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# Amerikalı yazar John Grif fin derisini karartıp 
«siyahi» olduktan sonra zenciler arasına girdi 
ve onlann ıztıraplarını yaşadı. 

# Bu hâtıralar yayınlandığı zaman Amerikan be
yazları «şok» geçirdiler. 

« » » » » • « « » • " > Varın AKŞAM'da.m-

Başbakan İnönü « Bu beşli 
teklifin kabulü her iki taraf 
için de hayırlıdır » dedi 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, Ajanslar 

Güvenlik Konseyinin dün Türkiye sa
ati ile 17.43'de açılan toplantısında 
Güvenlik Konseyinin beş geçici üye
si tarafından hazırlanan karar sureti, 
3 çekimsere karşı 8 oyla kabul edil
miştir. 

Karar gereğince bir barış gücU 
Genel Sekreter U—Thant tarafın-
dan teşkil edilecektir. Ge«el Sek
reter aynı zamanda bir arabulucu 
tâyin edecektir. 

Oylamadan hemen önce Genel 
Sekreter Konsey üyelerine hita
ben yaptıSı bir konuşmada Kıb-
rısa gönderilecek barış Rücünü 
kurabileceftine trüvendiftini söyle
miş ve Birleşmiş Milletlerin ba
rısı kurma eayretlreinde Kıbrıs. 
İngiltere. Türkiye ve Yunanista-
nın tam isbirliSini elde etmeyi 
umduSunu belirtmiştir. 

Birleşmiş Milletlft .barış gücünün 
kuruluşa usnlüvle' ileri • taHısmah 
maddenin oylamasında Fransa, 
Çekoslovakya ve Sovyet Rusya 
çekimser kalmışlardır. Diğer seki* 
konsey üyesi Birleşik Amerika, 

(Devamı Sa. 7 Sü. 1 da) 

Kâhyaoğlunun cesedine sahip 
çıkmayanlar mirasa koşuştu 
Wam edilen kaatilin bir isviçre bankasında ortaya çıkan 
^10 bin lirasını almak için 3 akrabası adliyeye başvurdu 
K ^ ^ t S E L E R Birliği Cinayeti-
» u n " ! r t . * ^ " **^^^" Kâhyaoğlu-
«Üni tT^ ^^»İdikten sonra cese-
kavını? îf ^ taak i s temeyen eşi, 
ayn t ^^' ve babası dün ayrı 
bin ',, ^'Sre'de ortaya çıkan 310 
yev« t.*^™' paylaşmak için adli-

J başvurmuşlardır. 

l e n d ^ " ^ ^ ' " ' " " " 1958 yı l ında ev 
l a n ^^ ^"^"" 2^ yaşında bulu-
V eşi Hanife Dinçer ile ba-
ketnet^*'^^"- *• Sulh Hukuk M a h 
lardır " o ^ veraset dâvası açmış-
m u h a i , " " ' ^ ' * " ' çeken foto 
baba t *"*" üzerine yürüyen 
ristan'^' ^^hyaoglu 'nun Bulga-
oldu6, ^vli ve iki çocuk sahibi 
M s , ™ " bilmediklerini söyle-
^ ' ^ f l i r . Bir süre sonra. Kâh-

'«'Kiunun öz babası Ali Rıza 

Çoyı geç getiren 
dostunu öldürdü 

^ URFA, A.A.-
Au^,^f "mahallesinde dün sabah 
«Jıgı M '^*^^'^>. beraber yasa
na p ^- y'- kahvaltı sofrası-
nerpk ^ 5̂ getirmesine sinirle
men t^^^ bıçağıyla ^ yerin-
Kaca ^^ '̂̂ ''yâ 'ak öldürmüştür. 
Ig^r" s^Jîigın aranmasına baş-

Jnûsını, babasını ve kız 

^^^Hti\ baltaylo öldürdü 
Mi , ^EST PALM BEACH, A.P 

Jasınrt • ''«e.Gambril adında 18 

^^Cakl^Kİ'^ =•''"' ""• ̂ "'̂ ^ '" nası», ' babasını. 46 yaşındaki a-
Ot öirt.,^' ^' vasındaki kızkardesi-

Ka "'•'^''Sünü İtiraf etmiştir, 
yjljat 'badesinde. Irlandava se-
l'sine l*""*"̂  ^'•"^ ailesinin ken-

bir pasaport çıkarmasını 

Kral Paul için 
dua edileli 

ATtNA, X.». 
Dün öâleye doğru Atina Basois-

koposu Chryssostomos Saraya ça
ğırılmış ve ağır surette hasta ya
tan Kral r-aul'ün sıhhati için dua 
etmiştir. 

Yayınlanan bir bültende. Kralın 
İdrar durumunda «bazı artma e-
mareleri» görüldüğü bildirilmiştir. 
Dün. idrarının devamlı surette a-
zaldıJSı müsahade edilmişti. Krala 
damardan Rida verilmektedir. 

Rum Ortodokslannca en mukad
des dint resim sayılan Hazret! 
Meryemin altın ve mücevherat kak 
malı bir vaftlıboya tablosu 62 ya
şındaki hasta hOkömdann odasına 
getirilmiş ve bundan 9 saat sonra 
kralın idrar durumunun düzeldiği 
açıklanmıştır 

Erkanlı tahliye edildi 
ANKARA, ö ı a l 

önceki gün. hakkındaki gıyabî 
tevkif kararı vicahiye çevrilerek 
cezaevine gönderilen, 14 lerden e-
mckli yarbay Orhan Erkanlı, dün 
sorguya çekilmiştir. 

Sorgu Yargıçlığı akşam üstü sav
cılıktan gelen mütalâayı inceledik
ten sonra diğer 14 1er gibi onun 
da tahliyesine karar vermiş ve sa
at 18 de tahliye edilmiştir. 

•
ÜNLÜ beyaz perde yıldızı 
Anita Ekberg'den santaila 

20 bin dolar (yaklaşık olarak 200 
bin lira) çekmeye çalıştığı iddia 
edilen Franco Silva ismindeki bir 
aktör, bir süreden beri devam e-
den duruşması sonunda beraet 
etmiştir Resimde dâvayı kaybe
den Anita Ekberg görülüyor. 

Doğum yopocakken 
kocasını öldürdüler 
Çocuğunun doğumu şerefine içen ve kavgada 
öldürülen kocanın ölümü eşinden saklanıyor 
I ÂNGA'da saz ve bağlama imâl eden 20 yasında Mehmet Kurt, ken-
* - dişine küfür eden berber Süleyman Balkanlı'yı tornavida Ue 
vurarak öldürmüştür. 

"m h'"' ^^^^^ anasıyla babası-
'̂alk * "" olmadıklarım, «v 

(jj } . ''^ud'iktan sonra televizyon-
m "• <1ehçet projtramı seyrettiği-
(i,j ""'^ bodruma inip baltavı al-
dürri'J* '*'"''̂ " ''''̂ "' bepsini »1-
hün • sövlemistlr. Hüngür 
mm^'" aSlayan Benç kaatil- «Cok 
d,, •*'*'"'«. Anamla babam ban» 

Takvim için yapılan Burgaz 
adası resmine Rum kilisesi 
Yunan bayrağı ilâve etmiş 
r \ Ü N İstanbul Toplu Basın Asliye Ceza Mahkemesi Fener Rum 

Kilisesiyle İlgili, İlgi çekici bir dftvaya bakmıştır. Dftva genç 
bayan ressam olan En?in îlter aleyhine kamu adına açılmıştır. 

