelerine 
karşı mücadele açan polis olum
lu sonuçlar alamamaktadır. Genel
evlerin kaldırılmasından sonra 
ümidedllen sonııcun alınama
ması vatandaşı da hayâl sükûtuna 
uğratmıştır, tlgiüler polisin sert 
tedbirlere başvurarak fuhus ve 
kumar şebekelerine karşı savaş 
açmasını istemişlerdir. 

MART AYI lALiHLIURiNI 
TAKDİM EDER 

Karabük'ten: 
NAZMİYE ÖZELCİ 

Samsun'dan; 
JALE TANRIKULU 

Kuralar 14. Noter huzurunda çekilmiştir Siz de Nisan ayı 

cekiliijine kaülaniimek için Lİ — Lİ kutularından 5, Naylon 

Torb.aıaraan 10 Tanes in in ( A B K ) markalarını kesip P.K. 618 

ANKARA ADRESİNE GÖNDERİNİZ. 

HER AY 4 Ki$iYi HiLTONA 
DAVET EDİYOR 

İstanbul Sanayi Odasından 
5590 Sayılı Odalar Kanunu mucibince Mart ayı sonuna ka

dar ödenmeyen yılhk aidatın yüzde 50 fazlasiyle tediyesi gerek 
inektedir. 

Azamızın zamlı tahsi le meydan bırakmamak üzere aidatını 
Mart 

* • • * » • 

syı sonuna kadar ödemeleri rica olunur. 
(Basın 3584) — 3370 

EKMEK şişmanlatır, 

GRİSSİNİ 
zerafetlnizl 
muhafaza 
eder. 

Ankara Akşam: 2Ç285 

DAVİa,LÜKS6ÖMLEKÇİ 
HER^^MAN GÖMLEKLERİNİZİ 
İTİNA İLE DİKER. BUYUk ÇARŞI es 1 

5 köy, bir « h a l k 
gecesi » tert ipledi 

SİLİFKE, ÖZEX 
l lçemue oaglı bes köy dün öt-

retmeiiieı Derneğinde bir «Halk 
Gecesi» tertiplemişlerdir. Muglu. 
Malazalı, Koyunlu, Kıtnl ve Orta-
ören kö.vlülen tarafından tertiple
nen «Halk Gecesi» nde .iavetlı olan 
şehirlıieıe kartmlı-erkeklı folklor 
gösterilen vapılmıs, halk türküleri 
okunmuştur. 

Ank. HERİŞ 217S/3385 

— i n r i 1*11*1 ı*ıı'V"ı«~ıı~ı<'V^r~ıorv~ır>fimr-ı->ı~ıı~ı«'v>fW^OX 

MeıiyeJ (Irangün) YILMAZER 
İU 

NtYAZİ YiLMAZEB 
Evlendiler 

11.3.1S«4 Akalın - ANKARA 

I Ank. AKŞAM — 33(7 

Belediye zamk ile 
sinek savaşı yapıyor 

GAZİANTEP, oZEL 
Bu yıl sinek mücadelesine baş

layan ve bu arada evlere sinek-
ieıı öldürmek için ilaç verine ya
nık vag kullanan Belediye Teş
kilâtı halk tarafından protesto 
edilmiştir. Dıger taraftan bazı şa
hıslar da ılâc venne vanık va|! 
.sıkarak evlen kirlettikleri iddiası 
ile Belediyeyi mahkemeye verme
ye karar vermi.;lerdir. 

OSMANLI BANKASİ 
Yıldız 510 - 3349 

?••"»»»»» '^WrWWTWW'WWWWWWWWWWWWWWWWWrW'9W9-W^ 

Resimli Bils^i 
Türkiyenin en güzel ve eşsiz ansiklopedik dergisi I 

j 19 uncu Sayısı Çıktı i 
^ Bat«« reklâm 36 — 3341 { 

oWâAf{/^i>Ff(/ 

\ AMERİKAN LİSAN ve TİCARET 
: DERSANESÎ 
• 40 tncı Hizmet Y ili 

Y<îni Devre İNGİLİZCE. F R A N S l / C A , ALMANCA. M U 
HASEBE. SPOfî Dersleri uc her gün öğleye kadar devam eden 
OKUL HAZIRLIK K U R S L A R T n a 2 Nisan 19«4 çünü başla-
nacaktır. Kavuıar yapılmaktadır. 
Adres; .<\lemdcir Caddesi 23 Sultanahmet Trl : 33 17 37 

İlâncıhk: 9202/3334 

Tasarruflarınız» 

lO NİSAN akramına Icatfar 

Z i r a a t B a n k a s ı n d a t A B i a v u ı » 

MİLYONLUK 

• _ • • 

" » 1 ^ f i . . 

ÇEKILIŞI 
T.C IKM^AAT BANKASI 

y^P/y^^.., 

4 4 » 4 â 4 4 « * * * < I Basın 4850) 548 

ist Akşam 3335 

8 NUMARA 
P A S S I» 

ö r g ü Makinaları için sıraya 
giriniz 

Dr Tüksel Fenercloğlu Sıhhi- i 
ye Serçe Sokak 14/D • Ankara { 

Ankara Akşam — 3266 { 

niiKonLiT 

SAYIN DOKTOR VE ECZACILARA 

Tel. 274971 

ARI 
BİSKÜİ FABRİKASININ YENİ BİR İMALÂTI 

GRİSSİNİ 
^ GRİSSİNİ iki defa mayalandırılarak hu

susî pişirme tarzı ile şişmanlatıcı bü
tün maddeleri azaltılmış bir gıdadır 

VGRISSINI içindeki nişasta miktarı düşü
rülmüş olduğundan karaciğeri yormaz. 

• GRİSSİNİ şişmanlatmayan fakat dovu-

ran bir gıdadır 

Kapalı torbalar içinde satılan GRISSINl'nin 
(iRrakende satış fıatı her yerde 2 0 0 k u r u ş t u r 

Uineüık: 8193 - 3344 

iReklâmcUık 990i 3343 

İSTANBUL ASLİYE İKtNCl 
HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN: 

E M I N O . 19S2/378 

Maliye hazinesine izafetle İs
tanbul Muhakemat Müdürlüğü 
taralından Beşiktaş. Kuruçeş
me mahallesi. Üvez sokak No. 
11 de mukim Nikola oğlu So-
tirınm aıeyhıne acılan gaiplik 
dâvası sonunda. Beşiktaş Ku
ruçeşme mahallesi. Üves so
kak. 163 ada 34 parsel gayri-
menkulün 1/4 hisse sahibi Niko 
la oğlu Sotirinin gaiplıginır 
hüklim altına alınmasına, tem
yizi kabı) olmak üzere 27 i , 
1984 tarihinde karar verilmiş
tir. 

Nıkola oğlu Sotirinin ilanın 
vayiD gününden itibaren 16 
gün sarfında, hüküm aleyhine 
temyiz talebinde , bulunması, 
aksi takdirde hükmün kesinleş
miş olacaiı bu ilân İle tebliğ 
olunur. 

(Basın: 4755—3328» 

NİKEL FERMUAR 
TEK SATICISI 

hipertansiyon 
tedavisinde 

FATıMA G İ R İ K — Ö Z T t ' R K S E R E N G İ L 
Y ı l ı n e n n e ş e l i e s e r i n i y a r a t t ı l a r 

FATOŞ'UN FENDI 
TAYFUR'U YENDİ 

* Diçer Rollerde Vahi üt. - Hüsrvin HARADAN — Mnıafter 
N î B l o G t L - Reha Y t ' R U A K t L — Kenan F O S F O K O ö L t 
- Ha>ati H A M Z A O G L L . 
\TTa Filmin bu kahkaha tutanı yarın GOLBAi^I — MELEK — 
Vl 'R - Sinem.ıtarında. Ra^er Film Takdim eder. 

.•\nkara .Sine Reklam 201 — 3336 

hidroflumetiazid 
reserpin 
ve protoveratrin 

IHYASAYA VERİLMİŞTİR. 

ilâncılık 9423 - MKt 

PÜMUKLU EKCSE SRTIŞI 
Malatya Fabrikasının 140 cm, enindeki 477 tip Göm

leklik ve Ropluk Ekosesi çok ucuz fiatlarla Sümerbank 
tnağazalannda toptan ve perakende olarak satışa çıka-
rılmı.şlır. 

Sayın müşterilerimizin ve bilhassa gömlekçi ye top
tancılarımızın bilgi ve alâkalarına sunulur, 

S(̂ MERBANK ALİM M S^TÎM MÜESSESESİ 
lv,>ın 4573) 3320 

\%j^m.9wmmmmm ^fn8i.pdnmiştir. 

YUNUS DİKER 
Tahtakalv Cad.3^-Tel:27^971 

(ReklamcUık 90B) - 3342 ^ t A A A » BEKtAMt İİ/1S7T 

Göksel ARSOY - Türkân ŞORAY 
Bu yıl İlk deta — Aşk, müzik, renkli ve silıır dolu bir filmde 

Beraber 

B İ L L U R KÖŞK 
Kısmpn renkli olan bu iılrade dıger rollerde: 
Behzat BUTAK - Aysel TANJU - Sanu HAZtNSES - ÇMI-
Nf MORAL. 
As Filmin bu muhtes-̂ m r>.t:iı vaun bUYÜK - CEBECt — 
PARK - SU8 - EMEK - sfYR^N Pmemnlanndn 
F^SFR FİLM Takdim edr-

file://�/nkara
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: Kadınlar onsuz ne yapar? 

Mata Hari, tanıdığım 
kadınların en çirkin 
vücutlu olanıydı... 

A NTOİNE akan su altuıda baş yıkajoıa usulünü ilk defa 
deneyen berber olarak ün yapmıştı. İki oda içerisinde 

açtığı berber salonunda ma§rapa, maşrapa suyla saç yı
kamak, ona hiçte pratik gelmiyordu. Süs olsun diye ha
zırlattığı akar çeşme bir anda yeni buluşunun temelini 
teşkil edivermişti. Yalnız süs olarak kullandığı bu çeş
meden neden faydalanmasmdı? Düşüncesini tatbik e-
dlnce de hanımlar arasmda büyük sükse yaptı. 
1»10 yılın» tesadüf eden Uk de

nemelerinde bö.vle bir kesiften 
bahsettiği zaman. çevresi dudak 
bükmüştü. Ama 1925 yılında Ro
manya Kraliçesine «Majesteme 
«alonoumda hizmet etmek isterim.» 
sözünü sarf ettikten sonra, her tut-
tuti ' altın oluveıdl Arada eittigı 
ev ziyaretlerin i Antoitıe şö.vle ö 
7tf li.vor • 

«Benim için bunlardan en ilg' 
«.ekicisi ünlü (.ahne sanatkârı Sa
ralı Bernhart'm evine «rtdişlm ol
muştur. Palace Males Herbes'de 
ki bu şahane daiı-e sanafkârm se-
.vahatlerûıden getirdiği kıymetli 
bıblolaı darmadağınık, ayağına do
lanacak kari'iiklıktaydı. İntizam 
ri>'nilen şeyden e<îer) o evde gör-
rc.-nediSim Ribı sahnede ha.v-
lanhkla seyrettiğim eüzeli kay
betmiş olmam da hayal sükûtu ha 
kınımdan beni sarsmıştı. 

MATA HARİ 
Mata Hari'ye gelince. Asım 

»USU. erkekleri «Idliren Vamp ka 
dm hunisi ha.vatında rayet sade 
idi. Harika bir dansö? olduğu id 
rtla edilen Mata Harimin bu kaa-
biliyetı üzerinde durmak benim 
ijjim değildi Doğrusunu söylemek 
ifap ederse onun hakkında söylenen 
dedikodulardan hic birine evinde 
tesadüf etmedim. Benim üzerim
de sanatkâr kadın olarak her hangi 
bir etki bırakmamıştır Bir sa
bah Boulogne ormanıııdakl TII-
l«»ına davet edildiğim. zaman, 
heyecanımı gdı-meliydiniz 

Hayatımda böyle şaşkınlığa uğ-
ramadım. Zira beni evinde sabah-
lığıyla karşılayan ilk kadındı. Vü
cutların Allahı. diye anılan rü-
cudu şaşılacak derecede bozuk
tu. Bana sorsanız tanıdığım kadın
ların en deformesiydi. 

Birgitte Bardot'a gelince. Salo
numa tik geldiği anda ürkek b»r 
bal*rln zannettim Hakikaten yû-
rüyü$ ve hareketleri filmlerindeki 
Ç'Plak kadınlardan çok, tyj klâsik 
bir balerini hatırlatıyordu. Buldu
ğum «aç formuna hiç itiraz etme-
* . V» sonradan hu saçlarıyla bü
yük babanlar elde etti. Bana her 
«eifSİnde onu Uk gördüğüm günü 
hatırlarım. Severim de küçük ya
rama rı.> 

Bugüne kadar 450000 kadının 

Caaus olduğu iddiasıyla Kursuna 
(UailMı dansöz Mala Harı 

basiuı taramış olan Antoine'niu 
hayatında hiç ini kadın rol oy
namamıştı? En büyüğünü, eşinin 
oynadığını »öyleraek şaşmamak ge
rek. Manikürcü olarak tanıdığı 
genç kızla tecrübesiz olduğu bir 
aırada evlenmiş ve bir daha da 
ayrılmayı düşünmemişti. 

Antoine hayat hakkındaki fel
sefesin) san'atla bağdaştırdıktan 
sonra <Dünyad» yapacaklarımı yap 
tim diyerek bugünlerde kaleme 
aldığı —Bütün basları taradım.— 
adlı hatıratını bitirmeye çalıgmak-
tachr. 

- SON .:-

Bu darlık, pahaiıhkta; ailenizle mesut yasayabil
menizin ve uMTCut galirinlz üt rahat geçinabil-
menizin tek çaren Bütçe yapmasını bilmektir. 
Posta Havale«lyl« 2 lir» göndenp Bütçe Broşürü 
ve müttmmim mslOmat; Jatoylniz. 
POSSİP, P.K. l«, Bakahlıklar, Ankara 

Ank. AK«AM — 917* 

•'•MMı^ •«Hn^»4 

Vakü DakiMirL 
\ . 
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Evden - eve Bütün Dünyaya 

TUZCUOGLU 
Hava Nakliyatı Servisi 

0tiÜm bu ^Irkdiedn 
Selahiyetû acentasidır 

T€l : 125863 

i I « ı a n : Juljette BENZONİ 

; - 287 — 
E Akşamın sezikme doğru, u-
; mumiyetle çöp taşımaya yara. 
: yan iki tekerlekli arabaya öindı-
: TÜdig] sırada da Ouzuı icindey-
: di. Keşiş de yanında yer aldı, 
E cellât ise arkaya Dindi Ok;jia-
: nn arabanın etrafını çevirme-
\ sinden sonra, küçük katile !?ast 
: le'den yola çıktı, Arkasınds ka-
: oa bir gömlek, boynunda 'se ip 
E olan Katerin, tekerlekitr rozuk 
\ yollardaki taşlara tıkıidıkça, 
; araba ile beraber zıplıyor ve 
: sarsılıyordu, trileşen gö'zlenyle 
• bir uyurgezere nenzemiçti Daha 
E şimdiden bu dünyayla iısisını 
E kesmiş intibaını uyandırıyordu. 
; Araba, tavuk pazarından «eç-
: tikten sonra, otellerle tıanianr 
E bulunduğu sokağa .saptı Genel 
E olarak hareketli ve ışık içinde 
E olan bu yol bu akşam nfidense 
: pek ıssızdı. Bütün evlerin KP 
: penkleri kapalıydı Ender yaya 
: 1ar ı.se acelelerinden başitınnı 
E çevirip meşum kafileye Tjı:ma.ıı. 
E lar Dile. 
E Refakattaki askerlerde- '.in. 
: «Herkes Bıırçonya Kapı.sına ı''t-
: mlü.» diye homurdandı cPakire 
E oradan şehre girerek Ah bii Ka-
E dinin neden biraz dan<< Tıcen 
E asılması için emir verilmedi 
n sanki! Şimdi biz de orada olur 
E duk » 
E Arkadaşı. «Elimizi çabUK lu 
E tarsak yetişiriz,» diye kar.s'!ık 
; verdi, 
E At üzerinde gelen çavuşları, 
; «Susun bakayım!» diye emretti 
: Şehrin dofu yönünde, binlerce 
: sesten meydana gelen keşi) bir 
E uğultu aksetmekteydi. Kafile 
E Sent-Krua Katedraline çıkan 
E yola sapınca, şehrin bütün kili-
: selerinin çanları çalmaya 'tasla 
: di. Bağırışlar ve yaşa sesleri de 
E kuvvetlendikçe kuvvetisııiyorat , 
E Okçulardan biri sevinçle, «Bft 
E kire şehre girdi!» diye baijırdı 
: «Çok şiıkür AUahım!» 
: Keşiş de alışkanlık cesinyK. 
E «Amin!» diye mırıldandı. 
E Katerin, «Neyime gerok.» gib*-
E lerden omuzlarını silktı. Hu çir-
; kin komedyanın bir an evvu sr. 
; na ermesine sabırsızlanıyordu. I-
. l l l l l l t l l l l l l l t l l l l l l l l l ı ı ı ı a ı ı ı ı l ı l ı ı K ı ı l ı 

Çeviren: Meral GASPfKAU: 

şin garibi şimdi nayallnde .*'"' ! 
yerine, ağabeysi Misel dö Mor ; 
.saln vardı. Genç kadın, nn"": 
Pariste Aziz Döni sokağı boyun \ 
ca darağacuıa doğru yüruj'üŞ"-• 
nü görür gibiydi Ama Miş»!'i' ; 
etrafında muazzam bir saia''»'; 
lığın bulunmuş olmasına ır.ıık» : 
bil, kendisi şimdi yalnızdı. Üst*-; 
lik etrafta, onu, hayatların tefi j 
İlkeye atmak pahasına kurtar»-: 
cak birkaç çocuk da yoktu. \ 

Yoı birdenbire genişledi Sent-; 
Krua Meydanına gelinmişti K»- ; 
tedralin oku andıran kul*!**'! 
nin tepesine hâlâ gün ist*'"'." • 
bir nebzesi takılı kalmıştı. BU- : 
,yük kilisenin kapısında t'iren '̂ j 
rubalarını giymiş bir papaz J^'; 
geçit resimlerine mahsus Düyw; 
haçı ,a.vyan bir diyakos, üd ** ! 
ro çocuğunun tuttuğu ^^"^ i 
mumların ışığında bekliyof'»"^' j 

Sevine içindeki şehrin sen ?"' 
rültü.'ü de gitgide vakH'̂ 'v •r<"3 

İdama mahkûm kadının '̂ *P* ; 
sinde bu defa Sent-Rrual '^ ; 
çanlarının şakrak nağmeleri »* J 
gibi tvışandı. Katerin birdenlP»*: 
isyan etti Ru mesut ınsanlsf"': 
onu ölmeve mecbur etmeve t^'; 
haklan vardı? ,Ani bir yaşî™» • 
özlemi genç kaduıın vüre*'«:, 
kapladı. Araba hir yanda:) '"*'' î 
danın düzensiz taslarının ü?^ ; 
rinde hoplarken, bahtsız ksrtın.ş 
bileklerindeki ipleri sarsmaya ' • • 
«Ölmek istemiyorum! B"'" '"'' • 
suzum! Suçsuzum!» diy* *" • 
»ırmaya haşladı, • 

fakat muazzam bir uğultu "' ; 
ııun bu feryatlarını bastırniJJî'* ; 
gecikmedi. Katedrale çıkan 3»''Ş 
dan birdenbire korkunç "•'' ** • 
labalık boşandı Meşalelerin '** : 
luıjundan gece aankı sı i ıdu; "•' ; 
muştu, Mevdatı göz açıp «»"* : 
yana kadar doldu, Evlsrın »^ • 
lan pencere.sjnden sarkınl^f "** ; 
gftrenk ipekliler ve İsietnfli *''-: 
tüler tâ sokagin tozlarının ıÇi"' : 
kadar indi. tnsan seli. Kare rint'': 
bulunduğu arabanın yoluna f" ; 
vam etmesine engel olmuştu ; 

(Devamı • •"• ; 

Copvringht Opera Munrii^^„i 
• • • • • • ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı t ı ı ı ı ı o ı * ' * ^ 

Kugün matinelerden itibaren 

İNCİ SINEMASİN'da 
Bu Konuda şimdiye kadar'çevrilen rılimlrriıı en tüzeli, terb>-
yevi rahnelerle dolu küçük büyük herkesin her ebeveynin gör
mesi lâzım gelen bir şaheser, . 

MıŞÛN KAPLAN ÎERBiYECiSi 
Renkli — Türkçe 

Ankara Meriş: !İİ14/Xt*) 

-£aL/ 
O KOCı « 1 M u t • ı s Nlaaal BaglNla. 

rın4an yvdtrn ]Mld«m*ria, İcmdl U-
İMinlal fcradlnls haltodaealainis. 

BOĞA: (21 Mlaan . 21 MaTU) fiipha-
larlalata, kıakan<;lıkl«»tmn" r«» l» •!-
du<runu anhyacakaınu, 

© İKİZLER: (22 Mayı» - 22 Haalran) 
KandlaUdan ynU elan klBiMtara tel
si daha Hkifi ı ebaalıtıına. 

YCNOZÇ: (23 Haıiraa - 22 Taraanu) 
Toplum hayatınızda dfüıa UıUyatlt 
harekat «din, dadikedu yaralablUNims 

O ASLAN: (23 Tanunuı - 22 Agualoa) 
SavdlğbıU InıaBla bit « n l r a cıkaıa-
ms mulüaınaL 

BA«AK) (23 A«»«>o( . 12 CyluI) Ev 
İCmlılsda b a n düı»n»lıUkl«r «taıMBl-
sl bozabilir. 
^ g y TERAZİ: (21 Eylül - 12 Elriml Ho | -
M M lanmadıduua Icimsalarl* vakti « • -
^^^ çlrmak aerunda kalabtUraittis. 

