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Klir'g çeki ld i I HAZIRANDA NISBI SISTEMLE YAPILACAK 
YENİ SENATO ÜYELERİ SECiMi iÇlN KUR'ALAR CEKiLDi 

24 ilde 49 senatör 
yeniden seçiieceic 
|lsi gençler 
bir şehrî 

ettiler 
* - , ^ . LONDRA, A.A. 
|NGiLTEREnın Güney - DoSu 
«Kar, * 'r '"^^" «='«" "in kadar 
ton . ^'^'"'ekli» dün küçük Clay. 

.Yaratmıştır. 
Gençle 

vlîklu^^,"'"" "''• ihtiyar .uksekl.kteki bir köorü 

ton „^,, , ,„ , 
Kuzey 

ye gelmiş halk arasnnda dehşet 

m-ve '̂ 1̂' ''^'"'"erine nasihat ver-
••"• "^ '̂'sa'i bir ihtiyarı 7 metre 

«tmisia- "ri'ü "" "köprüden açajı 
ı-tnp i r ^,^'' '""f» bir kamp yt-
halîvi ri " " ' "^•^'^" söküp, a-
«al.V. dövmüşlerdir. 500 kişilik <ü-

b r sının „İAi^ ^^^^^ kabinele.-ı 

lerinp - ! • •^^".'^^'ya- masa ve e!-
m "al •=!•••"" ,"'='• ?eyi denize at-
l a S l ; , . ^^'î?''""' devirmişler, ma-
««alarm vitrinlerini kırmışlardır. 
« n ı p " ' ' ; , : ^ ; " " " » Siren diğer bir 

»Ittten „ '^^^ *•"'"" içkileri iç-
sonra aalonu terketmlglerdir. 

•5''^;''''^ "'' *"""' ''«'?>-
«Var w u , ^''"'^° P<"*«. sonra 
' e as»vf *^'^'''*^" takviye istemiş 
'nin ed I K " ? " " . " ' ' ^ " » '*°8™ *«-
edılm,. ,^"""«*""- ^0 ««* tevkif 
t ^ a k t a d ı r ' ' ' ' '" ' ' ' ' • ' hapishanesi 

Yıldırım Onal 
Arena'dan çıkarıldı 
sımrf ^?"^*" '^'•i Arena Tiyatro-

î, oV "^'^'^'^ ""= Kleopatra» ad-
" o y u n , Yıldırım önal'm tiyat-
tljn^j^Ja""nasıyia afişten kal-

ovn!!^*''° y«="^l"eri. bu başarılı 
kanh'^""" fazla içki İçme alış-
«nlıgı Olduğunu ve bu yüzden 
jj^^aşmazhk çıktığını bildirmiş-

'.: .û, :.:iM'̂ taK**»"-K"" -

ül us'fa infilâk 
Sofruk-„ ANKARA. Öıal 

bir irvf Ü •*'" ^«"«aiında, vukubulan 
«eklide ! , l ' ° ' '""=*a. "'•• "'*' *«*' 
lif II V f'"""?, bir başkası da ha-

So6nM '•'^ kurtulmuştur. 
dükW5.,J'"*'" ^°kagı 10 numaralı 
zeli 2R l^aynakçılık vapan Ri-
bir hH yaşlarında Fikret Başkurt, 
zot h . "^ kaynak yaparken, ma-
kaDa*,""^"'" '"«lâkiyle fırlayan 
"Ucu b "^ 'sabet etmesi so-

17 °*y"' barçalanarak ölmüştür. 
ise v l ^ , ""'^="'* «"-ak Hasan Za, 

yaralanmıştır. 

Jlashâdaki depremin 
•turlıanları anıyor 

Mav f^^CHORAGE (AUska) AP 
ku f^^^'''ar bu sabah cuma gün-
dıâj ^.! zelzelenin harabeye çevir-
lary, ""'selerde kurtarma çalışma-
v y n ^ °evam ederlerken, sivil sa 
öldii»? "bakamları 21 kişinin daha 
. "sunu, 83 kişinin kaybolduğu-

. BİRKAÇ gündenberi devam-eden lodos yüziin-len İstanbul'da hava çok ısınmış ve sıcaklık m 
' dereceye çıkmıştır. En dü^ük sıcakhk ise 10 derece olmuştur. Bugün de havanın aym şekilde 

sıcak geçmesi, rüzgârın lodostan hafif esmesi beklenmektedir. Nitekim sıcak havayı gören,Ada
lı gençler dün denize hücum etmişlerdir. Resim Büyükadada denize girenleri göstermektedu. 

Sınır dışı edilen 
5 Rum Enosis'in 
faal üyeleri imiş 
içişleri Bakam "Gayrimeşıu yollara 
sapanlar müeyyidesini görür«, dedi 

ANKARA, Özel 
l y i ALİ polisin, Rum vatandaşlara baskı yapt ığma dair çıkan 

haberler üzerine, İç iş len Bakanı Orhan Öztrak «Mali polis 
Türkiye'deki gayrimeşru hareketleri "izleyen bir" müeyyide ofga-
nidır. Mali polisin hareketleri hiçbir zaman emniyet ve meşrui
yet s ınır larına çıkan tehdit un
suru olama?» demiştir. 

Yurt dış ına çıkarılması karar
laştırılan Rumların durumuna 
değinen İçişleri Bakanı , adı ge 
çen yedi kişiden beşinin «Hele- ' 
n ica Enosis» Cemiyeti üyesi ol
duğunu ve Türkiye aleyhine ha
reketlerde bulunduğunu bildir
miş «Türkiye'de gayrimeşru yol
lara sapanlar ise, hareketlerinin 
müeyyidelerini görürler» demiş
tir. (Savamı Sa. 7 Sü. 5 de) 

lu, 
muhtemelen öldü-j(j .bunların _.__ 

•iirmi^l^" kişinin yaralandığını bil-

l a asarın 350 milyon dolar (3,5 mll-
crin..̂ "̂ ,®* cjvannda olduğu tahmin 

ç i m e k t e d i r . 
•

Beyoğlunda dansing salo
nunda tanıştığı M.Ö. ve T.A. 

adlarında 17 yaşında iki genç kızı 
evinde ahkoyan Balıkçı Ali. 

DINS MEMKIISIBIUKÇI 
CIPLRKKIZLMU BASILDI 
Danslngdej] getirdiği iki kızı evine kapatan 
^li- "Onlora acıdım, kötü niyetim yok,, dedi 

B E Y O G L U N D A K J dansing salonundan aldığı 17 yadlarında iki 

sene kızla birlikte Kumkapı'da ftlem yapan balıkçı Ali Rıza, 

J^i"'^"" tarafından yakalanmıştır. 
17 yaşlarında M. O, ile T. A. para ele ;eçtı 

Polis 
ADANA, ÖI9İ 

5 '"• dün H D. adındaki bir şah-
evi.^?"'^' ''''̂ r̂ sonunda, Genel-

•'«fde 10600 Ura sahte para ele 
*^Çirm,ştır. Sahte paraların gayet 
•M bir ksihrt, h.^iH,», «.t.f ».„ı,. 
'«rmin 
•İliştir. 

kâğıda basıldığı, fakat renk-
blraz açık olduğu blldlril-

dan çaçaca ve twist danslanru 
öğrenen balıkçı AH, daha sonra 
genç kızları evine davet ederek 
«Orada daiia rahat dans ederiz» 
demiştir. Balıkçı Ali'nin kızlarla 
birlikte eve girdiğini gören kom
şular, polise haber vererek eve 

(Otvımı Sa. 7 8tt. t i») 

GİZLİ BİR YATILI 
İMAM HATİPOKULU 
ORTAYA ÇIKARILDI 

İSKENDERUN, Özel 
Akarca köyünde gizli olarak 

çalışan yatılı bir İmam-Hatip 
Okulu, dün polis tarafından 
meydana çıkarılmıştır. Gazian

tep, Adana, Antakya, Urfa, Ma-
raş ve djğer güney illerinden 

gönderilen küçük yaştaki çocuk
lara eski yazı ile okuma-yazma 
ve Kur'an-ı Kerim öğreten gizli 
İmam-Hatip Okulunun Ahmet 
Kaya adındaki başında yeşil sa
rık bulunan müdürü «Biz islâ-
miyete hizmet ediyoruz» demiş
tir. 

ORHAN OZTRAK 

ANKARA, ö « l 
_^NAYASATA göre Cumhu

riyet Senatosu üyelerinin 
üçte birinin yenilenmesi 
gerektiğinden dün yapı
lan özel oturumda kur'a 
çekilmiş ve «C» grubuna 
dahil seçim bölgelerinde 
senato se(;imlerinin yeni
lenmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu suretle senato üyele
rinden 5.S kişi yeniden 
seçilemedikleri takdirde 
yerlerine seçimle başkala
rı ERİ erektir. 

Yeni Anayasa gereğince ilk defa 
yapılan kura çekimi için özel bir 
toplantı yapılmış, seçimle gelen 
senatörler için kırmızı kadife tor
ba kontenjan senatörleri İçin ma
vi kadife torba hazırlanmıştır. 

Torbalar her grubu temsilen Irt-
rrr kişinin tcsbit ettiği <lç kişilik | 
bir gri'ba verilmiş, B grubunu [ 
temsil eden Adana Senatörü Meh- ; 
met Onaldı tüplere üç hoş ve bf- î 
rer A, B, C, yazılı kâğıtları yer | 
leştircrek kırmızı torbaya koymuj j 
ve ağzım sıkıca bağlamıştır. Daha I 
sonra IJ kontenjan senatörünün I- 1 
simleri yazılı kâğıtlar da birer \ 
tüp içinde mavi torbaya konul
muş onun da ağzı bağlandıktan , 
sonra her ikj torba Başkanlık Di- ' 
vanına sevkedilmlştir. 

>Jk o!,- •., torba »çil- ' 
"!•'> Ba Aka tarafından ' 

'^'11-'"; tup dİMan kâtip- , 
(Devamı Sa. 7 Sü. « da) i 

İKİ YENİ SENATÖR 
DAHA SEÇİLECEK 

A grubundaki Çorum AP sena
törü Zeki Arsan devamsızlık yü
zünden düştüğü. B grubundaki E$-
ki.-ichir senatörü Naci Torös vefat 
ettiği için bu İki ilde d» seçim ye
nilenecektir. 

Uç kardeş ev için 
tabonco ile dûelfo yaptı 

o/, kardeşleriyle yaptığı tabanca 
düellosu sonunda ağır surette ya
ralanan Şükrü Ağca evinde koma 
hslinde bulunmuştur. İdris Agca'-
njn polise başvurarak kardeşi Şük
rünün kendisine tabanca çektiğini 
iddia etmesi (İzerine olay mey
dana çıkmıştır. Sanık olarak ara
nan Sükrüyü koma halinde bulan 
polisler, kendisini tik Yardım Has
tanesine kaldırmışlardır. 

o l e yândan, olayın sanıkları e-
larak yakalanan İdris Ağca İle 
Hayri Agca'mn Şükrü ile yen! al
dıklar evi paylaşmak için yaptık
ları toplantı sırasında kavga ettik
leri anlaşılmıştır. 

Balıkçılar gürültülü 
bir kongre yoptıiar 

istanbul Balıkçılar Cemiyeti dün 
öğleden sonra Hal Binasında gü
rültülü bir kongre yapmıştır. 

Balıkçılar, bilhassa trol ile ba
lık avlayan arkadaşlarını şiddetle 
itham etmişlerdir. Zira trolcular 
denize dinamit atarak balık avla
makta ve bu suretle bahk yuva
larını imha ettikleri için balık nee 
lini tüketmektedirler. 

Trolcular ise ithamlara karşıhk 
<Biz olmasak balık fiyatlan beş 
misli artar ve fakir fukara balık 
yiyemez» demişlerdir. 

• YURDUMUZDAN hacı adayları otobüslerle Hicaza gitmeye Kesimde Adana-
' dan Hacca giden hacı adaylarından bir Krup hareketlerinden önce görülüyor, o l e yandan, Kon

ya'dan Hacca gitmekte olan şoför Rahmi Keskin idaresindeki otobüs, Çumra üçesi yakınlarında 
bir kamyonla çarpışmış, bir hacı adayı ölmüş, 48 hacı adayı da yaralanmıştır. CFoto: AKŞAM) 

Kıbrıs'ta B.M. askeri 
ilk defa dün ateş açtı 
Rumlar, yine saldırılarına devam ediyon 
Kıbrıs, dört güvenlik bölgesine ayrılacak 

Amerika'da ba'jarııı nu Kaıp ameliyatı geçiren KuçuK soıap 

Serap Artar tekror 
hayata kavuştu 
Amerika'da kaib omeliyatı yapılan Serapa 
yardım için Amerikolılar kuyruğa girdi 

LEFKO»E, KP. 
V IBRIS'U dün Uk defa bu- Bır-
**• leşmij Milletler askeri «t«» aç
mak zorunda kalmıştır. 

Lefkoje'da Türk ve Rum cema
atlerini ayıran Yejil Hattın ikJ 
tarafındaki Türkler ve Rumlar '-iO 
dakika kadar süren bir ateş teati
sinde bulunmuşlardır. Bir ic im» 
Milletler Kuvvetine mensup bir 
İngiliz askeri de, ateşe maruz kal
dığı için silâh kullanmak zorunıd» 
kalmıjtır. 

Öte yandan dün sabahın « a t 
S ünd« Lefkoşenin Türk kesimini 
çevreleyen Rum mevzüerinden 
Türk .,mah»llel«ıanc ' "İdctK 
bir ateş pçılmıştır. -••'•"• 
arayla bütün şiddet,,... . et
miştir. Küçük Kaymaklı, Çağlayan 
semtlerinda OcSlavan çarpışma »a-
baha kadar fi' Ş kuvvet-
lermln işe K durdu
rulmuştur. Bunc'n n ĵş.ka. Lefke 
dolaylarındaki Omorfoda dün 
sabah çarpışmalar olmuştur. 

(Devamı Sa. 7 Sü. t da) 

• 
Papandreou, Türk istilâs 
ihtimali üzerinde duruyoı 

ATİNA, AP 
Yunan Başbakanı George Pal an-

dreou bu akşam parlamentoda y ı p -
tığı bir konuşmada, Kıbrıs mesc -sı 
dolayısiyle Yunanistanın komşusu 
Türkiye ile son zamanlarda vu u-
bulan anlaşmazlıkları samimi ola
rak teessürle karşıladığını sö^ le
mistir. Hükümetinin programını a-
çıklayan Papandreou şöyle konuş
muştur: «Bir gerginlik durumunf'an 
ve belki de. bir Türk istilâsı hn'in
de Türkiye ile münasebetlerin ke
silmesinden Yunanistan için <' 'a 
nahoj bir şey olamaz. Zira bir ta
arruz halinde savunma bir namus 
vazifesidir» demiştir. 

Kadınlar, kazak erkeklere 
isyana davet edildi.. 

— Gazeteler — 

Sanotseverler Kulübü 
de dün gece iıosıldı 

Beyojlu Alyon lokıjı, H«nif A-
partmanmdaki Sanat Sevenler Ku
lübü dün polis tarafından basıl
mıştır 

Baskında, açık poker ıDugudukı 
oynıyan Moız Russo, Yusuf Adicı. 
Behzat Karahafızoglu üe MuzaHer 
Topçuoglu yakalanmış 44,230 Ora 
ele fcçirılmutıı. 

NaıhvUla, AmarUn — Ös* 
D t R süre önce, gazetemizin yayını 

üzerine. Amerikan Hava Kuv
vetlerine mensup bir uçakla kalp 
ameliyatı için annesi ile birlikte 
Amerikaya gönderilen Serap Ar-
tar'm Vanderbilt Hastahanesinde 8 
kişilik bir doktor heyeti tarafın 
dan yapılan açık kalp ameli>alı 
basarı ile sona erml|tir. Serap 
yakında İstanbul» tam uhhatl) o-
larak dönecektir. 

Serap'ın kurtulması için İcan 
vermeye koşan ve hastahane ö-
nünde kuyruğa giren NashvlUe 
halkı ve öğrenciler ameliyattan 
sonra da Serapla ilgilenmişler ve 

rOavamı 8a. 7 84 . 3 d«) 

•
TwRK Hava Yollan ile. Tüıkıye Sivil Hava ılık Sencükaaı arasında toplu tezleşme konusunda 
yapılan görüçnıeler son safhaya gelmiştir. Dün (je Hava Yollarının Gümtişsuyundaki merkez bl-
n,̂ Einda saat 14 de ' apılan ttHiduıtiCİa HU ttrtt temtUcUui anla|maya varmışlardır. Resim bu top-
lanüyı tesblt etmektedir, , Ofoto. AKSAM — Levent LtR) 

Mac Arthur'un sıhhi 
durumu çok vahim 

WA8HtM0T0M, AV 
Walter Reed Hastanesi dün sabah 

hayatla ölüm arasında miıcadele • -
den General DouglaE MacAııthuı-
un endişelere yol açan bir böbrek 
hastalığından mustarip olduğunu 
ve sıhhi durumunun vehamet kes-
betti|(ni açıklamıştır. 84 ya(mdakl 
feneralin yemek borutundaki de-
vunlı kanama d< yine ba|lami|tır. 

N ^ m n n r ^ 

YAZISIZ' 



u 

"1 ^T*rt ınM %n\\ 
şııııııiıııııııııııııııııııııııijıııııijiıııııi!iı»ııııııi!ii)iııııııııııııııııınınııiHiıııııi(iınuııifiııırm'wtmH!ii«'^ 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

Gözle dizine dursun! 
U E L M U T MUNDUS a d ı n -

daki bir Alman ge.ıoi o 
tuzdört gün nezarette tutul
duktan sonra serbest oırakıt-
mış. Haberi veren gazeteler
de ikinci ballık da şu: «ih
bar üzerine 34 gündür xv^v.\-
rette tutulan Helmut'ın vü
cudunda yara çıktı.» 

Gazeteciler de insandır, gi-
f i i f i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ın ın ı ı ı ı ı ı ı ı iMiı ı ı^ 

Günün Haberi 

i Alârım taşı bulundu! \ 
; EDKKMIT - İlçemize : 
i baelı Ro^lu köyünde hir : 
E alarm tası htılunmu^tıır. : 
: Bir mahzenin üzerine 1,a- : 
: pak nlarak konulan taşın : 
; her hangi tarafın» şıd- : 
; detli vuruUluju zaman ti», £ 
: bir ses çıkarmakta -.e hu : 
E ses üç kilometre uzaktan' : 
; du.vulm aktadır. E 
' • • I I M I I M 11(11111)111111111111111* 

yinüı kuşamlı binmn ceketin
den, gömleğinden, atl.-t i.>nı-
lasından nüfuz ederek vıiru-
dundaki yarayı bereyi göre
mez. Bu, olsa ülsa Hs.'nmt 
Mundus'un işi. Çağırmış, g * 
termiş ve; 

— Otuzdort gün ' lazer t t» 
kaldım, vücudumda varalar 
çıktı... demiştir. 

Der, insanoğlu uan<orriv.r. 
Bu Helmut Mundus da öyle 
Çıktığına şükretmiyor rt:i, bir 
de kalkmış... 

Adonın eşekleri 
«ADANIN Yeşil Çamları» 

diye bir şarkı vardı, oir süre
ler pek ünlüydü. Şu •<m gün 
lerdc Adanın eşekleri, n şar 
kıyı Icrsah fersah geçti, tren
lerde bıraktı. Hangi gazeteyi 
açsanız, hangi fıkra VAZAII-
nm köşe.sine baksanız hep e 
şek edebiyatı. 

Eşeklere övgü düzenler n î 
istersiniz, valiye eşekler üze
rine serzenişlerde bulunanlar 

mı istersiniz, Hayvanları Ko
ruma Derneğini uyaranlar mı 
istersiniz? Gırla! 

Eşekleri korumak gerekml? 
eşek hakları çiğneniyorrauş, 
eşeklere karşı ulusça ılgi.-iiz-
mişiz. Eşekler... 

Dünyaya eşek gelmek var
mış eşek! 

Genel kadınlar 
özel kadınlor 

ADANADAKt İncirlik Ha
va üssüne yeni gelen 166 nci 
filonun yüksek rütbeli subay
larından bir grup, bir ^ece 
ciplere doluştular, doğru gn-
nelevlere gittiler. Evleri tek 
tek dolaştılar, genel kadınla
rın yattıklan odalara çık'ıl'ir 
yatakları yorganları gozünn 
geçirdiler; kadınlarla konuş
tular. Sağlıklarıyla yakından 
ilgilendiler. Adana'da ertesi 
günü genel kadınların adı he
men «Özel Kadınlar» la de
ğişti. 

GERlCmiN ''KuNYESh, 
Gericilik akımında teşhis edilmesi gereken kim

dir? Kimliğini ortaya çıkaracağımız insan kimdir? 
İmam • Hatip Okullarına bugünkü eğitimi düzen

leyen, kitabını yazan, politikasını yürüten, para kay
naklarını bulan, çocuğu köyden alıp giydirip, kuşatıp, 
doyurup okula yerleştiren kimdir? 

İşte dâva orada! Asıl bu adamı biliniz, bu adamı 
tanıyınız 

Bu adam oy toplamak için şeyh sakak öpen, aya-
r« dalkavukluk eden... 