Bir süre önce, kilise, takvim (Dtvutı »«. i »ü J M 

önceki gün saat 24 sıralarında 
Mehmet'in dükkânı önünden geç
mekte olan maktul Süleyman e 1-
ni basma götürerek kaatiUe eniş
tesi Rasit Kahveciye selâm ver
miştir. Bu durumu gören Mehmet 
Ue Rasit maktulü dükkânına dâveı 
etmişlerdir Daveti alır. almaz 
küfür etmeğe başlayan Süleyman 
m durumuna sinirlenen Rasit, ye
rinden fulavarak kavgaya başla
mıştır. Eniştesi ile Süleyman m 
arasına giren Mehmet, kavgacıları 
ayırmıştır. Bu sefer Mehmet» 
dönen Sülevman veniden küfüre 
başlamıştır. Küfür üzerine veni
den kızışan kavgada tornavidayı 
muhatabın»! «öSsüne «aplavan 
Mehmet enlstefinln arava «irme-
sdvle Sülevmanı bırakmıştır Sar
hoş olan Süleyman bundan son
ra olav verindf" ıiTs'fia'îmiftır. 
Aradan bir süre g-c»ikt«n sonra 

'.Davamı St. 1 Btt. i M 

2 Mam 
cezasını 

Senato 
Komisyonu 

•
TtJRK Heyetinden Prof. Kihat Erim ile Kıbrıs Türk cemaati 
liderlerinden Rauf Denktaş, Güvenlik Konseyindoki görüşmeleri 

takip ederlerken. (Foto: AKŞAM — MEHMET BİBER) 

«İSTANBUL'DU 
EVLENECEĞİZ » 
Bogaziçinde kağıt helvası yiyen Mandy 
Istanbulu «Helva gibi tatlı» buldu 

reddetti 
ANKARA. O^sl 

/-•UMHURİYET Senatosu Ana ra» 
Komisyonu dün toplanarak 31 

Msyıs hükümlülerinin idam cefa
larını görügmüs ve suçu daha ıçır 
olanlardan Hâkimin takdir harkı
nın kullanmış olmasını ve h;^',,!»-
nndaki kararın ittifakla alın;ı-4-
mis bulunm.^sını i len sürerek P ' -
man Deniz ve Erol Dinçer'in olum 
cezalarının verine getirilraem»-
sini kararla'îtırmıstır. Konıı.T^ on 
Talât Aydemir ve Fethi Gürcan'ın 
İdam cezalarının infaıtım da ek
seriyetle kabul etmiştir. 

Dün Senato Anavasa Komısvo-
nunda Aydemir'in idam cezasmtn 
yerine getirilmemesi icin Fifat 
Öçten. Muammer Obuz. Kadrt 
Kaplan ve Mucio Ataklının cy l» . 
rina karşılık yedi lehte bir cekiiTv» 
ser oyla Avdemit'in idam cp.-a-^ 
nın verine getirilmesi kararla?»nıl-
mıstır. Fethi Gürcan'ın idam « r . s -
»I İse dört aleyhte oya kar-ılık 
altı lehte ve iki çekimser " l a 
kabul edilmiştir 

Osman Deniz hakkında Amil 
tus. Nihat Pasinler. Zihni Beiıı •̂ -
lüm cezasının yerine getirilir.e^l 
için oy kullanmışlar. Rifat Oı tnv 
Muammer Obuz. Kadri Kaplan, 

(D«Taım Sa. 7 Sü. 4 da) 

S Ü H A B A T K A L 
p R O F U M O skandal in in k a h 

ramanı Mandy, Is tanbula 
geldiği gündenberi İstanbul'daki 
herşeye hayran . Nişanlıs ı Baron 
ile beraber «Bu kadar güzelUk, 
a m a n AUahım. Hepsi de İstan
bul'da» demekten kendilerini a-
lamıyorlar Baron karıs ından ay
rı ldıktan sonra, İ s tanbul 'un bu 
güzelliği karşıs ında İstanbul'da 
evlenmeye kararlı lar 10 ay son
ra İstanbul'da n ikâh lar ında şa
hitl iklerini yapmamı dahi ben 
den istediler. 

İngi l tere'de Bakanlar Kurulu-
(Davaraı Sa. 7 Stt. 4 dal 

Manâ/yi manbutîk 
lAk^m^ ekibi^eMrdi 

I^ÇMR TEK 
SENDİKAYA 
GİRECEKLER 

ANKARA, Öscl 
İs kolları esasma göre hazır

lanmış olan Sendikalar Teşkilât
lanma Yönetmeliği Danıştay ta
rafından iptal edilmiştir. 

Bu sebeple dün bir basın toplan
tısı yapan Türkiye Toprak Mah
sûlleri Sanayi İsçileri Sendikası 
Başkanı Muzaffsr Baysal, bu yö-
netmelijSin aynı is kollarında ça
lışan isçilerin ayrı sendikalara ü-
ve olması durumunu ortaya cı-
karttıSım sövlemi^ ve «Bit bu ip
tal kararını alda etmekle Ti'rkl-
yada tarihi bir görav yaptığımııa 
laamyoruı» demiştir. 

I PROFUMO skandalinin kahramanı Mandy ile dün tam 4 saat 
İstanbul'u gezdik. Istanbul'ua tariht ve tabiî güzelliği Mandy-
,M s . ' i ' . t ı . Mr.nuy. Hı;arda tarihi top ontnde görülüyor.. 

Milletvekilleri 
törenlerde kordon 
takacaklar 

ANKARA, Öıal 
Anayasa Komisyonunca kabul e-

dilen Millet Meclisi -c tÜJ'üâii-
genel kurula gönderilmiştir. Yeni 
ic tüzüSe göre, miUetvckillOi i ve 
senatörler törenlerde kordon ta
kacak, sair günlerde de ro7ct ve 
hüviyet kartı taşıyacaklardır Kor
don ve rozetlerin sekli başkanlık 
divanınca tesbit edilecektir. Ay
rıca, milletvekillerinin devamsızlık 
yüzünden ödeneklerinden 250 li
raya kadar kesinti yapılması halin
de adlarının umumi heyete açık
lanması da tüzükte ver almıştır. 
Bu arada ses cihazlarıyla tesbit 
edilen konuşmaların tutanak sa
yılması da kabul edilmiştir. 

Kara taşıtları 
vergisi artıyor 

ANKARA, Öıal 
özel komisyonca ufak değişik

liklerle kabul edilen vergi reform 
tasarılarından, motorlu kara taşıt
ları vergisi, araıl vergisi, bina ver
gisi bazı vergi ve rüsumlara zam ya
pılmasına dair tasarılar M. Mec
lisine sevkedilmiştir. Bu tasarılar
la kara taşıtlarının yılhk vergi
lerine yüzde 25 oranında zam ya
pılması; binalardan alınmakta o-
lan vergilerin yüzde 25/100 nisbe-
tinde savunma vergisi adı altında 
yeni vergi halinde alınması uygun 
görülmüştür. 

. İSTANBUL Boğazı, Emirgân deyince akla «Kag 
geliyor.. Camekân içindeki helvaları gören Mandy üa.^.iiıs-
madı. Nişanlıs' Barona ise sadece parayı ödemek dü.<tü... 

MEHM»:T KÜRT 
Tornavida ile Kaatil olâu 

Teıaltı geçidinde 
tarihi eserler çıktı 

Çarşıkapıda yeni inşa edilmekte 
olan yeraltı geçidinin kazısı sı
rasında bir cok tarihi kıvm«tî haiz 
kalıntılar .lulunmuHur, Geçidin 
kazı iiılne de \am edilmektedir. 

. ÖALE yemeti Tarabya'ds. Balık tiletotu ızgara. Seki krt-
iıçesı .Vtaıiılv, ıstakoz ıcin »̂ ,'ı)l̂  plı v»'- koıkınam. ı •• \a . ' ıKi 
tüllerde» dı>or. Uui"' -VKSAM - S. BA^KAİ.) 
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Alışmış beterdir 
Butge konuşmaları sı

rasında. Halkevleri İçin 
ayrılan 250 bin Ura öde
neğin, 200 bin lirasının 
başka örgütlere ayrılma
sı için AP liler önerge 
vermişlerdi. Oylamaya 
ffeçildi. 

250 bin liranın Halkev
lerine kalmasını isteyen 
CHP liler kırmıaı, bu 
paradan 300 bin llraıım 
başka örgütlere verilme
sini İsteyen AP liler be
yaz oy kullanıyorlardı. 
Bu oylamada bir renk 
değişikliği olmuştu Her 
konuda kırmızı oy kul-
İMiması gelenek olan AP 
liler, bu sefer beyaz oy 
atıyorlardı. 

AP sıraUruıcian Kal
kıp oyunu a tan kır saç
lı bir hanım yenm otu
rurken, birden, 

- Eyvah!., feryadiyla 

başını iki eli arasına a-
lıp Ahlamaya puflamaya 
başladı. 

Her zaman kırnıuı w 
atmaya alışık Mnrıisa 
milletvekili Nemirsn A-
Şaoğlu. yine kırmızı ov 
vererek, kenciı oyununa 
gelerek CHP ye bir '>y 
kaıandırraıştı. 