AKREP: (23 Eleteı - II Kaauı») Afla-
nizla llfliU aıkt bir masaU Icıaa »a-
manda halladllacek 

® YAY: f22 Kaaun - 21 Atalık! Oücü-
nüciln Uatttndo eUn taoabbttala» «>-
rlsmalclan laciMBsUtınu-

OÖLAK: (22 Aralık - 21 Ocak) Faz
la muhafaaakâr » • katı elmaktan 
vasoecin, daha yumuşak olun, 

O KOVA: (21 Ocak - 19 Şubat) Oıijtaal. 
Uk v« yaratıcılıktan hoşlanan tabia
tımı, vanı ımkAnlar bulacak. 

öALlKı (2B Şubat - 20 Maıt) MiBBan-
i ı j ımı yüaündan bos T»«« «ki»»» Içi-
n« düsüniyonucuz kandlnlal. 

OW,UEyUAONA,HİC 
A\£l.lfAOAN CMMIVDB. 
S U N • 8 « r 

^ VAV SELM/i^ 
cıâiNA Netzc-LECoes"\tsi ? \' / 

Nazlı ile Hamza 
VUMU2CAGİN 
IŞİDlia. O N U N 
DİŞI-SBİN>N 

•gün^fS 
Ş&K R:keTAKllN 

kOLĞlDI HALÂ e Ü N D E . 
^VAKlû\<LA(2\NA D û 

BUUA^MV^ 
-y— 

ZAMANE ÇO— 
cuua^cı 

.^','liJiJüiijjmu.winiM£ı 

Bulmaca 
SOLDAN S A t A 
1 — B a t ı » . 2 — 
tUçU bmyılma. j 
3 - Bir bat •• 
dalı, YarU maL 2 
lara konan rü-
muz, Kuzu *•-
,1. 4 - Taral 4 
btr nbla, BM< 
lanın*. S - Ta. S 
tik. a»r*. • " . 
BaytandaB ön-
ctld «üs. T - 7 
TwJ trtn b*' 
niiBtorladtn, !•• I 
luıp iftdtıi. t 
~ a«ntt) kara* 

• • » I 
II • ! I I i I i l HMM 

Pll-ıF» ^ 

VUKAHIDAN AŞAĞI: 

I ... Galifin*. 2 - Doğunun büyük ta-
Fifcçlu. 3 - Lizanın yttıda birinin ranul, 
tıln. 4 ~ Tutumıal, S — ttalya'nın bafkanii, 
Aj«ittortn ifL ( _ Çek dağu. Bir maıhaplan 
olan ktnşa. 7 — tArsnç- < - Bir amir, Kara. 

DuNKiT BULMACAMIN Ç6Z0M<Jr 
SOLDAN SAAA, 

I - Mart ty«. J - Aıi, Yılla. S - Davet, 
AL 4 - Alımı. S - Al yol, Bk. • - Ula. 
7 - Arlakl. I - Z», Dü (m), 

YUKARJDAN A|A«I: 
1 - Madrabaz, a >. AM. Ra. I ._ nirayai, 

4 - E| «lan. 5 AynlA » - Ya, AM. 
T - tınma I -. Altlnlı. 

^ J Bu vouOûN eioca^ 
.S6NİZ BASİNİZ 

Vadiler Hakim' 

NÜ OM-y otve BÛTDN vceevA-
UeVCCaCAL Mı TEMükCEVe ATâCAl̂ . 
MAKyDT.^lliJ<AQûe OUSINIDIC' 

AVie/DT'LrtM 
OeNHASEat 
ypLpAN 

•w*^ m^^ 

İST.VNBUL 

7,30 Türküler 
7,4» HatU muıUt 
8,00 Haberler 
1.15 Orkcıtralar 
1,30 Çeıitlj müılk 
9,01/ Saı ve «arkı 
1,30 Kücuk korner 

12,00 Orkazlralar 
12,30 Sarkı: B. Oral 
12,&a Hafif müzik 
13,00 Haberler 
13.15 Plâk dolabmdaa 
13,30 Sark>: i. Aiatey 
13,S0 Riim ve melodi 
14,15 Türkü: N: Tuiekd 
17.05 KaUc muıikizl 
17,30 FasU topluluğu 
17.57 Kısa ilinlar 
18,00 Reklimlar 
19.00 Haberler 
19.30 Vercii konuzma» 
19.40 Şarkı: R. Erten 
19.58 Kıae ilânlar 
20,»a Faruk Akel Orka, 
20.30 Şarkı: A, Yavazea 
20,50 Diskotekten 

ANKAR.A 

21,15 Küçük konser 
21.30 ICücük koro 
22,00 RekUmlar 
22.30 Danz müziâi 
22,45 Haberler 
22.55 Ara melodileri 
23,00 Gece konseri 
23.3» CazitU müzik 

İSIANBtL İL 

11.00 Danz müzıOI 
1I.3U Caz pltkları 
U.OO Müzik 
19.30 Aksam müziM 
20.00 İngilizce 
20.15 Plâklaı arasında 

20.4S Haiıf müzik 
21,00 ODerellerden 
21,30 Gece konseri 
23.00 Çeşitli müKk 

POLİS RADİOSO 

11.00 Şarkı: Z. Muren 
11.20 Konusm* 
11.25 SevUen sesler 
11.40 Türkü: M Akoün 
18.00 Sarkı: N. Can 
U.20 Cav zasti 
19.40 Türkü: A S e n ' » 

6.30 Ganaydın 
7.30 Sabah müziği 
7.45 Oyun havalan 
8,00 Habcrlez 
8.15 Haiit melodiler 
8 30 Kadın dünvası 

12.02 Çeşitli müzik 
12.25 Küçük ilânlar 
12.30 Türk müziâi 
13.15 Öğle konseri 
13.40 Sarkı: İ. Nedim 
14.00 Dans müzİQi 
14,30 Türküler 
14,45 Sarkı: Y, Kip 
17,02 İsveç'ten müzik 
17,30 tncesaz'dan 
18,08 RekUmlar 
18.30 Küçük İlanlar 
18.35 Yurttan sesler 
19.25 Hava durumu 
19.30 Şarkı: M. Güyer 
19.50 Uykudan önce 
19,55 İki melodi 
20.00 Vcrsi zaati 
20,10 Sarkı: N. Güyar 
20,30 Küçük konıtr 
20.55 KUcük illıılar 

21.02 Tiyatro 
22.00 T.B.M.M. saati 
22.1S Caz ve cazcılar 
22.45 Haberler 
23.40 Çeşitli müzik 
.J^KARA İL 

Sınen% a -Tl v a t ro 

17.00 
18,00 
II,2S 
19 00 
10,31' 
11.45 
30.00 
2l,t« 
21,10 
22.00 

Danz müziği 
Radyoda okul 
Aktan) konseri 
Caz müziâi 
Almanca cl*n 
Almınca mütik 
20 VÜ8VII mü>lql 
Ca2; E, P»kein 
Danı mü'i^i 
Bir epar» 

BEYOĞLU 

ATLAS: Yetiiükler üs -
tönde: G. Grand, 

EMEK: Yedi SilAhsörler 
Y. Brynner 

İNCt: Taşralı Kız. A. 
Isık. 

KERVAN: Sevgili: M. 
Chell. 

KONAK: Bu Toprak Be
nim R. Hudson 

LÂLE: İki numaralı şif
re: 

LÜKS: Taşralı ki;;: A. 
İ fş ık 

LEVENT: Gangsterin 
Sevgilisi- R. Tavlor, 

RÜYA: 7, Silâhşörler: 
V Brynnar 

SARAY: Toto ve Kleo-
:>atra' Ronkli, 

StTE: 7 Silahsörler: Y, 
Brynner, 

SAJf: Ağaçlar ayakta ö-
lür: .V Kenter, 

TAN: Avrupa'nın -Sıcak 
Geoeleri: Renkli 

YENİ TAKSİM: Cilâlı 
tbo kızlar pansivonun-
cl:ı: F, Karakaya, 

YENİ ATLAS: Ağaçlar 
a.vakta rtlür: Y. Ren
ler. 

YENİ MELEK: Pevton 
-A.sıklavı L, Tıırner 

YENİ AR; Abidik gubi-
dik: Ö, Serengil 

YILDIZ; Tafralı Kız A, 
Igık 

İSTANBl'L 

ALEMDAR: .Vlevlıaııed; 
AY6U; Tıjj gibi dclikdiı-

. Iı F, Akın, 
• ^ULVAB: Hızır Dede A, 

Işık 
MARMARA: Mavi Melek 

M, Brttt 
KÜ1,Ö1>- fsşehrs'leha»!)-

Taşralı kız: A, I«k, 
rtJNC^ 'Gaetoomanoasal 

1 — Tophaneli Osman: 
i, Günay, 2 — Lek*H 
Kadm; N. Koksal, 

MELBK (Byüp): I -
T»sral) ki2' A T«k, 2 

- Canı sakızı: O, Gün-
sJrıı.v. 

MİLU (fiiilat) Ayrılan 
yolI«r: O. Çelik. 

ilENK "Fatihi Bu Top
rak Benim, R, Hudson 

ŞIK: Taşralı kır.: A. IşiK, 
YENİ (Şeh/adebaşU: Pey-

ton Aısıkları L, Turner 
YENİ: (Bakırköy) P.e -

kinde S.'i gün renkli. 

KADİKÖt 

CELtKTAS : (Kartal — 
M.ıltepe* Donanmanın 
Melekleri: T. Curti.=i 

SİNEMA 83: Taşralı Kız: 
H. Koçyiğlt, 

OPERA: Taşralı kız: A, 
Uık. 

ÖZEN I Yeldeöirmsnil : 
Markapolo: Renkli. 

SUNAR: (Üsküdar» 1 — 
Satılık kızlar: Türkçe. 
2 — .lerry Le\vi5 eSlc-
niyor, 

REKS: Aıuıa Frankın 
hâtıra defteri, 

YURT: Hızır dede: , A. 
Işık 

SÜREYYA: Ölmeyen 
Aşk: J Gabin 

KULÜP: (Beylerbeyi): Ci 
lalı İbo kızlar pansi
yonunda: F, Karakaya. 

TİYATROt-AR 

AKSARAY (CÖCOR OPE^ 
RA: K O Ç E R O , Pa/ar-
tesı lıarıc tıer eün 
21,15 çarşamba cumar
tesi pazar 18,15 de 

ARENA: SBZAt vo 
KLEOPATRA paz»r 
İl) no ve 2115 oazarte-
si salı 18 ve 2' 15 
DOKTOR Kİ KOTA ve 
KADİNLARİ- çarjaın-
bs perşembe, cuma 
18 vp 21 15 cumartesi 
15,3C ve 21,15, 

AZAK: MTJHTtSKM 
SERSERİ: Pazartesi, 
Sah Çarşamba, Per
şembe 21.15 Ayrıca çar
şamba .16,15 de, İPEK
Çİ MERHUM: Ctıma 
21,ıs CumartcRi, Pazar 
21,15 vt 16,15 

BULVAR: KART H0n07, 
Paıaı»««t hsric tıarrt" 
21,1* canamb» cn-
martrıl v* Di2ar 1015 
da 

OORMEN: ÖAHA.N» iO-
ĞÖBTI ER Pazartoal 
hane neı gece î l , l6 de 
çarşamba 18 cumartesi 
18 de 

FATİH: YEDIKCl KÖ
PEK Hereün 21 nazar 
15 30 

İSTANBUL (Elhaır.ra) ÜS 
Ki,';iye Bir Yatak. HergüO 

2i.15 Çarşamba CTI 
roartesı Pazar l» de 
GENERAL ÇÖPÇATAN 
Hersiin 18.15 de. 

GEN—AR: BİTMEYEN 
ASK: Pazartesi hariç 
her gün 21,15 de cu
martesi, pazar 15 de. 

KENT OYUNCULARI: 
rOormen Ttvatreıul 
GÜLKREK GtRIN Car 
samba nane nereür 18 
Pazartesi 18 ve 1\ 15 da 
KALBİN SESİ HAL
KIM GÖZÜ: Sah, Cu

ma ı s de. 

KÜÇÜK SAHNE: BÜ -
TÖN KADINLAR GÜ-
r.ELDtR Salı Çarşam
ba 21,15 BÜLBÜLÜN 
SESİ Persem be Cuma 
Cumartesi Pazar 21,15 
ayrıca cumarteai Pa
zar 17 de 

KARACA: Himmeti A-
linizle Pazartesi ha
n e her rün 21,30 PaAr 
15 da, 

KADIKÖY: ÇİM ÇIN Har 
fün 21 d* 

OBALOÛLü: KBRESTt-
Cl TEVFTK BEY Pa
zartesi harto hereün 
21.15 Çarşamba İS cu
marteai oazar 15 de 

SİTE: E V a t İ K OYU -
Nt) Her eiln 21 da. 

TEPER ASI: SEZl;AN'»1 
İYİ I N S A N I : Salı D«r-
îembe cumartası ha
riç heı-ffün 21 de P»-
rar IS.Sft da, 

OSKÖDAHı ı.̂ YANCI -
LAR- Cum» harit ner 
fttn 21 d« Pa«e/ lyn-
m 15.S* da 

Imtiyaı Sahibi 
MALtK VOLAC ' " 

Ctnaı Vayııı MUdUrt): 
• U.HAM1 SOYSAt — 

Sorumlu Yıtıiılan Muautıtt 
DO4A« CAH — — ' 
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Londrada 
300 
nümayişçi 
tevi(if edildi 

LONDRA. AA. 
Londra yalçınında Ruislip'deki 

Amerikan Hava Üssü etrafındm 
nükleer silâh aleyhtarlarının dün 
yaptıkları nümayiş sırasında po-
üs 300 kişiyi tevkif etmiştir. 

Polis üs etrafında gayet sıkı 
wr kordon yapmış ve bu kordo
nu yanp üsse giremiyen nüma
yişçiler, bunun üzerine yolun or
tasına oturarak, trafiği saatlerce 
aksatmıştır. 

Polis derhal harekete geçerek, 
nümayişçileri yolun kenarına ta-
Viniş veya sürüklemiştir. Bir 
çokları hakkında nara leza.sı ke-
*"miştir. 

İskoçya'öa Rosyth deniz üssü 
wannda yapılan benzer bir nü 
«ayışte 1,5 kişiden 100 sterlinden 
'azia para cezası alınmıçtır. 

ZâlERlE MBIS ARASI 
YASEAN: NAŞİT ULUG 

MUnEFiKLER İÇİN ÇIKAR YOL 
MÜZAKERE MASASINA OTURMAKII... 

Hariciye V»kıU Yutuf KtnU B»y (Prof. Ien(|ir»»k) 

;;;I;M::;;;;;;:I;;H;İİH;;;:!:;:;::İ:!;::;İİİ;;BİH;İ::IM:::I;;;;;;;H::!;:M:İ;;;;;::;I^ 

BIBI ERKEK 
BIBI DI8İ 

Yazan: İLHAN TARUS 

Paris toplantısında Lord 
Gurzon ile Poincare çok 

i sert şekilde tartışmışlardı 
— -15 — 

i îngilizer o gün şöyle düşünüyorlardı: ..Donanmamız Bo
ğazlara nâkim olduğuna göre, Türklerin Trakyaya ge

çebilmesi için biricik, yol, Boğaziçinden İstaaıbula atla
maktır. Pu halde İzmirden, İstanbula doğru yürürken, ne 
diye istikametini değiştirip Çanakkale'deki yan mevkile-
rimize hücum etsinler? Öbür taraftan Mu.stat'a Kemal, asıl 
kuvvetlerini Trakyada çaı-pışmaya sokacak olursa, biz tam 
kilit mevkiini muhafaza etmiş olacağız ve onun hem kara
dan, hem de denizden bütün irtibat hatlarını tehdit ede
bileceğiz. > Fakat bu düşünüş yolu iflâs etmek üzere idi 

A^KJL DOJVÜlSI 
Cücen: 7?em^' TÂ^^ıe^nett^ 

I-. GL^ /sA OU AA AOl Ğl i ÇJIN 
Oı t - i i_ C I C C İ E T İ A / M ' 

ÖDE-y eA/^•|VE.CBĞ.\AA ... 
.AMA ÇAl-K^^^k^lL-i— 

I2.İM '. 

— 41 — 
,,^ '̂*? artık uzun etmeğe baş-
^ » . iki kaı-deş fibl yatama. 
^m^ aıyorsunv Ben yatarız dl-
ywum. Bakalım kim nakl, ;ı-
^-cakv çabuk ol yalnız... Sert-
™z soluğumuz kesilmezse, vs,-
"^n zoruna merak uyandırmış 
Oluruz... Hadi şekerim. . 

_̂  Ne dolaşıyorsun ErdoŞarı'.' 
•-ülfetim neredeydi? 

basındaki çiviye asmadın mıydı? 
nf . l" f"'̂  aPtallaştı Vallahi., "ur bakahra... 

Erkek pencere yamada, vata. 
\L.^T^ kıyı dilimine uMndı 
av.» , "*'• yumuşaktı ki.., 1-
"yle yokladı, «Aü!» dedi. 

Elferida kıpırdandı: 
~ Ne var gene? 
- Altımızda iki yatak var. 

*«^Iîıç düşünmedik 

»layu^"'.^' ' '^"'*' '"'^'"' >'*"'>i 

tahı^"^''"'**" *̂ ^ çıkmadı. Or-
s £ l S . ' " ™ ' ya. deniz-

den camlara vuran titrek, çizgi 
çiîgi ışık pikenin altındaki ka
bartıyı iyiden iyiye meydana çı
karıyordu. Saç yığını da ak yas
tığın üstünde iyice seçiliyordu. 

— Oh, Sakız gibi kokuyor ör
tüler. 

Erkek sustu bu kez Sov.ıye-
cegi sözü kestirenıedi. Neden !>on 
ra mırıldandı :— 

— Kalkacak mısın? Bekliyo
rum... 

Gene ses yok. 
Deniz, kıyıları alıp götürüyor

muş da açıklarda yıkayıp gen 
getiriyormuş gibisine, hamarat
tı, sevinçliydi. Bu susuş içinde 
odalara gelip sağı solu dolaşma
sı, kolaçan etmesi, yatakları, yor 
gaııları okşaması beklenirdi. Er-
doğanın bağrına doluşuveren ya
şam kasırgasını müziğiyle, sar
ması umut edilebilirdi. Elferida-
nm fısıltısı büsbütün anlamlı 
geldi ona: 

— Yat Erdoğan... Bak ne anla
tacağım vsana... Yat şekerim... 

Erkek ayni dar çizginin içine, 
ama bu sefer daha rahatça, u-

zaildi. Kadına arkasnıı donmuş üi 
tu. .Ama dışardaki kulağını te- iji 
tikte tuttu. Sanki bu mırıltılar ji; 
da Side denizinin içinden geli- :|: 
yordu: ji: 

— Ya Güney Hindistan'da, ya % 
da Seylânda evlenecek kızlarla i:: 
oğlanları ciddi bir sınavdan ge- ::: 
çirirlermiş. Bu cidd sınavın jşj 
şüphesiz en ciddi aşaması oa. ;;; 
çırılçıplak, bir yatakta, bütün bir İ|j 
gecp tertemiz yatmaları, uyuma- ::: 
lan imiş. Bundan yüaünüa akıy- :;: 
le kurtulan gençler, geçiri .̂;r |:: 
hevesle değil, gerçekten akıllıca i;: 
niyetlerini ortaya koyarlarmı?! Jij 

Erdoğan kıpırdadı.: Elferi'Ja, |İ: 
kısa bir aralıktan sonra, yenid-'n ::: 
fısıldadı: ;•:: 

— Uzağa gitmek niye? Aım jj: 
memleketinizde de bu gelenek, jji 
belki de çok daha sert 
ha güze! bir biçimde, 
gitmektedir... 

— Elinde olmadan: 
— Nasıl? diye belini 

erkek. ::j 
(Devamı var.) ::: 

:::::II:I::I::I::I::İ»::IM::!I;:HH:::BH:R:H:)I:Ü»::::»^^ 

çok ''a- ::: 
yaşayıp ::: 

oynattı 

M. KEMAL KAN DÖKMEDEN 
GAYESİNE ITLAŞAC.\KTI 

Mustafa Kemal, büyük zaferinin 
me.vvalarını, kan dökmeden, müza
kere Ve teshir yolu ile kazanmayı 
bilen bir "dehâ» idi. O da onu an
lıyordu. Mustafa Kemal ile rnüza-
kereye girişmek volunun acık ol
duğunu göni.vordu. Gelen haberler, 
onun azmi karşısmda T^ondra'da 
havanın bambaşka bir istikâmete 
döndüijüııü Eö??teriyordu; 

İngiltere Haricı,\'e Nazırı Loı-d 
Curzon Paris 'e gideceği sırada 
Paris ' te milli hükümet in y a n res-
n-.i temsilfı^i olarak bulunan Dr. 
Nihat Reşat Belger'i Londra 'ya 
davet ede ro j •su sözleri «öylediji 
öğrenilmişti: 

«— Çanakkalede İngiliz \ e Tijrk 
birlikleri biribirine karışmış bir 
durıttndadır, EJer Türk askerleri 
İngilizlerin üzerine ate^; ederek bir 
savaşa sebep olurlar da ve Musta
fa Kemal Pa^a, bunun kendi eniri 
hilafını yapıldığım bize bi^di^ir^e,• 
biz, yani İngiltere hükümeti , bu 
vaziyeti ha rp hali saymıyacaKız.» 
Bu sözler. İngilterelim blöfünüıt 
sonuna geldiğim gösteriyordu. 
Lloyd George'nin iflas eden siya-
«etindejı soma. 30 eylülde Paris ' te 

müttefikler »rı;M toplantı bis-Iaınış 
bulunuyordu 

Müttefikler. Mustafa Kemal'in a-
zim ve iradesi karsısında bu top
lantıyı vapms,k zorunda kalmışlar
dı, Lord Cuızon, Paris ' te yapılan 
toplantı lar »ırasında Fransa Baş
bakanı Poii'Car^ ile adamakıllı 
çekısmiçlerdı. 