Bu adam vergilerin açıklanmasına karşı Uoyan. . 
Bu adam devlet hazinesini soyan .. 
Bu adam bin türlü dalaverede eli ayağı olan, şir

ket üstüne şirket kuran, 27 Mayıs ve .Atatürkçülüğü 
gizli gizV- yeren, toprak reformuna karşı çıkan . 

Bu adam memlekette her ileri davranışa direnen .. 
Bu adam en küçük bir iktisadi tenkidi komünist

likle damgalayan, işçi hareketlerinden gocunan, ban-
kalnrı nvurıına alan, devletin malını domuz bilen... 

İşte bu adamı tanıyınız!. 
İlhan SELÇUK 
(Cumhuriyet) 

Amma iş 
BAKAN Yolaç, Beden T<?r 

tııyesı Tesisler Dairesinde nui 
yonluk geniş bir yolsuzluğun 
iftrtaya çıkarıldığını açıkladı. 

fclınadag ile Ercıyeşte «ayak 
evlen ile teleks tesı.sa*ıum 
sözleşmesinde bir milyonu a-
çan bir yolsuzluk varmış. 

Neresi yolsuzluk? Bayafı 
v'oluiiu bulmuşlar işte! 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

5 MİLYONLUK ÇEKİLİŞLER SERİSİ DEVAM EDİYOR 

büyük yaz çekilişinde 
ELHAMRA 

İSTANBtl , 
TİTATROSU 
Her gün 6.15 de 

Münir OZKUL ve 
arkadaşları 

GENERAL COPCQT|IN 
SON 2 HAFTA 

Gelecek Oyun 

ŞAŞKIN OlKTAfOR 

Her Gece 21,15 de 
Çarşamba, Cunıartest, 

Pazar 15.00 de 

İSTA.NBÜL TİTATROSU 

ÜÇ KİŞİYE BİR YAÎAK 
Tayfun Rtkl im BlU/340t 

DAVİDaÖKS 6ÖMLEKÇİ 
HER ZAMAN GÖMLEKLERİNİZİ 
•İTİNA İLE DİKER, BIIYUKÇARŞI S5 

Ank. HERİŞ: 2176/340» 

[ \VRUPA'DA 
» ÇAUŞACAKLAHA 
t İ-tviçre'de, Belçika'da. Hollan-
• da'da, Avusturya'da 
t Metlekli — Mesleksiz 
i Müracaat: PK. 273 
; Ulu» — Ankara 
t ASTEK Organizasyon 
> Ankara Işık: 152/3405 

» t . AKŞAM 3407 

Keşideye iştirak için tasarruflarınızı en geç 
3ü Mayıs tarihine kadar İŞ Bankasına yatırınız. 

PARANIZIN,. İSTİKBALİNİZİN EMNlYETIDtF 

Adana Vaüliğ'nden 
1 — Valiliğimiz Yitiştirme 

Yurdunda yaptırılacak ona
rını İ.Şİ kapalı zart usulü ile 
eksıltnıCyfe konulmuştur. 

2 — Bu işin tahmini ke
şif bedeli (60.765.72) Uradır. 

3—Geçici teminatı (4288.39) 
liradır. 

4 — Eksiltme dosyası me
sai saatleri içinde tatil gün
leri lıarıç, hergtiu Kanal 
Köprüdeki Yetiştarme Vurdu 
muhasebesinde görülebilir. 

5 - Eksiltme 15.4.1964 çar
şamba gıinü saat 15 de Ada- ' 
na Merkez Yetiştirme Yur
du Müdürlük odasında te
şekkül edecek encümen ma
rifetiyle yapılacaktır. 

6 — İstekliler bu ışı v*i> 
mağa veterli olduklarına da
ir Bayındırlık Müdürlüfüa-
deıı alacakları belge ve Ti
caret Odası vesikası ile bir
likte usulime uygun olara* 
hazırlayacakları zarflarla ı-
haleaeıı bir saat evveline 
kadar encümene müracaat 
edeceklerdir. 

7 — Geçici teminat Birli-
.&in Adana Ziraat Bankasın
daki 28690 numaralı fon he
sabına yatırılacaktır. 

8 — Pottada vaki olacak 
gecikmeler n&zarı itibare a-
unmıyacâktır. 

(Basın Ç. 341-4852) S380 

Beşjtdizû 
l , | , . | 

1,— (ao) randımanlı 
undir. rtıamul ekmel 
2.— N. Margarin 

.. 3.—- Tereyağı 
4.— Zeytinyağı 
5.— Pirinç 
6.— Toz şeker 
7.— Beyaz peynir 
8 . - K. Sılır eti 
S.— Koyun eti 
10, - Odun 
11.— Mazot 

K İZ f/kösrelıren 
Miktarı 
Kilo 

100.000 
3.000 
3.000 
2.000 
7.000 
8,00(1 
250(1 
8.000 
7.000 

400,000 
20.000 

fiyatı 
Lir» Kr. 

1.0(1 
.•i.R^ 

12.90 
8.25 
?.40 
2.80 

10.00 
.1.06 

f).,)0 

ı« 
M 

OAulu Mifdür/ilği/ndcıı 
Tutan 

Lr. Kr. 

lOO.ÜOO.UII 
16300.00 
.•İ7,50e.00 
16.500.0(1 
16.8C0.0fl 
22.100.011 
25.000,00 
4fl(»o.on 
tD.50O.ÜO 
1)4,000.00 
18.000,00 

ı.eçıcı 
Temin S' 
L r . K ı . 

'7 2,50.00 
1.237.50 
'R12 -f) 

, 
1 

• 

1 JJIJ "II 

' n f U n n »çılicağı 
Gün Saat 

10.4.1»«4 15.U0 
» 15.15 
» 1.̂ .30 
> 15,45 
» 1«.00 

» IK.IS 
» 1«.30 
» ıı.ts 
» 17,00 
» IT.IÎ 
» 17,30 

1. - Yukâna» y«ılı (11) kilem yıy«c*lt *â >'âkâi;ak tniıddelerlnın alımı 2490 »ijılı kâflıUiuft 31 m»«-
desın« göre kıpalı zarfla eksiltmeye kbnuIAiuttur 

2. - Eksiltme 10 Nisan 1984 cuma (Ufiü saat 15 de okul bınaımda to^laniiı komujön marttttıylg y» 
IbUacsktır, 

3. — İee ait şartname ve itır evrkklar Mr |ÜA okul müSürlüıtünde görülebilir. 
4. - falliJlenn gerekli belgelenye birlikte teklıl m*ktuj>l4nfu ihale saatinden bir saat •vvfcUne kacUı 

komisyon başkanlığına vermeleri şarttır. 
S. - Postada vaki gecikme kabul cdilmi^z, tUn elûhur. (8A8IN 40I)/3Sİİ) 

¥.ûi\ûmtiT\\i C. Savcı/ı|/ndon 
1 - Kâstiınonu M>rlt»z Ceza ve Tevklltvınin 1%4 Mili 

yılı ?ttmek ihtiyacı 21/3/1964 tarihinden itibaren 15 gün tnüd-
«eti» kapalı zaorf usulü ile eksiltmeye (;ıkarılmıştır. 

2 - Mali vıı sonuna kadar cezaevinin ihtiyacı olan ekmek 
halka verilmes* kabul edilen ımdan yapılmış beheri (750) 
Gramlık tahminen (132.000) adetten ibarettir. 

3 - İhale lO/Nisan/1964 Cuma gılnü s4at 15 de Kaitsuno-
nu C. Savcıhğı Makamında toplanacak komisyOn tarafından 
.yapılacaktır. 

4 MuhanıniBrı beOltli (86.829) lir» (80) kruç olup mu
vakkat teminat, (6.512> liri (22) kuru?tur; 

5 - İsteklilerin t»!mlnat ve tPkiıf mektupları ile birlikte 
ihale saatinden bir ^aat tvvtline kadar »izzat veya tlahhütlü 
mektujla komisyon Reislisine nıüıacaatıarı liıımdır. 

fi Poj.tarti'k' ?priktrpltr mulPber sayılııUz. 
7 - Sartnaınenir ihale gunune kadar mteaj »aatleraıcie 

Kastamonu COZHP\İ >1üfUirl05unrlP eorületıilır. 

(BAtm: )M/33H| 

Coeukkarımız günde 3 
saat öâretim görüyor 

OAKIKKOVden HASAN N ^ A T adlı veli halpn uçhi öğrenim iapan 

«Hil 

ria okuyan bir çocuğu bıilundugunu ve çopuSunuıı 
bildiriyor \ P şunları yazıyor; 
böyleyken civarda ya- \ 

Ksıtaltepe Hkökulun-
dc okula R.d.D 11 a« ÇlKt'«»-

pılmıı ve her lurlü ektiği gi
derilmiş bir ilkokul bs;u bo
tuna beklemektedir. O zaman
lar ilgililere sorduk. Çocuk
larının bu okula 29 Ekim de 
takınacak dediler. Geldi geç
ti o tarih. Bu defa yılbaşın
da dediler, labi o da geldi geç 
ti. Sömestrden tonra dediler, 
o da geldi gitti.. Biz hau 
bekliyoruz.. Ve çocukları
mız hâlâ günde üç laatçik 
dwrs görüp, »özüm ona «bi
tiliyorlar.. Şimdi de duyduk 
ki müteahhit ile Milli Ejll lm 
• e Bayındırlık aralında bir 
anlaı^mBzhk cıkmı; ve çoe«k-
)ar da bu yüzden yeni okula 
aktarılamıyorlarmış.. Olacak 
»ey mi bu? Veliler adına ü-
gililerden rica ediyorum, for
maliteleri bil yana bırakıp 
btraz da yavrularımızı dü»ün. 
«eler, çecuklanmızı böyleti-
n<» lefil eJmeneler..» 

• 

DAYAK AT/YOR 

- • ^ -

E«<ENKÖYden HTNA I KoKSEPEN, e»»mkl« * « • 
lolu rekatını kapı kapı dolatıp kucak mal « t a n **' 
akım kişilerin kapladığım ve günde ^n onbîJ ti-'* 

bunlara kapı açmaktan bıkıp usandığını büdirlyar 
«Vatandaşları kandırdıklarına İnandığım bu kişiler t«-

\ kip edilmeli» diyor.. 
' G O N U L GÖK.ME.N Kadıköy . Peııriıl-; arasında işle-
lyen ınmibüslerden şikayet ediyor ve bunların, can-
"(tıırtaran hızı ile gittiklerini belirtiyor. Bir çoğunun 
/ruamdan numarjılarını almak ımkSnını bulamadıkli-
n'nı Bildiren okuyucumuz Kadıköy trafıSInm dikka
tim çekiyor, 
T^lpSUS•dan TuRHAN PuHKOftLU. Adanadan V-
K.'ijnal Uğurlukaya, MEBStNden SAUM YILMAZ: 
«Türk» diye kız verilmeyen Merainli genç hakkında 
yazdığınız mektuplar mealinde İki m«ktu£u yaym-
ladılr. Daha fazlası için yerimiz müsait değil.. Bunun 
için mektuplarını yayınlamayacağız. 

B . \KlRKoV Lisesinden mek
tup >ai;an bir öğrenci oku

rumuz, öğretmenlerin okullarda 
fena şekilde dayak attıklarını 
ve hattâ iîoca koca lise ögren-
cılsuni bile akıl almayacak şe
kilde dövdüklerini ileri sürerek 
ö̂.> ie diyor: 

'<acçenlerde ilk derıimiz o-
lan biyolojiye girdiğimiz za
man biyoloji öğretmeni H.A. 
tarafından fena halde dövül

düm. Bu eğratmen darıte ar
kamdan galen •eti benim çı
kardığımı lanncderak va arat
tırıp, sormadan yanıma g*i" 
di, halt i »ıramın üzerine at
layıp tokat ve küfürle kart
tık »ağ, »ol tut vifruı gibi 
tekme atmaya baş ladıve bani 
der»ten duarıya çıkardı.. Kü
fürleri anama babama doku
nacak şekildeydi.. Geçen cu
martesi (jünü de Kimya öğ
retmenimiz D.R. beni tahtaya 
çağırdı ve ayağındaki topuk
lu ayakkabılarla arkadaşları
mın önünde döverek rezil 
etli.. Bu hanım biyoloji öğret
menimizin de etidir. Karı, 
koca futbolcu gibi çalışan bu 

i l 
i 

i 

DOKTORUNUZUN 
ALLERJİ 

B' • .\ZI bünyelerde ves'tli maddelere karşı görülen hassa
siyete allerji denir. Bu hastasiyet derece derece 

olabilir Bu tesir bünyelere göre ürtikcr. egzama, astım, 
nezle, şeklinde kendisini gösterebilir. Allerjiyi yaratan 
yiyeceklerin başında süt balık, buğday, yumurta, çiko
lata, patates ve bazı cins eller gelir. Kokular ve 
çiçek tozlan da allerjiye sebep olabilirler. Bazı otorite
ler allerjinın irsi olduğunu ifade ederler. .Mlerjinin ya-
!,ı yoktur. Her çaSda görülür ama gençlerde özellikle eg
zama, daha ilerkı yaşlarda ise astıma sebep olur. AUerji-
nın tedcvisi sebep olduğu hastalıklara göre değişir. Ama 
hastalığı yaıatan .sebepleri ortadan kaldırmak aller.ii.ve 
sebep olan yiyecekleri yememekle kısmen mümkün 
olabilir. 

fcğrelmaJJltr biı yaal y»»lH" 
gençlerin üzerinde bu »»kU' 
de fecî ruh değişimine • •* •? 
olmaktadırlar.» 

QtUll TBUFON 

ÖZtL OLDU 

ZE^ll.VBUİÜMU'ndan İBRA
HİM TOKLUOtSLU PTT 

İdaresinden şikâyetçi.. Zeytin-
hurnu Venidoğan mahallesine 
genel telefon diye verilen tele-
tonun bulunduğu kasau taralın
dan Keyfi bir şekilde ve tica-
let organı olarak kullanıldığı
nı bildirerek şöyle diyor: 

lUtun mücadelelerden ion'* 
aldığımız bu telefonun S»"»'' 
llği »adaca tabeUtında kala»-
71S028 numarayı tafiy»" '•'*' 
fon için «.10.1963 larihına» 
8058/4 »ayı ile bir dilekç» v»'-
dik, hi ia cevap çıkmadı. T» -
kikte olduğunu «"V'^y"'ÎLj 
Dilekçede de belirttiği" S"> 

I 

I 

bu telefonun asla gen*' 
dığını iıbala hazırım.. Çünkü 5 

bu telafonlardan üçr»* '* ! ^ . 
ruş olarak alınır. Mezkûr » 
«ap »aat ıs da kapanır " PV 
zar günleri de tabii ki »̂ »j 
değildir. Buzdolabının ' „ 
tütünden konuşma ytP''*"' 

I 
ve katap ancak et alan mü»- s 
lelerlne bu telefonu küU»"' 
dırır.. PTT nin dikkatini «• . 
ker ve «emf adına bu • •" n 
nun müstakil bir hale g»»"' 
metini rica edtrim.» 

http://16.8C0.0fl
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sı Mart 19«4 

Sayi! 1(>686 

2. 3 4 S tne) «ahtf»1sr n Ura.- I . T 
Irc! tahltelprde 25 lira; Kayıp t«-
fekküı, ölüm. mevltd SO IS •antim* 
kadar) DoSvm ntsan. nikth 50 lira 

SeONE: TOnKtYE için Mncltb 7« 
Altı aylığı 40; üc aylığı 28 
liradır. Yabancı m«nılek«t-

l«re PTT Ueratl lUv* edilir. Aylık abon« yoktur 

frrm^mmmmm O^ineç ?,M U . t3 * Akşam 18,33 13.00' 
m f T l i V ü t f l ÖiŞle 12,18 5.4« * Yatsı 20,06 1,33 
mMttâmmtiiM Y^am V5,52 9,20 * i m s a k 3,59 9,28 

. « K s * M , BASIK A m J l K 
\ A > A M N A l l A C A f t l N l 
T A A H H Ü T FTMjŞTtR. 

Belediye Meclîsi Üyeler ine 
üç ayda 2 7 0 bin lira ödendi 

Bazı üyeler ise her toplantı için ödenen 
50 lira huzur hakkını az buluyorlar 
gELED.'YE Meclisi seçildiğinden bu güne kadar .vaptıgı üç aylık gfe-
zu ^*'ı,^° °'^8''"'i^'" toplantıları sonunda 93 üveye 270 bin Ura kVu-' 
rJ. if ,"*' ödenmiştir. Diğer çeşitli masraflarla bu miktar 300 bini li-
"M bulmuştur. I 

Bu arada bazı üyeler günlük 50 — f 
'ıra huzur hakkmm az olduğunu 
'S lira veya lüo lira.va çıkarılma
sının gerektiğim de ilen sürmüş-
»idır. Nisan ayı içinde Belediye 

Meclis, varım kalan baz, islen çı-
Harmak üzere olağanüstü loDİantı-
y- cagnlacaklır Belediye her top-
«mı için üyeh-re .•; hin lıra huzur 
nakkı dağıtacaktır. Yarım kalan 
°u 'Sler arasında, bodrum katlar
ca oturan ailelerin durumunu dü-
'cltecek komisyon karan ve 

•şehrin çe^itü meseleleri bulun
maktadır. 

Resmi sektörtfe 190, özel 
sektörde 225 kuruş asgarî 
ücret tesbit edildi 

ADANA: (A.A.) 
V Jsel'de toplanan asgari ücret tes-
on komisyonunca içel'de resmî 
«Ktorde (çocuk zammı, ikramiye 

*̂ e obur sosyal yardım yapılan iş
yerlerinde) çalışan inşaat isçileri
ne, saat bası 190 kuruş asgari üc
ret tesbit edilmiştir. Özel sektoroc 
"Soeuk zammı, ikramiye ve öbüı 
ri„İ° cardım yapmayan ışvcrle 
'"de) çalışan inşaat işçilerine ,se. 
"at baş, 225 ^^^^ ^^g^^. ̂ ^^^^ 
iBSbıt edilmiştir. 

Oyuncak tabanca 
ile halkı kovaladı 

ADANA Özal 
Er.kek lıse.̂ ı ögrencıleıınd-n ti -

han Ünal. dün dgle vakti Dörtyol 
otobüs durağı civarında kardeşi 
Lemi'nın beş kişi tarafından dö -
vüldüğünü görünce, cebindeki 7.65 
çapında Bakalit oyuncak tabancayı 
çıkarmış ve kardeşini döven beş 
kişi ile otobüs durağında otobüs 
bekleyen halkın bir kısmım önüne 
katarak kovalaınava başlamıştır 
Bu arada önünde koşanlara sahte 
kurşunla ate- eden ve ortalığı iyi
ce karıştıran İlhan bir trafik po
lisi tarafından güçlükle yakalan -
mıştır. 

AKŞAM — 3407 
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Tasarruflannısı 

İO NİSAN •kfamıns kadar 

Ziraat Bankasında toplayınıı 

MİLYONLUK 

İLK 
ÇEKİLİŞİ 

T.C. ZİRAAT BANKASI 
)^AP*yoZ'-

A K T l P 

YAPI V6 KREDİ BANKASI A. Ş. 

31 ARALIK 1963 BİLANÇOSU P A S İ F 

KASA 

Serbest 

T C. (vibRKEZ BANKASı 45.260.762,30 

KANUNİ KARŞILIKLAR KASASI 

Munzam karşılıklar mulcabili kıymetler. 
Diğer kanuni karşılıklar kasası 

BANKALAR 

TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ CUZDANjf 

Tahviller 

Hisse senetleri 

SENETLER CÜZDANI 

İştiraklerimiz 

Sair müşteriler 

BORÇLU CÂRİ HESAPLAR 

iştiraklerimiz 
Sair müşteriler 

İŞTİRAKLERİMİZ 

Bankalar Ka. ta. 48, i. \ 

Bankalar Ka. m. 43, f 2 

SABİT KIYMETLER 

Menkuller (23.020000,— T.L. na'stgortatıdır.) 

Gayrımenkuller (17 315.000,TI«. T.L. na sigortalıdır 

MUHTELİF BORÇLULAR 

DİĞER AKTİFLER 

İLK TESİS MASRAFLARI 

NÂZjM HESAPLAR 

Btoke 

79.249.230,77 

205.801.091,62 

8.008.729,55 

22.159.375,25 

15459 732,— 

^ 
149.963.555,93 

^542.922.928,56 

\ 

24.700.000,— 

) 

Yekûn 

Umumi yekun 

Türk Lirası 

59.146.629 

124.509.993 

213.809.821 

28.533.576 

37.619.107 

149.963.555 

542922.928 

24.700.000 

67.215.058 

7.658.315 

103.650.204 

912.036 

1.360.641.225 

1.739.656.259 

3.100.297.485 

10 

07 

17 

22 

25 

93 

56 

— 

48 

21 

10 

65 

74 

72 

46 

SERMAYE 

İHTİYAT AKÇELERİ 

Kanuni ihtiyatlar 7.787.537,79 

Fevkalâde ihtiyatlar'- 13.175.090,85 

KARŞILIKLAR 

TAAHHÜTLERİMİZ 

T.C Merkez Bankasına*, 
Avanslar ve reeskont ettiri len senetler 36.018.978,31 

i Transfer emirleri 62.589.889,33 , 

MEVDUAT 

Vadesiz Vadeli Yekûn 

Resmi mevduat 9.380.109.8,^ 3.203.365,05 İ2.583.474,87 

Ticari mevduat 233.025.085,32 987.056,94 234.012.142,26 
Bankalar mevduatı 9.892.074,63 — 9.892.074,63 

Tasarruf mevduatı 766.013.588,88 60016 102,40 826 029.691,28 

TEDİYE EMİRLERİ 

MUHTELİF ALACAKLILAR 

TALEP OLUNMAMIŞ K IYMEUtR 

DİĞER PASİFLER 

KÂR 

Vekûn 

NÂZIM HESAPLAR 

Cirolarımız (Merkez Bankasına) 98 818.411,38 

Kefaletlerimi! 457.958.143,13 

İştiraklerimiz " ~ 

Sair müşteriler 457.958 143,13 

Diğar n i ı ım hesaplar 1.182 879.705,21 

Umumi yekûn 

Türk Lirası 

40.000.000 

20.962.628 

' 10 970.749 

98.608.867 

' 

1.082.517.383 

3 666 158 

34.632.411 

98.776 

M 811 4.S6 

7372.793 

1.360.641.225 

1.739.656.259 

i 
1 

1 

t 

3.100.297.485 

1 
1 

64 

69 

64 

. 