Görünen köy 

Vergi reformu tasarısı 
ne olacak, diye merak 
ediliyor. Daha önce «-
tanlara bakılırsa bu me
rak boşuna-

• AP ve destekçileri 
Sıkıyönetimin uzatılma
sın: istemez kırmızı oy 
kullanırlar; ama Sıkı
yönetim iki av uzatı
lır 

• AP ve aestekgılen, 
ijtitçeyı beğenmezler, kır-
mıa Oy kullanırlar; a-

ma bütçe 41 uv farsla 
kabul edilmiştir. 

m AP ve deatekçıUri 
hükümete güven oyu ver
memiştir; ama güven o-
yu alan İnönü hüküme
ti işbaşındadır 

dutun bunlardan son
ra da hUft Vergi letor-
mu tasarısının ne ola
cağını merak ediyor mu
sunuz? 
Zayıflamak 
ister misiniz ? 

Gece... Gazeteciler sa
atlerdir, 1. Şube tapı 
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fİÖlİMAN-ÇdRHANİ 
Y*ni Yayınlar . Ayhk Bibiiye^ratva Dcrgiai» da | 

Muharram Mcrcanlıgil'in «Peıta Pullan./ ballık- t 
İl yaıumdan- | 

. «Bir zanıanlaı tslanbuld», Büyük Postanenin « 
I «ijesine verdijim mektup alınmamıştı; üzerindeki j 
» pul geçmiyor, diye. Puld* İnönü'nün portresi var- j 
{ di. Bugün aynı seklide, 27 Mayıs puUannı yapış- t 
{ tırdıfımı? mektuplar iade ediliyor. 27 Mayıs pulla- • 

rı ımjıa edllnıls. Ne maksatla? Bir pul tedavülden j 
kaldırılmakla yurttaş, imha edilmekle de devlet ) 
zarara sokuluyor. Devletin ve yurttaşm menfeat- j 
lannı böylesine düşünmeyen kimse bi' maksadı j 
da olamaz . | 

Yurttaş., kullanmak üzare yâiıut kollekaiyon t 
I i$ıa satın almış olduğu pulları neden ıstediji la- | 
i man harcıyarnasm? Yatıut bunları yeni pullarla | 
{ deriştirmesin?. j 
I Günün Hıtıyaçiarmı karşılayacak degeri«rd* f 
I pu! bulamazken, milyonlarca liva deiermdekj bu | 
j kadar pul nasıl imlıa edilir? Eğer. milli serveti yok t 

eden bu pervaSız karan alanlar, ellerindeki pul-
) larm değcrinaı artmasnu bekliyen oıı! lüccarları-
( nuı etkisi altında kalmışlarsa, daha çok saçarı».» 

smda öikleşıyorlardı 
Derken bir polis ma

muru çıktı dışarıya. Ga-
letacilere, 

— Hadi tîakalım. aa-
zır olun! dedi. Mesut Su
na şimdi çıkacak, resim
lerini sakin!.. 

Adliye'ye götürülecek 
olan sanık 1. Şubeden 
çıktı; başı öne eğik pi»r-
maklan kelepçeli, bıyık
lı... Flâşlar naritidı. 

Bir fotoğrafçı vanın-
dakı arkadaşına, 

-Bu adam, dedi, ^is-
sut auna'ya hiç benze
miyor; balcsaııa ne Ka
dar zayıf!.. 

Arkadaşı, 
- Herif Hilton''1an 

çıkmıyor. 1. Şubeden çı
kıyor, dedi. elbet oira«-
cık zayıflatmışlardır. 

— Sauna'dan çıksa bu 
icadar zayıflamaz bir ««-
eede... 

Ertesi gün şazeteiîr-
dp bu fotoğraflar çıktı; 
evet çıktı ama lunlar 
Mesur ffuna'nın fotoğ
rafları değildi. 

Me*'jt Suna diye 1. 

Şubeden çıkarılan Ali 
Deveci'ydi. 

Polis, muhtemel ı̂ ır 
Ruby Oswald olsyj ben 
zSrini önlemek için Du 
tedbiri almıştı. 

Bağımsızlar 
adına 

Meclis Basuı Bürosu
na, AP İtlerin birbiri ar 
dma gönderdikleri, i nö 
nü'ye suikast olayını U-
netleyen telgraflar şuU-
yordu. 

Bir gazeıecı Afyon'un 
bağımsız milletvekili Ha
lûk Nurbaki'ye, 

- Siz, bağımsızlar ne
den telgraf çekmediniz? 
diye sordu. 

Nurbaki 
Bağımsızlar adına 

lelgraf çekildi, dedi, ak
şam radyoda haberler 
bülteninde okunacak. 

Gazeteci merak etıniç-
ti. Haberler bültenini 
«üniedi Saat 1» da H:̂ d-
j ^ d a n . Genel KuTn;ay 
Başkanrnın telgrutı o-
kunmustu. 

• • 

Belediye 
şehri 

bozuyor 
TOPHANE'DE, Salı^azan karsısuı-

daki Belediyeye ait arralann 
paısellenerek satışa çıkarılması 
hakkında Belediye Meclisinin ve 
İmâr Komisyonunun ıstejı, 
plânlama müdürlüğünce uygun 
görülmemiş ve müdürlütüe Mec
lis arasında anlaşmazlığa sebep 
olmuştur. Planlama Müdürlüğü, 
burada vap.lacak binaların es
tetiği bozacağını ve deniz man
zarasını kapatacağını ilen sü
rerek teKlıfe vanaşmamaktadır. 
Müdürlüğün bu görüsüne plân
lamanın bütlin mimarları da 
katılmıştır. İsrar edildiği tak
dirde istilûva dahi ıgıdebılecek-
lerinı sövleven mimarlar bö>ie 
bir duruma fen adamı olarak 
imza kovamıyacaklannı da ı-
lerı sürmektedir ve Beledı.venm 
sehrı cirkınlestırdığinı ifada et
mektedirler. 

Ana Sütüne En Yakın Çocuk Gıda$ı 

pARa 

Ho/zaıc iıcf sh%mLmiffVA T E Ş E K K Ü R 
14 8abat günü ebediyete intikali ile buları kedere garkeden 

çok »«vgili annamiz. kıvmetli kaymvaldemiz, anneanne ve baba
annemiz. 

BMiNB OBDB'nin 
cenaze merasimine içtırak cdurek telgraf, telefon, mektupla ve biz
zat gelerek büyük acımızı paylaşmak lütfunda bulunan kadirşinas 
ajiraba. komşu ve dostlarımıza ayrı a.vn teşekküre büyük acımız 
mani olduğundan minnet ve jükran hislerimizin sayın gazeteniz 
vasıtasıyle duyurulmasını rica ederiz 

Evlatları, Gelin va Damatları adına Saim Dada 
İst. AKŞAM — 231S 

Parasız öğrenci Jcaydı 
M I L L I Egıtım Bakauüğınca ille

re ' gönderilen »erielgeve g»ı* 
köylerde parasız yatıh öğrenci 
kaydı l--.'io nisan tarihleri a-
rasmda vapılacak il—ilce—bu-
ı-ak ii;;okulları melunları ile 
ortaokul ve lise öğrencileri 
de I nis:iiı ~ 1.5 mayıs tarihleri 
arasında kavdedilecektiı Ga-
nelcede. bu yıl kontenjanın 2500 
öğrencive yükseleceği bildiril
miştir. 

Loyd'da görev bülümü 
YILLIK Genal Kurul toplantıaım 

yapan Tıırk Loyd'u Başkanlığı
na Y Mühendis Zeyvat Parlar 
genel sekreterliğe izzettin Gö
nen. Bas sörveyörlügc Mümtaz 
Balsoz idarî islere Yavuz E-
renlı ve teknik komiteye de 
Zekâı Saskut seçilmişlerdir. 
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KıkJtüandılar 
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VİPER SÜRPRİZİ 

NEDİR? 

i 
t batlar, doyurur 
• kemikleri kuvvetund'"' 
• boıulmaz ve nh«» i*^"^ 

i 

kav-atsiâMtt/» ûi+ıiVıelca^-Ai.-

Deniz kenarında sotıiık depo 
2 kat üzerine 224,50 M'kârgir 

M t « j t e A A T : Rargün: 9—\t v 14—17 arası ZIUIS 
den Tal i t 

APARTMANMİDIR ? 

EVMİDİR ? 
EŞYA PİYANGOSUMUDUR ? 

StYAHATMİDİR ? 

HER ŞİŞEDE BİR 

İKRAMİYEMİOİR ? 