Poincare. Curzon \'e İtalya Hari
ciye Nazırı Sfroça, bu tart ışmalı 
toplantıda Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümet ine bir nota ver
meyi de kararlaşt ırmışlardı . Ancak 
görüşlerin tesbiti sırasında Lord 
Curzon yine bir çok güçlükler çı
kar t ıyordu. Tül kiye'nir. Avrupa sı 
nır ları üzerinde tar t ı şmalar açmı..--
tı. Ancak. Ankara Hükûmet i 'n ın 
millV misak üzerindeki azimli ve 
.sarsılmaz karar ım bilen Fransız ye 
İtalyan nazırları, İs tanbul 'un Doğu 
Trakya ile birlikte geri verılmesii-
n1 istl.vorlardı, tnglli / Hariciye Na
zırı da oazı >.?rllaı!.'' .-vınund,- bu 
na katıldı. 

Müttetikler 'lüıkı.ve kaışısında 
durura tesbitıne çalışırken öte yan
da 'Vunanistan iç karı«ıklı)clara ve 
bir ihtilâl hareket ine sürüklenmek 
te idi. 

(Devamı var) 

îf 
1964 Y I L I N I N »GÖRÜL M E MIŞ-DU YULM A M İŞ Z E N G İ N L İ K T E " 

Öord 
ÜALAX1E 1964 
FORO Şirketi tarafından şim
diye kadar satışa arzedllen 
büyük boy Amerikan arabala
rının »n güzdi v ı en sağla
mıdır. PURO-FAY Piyangosu
nun büyük ikramiyesi bu ;a* 
hane lüks araba, Mecidiye-
köyde, Motor Ticaret A. Ş. vit-
rinlorinde teşhir edilmektedir. 

TO adet 
ARCELÎK 

BUZDOLABI 
Kalite bakiRiından en ijstun 
buzdolabı olarak memleket 
çapında şöhrete sahip olan 
ARÇEIİK Buzdolabı yaz ve kış 
yuvanızın sajlık ve konfo* 
r u n u . u 1)1 ü k i l j l ^ u^lirj^ 

PİYANGOYA İŞTİRAK ÇOK KOLAYDIR... '-i adet Puro Tuvalet 
Sabunu kabı ile 3 adet Fay Temizleme Tozu üst yuvarlak kapağını 
biriktiriniz. Bunları bir zarfa koyarak arkasına mutlaka açık adresi
nizi yazınız ve (P. K.24 - İstanbul) adresine postalayınız. 

TALİHLİLER 29 HAZİRANDA İLAN EDİLECEK... Zarfların son pos
taya verilme tarihi 22 Hazirandır. Göndereceğiniz zarflar teker teker 
numaralanacak ve 28 Haziran Pazar günü Noter ve Davetliler lıuzu-
runda yapılacak kur'a sonunda 1 talihli FORD marka otomobili, 10 
talihli birer ARÇELIK Buzdolabı, ayrıca 100 talihli birer düzine 
PURO TUVALET SABUNU, 100 talihli birer düzine FAY TEMİZLEME 
TOZU, 100 talihli de birer kulu ARI BİSKÜİSÎ kazanacaklardır. 

KURA NUMARAURINIZ ADRESİNİZE POSTALANAKTIR... Kura 
numaralarınız zarfın arkasına yazacağmız adrese bildirilecektir. Her 
3 Puro kabı ile 3 Fay kapağına bir kur'a numarası verileceğinden 
bunları tek bir zarf içinde gönderiniz. Tahdit yoktur. Üçer üçer 
PURO kapları ile FAY kapaklarını ayn ayrı zarflara koyarak dile* 
diğiniz kadar zarf gönderebilirsiniz. 

NOT: Puro Sabaa FabriâBf», Gtipin Liboratustr» ve Fâal Ajaraı mensuptan 
müsabakaya kaUlamsılar. 

Terkibinde 
TEXAPO^ Z bulunan 

köpüklü • deterjanlt 

fay 
Temizleme To%u 

herşeyi 
duka iyi lemisler 

terkibinde krem has»alart 
ve G'ii bulunun 

bol köpüklü • nefin kokulu 

PURO 
Tutalet Sabunu 

en ünlün UaiiU tuvaiel wh»nudaP 

rAAL. a4M/»m 
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Kültür koleji çocuk 
resim sergisi açh 

JLK ve ortaokul çocuklarının yaptıkları resimle r, onların iç dünyalarını anlatırlar. Bu bakım
dan çocuk resimleri büyüklerinkinden farklıd ir. Çünkü çocuğun görüş ve duyuşları, kendi

lerini i lgilendiren olaylar ve olayların sahneleri bizi ilgilendiren .«ekliler dışındadır. 

_ ^ » M a B » B » l 

Sn iştahsız 
çocukların dahi... 

Seve Seve 
yedikleri 
Paro Çocuk Gıdası 
yavrunuzu besler, 
sıhhatli oe neşeli yapar 

pMto BESLEYİCİ 

ANA SÜTÜNE EN YAKIN ÇOCUK GIDASIDIR 

• • • • • • • 
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faal 2158 — 3350 

İnşaat Teknikerleri Alınacak 
H a c e t t e p e A n k a r a Çocuk Sağlığı Derneğ i İ n ş a a t l a r ı n d a ç a -

Uşt ınl t ı ıak üzere en az üç yu tecrübel i 3 ade t T e k n i k e r O k u l u 
M e z u n u e l eman a l ınacak t ı r İ s tek l i le r in H a c e t t e p e Ş a n t i y e Şef
l iğ ine m ü r a c a a : e tmeler i i lân o l u n u r . A n k a r a A k ş a m : 3386 

SANATIMIZ VE 
SAN ATÇIL ARIMIZ 

CÜTUNİ-ARIMIZDA sözünü ettiklerimiz daha cok sanatımızın 
kurulu.şuna yardım edeceğini umduğumuz ve bekledıklerimıı;-

dır. Onlar çoğunlukla sözlerini bitirmiş değil, fakat konuşmaları
na henü? başlamışlardır Yeni kuşağın baijanlı görülen bu sanat
çıları, .varatıcılıkları ölçüsünde Türk sanatım da meydana getire
ceklerdir. Gelecekteki yem calı.smalanna umutla baktığımız bu 
sanatçıları desteklemek görevimizdir. Ancak bu sanatçılar ken-
düermı her keresinde s ı raz daha içten, daha sağlam ve köklü 
eserlerle anlatmalıdırlar Burada ünlü İtalyan sanat tarihçisi 
ve eleştiricisi MARANGONİ'nın su sözlerini hatırlamak ver inde 
olur sanır ım: 

«Ancak sanat için yaratılan kendi sanatını yapabilir Sanata 
karsı kısır olanlarsa, sanatın her devresinde kendileri için değil, 
pı.vasa için resim yapacaklardır . Böyl»ce ortaya bir vığm yapma
cık, adi. budalaca yapılmış eser dökülecektir Bunlardan korkuya 
kapılmamak gerek. Çünkü zaman herseyı halledecek şaşmaz bir 
yargıya varacaktır.» 

Bilmeliyiz ki halk, eskiye göre güzel sanatlarla daha yakın 
bir İlinti kurmu.ştur Bu yakınlaşma sergiler, konferanslar, der
giler, konserler, sinemalar ve t iyatrolar voluyladır. Bövlece bu
gün az da olsa. sanal değerlerini anlamağa hazırlanmış ruhlar ve 
kafalar ortamı kurulmaya başlamıştır. Bir ortamın hazırlanmasın
da büyük yardımı olan sanatçıların gene bu ortam tarafından yar
gılanmalarını da tabii saym^ık gereklidir 

Son yıllarda açılan sergilerin, çoğu çağın sanat anlayışına uy
gun „ekilde soyut eserlerden ibarett ir . Bunlar içinde bizleri umut 
la ileri bakt ı ranlar olduğu •ada'- «aşırtan sergiler de o 'mus ve ola
caktır da Hem ne sergiler tşin acı tarafı, yıllarca usta bil
diğimiz bazı sanatçıların soyut sanatı, ora.va eriştikleri için değil 
de, bir moda seline kapılmışcasına uygulamaları . . Çoğu yaratıcı
lıklarını vi t irdiklermin farkında bile değiller Ama Marangoni'vl 
hat ı rhyal ım ve üzülmeyelim Zaman hükmünü verecek, değer
sizleri silecek ve sağlamlar kalacaktır . 

HAFTANIN SEHGİLERJ 
Alman Kültür Merkezi Galeri.sinde Nil Gerede, omer Uluç. 

Fikret Andoğlu sergiliyorlar Hk ikisini önceki yıllarda açtıkları 
başarılı sergileriyle tanı.vorriuk. O.vsa bu kere çoğu ifade değe
rinden yoksun resimlerle kaısımızdalar . Bazı kişiler bu resimleri 
beğenip duvarlar ına asabilirler Ancak bizim şaştığımız nokta. 
Güzel Sanat lar Akademisi gibi. sanat konusunda söz sahibi bir ön 
k u r u m u n da bu res imlen beğenip satın alması.. 

ŞEHİR GALER19I'nde -ju sanatçıların sergileri var; Niyazı 
Resnçlıoğlu, Gürol Sözen, Kâmil Dürüst. Gürol Sözen insan et
rafında dönen çini mürekkeb i çalışmalarım sergiliyor. 

Resnelioğlu, her zamanki gibi, resimden ne beklediğini bilen 
duygulu bir sanatçıdır. 

Yazan ve çizen: RATİP TAjjjR 
rs^^ fRUS] SABAH, BEYKOZ KASRININ ZÜMRUr /£ŞhJ ÇAYIRINDA. ALİ PCHÜ'/AHU ^Ç,'^ti 
'^KARA 180, ŞlRSAATTİR,<ARŞI KAI^ŞI/A lOlLEK.,. dU SIRADA 5lRyA^£Rl^l-"- ™^ 

ÇlKAG£iMiŞ,60R£ŞD£ DURMUŞrt' 

Çok kere bir oyundur resim 
çocuk için. Bu oyundan faydala
nılarak bir çok iyi yönler veri
lebilir çocuğa. 

Çocuk resim yaparken. bütün 
kuralların dışındadır, örneğin, so
kak kenarına dizdiği evlerin, dışın
dan içlen de görülür. Çizdiği bir 
bahçe ise ağaçlar yere yatırıl
mıştır. Havuzdaki balıklar tepe
den çizilirler 

i lkokulun ikinci devresinden i-
tıbaren çocuğa tabiat tan resimler 
yaptırı lmaya başlanır İnsanlar, 
ağaçlar, ha.vvanlar. v s . örnekler 
gösterilerek düzelttirilir. Ortaokul 
dan itibaren de çocuklara yavaş 
yavaş resim bilgilen verilmeye baş 
lanır. Kompozisyon, desen açık-
koyu. form. hareket , mekân ve 
perspektif bilgilen gibi Ortaokul 
çocuklarına, hattâ Use öğrencile- ' 
r ine soyut resim yaptırmak doğru 
olmasa gerek. Biı istek karşılığı 
olarak kırmamak üzere bu tip 
çalışmalarda yaptırtı labıHr ama, 
ilk. orta ve lise çocuklarının re
sim öğretiminin büyükler inkin
den farklı olduğunu, yönünü ve 
amaçlarını unu tmamak gerekir. 

Kültür Koleıi resim öğretmeni 
Nevin Çokav hanım, güzel bir ge
lenek kurmuş Her yıl öğrencile
rinin resimlerini sergiliyor Ço
cuklar kendileri yerlerini hazırlı-
.vorlar. sergiyi tertipli.yorlar Daha 
önceki yıllarda bu resimler Taksim 
Meydanında sergileniyordu tki 
yıIcTır da kıs aylarında Olgunlaş
ma Ensti tüsünde de gösteriyor
lar 

Kültür Koleıının sergisinde da
ha çok ortaokul çağındaki çocuk
ların resimlen var Bunların i-
çmde. soyut bir istekle çalışmış 
pek çok öğrenci olmakla birl ikte: 
gerek renk lekelen gerekse hıçım-
lerıyle etraflarındaki olaylardan 
etkilenen çocuklar da var Ve bu 
resimler hıc kayıtsız, içten, ken
dince bir dün.\ayı vantısıtan ger
çek çocuk res imlen , Lise sınıf
ları içinde de güzel resimler var. 
örneğin Levent ARŞIRAV güzel 
desenleri ve canlı renkleriyle gö
ze çarpıyor hemen. 

Bu tıp okul sergilerinin bir çok 
yönlerden faydalan var Öncüle-
.yin çocuklar sergilenen resimleriy 
le değerlendirilmiş olu.vorlar Bu 
gerçek değerlendirme sekli. çocuSu 
da büyük atılganlıklara ve istekle 
jönel t iyor . Çalışma gücünü ve 
kendine güvenim ar t t ı r ıyor Ayrıca 
kişiliklerini topluma kabul ettir
menin bir çaba sonucu olduğunu 
daha o cağda iken .ınlamıs oluyor
lar. 

hJU'l PAŞA OTURMUŞ.'iDtillANA DWAM £TMEL£RlNi SÖYLEMlŞTl..ALI PEHİ^I^Hoh^i 
KEMANEYf-V£RMlŞ,ŞAK KUNDESİNE GEÇMESİNİ SÖYLEMİŞTİ.. tr-O^DEyİ DOlDUK^j:-, 
1^0, AYAĞA KALKARAK BABASINI HAVAL ANDIRMIŞ. FAKALBiR TÜf(LÛ,ÇEVİREMEMI^" 
US T ÜSTE TEKRAR BD'lLEN OYUN BlR NETİCE VERMİYORDU.. 

Yatırım için çeşitli sahalar bulunabilir... 
Fakat yılların emeği tasarruflarınız için en İsabetli 
yatırım ne olabilir? 

Kuvvetli ve sağlam şirketlerin yüksek 
temettü getiren ve zamanla kıymeti artabilecek 
olan hisse senetleri, tasarrufları için yatırım sa
hası arıyanlara en isabetli yoldur. 

Bugüne kadar satılmış bulunan lOO.ÖOO'den 
fazla Ereğli Hisse Senedine sahip vatandaşımız, 
Ereğli'nin birer hissedarı olarak • daha Fabrika 
tesisleri faaliyete geçmemiş olduğu halde'brüt 
• % 6 temettü almaktadırlar. 

işte bunlar, müşterek ve toplu yatırım 
faaliyetine katılmanın faydalarını gören ve para
larına, sağlam ve kârlı yatırım ariyan İnsanlardır. 

Ellerindeki mahdut para ite, münferiden devamlı 
gelir temin etmenin müşküllerini takdir eden bu 
şahıslar, ihtiyarlıklarında ve emekliliklerinde de
vamlı gelir sağlamak, çocuklarının tahsil ve 
istikbalini temin etmek, seyahat veya acil ihti
yaçlarını karşılamak için demir ve çelik kadar 
sağlam olan EREĞLİ HİSSE SENETLERİNE sahip 
olmuşlardır. 

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

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

Ereğli Hisse Senetlerinden satın almak suretiyle Ereğli 
Demir ve Çelik Fabrikaları T,A.Ş.'ne yatırımda bulunmayı 
düşünüyorum. Bu hususta kat i bir karar almadan 
önce adresime mufassal bilgi göndermenizi rica eH'*rim, 

f. 

tsim ve Soyadı: 
Meslek 
Adres 

I J 

! • • 

\DAPAZARI BELEDIYESINDEN 
1 — 200.000.— Ura keşif bedelle bir garaj inşa ett ir i lecek, 

200.000 liraya 2 adet hidrolik damperl i kamyon alınacak, 40.000— 
liraya 1 adet 0.V50 tonluk Damperli kalnyonet al ınscâktı ı 

2 — Şartnamesi ilgili servislerde görülebilir. 
3 — Garaj mşaası 13.4.1964 pa7i;rtesi günü saat 16— da. kam

yonlar ın ise 3 jn ı gün saat 1 5 . - de eksiltmeleri kapalı zarf usulü 
İle Belediye Encümeninde yapılacaktır . 

i - Garaj ıns-aatmın muvakkat tenlmatı, 11250.—, 2 adet kam
yonun 11250- çöp Kamyonetinin 3000.- liradır 

5 - Garaj inşaatı eksiltmesine iştirak edecekler ihale tarihin
den tattı günleri hariç üç gün 9nce müracaatla yeterlik bel
celerini almaları. Müracaat dilekçelerine C Gurubu müteahhitlik 
karnelerinin eklenmesi şarttır. 

8 -- Taliplerinin teklif mektuplarım ihale saatinden bir saat 
evvel komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. Postada olan 
gecikmeler kabul edilmpz (Basın; 4220) 3181 

MAMUL UYUŞTURUCU MADDE 
ITHAL OLUNACAK 

TeptBk Mahsulleri Ofisi Gtne ı Müdür lüğünden 
A^j ; ıda cins ve miktarı yazılı uyuş turucu madde satm alınacaktır . 

Uyuı turucu maddenin adı 

Codtlne Purt 

Miktarı Kg. 

m 
Şartnameler Ankara'da üenel Müdürlükten, istanbul'da Beijik-

ta.'i'da Afyon İşlen Şube Müdürlüğünden ve izmir'de Bölge Müdür
lüğünden bedelsiz olarak tedarik edilir. 

Tekliflerin en geç 28 Nisan 1964 akşamına kadar Genel Müdür
lük Muhaberat Müdürlüğüne makbuz mukabili teslim edilmiş olma
sı şarttır. ' (Basın 4332) A. 2327 - 3311 

istanbul Telefon Başmüdürlüğünden 
Personel Alınacaktır 

Başmüdürlüğümüz için aşağıda gösterilen miktarlar ka
dar nersonel ahnacaktır 

tstsklilerin şartları öğrenmek üzere Büyük Postane ikin
ci kartakı Persımel Amirliğine gelerek veya 22 42 10/7 nurun ra-
dan oetenmeleri rica olunur, 
Adet 

2 Elektrik 'Vüksek Mühendisi veya Mühendisi (Erkek) 
s Sanat Htıstitüsü Elektrik veya Radyo bölunıti nezunu 

(Erkek) 
2 Fransızc» lisan bilir operatrist (Kadını 

(Basın: 4532) 3275 

M.S.B.2 No.lu Satmalına Komisyonu U M ANKAK' 
Kdpai ı zarf usu iü Ue 7.U(JÜ.00Ü Liral ık Er Eği t im Kışlık I^"' 

•naş sa t ın a l ı nacak t ı r . î a i ı m ı n Deden ı Me t re s i 3ü,— l i ra oluP 
geçici t e m i n a t : 223 750- l i r a d ı r İ i ıaıesi İU/4/1964 C 1) M ^ 
g ü n ü 5.aat ll..)0 de K o ı m ı s y o n d a yap ı l acak t ı r . N u m u n e v e Ş a f ' ' 
r .anif ıer ne r c:un ög l^de r evveı KonuLsyünaa ve İ s t a n b u l ^^' 
Amil''({inde ?örüleQiiır, raınamı oır istekliye ıliHİe edilebü*' 
cegi .nbı 75.U0Ü metıenen aşağı oımamak üzere ayrı ayrı üte''' 
.ilere de ihalp edileoılir, 75.000 Metresinin Geçici tenıina'' 
R1.250. liradır Talir'fnr '2490 Sayılı kanun hükümleri dal»' 
ünde i^azırlayacakları tekli! zarflarını ihale saatından bir 8»»* 
evvel makim-, nnıka.rlindp komusyon na^anlıSın? vermeler' 
Posta ue Böndtrilecfk zarflardaki gecikmeler hic mr suret''* ^ 
Kahui POılltıPZ m Bssın \\m - •>*^ 
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« dtrtNk olan mlltotltrarnı Unguıtan Metodunda bahar rtartin mallyatı manılmayacaK . 
•ıınıeaıja ucuzdur. İ;inlzdan ayrılmadan, yarla aaatla bağlanmadan avinlzda sadaca ! 
«NUYEREK inglllzca, Franaızca vaya Almancaya garajı gibi htklm olacaktınız Vaktin ' 
»"ymatl var: Bizzat buyurup tatkik adiniz yaya kuoonu söndvarak tamamlayıcı izahat I 
«•»İniz (Tal:2I92 30) I 

Gayrimenkul 4vık Artırın? lUm Kadıköy 1. Sulh Hukuk Mah-
"»tm^sıne izafeten Sntıs Memurlumu Sıfatiyle Kadıköy ter» 

fiıssedarls,- arasında k«hüi tak-
i™ "™'1ıâ'"d«n şuvuun izalesi 

nm-.nda satılmasına mahksmec» 
İıahl , / '"'"*" Kad'.köy ' Fkbalive 
*» V. *'.'•*"' "="«" ^ol i-okaiın-
W m ' *«-88/l'lB kap, s .ya , ve 

*. ^ i " *•'= ^'2 miktarındaki a.-
»«tikün;, '*^"' ^-- "•• " K. "unun 
W a i 1»"-»^inde ve a(;,k art-
JfMa «uratiiie Kal .köy ter., dal-
1 °̂  »alnnunrta satılacaktır 

»ılirkt! ""'""»" :?4/9/9ti3 tarihli 

)tK._.- . ' ı^adıknyunde Acıbadem 
adrtİ'""'^" ilerisindek, Acıbadem 

işa ara-
e Raslm-

Ji'ina'n,, ,"'""''' Rasin-.paşa 
»'. a c^rl '"""'"^»hald 
5s s»k .? "'" ''"l""du^, R « i m p a . 

^iflestıi^k» ! """"̂  «<;"acak volu 
-aSde., ,1'^^ arsadır. Acıbadem 
•»taran , , "'""^Paşa 5okakl»rınt 
««••e MW , ' • ' ' ' "^""^«"il sokaS.na 
"•nrn ! f «"iyesinde olduSn ka-
« a j "'"" '•'«"anda R „ i m . 
'150 ,'?.'','̂ "'"*'" î « P h e « vasati 
iii'-ü V, ? • '••"* "Ç"acak volrtaki 
binlik r / . ^ "*''•"• '"** **'•»' d«-

»lüuiu ''"<^^''" ^-««ti 36.50 metre 
Hnf a„ 'i* *'""''' meskûn olup 

''4. *,.."" ''«vdı- Tapu sicil muhatız 

Memurluçunrian 
362,331 İz. Şüyuu 

nıc! r hjı.a 'ierinlifi ve 5 metre ön 
h»hçe, .1 M. komşu bahçe 3 M ar
ka bahçe mesafeleri bırakılmak su
retiyle ıi'faata müsaittir. 