04 

49 

32 

36 

87 

69 

74 

72 

• 
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DIS YORUM -*s«r̂ *. 
uemccc -^Hi&nü Idurc 

KALKINIRA ENGELLERİ 
-2-

ğL ıdıkları ıcaaçlarla teçinemeyefı , baj^lunan tekaiidijeler-
X İ 1* ıbtıysrliK \\r hîT'.,T!ıRarına n^r'^ı ^ r ~ 1 e ı r i n a l ' u l a 

mayan, istikballerinde haysiyet emniyeti göremeyen 
memurlar, bu ^evım ve emniyeti sağlayacak mahiyetteki Der 
nevıdeiı vasıtalara müracaattan vicdan azabı (ekmiyorlar
dı. (1 ) 

Zamanımızda büyük »ermayelcr iNtejen basın ve yayın 
bu magııat laiai in inhisarları al l ında idi. İstediklerini lekeli
yor, İdlerine gelenleri tutuyorlardı. Kendiferine boyun eğme
yen gazetelerin ilanları kesiliyordu. 

Ourüst yazarlar. dÜ!>ünürler tikirlerini yayacak \as i tadan 
mahrumdurlar . Fikir hürriyeti. anaya.salardaki maddelerde 
donduruimo^tu. 

Toplum, doğrulukla, yol gösterecek, cemiyetin temiz al
mayan taratlaı mı avıklayatak, istikbale ümit len, sat gönül
lerde oalgalandıracak, iİKtleı a.şılayacak cesaretli rehberlerin 
(iknıasNiuan mahrum t>ırakılı>urdu. 

Devlete ait iktisadi teşekküller, balalarına bir deta geçi-
r i lmu umum nüdürlerin keyfi icraat sahaları olmuştu. İda
re Mt'clislerine girenler, kendilerini tayine delâlet edenlerin 
istekleı ını tem^ıl ediyorlardı. 

Buıada d e . ı e t mekanizması, devlet iktisadi teşekkülleri, 
banka ve hususî şirketler gibi hakiki kontrol ve murakabeden 
mahrumdular . Hüküme'ın kontrol organları, nazarı olarak 
kâğıt üzerinde (.alışıvorUu. Oldu bitlilerden evvel, işlemlerin 
yürürlüğü anında otomatik ve tesirli işleyen kuvvetli bir 
kontrol brganı olmadığı ivin. toplumda sorumluluk hissi de 
yıpranmıştı . B ı toplumlarda dürüstlükten ümit kesilmişe, fi
kir dayanışması da tamamen si l inmişe benziyordu. Ayrı a y n 
bcrkes kendi -lerdine veya keyfine düşmüş, çıkarlarında ma-
vaffak olanlar cemiyette serfiraz olmuşlardı. 

Mahkemelerde dâvalar, senelerce sürüyordu. .%dalct, h e m 
gec, iıem güç. hem pahalı olmuştu. \ a t a n d a ş l a r , hakkın na, 
kadar ufak da olsa bir kısmıyla vetinraevi hattâ h a k t a n ' 
büsbütün vazgtçmeyi ta.n adalet peşinde koşarak m a h k e m e 
lerde sürünme.»e tercih etmeye çalışıyordu. 

Tabiatiyle «mülkün temeli» de sarsılıyordu. 
Gençlik ihmal edilmişti Okullar, fakülteler memleket ili-

tiyaçlarına göre ayarlanmamıştı . Diploma alanlar. hizmet 
imkânlarını zor buluyorlardı, l 'niversite siteleri yapılraatnı;, 
yetişmeye çahşan gençlik hayatın bütün zorlnklariyle haşha
şa bırakılmıştı. 

Bunlara i lâveten l a m a n zaman muhtelif menfaat grup
ları, veya yarı volda kalmaya mahkûm idealistler rejimi de 
zorluyurlardı. Teşebbüslrı muvaffak da olsa rejimlerin esası 
değil, valnız ekipleri desişiyordu. 

Ben, ba kıtanm hir bir tarafında işsizlikten, geçimden 
bunalarak altı ustu her türlfi z eng in l iü taşıyan vatanını ter-

(Davamı 1 sayfada) 

31 ARALIK 1963 KÂR VE ZARAR HESABI 

BORÇLU HESAPLAR Türk Lirası 

PERSONEL MASRAFLARI 

VERGİ VE HARÇLAR 

VERİLEN FAİZ VE KOMİSYONLAR 

KAMBİYO ZARARLARI 

: TASARRUFU TEŞVİK İKRAMİYELERİ 

AMORTLSMAN VE KARŞILIKLAR 

ÜIGER MASRAF VE ZARARLA! 

KAR 

Yettûn 

41 124.558 

4.363 962 

31.286.338 

6-184 

• 5.235.800 

6434.432 

16393.123 

7.372.793 

112.217.193 

33 

29 

13 

72 

22 

98 

69 

36 

ALACAKLI HESAPLAR I Fürk Lirası 

ALINAN FAİZ VE KOMİSYONLAR 

TAHVİLLER VE HİSSE SENETLERİ GELİRLERİ 

BANKA HİZMETLERİ KARŞILIĞINDA ALINAN 

ÜCRET VE KOMİSYONLAR 

KAMBİYO KARLARI 

I Ş T I R A K L E R I M I Z KARLARI 

MUHTE1,IF iMJkl 

83,718703 

1.618 946 

23.748 403 

201 190 

2.091 823 

838125 

ntcûn 112217193 

83 

13 

85 

47 

17 

91 

36 

'İt AKSAM'da 29 Martta yayınlanan yazııun devamı. 

OSMAIMLI 
BAIMKASI 
Yılın 2nci çekilişinde 

r Yıldız 522 341S 

Bu Akşamdan . jjİBAREN YALNIZ 4 HAFTA İÇİN 

KARACA TlYATRO'da 

KEŞANLI ALÎ DlîSTANI 
K O M E D İ M Ü Z İ K A L 

GÜLRİZ SURURİ • ENGİN CEZZAR 

C f f î T T T n ^ GENCO FRKAL SEMİHA BERKSOV 

BİLETLER t Karaca Tiyatroda ) satılmakladır. 

Ilâtınlık 93403426 

GRVNDİG KOMBINASYON SET ME 

ŞAHANE İTALYAN YATAK ODASI TAKIMT 

Teşvikiye Cad. 29/31 Kat; 4 Tel: 483652 

İst Aksam: S430 

:a««tn»»>MMM»»» ••••»•••»»*•••»««»»•••»••••«•»•«»» 

ç 27 MART 1964 TARİHİNDEN İTİBAREN ORTAKLA!^ %10 N J j P t l l J ^ J E M E T T U TEVZİİNE BAŞI^AAİŞTIR' 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN 
I - 1S63 — 19ft4 Öğrenim yılı Haziran dönemi Ortaokul Öğ

retmen Muavlıiüğı imtihanları 2 2 - 3 0 Haziran. 1964 günleri 
arasın-'a yapılaraktır. 

n - İsteklilerin Nisan ayı içinde doğruaan doğruya üçüncü 
madd.'de yazılı Eğitim Enstitüsü Müdürlüklerine müracaatlan 
ve ayrıca tebligat vapılmıyacaSmdan yukarıdaki tarihte tıntl-
hanlaı» girmek ü«ere okullarda hazır bulunmaları. 

III Ankaıa - Gazi EJıtiııı r • Fdebıyat, fi'en, 
Resim - İş, leden Eğitimi, Mi. Fransızca v« 
Almauoa; İstanbul - Çapa Eğitim En Edebiyat, Fen, 
InjiH/cr ve Fransızca; Balıkesir - .\v. i-.unya - Selçuk, 
Bursa İzmir, Erzurum. Samsun ve Diyarbakır Eğitim Enstıtü-
lerinae de Edebiyat ve Fen Bölümü imtihanları yapılacrttır. 

rv - thtiyac olmadığından bu yıl da Ev—ÎŞ Öğretm» Mu*» 
vinliği imtihanları yapılmıyacaktır 

(BAim )HT| A. Il3l/34e> 

file:///asitadan


I « İ > 4 : A K S A M 

GangsteKer kralı da hapishaneyi 
sokuldu... 
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GÜNŞİRAY FİLM 
TAKDİM EDER 

. 

AYSSI, TANJU 
HO»EYtN SARADAN 

HAYATt HAMZAO&LU 
»AM» HAZmSES 
NUBAR TCRZtYAN 
»ANYAL TOFATAN 

VE 
MIBAFtm AKTÖK 

A. Tarıl( Tekçe 

GARANTİLİ 

KAUÇUK HORTUMLARININ 

ZENGİN ÇEŞİDİ 
EİVIRİNİZDEDİR 

T İ P 

Havagazı ve 
lâbsrıtuvar 
Hortumları 

Sulama 
Hortumları 

(t«k kat bez) 

Sulama va 
Sanayi 

Hortumları 
{çift kat Bez) 

Kompresör 
Hortumları 

hafif ve ağır 
(3-4 kat baz) 

E B ' A T 

2-4-6-8.10-
12ve15mm. 

8 2 s 4 > 

11 ' ^ 1 ' ^ 1 - parmak 

8 2 
Ş"3 ' ^ 
8 4 • 

I 1 .i 1 1 - 1 - p a r m a k 

r 5 " 3 ' 
2 8 4 

1 ^ 1 ^ parmak 

T İ P 

Oksijen, Karpit 
Kaynak 

Hortumları 
(çift kat bez) 

Hava Pompa 
Hortumları 
(tek veya 

çift kat bez) 

Zirai ilâç 
Püskürtme 
Hortumları 

(2-3 kat bez) 

BUtangazı 
Hortumları 

E B ' A T 

6-8-10mm. 1 

4,5 ve 6 mm. 

9 ve 10 mm. 

SvelOmm. 

BEJ!. ARAM e u L Y u Z 
SENARYO: SEFA ÖNAL 
KAMERA: ÇSTtN OUIITOP 

Bu.vuk muvaffakiyetle YE.NİAR'd» devam »dlvor. 
IJîltar İMİ YENİ TAKStM Tsksım _ 8UI.VAR SınemMi AkMr.y -
•*^'''^' '"«'1 Sultanahmet _ AYSU Sineman Karajümrük. 

k Vi;nn Sineması Kadıköy _ YENİ Sinema Bakırköy 
l.'i.MRijn.ıarH HAI.V SmoniBsı Üsküdar 

I Ş L E T M E L E R • 
I S T A N B U L — G Ü N 5 ı R A Y F I L M 
ANKARA — DURAL FtLM 
KARADENİZ - SELÇUK FİLM 
ADANA — ATLAB FtLM 
tZMtR — HUR rlLM 

İal. AX(AM — Mit 

Kauçuk s a n a y i i n d e kul lanı lan en ileri t ekniğe ve 
m ü k e m m e l l e ş t i r i l e n en son formül lere g ö r e , içi ipl ik 
takv iye l i o larak imal ed i l en F lL HORTUML.\RI, h e r 
b a k ı m d a n Avrupa kal i tes i ayar ında 
o lup f evka lâde s a ğ l a m 
ve uzun ömürlüdür . 

^»f 1 kil bez 2 k»t bez 3 ktt bex i kal bet 

'(.'i İplik takv iye l i kauçuk hortumlar ın 
k o m p l e seris i m e v c u t t u r . 

AtdıAınız hortumun en iyi kaliteli hortum olduğundan 
emin olmak için FİL markaaı üzerinde ısrar ediniz. 

FİL KAUÇUK SANAYİİ LTD. ŞTİ. 
Tünel Cad., ömeraja Sok. No. 24/2, Galata, ist. Tel.: 44 0315 

n FAAL: 2M»/34U 

Bûşkandan bile güçlü olan 
ve Amerika'da bela kesilen 
HoffaR.Kennedy'ye yenildi] 

TEN'ESSE eyalet inin Chattangooa se,! , ., ;. ' «i- \ 
küm sürüyordu. Federal M a h k e m e salonu tıklım tıklım doluydu, i 
Sabahın güneş uşığı salona aksediyordu. Yargıç Wilson ağır ağır ; 
ayağa kalktı ve k a r ş ı s m d ı duran zanlıya hükmü okudu: ; 

• Sekiz yıl hapis. lO.OoO dolar pa- ! 

I T a z a n : Juliette B E N / O M 

E I 

ra cezası.» 
Yargıç hükmü okuyunca sa

lon birbirine girmişti. Dinleyici
ler şaşkına dönjnüs gibiydiler. 
Muhabirler hayretle birbirlerine 
bakiD «Amerika İmparatoru d«-
ır.ek hapige eiriyor» diyorlardı. 

Washington'dan gelen Adalet Ba
kanlığı temsilcisi Walter Sherdan 
çantasını kaptığı gibi negeyle sa
londan çıkmıştı. Yedi yıl süren sa
vaş ve bu arada yapılan 4 muha
keme sonucunda işte nihayet «İm
parator» deliğe girmişti. 

Sekiz yıl hapise ve 10.000 dolar 
para cezasına mahkûm edilen şa
hıs 51 yakındaki Jaıne^ Hoffa idi. 
Jaıne.s Hoffa Amerikan .Makliyat 
İsçileri S'Pndikasının başkanı idi. 
Ve ona .\merika İmparatoru adı 
takılmıştı. Gerçekten Hoffa tüm 
Amerika kıtasının tmparatonı.ydu. 
Onun kudretini şimdiye kadar 
gelip geçmiş Cumhurbaşkanları 
hatta senato ve temsilciler mec
lisi bile kabul etmişti. Hoffa Nak
liye isçileri Sendikası Başkanı 
olarak tüm Amerika'nın kaderini 
elinde tutuyordu. Onun emri ile 
greve giden isçiler Amerika'nın 
İktisadi Ve Ticari hayatını lâh
zada fclce uğratabiliyorlardı. İs
çilerinin işi bırakmasıyla fabri
kalar duı-ur imalât durur, gıda 
sev'kiyatı durur, kısaca yaşama 
dururdu. 

Jamca Hoffa, kütle denıek-
rasınm ortaya çıkardığı bir belâ 
idi. On yıl öncesine kadar Ame
rika'da nakliye isçileri sadece ma
halli teşekküller kurmuşlardı. 
Her şehirde ayrı bir sendika mev
cuttu. Hoffa 10 yıl içinde bütün 
nakliye işçi teşekküllerini birleş
tirmeye ve onları tek bir merkez
den idare etmeye muvaffak ol
muş. Böylece kendisi de muazzam 
teşkilâtın başına geçip tam bir 
«İmparator» olmuştu. 

Kennedy Hükümeti daha baş
langıçtan beri bu korkunç liderle 
apaçık savaşa girişmişti. Hoffa 
Cumhuriyetçileri tuttuğu İçin De
mokrat Kennedy Hükümetini müŞ 
kül duruma sokmak için elinden 
gelen her şeyi yapıyordu. Adliye 
Bakanı Robert Kennedy bu «İm
paratoru» ezmeyi kafasına koy
muştu. Hoffa adamları ile tethiş 
havası yaratmak ve sabotaj yap
mak suçlarından dört defa mah-
keme.ve verilmiş, fakat her de
fasında vaka.şını kurtarmıştı. 

Robert Kennedy nihayet 
onu kıskıvrak bağladı ve Hof
fa suiistimal ve Amerikan men
faatlerine aykırı davranış suç
lan yüzünden suçüstü mahkemesi
ne gönderildi. «lmparator> bu defa 

tongaya basmıştı. 
Şimdilik Hoffa hükmü temyiz et

tiği için serbest bırakılmıştır. A-
ma bu yoldan ye.ni bir zafer ka
zanması pek muhtemel görülmüyor. 

Fa I 
O 

( ^ 

X e C : (11 Mett - ZO NİMBİ Huekete 
«e<nneden önce Teteı deteeede düşün
meye deha c«k enem vermelisinU 

•OĞA: (21 NUtn • 21 Mey») Önem 
İt bazı klmHİer Ulerlnüıde eli* var 
tfiin etmeye hesır. 

İKİZLER: (22 May» - 21 Heılıan) 
Buffünterde iiBMMeettımı b u e ı d U ' 
else bUvük mutluluk veteeek. 

yCNaZCı (21 Heslren - 11 Temmusl 
Viflı bir alcrebamsjn kafil i lerine bo
run etmekle bir sev kerbetmeısttıls 

O ABLAN: (23 Temmuz - 12 Adutteel 
BatKilarmudan fazla bahıetmeme-
v« dikkat elmeniı İyi olur. 

BA9AK: (2i Ağustos - 22 Eylül) Yeni 
ttnıtiıAinız birUicln etkUmdc kalma
yın, iyi düşünerek katar verin 
^ J J ^ TERAZİ: (2J Eylül - 21 Ekü») Mane-
H M «rtyatınız kırık, eski ve sadık arka -
' ^ s ' de^lBiınm arayıp bulun. 

AKRİEV: (11 '^Vm. - 11 Kauml Kıs -
haaclık d u y g u n u » man! olmassamz. 

! 
I hto hayalmiB 9«rginUö* du««blUr. 
T ^ ^ ^ . . . . . ' . « tr 1 1 K _ . 

ıınız 

O 

® 

O 
® yAY: İ22 Kasım - 21 Aralıkl Kimst*-

nizdekilerin slıe cok sev«i vesterdl^i 
bu sıreda. yeni plânlar yapabilir'tniz. 

OĞLAK: (22 Aralık - 20 Ocekl Ba»-
kalariDin «vhamlan plânlannua en 
gel olabilir kendinizi üzmeyin 
^ 1 ^ KOVA: (21 Ocak 19 Suball Bu ısa 
• 7 W heyecanla sarılmadan bnco. durumu 
^ . . y ,oıi«kkanlılıkl« adiden aecltln 

BALIK: '211 Subal - 20 Mail) Bazı 
çetin metelelarinlzl nallelmek Icln 
olagan'üstü bir «ayrei gerekiyor. 

O 

e 
RulmavAi 

I 3 » e 

5 

I I, • ' ^ V 

«OW>AH İ A ö A 
1 _ BkalUyet. 1 
_ YJllk (ço- , 
•UD. ' - • ' • 
din adamı. Da- ' 
a»lr f«l- « - j 
S u s . S — Cü»el 
koku, Açıkça 4 
btlU • !«" • -
RıunUrıs •«'• 
mi MTdiki»" 
••em*. 7 - M * 
boş. Tembel, i 7 
- , Ztm»*« Te
meklerinden, t i * 
tekjandlınıe I-
çin kullanüan Mr sos, 

YUKARIDAN A 9 A a i 
1 .- Cıifrındek <akarmak, 2 — Fiat aıtuıı, 

SiMiTaal i ohm kimrafal bir oleim. 9 — Tetsl 
W» İMirvaB »niji bir losnaaııı adı. « — Yarım, 
5 ^ Wr noı ı , -î^ltaip ««i 1 . iılriuıüJecek 
gnsei kokular. 7 — Biı ;»ınir*t «enaubu, De
veyi ıHlıtmıJt İçin rıktnlan leı . I _ Dinıel Wr 
t(Stt, Btr «at ı 

OOintO HJLMACANÎN ÇflZÜMt) 
• O L ^ A N I A 4 A 

I ~ t»kuaı . t - İtarkeı. 3 _ K i TM, M» 
4 ~ Mİ ( İ m i ) , tttc, I - f iRt , t B 4 . 1 - AHie. 
7 •<,. 0 4 * l ivnl) , Uf. I _ BUara. 