Doğru tanmin edenler 
arasında çekilecek kur'ada 
9 kijiye para ^ikramiyeleri 

AAAAAaaAAAaaa^AA«AaAAAAAAaAi>4AAa4 
F».l ' ' ' l ^ 

IOQO."?:<fn[RKİ7L CüMlIüKrıl 

i K i j i y e fOOO 
1 Kişiye 500 
2 Kijiye 250 
5 Kişiye 100 
Kuraya iştirak için 
I VİPER etiketini 
I5-3-I964 tarihine 
kadar aşağıdaki ad
rese gönderiniz. 

LILI 
ŞUBAT AY/ TAUHULBRINİ 

lAKDiM BDBR 

Ankaradan: 
BEKİR ACIPAYAMLİ 
Karabükten: 

RIZA BİBİN 
K'jraUr 14. Nottr huzunjoda çekilmiştir. Sız de Mart »î" 

çekıliîine katılabilmek için Lİ - Lİ kutularından 5 '̂ '*^!?,̂  
j Torbalardan 10 Tanesinin (ABK) ttıarkalannı kesip PK ' " 
3 ANKARA ADRESİNE GÖNDERİNİZ. 

HER AY 4 KiŞiYi HUTONA 
DAVET EDİYOR 
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i 
G e n e o s a v a ş k n -

9Ulajı içinde, sonbaharın biti
mine doğru bir boy Güney A-
mer i t e yollarına dilemesi ...Hem 
de köpek sürüsUyle. . Sırasız, an
lamsız işler, delice l.şler ya, dik 
kati çekmiyor. Sebebi, adam her
kesin güvenini kazanmış. Biraz 
kaprisi, biraz aşırı kişiliği, biraz 
fla ilmi, külttirü boyamış gözlf-
ri. . Yüksek kattan bir kadın o-
lan karısının da bir çeşit diplo
matik dokımulmazlıgı var. Pa
saportunda yazılı değil ama ner 
«es biliyor. Saygı gösteriyorlar, 
yol gösteriyorlar. Hemen hemrfıi 
memleketin bir şeref misatln. . 

Günün birinde köpeklerden bı 
rinin köpekliği tutmasaydı »eiki 
Öu oyun savaş sonuna dek sürfjp 
gidecekti. Belki savaş sonu baş
ka bir biçim alacaktı. Kieöpat-
ra 'nm burnu kadar da önemli 
sayılmaz mı yanı. köpek cildi al
t ında taşman gizli belgeler. 

Etferida az kıpırdadı, babını 
çevirdi. 

- Köpek cildi altında mıv 
••• Operatör dediic ya kadın 

çü'i Hava meydaıunda Icöpekieı-
den birinin kaşınacağı tutuyor, 
günlerden bir gün, seferlerden 
bir sefer.. Belki de dikiş yerle 
ri kaşınmıştır. Meydanı vızır vı 
zır t a n y a n 'Sivıı memurlardan bi 
r inin dikkat edeceği tutmuştur 
Al Köpeğin tüyleri arasından 
bîr şey sarkıyor. Koşup bakıyor 
çekip gıkanyorlar. İnce parşö
men deriye sarılmış küçük küçÜK 

'iOmbo?. 0İ7 
.. ,..-.^.uJıyor. Kadın 

yolculuktan alıkonuyor. Hayvan-

'Batm: J827) — 2321 
:!:i::!i!ni:iiH:t!!Hnn!lii!:!H!lii::HMn!:!i;l::i::!!Hİ:ni-H;;»HmHiinHH!nnii:liU 

~- Ben hiç sanmıyorum. ili 
- E. millet tanyeri agırmadan ili 

fırlar yataktan, böyle otellerde., iji 
— Salona çıkan da bizim yata- ijİ 

İŞSn üstünden atlamak zorunda, ü; 
— Sana vızgelir Erdoğan.. Vız- İÜ 

i^elır.. jii 
- Demek çok uykucu olduğu- İli 

um anladınız, küçük hanım? |İ; 
- Daha bir çok özelliklerini-^. İÜ 

Hadi Tanrı rahatlık versin! İÜ 
III İÜ 

Bmi ERKEK 
BİBİ DI8I 

Yazan: İLHAN TARUS 

:H 

"la , 

- Ivnce biliyor musun bu yajı 
lan Erdoian? fien ba$ka çeşit 
?eyler Ijitmlştim. 

— Karşınızdaki «adam o d4va 
da sanığı savunuyordu, sayın ba 
vanımız... Her yönden inanınıza 
lâyıktır. . 

— E, inanılır şey değil doğru 
su. Bunca polis ı-omanı okudum. 
Bunca casusluk masalı dinle
dim. Böylesine rastlamadım. 
Demek operatör. 

Kibar vf ^\iii•l operaloru-
nau kıvrak pariDaklarlyle i m 
vaniann derilerini açıyor, par
şömen cüzdanları yerleştiriyor, 
sonra da ince dikişle kapatıyor
du. Böylece dokuz yüze yakin 
belgeyi Nazi Almanyasının t;i/.li 
teşkilâtına ilettiğini prolesör 
mahkemede açıkça anlattı . 

Açıkça ha? Başka türlüsü 
ipklenemez zaten. 

— Biz hukuk yönünden elden 
sifleııl arda koıııartık. Günlerce 
uğraşarak nı«ydana getirdijîim 
.Scavıınmaıuıı metni, kendimi öv
mek gibi olmasın ama, sehidctı 
işe yarar bir şeydi Sanığın da 
hi ajtır sonullara sürüklenmesi

ne de engel olmujtur dıySbUı-
rim. 

- Yirmi beş yıı hapse hüküm 
giymiş gahba. Daha afır ne ola
bilir? 

- N«mı olabilir? gavıtş İçmde 
oldufumuzu unuttunuz galiba. 
Hocayı kurşuna dizebilirlerdi. 

- Canım, Türkiye z a r i n n a 
bir casusluk değil ki bu? İngiUı-
1er, Fransızlar aleyhine. Nazi 
.Alraanyası hesabına. Niy^ Ufi. 
irrıdirsin T(irkly«yi? 

Kanunlar öyle. tyi düşün
dün bunu da. Savunmanın esa
sı da buydu esasen. TürJuyenin 
bu suçtan asla zarar şörmiyece-
*i noktasında durdum. Millet
lerarası kurallardan, hukukun a-
na prensiplerinden tutturdum, 
sanığın hareketini yurtseverliği
ne yordum. O kadar yordum ki 
savunmanın üç saatinin ikisi 
hocanın Almanyaya bathlı^ını 
bnlirtnıc isinn ;ıvrılmıiiitı doııcbı 

Klterıda yan dıjndu. koilanm 
ırtirdi Şimdi Erdofîan ı düh '̂ 
"Isy t[*ır*blltynrdu; 

- Peki, neymiş gönderdiği bel
celer? 

- İşın bu yânı biraz kaıı^ık 
EU*rida. tnğiltto«'nin Ankara-
daki büyük elçisinin gizi) kâjbt 
kaaaaına kadar uzanmış, o k«-
caman «ileri,. Hâni bir boşnak 
vardı, elçiliğin uşağı.. Ne diyor
lardı adms? 

- Anladım. eW? 
- Canım, filmini bile yaptılar 
- Anladık, çabuk söyle! 

O adanı, Osten hoc«un mı 
rinde sadece bir ajan imiş. Du 
rum f>ek öyle akpak meydana 
çıkmadı ya, hocanın tarafsız 
memleketlerde çalışan birkaç yü^ 
kişilik Almar örgütünün başı ol 
duğuna dair bende kanı iyim 
di. Sanırım yargıçlar kurulunda 
fia ayni şey düşünülmüştür Amn 
kendi.si bunu .sonuna kadar ka
bul etmedi «Ben sadece Türkı 
vede, tek başıma m«mlfketim 
Mmany* için çalıdan bir casus 
'um» dedi, çıktı işin içinden 

Bir dahn 'ıık*-' kol ssatlnc 
\alkli: 

- Yan ı -i.') ıjyaiKiınTiak '-'••TÇ 
I »anırını iiRjıa naaib olarak! 

Kaııapenin yaylan sevşemiş, | 
ortası çukurlaşmis oldufu için i 
Erdoğan rahat etti denebilir. Kâ-i 
tip. üstiiııe üç kat battaniye ver- i 
miş, başının altına pufla gibi, : 
tertemiz, kuştüyü bir yastık sür ; 
muştu Çevredeki odalardan ne ] 
bir horultu, n* de başka tüılü j 
bu sürültü geliyordu. Sade. İlk i 
dakikalarda Elferida'nm karyo
la kasnaklarının çatırtısı yankı i 
di bir iki. O göfdenin altında. [ 
mübalağalı yerleri iyice yatışın-
taya kadar, o kadarcık bir gü-
niltü de olurdu gayrı. 