SatM şartları ve saluLn vapılaca-
9i yer, <ıün, u « t : 22/4/964 Çarşam
ba sünü saat 11-12 arasında Kadı
köy icra r>airesi salonunda yapıla
cak Mrinci açık arttırmada «ay -
rimenku'ün muhammen k"'meti'i'" 
"i 75 sini geçmesi '•artı ile tellâl 
larafından üç defa bagırılciıktan 
sonra en çok arttırana i'ıale edilir 
Böyle bir bedehe tâlip çıkmazsa en 
çok arttıranın taahhüdü bski kal
mak sartiylc arttırma on ı?ün daha 
temdit ve onuncu gün olan 2'5 964 
Cumartesi sfünü ayni saat ve a-> ni 
yerde ikinci arttırma sonunda tel-
141 tarafından üç defa bagınldık. 
tan sonra en çok arttırana ihale e-
dilir. .arttırmaya iştirak edecek -
1er gayrimenkulun muhammen kıy 
metinin ''„ 7.S nisbetinde pey ak
çesi vev» milli bir bankanın te
minat mektubunun tevdii «arttır. 
Satış peşin oara ileeiir. İatiyene 
20 günü trççmemc-k ü^ere 'nehil 
verilebihr. Müterakim vergi vâkıf 
borçlan, ilam harcı, hinde dört 
damga resmi satış bedelinden öde
nir. Tellaliye rüsumu, ihale nulu 
bedeli ile satıştan soma doğacak 
bilcümle masraflar müşteriye ait
tir. Satiıj bedeli hemen veya veri
len mehil için de ödenmezse tc. ve 
tf. K. nunun 133. cu maddaü ge-

"••8/9S2 tarih , « = , "ulunan ragince ihale fes edilerek alıcı iki 
'*«n<Jc tkb.hv , ,'*^"' *'"'*- '''^'^ arasındaki farktan ve % 5 
?î'lın yol "'i?g' "^»"»"esinin yeni den hesap edilecek faizden mesul-
^'Pl 1118 Jt'fJ^^ ^•*"' 8«-«»/V'19 dur. Bu işe ait açık arttırma sart-
.' «13 M2 m a İ , "^««'inde kayıt- namesi ilân tarihinden itibaren 

'^sse itıbaV.? , ' ' . " " ' " »amamı SeS/S.?) İz. Şuyuu dos.vası Ue Kadı-

''". 1 ' ' i . . . ^T"- Muhittir öz -
f ' ^ ' i MuhıtH T " ^^"'*" ^e ' 
•^'yıtldı; " '^'«''" uhtelermde aır. 

'\ ^̂  -°«5fdadf '""'' ̂ "",*"' 
* ^ do"^"'""^ *"^'' Müdürlü-
''/12/flS2 5 \ arasında bulun,n 
''•»Wda- !?'*.'^= •4620 no.lu imar 

'*> M hi' '"*""«Ja ayrık nizam 
• "'"= -ükseküği, en çok 20 

köy İcra dairesinde herkesin Söre 
bilme«i için açıktır Arttırmaya it-
tirâk edeceklerin arttırma şartna
mesini, ehlivukuf raporunu, imar 
durumu, tapu kayıt brnetini oku
mu.; ve lüzumlu malumat', almıs 
ve bunları kabul etmi? ad ve iti
bar olunurlar. Daha fazla malumat 
almak istiyenlerin 962/331 İz. Şü
yuu dosyasına ve Kadıköy İc. M. 
W. Haydar Yılmaza müraca*M»rı 
ilân olunur. 

Haydar Yılmaz 
Kadıköy k r a M.M. 

I Basın 46a8) — 3281 

Samsun Göğü» Hastalıkları 
Hastanesi Baştabipliğinden 

MİKTARI PIATI TUTARI 
Kilo Gr. Lira Kr. Ura Kr. 

C ^ f ' '^'^^^' 16000 - 8 «, 128000.00 
Elünek (T.ı,* "3500- 8 00 15000.00 

1 - 1 v u ^ * ^ ®''-' ^ 49Ull0A(ttt - 50 243üUflO 
*4Balı ,»r-, '^ mufreoaü yazılı pcU tn»(Wtl«rı »yrı, ayrı 

? _ , t h ^ " ' ' ^ * **^"' alınacaktır, 
^'fasinria V ' lO'^^lS^ Cuma günü saat 11.00 de Hastane 

^ * "^o'nısyonumuzca icra kılınacaktır, 
'ifaıte 1 it^,':'^*''''*' teminat 50.000 liraya kadar «/o Ih SO.OOO 
'"'(A vr. (i!, ^"' '''̂ •"y* ''*«'" o'an iÇ'erm elli bin arası İçin 

4 _ , 77 '*'•**' lîîn '" 5 liradır, 
'"̂ nda porMi*^' ^* Şartlan havi Şartnamelori hergtın Komis-

»tıruieoiiir 
'"'* ^lacakl'j""'^'"'''*'' "'*'* **^''' •**""""" '"'"f etti» şartlara 

*Wa(Hirı„ " ' ' " ' ' " " ' ' " ' ' ^^'^^^ 2490 sayıh kanunun 32 nci 
'̂uııiiT *" ^'^"' '̂«••̂ ••̂ ık' İle Komisyona mürtcaaUan Uftn 

I Basın 4î52ı - 3İ68 

'S'- liz. i B . \h\ı. .al . Al. fonıs. ö$ . . ûdiı 
fnsr 

1 ~ ^ Kapaiı z,arf uiulu ile 80 adet maç ve 80 adet meç ke-
'icı 1» aliıı^faktır. Muhammen bedeli 292O0 lira olup ge-

3 "•"»atı m lira ,u Kuruştur. 
•Hirlinı '̂''•'•"«»nıeler Komisyonumuzda MSB. Ankara Lv. A-
Sihfi... '"** '̂* 's:nıirde Deui? Satın Alma Komisyon Başkanlı-

""^^ Ofrlelsiî aörülebiliı 
un.,. ihalesi lo Nisan 1964 gtinu saat 11 OU de komısyonu-

'^^ ^apıİHi-iiitır 
"iıı„ İstekııeruı ilıaif siııııi saat lO.Utl a kadar tekliflerini 

""' • i" inu i7 - j vprnıt-'ls'rı (Basın 4247) — 3367 

*'»tya As. Sat Al. Kom. Bşk. lığından 
>U,̂ y ""̂ i Kor Birlikleri ıhtivacT için 35000 Kg vo^urt ile 46000 ad 
•'"'• r h '^ -" ı̂san 1964 tarihinde saat 11.00 de kapah zarfla alınacak 
'̂ ••»kn "' ''^delı 1WI0 lira olup, gecıcı teminatı 5193.30 lirac, 
U»r (!"''n teklif mektuplarını ihale saatınöan bir saat evveline "a-
4!iı,,r°*'^-'^'ona vermeleri şarttır Şartname Ankara İstanbul Lv. 
, ' ' i l ı ı ^ ı . , _ _ . . . _ _ . . . . . 1 - . . " İ l i k l e r : inde ve Komisyonda gbrülebüıı Postadaki secikmeler 

1120 Basın 4424i — 3K2 

^^^UCIK II, DAİMİ ENCÜMEN 
BAŞKANLIĞINDAN) 

ı3' 'fmirl ık'a ait Motorlu vasıtaların ihtiyacı olup kapalı 
1«iii '•'̂ '̂ 'iyle ««siltmeye çıkarılan 661.140.00 lira muhammen be-
tai: 30.19.').M lira geçici teminatlı akaryakıt ve yağlarına 
hitj? ^'"yııadieından, avm şartlar dahilinde ve 20./4/1964 tari 
"irl '^'^^'^ nulmak tuere mubayaa işinin bir ay müddetle pa 

<»»,^"^ konulıtueu iUıv qjunur. t Basın 4779) -3326 " 

ERGANİ BELEDİYESİNDEN 
Şaselı Otobüs Satmalmacaktır 

'lajı 
. "• ^«iet o'.iüus şMeli Direl kanıvon satmalmıctkür. fjar; 
(̂ j '"*) mihij saatlerinde görülebileceği gibi muhasebede te 

" "ÖJiebilir İhale kapalı zarf usulü Ut 6,4.964 perşL^mlm 
belediyede yapılacaktır. 

In̂ , '*""̂ 'J"ir 

H ^' ''''*'"™* zarfları İhale saatinden yanm saat 9vv«ı im 
r,| "'"^^abill bsfkauUta teslim edilmesi şarttır. Postada vak 

•̂ 's eecikm, er kabul edılmer 'Basın; 4İ59İ1 3r76 
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(İlâncılık 8785) — 3348 

Dtvensinn 
N T ^ T C B Î T İ T 

1. Koj)U: Sebat, Neriman 4, Zen-
nube 2, G. 120 P. 105, 105 K. At. 
Çapraz, Şükran, İnkılap, Bbucer. 
2. Koşu: Gabriella, Mültimılyoner. 
Toni O. 300 P. 115, 110 K At. 
Karina, Romans Karainci, i>. Ko-
gu: Hacer 2. Özgen, Sökcgüzel G. 
195 P. 145, 150, 4. Koşu: Uçar 26, 
Taçmahal 1. Akgün G. 105 P. 105, 
155, 145 K. At. Yiğit. 5. Koşu: Mat
la 2 Bengül, Hazar G. 590, P. 265, 
175 K. At. Hilâlinur, 6. Ko^u: Ey
vah, Özbek. Samanyolu, G. 240, 
P. 150, 255 K. At. Sevinç, Sarıjul, 
Zıpzıp, Malatyalı, Cevher 7. Koı^: 
Tunderbörd, Bolkar, Ceyhan G. 150 
P. 105, 105 K. At, Mine, Toledat, 
8. Koşu: Turhan, Yılmazrujen 1, 
Haydar 2, G. 190 P. 115, 170, 470 
K. At. Şenol, Hat, Tarzan ,Binde-
bir. Kaan 1. ikili 4/5 125. 2 ikili 
1/2 505, 3. ikili 2/6 590, 4. ikili 
6 S S40, 1. çitte 8,4 680, 2. çifte 
3/2 11.35, 3. çUtc 3/8 6.86. 

G. Birliği 2 
F. Köyden aldı . M 

(BaataraO • inci sarişda) 
Dk. 18: Tuncer'in lüıumauz ha

reketi cntbol atışına sebep oldu, 
Zeynel in ortaladığı topu Tevltk 
herkesten evvel müdahale edip. 
Necdet'in yetıtomey^değı bir yere 
gönderdi. Beraberlik. „ .Feriköy'de 
tepki yaratmadı ve devre biterkart 
Dk. 44: Yine Zeynel'in kornerden 
ortası ve yine Tevfik önünae sıç^. 
rayan topa nefia bir v^le çakt^ 
GcnçlerbırlııSı 2 - Feriköy, l. 

—İkinci ^yai'iya her •Jdift- ıârai-f i -
vaş bajladı. 60. ve 65. dakikalarda 
Abdullah ile Zeynel'in becenkıiz 
hareketlerini seyrediyoruz. Gol 
olabilecek fırsatlardı bunlar. B'eri-
köy eksiklerinin yei'inı doldura-
mamiü olmanın üzüntüsü içinde 
kıvranırken golsüz bitirdi bu dev
reyi. Fakat İlk yarının sayıları 
Gençlere sahadan galip ayrılmak 
İçin kâfi geldi. 

Dünyo kupasr 
maçlarımızı idare 
edecek hakemler 
açıklandı 

1966 Jules Rimet (Jül Rime) Dim 
ya Kupası eleme maçlarından iki
sini Türk hakem trioları yönete
cektir. 

Bu karşılaşmalar 1. gruptan Bul
garistan — İsrail (Sofyada), tle 8. 
gruptan Suriye _ israil (Çamda) 
maçlardır. 

Diğer taraftan »akımımızın yer 
aldığı 4. grupta Çekoslovakya, Ro
manya ve Portekiz ile yapacağı
mız maçların hakemleri İlgililere* 
aıgağıdaki şekilde tesbit edıUnı; 
bulunmaktadır. 

Çakeılovakya — Türkiye (Macar) 
Pottakis — Türkiye (İıpanyel) 
Romanya — Türkly, (Avusturyalı) 
Türkiye — Çakoslevakya (ttalyan) 
Türkiye — Portakiı (Suriyeli) 
Türkiy* — Romanya (Arnavut) 

Amatör klîm» 
maçları 

Dün yapılan amatör küme 
maçlarında şu neticeler alınmış
tır. 

Örnekspor 3 — Levent O 
Çamlıca 3 — A. Ordu 1 
İskenderpaşa 2 — Üskü(iar ı 
Tekel 2 — Altınay ı 
Agaspor 1 — Özfatih O 
Çırçır 1 — Mimarsinan 1 
PTT O - Karagücü O 
Çelikspor 3 — Özenspor 1 
Kireçburnu 1 — Çmarspor 1 
Zaferspor 1 — CiiMiH 1 
İstiklâl 3 - Muradiye O 
Küçükpazar 2 — Buyükdere 1 
Tepebaşı 1 — Emirgân 1 
Gökspor O — Kulespor 3 
Yeldegirmeni 4 — Ayyıldız 1 
Cerrahpaşa 1 - Eminönü 1 

Küçükpazar — Buyükdere ma
çında oyuncular arasındaki itiş. 
meye seyirciler de katılınca ha
kem maçı on dakika tatil edip 
sonra tekrar başlatmıştır. 

Rektörlük Kuposı 
bugün başlıyor 

istanbul üniversitesi Rektörlük 
Kupası Futbol Maçlarına 10 fşkül-
tenin iştirakiyle 30 mart pazartesi 
rünü bağlanacaktır. 

Bunlar: <A« grubu Edebiyat, Hu
kuk, iktisat, Tıb, Yüksek öğret
men. 

iBi grubu Eczacı, Eğitim Ens
titüsü, Dişçi, Fen ve Orman Fa
külteleridir. 

Camlaltı en centilmen 
takım seçildi 

1963 -^. 1964 İstanbul 1. amatör 
lig maçları sonunda futbol aian-
lığı ve tertip komitesinin yaptığı 
incelemeler Sonunda kırmızı grup
tan * üncü olah Denizcilik Bankası 
Camialtı, 1 ligin en centilmen ta-

•kiBiı ilân edilmiştir. 
-*— ' r*—^ - • 

2 . Miİli l>lg 
m a ç l a r ı 

Spor Totoya dahil ikinci milU 
lig maçlarında şu neticeler alın
mıştır. 
Yeşildirek 3 - Vefa O 
Guneşspor 2 — Bursaspor O 

M.S.B. 4. No. Sat, Al. Kom. Bşk. dan 
Ankara * 

KapaJı zştî usulü ile Çanakkalade 18 D^4reii Subay ve 
Astsuiıay Lojman İnşaatı yaptırılac^tır. Keşif M^eli 160438.07 
lira olup geçici teminatı 9.300.00 Uradır, İhalesi 18/4/1964 
Cumartesi günü saat 11.30 da komisyonda yapılacaktır. Keşif 
ve şartnameler her gün komisyonda ve İstanbul Levazım Â-
raîrliŞınde görülebilir. Taliplerin 3490 sayüı kanun Hükümleri 
dahilinde hazıılıyacakları teklif zarflarını ihale saatinden bir 
saat •evveline kadar makbuz Mukabilinde Komisyon ^aşkanU• 
gına vermeler: lizımdır. Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 
Taliplerin en sec 14/4/1964 günü saat 16.ÜÜ va kadar Ankarada 
Bz.K.K.İnş.Em. D.Bşk. hğma Müracaat ederek yeterlik belgesi 
alma in şarttır. ^ <12n Basın: 4424) 3III 

Bornova Belediye Başkonlığından 
Buz istihsal tfesıslari tevsii ve tşdll işleri kapalı aarf usu

lü ile ihale edilecektir. 
Muhammen bedeli 80.550,- Uradır. G«çici temi«»»tı .s.dOO.— 

liradır. 
thales' 7/Nıs»n/1964 gıuıu saat İS te Belediye d»ire»ınde 

Encümence yanılacaktır. Zarflar, ihaleden bir s^ t̂ evvel Ri
yasete verilmiş olacaktır 

Bu işe ait proie, keşif ve şartname Belediye Mulıasebeci-
iginaı; görülebilir. 

NOT: 21-24/3/1964 tarihli nüshalarımızda neşredilen yu-
kardak! ilânın muhammen bedelinin 80 550.— geçici teminatının 
T.300. lira olduğu tashıher, liftn olunur. 

(Bas-m: 1 - 4677 - 41.36ı — 3S65 

İstanbul Korunmaya Muhtaç 
Çocukları Koruma Birliğinden 

1 - Birliğimize bağlı Kadıköy Atatürk Yakacık, Küçükyalı 
Yetiştirme Yurtlarının 1984 n̂alı yılı 19 kalem yazlık sebze ihtiyaç
ları 32.4b4., Ura muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usulü il* 
eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 ~ Muvakkat teminatı 2434.80 lira olup eksiltmesi 10 Nisan 
1964 günii saat 13.00 da Sultanahmet Ticarethane «okak Na; S\ da 
encümence yaeılacaktır 

3 - Mevlânanap! ^e Afaçlı yetıjtirme Yurtlanılın 1W4 mal! vıh 
19 kalem yazlık ıcbze ıhtıyşçları 11.841.15 Ura tnuhammen bedel ü-
zerinden açık ekııltmtye çıkarılmıştır. 

4 - Muvkak«t teminatı 888.38 Un olu» eknıltmeıl 10 Nişin 1»M 
günü saat 13,30 da Sultanıhıiıet Ticarethane Sokak Ne 31 de En
cümende yapılacaktır.' 

5 - Kapalı rarfların ekaıltma saatinden bir saat «wel Encü
mene verilmı? olması, Eksiltmeye iştirak cdabılmek ıÇi" 19S4 vıh 
Ticaret Odası vesikası ibraz etmeleri, bu ise ait dosyayı dairesin
de okuyup okuduklarını vt kabul ettiklerini btldunıeler' 'l*n olunur 

, , (Basın 4371) — 3363 

Validebağı Prevantorium - Sanatorîum 
Müdür ve Baştabibliğinden 

Kui'unıumujıui 18M mali yılında 3000 kilo kuzu «ti ihtiyacı var
dır Muhammen bedeli beher kilo kuzuetı 8 liıadan 24.000 hraıiır. 

İhale 10.4.196] Cuma güm) taat 10.30 da kapalı ıtri usulü ıl« 
VaİKje Baiındaki kurum büıasında yapılacak ve şartname kurum 
İdaresinde görülecektir, 

Eksiltmeye gireceklerin 11164 vılı Ticaret Odan Selgeıı ibraz 
eUnelerl ve |«.çia temuıat vatırmalan llttmdır 1I8OO Ura) 

Kapalı tarfiarın eksiltmeden bir laat evvel komııyon başkan-
lıtma verilmesi ve postada vaki gecikmelerin kabul eöılmeyfegı 
İlân olunur. 'Basın; 42131 Sî?*? 

:< B » * M : r -rs»>f«; « 

Türk Bokonlorın görevden affını tanımıyoruz 
(Bastaralı I İ M I tavlada) ] 

konuda bir basın toplantısı yapa
rak «İki Türk Bakanının azledU-
meai. Kıbrıs devletine vücut ve
ren iki cemaat ve teşekkülün bir 
kanadını ekarte etmektir ki devle
tin meşruiyetini ve hukukî bü
tünlüğünü alenen ihlâldir> demi; 
ve Birleşmiş Milletler Anayasası
nın 36. maddesi gereğince konu
nun derhal Milletlerarası Adalet 
Divanına aksettinlmcsi ve gere
ğini savunmuştur. Sükan Denk-
tas'nı Ja oeriîal adaya dönmesi
nin teminini temenni etmijtir Ay
rıca buna paraıel olarak Avrupa 
Konseyi ve NATO Daimi Konseyi 
nezdinde derhal harekete geçip. 
Kıbrıs hüküınetnıj reddetmek ko
nusunu miUetlct arası bir mesele 
haline getirmenin lüzumu kanaa
tinde olduğunu da bildirmiştir. 

DENKTAS «MAKARİOS'UN 
SİYASETİ İ F L A S ETTİ» DEDİ 

Kıbrıs Türk Cemaati liderlerin
den Rauf Denktas dün bir basın 
toplantısı vaparak «Kıbrıs Cum-
huri.vetinin kuruluğu sırasında Tür
kiye'nin bir Kıbrıs dâvası olsay
dı, bugün bu hal baı-ımıza gel
mezdi» demiştir. Denktaç, Türk 
hükümetinin politikasını, Kıbrıs-
ta cereyan eden olaylar ve hare
ketlere göre ayarladığını gördüğü
nü »öylemi.; ve Makarios'un iflâs 
eden politikasından istifade gerek-
tiSini belirtmiştir. 

Denktas ayrıca, adada ekonomik 
durumun sıfıra düstüSünü di- söy-
lemı.5 ve Kıbrıs Türkünün M?.ka-
rıoB'a davjp.abılmesi halinde dâ
vayı ergeç kazanacağımızı ileri 
sürmü.5lür. 

MTTl NIN TELCRAri 
Öte yandan MTTB. dün Maka-

riosa bir telfraf çekerek. Dçnk-
taş'ın adaya sokulmak istenme
yişini protesto atmis ve «Denk-
tajm yeri bizim kalbimızdedir. O-
na uzanacak her el senin ve senin 
milletinin başında er-gcç patlıya-
caktır» drınistil. 