YVKAltlDAM AfAAI: 
1 — tnkiıaf. ı ~ Nalına, 1 - Xf. A4. 4 — 

)k}lw4i 5 - Rçm» Rol. ( _ Al , »11. 7 _ Men
fur. • - Y», Beia, 

U* 

— 298 — 
Gİpnç kadın, bas denizinin ritt-
s i l ıde askerî korte.ıin yavaş va-
vas_ yaklaşmakta olduğunu siire 
biliyordu. En önde, beyaz o;r a-
t m '\üzerindekj başı açık bir .--ti-

: vari 1 yol alıyordu, Haik iste ou 
: atlıya birbiri üzerine yıçıız'-ak 
: yol veriyordu, Katerin, ın.sanla-
; rın te fes inden bakmasına ımhâr. 
; veren ı arabadaki yerinden, mı-
: n u n J^n Dark diye tanınan Kâ 
; kire olduğunu anladı ve tıalbi'i-
: deki i syan Bir anda sönüverdi . 
; İr! iri açı lmış gözleriyle cengâ-
; verin yaklaşmasını seyrediyordu, 
ç Jan Dark, bütün vücudunu sa -
E ran ve güKnüs gibi parlayatı be-
: yaz bir a r h giymişti . Bir eliyle 
; atını İdare ediyor, diğer elinde 
; ise, beyaz skçaklı büytik bir san 
: cak taşıyordu. Bunun bir z « m -
: bak tarlasın] teşkil eden fonu-
\ UU.) üzerinde. Ha/reti İsa ve o-
; nun iki yanında ellerinde bır»r 
; zambak tutan iki melek ,seçili-
; .yordu. Fakat Katerin huıif» >ii-
; sü, tıunrn çehreyi eörnıüvordu. 
: Göz len gene kıza takılı kalm'ş-
: t i . RakLşlamn, onun eıkek «i-
î bi kesilmiş kestane rengi <;ac-
; l anndan , aydınlık vüzünden ve 
\ parlak mavi gözlerinden ayıra. 
: mıyordu. Sayısız erkek ve kartın 
: beyaz atın etrafında it i l iyorlar, 
: Jan Darkın el ine, zırhına, hat-
î ta yalnız hayvanına dokunmava 
; çabalıyorlardı. Genç kız onları 
I tatlılıkla yanından uzaklaşt ınvor 
; ve atların ayaklarının altında 
\ ç iğnenmerneye dikkat etmelerini 
: tatlı ,sesiyle ihtar ediyordu. Bir 
; delikanlı, heyecanın te.sirivle e-
: ündeki meşaleyi bir bayrağa far 
: l e vaklaşt ınnışt ı . Jan Dark çe-
: vlk bir hareketle alevi eliyle sön 
; dürdü ve kararmış kuması kopa-
: n p attı. Binlerce gırtlaktan yi-
: ne, «'Vaşa!» 1ar koptu, Katerin, 
: Bakirenin arkasında Orlean Piçi 
î Jan'ı . Vali Golcur'u ve Ksentray i 
; tanıdı . Yalnız Arno görünürler- -
; de yoktu. 
2 « i l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l | l | l I l l l l l l l 

Çeviren: Meral G A S P U L l U ; 

Jan Darkm kiliseye çevrilen j 
bakışları birdenbire mahkum «» \ 
dına takıldı. Genç kızın r-u^urıu ; 
buriz mr şaşkınlık kaplamıştı A ; 
tını durdurarak meşum kafileyi ; 
eliyle Orlean Piçi Jan Dünua ; 
ya işaret etti ve Katennin ıÇln» ; 
İşleyen ciddi sesiyle. «Senyorum, | 
güzel şehrinde bu mutlu günde , 
bir kadını ö lüme gönderecek ka ; 
dar katı kalbli kişiler mi var 1 
yoksa.'» diye sordu. '' 

Dünua ka.'jlannl çattı O « ; 
Katerlni tanımış ve «"afınaa. ; 
gözleriyle birini aramıştı- O kim : 
sevi göreme vince suratı busbu- ; 
tün asıldı. «O kadının siz gele"» 
kadar hapishanede bekletilmesi 
için emir vermiştim J»" Dark» 
dedi. (.Onun 4kıbetini s u taym 
edecektiniz. Bir ay önce perls»" 
ha lde buraya geldi. Ama vüzba-
şılarımızdan biri. lime lune el
biselerine raSmeıı o n " tanını. 
Burgonyah Filipin metresi v 
çok ta zengin bir kadmmıs "^ 
nun üzerine o yüzbaşı, kadını 
buraya casu.sluk etmek kasdıv"^ 
gelmekle .«suçlandırdı.» 

« - Yalan! Ben sadece bu bed
baht şehrin halkıyla "^^^^^l 
olmak, onlarla beraber o'""* 
i.stemiştım » Katerin bu »öd
leri o kadar ateşli bir sesle hay
kırmıştı ki Jan Dark on» « » y " ' 
ihtiyari dikkatle baktı. Menekşe 
renkli gözlerle mavi gözler bir 
an birbirlerine takıldılar, Kate
rin birden kalbinin ?uvenle dol 
dugunu hissett i , Jan Darkın 
gözlerinden öylesine iyilik ve OU 
rüstlük akıyordu ki, genç kadın 
kaç zamandır beslediSi 5Üphel''r' 
bir anda unutuvermisti Bakire 
nin o n a dostça gülümsemesi «-
zerine o da çekine çekine let-S' 
süm etti, 

Cengâver ona. «Adın ne'/» o'-
ye sordu. 

(Ucvamı '»'• ' : 

•
.\MERIKA'da yüksek bir gö
reve, bir kadın tâyin edil

miştir. Milli Savunma Bakanlığı 
Sivfl Savunma yardımcılığına. 
Bakan Robert McNamara tarafın
dan tâyin edilen Mis, Jane Fi-
quet Hanna, ISSı yıltndanberi Sa
vunma Bakanlığında çalışmaktay
dı ve Mrs. Anna Rosenberg'den 
beri en yiıksek mevkie getiıilon 
İkinci hanım olmakladır. 

Copyringlıt Opera Mundi ; 
I MİM III t ı ı a t t ı ı ı ı ı " ' " " " 

—J 
.i\t\t\fT*f\r.,i\i 

Dişlerinizin Beyaz kuvvetli ve 

sağlam olması için hergün 

İst. Akiam 
_ »+21 

İ S T A N B U L 

7,30 Türküler 
7,4S Hafif müzlV 
9,00 Haberler 
9 15 Orkestralar 
9,30 Çeşitli müzik 
9,00 Şarkılar 
9,20 Küeük konser 

12,00 Haberler 
12,31) Sarkı: C. Cevhun 
12,5» Hafif müzik 
13.110 Haberler 
13,15 Plâk dolabından 
13,30 Sarkı: A, Çağan 
13,S« Plâk dolabından 
14,15 Şarkı: No, Uluerer 
14,30 Senfcmik müzik 
17,05 Hafif müzik 
17,15 Türkü G Sevim 
17,30 Karma faslı 
17,57 Kısa ilânlar 
19,00 Raklftmlaı 
19,00 Haberler 
19,311 Kitap saati 
19 40 Sarkı; S Tanürek 
19.59 Kıs» ilânlar 
'>0,0(l Dür.-yava pencere 
20,30 Plâklar 
21,00 Serkı: S Mutlu 
21,15 Ergican Sayoam 
21,40 Sarkı: H. Rit 
23.09 Reklâmlar 
2j,3ıı Dans müziği 
22,45 Haberler 
22,55 Ara melodileri 
23,0« Orkestra 
23,30 Cesilll müzik 
İSTANBL'L İL 

19,00 Dansa caftrt 
11.10 Caz dünyasınd, 
19,00 MalodUer 
19,30 Küçük konser 
20,00 Almanca dert 
20,15 Plâklar arasında 
2U,4S Hafif müzik 
21,00 Gece konseri 
23,(10 ÇesUIi müıUt 

A.NKAR.4 

e,30 aünaydın 
7,30 Sabah müziği 
7,45 Saikı ve »a» 
a,D0 Haberler 
1,15 Haili melodiler 
8,30 Şarkılar 

12,02 Öğle tatili 
12,2S Küçük İlanlar 
12,30 Türk müziği 
13,00 Haberler 
13,10 Heımi gazete'dı 
13,15 Öğle konseri 
13,40 Sptkı: N, Can 
14,(10 Ceiilli Riüsilt 
14,30 Sarkı: V, Gürii l 
14,45 Türkiıle» 
17,02 Sarkı: 8. Ösdenses 
17,30 Ocak başı 
11,00 Küeük lUnUr 
IS.OS RekliımUr 
lS,flll Haberler 
H,25 Hava durumu 

19,30 Şarkılar 
19,50 Uykudan önce 
19 55 Türkü: N. Akol 
20,10 Panorama 
20,35 Şarkı: G. Teceı 
20,55 Küçük liaalar 
21,02 Ozanlar 
31,20 Türk müziği 

22.110 T.B M.M. saati 
22,15 20, yüzyıl müziği 
22,55 Opera albümünden 
21,40 Çeşitli müzik 
ANKARA İL 

17,00 Dans müziiğ 
19,00 Akşam konseri 

19,00 Hafif müzik 
19,30 Transızca: der» 
19.45 Fransızca müzik 
20 0(1 Senfonik konser 
21,(10 Dilek pınarı 
22,00 Opera 
P D L t S RADYOSg_ 

(Kısa Dalga 47, «1 "••• 
11,011 Saikı: M. Senar 
11,20 Plâk dolabından 
11,40 Türkü: C K»*'" '̂ 
lS,tl« Şarkılardan 
16,20 Oar.ü müsidı , 
18.40 Türkü: N . _ T u f ^ 

Sinema "Tî'vaito 
B E T O Ğ L l ) 

ATLAS: Yeşillikler üs -
tünde: G. Grand. 

EMEK: Yedi Silâhşörler 
y. Brynner 

İNCt: Taşrab Kız: A. 
l i j ik. 

KERVAN: . Sevgili: M. 
Schell. 

KONAK: Yeşillikler üs
tünde: G. Grant 

LÂLE: İki numaralı şif
re: 

LÜKS: Taşralı kız: A. 
iMk 

LEVEN'T: Korku.suz Ars-
lanlar: V. Mature 

RÜYA: 7. Silâhşörler: 
Y, Brynner 

SARAY: Toto ve Kleo-
patra' Renkli 

StTE: 7 Silahsörler: Y. 
Brynner. 

ŞAN: Ağaçlar ayakta ö-
lür: Y. Kenter. 

TAN: Avrupa'nın Sıcak 
Geceleri: Renkli 

YENİ TAKStM: Cilâlı 
tbo kıçlar p»nsiy(»nun-
da: F. Karakaya. 

YENİ ATLAS: Ağaçlar 
ayakta ölür: Y. Ken
ter, 

YENİ MELEK: Beyton 
Asıkları L.' Turner 

VENİ AH; Abidik gubi-
dlk; Ö, iîerengil, 

YILDIZ: Taşralı Kız A. 
Işık 

İSTANBIII , 

ALEMDAR: Mevhaııeci: 
AYKU: Tıg gibi delikan

lı F. A km. 
^ULVAH: Hızır Dede A. 

Işık .! 
MARMARA: Mavi Melek 

M. Britt 
KUl.ÛP' fSehralehafi): 

Taşralı kız; A, Işık, 
TUNCA lOatlcMtnanpan) 

1 - Tophaneli Osman: 
1. Günay. 2 - Lekeli 
Kadın: N Kökaa!. 

MELBK (Eyüp)! 1 -
Taşralı V.v.: A, Işık, 2 
— Tam «akızK O. 0ün-
şiray. 

MILLt (Balan Ayrılan 
yollar: O. Çelik. 

RENK (Fatih): Yeşülık-
1er üstünde: G. Grant. 

SIK: Tagralı kız: A. I31K. 
YENİ (Sehzadebası): Pev-

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

kinde 55 gün renkli. 

K A U İ K Ö Î 

CBLtKTAS : (Kartal — 
Maltepe) Donanmanın 
Melekleri: T. Cuıtis 

SİNEMA 63: Amansız 
mücadele: T. Curtis. 

OPERA: Taşralı kız: A, 
Işık. 

ÖZEN TYeldeğlrmenlt : 
Ağaçlar ayakta ölür: 
V Keuter. 

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

REKS: Anna Frank'ın 
hâtıra defteri, 

YURT: Hızır de<ie: A, 
Işık. 

SÜREYYA: Ölmeyen 
Aşk: J, Gabm. 

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

TİTATROIAR 

t 
• 

_ , 
BULVAR: KART HORO*j 

Pazartesi nane nergU" j 
21.15 carsamb» ="' { 
menesı ve paıar ! • •" [ 
d« ft ' 

OORMEN: SAHAN» •î̂ "' { 
ĞÖRTLCR Pazarte»' • 
hane neı gece D . " ** I 
çarşamba l« cumartesi | 
" " I* M 

FATİH: TEPEDEN İN
ME: Her gün 21 de. | 

İSTANBUL (Elhamvai ÛÇ j 
Kiiiye Bir Yatak. Hergün j 

21.15 Çarşamba ^•"' { 
martesı Pazar '5 de j 
GENERAL C Ö P C A T A N J 
l l e ı s ı u ı lE.I.^ d e 

GEN-AR: BİTMEYEN j 
ASK; Pa/artesi hariS \ 
her gün 21,1K de eü- | 
mailesi, pa/.ar 15 de. 

AKBARAV ICOCOK O P C 
RA: KOÇERO, Pazar
tesi hariç her (filn 
21,15 çarşamba cumar
tesi pazar 16 15 de 

ARENA: SEZA"? ve 
KI.EOP.ATRA pazar 
15;«) ve 21 15 pazarte
si salı 18 ve «M» 
DOKHOR Kİ KOTA ve / 
KADlıM-ARI- <:;aısam-
bı perşembe. cuma 
18 ve 21 13 cumartesi 
15.3(1 ve 21,ıs. 

AZAK: YENERBAHÇK 
KULÜBÜ: Hergün 2113 
Çarşamba, Cumartesi, 
Pazar 16. Çarşamba, 
Cumartesi, Pazar ma-
tinelrr halk ve öğren
ciye tenzili! 

KENT OYUNCULARI! 
rOormen Tlvetro»»' 
GÜLEREK GİRİN Car 
samba nane nerffün 1» 
Pazartesi 18 ve 21 15 da 
KALBİN SESİ, HAL
KIN GÖZÜ: Saü, Cu

ma 15 de. 
KÜÇÜK SAHNEı B Ü 

TÜN KADINLAR G Ü 
Z E L D I R Sah Çarşam
ba 21.15 BÜLBÜLÜN 
İSESİ: Perşembe Curn» 
Cumartesi Pazar 2 1 " 
«vrıea cumarteel ' • • 
7ar 17 dt 

KARACA: Hinmlt i A-
linizle Pazartesi h ı 
n ç her ffün 21,30 Pazar 
15 da. , 

KADIKÖY: ÇİN CİN Her 
Bün t\ (je 

ORALOÖLU KBKF.STE- ' 
Ct TEVFIK BFV P»" ;, 
rartesı hane nergU" | 
21 I.̂  Çarşamba 18 cu- j 
mailesi oazar 1' <" ( 

BİTE: KVCll.tK OVÜ • ( 
NL Her gür, VI öe. I 

TEPE8A8I: SCZUAN'ın 
İYİ İNSANI' Salı »«''• 
semhf cümsrlM' ^* 
nç hergün 21 ı*« ''»' 
•Ur I.'S,3n da 

Ö S K O D A B I tSYANC 
LAR Cum» hari< h«' 
(rtn 21 dt PaMr •»»'• [ 

cıye tenzilat. »• I5.3iı dt __^j 

İmtiyaz Sahibi ; 
MALIK yOLAÇ ' ^ ' 

Centı yayın Mudurü ı 
- U.HAM1 SOYSAL - — — 

Sorumlu Yaıuşitn Mudurj^ 
— DOĞAN CAN ~ - " " ~ ' 

file:///merika


/ ^ . 

SaJı 3J 5Iart 1964 

di- : 

_ »tu 

„* 

A K Ş A M ~ Sayt» I 

ZAİMLE BAfflS ARASI 
Y.JtZAN: MAŞI.T ULUĞ 

-tj^fft^^ *v»: 
EGE kıyılarında serbest kalan Birinci ve İkinci Ordularımızın İstanbul ve 

Çanakkale'ye i lerlemesini , Başkumandan 13 Eylül 1922 günü, Garp Cephesi Ku
mandanına emretmişt i . 

- 1 « ~ 

Yunanistan'da ihtilâl cuntası 
harp suçlularını yargılıyordu 

QRDUMUZUN önünden kaçabilen Yunan perakende kuvvetlerinin büyük kısmı Sakız ve Mi
dilli adalarında toplanmışlardı. Bu adalardaki birlikler 24 eylülde isyan çıkarmışlar, bu is

yan kısa zamanda Selanik ve Atina'yı da sarmıştı Bakışlarında General Pangalos, Albay Plas-
tiras, Fukas ve Gunatas'm bulunduğu bu ayaklanma, Kral Kostantin'i tahtından indirmiş ve 
27 eylülde memleketi terke mecbur etmişti. İhtilâlin bir gaye.si de, müttefiklerle anlaşarak Do
ğu Trakya'yı kurtarmamıza engel olmaktı. Ama esasen Doğu Trakya'daki Yunan birlikleri mo
ralleri bakımııyian bir kuvvet denebilecek halde idiler. Çünkü onlar da isyan halinde idiler 

'aibr >ıraiind« Millî Müd»£»a VekiU bulunan Kazım Paşa lEmakli 
Orsensral Kazım o>alp) 

ürdıınuı/ girmeden önte, İzmir'e 
"ndenien bir tümeni. vapurlar-
'r-ıiı kuraya ytkaranıamı^lardı. Han-

?ı kuvvetle Doğu Trakya'yı bize 
karsı savııııaL'aklardı. Dikili'den 
Midilli'.ve kaçabilen 1.5 inci Yu
nan tümeni Tekirdagı'na bu hayal 
uğrunda gönderebilnüşli. 

YURDUMUZDA İLK DEFA MODERN TESİSLERDE İMAL ED]||.EN 

3 A B İ T K O K U L U 
Beyaz Zambak 
Altun Damlası 
Menekşe 
Revdor 
Beşçiçek 
Kadın teni 
Fujer 
LOSYONLARI 

Limon Çiçeği - Çam - Levanta 

TOPTANCILARDA PLASTİK BİDONLARDA SATILMAKTADIR. 
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Supeı- Reklam -No: 2, a4;!8 

-ATINA CUNTASININ 

KARARI VE İNGİLTERE 

SARAYI 

Anadolu bozgununu Kral Kons-
l^ntin'i tutan ahali partisine yük-
lıyerek zeytinjağı gibi su.vun yü
züne çıkmak, istiyen. açık göz 'Vu-
nan subayları bir cunta kurarak 
Atina'da hükümeti ellerine geçir
miş, ^avaş sorumlularını yargıla
mak için bir de ihtilâl mahkemesi 
kurmuşlardı. Bu mahkeme, ahali 
parti.'!! liderlerim ve büyük ta-
aıruzumuz basladug:ı vakit izmir'de 
olduğu için esir olmaktan kurtu
lan .Anadolu'daki istilâ ordusu ku-
n.andanı Hacıaneati'vi güya sorgu
ya çekerken, kral ailesinden, Hay
mana önlerine kadar gelen ve çok 
kan akıtan bir Yunan kolordusu
na kumanda eden ve Sakarya Za
ferimizden sonra, kendisini Yan-
ya'daki kolorduya tayin ettiren 
Pren.t; Andre'yi de isinden avırmış 
ve Korfu'da oturmasına izin ver
mişti. İhtilâlcilerin başı albay Plas-
liras. Sakaıya Savaşında onun em
rinde bir efzon alayına kumanda 
ederken. Prens ile iyi geçinme-
mişti. Plastiras, eline fırsat geç-
miiîken onu da cunta mahkemesine 
vermişti. 

26 aralık 19Z2 de cunta mah
kemesi, ahali partisinin liderleri 
Başvekil Günaris, Dı$t;leıi Bakanı 
Baltaoic, Millî Savunma Bakanı 

İLANLAR 
li M L Â K 

"oU * s l u * * ' ^ ^ * ""»«s» «"ünde i« 

^•«tlir ,^^ ,^"' ' Müracaat: Cemil 
n»l\,t°\l^ ^o. 17 Büyük Mil*. 

le 
^•«dr ."l^'^'^âm; Müracaat 

«Oıı- sokak No 17 
''» ^o . 17, ,227 D ) 

»AKIRKÖV Kulel, 9« 
^^»etıckare Londra asfaltına 

çıftlıjftnd* 
aoo 

224927 
ucuz fiatU 

Dursun Öztürk 

KİRALIK Maçka Teşvikiye 

' ——- No. lu apartman 

t,T İ^^ * "<*='' rtaire kiralık-
"^- Tel: 48.16 52 

PSMANBEYDE: Mobılvalı, 
"•aionferl, ielefonKı kiralık 
^"e. Müracaat: Kemal Koç 
•*'• 22 32 06 İ2«6) 

SATILIK VASITA 

• u s * ' '^'"'el Nash Süper 8<H) hu-
«in v'"' '^'"" ''aö>'o. kalorifer oe-
48533* ^^'"'"^ fiyatla. Müracaat: 

— — 477674. Cezml. 

D E V R E N 

*,„T*|^'' '* DEVRİ: Hır aıaöa !Hİ4 
«ekürd ve Grundig müzik Opel 

"lolabi 
Tel Permisi devredilecektir. 

118474 - Ankaıj 
Has. Kek. 

L I K E Ş Y A 

H A K I K I Buhara Astragan 
,1''" model çok az kullanılmı . 
"": 48 5,'5 92, Saat S-U. 

* SATILIK FRANSIZ piyano 
^u fiat 3 0 0 0 - TL. Müracaat: 
"•33 47 10-14 arası . 

• MOTOR screper, D 7 Traktör. 
"^""tehf marka kompresörler, be-

"lyerler, grup dektoltn vt ın« . 
^ " ^ " ' ^ tezgihlaıı Telefon: R34145. 