Oınf de tanyeri ajanncıya 
.kadar ıçözünc uyku girmedi, ilk 
peşin yortrunluga yordu, Saatim 
geçirüıce uyayamadıgmı da ha
tırladı. Ancak zihninin damar
ları içinde bambaşka şeylerin 
Icipırdayıp durduğunu da sakh 
amazdı kendi kendinden Tan-
•crinden sonra uyudu mu sanki? 
Yooo! Bir şey vardı, bir şey. 
Görülmedik bir yaratık karşı
sındaydı Bu, içi dışı aydınlık 
tkıliı fikirli. alabiidiSme ö«|ür 
ruhlu ifian karşısına çıkması 

:ıcan bir mutluluk belirti.sl mly 
di? Yok.sa taHhslzl16tn bir cedidi 
•m'' 

10. Senei Devriyesi dolaisiyİe 
hazırlanan bu sürprizin 

çekilişi Noter huzurunda 
yapılacaktır. 

Adres r Kantarcılar 
Yeni Kozluca Hzti 
No. : 208 Kat 2 

Eminönü - İst. 

VİPER 
ÇAMAŞIR SUYU 

i s t A k ç a m 23(W 

MUU Kütüph«n«cil«r Ar»a Alm« » t v YaptuBia K»*!"* 
n t i l l Yönatim Kurulu Başkanlığından: 

Kooperatifimizin Genel Kurul Toplantuı 21 M»rt 1964 '^'^^•' 
te»i jünü saat 16 de Milli Kütüphane »alonıında ViP'^'*^^,, 
Çojunlulc satlanamadığı talîtırdp, 38 Mart 1954 Cuniartesi günü *5 
m saat ve ayni yerde toplantı japıiacâktır. Bütün oı-taklaru""* 
saygile duyurulur. _ .^. 

Ytrtellm Kuıulu » « l l t " ' 
M*rw Matkul* 

auNDCM. 
1 — Koncre balkanı ve tlö kâtip ««cilmMi 
I — Yönetim Kurulu ve denetçi raporlarının okuamajı * • ""'*jv.' 
S — Yeni Yönetim Kurulu ve üyelerinin ve denetmenMrlıl >^V'' 

mesi, j;»»a-
4 — Yönetim kurulunun belirteceijl tarihlerde yıllık koniur P^, 

aının iki taklitte ortaklar tarafından ödenmeâine kirav v«ril' 
mesi. 

t — Yönetim Kurulları ile bazı ortaklar arsamda daimi miınahM* 
konusu olan Güz sokağına avılan bahçe kapısının daimi "'*' 
rak kapanması hakkmda biv karara varılması, 

« — Balkonlarda halı silkmek, arka bahçelere kâjıt, suprüntü *'' 
mak, balkonları alt kattakileri rahatsız edecek «ekıld* y^^'. 
mak gibi iyi komşuluk münasebetlerini bozan olaylar» ^ ^ 
olunması İçin tedbirler alınmaii. 

7 — Su tesisatının .•peniden düzenlenmesi ve saatlerin *yn***' ' 
için yeni İdare Heyetine salâhiyet verilmesi. 
Dilekler. Ank. AKSAM - * » 

( l lp ınmı ı » f l 
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TUZCUOGLIJ 
HAVA NAKLİYATI SERVİSİ 

I 

•AMBALAJ •NAKLİYAT tGÜMRÜKirME 

iyvdn için ^M^Mj, ^ya^ ÛÂ^I emin.,. 
tSTANAUl rEl> «»|}2S-AI«|KAM mHl I i tS- IZr i lR niıJi i lV • A»ANA m <9'i 

«» 
Ankara Aksan . ^ 
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Sayı: 16«60 I 
p" A ^ 

^ro^^^s^S 

P A ^ İLBN 
Bsshh IM tlra t. t. 4 ürteO •ah(f»)*ı 

• 3l> IIT»: H«i) lahKat) «i Uı«. «ayıp. 
• tMsIclcuı olUm maviid ao ı( «antin* 

kadaT) Oo4uın ntıan nikâh SO Ura 

ABONE: rOBKİYB tçl» • • » • 1 » TS 
Allı «Vlıg; tO t>C Ktliİl ti 
Uradır tTabancı mamlakai 

lere PTT ü c a t ı ıl*v« «dlUr Arlık abena rak><" 

Güneş 6.26 12 26 • Akşam 18.35 12 00 
Öğle 12.24 6.23 »Yatsı 19.35 1.30 
İkindi 15.36 9.31 * İmsak M5 IU.45 

Hicri 1383 Ş e v \ a l İO # Rumi 1379 Şubat 21 

Takvim 
T / \ A H H V 1 r i M l S s T l B . 

Darülacezede ihale 
yolsuzluğu iddiası| 
Milli Savunma Bakanlığı için 44,5 liraya yaptırılabilecek | 
postalların 57.5 liraya ihale edildiği ileri sürüldü \ 

4*AAA^AAAİıAAİı4AAAAAAlAJıJ,A4A4AkAAAA«JkA*t4AAA*Hit4AlA.AAAtAA4444&*litAÂa&a4*44&AAA&A^A»AAAAaAa4AAAAa4AAAA, 

H. B. ÜLGEN 
DELEDİYE Metlisinde Darülaceze'nin bütçesi kabul edildikten sonra, Meclis Başkanlık 

Divanına bir yolsuzluk ihbarı yapılmış ve tahkikat açılması istenmiştir. İddiaya göre: 
Milli Savunma Bakanlığı, müesseseye bir gelir sağlamak amaciyle erlerin postallarının 
yapılmasını Darülacezenin ayakkabı atelyesine vermiştir. 

Manamen 

Umırde bir kaç günden beri devam eden ekmek nkmtııı 
aün civar ilçelerin yardımı ile kıımen önlenmiştir. Bornova, 

Ve ÇiğU'den kamyonlarla ekmek ta;ınmt( bu arada alkali . - "»•'»-* \*c*ı KBiı ıyonıeria eKmeK l a ç ı n m ı ş D U araaa "•»*»-
met" I ' ^* '*"" •'evamh ekmek imâl eimislerdir. Yukarıda, ak-

alabibnek için kuyruğa giren İzmirliler görülüyor. 

^^»m\\\m\r//M\\w/m\\wv/m»mtmti^^^^ 

AKBANK'm 
NİŞANTAŞI «'••"'»'" 

ALTINDAĞ ı*"^-» 
ve 

TARSUS 
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H U S U S İ 
İKRAMİYE 
ÇEKİLİŞLERİ 

Şubelerinde 
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İştirak için, | 
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P o s t a h a v a l e s i i le d t 
h e s a p a ç t ı r a b l l l r s i n i z 

AKBANK 
(Reklâmcılık 796) — 2316 

Günde 200 baraak çay içen MuıJafa Kavas 

Günde 200 bardak çay 
içmeden i$ yopomıy or 
Çay babası: "Çay siniri teskin eder ben 
dünyanın en sakin insanıyım» diyor 

IZMIK, 0/.-I 

^ Ü N D E 200 bardak çay içmeden iş yapamadığını ve vücuaunun 
^ uyuştuğunu söyleyen genç bir şair; «Tavşan kanı rengmde-
ki çay bana i lham veriyor. Çay benim herşeyim, 300 - SOO vay 
içmeden bir şiiri tamamlıyamıyorum» demektedir. 

«Çay babası» Mustafa Kavas Türkiye'deki bütün çay tirya
kilerini müsabakaya davet etmekte ve şöyle demektedir: 

— I «Cay içmediğim «aman 
parmaklarım titriyor ve if 
jcöremez hâle geliyorum. Ça
yın sinir yaptığına pek inan 
mıyorum. Çünkü ben günde 
en XI 200 bardak (,ay içti
ğim halde dünyanın en sa
kin insanı olduğumu iddi» 
edebilirim.» 

Turfondo bademin kilosu 
40 iirodon satıldı 

SELÇUK, ÖMİ 
Şiddetli soğuklardan sonra ha

vaların birdenbire ısınması ile Çi
çek açan meyve akaçları nihayet 
ilk meyvelerini vermiştir. 