OSMAN ÖREK 
PROTESTO ETTİ 

LEFKOŞE (AA) 
Kıbrıs Türk Cemaat Meclisi ta

rafından yayınlanan özel bir bül
tende, Kıbrıs Türklerinin bindikle
ri vasıtaların Rum polisi taratuı-
dan durdurulup aranmasına barış 
kuvve-tinın manı olması İstenmek
tedir. Diğer taraftan Kıbrıs Savun
ma Bakanı Osman Örek, iki Kıb
rıslı Türk Bakanın işlerine son ve-
riinıesini protesto etmiştir. Örek, 
Savunma Bakanlığının, kendi bil
gisi ve emri olmaksızın Birleşmiş 
Milletler Sekreterliğine tahsis e-
dilmesıni. şahsi evrakı ile eşyası
nın götürülmü.-j olmasını da pro
testo etmiştir 

BİR Tt>RK YARALANDI 
LEFKOŞE (AP) 

Birlejmiü Milletler Sulh Kuvvet
leri Karargâhj taralından dün bil-
Ciirıldiğine göre evvelki gece Kıb
rıs'ta iki ateş açma olayı vuku-
bulmuştur. Bu hâdiseler, B. M. 
sulh gücünün Kıbrısta resmen va-
zifeve batladıgı cuma çününden 
t u yana kaydedilen ilk şiddet ha
reketlendir, tik olay. kuzeybatı 
Kıbrıs'ta olmuş, bir T ü r k 
yaralanarak hastaneye kaldırılmış
tır. B. M. Karargâhı bu konuda 
daha lazla tafsilât vermemiştir. 

Diğer hadise, adanın batı salıil-
icımdcki Kouklia adlı karma köy
de kaydedilmiş. Türklerle Rumlar 
karşılıklı ateg açmışlardır. 

»STANBUL ASLİYE İKİNCİ 
HUKUK HAKİMLtttNDEN^ 

Eaas No. 1H2/SSS 
Maliye hazinesi adına İstan

bul Muhakcmat Müdürlüğü ta
rafından. Ortaköy Aşmalı ha
mam sokak S No. da mukim 
Foti kızı Osepe aleyhine açılan 
gaiplik dâvası sonunda. Mah
kemece Ortaköy Aşmalı ha
mam sokak 6 kapı S4 ada, 20 
parsel sayılı eayrimenkul sa
hibi Fotı kızı Osepenin gaip
liğinin hüküm altın» alınma
sına, temyizi kabil olmak ü-
zere 5/31964 tarihinde karar 
verılmıstu. 

Osepenin bu hüküm aleyhi
ne, ilânın vavm gününden ı-
tıbaren 15 gün zarfında temyiz 
talebinde 1 ulunmaıı aksi tak
dirde hükmün keaınlesmis ola
cağı bu ilân ile tebliğ olunur. 

(Basın: 4731 3S29İ 

İSTANBUL ASLİYE IKtHCt 
HUKUK HAKİMLt4tHDEW: 

Eaas M«! l»I/iSfl 
Maliye h«zıncs) adma stan-

bul Muhaktmat Müdürlüğü ta
rafından. Eminönü. Hacı Kadın 
mahallesi. Bostan sokak No. 
47 de mukim Havva. Mürüvvet, 
Binnaz aleyhlerine açılan ga
iplik dâvasında. mahkemece. 
Eminönü Hacı Kadın mahalle
si. Bostan sokak eski 27. yeni 
47 kapı, 526 ada. 32 parsel sa-
vılı gayrimenkulun 27/1521 his 
sesi sahibi Havva ile 14/4/132Î 
hissesi sahihi Bina? ve Keza-
lik 144/152! hirsesi sahibi 
Mürüvvetin gaipliğinin hüküm 
sHına alınmasına. 5.3.1964 tari
hinde temyiz volu «çık olmak 
üzere ınahkcmece karara ve
rilmiştir. 

Dâvah Havva, Mürüvvet Bın-
nazın bu hüküm alevhine iU-
nın yayın gününden itibaren 
15 gün zarfında temvız tale-
binde bulunması, afcsi takdirde 
hükınun kesinleşmiş- olacağı bu 
ilân ı!e tehlit olunur. 

'Basın: 4753 33S1) 

ÜSKÜDAR ASLİYE 1 HUKUK 
HAKIMLlûtNDEN; 

C H I Ne: II1/I4İ 

Davacı haline taralından d*-
valılar Havdar Oktar v.s aleyh
lerine açılmı? olan alacak dâ-
\'ası neticeamde tahsile müte
dair mahkememizdefi »adıı olan 
.'i 1-J.I960 tarih ve 981 249 esas 
980 680 karar sayılı hükmün 
temvizi üzerine Yargıtay 4. 
Hukuk Dairesinin 12.1" 1963 
larıh ve 6344'900(1 îayılı 11air.iv-
le mezkûı hükmün kı?ınen tas
dik kısmen nakzedilmiş oldu-
Jundaıı ifbu temvi7 ıiam sure
linin tstanhııl Harblve Halaskar 
Gazı caririeai No. 44 < de ikâ
met etmekte iken v<!fat eden 
davalılavdan Havdar Oktar va
rili kaideci Hulusi Coşkuna 
ılinen tehlıSme karar verilmiş 
Bldu<undsn temyiz ilamı yeri
ne kaim olmak ürere tlğnen 
leblıfe nlunuı 

(Ç^j . ı - ' - » I .',S27i 

ARABULUCU NBW YOIIK TA 
BİRLEŞMİŞ MtLLETLEll İKT) 

Sabık Finlandiya Başbakanı Sa
karı S. Tuomioja, Kıbrıs konusun
da arabuluculuk görevj için U-
Thantla görüşmek üzare dün akjam 
New Vork'a gelmiştir. Arabulucu 
ilgili devletlerin temsilcileriyle gö
rüştükten sor.r? çarşamba günü 
Kıbrısa hareket edecektir. Yetkili 
bir kım.je Kıbrıs meselesinin çö
zümünün çok zor olduğunu ve bu 
meselenin halledilmesi için en »t 
ıkı yıla ihuyaç olduğunu söyle
miştir. 

CRIVAS TEKRAR SAHNEYE 
ÇIKIYOR 

ATİNA (AA) 
Kıbrıs'ın bağıııısızlık mücadelesi 

tıraşında ölen Eokacıları anmak i* 
Cin dün Atina katedralinde yapılan 
dini törene Başbakan Papandreu. 
eski Eo't:3 lideri Grıvas, Yunan 
Dışişleri Müsteşarı ve Kıbrıs'ın 
Atina Büyükelçisi katılmışlardır. 

Daha sonra .Atina tiyatro salo» 
nunda yapılan toplantıda Grivaa 
<ysnı fedakârlıklar gerekirse yap
maya hazırız» demiştir. 

SAJIII KUVYSTt 
B m TÜIIKÜ KORUDU 

LSrKOBE (AA) 
Barış kuvvetine bağlı bir Kana> 

<U devriye birliği dün sabah Kıb-
rıaın tanınmış it adamlarından Fu
at Sami'si Lefkojeden Gırneye 
fötürmüstüı. 

Ufak gibi göritnen bu olayın ger
çekte büyük bir anlam ta;ıdığı be
lirtilmektedir Zira. Binbaşı Mike 
Addison komutasındaki birlik. 
Rumlar tarafından kapatılmış bu
lunan bir yoldan hiçbir hâdiae 
çıkmadan geçmiş ve Türk is ada
mı Fuat Sami Girnede bulunan c-
vinl ziyaret ettikten «onra yine 
Kanada birliğinin refakatinde Lef
koşe'ye dönmştür. 

«BONAVENTURE» UÇAK 
CEMİSİ BUGÜN KIBRISTA 
Kanada donarunasına mensup 

«Bonaventure» uçak gemisi bu sa
bah erken saatlerde Kıbrıs'ta bek
lenmektedir. Uçak gemialnin geti
receği asker birliklerle. Kanada 
kuvvetinin adadaki mevcudu 1000 i 
asacaktır. 

Pancar alım fıatına «zam» yapıldı 
(Baataniı ı taci aavtate) 

GEREKÇESİ 
ijeker pancarı fiyatlarıyla buğ

day fiyatları arasmdaki farkın ta
kar pancarı müstahsilinin aleyhlnt 
artması ve seker pancarı müıtah-
sılinüı istihsalini buğdaya kaydır
ması üzerine böyle bir kararı ön
gören Sanavı Bakanlığı, teklifin 
gerekçesinde pancar sahalarını 
genişletmek ve ihracı mümkün kı
lacak ıstilısal gücünü elde etmek> 
amacıyla Böyle bir karar alındı
ğını belirtmiştir , 

Teklif Bakanlar Kurulunca o-
naylanaığı takdirde, yılda 50 ton 
;eker ihracının da arttırılabılmeaı 
mümkün olacaktır. 

Sana>'ı Bakanlığı, şeker pancarı 
fıyatlarmuı arttırılmasıyla, seker 
tiyatlarında bir oynama olmamaaı 
İçin bazı tedbirler kararlaştır
mıştır. Pancp.ra yapılan zam s»ktr 
fiyatlarını etküemiyecek, pancarın 

Adanoda belediye otobüs 
işçileri 9 saat grev yaptı 

(Bastaralı 1 UKI aayiada) 
lerde geçirmek isteyen binlere* 
Adanalı, saatlerce Belediye otobü
sü beklemişlerdir. Fakat Belediye 
hoparlörü tarafından otobüs il
cilerinin grev yaptığını duyunca, 
diğer vasıtalarla yolculuk yapma
ya mecbur kalmışlardır. Bu arada 
şehirler arasında çalışan Özal şir
ketlere ait bazı otobüsler Belediye 
otobüslerinin yermi doldurTiak i-
çin. Belediye tarifelerine uygun 
olarak şehir içinde çalışmışlardır. 

OTOBÜS tŞÇtLERİ 
GREVDEN V A Z G E Ç T I 

Ancak, Genel-İş Sendikası yöne
ticileri Vali Mukadder oztekm'in 
aracı olması sonunda, dokuz saat 
Uk grevlerini tehir etmişlerdir 1 
nisanda Toplu ts Sözleşmesi tasa
rısını valinin başkanlığında yeni
den müzakere etmeyi kabul eden 
sendika, kararı isçilere bildirmiş 
ve saat İS den sonra da şehirde 
Belediye otobüsleri sefere başla
mıştır. 

fiyatının artmasıyla Hazmeye tah
mil edilecek 3S milyon 'İra civa
rındaki yük isletme ve genel mas
rafları d ü ^ r m c yoluyla kapatıla
caktır. 

Seker pancarı fiyatlarının yük-
aeltilmesiyle buğday ve pancar a-
rasında bozulan denge veniden sağ
lanmış olacak ve üretici seker 
pancarı üretimine geçecektir Bu 
Buretle üretim alanı da genişle
yeceğinden seker ıhrarı için yeni 
imkânlar doğabilecektir. 

turistleri holk, 
evlerinde oğiHadı 

SİLİFKE. ( M 
İlçemize çoğunluftu Fransa 

Alman, İngiliz ve Amerikalı olut 
230 kişilik bir turist katilcsl geU 
mistir. Kasabadaki oteller turist
lerin hepsini almadığı için bir 
kısmı da kasaba halkı tarafm-
dan evlere misafir edilmielerıör. 
Ayrıca turistler havanın gtuel ol» 
masından faydalanarak Susafiuı 
oğlu köyü sahillerinde dantz» 
girmişlerdir. 

n katlı lüks gemi 
dün istanbulo geldi 

(Baatefaiı 1 IHM «art ıca) 
içinde televizyonları, tema kont

ları, yüzme havuzları, sinema T * 
tiyatroları, kamaralarında bUtUn 
dünya ile irtibat sağlıyan tal«(on-
lan bulunan Shalom'un en üşt ka« 
ti da ayrı bir özellik tafimaktedu'. 
Bu katta dünyadY çok az f«mi4* 
rastlanan çocuk bahcalarî, lupa 
parklar, kilise ve sinağo|lar Ufi 
çekmektedir. 

Geminin ayrıca 40 ki|iUk bir 
hastanesi ve 250 kişilik de bir *' 
nema ve tiyatro salonu vardır. Tfii». 
saat 11 de basın mcnauplannı v * 
davetlileri gezdiren gami tMWi-
serı, Shalom Tranaatlantl|tnin Ifi 
milyon dolara malolduğunu, yalnız 
dekorasyonu için 3 milyon dslar 
harcandığını söylemiştir 

T/yen Par, Fikret 
Hakan'a âşık oldu 

(Baataıaft 1 İnci aart**») 
pahının özel otomobiliyle tstan-
bula hareket etmıgtır. Araba va
purunda sıraya bile riayet otmi-
yen Nihat Akçana polı^ memuru 
Ruhi müsamaha etmiş, doğruca 
Parkotele gelmiştir. Esmın Parko-
telöe olmadığını öğrenince gecenin 
aaat 2 sinde Gen-Ar Tiyatrosu sa
hibi Muhtarı bulmuş, beraberce 
tekıar Parkotele gelmişler ve bek
lemeye başlamışlardır. 

TU en. sabaha karsı otele domniıs 
tür. Kan-koca araamda tartıgma 
başlamış, nihayet Tijen, Fikret 
Hakan'la beraber olduğunu ve e-
nu sevdiğini kocasına söylemiştir. 
Bu cevap, Nihat Akçan'ı aa;ırtmıc-
tıt. .^.ıcak, o dakikada boşanma 
kararı veren Nihat Akçan, hastalı
ğı iyileşmeye yuz tutunca da bo
şanma dâvasmı açmıştır. 

t 

Oyuncak tibonca ile 
halkı paniğe uğrottı 

Boğazda 2 Yunan 
tankeri çarpıştı 

(Baai«f««> 1 <aıM eartada) 
Olaydan sonra her iki gcnu de 

klavuz tarafından Buyükdere lima
nına getirilmiştir. İlgililerin verdi
ği bilgiye göre 5aralı ve ölü yok
tur ve Panacean tankerinde kıla
vuz bulunmadığından çarpışma ol
muştur. 

Çarpışma sonunda petrol yüklü 
£vangelos tankerinden petrol sız
mağa baıslamıstır. 

ANKARA, »(*I 
Abdullah tionnıe? adındaki bü* 

su tamircin, dün öğle uzarı Genç
lik Parkında bir otomobilin için#e 
oyuncak tabanca ile yapım Ja»t 
kadar sağa sola ateş etmi; ve 
parkta gezinenleri paniğe uğrat
mıştır. Abdullah Dönmez otomobil' 
le yaptığı >'arım saatlik tabancalı 
turdan sonra polisler taraf(ndan 
yakalanmış ve karakolda tabancıt-
sının oyuncak olduğu anlasılmıstıl'-

İşçiler, holkı do et 
yememeye dovıt edlyorlir 

ADANA. *S«U 
'J'uıtv-ı.«. uuıauıiLU bölge tepişil-

elliği tarafından tertip adilan «te 
boykot hareketine dim de de\«^m_. 
edilmiştir. Bu arada IMrk-r-İı e«-
hir içersmden hoparlörlü ve^ıta-
larla halkı et boyoktuna devam 
etmeye ve balık yemeye davet et
mişlerdir. 

Teknisyen Nuri di^fi 
serbest bırakıldı 

Çocuk kaçırmağa teşebbüs i.li()m-
SI ile yakalanan teknisyen Nuri 
Akman nöbetçi mahkeme iaratm-
dan dün se'best bırakılmıştır. Mu-
ri vermiş olduğu ifadede çocuğu 
kaçırma isnadmı reddetmiş <Bu 
iftirayı beni çekemiyen samt şa
kulleri üzerime attı. Adalet tecalli 
edecektir» demiştir. 

i AKSAM in KyCüK İİÂNLARI 
S A T I L I K E M L Â K 

• T A Ş K A S A P T A cadde üstünde ıs 
dolayısıyle acele satıhk faal bak
kaliye dükkânı: Müracaat; Cemâl 
Nadir sokak No. 17 Büyük Muâs 
Han No. 17 (227 D.) 

. H BAKIRKÖY Kuleli çıftli | ina* 
96 metrekare Londra asfaltına ÜOO 
metre mesafede çok ucuz flatla 
satılacaktır. 224927 

Dui'iun Öztiirk 

SATILIK VASITA 

* a Model N^ah Süper «00 hu
sus, çok lemır rşdyo. kalorifer oa-
Sin ve ehven fiyatla. Müracaat-. 
485337 - 477874. Cemil. 
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D E V R E N 

• VASITA DEVRİ: Bir aıaaa »6* 
Opel Rckord ve Grundig müzik 
dolabı permisi devredilecektir. 
Tel. 11*474 - Ankara 

Has R»k. 

S A T İ L İ K E Ş T A 

• MOTOR »crepar, D t Traktör, 
muhtelif marka kompraaörlar. b«-
tonıyerler, grup clektojen ve ma -
rangoz tezgâhlan Telefon: S341*5. 
• SATILIK komple otel eşyası; 
bulanın tahliyesi dolayısiyle Anka
ra Ulus mevdanında kâin Park Pa
las otelinde bulunan bilcümle mo
bilya taaisat ve «air malzeme ta
mamen veya kısmen satılacaktır. 

Alâkadarların eşyaları verinde 
görüp tekliflfrini vazı ile Otel İs
letme Limited Şirketi Yağ İskele
si Kantarcı Nazmj sokağı No: II 
Eminönü İstanbul adresine bildir-
melarl rica olunur. (MSI Ankara) 

Müniinh'ur 

loUrı Teknolojisi 7S0 Ki-
f — Transformatör (Bağlantı ve 

Hesapları) 600 Ki. 
» — Elektrik ehliyet imtihanı 

750 Kr. 
(soru ve cevaplı üçüncü sı
nıf), ikinci baskı 

10 - Elektrik ehliyet üntihanı 
730 Kr. 

(soru ve cevaplı ıküıci sınıf) 
11 — Oto elektrik tekniği 30u0 Kr. 
1» — (1) Pratik transistor Tekniği 

SOO Kr 
ıJı Tranıistörlü Radyo dev
releri ve nemaları 1000 Kr. 
(3) Tı-ansiatöElerle Diyotların 
Karakteristikleri ve karşılık
ları 1000 Kr. 
Radjo bobına.M \ j devreleri
nin hesaplanması 1000 Kr 
Radyo Hmbaları (Ttıbes) 

1250 Kr 
17 — Elektrik motorları onanını ve 

bobinajı monofaze motorlar 
1000 Kr. 

Kitaplardan almak lateyenleı be
delini .îöndarirlerse derhal gönde
rilir. Ödemeli tatenlrı* bir liralık 
potta parası gönderilmelidir. 

Elektroteknik kitaplar yayınevi 
Büyük Milas Han 171 Cağaloğlu — 
İstanbul 

1! 

ı« -. 

Z A ¥ t İ L Â N L A B İ 
I 1 mmm>*mm 

• İSTANBUL girıs gümrüğünce 
tescil edilmiş bulunan 3316S aay.ılı 
î 3 / ia864 günlü NATO muvakkat 
giriş beyaıuıamesi kaybolmuatıjr. 
Suretleri ahnacağmdan asıl nüs
halarının lıükınü volttur. (H7V • 

Tuzcucğlu N'ultliyat 
• KARS • .^nak kaza'ut^^ «1 • 
dığım Nüfus cüzdanmıı kaybptti^; 
hükumsüzdıiı 

Kurban Sevetıoşft 
« AMKARADAN aldığım Niiıtus 
kağıdımı kaybettim: hükUmjJünlflr. 

Kizun Atke 
• RASOMU kaybettim: hÜKlİrn. -
süzdür Erol 0|iabM 

(Ankara — » $ ) 
e CUMUBHAME nüfusundan si
diğim nüfus cüzdanımı kaj^MttUı; 
hükümsüzdür. Salim Denural 

(Ankara - UN») 
• PAIOMU kavbettlm: hul(üin • 
süzdür Mustafa I B ^ r 

'Ankara — 'ifİtl) 
• PASOMU kaybettim: hilk&m -
•üzdür (259) Mehmet Varla 
• TJP 2188 Şebekemi kaybettim. 
Hükümsüzdür İsmet Ml^t 

n F Ğ I Î Ş t K K O N O 

• KARANFİL fideai (köklü): mü»-
tesna renklerde muhtelif varyete
ler. -Satış yerleri: Ziraat Bonmar-
sesi Tophane Tel. 491771 ve Tuzcu 
Çiftliği Maltepe Kartal. (Î41 D.) 
• MEKTUPLAŞMA Bürosu PK. 
369 105 memleketten .vasına uygun 
kız erkek arkadaşlar. ılte D) 
F. K. 3«3 . tSTANBUL. 
• 40 BEYOİBDEN j'ukğrı iyi vi-
üiyette, kompresör ıı«nıyer. Mürı-
cast- J2 :i4 41 
• DAKTİLO Te Staae Kuralaıı -
On parmakla daktilo — Ster.igrali 
kurslarımız gece - gündüz devam
lıdır. İş talebi çoktur mezunlara 
Maariften tasdikli diploma 'Verilir 
Ksvdolmakta acele edlni». 

Özel .Ankara Metlek Kurslar 
Mıidüriatü TeJ- 126(î99 thlaıııur sok. 
No- 10'7 Orduevi vsnı Oto park bı-
tiçıği Yeni^ehiı - Ankara. 
a RADYO ve Elektrik Kitapları 
1 - Elektrik Tekniği ıfi mcı bu 

kıl TiO Kr. 
2 •- Pratik elektrik tekni|| (• 

iinıü baBkO 'SO Kr. 
3 ~ Bchınaj teknıjı (4 üncO 

baskı) 1000 Kr. 
4 - Radjo tamir teknijı (4 indi 

i 

« 
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Haslu) liOO Kr. 
- EleKtrık iç teeııai tğllraat. 

namuı 380 Kr. 
- Elektrik heegbı 'Surfülü 

cetvel) iît Kr. 
- Hav», het vg Vertltı X*b-

İstanbul Belediyesinden 
1 - Fen içleri Mtıdtırluju için Beyoğlu ciheti yıJİleJU»^ 

ktillanılm»k uzert liuumlu 2 kalemde l.uou.OüO adet %a^ v« 
moaaiK parke taşı tamsmı 56U.00U. - liralık talimin bfdeU da
hilinde ınüb»v*8 olunacaktır. İlk teminatı 26150 liradır. (Fen 
tş. Malzeme tkmal Şb. Müd. 14 lira) 

2 - Fen tçierl Müdürlüsüne Beyoğlu bölgesi için lüıunüu 
2 kalemde 5000 m3 I ve 2 numaralı tnıcır tamamı l'52.50ü,— li
ralık talimi»! bedeli dahilindi? satın alınacaktır, tik tetninştı 
9376.- liradr (Fen tş. Malzeme İkmal Şb. Müd. 406 kuru?) 