^ E Ğ İ Ş İ K K O N U 

KARANFIL fidesi (tükiui: mıis-
Iç'"" **nRlerde mfihtelif vaıyete-

>•• Satış yerleri; Ziraat Bonmar-
?̂ -̂ ' Tophane Tel. 491771 ve Tuzcu 
^'"lıgl Maltepe Kartal (241 D.) 
• MEKTUPLAŞMA Bürosu P.K. 
, '05 memleketten yaşına uygun 
J'- erkek nrkadaslar. (1B5 D.) 
•'• K. 3Hİ1 İSTANBUL. 
* «O BEYGİRDEN 
^lyettf. 
*aat-

SAYIN DOKTOR 
VE ECZACILARA 

vltal 
Limon şekeri 

tadında 
250 mgr. C vitamini 

ihtiva eden 
çlğnenebilir 

drajeler 

P İ Y A S A Y A V E R İ L M İ Ş T İ R 

/r\ 
s r ^ V L ^ C ftJBA^ws •• e ı .««ç wmı. 

Rad»r RekUm; M — 

vukaıı iyi v«-
knınprcsör aranıvor, Müra-

22 34 41 
• DAKTILO Vt 8t»ne KunUrı -
^1 Panııakla daktilo - Sten..|frafl 
j'urslanmız «ece - gündüz devam
la"'- Is t.-îlebj çoktur mezunları 
««ariften tasdikli diDlona verilir. 
'̂ a.Vdolınakta acele 

"wl Ankara M- .̂ i»r 
«udürlüjü Tel' nmm İhlamur lok. 
2"'^'^''^ Orduevi yartı Oto parkbi-
^^m Yenişehir - Ankar». 

İstanbul Jandarma Levazım Âmiri ig i Satm A l m a Komisyon 
Başkan hğmdan 

Aşajtıda yazılı eijyalar hizalarında gösterilen ;:iuı ve .saatte kapalı zarila alınacaktır. Teklit 
ııektuplarınuı eksiltme saatinden bir .saat evvel Denıirkapıdakı Komisyona verilmesi lizımdır-

Şartnamesi İstanbul, Ankara, ve Satın Alnın Komisyonları ile kmir Ege J, Deniz Bölge K, hp^ 
'la görülebilir. 

Cinsi Milctarı Tahmini bedeli 
Lira Kr. 

Geçici teminatı 
Lira Kr. 

Alimlnyum Matra (10000) Adet 200000 on 11250 00 

ihale sünti vs 
saati 

21.Nlsan.l964 
Salı sünü saat ll.de 

(i.5().ooo) çın 
Kurun dtmiri 

Er kundurası 3750 00 2813 00 21.Nisan.l964 

Sah günü caat M4» 
( lAl lN 4İM/MH 

l'heotok'!!;. AnadoUı Orduları Kıı 
mandanı Hacıanesti. Prslapapada 
kis ve Strato.>i'u idam »derken, 
Pıen.s Andre'yi de «verilen emir
leri dinlememi.-^ düşman karaısın-
da görevinden -savuşmuş bir a.s-
kı»^ diye ölüme nıahkûm e.vlemis 
ti. Prensi asmı.\at'aklaı. kral aile-
sindenriiı. dive kursuna dizecekler
di 

Belki de. Sakarya > a kadar ak, 
tılan maj^um kanlarının bir diye
tini de Andre verecekti: fakat 
Londra sarayı, kendisine âlet ol»n 
lardan bu Prens'in İnifiHz Krallığı 
ailesine ni.sbeti dolayısiyle öldürül-
ınesine razı olmamıştı, İngiltere 
Dı.şisleri Bakanı Lord Curzon, En-
teli.ıans servis'in dirayetli bir men
subunu, yü/bası Gerald Talbot'yu 
Atina'ya yolladı Bu z»t ne yaptı 
i.se yaptı. Prens Andre'yi ölüm 
kararının infazından bir gün ön
ce askerî cuntanın elinden kurta
rarak ailesi ile birlikte Yunani-s 
tan'dan çıkarıp bir sava? gemici 
ile tngiltere've getirdi Kral Geor-
ge V'.. '\'Ü7-basıya asillik unvanını 
verdi- İngiltere böylelikle bir (slrK 
daha kazanmıştı Bu ünlü Prens, 
bugünkü HasmetU Kraliçe'nin es
leri Pren-s Fhilips'in babası İdi. 

?() kasım 1922 günü Yunanistan'
da bu facialar cereyan ederken, 
Çanakkale'nin sivil idaresi Bü.vük 
Millet Meclisi Hükümetinin me
murları tarafından teslim almıyor. 
sanlı bayrağımız hükıJmet konanı
na çekili\ordu. Anadolu bozgunun
da günah ve sorumlulukları daha 
hafif olmıvan cuntacıların sürdü
ğü Kral Konstantin 11 ocak 192.1 
de italya'da Palermo'da ha.vata 
gözlerini kapayarak Anadolu fa-
ei««mın kanlı şahsiyetlerinden bir 
belli başlısı ortadan kalkmış olu
yordu 

BV ARADA.. 

Yeni bir dünya savaşı çıkmasın
dan ve bu savaşta Rusyı'nırt Tür
kiye yanında yeralmasmdan kor
kan Fransızlar. M. Franktın Bouil-
lon'un i» eylül günü Mustafa Ke
mal ile İzmir'de bulu.^masından 
büyük nefes alımslaıdı. General 
Pelle'nin İzmir'den ayrılısından 
Fransız devlet adamının İzmir'e 
gelişi arasındaki eskiz gün içinde 
Avrupa ve hattâ bütün dünya şaş
kınlıktan kendisini kurtaramamıs-
tı. O zamanki deyimiyle »Cemiye
ti Akvam» Anadoludan kopanlacak 
Ermeni yurdu için bizimi* görüş
meyi tasarlıyor, tngiltere. Fransa 
V» İtalya devletleri mütareke mü
zakeresi için tzmıt veya Mudan
ya'yı, barış görüşmeleri İçin de Ve-
nedik'i teklif ediyor: Sovyetler, 
Boiazlar meselesine ait müzakere
lere katılmak istedi ortaya çıkıyor, 
velhasıl bütün bu haberler dünya 
telsizleri ile yayılırken. yıldırım 
gibi Çanakkale'ye yüklenip Boğa
zın mavi sularına dayanan süva
rilerimiz, artık akıncı bir tümen
den ibaret bulunmuyordu. Bu 
kuvvetlerimizi rahmetli Korgene
ral Kâzım tnanç'ın kumanda etti-
ifi Altıncı Kolordunun Piyade tü
menleri takip ediyordu- Basında 
rahmetli Tümgeneral Asir .atlının 
bulunduğu İS mcı tümen Biga'da. 
.vine ba.sında rahmetli Tümgeneral 
Beşiktaşlı Nurettin Paşanın bulun
duğu 17 iiK'i tümen Bayraı\ıiç'te. 
yine rahmetli Albay Calh Klhem 
Beyin 14 üncü tümeni Ezine'ye 
ulasmı? idi. Müttefik tehdilleri 
Mustafa Kemal'in kararı üzerinde 
en ufak bir iz bırakmami-~tı. 

(Uevamı var) 

— 42 — 
—Alevi dediğiniz, türlü adl»r 

taktığınız insanlar yalnız evle
necek olanlan deül herkesi, bü
tün ka«lmUrını ve erkeklerini 
«bel» sınavına çekerler. «Elini, 
dilini, belini sıkı tut!)» diye bir 

llj iAfınız vardır... Ne güzel lâitıı 
IJİ o, ne güzel kuraldır. Elini, dilini 
İjİ sıkı tutup tutmadığını denette 
İjİ mek kolaydır da, belini sıkı tu-
lİ tup tutmadığını denemek biraz 
Jİİ »rcanadır. Bulmuijlar yolunu... 
ili Bergama Mijzesl Müdürü Oc-
II man Beyath'nın bir kitabında «• 
IH kumustum. ütün uzadıva aııla-
;i: tır alevî geleneklerini Evlen-
::: meleri, nişanlanmaları töreleri.. 
İli Tatlı bir kitaptır, çok tatlı 
lİJ - Hnıı! 
jİ: — Uyudun mu Erdoğan? 
Ül — Uyumadım.-. 
İli - Ha! Bir geni.» yorganın al-
İP tına, bir erkek, bir kadın bir er
ili kele bir kadın, birer karıg ara 
İÜ ile yatarlar Anadan dogma '̂ ıp-
jii lak. 
İÜ Sanırım ışık da »ondurulur. 
İÜ Orası aklımda kalmamış, Denet-
İjİ çi ihtiyarlar kenarda beklerler. 
İli Nöbet tutarlar. Yorgan incedir, 
İÜ en küçük bir tıareket derhal se-
İIİ çilir, ölüm cezasiyle cezalandırı-
İp lir. Bundan ötürü, harekele tep-

Madanya andl»[.r.ı;.î.ı günlerinde Islanbuldaki yabs.ncı subaylar. Oad» İngıU», «ikada i ran»ıı suDayıan 

JLSKJL DOJVZTISI 
Çiicen: TSemZi TiZ^e^nett^ 

Bnu ERKEK 
BIBI DI8I 

Yazan: İLHAN TARUS 
sımlar gibi haykırır, deli gibi ya
taktan fırlar Değil bir tebes-
-süm, değil bir i,şlenı, bir kötü 
kıpırdanma, dahası, kendi ken
dine uyanma, bir organın doğal 
kıpırtısı, o «bel» kırılması 
rina bağlanır. Derhal! ü 
sahibi kadınsa dizlerinin altın
dan boynuna sımsıkı seçlrilen 
bir urgan onu bir bohça haline 
getirir. Bohçayı ınua|in gum 

bürtülü, girdaplı yerine götürür 
ler, suya bırakıverlrler. Erkek 1 
çin de olur bu. Ama başka şe
kilde canını almak da vardır. Bi
liyor muydun bu yöntemleri? 

- Hmu... 
- uyuyor musun be? 

- Hnıı 
- Şu dak -rı 

mutlu kişilı .il. 
Biz, İkimiz. Neden ütr-ısen? Ne
den der misin? 

- Nı fil m 

san olû^m., ,v-ıar ?' 
kerim. . Mı: ,a Î.C. 
insan, köstebeklerden ayrıntısız, 

yataklarda kepaze olmağa can 
atıyor. Yeryüzünün kuruluşun
dan başlamış, çöküşünedek böy
le gidecek, Buıılarm arasmdan 
sivrilip çıkan, belki de milyonda 
bir Irtşlolgu,, direniyor, dıkeli-
yor; «Hayır» diye haykınyor. 

«sevı^ıııeıuıı de • 
nusu, bir anlamı vardır. Boşye- jj: 
re kurulman il •it 11 ask tapmağı. ::: 
Hayvan çifı rlen. böcek jü 
lîfirleşmelen «,.rt edilehil- Iji 

mesi için, insanoflu sevişmeâni ül 
bir diızene başlamalıdır... Dejil §1 
n\ı IUIP'T ;;• 

..K.iMtij dolu dolu IMI ,-«wuk I:: 
çıktı yalnız, AyaJ:iylc yokladı El 
ferida, dürttü hafifçe, i r 
doğan uyumuştu. Karanlı
ğın içinde güldü. Sonra elini se* 
rin yastıkların dalıa serin altla
rına sürerek kendinden seçti. 

kiyle karşı kor. öteki taraf. Çil 
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Ankara Tiyatrosunda (AST) 
Yaaan: Nicholas Gogol 
Tiyairoya uygulama Arthur Adamov 
Sahncy* koyan Aıaf ÇiylUepe 
Oynıyanlar: Ciindüz Kalıç, Ayton Şart, Aybark Çolok. 

Cüner Sümer, Tuncar Nacmioğlu. Tunca Yön-
'1er. Seden Kızıltunç, Yurdan Cöklü, Itık Top-' 
rak. Aydın Ener, Tekin özer. Aysan Sümersan, 
Aaaf Çiyıltepe, Şevket Altuğ, Tolga Tigin, Sevil 
Akyüz, Salih Dikizci... 

Dostojevskı diyor Hi: Bütün Rus romancıları Gogol'un Pal-
to'atmdan (yazarın bir romanı) çıkmıştır». Bu yargıyı kaybe-
d«n Amerikalı tiyatro tarihçisi Gardner peşinden kendi ekli
yor: «Rus oyun yazarları da..' 

Gerçekçi yazarların en büyüklerinden olan Gogol, «olü Canlar» 
adlı hikâyesinde ilginç bir olayı, c erişilmez tekniği. tip çizme 
kabiliyetiyle ustaca anlatır Hikâye şu: İVIaceracı bir karakteri olan 
Çiçikov, devletin ırgat çalıştıranlar için açtığı krediden yararlan
mak ister. Parlak bir bulucu vardır: Çarlık Rusyasınin ağır isle
yen mekanizmasında, ölüler uzun zaman kütükten silinmez, ya
şıyor gibi görünürler, üstelik çiftlik sahipleri, bunlar için. yaşı-
yormu.slar gibi vergi öder. Bu ölü canlan .satın alıp krediyi sak
lamak. Çiçikov, bu plânını önceleri başarıyla uygular Fak,ıt son
radan foyası ortaya çıkar. 

Bu güzelim hikâyeyi sahnede seyrederken kafama bir soru 
takıldı: Büyük vazaı Gogol. oyunlar da yazmıştır. Tiyatroyu çok 
İyi kullanan bir yazardır. Acaba kendi hikâyesini kendi niye 
oyun olarak kurmadı? Bu konuyu anlatırken kişileri vermek, çok 
yar defi$ikli | iyle canlılığı sağlamak için düz yazıyı daha elverişli 
Jörmüs olmalı. Böyle bir cevap akla yakın geliyor. 

Bu noktada ikinci soru; Adamov, Gogol'un oyun olarak yaz
madığı bir hikâveyi niye o.vunlaştırmış. Bunun cevabını şöyle ve-
rercJSim: Siyaset ha'atında .yardımı olur diye. 

Çiçıkov'un ölü Canları kullanarak başarı kazanmak isteyişiy-
• 1« Adamov'un ölü Gogol'un ustalıSmı kullanmaya çahşması ara-
S »ında büyük bir benzerlik buluyorum. 
a Adamov. Ermeni asıllı Kafkasyalı bir yazardır. İlk öncü yazar-
• lardandır. Fakat Beckett. lonesco hattâ Genet'nin gölgesinde kal 
fi mi|tır. Aj ın solcu bir dünya görüşü vardır. Ben anlamsız tiyat-
* ronun bu görüş için kullanılamıyacagına inanıyorum. Son zaman-
• larda İyice politikaya yönelmiş olan Adamov. özellikle De Gaul-
B le'ln tekrar iktidara gelişinden sonrp siyaset çarkı içinde iyice 
2 aktif bir rol almıştır 

Î
t§t« bu dünya görüşü içinde Adamov'un niye Gogol'dan ya

rarlanmak isteyişi daha çok beliriyor. Ama o harika hikâyeyi aynı 
_ füzellikte bir oyun haline de getirememiş. 
• Gülüyorsak Gogol'un tiplerine yarattığı durumlara gülüyoruz. 
• Adamov arada gayretkeş bir «zayıf tivatrocu» kalıyor 
S Asaf Çiyiltepe'nin sahne düzeni başarılıydı. Bir bütün içinde, 
B oldukça zor bir olaylar zinciri yerleştirmeyi bilmiş Dekor deği-
• «ikliklerinl sahnesinin imkânları içinde güzel çözümlemiş. 
2 ClÇikoVu oynıyan Gündüz Kalıç, Gizli Ordu'daki başarısın-

I dan sonra umduğumuzu veremiyor. Yüz ifadesi, özellikle gözle-
rint kullanışı gayet İyiydi Bu bakışlarda Çiçikov'un hesapçı, kur-

2 »az, tutkulu karakteri vardı. Ama Kalıç, avm yeterliliği sesi ve 

S Tüeudunu kullanışıyla gösteremiyor 
Scden Kızıltunç ve Tuncer -Mecmıoğlu (hele kadın rolüne çı-

2 lu»ı büsbütün gereksiz, bunda Çiyiltepeyl de kınamalı» çok mü-

B bslâlal ı oynuyorlar ve esnaflık ederek seyircinin sempatisini ka-
sanmak istiyorlar. Gizli Ordu'da İkisinin de buna İhtiyaçları ol-

2 » j y a n oyımcular olduğunu görmüştük. Bu ucuzlukları yadırgadım. 
B En övünülecek oyuncular Ayton S«rt'le Tekin özer. Sert'in 
• Klugkin'i nefis bir kompozisyondu. Cimri, tutkulu, küçük bir 
9 adam. 
gi <ölfl Canlar» İstakoz gibi içi yenüip dışı atılacak bir oyun. 
• Gogol'u alıp Adamov'u atmalı. 
' NOT: Davlat Tiyatrosunda oynanmakta elan «BUraayan Afk» 
2 «raattauB gaıatamiıdaki «lattirDiMI yanhşbkla imsas» «ıkmıttır. 
• Bu yan . Ergun Bav'ındı. 
• • • • • • • • • • » ^ « « « « ( • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • B 

«Pozör Yeri» odlı senaryonun yönetmeni Wyler, filminin 
başrolü için nilıayet Alexondra Stewart üzerinde karar Idldı 

— AHTHUR MİLLER'İN 
SENARYOSU 

A ""thur Miller'in Marilyn Monroe 
için özel surette yazdığı tPa^ar 

Yeri» adlı senaryosu William Wyler 
tarafından kısa bir süre "onra be
yaz perdeye aktarılacaktır Uztm 
tereddüllerden sonra yönetmen 
Wyler baş rol için Alexandra Ste-
wart'i seçmiştir. Ge«ç Kanadalı 
oyuncu her '̂ abah şafak vaktinde 
bir pazar yerinde f.^aliyet gören 
ve sonradan gün bo.vunca normal 
bir yaşantı süren bir fahişeyi can
landıracaktır. Alexandra Stewart'-
m partneri U'arren Beatty olacak
tır. 

— ANTONİONt VE «KIZIL 
CÖL» (İlişik resim: Monica 
Sitti) . 
<Ge(.-e^ ve «Güneş Tutulmas]>nm 

yönetmeni Mıcheiangelo An*onioni' 
nin ilk renkli vapıtı olan «Kızıl 
Çöl» Ravenna şehrindeki 19 gün
lük bir çalışmadan sonra montaj 
safhasına girmiş bıılunma^ıtı-^dır. 
Renkli filmle bu ilk tecrübesinden 
sonra Antonu,nj aşağıdaki beya -
natta bul'inmustur- '<Renk insanın 
düşünme tarzını de^i.«tiriyor Ani
den evrene başka gözlerle baktı
ğını anlarsın tnsan ile dofia ıra-
smdaki bağlantılar değinir, konuş
malar, kelimeler bile değişir. Renk 
ile herşey bambaşka oluyor. Ben
ce bu olağanüstü bir buluştur: 
Renklerin sayesinde insan gerçi'ğe 
müdahale edebilir. «Kızıl Çöl- ken
di görü.şüme dayanarak serptiğim 
renklerle doludur Bundan ne ?i-
bi bir sonuç çıkacağını bilmem. 
Benim için bir filmin hayatı ra-
dece monta,1dan sonra başlıyoı Sa
dece bumı sövliyebilirim ki, kar
şılaştığımız bütün güçlüklere, bü
tün engellere rağmen, ekip hiç yıl
madan, büyük bir hevecanla ça
lıştı», 

— HtCHARDSON, OSBORNE 
VH HAFİF SÜVARİ ALAYININ 
HÜCUMU 
İngiliz Film Eleştirmecileri Ce

miyeti tarafından yılın en başarılı 
yönetmeni seçilen Tony Richard -
son «Tom Jon©p»ten sonra senarist 
John Osborne'in işbirligile yakında 
kendi yapım şirketleri hesabına, 
IS.'İB yılında ilk olarak Hollywood'ta 
çevrilip Erroll Flynn'ln en meşhur 
filmlerinden biri olan cHafif Sü
vari Alavınm Hücümü»nü bir kez 
daha çevirecektir. 

Kırım harbi sıralarında bir İn
giliz hafif süvari alayının macera
sını izliven bu film için Osborno 
oriiinal bir senaryo hazırlamakla 
meşguldür. 

m * • 

— ELESTİRMECİLEHtN 
SEÇTİKLERİ (tllsHc » s i m : 
SidiMy Poitaarl 
Amerikan gündelik «Film Daily» 

gazetesi 2,000 eleştirmecinin katıl
dıkları bir referandum sonucunda 
1963 yılının en başarılı oyuncuları 
ve yönetmenleri tesbit etmiştir. 

Erkak oyuncular: Paul Newman 

İlâncılık 876S — 3427 

Yazan ve çizen: RATİP TAHlR 

l/l DİNLS BBhll. f HCLt in uııyıt atr^i: ^URAYÂ KADAR OYUNUN lYI.,AYAKLARmBlNlİ^/TYhlJffU^'^Q\ 
KİURİN DIŞINDA TUTTUN> AYA&lt^l BACAKLARININfiRASlHA 50KMAMÂ,\ ^l/^^İ'lf^fLtt't 

JOPü&UNA H ATMAMA FIRSAT VİRMED'lN!.. BUTUN BUNLAR ÇOKjYUj^YmE Di ÇfVmp^-
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SÎMOl BRDB, UAVANDIRDIĞIN VAKİT AĞIRLIĞINI, ?^< ^^D^^'^^^^'İ'/^'^^J^f^^'^i,)J%'n 
mKf AYAĞIN/ BÎR ADIM GERİ AL, O ZAMÂN,B£NI KALÇANA Y/tSLÂMIŞ OLACAKŞN pu 

e£LİNC£, BOS KAIAN YANINA,,ÇBYREK B'lP DONUŞ):^PAR5AN,BAKNEOLUf^?^ 

Michelorgelo Antonioni'nin renkli olaralc çevirdiği «Kısıl Cö!- ün 
yıMııı Monica Vilti 

(Hud). ,Iack Lemmon (Tatlı İrma), 
Rex Harrison (Kleopatra). Peter 
O'TooJe (LavrensK Sidney Poıtıer 
(Tarladaki Zambaklar). 