Atelye bu postalların hep- j 
sini yetiştiremiyeceğini dik- ; 
kate alarak, dışardan bir flr- X 
maya ihale etmiştir. Firmaya J 
yapılan ihale bf-her postal i- t 
cin ."i?.s lirüriır Yapılan an- « 
laşmaya eöre, firma, bu pa- j 
ranm ?tU lirasını kendisi a- ^ 
lacak. çeri kalan 2,5 lirası- i 
nı da Darülacezeye bağışla- i 
yacaktır. Bu şF''1Ide binlerce j 
posta! vapılmış ve mües.sese t 
yoluyla Savunma Bakanlığı- i 
na teslim edilmiştir Fakat 3 
daha sonra Millî Savunma- i 
ya tekrar pastal lâzım olmuş J 
ve aynı firmaya 44.5 liraya î 
ihale edilmiştir. Bu durum 3 
kar.şısında. Darülaceze ken- 3 
disîne bırakılan postalları 13 i 
lira yüksek fiyatla yaptırmış, * 
bu suretle bir milyon lira ka- î 
dar gelir kaybetmiş olmakta- 3 
dır. Darülacezenin yaptığı 3 
ilk ihalenin yolsu7 olduğu id- 2 
dia edilmekte ve bu yönden 3 
tahkikat istenmektedir. i 

u 

Dünkü duruşmaya oztöık SerenoU, Fikret Hakan la barabar («İdi. Raaimda Sarangll avukaliyla gorufuyoı * 

Serengil'in boşanma dâvası İ 
Söz düellosu,, şeklinde geçti 

Tanık Hakan, tarafların kavgasını ayırdığını söyledi. Bayan 
Serengil'in annesi kızının çeyizlerinin yok olduğunu söyledi 

Belediye Meclisi Başkam 3 
Ertugrul Adalı: »İddia üze. 3 
rinde duruyoruz. Gerekli t ah- 3 
kikatı yapmak üzere bir kn- 3 
rııl seçtik. Kurul müessesere 3 
giderek isi en ince noktasına 3 
kadar inceliyecektir.» demiş- 3 
tir. 3 

Ote yandan et konusu ü- 3 
zerinde de Darülacezede bir \ 
tahkikat açılmıştır. İddiaya « 
göre: Kurban Bayramı günü 3 
müesseseye 300 kurban bağış
lanmış, fakat aynı gün mtt-
ess«eseye 
alınmıştır 

3 
kasaptan et satın 3 

Köy l(itaplığında icarikotOri 
sergisi açıldı 3 

M. KEMALPAŞA. Öa«l 3 
Dün ilçemizin Güllüce köyü m- 3 

tapheında ilk defa olarak bir ka
rikatür sereisj açılmıştır 

Tanınmış karikatüristlerimizden 
Turhan Selçuk. Ferruh Doğan, 
Nehar Tüblek M. Uykusuz ve 7,e-
ki'nin eserlerinden müteşekkil ka
rikatürler civar kövlerden de 
eelen iıalkın ileismi tonlamıstır. 

p ILM artisti Öztürk Seren
gil'in e^i Seyhan Seren-

gU aleyhine açmış oltfagu 
boşanma dâvasının dün 13. 
Asliye Hukuk Mahkemesinde 
devam edilen duruşmasında, 
Fikret Hakan. Öztürk'ün ar
kadaşı Nik« Baglıyan ve ku
zeni Engin Coşkun tanık o-
larak dinlenmiştir. 

Fikret Hakan ifadesinde, evlen
diklerinden I gün sonra öztürk'ün 
evine gittiğini, eşler arasında hö
yük bir kavgaya tanık olduğunu 
ve kavgayı kendisinin ayırdığmı 
lıelirtmistir. Niko ise, Seyhan Se-
lengil'in, öztürkle evlenmeden ön-
te bir baskasıyle nişanlanıp nikah
lanmış, sonra da ayrılmış olduju-
nu söyliyerek: 

• Oztüık bunu, avlandıktan M B - ̂  
ra öirandi. öğrenince büyük bir » 
»ok gacirdi va Sayhan'ı «vdaB koy- t 
mak iatedl. Geçinamamalerinlıı an f 
önemli aabebi budur> demı^tlı. t 

öıtürk Sar«Bgirin a»i, koridorda avukaliyla görüşüyor.. 

Duruşma devanı ederken, duru6 
ma salonunun önünde ayak Oltu 
bir basın trplantısı yapan Seyhan-
ın annesi İse öz türkü suçlamış ve . 
«Ban kızımı bir kamyon deluau ç«-
yiıla gönderdim. Evlarindakı a«-
yaların hepai kıaunındır. Gariya 
geldiğinde sırtında aadaca İki kat 
yaıUk elbise vardı» demiştir. Du
ruşma yeni tanıklar dinlenmeli ı-
çin başka güne buakılmıstır. 

' »»»»»»»»»T»T V»»TT»TT»TTTTT»»T»TTyyT»»T*»TTT»TTT»»rT»» 
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cak olon W64-6SiÖüriŞm 
fuarında İ^EW-yCm şelİır^-' 
nm mhofîft olacoksmıt. 

Ehliyetli Usta Aranıyor 
Kablo bodinözıj çalıştıracak ehil ustaya ihtiyaç vardır. 
Dolgun ücret verilecektir. Müracaat: Şişli, Büyükdere 
Cıddesi No 49 Vural Vuraldor fPaal 1706ı 2329 
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BAMBI ve 
1 CARI^OUSEL de PARİS 

1964 Revüsü veda temsilleri 
Bu akşam ve 6 - 7 - 8 Mart geceleri ve 

8 MART PAZAR MATİNEDE 

Tel: 47 16 30 - 47 16 31 
İstanbul Reklâm 243/2-327 

İmamın üzerinde de 
bir tabonca çıktı 

KONYA ö ı a l 
Ortakaıaören köyü camiinde 

iandarmalsr tarafından yapılan a-
ramad. halı ve kilimlerin altında 
bes tabanca, on kama ve cok »a-
vida mermi bulunmuştur 

Cami imamı Ekrem Özcan'ın ü-
zerinde de bir dolu tabanca bu
lunmuştur Camii silâh deposu ha
line gefire.ılc' aranmakta olup i-
mam tevkif edilmiştir. 

^Wij)^ö/8(ll;bü # n e , bütün milletlerin fikir, Saıt'ot 
^e iİ^Sn^'"İîi^^el^rıyfe buluŞGçgkftifi bir fcpvşok 

SABENArM'S^Jnfflr!§^^ Ameftka fiyatlo-

Vctkılı seyahdt d'ccntetik;.,veyd SABENA;:ji»İ2C bu husustd her turlu 
bilgiyi vermeye liaZirdlHiiiiiiiİiiii:::.:.:^::;:::::::::::;::' • 

* "̂  • '•!:iiİiiİ:İ:İJİiiİ::İii:x:l:İ:-
'!;;•:;;•;;;••;;;;;•!;•;;•;:!' -NEIM-YORK oünyı Fuınnın »nboiu UNISPHERF 

DKP SAÇ 
Çekoslovakya'dan 16.12.1963 tarihli Resmi Gazetede ilân edı-

len i 600.000,- lik D K P saç için elinde belgesi olan Sanayici 
lerin Nisan 1964 teslimi mal alabilmeleri için bu husustaki ak 
rediflerinin 203.1964 tarihine kadar 

FERROMET 
firmaâma transfer edilmiş olmasının icap ettiğini büdirirİE. 

DEMİR KERESTE TİCARET A. Ş. 
Galata, Tünel Cad. Transtürk Han 

TFL 49 11 41 Telgraf: DEMKERLİM 
İst. Akşam m\ 

Gençlerin sevgilisi ünlü Itolyon şontörü 

PEPPiNO Di CAPRi 
(*] Retmt t«>dıke tabıdıı Özel orkestrası refakatinde. 

SABENA ile en çok iiıtimanı 
"»"fin yolcu olacaksın^ MBE^'H^ 

BEIÇİKA HAVA YOILAM 

Bugün AUAS Sinemosında 
«.,5 matinede, ve 9.15 suarede iki KONSER veriyor. 

Biletler. ATLAS sinemasında satılmaktadır. 
İstanbul Reklâm 273/3328 

IlÂncUık - 8771-2332 tt**^*—*********** 

10 lira için orkadoşmın 
başını balta ile uçurdu 

BURSA, oıal 

Karaca.iar köyünden 27 yaşın
daki Ibıahım Çerik, lo lira için 
İbrahim Havbeyi ba^mı balta ile 
uçurarak öldürmüştür. 