3 - Anadolu yakası mezarlıklarında iii.^asıııa luzuın görü
len SOO adet lahit 77325.- liralık kesif dahilinde yaptınlacaktır 
İlk teminatı 5,1U,25 liradır (Fen U. Müd TO8 kuruş) 

4 — Fen lşl«r' Müdürlüğüne ait 4000 ton çimentonun nak
li İ.Şİ fcO.OOO liralık tahmin bedeli dahilinde yaptırılacaktır. İlk 
teminatı 4700 Uradır, (Fer İşleri .Müd 172 kuru?) 

5 - Fen tsleri MüdürlüÇüne lüzumlu 200.000 adet Malana 
tuglas) tamamı ,11.000 liralık tahmin bedeli dahilinde satın âlı-
nacaktır. İlk teminatı .'«00 liradır <Fen U. Malzeme lkm«] Şb. 

Müd. 128 kuruş) 
6 - Makin» Elektrik ve Sanayi tsleri Mudurtuju i(;ın hl-

«umlu 36 kalt'i) motor >'edeV P»r(;ast 36.562,50 llrshk tşhnıin 
bedeli dahilinde ut ın shnacaktır tik tımlnatı 7743,10 İllidir 
'Makin» l l ıktrk v« Sanayi tş. Müd. 91 Ifurufl 

T - BeitcHytv« hajtlı hastahanflerie di^tr mmımalinn 
19«4 Tiftll vıh ıhtiyaeındâr olan 9S50 kilo pirinçunu 219M.- !!•.. 
ralık tahmin bedeli dahilinde «atın alınaıraktır tik teminat) 
1847 37 Uradır. 'Levasını Müd.) 

t - Ktra.jSac Kurumlan Personeline ait ıs elbijalerialî) 
h»/tada 2 def» vıkanitı f«mırlenme.'ii döküklerinin dikilmas) 
ve ütülenmesi islerini 2] 96170 liralı tahmin bedeli dahilinde 
vaptmltcalctır tik teminatı 1647,13 liradır (Karaağaç K. Mttİ.I 

Kcalf tahtmn v» şartname hedelieriie ilk teminatları yu
karıda yazılı '"skll alım. tnw ve vıkam» isleri 13 Niaan lİM 
na^art^sl sünü saat 10,45 de Belediye Sarayında toplanan 1«-
ledive Encüme'imde. şartnaıneleri veçhile avrı ayrı kapalı i | r f 
•ksiltnesi sur»tiyle ihı!» olunaraktır. Şîirtnaıııelen hiHİınn. 
da vaaılı Müd'ir'üklerdf bedelsır olarak Ronilerpi: v»v, taabit 
•ilun^ı İVrutle' mukabilinde satın alınacaktır 

tsteklilertn <lk teminıt makbuz veva Banka temuıat mak-
tuplannı 1964 vılı Ticarat Odası vesikalarım '3 tıncu il İÇİn, 
ihıJadan 3 tür evvaline kadar «tatil stinleri hariç» Balıdiya 
Rivaıatıne muraraatl* alacakları ehliyet halgelerini h^vl ala
rak haaırtaytcajr^an kanalı aarflannı ihale ^nt i aaal- • âl» 
' 4^ » kaiar '^e)»»'"- «•-'••—'•-' —-̂ içri Itoımdır. 
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Beşiktaş'ın kaçırdığı en büyük fırsal: Dünkü .^ıı.^.,i..BULu mtıviiKjo ı-t-irvL.., ısiıı en muhmı iırsat -İT. aaUikada do*mu:;tu Bu dakikada aniden geli:5en öıyah-
_ Beyazlıların akmnıı Ankaragüçlüler ancak korner ile kesebiidiler. Rahmi'nin kornerden gönderdiği top rrkip takımın kaleci-

»ını a^mıs ve Güvenin kafasını bulmuştu. Beşiktaş santrforu meşin yuvarlağa şahane bir kafa yapıştırdı. Top tam kaleye girmek üzereydi ki »olbek Jsmail âdeta göklere tırmandı ve bir golü kafa ile önledi. 

Ankaragücü ile golsüz berabere kalan 

BEŞiKTDS BİR PUBN BBHB VERDİ 

Grup şampiyonluğu için 

Gençlerimit 
Yugoslavya 
ile oynuyof 
Rakibimizin liadrosundo ' 
futbolcu I. ligde yer alıyor 

ZEE, ÖĴ  Ecmond Aan 
Üugüu Yugoslavya ile karşılaşacak Genç Millî Ta» 

iniz grup liderliği için yapacağı mücadelede tahinin 
diği gibi rakibi ile es kuvvet ve şartlara sahip değild"" 

dil' 

ilHiiiliiliİlİ 

A. Timur itir-ir N- Dorken • * * 1. Onercan i^if-^ 

BEŞIKTAij.- Ozcaıı if^f — Erkan * * Fehmi i^ — Tüksel * * 
hüreyya * * * Kaya - ^ ^ * * Coşkun i, Ahmet * Güven 
• Hüseyin ^ Rahmi it 

ASK\R.\G\JCV: Aydın ^ ^ Coşkun * İsmail * • - Nec-
dft * • • * • şehbtüz \k.^ K. Coşkun ^n^ — İlhan * Turan 
• • Hayri -^ Ertan ^ ^ ^ Candan i,i,. 

FSahçe böylece 
yakın lakipleıini 
üç puan geçti 

Lüksemburg'u 8-0 mağlûp ettik
ten sonra şampiyonadaki iddia
sını ortay» koyan Genç Millî Ta-

Millî Ligde 
puan durumu 

Taksınlar O C B M A Y P 

1. Beşiktaş iS İS 7 4 39 İS 37 
2. G. Saray 2S M 7 4 39 İS 3S 
3. C. Tope 28 12 11 S 32 24 3S 
4- r. Bahçs 23 13 < 2 37 11 34 
S. A. Cücü 26 13 6 7 37 27 32 
i. ttl. Spor 27 10 9 B 32 2S 29 
7. D. Spor 27 10 t 9 39 28 28 
8. AUay 26 7 13 6 21 19 27 
8. Feriköy 27 8 8 i l 23 26 24 

10. PTT 26 7 10 9 19 22 24 
11. A. Ordu 2S 8 8 9 23 27 24 
12. G. BirUğl 2S 7 10 8 21 29 24 
13. Beykoz 27 7 7 13 19 26 21 
14. tz. Spor 2S S 10 10 18 25 20 
15. K. Yaka 28 7 6 İS 21 43 20 

ikinci Milli Lig Hattı 
i t . H. Tepe 25 6 8 12 18 30 19 

1 17. K. Paşs 27 S 9 13 14 47 19 
1 18. B. Spor 27 4 10 13 22 33 18 

nal'" kıırıım/nı KarM6Mi.-ı '.'•'̂ ''"̂  „,„, 
goslav Gem; Milli takımında " 
Yugoslavya 1. Millî Lig W^ ,̂jj, 
rında yer alan yedi futbolcu 

YUGOSLAVYA GENÇ ^^!;}\t 
TAKIMINDAKİ FUTBOLCU^ ^ 
Saıa:cvo şehrinin JeleznıC ^^f^ 

kımında devamlı olarak '̂"̂  ^ji{ 
Zemko Genç Milli takımda ^^^^ 
oynamaktadır. Jelemıçar ^, 
ligde besinci durumdadır I? ^^ 
kim Hollanda seyahatinden ^̂ ^̂ |̂ 
men evvel vaptıBı ^*' arfc t»"' 
kazanırken Zemko 'evkalâa 
oyun çıkararak dört Vil<\'̂  ju' 
tır. Kızılyıldız (Halen ligde ^̂^ ^^, 
rumda ve şampiyon nanıze ^^ ,̂ 
kınımda bulunan 
açık». Miliç (Soliçı. Ca>" .̂ ^ . 
açıkı. geçen hafta ^^'^'^J^o^^ 
çmaa 

P. T. T. 
K. Yakayı 
yendi:1•O 

H«fat Atakanı ••*, Nuri Gü
ne» •»<•, Halil Eraydın > 

'TT. : CavU *»"• , . Nihal •^, 
9ükrii *« _ Yılmaı *•, 
Yuiuf »••, Zekâl • • • — 
Metin •• , Abdullah **•, 
Muıiaia •* Allan •'*, 
Ziya •• 

K. YAKA.- Erdinç • Neca
ti ». Sıddık ' - Muılata •. 
Erol *. İbrahim « - Gö
nen •, Ahmet •, Vural •. 
Ergun *. Burhan •*. 

GOL: Sk . 94 AUan. 

Hasan SOYSAL 
bildiriyor, İZMİR 

Karjıyakalılar oyuna durgun baş-
tadı. Buna rs£men zaman zaman 
gol pozisyonlarına girmekten geri 
kalmadılar. Fakat, son anda bece
riksizce hareket etmeleri yüzün. 
4m netice alamadılar. 34 dakika
da da kümede kalma ümitlerini 
hayli nayıllatan gojü yediler. O a-
na kadar İyi lutbolleriyle dikkati 
celcon PTT İller soldan bir ataSa 
kalktılar. .Abdul.lç4h'ın..altr pas ko
ketine indirrtifii mc-jin yuvarlağı 
Altan güzel bir vole ile Karşıyaka 
filelerine maçm »ek soHi olarak 
astı. 

inter Bologno'yı ' 
2-1 mağlûp etti 

1 
ROMA. Önel ! 

İtalya lıguun en nıutıım maçında 
İnttr kuvvetli rakibi Bologna'yı j 
i—l malflûp ederek şampiyonlukta- i 
ki ümidini arttırnu^tır Bolognanın ; 
penaltı kaçırdıjı maçta tnter'in 
gollerini Corso ve Jiveyr atmıştır, i 

Can'm takımı Kiorentina ise t 
kendi saiıasında Messina'ya 1—0 
yenilmiştir. 

RAHMı'NİN ŞUTU: Bcşiktu.; ciun çok i^aıuau AııliaıaKucu :^ole:,ıuı teh-
• lit etti. İştt bunlardan biri: Rahmi şut çekiyor. Fakat kaleci bunu 
yumrukla önlüyor. (Foto AKŞAM: Mahmut KÜÇÜK) 

G.Biıliği2puanda 
F. Köyden aldı: 2-1 
Kırmızı Beyazlılar ilk golü utmasına 
rağmen Tevfik'in sayılarına mani olamadı 

H. Gürüz, N. Orhon, V. Ataman 
G. BîRLtfel. Yükaeı •* — 

Cumall • • , Burhan ** — 
Otal ••*, İhıan • • , Oktay 
• • _ Faik • ' . Orhan ' • , 
Abdullah -**, TMflk *••, 
Ztyni l • •* 

FEHİKÖY: Ntcdtl - _ Tun. 
cer ; Kaplan * — Erdinç 
*•, Aydoğan '•, İıntat •* 
— Muataia *•. Ttırgay **, 
Ünal •*, Mahmut **, Su
at « 

GOLLER: Dk. t Mahmul, Ok. 
18 . 44 Tevfik. ' 

İslâm ÇUPİ 

g İRİNCİ dakikadan itiba
ren kırk beşinci dakika
ya kadar kafa kafaya bir 
oyun oldu. İlk santradan 
.sonra Aydm'ın koruduğu 
kalenin arkasında yer a-
lan foto muhabirleri Be-
•şiktaşın favorillgini ilân 
etmişlerdi ama, ilk 45 da
kika e.sen Ankaragücü ka-
.sırgası bu tahmin ibre.sini 
tersyüz etmişti. 

Gösteri Candanın soldan kısa kı
sa, devrile devrile ortaya girme
siyle başladı. Yerden nefis bir şut 
ve bir tutam alkıs koptu. 

Dakika 14. Candan sol taraftan 
çevire çevire bir korner attı. Tu
ran, özcam havadan alıp filelerin 
içine koydu. Faul faul ama. klâsı 
oian faul. Ve sakayı bırakın!. An
karagücü hem oyuna, hem ouan-
lara. hem de Besiktasa fena ası-
hyor. Necdet K. Coijkun. Ertan 
üçlüsünün orta sahada emdiği top
lar, Turan, Hayri ve Candan'ın de
parlarında bir felâketli yolculuğa 
çıkıyorlar. Bu tempo altında of
sayt tedbiri garanti değil Kapa
mak gerek defansı. Bakarsınız 
çünkü, Hayri bir mars yapabilir. 

ikinci devre 

ikinci devrede «Beşiktaş maçı 
kapanabilir mi?» değil de «Hangi 
taraf maçı alır?» diye bir »ual 
vardı. Zaten, ilk dakikadan doksa
nıncı dakikaya kadar oyun bu ha
vadan pek kurtulamamıştı. Yalnız, 
ikinci devrenin basında, Beijiktaş-
ın çok tesnrli olduğu bir on dakika 
vardı. $öyle ki: 

Dakika 47: Ceza sahası üzerin
deki bir faul atışında Güven ka-
fa.vla Ahmet'i gördü. Ahmet'in vo
lesi köleyi buldu, fakat, Aydın 
son anda dokundu. Korner... Ati
si Rahmi yaptı, top Ankaragücü 
kalecisini aştı. Güven şahane bir 
kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı 
sol üst köşeye bıraktı. Fakat, An
karagücü solbeki bir akrobat gibi 
tırmandı ve golü, kafa ile dok
sandan çevirdi Bunların dışında 
pek birsey yoktu. 

Artık, Ankarsgücünü tarafsız 
kisvesi altında alkışlayan ellerin, 
onbeş gün sonra 19 Mayı» «(tadını 
dilşunmclorl gerekiyordu. 

t . . * ^ O V , . - u 

oynamiijlar ve (ji'Sİ' 
ür vıldız alıp bir de gol f ^ 
takımının galibiyetinde ''j'J" .jo'' 
oynamıştır. Bu maçın >''^°] ı^rfi 
açık Cayiç idi. . Bu futbnl^.^et 
yanında Genç Milli Takımda "̂  
alan Duykoviç (Kızıl YıldızV p^, 
riç (Kızıl Yıldız) ve GruylÇ ^^ 
tizan) defalarca kulüp t"'̂ '"!' 
lig maçlarında oynaınısla''°' ^^ 

Alkmaar stadında TüıkiV^ jç, 
ti ile 15 de başlıyacak olan ^̂ ^ 
takımımız Lüksemburg.- "^'^ 
kadrosu ile çıkacaktır: â" 

Erdem — F.ıruk, İhsan - ,..j. 
vuz, İsmail, Selçuk - Tünce • • 
mil, Faruk, Rasit. Yusuf. 

Maçı Bulgar hakemi Di"'" 
İletecektir 

NE DEDİLER? .^,3, 
Bugünkü maç hakkında *^°^f 

yon Başkanı Apak <Karsıia5^^ ı̂ 
kazanan takım şampiyonluğa ,̂̂  
gider.» Hollanda Futbol Fea ^̂ , 
yonu üyesi Botter ise «Her ' ,̂j,(j 
kimin da maçım seyrettim 
Türkiyedir» demiştir. 

G. Tepe: t 
H. T e p e : ! 

Nejat Şener **" 
Nail Oınçer ** 
Hakkı Çaktırma 
GÖZTEPE: Ali •••• — 

Ekrem 
SOI «•» 

seda» 
Seraceltin •*, »««»t * ' - "^., 

Nihat *•• , Yüeai 

Ordu takımı : 1 
Demirspor : 1 

ADANA, Özel 

Dün Demirspor ile bir haarlılc 
maçı yapan Ordu takımımız bek
lenen güzel oyunu gösterememiş 
ve karşılaşma taraftarların birer 
golü ile berabere bitmiştir. 

rCltlX6YUN GAYBETt - t'erıköy dün puan alma arzusundaydı 
»ma. olmarlı. G. Birliği kalecisi Yükseli, Turgayın atağını ke-
(«rken förüyonunuz. (Foto; AKSAM - A, YÜKSEIİ 

Nazif OTUEGAN 

Oüıma korkutu olmavan iki ta
kım rahat iutbol ornamava «•-
lılıyordu. rtrikovd* Rıdvın Ah-
mtt va £rgun un bulunmtvm htr 
8tık V* karambolda btlli oluvQr. 
Buna mukabil Ganclarbirlidi Tav
uk') Uet< almıı va haftayı üc 
puanla kapamak için adak ada> 
mııtt aa&ki. 

Dk. 8; Gençlerin ümitleri kırılır 
•annettık ve sağdan Ünal'ın orta-
• a aktardığı topu Mahmut nevi 
şahsuıa münhatır bir kaia %tırusu 
ile ajlara gönderiverdl. 

(Davamı f ncı aaviada) 

SPOR-TOTO 
NETİCELERİ 

Feriköy — A. Gücü 
Brşiktaı; - G. Birliği 
F'Tiköy - G. Birliği 
Beşiktaif - A. Gücü 
D. Spor - B. Spor 
K. Vaka - H. Tepe 
G. Tepe - P.T.t. 
K. Taka - P.TT. 
G. Tepe - H. Tepe 
Vefa - Y. Direk 
G. Spor — Sarıyer 
Ş. Spor - B. Spor 
G. Spor — B. Spor 

BU KADARCIK OLUR . - Fenerbahçe kongresi dün yapıldı ve sakin geçti. Arada bir münakaşalar da 
oluyordu ama mühim değildi bunıar. Eski futbolculardan Kâmil, bir kongre üyesiyle tartışıyor... 

F.Bahçe kongresini 
ismet Uluğ kazandı 

zı 
Gürsel •*, Ceyhan 

HACETTEPE: Batkın 
maz •. Orhan • — 
Aydın ' • Onursal 
mer *, Sami », B, SupW 
K, Suphi *, Erol *. 

GOL: Dk. 74: Nihat 

İZMİR. OĴ  
Beraberlik için sahaya * ' ^ 

H. Tepe canını dişine '•*''* jK 
o.vnadı. Fakat bu gayret ^ ^ 
74. (ialdkaya kadar devam ,j^ 
bildi. Bu dakikada Gürsel''" t̂ 
Ti uzattığı pası yakalıyan '^ j» 
topu Baskm' ın sağından * * . ^ 
yolladı. Ve böylece m a ç <^ -p» 
Göztepe'nin galibiyetiyle 
erdi. 

ĞnıımBS^^ 
Haysiyet DiTanıoa ~ • j : 
seeilee Ömer Boncuk I ' " " " * - ' « 
en fazla reyi aldı I ve tarih 

Eh.birader buna da «** J 
tüküı yani... Su 

Fenerbahçe kulübür.-ün yıllık E; Sakarya'nın diplomalı bedeO •" ^ 
Z gitimi öğretmeni. _oldu9''*_ J 
;- yazmaktan parmaklarımız " ' i 

kongresi dün sabah saat 11.30 da 
Kadıköy Evlendirme Dairesinde 
bağlamış ve öğleden sonra s&kin n sır bağladı. _ ^ 
blp hava içinde sona ermiştir. H Bağladı ama; fu Beden 'T*'' i 

Üç yüz üyenin katıldığı bu kon- n biyesi Sicil Lisans İsleri Mi*" ,' i 
gredc yapılan tenkidler mantık 
çerçevesi içinde cereyan etmiştir X kurduk ve harekete 

Sıra — •• 

„ - . . , -» . ,j.v.. ~uans İşleri . - - ^ 
: : rü Nejat Turna'yı da kurd"" ^ 

geçin""' 
.....a ,1e k^irsüyc çıkan üveler = »ihayet. Sakarya'ya bir W' 

ıcnkidleriııi yapmış, bu ar^da N. = »"P yazılmış. Deniliyor ki:-*!", ^ 
O. Savcı ve Ergüocn kulübün sir- :E "" . '*»" "^^"^ ''^'*«» ^ ' '^ .1 İ 

enstitüsü mezunu ve halen ^*, i 

BAŞKAN KONUŞUYOR - Fenerbahçe başkanı İsmet Ulu« çoğu 
.•'aman gazetelere beyanat verirdi. Dün ise kongrede dert yandı. 

Penaltı Icaçıran Demirspor 
B. Spor ile o - O berabere 

Muzaffer Sarvan '* 
Cevdet Güvenli ** 
Nevzat Tanıuk ** 

DEMİRSPOR: Dodan • • - Er. 
doğan *\ Hakkı '•• - Hüi' 
nü * Hayrettin * Birci ** 

Abdürretak •, Yüc»I •, 
Muzaffer ", Fikri ", Tltnn-. 
Çin •* 

BEYOĞLUSPOB: Sabrj *• -
Mücahit '"', Corel • - Ma» 
rublf "* M«el • • Erdofian 
** — Dimllri **, Davacı **•. 
Avram '•", Güngör • Pana-
veJ • 

Raşit GİRAY 
bildiriyor. ANKARA 

Akıllı bir oyun oynayan ve lyl 
îr müdafaa yapan Bcyogluspor 

lıakettljı beraberliğe ulaştı. Hal
buki Demirspor müteaddit gol po-
zisyonlanlıa girnıls ve bir d* pe
naltı kazanmıştı. ' 

Mu/affer'in 7. ıl.ıKuvdUd (.OK mü
sait durumda kafa ılc topu dı:$ari 
atması Demirspor için büyük ta
lihsizlikti, 66. dakikada da Fikri
nin vere düşürüldüğünü hakem pe
naltı ile tecziye rtmj.-- ve fakat 
Î ikri bunu kale yan diıegıınrt di
bine çarptırarak kaçırmıştı. 

gelecek yü için ayni hatalara dü 
sülmemesj temennisinde bulunarak 
alkışlanmıştır, 

Î78 kişinin katıldıjı oylama so
nucu şöyledir; 

t. Uluğ (237 oy), M. Bağcılar 
<234 oy), R. Dağlaroğlu (229 oy), 
K. Atakul (231 oy). Eşref Aydın 
(217 oy). Halit Deringör (219 ov), 
Bülent Gedeleç (209 oy) N, Kur
tuluş (211 oy). Fahri tsbav (207). 

Murakabe heyeti: T. Akra (228), 
K, Ant (223), A. ölçen (223) 

Haysiyet divanı: Ö. Boncuk (24n), 
B. Şahinoglu (228), E. Yakuboglu 
(220), S. Dinçman (227), H. Böke 
(229). 

Yeni Fenerbahçe İdare heyeti 
salı günkü ıi Ktnplantnmda vari
le taksi.nl yapacaktır. 