Kadın oyuncular: Shirley Mac 
Laine (Tatlı İrma). Leslie Caron 
(L şeklindeki oda), Katherine 
Hepburn (Gecede uzun yolculuk), 
Geıaldine Page (Tavan arasında 
oyuncaklar), Jean Simmons (Eve 
giden yol). 

Yönetmenler: Krank Perry (Da-
vid ve Lısa), John Sturges (Büyük 
Firar), Davıd Lean ıLavrens), Billy 

VVilder ıTatlı İrma). Martın Ritt 
(Hud) 

— OSKAB ÖDÜLÜNE NAMZET 
ECNEBİ FİLMLER TESBİT 
EDİLDİ 
Hollyvvood Sanat ve Bilim Aka

demisi Oskar ödülüne namzet en 
ba^arılı ecnebi yapıtları tesbit et
miş bulunmaktadır. Bunlar İtalya 
içm Federıco î ellini nin «Sekiz 
Buçuk»u, Polonya için «Suda bir 
bıçak», tspa"va için «Los Taran-
tos», Yunanistan için - «Kırmızı 
Lambalar, ve Japonya için «Kyoto 
İkizlerindir. 

Annelerin 
en büyük 

yardımcısı 

r 

pJBto 
...en »on Amerikan gıda 

metodlarına uygun olarak hazır
lanmıştır. PARO yavrunuzu 

besler, sıhhatli, gürbüz ve 
neş'eli olmasını garantiler 

ana sütüne en yakın 

ÇOCUK GIDASI 

Quick ly-S g 
MOTORLU 

BİSİKLETLERİ 

FAAL. 2S0Ü/3414 

Türkiye Mümessili 
MEHMET KAVALA ve Ort. Kom. Şti 

Galata Nesli Han- İs tanbul Telefon; 44 75 54 
Telg: LACOMET—istanbul 

MOT: 
1-İhtiyaç «»' , 
h l p l ı r l n l " 
memlılcti''''-
zin h«rt«f i ' 
(ıiKİakl NS.U 
ac«ntal«rin« 
müracaatları 

2- Münhal bül-
gelerlçinacafl-
ttllk venlac«l(-
t ir 

İ sUbulda Sat i f yerleri : 
îepedaşı Beşir Fuat Sol». No 3/6 (Alp Oteli altı) İstanbul " ^ Tel: 49 41 84 Talg. DURBAY-lstanDi 

Galata Rıhtım Cad. No 73 CNesli Han altı; istanbul Tel.- 44 79 82 Telg.- YÖNDEN-istanbul 

İzmir 'de Satış Yeri : 

MEKAMAK MEKANİK EMTEA Ltd. $tl Gazi Bulvarı No. 126/B İZMİR Tel: 35564 Telg: dZMEKA 

ilâncılık: 9312 ' ^ 

nrüi.-» 

'*'»'« ««UMm 

SİS£^S«^U(L^ 
Ç'S/A ARÇELİK ÇAMAŞIR MAKİNASt 

Peşin; 2015 lira - Taksitle: 2500 lira 
(205 lirası peıin. bakiyesi ayda 135 liradan 17 taksitte) 

NOTs ı tnMI t , ntMir» v« ılgsrta nıtrıflain ıtıeıya aftUr. 

• emsallerinden daha uzun oto* 
matik sıkıcı tertibat 
• çamaşırı tam manasiyle ve 
yıpratmadan yıkıyan ajitatör ve 
motor-şanzıman sistemi 

• paslanmaz, uzun ömürlü yek* 
pare kazan 

• 4 kilo çamaşır için hakiki 
kapasite 

i paslanmıya karşı korunmuş, 
kadmiyum ve krom kaplı madeni 
aksam 

EN ÜSTÜN KALİTE • EN UYGUN FİAT 
ÖZEL VE EHLİYETLİ BAKIM SERVİSİ 

Arçelik Genel Satıcıları 

BEKO TİCARET A. Ş. 
Istilvliii Caddesi ;̂ 49. Beyoğlu 

Tel.; 493500 

8URLA BİRADERLER ve Ş»ı. 
Hezaren Caddesi 61-63, Galata 

Tel.: 44 47 20 

r 
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KALKINMA ENGELLERİ 
(Baıs tarafı 7,. savfadat 

We4ip başka dıvatlaıda şucünu satmaya gıdın insanlar fa
ciasına raUlamadım. Kaldı ki bunlar arasıiııda en vok giden
ler de sanatlarında yetı^mi!) ustalardıı İn&an katastindan ve 
liücünden istifade etmenin volunu bulmak, kalkınma plânı
nın halkında giimck gerekli. Hareketli insan kafasından ve 
gücünden ho-ial.ııı bir menıltkct nasıl ve kimin için kalkm-ı-
cak? 

Saydığım -̂ uKeUerın Ucpki bu'liKte ayın memlcketVe totı-
lanmıs değildir. Ben muhtelif yerlerde gördüklerimi biraraya 
getirerek ne levidcn zorluklarla karşılaşılabileceğini gös
termek için biraraya getirerek ayrı ayrı saydım. ' 

Bunların nepsinin veya mühim bir kısmınm buluştuğu 
memleketi han^i yardım, hangi kolaylık kaldırabilir? 

l'akal büyük insan «l'cvfik Fikret» gibi geriye .döuclim. 
Böyle bir cemiyet dahi bitmiş değildir. V'alnız tetnil hava
dan mahrumdur. Esecek Inr dürüstlük, bir iman. bir heyecan, 
hakiki bilgi rütgârları. içlerinde her vakit temiz cevher, ka
falarında dinmek bilmez şelâlelerin enerjilerim taşıyan in
sanları uyandırır Çürük kıymetler düşer, sahtelikler kay
bolur \e yepyeni dinamik atılgan ilkeler arkasından koşan 
wr topluluk meydana çıkar 

Ciüney Amerika memleketlerinde işte bu rüzgârları cesa-
reth rtüşünürleıle gençler estirdiler. Her köşe başında kendi- ' 
»rrnin bastıklaı kitapları broşürleri dağıttılar \e sattılar. \ 
Şehirl,<r(lrki. kövlndeki n.eydanlaıda dertlerini \c düşündtik-
jerini .lüimtıiaT, Maguaüaı bile ııısaıılıklarıyla insafa geldı-
'W. Isım değiştirilmesi ile dcgil. hakikaten reformlar yapıl
maya bg,>iaıırlı Piirüsi olmavan insanlara el verilmedi, vüf*-
çevriltji ' } 

hin 
'ıı^oııiıgı \e Uuny- sulhunu şimdilik yetim bırakan (ian
en uijjük cinayet kurbanı büyük adam Kennedy de derdi 

antaaı. Ciüney .Amerika Ofvletlerinın kalkınması için kurdu-
S" (ilerleme -çın ittifak) teşkilâtında ilk sözü «Bir yaıtdımı 
•»«tltı bir sınıfı tutmak için yapmıyacagu. Bu yardımlarla, en 
Wnış halk kitleleri kalkınacaktır» oldu. 

kapılan kalkınma planlarında hcrşeyden önce /naana, 
tüt*" ''*'**"'» J « verildi Köylerde şehirlerde kültür ve 
|«Knlk okulları inşaatına okullar teçhizatına, bütün okullar 
Ç>» kuvvetli ve sağlam hügiU öğretmenler yetiştirecek, mües

seselere vığın eğitimi için seferberliğe bol bol tahsilat kondu, 
fstıhsali arttırmak için lâzım gelen her yerde araştırma lâ-

»atuvarları içildi. Pratik malûmat verecek nütchassıslar 
" j ' '^rafa dağıtıldı. Taşâyacak, yaşayamıyacak, sanayi tasnif 
euılflı. Himaye tarifeleri, muayyeiı merhalelerle muntaza-
*»o ındirilmevc başlandı Banka muameleleri, krediler 
•«ontr.ıj altına ahndı. Faiz haddi büyük bir titizlikle t*hdit 
'̂* takip edildi. 

Bütün keramet, bu temiz heyecan, hakiki bilgi ve tam 
lurüstlük rüzgârlarını estirmekte idi. 

Serap Artar tekrar 
haydta kavuştu 

(BatŞİıaiı 1 İBCİ tavlada) 
oı.u iitûi.veleıe boğmuşlardır. Se-
rap'uf annesi bajan Artel'e ise 
kımljgi meçhul bir Amerikalı ka
dın /taıafınaan büyük bir vardım 
teklif! yapılmıştır, 

S*ıal5 lıcndısiıü amelı.Nat eden-
doHİtorlar lıeyelmde bulunan Türk 
dcytlorü VUmai Eryasanın evıııae 
(̂ t annesi ile birlikte bir süre mi
safir olarak kalıp istirahat ede
cektir. 

Doktorlar: «Her sey normal git-
/ İlgi takdirde Scrap'm kalbindeki 
delik sadece bir hâtıradan ibaret 
kalacaktır. Serap, arkadaşlarıyla 
birlikte koşup oynayabilecek, zıp-
layabılccektır, demişlerdir. 

T O P L U S Ö Z L E Ş M E 

İLAN 
• TÜHKIYE Petrol, Kimya ve A-
tom İşçileri Sendikası Başkanlığın
dan: Sendıkaifiz fstanbul Gazlıçeş-
nte Demirhane Caddesi No: 109'da 
kurulu Avram Seleroglu Firması 
Sıhhat Idıofıl Pamuk Fabrikası iş
yerleri işvereni ile Toplu İş Sözleş
mesi yapacaktır. Durum 275 sayı
lı kanunun 12 nci maddesinin 1. 
nci fıkrası uyarınca ilân olunur. 
(280). 

• » « • » » « • • » • » • • • » « • < • • • • • « » • • • • • « • » / 

1 Marmara Sinemasında 
Bugün matinelerden itibarsn 

YEDİ SILAHŞORLER 
Rsnkli _ Sincmukop — Türkç» 

YUL BRYNNER HORST BUCHHOLZ 
Heyecan — A|k — Müthl» maceralar 

16,30—18,45 — Suare: 21.15 
(Yıldız; 828/3480) 

İ S İ IV] D E Ğ İ Ş İ M İ 

• ISTANBUL 20 ci Asliye Hukuk 
Hakimliğinin 964-523 k«rar sayısıy 

İC Sanı.ve oUn ısınım Samı.ve ola
rak tashih edilmiştir. (2641. 

Samiye Demircan 

/ A Y İ J I Â N I. A R I 

-k PASOMU kaybettim; hüküm -
süzdür. Rıza Ball 
-k ^EZEZYAN okulundan aldı -
gım pasomu kaybettim; hükümsüz
dür. Jirayır Çınar 
-k HAYRABOLU nüfusundan aldı
ğım cüzdanımı kaybettim hüküm
süzdür. LütfuUah Özkul 
• KONYA Karma orta okulundan 
aldığını 1256 NoJu tasdiknamemi 
kaybettim; hükümsüzdür. (2S21. 

Fuat Demirer 
e NtŞANTAŞI Kız Enstitüsünden 
aldığım diplomamı 'kaybettim; hü
kümsüzdür. (265). 

Duygu özaydın 
• PASOMU kaybettim; hüküm -
süzdür. (263). Atıla Sevmdik 
• 86S94 plâkalı kamyonuma ait 
fatura defterini kaybettim hüküm
süzdür. (269). 

Hüseyin Akpınar 
• B22JB sayılı kamyon plâkamı 
zayi ettim. Hükümsüzdür. (268) 

Safiye Özarslan ve Çocukları 
M ÇEMİŞKEZEK Nüfus Müdür-
lügünde-n aldığım nüfus cüzdanı
mı kaybettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Nurettin Ekici 

Sarıkamış Askerî Satmalına 
Komisyonundan 

>'s , ''*" Ğlmizon bırUklfcn ihtiyacı ıçm aşağı,.,a clııs ve miktarları yazılı 13 Kalem yaz meyve 
^Ebzelerı Kapalı iart usuliı ile satmalınacakur. Şartnameleri komisyonda görülür Teklif 

^"*'ttupiaj, ihalı>den bir saat önce kabuledilir. 

i i ^ l Miktar 
Totı 

Mull. B., 
Ura 

ı.i. leııı 
t l t â . 

Uıale gün V» 
Saati 

J- Ulum 
i]- K»yısı 
T folk 
Arnuıt 

S«!atalık 
Yfeşil Sib*r 

6() 
so 
ân 
ân 
20 

SO 
W) 
«) 
lÖÖ 

24.U0O 
60.000 
24.000 
33.0ÛÖ 
26.Ö6Û 
40.000 
36.000 
-(0.000 
50.CÖÖ 
15.000 
19.5Ö0 

.KıO 
4250 
'80'J 
mâ 
İflSO 

ÜUÜÜ 
-2100 
4230 
87SÜ 
1125 
1485 

16—4—964.S. 
» » » 
» » » 
» » » 
» D » 

17-4-964 » 
» 
» 
» 
» 

» » 
» » 
D » 

» D 

U.ÜÜ 
100 

16.00 
:e.Oü 
16ÜÜ 

\\m 
1100 
11,00 
16.00 
ısoo 
16.00 
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Siirt Garnizon Satın Alma Komisyon Başkonlığındon 
C İ N S İ Mıktftn 

TiUınııni 
Fim 

TMımini Geçici i H A L K N t -N 
Tutan Teminatı Tarihi Saati 

Öuauk Mikama ISOOO Kilo 230 Kuruç 34500 Ura 2588 Lira 16,4.1964 11 00 
•^rpi Şfehriye 5.OOO Kilo 22ü Kruş UOOÜ Ura 825 Ura 16,4.1964 11 00 

ıtt 1 *""* '̂'"* ̂ ^ mum yaııiı ilu kilem ylv-acfek ııuuüesı Hizalarında gösterilen târih ve sa-
« 249ü jay,iı tanuım,, o ı , ^cj maddesi Sftrt&jnce Kapilı Zarf usuliylc salın alınacaktır. Ev-«4f V» şartnamelerini lıer gün me&a'i saatleri da ulınde Ankara ve İstanbul Levazım Amirlikleri ,. '—--...w.>..u.. nci feuıı urcoaı aif^u'ç.ıı «» uıuıuB fliifcara VB tsıaıiüuı ijevazım ftimrıiKien 

« f ı c u Süvari Alay Satın Alma Komisyon Başkanlığında goruletMİir, Teklif mektupiarmın en 
t^a f ^ " '̂ *̂ ^ \^V^ ̂  kadar komisyona variimes» «arttır, Muteahhltieı Ticaret oejgelerlnı 
ıtaN ı̂ '̂  mecburdurlar Postadaki vaki olacak «cikmelerden dolayı ciheti askeriye sorumluluk 

^ ^ ' ^^'^*^ (87 BASIN 407») 1391 

Konya boks 
karşılaşmaları 
nihayete erdi 

KONYA, 6l*l 
Avustur.va milli takımı ile kar

şılaşacak milli boks takımımızı seç 
mek ga.vcsiyle düzenlenmiş bulu
nan müsabakalar sona ermiştir. 
Şehrimiz kapalı spor salonund? fi
nal kar.şılaşmalannda su neticeler 
alınmi!;tu': 

51 KİLO: 1. ^ usuI Gcıus ılı,cl), 
2. Ali Uçar (Ankara). 

54 KİLO: 1. Saadettin İncesu 
(Ankara). 2. Ercüment Akın ıls-
tanbul). 

57 Ktl.O: 1. İsa Çekınmezeı (t-
çel). 2. Abdullah Luras (Konya) 

60 KİLO- 1. Veter Sevimli'(An
kara I. 2. Tufan Akal (İçel) 

63.5 KİLO: 1, Cemal Kamacı (An
kara). 2. Ali Kılıç (Konya» 

R7 KİLO: 1. Adnan Dinçcr (An
kara). 2. Mehmet Çakır (İst) 

71 KİLO: 1. Ahmet Berkman 
(istanbul). 2. Sefü Pirinoglu (Ank) 

75 KtLO: 1 Hikmet Coşkunog-
lu (Ankara) 2. Hamit Oeni». <Ank.) 

Reklâmcılık inil — 3424 

Mahallî idareler 

Konferansmo gidecek 

heyet belli oldu 
V-Io nisan tarihleri arasınöa 

Sı̂ •a!̂ burg'ta yapılacak Mahalli t-
dareler Konferansına katılacak 
Türk delegtsyonu belli olınuştur. 
Kurulda. İçişleri Bakanlığı Müste
şar Muavini Fethi Tansu, Mahalli 
İdareler Genel Müdürü Burhanet-
tiıı özkul. muavini Sedat Erogan, 
Belediye Baçkanı Hasım tşcan, 
Ank.nra Belediye Başkanı Halil Se
zai Frkut. Giresun Belediye Baş
kanı Ali Kıza Erman. Adana Va
lisi Mukadder öztekin, Beşiktaş 
Kaymakamı Yusuf Yakupoğlu ve 
Doçent Dündar Karasor bulunmak
tadır. Kurul, gelecek .hafta içinde 
hatckct edecektir. 

Türkiye 2 YUQBS avya O 
lB«>t8ivıtı « intt MTfada) 

Ikuıcı yarıya rakiplerimiz sert 
bir şekilde başladılar. Bunun nell-
eesı olarak da «O dakikada İsmail 
ve Yusuf sakatlandılar. İsmail sa
ha içinde. Yasıif ise saha dışında 
tedavi gördü. Yusuf üç dakika son-
ta oyuna dahii oldu. Ve maç &» 
takiiTumızın 2—0 .».:ıferi\ le sona er
di. 

KADROLAR: 

TÜRKİYE: Erden - r«ruk Ih
tan — Sslçuk, lımall, Yavuz — 
Tunceı KAmU Faruk, Raiit. 
Yuıuf. 

YUGOSLAVYA: Du]uksvi« — Zam
ka, Zobundija — PulfVan Tok
yo, Mitle - Pavic — Steiano-
viç, Miliı;, Surduçki, Dzajiç. 

DİĞER MAÇLAR 

Avrupa Juniorlar Futbol i-aınHi-
yonasının eleme Krubunda dün 
yapılan maçlarda şu neticeler a-
mıştır: 

İspanya 2 — Macaristan I (ispan
ya grup lideri) Portekiz 2 — Yu
nanistan 1 (Portekiz grup lideri) 
Çekoslovakya 3 — Fransa 2 (Çe
koslovakya grup lideri) tskocya 2 
— İsviçre O (İskoçya grup lideri) 
İngiltere 6 — Serbest İrlanda O 
(İr.giUer* grup lideri) Avusturya 3 
— Şimali İrlanda 1 (Avusturya grup 
Uderi) 

ELENEN TAKIMLAR 

Bugüne kadar yapılan karşılaş
malar sonucunda Belçika, Lüksem-
burg, Yugoslavya, İtalya, Yunanis
tan, Bulgaristan, İsviçre. Serbest 
İrlanda, Polonya, Şimali İrlanda 
ve Romanya turnuvadan elonmi?-
lerdir. 

Cezayirli GoziHosan 

Paso dun anıldı 
İR ınri yüzyılın ünlü kumandan-

lanndan Kaptan-ı Derya Saltanat 
Atabeği. Veziriazam ve Scraanek-
renı Cezayirli Gazi Hasan Paşa
nın Blünıünün 174. yıldönümü mü-
naset»rt4yle <Min bir »atn» töreni 
düzenlenmiştir. Tören saat 13 de 
Kasımpa-sada Kuzey Deniz Saha 
Komutanlıeı mcyflanırKta yapılmış 
tır. Törende Gazi Hasan Paşa
nın hizmetleri anlatılmış ve marş
lar çalınmıştır. 

F. Conıtez T«mizl>k 
ifieri Müdürü o'du 

Açık bulunan Belediye Temızhk 
İşleri Müdürlüğüne eski müdürler
den Faruk Canıtez vekaleten tâyin 
edilmiştir. Canıtez bir iki güne ka
dar ı̂ r başlayacaktır. 

Ökmtn ve Kavrokoğlu 
din beroet ett'ler 

A.NKARA, ttttl 
Bir süreden beri Yüce Divan

da irtikâp suçundan yargılan
makta olan eski Tarım Bakara 
Nedim Ökmen ile eski Rize mil
letvekili Osman Kavrakoglu dün 
beraet etmişlerdir. 

Sınır dışı edilen 5 Rum 
Enosis'in faal üyeleri imiş 

(Bastaratı 1 ine) sayfada) 
2 RUM BUGÜN 
YURT DIŞI EDİLİYOR 
Yurt dışına çıkarılacak rumlartlan 

ikisine ••nemleketimizi terketmeleri 
için verilen oüre bu akşam sona 
ermektedir. Zararlı faaliyetlej-i tes-
bit edilerek sınır dışı edilmeleri 
kararlaştırılan ' fotoSrafçı Matheos 
Kalumenos ile manifaturacı Odies-
seus Karystinos ilgililere basjvura-
rak bu akşam ayrılacaklarını bil
dirmişlerdir. Öte yandan Elefterıos 
Velisarios ve Dımitri Madianos da 
yarın yurdu terkedeceklerdir. Ver
gi borçlan bulunan Nıko Orlan-
do'nun çıkışı ise gecikecektir. 