Tlı.Şlı^KkrK 
PTT. Sanatorjum ve ııasiaha-

ııesinde esimi uzun müddetten 
beri çektig, ızdıraötan kurtarıp, 
iki ameliyatını aynı anda mu-
vaffakivetle başarın ikinci defa 
sıhhatine kavuşturan bas-la şef
katini esueemeyen. 
Sayın Başhekim ORHAN TAN 

j Bilumum tedavisinde nazik ala
kalarını gösteren göğüs hasta
lıkları mütehassısı Sabahattin 
AĞLARCA ve röntgen nıüte -
hassısı Baha ULUÇAY beylere, 
ince ihtimamı ile uzun zaman
dır tedavi eden doktoru jine
kolog operatör Osman Hısım 
ameliyatında yardımları doku
nan operatör Anra Tas'er. Nec
det Kumcu Cavidan Dorup ve 
oaıısınnancı Nusret Yaıis, bey
lere ctejtrli servili heır.'-lreleri 
Ras hemşire Fatma Özgür, Ta
laş Gülbay. Pervin Akıncı. Zü 
hal Filiz hanımlara. hastalığı 
boyunca alaka gösteren Ayşe, 
Nazife hanmlarla bütün perso
nele teleton telgraf ve hasta-
honeye gelmek zahmetinde bu
lunan »kraba ve dostlarımıza 
minnet ve şükranlarımızla bir
likte teşekkürlerimize vasıta 
olmanuı sayın gazetenizden ri
ca ederi? 

Cll ?TT mtmuıu 
CtUlıtlIn Kan v* 

C*>inda(| ailni 
Iımtt. 

Aknam Ittanbul 2313 

«Kapalı Zarf Usulüyle Menkul 
Mal Satışı» 

istanbul Defterdarlığından: 
10355,25 lira muhammen bedelli 776,64 lira teminatlı İs
tanbul Toprak ve tskân Müdürlüğünün Tuzla Göçmen 
Misafirhanesinde bulunan 33 kalem eşya ile tahminen 
1430 kilo tutarında bakır ve 13 adet aliminyum leğen. 
(Fazlasının bedeli tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir) 

553—4887 

7030 lira muhammen bedelli 527,25 lira teminath Kadı
köy Moda Kız Sanat Enstitüsünde bulunan 5 kalem ah
şap malzeme ile tahminen loOOO adet Marsilya kiremidi 
»Fazlasının bedeli tahsil noksanı alıcıya iade edilecektir) 

553—4937 

5122,45 lira muhammen bedelli 384,18 lira teminath İs
tanbul Bölge Ziraat Okulu Müdürlüğünde bulunan 22 
kalem hurda malzeme ile 155 adet portatif ve demir 
karyola. «Fazlasının bedeli tahsil noksanı alıcıya iade 
edilecektin. 653—468? 

3000 lira muhammen bedelli 225 lira teminatlı Beykoz 
İstanbul Boğazı Mania Grup Komutanlığında bulunan 
35 parça dubadan ibaret punton. 553—48^0 
1837.30 lira muhammen bedelli 137,80 lira teminatlı Bal
ta Limanı Kemik Hastalıkları Hastahanesi Baştabipli
ğinde bulunan 134 kalem muhtelif cins hurda eşya. 

553—4fi76 

1715,75 lira muhammen bedelli 128.68 lira teminatlı Şişli 
Çocuk Hastahanesi Baştabipliğinde bulunan 76 kalem 
hurda malzeme. 553—4897 
3200 lira muhammen bedelli 240 lira lemmath Kuleli As 
keri L t e i Komulanlığının mvA\V f'i""i"«n 40000 kilo 
yemok artıkları. 590—17 

1600 lira muhammen bedelli 120 Ura teminatlı Hahcıoğ-
lu Levazım Okulu Komutanlığının senelik tahminen 
20.000 kilo yemek artıkları. 590—6 

Yukarda yazılı menkul mallar 16.3.1964 pazartesi 
Sünü saat 15.30 da Milli Emlâk Müdürlüâ:ündeki Komis
yonda ayrı ayrı kapalı zarf usulüyle satılacaktır 

isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarlfatı dairesinde 
hazırlanmış lekliî mektuplarını mezkur tarihte en jjeç 
saat 14,30 a kadaı Komısyün Başkanlığına vermeleri 
fazla bilgi için adı çeçen MüdıirlüSr müracaatları. 

(Basın 2602 2325) | 
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Moria Callas 
ve Onassis 
banşlılar... 

Geçen yılki yat gezisinde Onassis 
Prenses Radzivllle'e aşık olmuş, 
Prenses de bu aşkı reddetmişti 

j^KR şeyi var: Petrol gemilerinden bir donanma, bir ha
vayolları filosu, dünyanın büyük başkentlerinin lıep-

slndekl bankalarda hesap, bir milyon dolar değerinde bir 
yat. İnsanlar ve vicdanlarına kadar her şeyi satınalabilir 
Ama aiamıyaeağı, parayla elde ^demlyeceŞ) tok ^^^'•: »pv 
var: Gerçek anlamında ajk! 
Bu hesapsız servetin <îahibı Aris 

totle Onassis. cebindeki şişkin 
portföyü ve bir siırü Çek defterle 
rlyl« ktndlnj «ok rahat hlsatdebı 
Ur, «ma paraya önem vermiyer 
v« kalbini ancak sevdiği, sevebl 
lecegi Mr msan? veren kadınla 1 
kareısınd» bütün rtbflr erkekler 
d«n hic farkı yok 
KÎRIK KALP 

Denizlere ve havaıara nd'uır. o. 
flujjunu hilen. Iıç hayatında dün 
yanın büyük şirketlerine rıthatca 
foz geçirebileceğine emin olan 
Önatais. altmmna yaklaşan bir «r 
kek olmakla birlikte, sevimliliğini 
ve kadınlara kendini bejendlvıpo 
«üçünü henüz yitirmiş değil. 

Ama bu sevimlilik ve baştan 
çıkarma kabiliyeti, j«cau«Hne 
Kennedy'nın kız kardeşi gflzel 
prtnaes I-ee Hadzivllle'yl kollarının 
arasına düşürmeye vetmedi. 

Henüz ."(n va.çında ve gerçekten 
Darıltılı bir güzelliğe aahlp olan 
Prenses PadziviIIe. Onassis'in kal 
Mnt ktrdı. 

Onassis onu kocasından ayırıp 
arkadan ri» onunla evlenmey» ça
lışırken, Radzivillc meden! nikâh
tan sonra '1959 yılında kıyılmıştı! 
5imdi dinî bir nikâhla bu evlili-
ti dah» cok «aSlama baSladı 

ALDANIŞ 
Bir ay önce Londra'da Kıyılan 

bu dinî nikâhla Pren.ses Lee. ko-
Câaı Prens Stanislas fladziville İle 
itUânlar önünde oldujtu (ibl Taun 
ününde de evli olduğunu ilân et
miş oldu Onassis ıcin, hu, »c- bu 
aldanışı da acıjSa vuruyordu 

Onassis. nrensesi çoktan ben t;ı 
nırdı. Fakat onu gerçek olarak 
«keşfetmiş», daha do|ru btr de 
vKIe onu askın gözleriyle göre
bilmiş delildi. Bu da ancak geçen 
vtlın Eylûl ayında «Chrlatlna» ys-
tıyla yapılan gezintide oldu 

Bu defaki davetliler Uateaındı-
ıVfana Callas voktu. Her zaman onii 
tahıla edilen lüks ve ihtişamlı ka 
nıara, bu kere Onassis tarafından 
Prenses I.Ce Radziville'e açılmi.ştı. 

(Devamı 7 inci sahMcde) 
CKIUS, AmcriKH aar) uçakla Londra'ya geldiği gün (yukarıda) ve 
har saman dellımen olan Callaa'ı Onauia hayranlıkla seyrederken 

O^MMMMMMMMMlıAiO^t^^i^»^^ 

Çok yaşamak isteyen 
sinirlerine hâkim olur 
Sinirden l<urtulamıyorsanız yol yürüyün 
çimen biçin ve hattâ çamaşır yıl<ayıniz 
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asabi insan yaptığı gibi, bir çok ciddi hastalıkların başlamasında da önemli rol oyna- r dönmem herkes için dana na-
maktadır, İnsanın kişiliğini elinden aldığı gibi, çevresindekilerin de hayatını tatsız bir hale; yırlı olurdu! Ben ise oiinassa 

SİNİR gerginliği, yirminci asrın en önemli tehdit silâhlarından biri haline geldi, çoğumuzu,: : r u d a n doğruya 

şetlrlyor. 
Belirli bir derecede sinir gergin

liği normaldir . hattâ bize yarar 
bile. Bir futbol maçı seyreder
ken, heyecandan avaz avaz bağı
ran bir kalabalığı düşünün. Ama 
maç sona erdikten sonra, evle
rine dönen maç meraklıları, sesle
rinin müthiş kısık olduğunu far-
kedeceklerdir. 