Diğer taraftan venl nuaıni'ame 
tasarısı :) mayısta yapılacak olan 
bir kongrede görüşülecektir 

Kyftp ffalip 
Dün yapılan mahalli ii<; ma

çında Ryüp, Davutpaşa'vı 2-0 
yenmiştir. 

I Kokulu öğüt 
•; ^ Turgay Sereni «Ai'"" ̂  
Ç: w (ic ay G, Saray'ın s*'"; ^ 
~ tine uAraınam..» demişti >'' i 
Ş: durak yerini Muzaffer B°' Ş 
j î zok'un Nisantajı'ndaki ÇiC '̂"'' ^ 
~ evine kadar uzattı (GcrC < 
= Bozok ta idare heyeti üye*' ^ 
— idi ama; simdi düşük olrf''' ^ 
» ftuna göre yemin bozulm*'' ^ 
~ sayılmaz. I ^ 
~ Turgav geçen gün de oraf̂ " i 
™ idi ve Cicekevi kadrosu ile " ^ 
H bek dalhudak salan: «DttnC- ^ 
~ '̂ In, dönmezsin » konuşum' 
~ tartışıyorlardı, 
S Turgay direni.voi'riıı, dn«' 
S nlyordıı: ama ns zamana kC' 
~ dar lıllivnı mıısnnu/'' Mii»;!'"'' 
~ 'it^tı İle orkide ,safın «'f'' 
~ D;ıh,ılı sosvrfprien ık' lti7 ta' 
n tısmaya kstılınrava kntlaf 
~ Onlardan birisi dedi ki' -Va' 
~ la isIni/r kansmak gibi "1-
!^ masın ams h<»vf fondl; ' bf 
~ nim bıldiSım Türkıvr'Hr hl' 
:: tek Tureav vardır O da G 
:: Sarayl; T O f s v Serendir.» 

ümiiımiitKiiMHikiıııııınııııiit* lil 
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I 
aray'ın seın; ^ 
demişti y*' ^ 

luzaffcr BO' Ş 
ıdaki Cicel«- ^ 
ttı (Gere < 
heyeti üye^ ^ 
lüsük oldU' ^ 
in bozulm"' ^ 

ün de orart' < 
adrosu ile " ^ 
an : «Döne""' ^ 

l<nnusulıi' ^ 

ordu. d ı V ^ 

n r / i Miistef »J 
.safın « " ' ' tj 
ıi<' iti7 ta ' •; 

.•a kndar ^ 
di k i ' A '« ' g 
.ık gibi ol ' »• 
fpnrii. b«- :; 
r O da G ^ 
ŞfreıTdir.-' i 
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VİRNA LİSİ 

i|||n.ı^i|tj J,IIMIMWiijiil!l 

BW'W!;̂ w^ ucfiler 1 

Devleri 1 

'HOLLYVfOOD BİR İNSANI; 
İSTEDİĞİ SEKLE SOKUYOR, 
Virna Lisi 'Beni G. Kellygibi 
kibar J. Harlowgibiseksapelli 
bir aktris yaptılar, diyor... 
* t^u^^ yıldularından Gina, Sophia TB Clandla Cardinale gibi 
^t '^- iî ^^"-^^^ Çapmda birer yıldız olmaya muvaffak olmuşlar-
«I>ı^/'î? ^ İtalyan yıldızlanna bir yenisi İcatıUyor: Vima Lisi, 
f^^ ^"® "̂ "̂ ü̂rü» ve bazı tarihî filnüerde görüldüğü halde 
için H '̂Jf* Çarpmıyan sansın yüdız, geçenlerde beş film çevirmek 
OvirS.^^^*^'* *̂ *̂ '̂ edilmişti. Bu filmlerin illd Jack Lemmonl» 

receîı, «insan Karısını Nasıl ÖldflrebiUr?» olacaktı. Vima Us) 
•"J film ıÇin Bngitte Bardot ve Kim Novak gibi meşhurlar» tercih firi 1 î ""S'>"'D DBiaoı, ve Jvım «ovaK giDi nıeşnurı» 
Rilr», ? ^^**- ^'^^^^ kendisi buna rağmen Hollywood'dan acı acı 
"""ayet ediyor; 
'•««»in"!?'*'i'''" '^"*'» zayU>, «tlalyana beıuamiyor», «Kâfi d.r«e.<i« 
*««ia«r n i. •''*'*'•'•' <*«•>« «'«• dudakUn d»h« dolgun olraaUydı» 
»l»»ktB "**"' "**®'" N.l icede, italyantaıın tanıdığı Virna Ltal 
'üar V ° T ^'''*'™' ^*"' »içmanİBltılar, saçlarımı keıtiler .rengini aç-
I»jjy • •'*®" Harlow iarzmda taradılar. Zira Grace KaUy gibi kibar. 
•••Mcıh^"! ' * " • ' " ' • <>« ^ean HarloHr gibi MkıapaUl olmalıynııtmı. B»nı 
' • » i m a n ' ' * beyaz «İbiaclerin içinde göranUr, Mki Virna Llai'TI 
yor i.» i * S^Ç'ük çekçeklerdir . Çünkü Hollywood bir İnsanı dafltilrl-

»Joditi şekle lokuyor. 

j^^^tudyoda bana verilen odanın vaktiyle Clark Gabl.'ye ait oldu-
'uiintı ""• ®" **• Amerikalıların beni en büyült yıldızlaıiyle bir 

•oların, gösterir. 

VİIINA l i s i : HERZAMAN GÜZEL MECAZİP... 

*ofe'"'*' yajuad»" beri hayıam olduSum bir çok yılduUn jörünce 
•^»u hayal sükûtuna uğradım. Gregory Peck her n» kadar «»Jare-

^" erkekse da, mlyopluSu ve lişroanhğı da inkâr •dlUme*. 
Ujj °"« Huiıon doğrusu erkek güzeli, ama ban öyU sadece güsel-

O" planda olan erkeklerden bollanmam, 

^ Dotl» Day da çok tampallk v» yaiı Ua kınııkUklânaı giılamay» 
»yi biliyor. NaJaUe Wood «ahslytt tabibi va tt«« dolu bir kucaftu, 

p,j. •"•I Hollywood'd« an büyük yakınljflt Jack UmmoB'U karuı 
Oou 1* ,^*"''** *• ^^^ Dougla»»!» tamındı buldm. H«U Mtry 
Mı I " ' " *""* '•'••<>» ««mtitti gün geçmiyor. Faktt nt olum oUun. 
511» ''•'*"*•" R«n«'yi Ulrion »dip v«t«n hurrtlml gldsrnuy» 
Vıln"""" °"*'"* "" 3«ÇİYonıra. HoUywood'dı l|t« böyl» kendimi h«m 
g '•' '̂ •"1 «"««ut hisMdiyorura, iclm ham bütün, hem d» ümit dolu, 
miir T*'"*" ^""*y' b«f«Mbnee«Jlm. İnandığım içta ümitUyün. O-

" eluıumun bir sebebi de haziran «yi batında Mel Ferret'l» bltlikta 
tüfın*"* ^' '''*^''"''" beyaima dair bir film çevlnn^k İçin İspanya'ya 
tıiv.!*"'" '""'"'a^"'» olması ü laman birkaç gün kaçamak yapıp 1- r P l T . n n v PirrK • MtVflPI tTftll V 
h. K ?'" *'*^«"» ••"«'"« •'»>•»« ' • »evdlklarimi gom.m sor olma, ^'R'-GORV P E C h . M t \ 0 P L U O L \ 
"»•W» MANLIĞI İLE GÖZE BATIYOR-
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kesiyor 
»̂.̂  _ _ _ _ . ^ .. 

YILLARDIR CÜCE TÜVALARl İSTİSMAR Ll>L.\ v t BLNLN t fcZASlM B L G İ N H.\İATLABI 
İLE ÖDEYEN TüTSÎLEE SAVAŞ HAZIRLIĞI SIRASINDA fOPLUCA GÖRÜLÜYORLAR 

AFRİKA için 
için kaynıyor 
İki kabile arasındaki korkunç ve ilkel 
intikam mücadelesine kimse mâni olamıyor 

E ŞİŞ- DORİS D.4Y; YAŞI t l E KmiŞlKUKLARİM 
GİZLEMEYİ ÇOK I I İ BİLİYORMUŞ... 

A PRİKA'da 1962 de bağımsızlıklarına kavuşan 
Ruanda ile Burundi'de bir süreden beri 

amansız bir mücadele devam etmektedir. Bu
rundi. bilindiSi gibi, krallık rejimini seçmiş, 
Ruanda da ise cumhuriyet ilftn edilmişti. 

Her iki ülkenin dp sakinleri Utus, Tuva 
ve Tutsı kabilelerinin mensuplandır. Bunlar-
dah Tutsi'ler. en kısa boylusu 2 metre, en tt-
«unu 2.15 ilâ 2.2^ olan dev yapıh zencilerdir. 
Bu insan azmanı Tutsi'ler cüsselsriyle kabili Id-
yas edilmeyecek ölçüde miskin bir kabiledir. 
Ve bütün işlerim pigmelerdeıı müteşekkil Tu
va kabilesi mensuplarına yaptınriardı. 

Açıkçası, dev Tııtsı'ler uzun yıllar cüce }*• 
pUı THıva'lan her alanda sömürmüşlerdir. Ancak, 
ülkeleri bağımsız olup, Belçika'lılar aradan çeW-
Unce işler tamamen değişmiştir. 

Gerçekten de, sdmüı-ülmeye nihayet İsyan «-
oen Tuva kabilesinin Pigme'leri jlmdi dev yapılı 
Tulsilere karşı amansız bir mUcadeleye giriş
mişlerdir. Cüce yaradılışlı Tuva zencileri bugün 
dev TutsıMerder intikam almakta ve seneler senesi 
lâtısmar edilmiş olmalarının acısmı çıkarmaktadır 

Tuva'lar toplu halde Tutsi'lere saldırmakta ve 
bu devleri akla hayale Rettrllemlyecek biçünde iş
kenceye tabi tutarak öldürmektedirler. Bu olay-
Ura ı»hit olanların anlattıkUrına |öre cüce Tuva'
lar Yakaladıkları Tutsllerl nönee bacaklınnı kes
mekte ve onlın bu kadar uz'jn boylu olmalann-
dan dolayı böylece «CcıalaBdırmaktadiTlar.t 

Yirminci amn sonunda Afrika'nın artık • 
ternlejmeye ytlz tutan bu ülkelerinde, bu lekıl-

.1e vahsI ve ilkel faciaların cerevtn etmesi karşı 
,ında hlc kımsê  Wr sey yaı »-r.arr.akta ve bu kor-
kunc IntiK.iuı a>M' ,1 ^oleetnın aaaıl tonuçUnacalı 
kaatu UamamektccUr. 

! i 

DEV YAPIH Tl'TS! K '̂ MKSSÜP-
LARINDAM blBt BİR X O t u ^ aiRASIMDA 
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l^iililiiiiii*^İ^^iİİİiİiİ^M 
li:^v?^^:;xS?:^^:;•^^^x•^:•:^v^ 

Meşhur somylar ve özellikleri 
hakkında neler biliyorsunuz? 

^ ^ ^ ^ i ^ ı ^ ı m m ı̂ l̂ w<x«ı«>«M»«»««»>«»<M^»İM>İMIMİMX^»l>MMW 

Söyle, bÖTle 
P . ^ A ziyade t ç ıkh iv t ojTfflu- i , u U bir oyun tınıtmıçtılc. aŞoy l .re geçecektir. Bu yoldan •-• I 

dm-- Her yaftan ojoıncular !«, beyi»* ile «Paşa dedi ki. » lıarekeMen '•u'-ii'i.spvpi) nvııtıru | 
ia oj-narur&a daha eğlence!) o- arsi;ııa»lti fark gö2deıı kagma- lamı, zanıanl? dikkatlerim 'dn- , 
!'"•. Rahatça bir salonda da rnalıi^ır. Orada idarecinin sözü recinin güçlenen hareketlen ü- j 

lanabılir. Oyuna katılanlar ne ujVılmakta. uurad» ise onte merinde topl,,.ıuilan ıpıııın emi»' j 
vorım cpmlıOT- rilırumnnflo a.- v ) 

0iînyanm meşhur sarayları hakkındaki bilginiz umtuni kül-
turunüziın bir kısmını teşkil eder. Bugün bu saraylardan 

pı. azı zamanımıza kadar kendini ayakta tutabilmiş, bir 
külli lae tarihe karışıp gitmiş bize yalnız isimleri kalmıştır. 
Sanat bakımından kalıntıları bize fikir vermektedir. Bu ko
nuda bilginizi ölçmek ister misiniz? 

Bu milli 
kıyafetler 
hangi 
ülkelere oit? 

Cesimlerde gördüSrünüz 
millî kıyafetlerin hangi 

ülkelere alt olduğunu 
söyleyebilir misiniz Bul-
•nacayı çözmeniz konu-
• anda size yardımcı ola-

ınek için, ressam, bu 
lyafctlerden her biri-

.un üzerine, ait olduğu 
ülkenin adında bulunan 
nir harfi çizmiştir. 

(Cevabı 8, sütunda» 

l.Saint James sarayını 
hangi kral yaptırmıştır? 

al Hcnry VIII, b̂  Herny 
rv n Henry İTİ, 

2. Kraliçe Victoria VP 
Prens Albert'in mezarları 
Londra yakınındaki hangi 
şatonun parkındadır? 

3. Çırağan Sarayının han
gi sene yandıjşını biliyor 
musunuz? 

a) 1912, bı 1907, el 1910 

4 VersaiUes Saraymı han
gi Fransız kralı yaptırmış
tır? 

a) XV Luı, bj ^VI Lui, 
el Xrv Lul, 

b. Mimari yapısı İle meş
hur Benrath şatosu AI-
manyanm hangi şehrinin 
yakmmdadır? 

a) Dûseldorf, b) Hanno-
rer, el Essen. 

6. Aslan heykellerlyle süs 
Mİ meşhur «Aslanlı Ha.vıu!» 
hangi sarayın bahçeslnde-
dlr ' 

7. n . Abdülhamid hangi 
«arayda ölmüştür? 

a) Yıldız sarayı, b> Bey
lerbeyi »arayı, el Dolma-
bahçe sarayı. 

8. Bugün dünyanın «n 
modem sarayı olan «Alvo-
rada sarayı» hangi şehir
dedir?. 

a Amsterdam, b) Brasl- | 
İla, O Barcelona. 

9, Kremlin sarajruun bah 
çeslnln etrafmı ç«Trellyen 
duvarın uzunluğu hakkın
da bir fikriniz var mı? 

a) 2230 m„ b) 1980 m., 
d 2W9 m. 

10. Londrada kral ailesi
nin oturduS:u, tarihi kıya
fetleriyle nöbet bekllyen 
askerleri ile meşhur sara
yın İsmi nedir? 

(Cevabı 8. sütunda) 

İW 
oynanabilir 
bir yarım geınber duruınunda a-
yakta veya oturarak, oyunu 1-
dare ederecek olanın karşısma 
dizilir, idareci bazı hareketler 
yapacak, oyuna katılanlar onu 
taklit edeceklerdir. 

İdareci taklit edilecek her ha
reketi yaparken, ama daha ön
ce değil ' tam hareketle birlikte 
«Şöyle yapın!» veya «Böyle ya
pın!» diyecektir. Oyuna katılan
lar ise «Şöyle yapın!» kuman-
dasma uyacaklar ve idarecinin 
hareketini taklit edecekler, ama 
«Böyle yapın!» kumandaamı ı-
şitmemezlikten geleceklerdir, YanJ 
«Böyle yapın!» dendişi asman, 
bir önceki durumda hareketsiz 
kalacaklardır. 

idarecinin bir îorevı de, kar-
şısmdakileri yanıltmak ve bir 
bir oyundan elemek olduğuna 
göre, o her iki kumandayı ve
rirken de. hareketler yapnuya 
devanı edecektir. Daha önce bu
rada sizlere «Paşa dedi ki. » 

lıareketlen takij!, eaıuiKSKceuır. 
İdarecımn dıkkıat pdp<-p|i nok

talar şunlardır: \ 

Oyunu baaıt hareketlerle baş
latmalıdır. Kollarını kavuştura
rak «Şöye yapın!» diye başlaya
cak, ama zamanla», taklit edil 
nıesi Bittikçe cücleş*fiı ImiPkef 

•9 J * 41 AQ.}9 ^' 
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cek ,- uu ı rada , venlen ^' 
mandalar dikkatten kaçacaktır. 
«Böyle vapm!» kumanHafi lî*» 
hareketlerin jruçleştigi bir »ıra^' 
verilirse, yanılanlar çok olacak
tır. 

Hatırlatalım ki, idarecinin ''^ 
robatik hareketlere kalkışmaü-
oyunun tadını kaçırabilir. Daha 
çok elleri kullandırmalı ve M-
zı kinLvelcnn taklit ederek, "-
yıuıculan eğlendirmek suretiy
le dikkatlerini dagıtmahdır, So 
na kalan ojaınu kazanır. Bir 
kaç kişi çok dayanırsa, idareci
nin on ardan birine yerini teklif 
ötmek hakkı da kabul edilmeli 
dir. 
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tv̂ erak ediyor musunuz? 
İDENİZİN ort^smda, resimde gordugunuz buz adacı

ğının üzerinde bir canlı var. Bu canlının ne ol
duğunu merak ediyorsanız önce tahmin etmeğe çalı
şın, rahmin edemezseniz elinize bir kalem alıp, nok-
laları birdrıı na.şlayarak ve sırayla birlpştınu. 

l>ltıtrMl»rt*««««ıH»«* 

Rahat -
elâmhK^ 

j'^ih^ )j ve Şık 
Arthur Miller ve 

Marilgn Monroe 
Q E C ; E W D E Arthur MıUer'in «Cadı Kazam» isimli filmirü 

gördüm. Onun «Satıcının Ölümü), isimli filmini de çok 
oegenmıştûn, Simdi Aınenkada yen; bir piyesinin oynadığını ve 
bu esermde . \ i thur Miller'ln, intihar eden eski kansı Marilyn 
Monroe'ya kar:, hürmetsizlik ettiğini ,söylüyorlar. Merak ediyo-' 
rum. Beğendlğ.'- bir muharririn, dünyaca meşhur bir güzel ka
dınla evlenişim de vaktiyU yadırgamıştım. Ama söylenilenler 
dogruv,>a MlIl") asıl ı zaman Közümden düşecek. Beni aydm-
latabilır nıislnK^?». Sabahat Tarakçı (Ankara) 

DtLÜİ6İIM kadarmı arzedeylm Sabahat hanımefendi]. 
.'\rthur !>lıUer'i sizin fibi ben de beğenirim. Doğrasuna is

terseniz Marilyn İle ııdivacuu, uzaktan uzağa ben de takip et
miş \ e güzelliğin zekâ karşısındaki ıstırabını anlamıma ça
lışmıştım. 

Arthur Miller, Ameıikada. dedıguıiz gibi eski kınaııua 
hâtırasına hürmetsizlik etmiş olmakla saçlandı. Ve ba mçla-
maiara Uzzst cevap da verdi. Rendeniz, tesadüfen o etvabı 
nkurauıçtum. 

Miller so ê, bu üela plyckU-kı Kadın kahrsmanlirından 
.Mstî iie nin Marilyn Monroe yu canlandırdığı iddiasını reddê  
rek uaşlıyor, ama hemen ardından ilave ediyordu: Elbette her 
yazar gibi ben de, husuüi bayatımın tesiri altında kalmm ve 
eserlerimde kendi tecrübelerimden faydalanırım, «UUşüşten 
Sonra* ilimli veni pivesinde, bir intana, sevseniz ve büyfik 
(syrnt sarfetseniz de, sönlünUzce yardımcı olamıyaealuıızı 
anİaCkn kısımlar/" doı;rusunu isterseniz, bir roüdafanamcye 
benziyordu, %atcn bunu .Miller de saklamıjor; eserimin kah-
ramanlarındaıı biri olarak ölümünden sonra dahi eski karı
mı «nlaraıya, onunla meselemizi incelemeye çalışmakta de> 
vam ediyorsam bu st.ygısızirt< minâsıns gelmez, bUftkiı Ma* 
riljnr ne kadar biîyiih bir önem verdifiml gösterir, dljorda. 

İ«t(i Sabtbat banımefendi ııtaDnUe, bizzat Miller'in •!' 
nııdan ve kısaca <'evap vermiyo çaİDrtım Talnu bir noktayı 
ds lıen belir'Hjim Piyc»te Magjfie adını tav'̂ an ^e MarUyn'I 
laniandirdıl^ı Ueri HÜrijlen rolü gvna\an kum. bu piTcutc çe
kilmiş fotOSra'larmı şoıdüm. Miintehir Mİdua benztmeıi ifin 
büyük gayret sarfedilmışti Bu, elbette piyesin iyi para ge> 
timealn] Uteyen iş adamlarınuı marifetidir. Talıuı iattaeydl, 
MODor, bSyle maddi Mr benzeyişe müsaade eiolycMUnli. 
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DU üç formül, çalışan ka
dınların günlük giyiminin 

esasını teşkil eder. 

Size, bu üç hususu da İh
tiva eden güzel modeller 
veriyoruz 

Her kumaştan dikilebilir, 
her renkten dikilebilir. İşi
nizde rahatça giyilebilir o-
lan bu modellerin moda.sı da 
kolayca geçmez Bir mev 
•simden öbürüne kalır. An 
cak dikatl çeken fazla renk 
11 iş elbiseleri yapmamıyp 
dikkat ve İtina edin. 

Bunları 
biliyor 
musunuz ? 
1. «Maılluaıu,, uMUrT 

») K»yif v»rlci bir mt^!»• ** 
Bu«no» Alretdtki kaT«İJ9i» "" 
mi, e) MtkılkahUnıı inılUnd*-
U n » p k a . 

2. «Bungalov» nedir?, 
«) Bir yılar, cinji, b) ıfnnı'""' 

yapılmış kulübe, c) Pasifik a<J»" 
larınds bulunan bir cinF mH»». 