İnşaat Teknikerleri Alınacak 
H.icettepe inkara Çocuk Sağlığı Derneği inşaatlarında ça-

lıştınirnak üzere en az üç yiı tecrübeli 3 adet Tekniker Okulu 
Mezunu eleman alınacaktır- IsteRIiIerin Hacettepe Şantiye Şel-
hSine müracaat etmfeleri ilân olunur. Ank. AKŞAM — 3410 

Kütahya Belediyesi E.S.O. İşletmesi 
Müdürlüğünden: 

BAKIR TEL ALINACAK 
tşlktraeııuı 1964 yılı ihtiyacı için: 
10 mm2 ElektfOlitik Bakır Tel ... 
16 

m Kfe. 
« « « 1000 « 

25 « « « lOOO « 
35 « « « lOOU « 
SÖ « « « 50Û « 
Cem'ân 4.000 Kg. ElÂktroUtik okkır tti 476$ Sayılı Icıuıun 

es^lanna göre kapalı z«rf &urttiyle satın alın&caktır. Muham
men lıedeli 64.Lt(X).— TL. ve g«(;ici teminatı 4.800.— TL. dır. İha
le 6 Nisan 1964 paıartesi günü saat 15.00 de İşletme A\ım Satım 
Komisyonunda yapılacaktır. Usulüne göre hazırlanacak mek
tupların teminatlariyle biıhkte ihale saatinden 1 saat evveline 
kadar komisyon Başkanlığına verilnıi!> olması lâzımdır. 

Şartname oedelsız olarak İşletme Müdürlüğünden teımıı e-
dılebılir. Postala vaki Olacak gecikmeler nazara alınmaz. t?let-
mermz 2490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapma
makta sferbesttir (Basm: 4191) 3429 

İ L A N 
ESKİŞEHİR VALİLİĞİNDEN: 

Eskişehir - Mayıslar yolundaki Ksradere köprüsünün 
ikmali inşaatı işi 144.1964 tarihine rastlayan Salı günü saat 
11 de ihale edilmek üzere Kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 
konu;muştur. İhale hükümet konağındaki salonunda Daimi 
Encürcence yapılacaktır. İşin Keşif bedeli (20826,69) lira mu
vakkat teminatı da (1562,00) liradır. İsteklilerin ihale günün
den üc gün evveline kadar müracaatla yeterlik Belgelerini 
almaları ve 1964 vılı Ticare' Odası sevıkası, muvakkat teminat 
makbuzu veya mektuplarını havi ve 2490 Sayılı Kanunun 32. 
c! m.ıadesine cöre hazırlayacakları Kapalızarflarmı ihale saft-
tından bir sant evveline kadar Encümene vermeleri şarttır. 

Pastada vaki gecikmeler kabul edilmez, 
Şartname ve sair evrak her gün Bayındırlık Müdürlüğün

de Çftrülür (BASIN; 4278 - E. 1590) 33S1 

Mîllî Eğitim Bakanlığından 
(Birinci Sıaıi Y*tki BelgtBl imtihanlarına giıttakUra) 

El»ktrık{lUk iç tefeısatcıliğı ı.5İermac serbest çahşftıak istıyen-
l»r hâkkıfıa» >öfteinıeligin 6. martdesüun (b) fıkrası gereğince, bi
rinci sıBıf yetki belgesi aünak iatiyenlenn imtihanları bu yıl An-
k»r» Erkek Teknik öjretmen Okulunda ylfııl»cîıktsr 

Inıtıhâtılir» Itıtılfnalc !Stly«MW»ı bir flllftkçîye b«hy»c»hl»n 
mi\ii »çıklândn evrakla birlikte NisIn 1964 sonun» k»4ar Bk-
kanlıSumz Erkek Teknik Öğrttlm Ûtnei Müdürlüfü Ankara ad
resine müracsit etmeleri lâzıBiOır. 

a) İkinci sıtuf yetki belgesinin aslı, 

bı Bu belgeyi aldığı tanbttn itibaren en «z bes eefte meslejj 
ile alâkalı islerde' çalifmıs ol^ıtunu gösteren {otoSraflı belgeler 
(Resmî Dairelerden alınan belgeler do|rudan doğruya kabul eüi-
lır. Hususî müesseseltrflen alman belgeler mahallî tlgUı meslek 
teşekkülü bulunan yerlerde bu teşekkül taıafından bunun bu-
lunmadıfı yerlerde ise, mahallî emniyet makamları tarafından 
tastik edilmesi gerekir). 

O Sinatlırmın icran sırasıha» htıhanti bir ihtar »İmamıt 
veya »anatlaııtiın terasından »nen «flilmtmis oldujuna dair Sanayi 

24 ilde 49 senatör yeniden seçilecek 
IBaıtaratı 1 tacı uvtada) 

lermoen birine verilmiştir. Kâtip 
tüpteki kağıdı çıkarıp okuyacağı 
sırada senatörlerde hissedilir bir 
heyecan ba§lamı:j, kitlbın <Boş> 
sözü hcjecanı büsİKitün arttırmış
tır. Balkan sjnı torbadan ikinci 
tüpü çıkararak kitıbe uiatmıs. '-
kmc-i tüp de boş çıtanıçtır. Nihayet 
aynı !;ekılde çekilen ügüncü tüp 
seçnnı yenilenecek olan senatör
leri tesbıt etmıç ve bu tüpde «C» 
harfi okunnıusîtur. 

SEÇİM YAPILACAK JLLER 
Bu duruma göre. haziran ayının 

ilk pazar günü Senatör seçimi ya
pılacak olan C grubundaki 24 ilin 
adları ve bu illeı-den seçilecek se
natör sayılan şöyledir: 

Ağıl 1, Amasya 1, Antalya 2, 
Artvin 1; Balıkesir 4: Bitlis 1, 
Burdur 1, Çanpkkalc 2, Erzincan 1, 
Erzurum 3. Hakkâri 1; Halay 2; 
istanbul 10. Uparta 1. Kars 3. Kü-
tahja 2. Maram i: Muş 1. Rize 1, 
Samsun 4. Siirt 1. Tokat 2, Van I, 
Yozgat 2 . 

AP. Lİ BENATÖRLCII 
t'. gıubundaK 'T senatör 

{unlardır: 
VoTsi Ysr^ımıı. Mac» Z»-

ren. Mehmet tlkucan, Hamdt 
Oou7.bcYo41u, Kadri Ozts». Ha
san Alı Tıirkcr, Cavdal G«b»I-
oSlu, Nihal Pasinli; Rahmi Ba
lan; Sabahattin Adalı. Şevkat 
Akyürak. Fethi Bayak; Etham 
Manamencio^lu. RUat Ottürk-
cine, Öıal Sahingiray. Saba
hattin Tanman. Bere Turan, 
Necim Oannoıjlu. C*l«)<>ttin 
Buluk. Fefh, Tcv«toğlu. Cahil 
Tok96z. LtJîf AUvurl. Osnnan 
Hacıbalo^lu. Mustafa Öıtr, Ce
li C*vh«ro41u. 

AP. I, Enver Aka Senato Baş
kanı olduğundan 28 mci AP. 11 
«İmasına ratmen secime tirmeye-
cektir. 

CHP. U SENATÖRLER 
C. grubundaki If. ÇHP. 1, sena

törler şunlardır: 
Fehmi Alpaslan. Hüstyia 

Otan, Ali Alıoy. Halil Sarıka-
Y». Vehbi Ak«oy Suat Saran, 
Nurullah Esat Sümer, Sırrı 
Atalay, Turgut Göle, Mehmat 
Hazer. Bahattin Özbek. Ke
mal Oral, .^bdülkerim Sarac-
ojilu ihıan Ahpolat Zihni Ba-

lil. Fahmi Baysoy. 
n nci ve 18 nci CKP I, Hakkâri 

aenatörü Adil Türkoglu ile İstan
bul senatörü Şemsettin Günaltay 
vefat etmiş bulunduğundan yerleri 
boştur. 

CKMP Lı VE StAER 
SENATÖRLER 
C grubunda 0«man Cevdet Erkut 

ve Sadık .̂ ırtukmar olmak üzere 
iki CKMP ii senatör vardır. 

C. grubundaki MP lı tek senatör 
Neşet çetintas'tır. YTP 11 senatör 
ise Nurettin Aynukka'dır. Bağım
sız ise Faruk Işık'tır. 

CUMHTTKBASKANLIĞl 
KONTENJANI 
Bunlardan Antalya senatörü Cn-

ver Aka, Senato Ba:;kanı olduğu 1-
çin bu kayda tâbi tutulmıyacağm-
dan 48 seçimle gelen senatör ve 
beş kontenjan senatörü seçilecek
tir. Kurada »di çıktığından sena
törlükleri sona erecek olan kon
tenjan senatörleri şunlardır* Sa
di Kocal, Ncvıai Sengel. Esat Ça
ğa, Adil tjnlü. Hidayet Ardınar. 

Cumhurbaşkanı tarafından tâ
yin edilen bu senatörlerin yerin* 
tekıaı Cumhurbaşkanı bes stnatör 
seçecektir. CuınhurlMşkam dilerse 
bunları tekrar tâyin edebilecektir. 

SECİM NİSBI 
TEMSİLE GÖRE 
İki hafladd.-, beri çeşitli şekil

lerde kanunlaşması geciken Cum
huriyet Senatosu üye seçimlerinin 
nısbı temsil yakıyla yapılmasına 
dair kanun tbsarısı Millet Mecli
sinde 128 red ve altı çekimsere 
karşı 214 o.vla kabul edilerek ka
nunlaşmıştır. 

Seçimleri yenilenecek olan sena
törlerin bölgelerinde Senato seçim
leri de nısbı temsil .yoluyla ya
pılacaktır. Meclis bu tasarıyı ka-
nunla^tırdıktan sonra vergi reform 
tasarıları üzerinde müzakerelere 
gcçmıs'.ır. 

Uans m«to«iısı bafakçı 
çıplak kızlorla basıldr 

(Battaraiı 1 ır.ni ««v{a4a> 
bir baskın yaptırmışlardır £••• 
kuı sıraMiıda genç kızlar yaa 
çıplak olarak ça-ça yaparken -y»-
tolaamışlardır. Olaydan ^stOH 
şadına dOiMn tMlıkcı AÜ tttkr 
kKida, küçük yaştaki kızları e-
vinde alıkoyma suçundan öttirü 
soruşturma açılmıştır. Ali, şu»-
lan söylemiştir: 

«Bu kızları ılansinste gb-
ı-iince addım. Evleri otmadi' 
gını ds öğrenince yatacak bir 
yer temin etmek için yanuna 
aldım. Kötü bir niyetim yok
tu!» 

Kastamonu Orman işletmesi 
Müdürlüğünden 

Matbua Yaptırılacaktır 
1 — Kastamonu Orman Başıııudurlügti MtrkfeS! v* Mfilhfe-

katı leskılâtı 'Çitı evvelce ihaleye çıkarılan evrakı matouadaa 
hattı layık fıaı iktisap edemıyen 10 parti halinde 1104) kalem 
evraıcı matbua yaptırılma işi bu defa yeniden eksiltmeye kb-
nulmııetur. 

2 - (10) Parti halinde tutar bcctelı (205987.50) Lira olup 
lemıııau (156>')0.O0) liradır. Ek.sıltme her parti için ayn »yn 
yapılır. 

3 - Eksiltme. (10.4.19641 Cuma gUııu saat (15.00) de Kas
tamonu Ornıaıi İşletme Müdürlupu Satış salonunda ItjietB» 
Koniüyonu mi'rı*etiyle yapılır. İdare İhaleyi yapıp yapraunak-
ta muhtardır. 

4 - Şartname ile tavsilâtlı evrakı matbua listesi Ankara, 
da Orman Genel Müdürlüğünde. İstanbul. İznur, Kastamoma 
Orman Başmüdürlüğünde ve Matbua örneklen Kastamonu 
İşletmesinde «fırülebilir. 

5 - Talip'enn eksiltme gününden oır gun evvel şartnk-
meniij 18. ma.ıdesıne gör' lüzumlu evrakı müstûteleri ihrM 
ederek eksiltmpve girme belgesi alması ve vakti muayyenindi 
eksilt'neye girilirleri ilân olunur. (BASIN: 4468/3400) 

T E K L I F I S T E M E İLÂNI 
SUDKOSTİK ALINACAKTIR 

Gomlık Su ıgıpek ve Viikoz Mamulleri Sanayii Muess»s»Si 
için SO Ton Sudkostik Kapah zarfla teklif alma surttıle siıtuı-
alına'^'aktır. 
1) Evsal ve ınütemmim malumat AL.IV. servisinden öf^Mlİ-

lebılir. 
2) Tekiifler 31.3.1964 ?ünü akşamıpa kadar Müessesemiz vtyk 

İstanbul G.»lat8 Şubemiz holündeki Alim Tekllt kuttBUna 
atılmış olacaktır. 

3) Teklifler arasında şartlarunızla. ihtiyacımıza en uyiMB 
olanlar tercih edilecektir. Dosya: No: 4347,64 

S L M E R B A N K 
AUM ve.SATIM MÜESSESESİ 

(BASIN 47S7/34in) 

Kıbrıs'ta M. B. askeri 
ilk defo dün ateş açtı 

(Baslarai) i ln«i Mvfada) 
K ı B R ı S D Ö R T G Ü V E N L I K 
B Ö L G E S I N E . \ Y R I H Y O R 

LEFKOŞE, (Özel) AA. 
Sırleşmış Milletler barış 

kuvvetleri Kıbrıs'a dcirt gü
venlik bölgesine ayıracak ve bun 
1ar ayn ayrı birliklerin kontro
lü altına konulacaktır. 

Bölgeler şöyitce bölünecektir: 

O Girne ve Latkoçt'nin ku
zey kesimini içine »lacak o> 

ItM birinci bölge. Burası Ka-
nMa, İrlanda ve İngiliz asker
lerinin kontrolü altına konula^ 
çaktır. 

O Magosa kâscası ve eiölayla-
rını kapsayacak Olan 1-

kmcl bOlge. Buranın güvenliğin-
a«n Fin askerleri sorumlu ola-
cakur. 

0 Kaf ve adanın'b«tı kMtmi-
ni içine alacak olan üçün

cü bölge. Burası da tsveç atker> 
lerlnln muhafazası vp kontrolü 
altına konulacaktır. 

O Adanın güneyi ve İngiliz 
üsleri bölgesi. Burarun da 

emniyetinden İngiliz birlikleri 
sorumlu 'olacaktır. 

ALAY ÇEKİLMİYOR 
ANKARA, Oıel 

Dilişleri Bakanlığı, dün bir «çık 
Uma yaparak Kıbrutakı Türk ala-
ymm Adadan çekilmesinin bahis 
konusu olmadığını bildirmiştir. Dış 
işleri Bakanlığı, yunan hükümeti
nin Kıbrıstaki Türk ve Vunan bir
liklerinin Adadan çekilmeleri hak
kında hükümetimize intikal etmiş 
her hangi bir talebi bulunmadı-
İını, ayrıca böyle bir istek olsa da
hi yürürlükte bulunan anlaşmalar 
gereğince böyle bir talebin yerine 
getirilemiyeceğini de açıklamıştır. 

.açıklamaya göre, Kıbrıs Türk a-
layının Birleşmiş Milletler Kuv
vetlerine dahil olması konusunda 
haltn her hangi bir karar alın-
ır.aınıstır. 

Konya Bayındırlık Müdürlüğünden 
1 - Konya Merkez Sağlık Koleji inşaatı 2.lJtö.83U.54 UrUık -

birinci keşfi üzerinden, gelecek yıla sari olmak üzere ve ö^t 
birimi esası üzerinden kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konul
muş Olup geçici teminatı 79.624.92 liradır. 

2 — Eksiltme 20.4 1%4 pazartesi günü saat 15.00 de Mti-
dürlü'^ümUz odasında, 2490 sayılı kanun hükümleri dahitlMN, 
Komisyon ma.ıîetiyle yapılacaktır. 

3 — Keşif, şartname ve diğer evrak mesai saatleri içui^e. 
hergün Müdürlüğümüz kaleminde görülebilir. 

4 — Gerçe-s veya tüzel kişi olacak isteklilerin öelırü g to 
ve saat 14.00 l e kadar 1964 yılı Ticaret Odası belgesi. t»nıin»t 
makb̂ .12 veya mektubunu ve Bayındırlık Bakanlığı «ksıltmelert-
ne işttrâk yönetmeliğinin 12 rjcı maddecinde yazılı bu işin ka
şif miktarı kadar B grubundan müteahhitlik karnesi ve «»»a-
kûr yönetmelisin 4 üncü maddesinin 'A.B.C.Ç,) fıkraltotftd* 
yazılı mali yeterlik, plân ve teçhizat, taahhüt. Teknik T»tiOa,6l 
beyannamelerim noksansız eklıyecek 17.4.1964 günü saat rtjOO 
.V« kadar Valilik Makamın» müracaatla iştirak belgesi klan
ları ıfteınıdır. 

5 — İsteklilerin 2490 «ayılı kanunun 32 nci maddesınfl^te 
tarifat aairesii.de haurlayacaklan zarflarını ihale günü »«»t 
14.00 de kad»»- komisyMi başkanlığına vermeleri, telgraf!» m»J-
racaat ve postîda vaki gecikmeler kabul edilmez, keyfiyet ilâö 
Olühur. (BASIN: tıs . 4S5I) IMO 

SJVAS İL DAİMİ KOMİSYONU 
BAŞKANLIĞINDAN 

Sırt NO. İşin Cinsi Muhammen beilelı G-mü 
teo^nştı 

1 — Sivas merkezınae yaptı
rılacak okullar toplantı 
salonu 

2 — Sivas merkez Selçuk ilk
okulu kalorifer teslutı 1-
le Süt mutfakı inşaası 

1,386.752,71 

175.768,13 

liSSt 

looid 

Yıkanda lii kalemde gost*rılen iş kapalı zarf uJulv Ut ^ • 
»iltmeye konulmuştur. İhaleleri 17/4/1964 CUMA güllü s t t t Ö 
de İl daimî »'omisyonupda yapılacaktır Şartnameleri kbmis-
yon kaleminde her gün görülebilir. 

Toplantı salonuna istekli olanların Bayındırlık Bakanlı
ğından alınmış işin keşif bedeli kadar (B) grubundan mute-
ahhi^ıiK karnesi veya (C) grubundan iştirak etmek iBteyenlft^ 
de işin keşif bedeli kadar müteahhitlik karnesiyle beraber 
(1.200.1)00.00) liralık bir kalemde iş yaptığına dair belge i&riz 
etmek suretiyle ve Kalorifer tesisatı işi için de (H) grubun
dan £,iınmi3 işır kesif bedeli kadar müteahhitlik karnesiyle 
birliHe ihale dününden en az üç gün evvel Sivas Valiliğine 
müracaat ederek iştirak belgesi almaları şarttır. 

Kapalı teklif mektuplarının ihale saatinden bir saat ev-
veline kadar 'tomisyon başkanlıtına verilmesi lâzımtSır Postt» 
da olacak gecikme kattul edilme?. (BASIN: 47İV34İII) 

FABRİKAMIZDA iMAL EDİLEN GARANTİLİ TlCARl 

SOĞUK HAVA DOLAPLARI 
ÜÖ2 KAMAŞTIRICI ÇfiŞlTLERlMlK l\yr\u\ 

Hır boy v ı tipte 
TlCARl BUZDOLAPLARI 

tMUn *• nfikcnM 

\ yv^i \\\ 

B«ktnlı|ındtn tlmtctk belge. 

ç) Nülui kiğıdının noterUkçt 

e) « ıdet vesikalık fotolrai, 

htıUhanlarift htngı tarihlerde 
tareslenne bildirilecekte 

ttstıkll ve fotoğraflı 

yapüacilı mürickat 

IBA8IM: 3U1) 

blf örheltı, 

»thliîleriftifı 

A. im/SSI7 

İMALÂTÇI SIFATIYLA 
TOPTAN VE PERAKENDE SATIŞ 

ŞENOCAK Müessesesi 
ABtt t ı^kr Cad. N*: I4â - İZMİR TEL. 87819 - S|M9 

tnalr Aktni; H t t 
*^imm^m an» • • II—nntırifrlı n > ı 
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Tuncer ve Raşit'in kaydelüği gollerle 

Gençler Yugoslavyayı 2 - O 
yenip grup şampiyonu oidu 
Fenerbahçe 
meneceri 
F. Arıcan 
vozifesinden 
ayrılıyor 
Feııtrbalıçe kulübünün yıllık 

kongresinde seçilen yeni idare he-
ytt l bujün ilk toplantısını .sapa
rak vazife taksimini açıklayacRk-
tır. Sarı - lacivertli kultibün bu 
defaki idare heyeti derişik bu o-
zelliğe fahiptir. 

Üyeler araiinda E*rei Aydın At
letizm. Sülcııt Gedelev Voleybol, 
Halıt Deringör ise Futbol konu-
»unda tecrübe ve iın sahibi kimse' 
ierdir. Yeni idare heyetinde bu 
kişilerin bulunması ismi gece» 
branşlarda kaptanlık vazifelerini 
deruhte edeceklerine bir garanti
dir, 

ARICAN MENECCRLİĞI 
BIRAKIYOH MU? 
Bu hava İçersinde baijla.vacak 

vazıle taksim toplantısının bekle
nen neticeye varması halinde fut
bol takımının menecerligini yapan 
fikre» Arıcan'm bu vazifeden av-
ıılacaKmi çlmdıden inanmak ge-
ıtkır. Son haftalan'.aki kötü netı-
ci ier dolayisıyle tenkitlere ugra-
y»n Arıcan brt.vlcce ilk vazıff-sı o-
\an Kıitıp Müdürlük ile yetine
cektir. 

Verilen tamamlayıcı bilgiye gö
re mevsırn jionuna kadar men«-
cerlık va;îi£esı GeneJ Kaptanlık!» 
beraber Halit DerinRör'ün şahsın, 
da toplanacaktır. 

^^ A K Ş A M 

ıporHanenen 

ll«llH)«IJIIIIIUIIWniHlM|lll 

daiiiiiBsm 

TERLEDİLER — Galatasaray, Beğikta^ın puan kay u«-ı.,ıı--itı ı i-e/ıuı o,ir,ı;eıı tutbolcuları ,;Cs ke getirdi. 
Simdi ij) daha ciddi tutuyorlar. Dün Selim'le A. İhsan Fin hamamına girerek fazla kilolarını attılar, 

Göztepeliler «Fenerbahçeyi 
M.Paşada yeneceğiz» diyor 

Tahttntmtz | 
fînoHere 
hahlacak | 

Alkm«ar (Hollanda), Özel ili 
Avrupa gençler futbol şan: ili 

piyonasının eleme maçların- lir 
da Yugoslavya'yı 2-0 yenen ij! 
takımımız, grup birincisi ol- ÎJİ 
du. İj 

8,000 kişinin seyrettiği karşılaş- ::: 
mada takımımız, çok iyi bir oyun ü-
çıkardı, maçtan sonra da sahayı JÜ 
dolduran Türk ıijçileri ve Hollan- ::; 
dalı sporsevcrlsr tarafından soyun- ::: 
ma odasına -•iadar omuzlarda taşın- ::: 
di, Çekoslovak federasyonuna bag- |:: 
İl Obtlovich'in yöne4:tigi müsabaka- •;•; 
da ilk golümüzü 15 dakikada sağ- ü; 
açık Tuncer attı. Bu dakikada sol- ::: 
beklerinin Tuncer'e yaptığı (aulü :•• 
Selçuk çekti. Bir anda Yugoslav İÜ 
ceza sahafında meydana gelen ka- üj 
ı.-ımbolde topu vakalavan Tııncer, •:: 
yerden Ĵ ert bir sutla ilk «ayımızı :;• 
lilelere gtndcrdi. ::; 

Golden sonra açılan gençlerimi/ ::: 
akm üzerine akın tazeledi. Nitekim Ül 
19. dakikada santrfor F]aruk'un ü; 
çok güzel bir kafa şutunu kaleci ij: 
mükemmel bir uzanışla tutarak İÜ 
muhakkak bir golü önledi. 21. da- İÜ 
İtikada Yu.suf'un yaptığı orta ka- üi 
leciyı geçmesine rağmen direüe •:• 
çarpıp auta gitti ü! 

Ve ikinci golümüz 

25 dakikada kalecimiz Erdeni yüz ::: 
de yüz bir golü kurtardıktan dört Ül 
dakika sonra sagbeklerl Zemko'- ••; 
nun uzaklaıjtırınak istediği topu ce- :;: 
za sahası ürerinde yakalayan kap- ::| 
tan Raşit sert bir şutla ikine: go- İÜ 
lUmüzü kayda muvaffak oldu. Üİ 

(Devamı 7 nci layiada) il: 

•
PENALTI --,. Hakemin önü kapalı idi, Cunıalı kaleye havale edilen lopu kolu ı'« 
ılürlerek önledi ve Beşiktaşlılaa-ın- «Penaltı- fcr.vatları arasında oyuna devam edıld(. 

aftanın panoraması 

A. Gücü ve G. Birliğinin başarısı 
On gün önce Galatasaray'ı 

yenerek Milli Lig «Jampiyon-
luğu yolundaki en büyük en
geli atlayan Beşiktaş, gende 
bıraktığımızı hafta ark», »rkaya 
iki bersberlik alarak bu kü-
vük avanta.iını kaybetti. Si
yah - Beyazlı takımın taraf
tarlarını hayal kırıklığına uğ
ralar bu neticeleri almasının 
başlıca sebepleri şu iki nokta 
üzerinde toplanabilirdi: 

OKritik maçlaı. Sanlı. Su
at. Sabahattin ve Muhit

tin gibi aslardan mahrum bir 
kadro ile oynanmıştı, 

©Ankara takımlarının, tah 
mm edildiğinden daha 

başarılı olması,,. 
Netice olarak, geride bırak

tığımız haftadan en kârlı F, 
B.ıhçe'nin çıktığını söyleyebi
liriz. Çünkü, maç yapmadan 
ıkı puanlık bir avantaj sağ-
layıverdiler,,. 

I I I I I D " ! 

F E V Z İ 
idd ia l ı 

HSIH3II3SIİ 
Göztepe'n Fevzi | 
iddialılar orasında \ 

Ma*» 

SU, su I 
SUDAK 

•
Baharla birUlet* rürkc* 
«öılü^ümüza lallı tatlı 

dayımlar ü»üıür, 
<tu olmak», «Su koyvaı-

» • k > . '«Suculuk yapmak», «ibl. 
Su adablyatına «on haftalar

da bir da «Kortum» (tfı ka
nalı. Bu havagazı hortumu 
datil, Miaiya hortumu,. 

tlgtlUar dadılar ki: «Catlrip 
•nu Mlthatpata SladmiB trl-
bUntorlna dayıvecaqır. Hala 
bir (i) II İtf duyalım vandmız. 
Kaman attaiM.. 

Eb onumuz yaz. Biz tahtan 
futbol Mvircilerina tu koy-
varacaklartna dair itimadımız 
var da, hortumlara pak «ü-
Tanamlvaruz, 

Cezası sona eren Nevzat 
ve Çağlıyan da oynıyacak 

tZMİR, Ow\ 
1 

D U halta Fenerbahçe ve Feriköy'le karşılaşacak 
olan İzmir'in Göztepe takımı çarşamba günü 

İstanbul'a hareket edecektir. Cezalan sona eren 
Nevzat ve Çaplayan da takımdaki yerlerini ala
caklardır. 

Kulüp idarecisi Turan Atav ınaglar lıakkıııda 
«Biz Fenerbahçe'yi yenmek için oynayacağız. Bu 
bir hasılat yatırımı değildir. Berabere kalmak 
Göztepe için sürprizdir. Biz geçen haftaki so
nuçlardan sonra Mithatpaşa'nm s ırnnın kay
bolduğuna kaniiz, Göztepe tam kadrosuyla vp 
yepyeni bir hüviyette İstanbullu seyircilerin kar-
şı.sına çıkacaktır» demiştir. 

M.HakemKomitesiistifaetti 
Teşkilât Kademelerinde revizyon yapılacağından 

futbol Federasyonu Başkanını müşkül durumda 
bırakmamak İçin Merkez Hakem Komitesi azaları 
istifa etmişlerdir. Yeni komite kuruluncaya kadar 
vazifelerine devam edeceklerdir. 

KŞAM'IN «SPOR-TOTO » TAHMİN TABLOS 

^•m I 9mLf Al 

Tehir nıaçiarının | Hattamn futbolcusu pTiT,^mffîT^'^5mı 
tarihleri belii oldu | 

Futbol Fedeıasyonu, Milli Lig- iİİ 
deki tehir maçlarının tarihlerini •;; 
şu ,^ekılde tesbit etmiştir: ül 

Fenerbahçe — İstanbulsîior 3 ma- iü 
yısta (Istanbulda); Fenerbahçe — İÜ 
Altay 31 mayısla llzmırdel; Feri- üi 
köy - Kasımpaşa 31 mayıs (İstan- H: 
bulda I, Beşiktaş — Istanİjulspor 31 İÜ 
mayıs ıtstanbulda) karşılaşacak- ül 
lardır. ;;: 

Cavit 
Haitanın futbolcuau vln» bir 

kaleci, Cavit.,, PTT,'nin ganç 
kalcciai oeride bıraktığımız haf
ta bilharta Karşıyaka macında 
hakikaten şahane bir oyun çı
kardı. Arka arkaya yaptığı u-
mulmadık kurtarışlarla takımı-
Bın galibiyetini aağladı, BoyK-
ce de tarviıimiz tarafından 
«Haftanın futbolcuau,, olarak 
tecildi. 

Cavit (PTT) — Necati 
(K. Yaka), İsmail (A. Gü
cü) — Oral (G. Birliği), 
Şehmuz (A. Gücü), C09-
lııın (A. Gücü) — Ab
dullah (G. Birliği), Tu
ran (A. Gücü), Tevfik G. 
Birliği), Ertan (A. Gücü), 
Zeynel (G. Birliği). 

15 GOL ATANLAH 
(G.S.), Fikri (D.S.) : 

U GOL ATAN; Bllga "••' ' ; 
13 GOL ATANLAR: GunO« . 

fB.S,). Candan (A,G.). *"*^ : 
(G.T.) , : 

12 GOL ATAN: Aydın '*^"''S 
11 GOL ATAN: Güva» " ' ' • ; 

K.) . , : 
10 GOL ATAN; Tura» <*••*" i 
» GOL ATAN: Bahri <'••••'- ; 
t GOL ATAN! AbdulUb " • ; 

T.T.) 
7 GOL ATANLAR 

B.). Ahmot (B,J.X.|, 
(F.K,), Hali» (H,T,> 

» GOL ATANLAR: 
S.), Sanlı (B.J.K.), ibM» " • • ; : ' : 
Abdürrazzak (D.S.). Hal" '•*• : 
T.), Erkan (A.O.). K. VıU"»* ; 
(A.O.), Tavlik (G.B.). Ş 

n m ı m ı ı ı ı " " " " 

Seoo'.'f, 5 

Kadri («• : 

l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l 

CESARET -_ Bugünlerde ceza heyclinae Galatasa
ray ve Beşiktaştan söz ediliyordu. Ama yine de 
bu kulüplerin mensuplarından Yılmaz. Nuri, K. 
Ahmet ve Fehmi, objektife parmaklıklar arkasın
dan bakmaktan çekinmediler. 

Metin, Mustafojurgay; 
Süreyya ve Yüksel 
tedbirsiz olarak Ceza 
heyetine verildi 

ANKARA, öaal 
Befjiktaş. Galatasaray maçında 

çıkan hadiselerden suçlu görülen
lerden G, Saraydan Metin, Musta
fa Turgay, Besiktaştan Süreyya, 
Yüksel, tedbirsiz olarak, Futbol 
Federasyonu tarafından ceza he
yetine sevkedilmislerdir. Bu hafta 
çarşamba günü toplanacak olan ce
za heyeti. dos.Nayı inceliyerek bir 
karar verecektir. 

;::;;; ::::t:: ;;:ıı:: :::ıı-<:! HiîiS 

»UÇ 
SIRASI TAKIM 

Feriköy 

Fenerbahçe 

Feriköy 

Fenerbahçe 

a S O N 
MAÇLARI 

İal. Spor 1- 2 
•Ankaraqcu «—î 
G, BirliOi 1—î 

DURUMU 

Beşiktaş kamp 
yapmıyacak... 

Siyah Beyazlılar bu haftaki 
Yolspor maçından çekiniyor 

D E Ş İ K T A Ş Teknik Direktörü Sadrı Usuuğlu , arka arkaya al ı -
nan iki beraberlik ve kaybedilen iki kıymetli puan hakkında 

dün «Bu neticelpre futbolcularımızın Galatasaray maç ın ın s a ^ 
hoşluğundan kurtulamamaları yol açtı» demiştir. 

Usuuglu artık Türkiye Kupasını 
düşünmeğe başladıklarım ve bü
tün dikkatlerini pazar günü Sam
sun Yolsporla yapacakları maça 
çevirdiklerini belirtmiştir. 

TAKIM g S O N 
VlAÇLARI 

DURUMU 

2 
3 
4 
5 Demirspor 

7 
8 
9 

P. T. T. 

P. T. T. 

10 
II 

, 

j2 
13 

AUınordu 
Karşıyaka 
Ankaraaücu 

İ»t, Spor 
Ankaraqücii 
C. BirliAi 

Altınordu 
KaraiTaka 
Ankaragücü 

İzmirzpor 
AUınordu 
Bayo^luapor 

Bavkoz 
Göıtape 
Karaıyaka 

Baykoz 
Göıtepe 
Kanıy ıka 

1—2 
2 - 0 
0—2 

1—2 
0—2 
1—2 

ı-a 
0—2 

2—1 
2—1 
0—0 

1-41 
9—2 
1—0 

1—0 
İt—2 
1 0 

4 

9 

4 

10 

hmlripor 
AJtınerdu 
Brye^luipor 

2 - 1 
2 - 1 
0 - « 

Sarıyer 
Yaalldirak 
Karatrünrük 

BuTMipor 
Yaılldirak 
Banyar 

S ı n y c r 
YnUdltfk 
Kangiimruk 

l u r u t p « r 
Y«ıiUiı»k 
S ıny»r 

1—4 
»—1 
i—* 

-«—s 
11—2 
0 0 

1 -4 
0 - 1 
2 - 4 

ft-S 
0 - 2 
0—d 

Bursaspor 
C, td. Yurdu 
Saktttpor 
Oünaısvor 

1-0 
0—4 
0 - 2 

10 

7 

12 

10 

12 

10 

6 

Göztepe 

Hacettepe 

Hacettepe 

Göztepe 

Istanbulspor 

Galatasaray 

Istanbulspor 

Galatasaray 

Beykoz 
P.T.T. 
Hacattep* 

Altınordu 
Karşıyaka 
Göztapa 

Altınordu 
Karşıyaka 
Gdztepa 

Baykoı 
P,T,T, 
Hacattape 

0—0 
2—0 
1—11 

0—2 
0—1 

»—« 
0—2 
0—1 

16 

16 

iki takımın 
son maçı 

Feriköy 
Göztepe 

F, Bahçe 
H, Tepe 

G. Birliği 
Ankaragüc 
Feriköy 

Mtay 
Izmtrıpor 
Betılklas 

Beylerbeyi 

Vefa 

Vefa 

Beylerbeyi 

Ad. D. Spor 

G. aiTiHtı 
Anhartaücü 
FMrtkör 

Allıy 
Izmirıpor 
Baaiktaı 

Vala 
BurıaıpoT 
Sekanoer 

0—0 
2—0 
1—0 

2—2 
0—0 
2—1 

3—« 
4—0 
1—2 

2—2 
0—« 
2 - 1 

3 1 

6 

2 

6 

Feriköy O 
H. Tepe O 

F, Bahçe 1 
Göztepe 1 

p . Spor 
İst. Spor 

Sazıyar 
Karagiimrük 
Yejildlrak 

Sonyar 
Kuıgiimruk 
Y«ı!ldtr(k 

Buruıpor 
SekerıpoT 

J O 
4—0 
1—2 

1—1 
0 - 1 
0—1 

1-41 
0—2 
0—3 

1-41 
0-2 
0-2 

1-1 
»-1 
O-I 

2 

5 

P.T.T. 
G, Sara.v 

P.T.T. 
İst. Spor 

D, Spor 
G Sara.v 

izm. Spor O 
Beylerbeyi 1 

t'JIküspor 1 
Vefa ? 

9 

5 

DÜŞÜNCELER 
Feriköy bazı futbolcularının sakatlık ve 

formsuzlukları yüzünden iyi oynayamıyor, 
Gözteoe en kuvvetli kadrosuyla çıkacak. 

Fenerbahçe liderliğini devam ettirmek ' 
isteyecektir, Hacettepe son haftalarda çok 
kötü oynuyor, Fenerbahçe favori. 

Hacettepe düşme tehlikesi içinde, İs
tanbul'da oynayacağı tein Feriköy karşısın
da dezavantajlıdır. Feriköy daha kuvvetli. 

NOT 

2-0 

Fenerbahçe için zor maç, Göztepe muh
temelen Çağlayan'la Nevzat'ı da oynatacak, 
Herşeye rağmen galibiyet sansi F, Bahçe'de, 

İki takım da golcü forvete sahip, Istan
bulspor defansı daha kuvvetli. Muhtemel 
netice beraberliktir. 

Deplftsmana çıkacak Galatasaray'da ek
sikler çok üstelik PTT iyi takım, Sarı-kır-
mızılıların en büyük ümidi Yılmaz ve Metin. 

Defansları kuvvetli, forvetleri golcü bu 
iki takımın maçının neticesini kestirmek 
güçtür. PTT kendi sahasında daha şanslıdır. 

Demlrspor'un bir korkusu yok. Galata
saray karşısında rahat oynayacaktır. Sürp
riz yapabilir. Galatasaray daha şanshdır. 

Kümesinden düşme tehlikesi olan tzm. 
DemırsDOr'un ümidi kendi sahasında yapa
cağı bu haftaki maçlara batlıdır. 

tki takınım da diterine üstün tarafı 
voktur. Yalnız tJlküspor kendi sahasında 
oynayacaâiiMian avantajlıdır 

t/,lTl. D 
Vela 

spot I 

lllküspor O 
Bevlerbevi 2 

Karaçıumruk 2—0 : ^ 
AltındRd 1—• 2 
Cünenpor 1—0 ' 

B Snor n 
Ad. D, Spor 2 

Vefanın forveti rakibine na?aıai! daha 
Rokuaür. Muhtemel netice beraberhk, Ga
libiyet santim Vefa lehine kullanablllmıniı' 

tkı takımın da bir iddiası yok. Pres
ti,! için ovna,\acaklardıı, Forvetleri k\sır, 
MMU'.HT' iyidir Beraberlik normaldi' 

BıırFi.spor kendi sahasında çok iyi oy
nuyor Ad. Demirspor puan kaybetmemeye 
çalı-arak Her üç netioe de olabilir. 

1-0 

0-2-1 

2-0 

1-0.2 

2-0 

0-1 

1-0 

0-2 

o 

1-0-2 

Yarın ve perşembe günü olmak 
üzere iki antrenman vapacak o-
lan Siyah — Beyazh takım Yolspor 
maçı için Samsuna cuma sabahı u-
çakla hareket edecektir, 

Di«er taraftan, Sadri Usuuglu 
«Takımı bundan böyle kampa al-
ınıyacağız. Fayda vermiyor. Fut
bolcular kendi evlerinde çok daha 
normal yaşıyorlar> demiştir 

Millî Ligde 
puan durumu 
Takımlar O • M * 

Baıiktaf 2< ı s '' 
a. Saray 2S U 7 
G. Tepe 20 12 II 
F. Bahçe 23 l î • 
A. Gücü 26 13 6 
Ut. Spor 2r 10 » 
D. Spor 27 10 t 

20 
27 

T. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
T. 
8. AUay 
0. Feriköy 

10. PTT 2S 
11. A. Ordu 2i 
12. G. Birliği 25 
13. Beykoz 27 
14. İz. Spor 25 
ıs . K. Yaka 21 

tkinci MıUî Lig I**"' ,9 
10. H. Tap . 25 6 S 12 1» » ' j , 
17. K. Pa,a 27 5 . ? » İ , V S , I 
18. B. S p o r 27 

4 3 1 1 » » ' 

5 32 »« « 
, 37 11 »• 

• 5 ' ^ Ü » » » 1 « 
» » • 'i iî 
• « " " « 2 4 » • » ?̂ ÎÎ M 7 10 » 2» i? îî 7 7 13 1» » î i 
7 « ıs 21 *» ' 

4 10 ı s 22 3» 

Totoda 15 
bilen çıkmadı 

32, haftaya ait Spor-Totonun ilk 
değerlendirilmesi sona ermiş, ilk 
değerlendirü-ııeye göre aşağıdaki 
neticeler elde edilmiştir; 
. ];i B I L E N .YOK 

12 BİLEK 5 KtSt 
1! BİLEN 85 Ki s t 
10 BİLEN 919 KlŞt 

2 n c i MJLLÎ LİGDE 
P U A N D U R U M U 

l'akımlar 
Sekerspor 
Ad. D. Spor 
Ç. İd.Yurdu 17 
Sarıyer 
Beylerbeyi 
Bursaspor 
K. Ciimıük 
Cünesıpor 
V«f» 
Ülküspor 
Yesildirak 
İz. D. Spor 
Altındağ 

18 13 
IG 12 

O G B M A V P 
2 33 »J» 
1 ıs S »! 
5 22 21 2« 
8 21 23 »• 
t 18 17 !• 
7 20 21 }» 

10 2» 28 • 
8 2» 2» ! 
7 n 24 1' 
5 .1 15 j ; 

a 10 27 28 JJ 
1 11 20 32 Y. 
2 12 14 26 1» 

FSfÜHÖY \eÖZT£P£ 

F£mmçe\Hfic£TTEpe 
FeBinor ı mcerrEFE 
FSNmeaHçA GÖZTEPE 

ÛEMfasPOfi \ JST/İNöüLS/W 

PTT \6J)LirTflSMfiy 
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