3. «Katalan» nedir? 
• ) HindlıUn'da giyilen bı • "ı"' 
İlk, b) Japon ların ayakkab:"" 
c) ^icil-a'hların kullandıklorı 1»'' 
calf, 

4. «B^neliikıı» nedir? 
5. »Oktant,, nedir? 

• ) YıHiTİarm yük»!>kliW v ^"^ 
ucaklı4mı elc»n bir alet bl * ' ' 
lika yerlilerinin kullariıkla^'' * " 
ceaU ok c) Cünev A m e r i k a ^ 
yasılan bit- leopar cinsi, 

». «Tanir» nadir? 
al Bir mütik âleti b> Ekyalo»»' 
bir hi*ki, el Bir havvan (»mi 

7. «Siiı-n.. n»Hİ-? 
«) Bir b»1ık cinsi h) bir CK»" 
cinsi, el Bi- ku. cimi. 

q i 'a '9 .'» •* 
'(8ınquas5irn - lepuEioH) P^"' 
-jAlIiaN - B5(i5ısa) 'tseıuuuB Bpu» 
-\e uiisı Jiq 5(9,ıa§a[jıq umnoTASP 
Bdn.ı.\v .'î.T •). -T-, f; •q ^ r t 

: ^znun» 
-nuı 4oXt[iq u«{ung 

Sîuıısııtısy *|Atazıi Uyı. »^ 
ıjıpeABp mtıjib ı,nu[pB5î " 

sıoıll» 
-tÖ HîSt^ip tSSSUd ULUrepV ^ 
"Stuıuuıl«q ns^pa uıuıpKjı - •; 

•jo.<ouıu(îjpî) UBISBÜ uspuUI» 
mıuu|05i .5BS uıuızınzıuaa — • 
•Jo^OiıuoS ÖBü ^ioi BqBp Bpuı;*-' 
-BJ [os ıifiurıznA UIUIPB5Î - C 
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i 'BSUBiil UBI 
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fiizı kiiciik 

• SlmaUrı çıirujmeden lakla-
mak için üzırine glistria aurmek 
y* birblrint dokuamadas Mtinea 
Wr yere «trılunak lâjuadi^. 
« Ani misalir felmlı, yemeğinin 
«cele aojutmtk İstiyorsunuz. Sıcak 
tabamı buz dolabın» koyamazsınız, 
hem çatlar. y«ıtı vcmeğın lezzeti 
bozulur. O zaman bir kabg so|uk 
«u koyun leine bir dolu kajık tuz 
«tuı, yemek tâbalmı bu iuyun içi
ne oturtun SU Ijlnlzı tımımUyın-
cıyı kadar so|ur. 

• Biri Ucrım tdtcıginiı bardı»! 
»•bunlu yıkayıı» betle kurulama-
yın, Sıbun kşUntılan biranın k«-
puklenm9»in» mam olur 

Bira bardaklatmı lodâlı lu 11* 
rUtarıp lyle* çalkalamak «a İyi
lidir. Bu bardakları tw«faıt kapa-

l\JQM(;i. 
D191AJ>SM1 - ç«ktrd«tüıd*n çıkarılmış taze badanA. 
DİSBUĞDA\7 > Babctin İlk di|i föründulıi zamın, Dunu kutUmalc 

lltara evde yapılan küçük tenlikte, buğday kaynatılır, uzerlna H-
ker ekilir, vana nar taneıl ?4.. ile aüılenlr ve yakın akraba vt 
«hbapUra, haber nlmak üzer* a|iiı> fibl dağıtılırdı Buna lili 
huiditvı ilenir. 

DİVLİK Kavun keleği - \e.\a bazı b()l|«l«ı<1» Miıeıeli Konyaı 
.vetıjen sulu ve çok tatlı yuvarlak kavunun adı 

DOLMA, — Bazı sebıalerm, (kabak, biber, patlıcan) veya batı yap
rakla^ (a«ma yaprajı veya pazı yapratı) Ic^e kıyınalı. barc 
vtya nrf pirinç konularak yapüaii san v«ya zeytlnya|lı yaraek. 

Nasıl PİŞİrİlİriAlman Köftesi) 
MAL2EME: Bir İdlo koyun veya iıjır kıyman, 4 yumurta, 2 bâ  M* 

lan, lOO Gr. Hlndiatan caviıl rendesi, 2 dilim bayat ekmek, 
2 havuç, bezelye, kabuğu çıkanlmış yegıl fıstık, yarım bardak yal-

V'IYMAYA 2 yumurta kırın. Tuz, biber, Hindistan cevizi. ıslatıp 8i-
kılmış bayat ekmek, hafif kavrulmuş loğanı ilive edin, iylca 

yoğurun. Yağ kâğıdını yağladıktan aonra kıymanın yarısını kâğıdın 
Üzerine yaym, içine hajlanıp doğranmış havuçları, bezelyeyi, 
hasUnıp dörde bölünmüş yumurtayı, fıstıkları yerle.stirin. Kalan 

kıymayı üstüne kapatıp kağı* 
rulo Vapm Tekrar vajlaıımtf' 
kâğıda venp yağlı bir tepside 
çevire çevire pişirin. Fırında 
daha güzel ptsar, tyice pişine* 
kalıttan çıkarıp dilim dilim 
kelin 

Busrünün 

öiîLi:' A,! 
retl. Laidiıg,! ' J U ; Î ! 

AKSAM: Bûrc çorbası, Kimy**-
lu biftek, salata, launta tat-
İIK. 
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Suzan At̂ cf - Varol 
çiffî artîk beraber 
idman yapıyorlar 
Avcı «ülünceye kadar Varol'dan âyrılmayacoğım, şimdi 
tel( düşüncemiz Varol'un itplya'yo tronsferi» diyor 

Aktö: 
ÜP ni»»'!?"''**" '""•"* perdenin sarışın yıldızlarından Suzan Avcı 

l enmİT*" *^"*'' ''*•'*»' Varol, Şeref stadında nişanlısı U« »ntıenraan yaparken. (Foto: AKŞAM — Mahmut KUÇTJK) 

""*" bittikten sonra Suzan Avcı Nişanlısı Varol'u öperken 
(Foto: AKŞAM — Mahmut KÜÇÜK) 

ÇAKI saçlı genç icadın çi
menlerin üstünde koşan 

futbolcuya sert bir İfade İle 
bağırdı: "Hareketleri düzelt, 
daha seri ve düzgün yap-» 
Arkasında kahkahayı bastı: 

«Sonra hu haftaki maçta 
•ynıyamazsm haa..» 

Şeref Stadında ilk defa bir 
bayan, sporcu kıyafetiyle ko
şuyor, şut atıyor, yanındaki 
genç bir sporcuya dırektif-
Itr veriyordu. Sabahın erken 
saatlerinde antrenman ya -
pan sarışın kadın film yıldı
zı Suzan Avcı, genç futbolcu 
ise milli kaleci Varol Ürk-
mez'di. 

Bir süre önce nişanlanan 
(.•ift, birbirlerinden ayrılma
mak için şartlar müsait o-
lunca beraberce antrenmana 
sıkıyorlardı 

Film çevirmiyorlar 
Geçtiğimiz hafta içinde 

>/arol, koluna nişanlısı Avcı'-
yı takmış ve Şeref stadınm 
yolunu tutmuştu. Birlikte so
yunma odasına girmişler ve 
ikisi de eşofman giymişler
di. Koşarak, sahaya çıkan 
çifti görenler önce bir film 
çevriliyor zannettiler. An
cak biraz sonra işin ciddi biı 
çalışma oldu&u anlaşıldı. 

Suzan Avcı, yaptığı hare
ketlerle biraz terlemişti. Ya
nma yaklaştığımız zaman: 
"Varol'un İtalya seyahati 
yaklaştıjh için antrenmanları 
sıkı tutmama grerekiyor.» 
dedi. «Sakaya gelmes bu i;, 
Varol'a hiç müsamaha vok 
artık.» 

Kaleyi bulmayan 
şutlar 

Bu arada Varolun esofmanı-
mn söküklerine gözü takılan 
Avcı, tVtırol hiç esyalanna dik
kat ttmiyortun.t) diye O'nu ters
lemekten de İteri kalmadı. 

Varol bir ara kaleye geçti ve 
Suzan Avcı şut çekti. Tabi! hiç 
bin kaleyi tutmadı. MiUt kale-
clmn nefes açmak İçm hareket
lerinden Jinnrs antrenman sona 
prdi 

Nişanlı gıft birlikte soyunma 
odasına geçtiler. Varol duşa gi
rince, Suzan Avcı İle tekrar ko
nuşmaya başladık. «OTjanZıîffft-
nve ktsa sürecek diyorlar ne der
siniz?» sorurr.vza Ava: 

«Tek düşüncemiz 
ttalya» 

«ttfepst yalan, Varol'dan ancak 
üiince aynhnm. Görüyorsunuz 
:ep birlikteyiz Şimdi tek düşün-
•em, Varol'un ttalyaya transferi-
'tunun için çalışıyoruz. Nişanlan-
dığımı^ sıralat da morali çok 
hozuktu. Şimdi düzeldi, gece ha-
uat.ına veda ediyor. Ben kvrhan 
idadim, ilk cumada keseceğiz.^ 

Beolles [erden 
sonra şimdi i i 
Uğur bücekleri 

4 genç ve güzel kıziD kurduğu bu topluluk 
öniimüzdeki pnlerde Amerikaya gidecek 

JNGİLTERE'yi ve butun dünyayı kasıp kavuran Beatles mo
dasından sonra, bu müzisyenleri .taklit eden yüzerce top

luluğun ortaya çıktığı görülmüştür. Bunlar arasında en üS* 
çekenlerden bir Unosinin de ..Uğur Böcekleri., topluluğu ol-

î licıi.bri: Beatles leıi taklit etmiyoruz diyor-lar fakat onlara benzemek için peruka kullanıyorlar 

Timur Selçuiı Kennedy 
için Mersiye besteledi 

Müûiı NürettiD'iD oğlu Timur'a bu 
hareketinden dolayı tıayan Kennedy 
bir mektup yazarak teşekkür etti 

duğundan şüphe edilemez. 
Dört genç ve güzel kızın 

teşkil ettiği bu topluluk, ilk 
konserlerinden sonra büyük 
bir başarı kazanarak, İngil
tere televizyonunda devamlı 
olarak temsiller vermeğe 
başlamışlardır. 

Beatles'lerin 
saç tuvaletini 

taklit ediyorlar 

«rjlır Böcekleri» toplulu
ğunun dört tiyesi, Beatles'ı 
taklit etmediklerini ."söyle
dikleri halde, konsere çıkar
ken, onları andıran bir saç 
tuvaleti yapabilmek İçin pe
ruka kullanmışlardır .lean-
nlne Biley, Lind) Kayc 1 
Shelia James, Pat \Vuodel 
adındaki bu dört genç T« 
güzel kız, öniimüzdeki gün
lerde Amerikaya da gide
ceklerdir. 

T. Selçuk piyanosunun başında 

"TtJRK Musiki sanatçısı Mü
nir Nurettin Selçuk'un 17 

aşındaki oğlu Timur Sel
çuk, suikaste kurban giden 
.^merikanm eski Başkanı 
Kennedy için l>lr mersiye 
bestelemiştir. Amerikan Kül-
lür Ataşeliği tarafından ilgi 
ile karşılanan bu parça bir 
.süre önce de • Amerika'ya 
gönderilmiştir. 

Timur Selçuk'un mersiye
sini Bayan Kennedy sevinçle 
karşılamış ve bir mektup ya- ' 
^arak, teşekkür etmiştir. 

Babasmm aksine batı mü
ziği üzerinde çalışan ve Ata
türk ile Galatasaray İçin 
marş besteleyen genç Sel
çuk, Kennedy'nln barış se
ver re insancıl yönlerine hay
ranlık duydı:?unu bildirerek: 
Bu etkiyle mersiyeyi beste

lemiştim» demiştir. 

Bayan Kennedy'nln mek
tubunu ölünceye kadar sak-
lıyacagmı belirten Timur 
Selçuk, bu konuda şunları 
.söylemiştir: 

Kennedy'nln hürriyet »e-
verlifi:i konusunda bir marş 
yazıp kendisine göndermeyi 
arzuluyordum. Onun hazır-
liffinı yapmıştım. Ne yazık 
ki vicdansız bir insan renç 
yaşında onu öldürdü ve bu
nun üzerine mersiye yazmak 
zorunda kaldım.» 

Münir Nurettin oğlunu bir konserden sonra tebrik ederken 
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LELİA GOLDONİ LAURENCE 
OLİVİER'E ÂŞIK OLDU ... 

«isteri» adlı iilmde oynayoD 
j Lelio peş peşine tekli! alıyor 

'}^^ Littıencr OUvIer Yeni bir sşkuı eğitinde mi'. 

JNGILTERE'de «lıltrl» tdlı bu (iUm çevirmekte 
olan tanınmış Amerikalı aktris Lella Ooldon), 

I^ndra'yı çok gevdiği için bu jehirde yasamağa 
<arar vermlj ve kenar mahallelerden birinde ktl-
CÜk Mr fr ktralarniftır 

Lella, evvelki yi] Istanbulda <1a gösterilin 
Gölgeler» adlı Amerikan filminin baş kadm ro

lünü canlandırmış olan aktristir. Amerikan aine-
macüıjı içm büyük bir başarı olarak görülen bu 
alimde, t^lia, tabiî oyunu ve vüz ifadelerinin ta-
jıdıjı anlam dolayısıyla Çok beğenilmişti. Genç 
sanatçı «tıttrU ıdlı filimde, ruh hastası bir 
lodınııı tenakuzlarla dolu dünyasını canlandır-
ınağa galışmaktıdır. ingiltere'de yerleşecek olan 
'.elia, rtaha şimdiden üc «Um çevirmek ÜMr« 
'•'''f almıstıı, 

orıclrada yayılan son dedikodulara gftre, 
.f'ua'mn Amerikaya dönmek istenıevışlrun »-

heplerinden biri de Laurence Olıvler Ut yakın 
•ar dostluk kurmuş olmasıdır Lella'nuı ürtlü «k-
İbre â|ik olduğunu söyleyenler bile vardır. 
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Z. Müren 1963'ün 
en çok sevilen ses 
sanatkârı seçildi... 
0. Günsitay en çok sevilen jSn, F. G lik ise 
en sevilen kadın yıldız unvanım kazandı 

•pertiplenen bir yarışmada 

Dr Kıkoto'nın 
kodınları ve 
bir defile... 
ARENATiA oymyan «9r. 

Kikota ve Kadınları» pi
yesinde, kaduı oyuncular bir
birinden güzel kıyafetlerle 
sahneye çıkıyorlar. Seyirciler, 
piyes içinde bir de defile »ey-
retme fırsatı buluyorlar. Pi-
yesdeki güzel elbiseler, baş
rolde oymyan Lile BeUtis'ın 
eski bir manken ve terzi ol. 
masından ileri selıyor. Elbi
seleri Lâle Belkis kendisi ha-
zırlıyor ve bu konuda d*: 
«Piyesin seyirciye teair etme-
rinde bence hanımların ki-
.vafetlerinin rolü çok 6nemli, 
işt« biz bu konuda bir yeni
lik yapmak istiyoruz.» diyor. 

özdemir Birsel 
Ayvalık'a gitti 

AîVALIK'd» «DuvarUnn 
Ötesi, nimüıde rrt «Un 

efi Belgin DonU'n ziyaret i-
çfaı Öademir Birsel Ayvabk't 
(itti. Birsel, Mr tüı* kaİMak 
•e tekrar işinin başına d&ae-
o«k. Senaryon büytik ttoı«t 
ödenerek Mtın slınsn İM 
filmde, 31 eıVek ovune» y»-
aınds Belgin Doruk «ak k*-
*ın yıldn olarak «yııvyor-

Metin Erksan 
«Yılın kordelâsı-
na» hazırlanıyor 

DEJtSÖB Metin Erksan, 
Birsel Pilnün hasırlıya-

mğı yılm filmi için aralıksu 
«alışıyor. Şirket ügiliierl ile 
beraber yarışmaya gönderi
len senaryolan okuyor. Niaaıı 
»yj İçinde blrind »ecUecek 
senaryo açıklanacak ve daha 
sonra da filmin oytmcu kad
rosu tesbit edilecek. 

«Ben film şirketi 
sahibiyim» 

p İ L M rüduj EATİm fer%ı 
annesi (Fahriye Tamkşn) 

'uı bir eğlence yerinde baw 
filmcilerle görülmesi dedik» 
dnlara yol açtı. Ancak bti' 
film şirketinin »ahthi olan 
Ferin annesi, bu söıler kar
şısında çok üzüldü. Hele ba
zı kişiler. Fahriye Tamktn'ın 
kendinden .geni; birisi ile ev
leneceğini de ortaya atınca 
Tamkan dayanamayarak: 

«Ben Mr film şirketinin 
sabibiyim. insan işi için bil' 
yerlere gidemez mi, bu dedi
koduların çıkmasına yol açan 
gün de .Adana film işletmeci
leri ile İMaksim'e gitraiftik. 
Çeşitli konularda konuştuk, 
bu arada şarkı dinledik m-
^an aelı.\arak da şarkı din
lemez ya biraz da güldük, 
bunlar bir yana ben de bir 
kadınım esir değilim. Bu ne 
gen bir zihniyet insanın ak
lı almıyor» demiştir. 

1963 Ün en beğenilen ses 
sanatkârı olarak Zeki Mü 
ren seçilmiştir. Kadın se^ 
sanatkârı olarak Sevim 
Çağlayan, folklor müziğinde 
*• Ahmet Sezgin birincili&i 
kaîanmulardır. 

Film yıldızlan arasında i 
se yılın aktörü Orhan Gün 
şlray, kadm yıldızı Fatma Gi 
rlk, kötü adamı Öztürk Se-
rengü, yardımcı kadmı Ne 
riman Koksal, komedfen 
Necdet Tosun, re,iisörü Ne\ 
zat Pesen seçilmiştir. 

Suat Kulüpte yapılan biı 
sece İle birinci gelenlevr 
ırmaftanlan verllmUtlr Br 
^rada Zeki Müren «arkı söy 
lemışlır Özturk Serengil Uf 
Sevim Çağlayan da karşılıklı 
twİBt yapmıglaıdır. 

Zeki MuiTiı tertT edile- t'i' rausabji '̂  
finda Mrinci olmuştur TııVjrd^ Miır<« 
t» MkadMİftn te b«aber ılirülüyot 
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A K S A M 

daldkadu hap-
9inp dnrnyor, 
bari ilâç filân 
verelim... 

— Bn eteklik i 
Tİ Mfttt doç 
ram!... 

i 
— Anne, briç
te f̂ snsın Tİnr 
iyi ritmodi mi? 

İWT» 
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-- B« bMit tas-
lefceti Tkptığun 
uma» bsfin 
ağrıyor 4«ic 
tel. 

Bana da 
haber verin 
AVRUPALI generallerden biri 

yem Wr tümene tayin edil
di. Bu tümende şerefine verilen 
bir törende hazır bulunan Ge. 
neral askerlere hitaben ;u ko
nuşmayı yaptı: «Ben sizin yeni 
kumandanmızun. Omuzumda 1-
kî yıldız vardır, Yanımda gör
düğünüz benim yaverimdir. O 
Tuğgeneraldir. Şayet iki yıldızlı 
bir araba görürseniz bilin ki i-
vinde ben varım. Tek jnldızU 
bir araba görürseniz bilin ki 1-
çinde yaverim vardır. Ama üç 
yıldızlı bir araba görürseniz, he
men kaçın ve bana-da - haber 
verin!». 

Kaynanasına 
dayanamayınca 

V-ARISIND.\N boşanan 
Tom Bird adındaki bir 

Amerikalı kaynanasıyla ev
lenmişti. Tom Bird kırk 
yaşında, kaynanau kırk 
dört yakındaydı. Bird kay
nanası ile niçin evlendiğini, 
yakın dostlarına şöyle açık
lamıştı : 

«Kaynana olarak lıu ka
dından daha feci bir yara
tık tasavvur edilemezdi. A-
ma bir zevce olarak, bun
dan daha i.vî bir kadın bu
lunamaz!» 

Telgrafa 
cevap ve sonucu 

pRANSIZ aktörü Harry Baur'-
un zengin ve yaşlı bir ha

lası vardı. Hala nezleye tutulsa 
bütün akrabalarını yanına ça-
Sfinr, miras ümidiyle akrabaları 
da evine koşarlardı. Bir gün 
Baur yine halasından bir telgraf 
aldı. Telgrafta, «Çabuk gel ölü
yorum» yazılıydı. O günlerde 
Harry Baur da biraz rahatsız 
olduğu ve halasınm huyunu bil
diği için şu telgrafı çekti: «Ben 
de ölüyorum. Ahrette buluşu
ruz» ... Ve birkaç »ene sonra 
hala ölünce Baur mirastan mah
rum kaldı 

Şu garip 
Amerikalılar 

A MERİKA'da İndianapo-
Ust«, gazetecilikle ağ-

ra.'î an ve meslekdaşlannı şa-
inrtacafc kadar orijinal bir 
röportaj yapmak isteyen 
genç bir gazeteci, şebrin 
yoksul mahallelerinden bi
rine gitmiş ve bir köşe ba
şında dilenmeğe başlamı.'jtı. 
Gazetecinin gözünde kara 
gözlükler, aırtında lime lime 
bir eeket, koltuğnnon altında 
çalraannı bilmediği bir gi
tara vardı. Aynca elinde I 
bir de para çanağı tutnyor- I 
du. Göğsüne asmış «Iduğu 
levhanın özerinde 911 sözler 
oknnnyordu: «Ben k8r deği
lim, sağır ve dilsiz d« de
lilim. Felçli de değiUm. Ay- I 
riva, paraya da ihtiyacım | 
ytîk* 

Köşe başında bekleyen I 
gazeteci, bir saat sonunda I 
elindeki para çanağmda tam • 
on yedi dolar toplandığını I 
görmüştür... t 

Paranın 
kazandırdığı 

^OEL Coward sık sık şöyle 
derdi: 

(.Para insana dost kazandır
maz. Sadece, en iyi cinsten düş
manlar kazandırır.» 

lUvtBla bu U7UUI1 
haziTlıranlsr 

Odhan AHllâ 
BAYKARA KARSAN 
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