Ara sıra heyecanlanmak her 
kesin muhtaç olduğu birseydir. 
Ama devamlı heyecan ha.vatımızı 
tehdit eder. 

Hayatta, ola gelenler herkesin 
kanını bir anda tepesine fırlatma 
ya yeter de artar-çoftumuz bu du
ruma gelmemek için en ufak hir 
çare bile aramaya kalkmayız 

Kendi kendimizi kontrol altuıa 
almanın pek kolay birşey olma
dığını bihyonım, ama acaba ye
teri kadar gayret gösteriyor mu-
VII7? 

N'eden göstermi.voruz'' insan ka
rakteri, bazı haksız söz ve hare
ketler karsmda cok şiddetli re
aksiyon gösterir: tenkide uğradı
ğımız hakaret edildiği veya canı
mızı sıktıkları zaman içimizdeki 
huysuz benliğimiz derhal saha 
kalkar. Bize bunları tattıran in
sanı aynı şekilde hırpalamak, doğ
duğuna oısman etmek isteriz. 

Sinirlerimizi kontrol altına al
dık diyelim, ama vücudumuzun 
gerginlisini bir anda vok etmemi
ze imkân yoktur, tste bizi hırpa
layan çjddl rahatsızlıkların ko-
ca.Pına atan budur. 

Asın sinir gerginliklerinden ka
çınmak için ne yapalım? Rfzt bu 
duruma düşürecek atmosferden e-
Itmizden geldiği kadar uzak dura
lım İstemeden bir kargaşalığa 
karışırsak, sükûnetimizi muhafaza 
ederek hemen volumuzu değiştire
lim. Kavga ve.va münakaşaya doğ
ru yönelen bir konuşmaya gir-
mevellm, tatlı dit vılam deliğine 
sokiir. unutmayın, 

Diyelim ki. ne vaparsak y»pa 
İmi, <;inirlenmekten kurtulamıyo 
ruz o zaman bedenî yorgunluk
ları deneyelim, vol vürüvelim. çi 
men biçelim çamaşır vıkayalım, 
ağır is «örelim. 

Korunmak, tedaviden daha iyi 
hirsevdır. Sinirlerimizi kontrol al-
tma alırsak, sağlığımızı korumuş 
olacağımızı unutmayalım. 

; bunu istemiyorum. Bu yüzden 
: de, Filipin altınları Fortipıs'-
; in haydutlarından belki dada n-
Z yade korkutuyor.» Genç k i ' l ^ 
; böyle konuşurken Sarayı -îmuz-
: l a n n d a n yakalamış ve sarsmaya 
: başlamustı. Bir yandan da di-sle-
: rini sıkarak söyleniyordu. «Fa-
E llp benim umurumda değu, an 
; ladin mr? Ben, .'\rno"'ya k i ı v s -
î mak istiyorum. Arnoya! Bunda 
: anlaşılmayacak ne var''..); 
: «— Sen delisin Kater in! O a-
; dam senden netret ediyor! S e m 
; daima hor gördü, sana daim.n ıs-
: tırap verdi.» 

: «— Ama Den onu seviyorum. 
; Mühim olan da bu! Sadece hu! 
; BurRes,>e kraliçe olacağıma, var-
; s ın Oriean duvar lann ır alt ına 
; gömüleyim Yeter ki son nefesimi 
: verirken elim onun eline aeg 
: s in 

Çeviren: M«r«l G A S P I « * ' ' ' J 

Çingene kadmı bundan «^^"i 
Katerin'l arkasında mahçup ^̂  ; 
de bırakarak odadan Ç'''"' jo; 
kat genç kadının ou msSJ ^^^^ \ 
oldu. Sara'nın düşünebileni ^̂  : 
n in hiçbir önemi yoktu. '^^^ '; 
in aklı, fikri, istediği «amMi ^̂ ; 
s ini o kadar tatlılaştıratJii«ı ; 
bir türlü unutmaya m"^* A y ' 
lamadıSı o sert bakışlı «"*"'j , . : 
di. Onu tekrar göreceği *» '-, 
11 dakikanın ümidiyle y^ ; 
du.. . ; 

Bütün .sabahı .güneşin »jĴ Ĵ ,̂,; 
gümüş renginde bir l'"^, ,̂ <i 
benzeyen tyon Nehrine " * • " . ; 
hayal kurmakla geçirdi ̂ '^^^^^'•, 
de bulunduğu .sefil&ne a« ^.,; 
ve kendi esirlik durumun" ^^^; 
leşine unutmuştu !«> • ',^,,v«i 
ra Tranşmer vemefivle •• ̂ ^ ; 
girince korkudan verinden • ; 

radı Pis pis kokan '''''''**'. o • 
lim keçi eti. a<lı2:!n tpsırıyıe_.^ , 
na pek lezzetli geldi Kurzo"^"^ | 
tosunun keçilerinin *" *?'1,MI '• 
^•ıklı akıbete uğradıkları M ' ; 
Hydi! • 

s a r a sert bir har.'kerı, Kale ^ ^^^„ , ^j„de: ı '""'"fi 
nın ellerinden kurtuldu «O'.m- , ^ „ „kıntı.s,ndan bunalarak ' ^ 

çirdi Hor ppcer^ riakiksnm ^ '• 

insanın sinirlerine hâkim olması için en İyi çara açık havada 
bahçe işleri İle u^raımaktır. 

CUNŞIfeAY 

KİRALIK EMLAK 
Moda Cadde.sı Kâgııı sokakta yeni yapılan Dinanın A blo-

kund-ı beşinci kat. on numaralı daire kiralıktır. 

Özfürk Serenjil'i 

FILMINDE TAKOIM eOER 

Müracaat: '.'1 49 34. ist, Akt.mı 2310 
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* CnUNOİC KOMBİNASYON SET VE f 
* SAH.VVK İTALYAN YATAK ODA.SI TAKIMI • 
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Teavikira Cad. 29/31 Kat: 4 Tel: 4* 3« St 

İst. Aksam -

; rının 
: mı acıtıyorsun!» diye sitem "iri 
; «Sen sahiden aklını kaçırniüva-
; sın» diye bafiıırdı. «Fortepis'in o. 
; pücükleri seni bir gecede ou ka-
: dar nu değiştirdi':' Efendisinin ge 
: iip kendisini çözmesini oekleyen 
î kazıea baglı bir keçi gibi sahr^ı 
; memt senin tavsiye e tmene şaşı 
I yorum doğrusu Ne kadar afgı:j-
S missin'.' Ama. kim bilir, belki de 
5 Portepis'in al t ıncıklanndan man 
; rum olma,smı i s temiyorsun» 

; Sara. suratltıa bir şamar v>'miş 
• gibi geri geri gitti Hazin üir 
: sesle. «Bana Dunları sen mı söy 
Ş lüyorsun Katerin':"» diye inledi. 
; «Yoksa bir tek gecede bırbırımı 
I ze düşman mı olduk'^ı 
; «— Ben senin düşmanın fieö:i 
: lim Sara Sen artık ben! arıMmi-
; ynr.sun Buna da benini aklım eı 
; miyor Bundan sonra uernm n"»-
; yatta ancak bir tek gayeni o la 
; bilir: A m o ! Ona kavuşama/sa ın 
: bu dünyada işim kalmadı demtk 
: tir.» 
; .Sara başını eğerek kapıya vllrti 
; dü. Arkasındaki gülünç elbise 
j şimdi güneş ışınlarının yolu üze-
: rinde ışıl ışıl yanıyordu. Kadın-
: caŞi2 odııdan çıkmadan önce t'lr 
: kere daha döndü Katerin o 
; zaman onun yanaeında bir ya-
: şın parıldadığını farketti. 
: Sara boğuk bir .sesle. «Sana .:ız 
z madım » dedi. «Zira hâla ıstı-
; rap çektiğini ıbili.yorum Bu ^e-
; ce seni şatodan çıkarmaya çah-
: şacajSım. O vakte kadar sesini çı 
: karma.. .» 

tıru bir tehlikeye eehc olduŞn 
Şato-^unriakı günlerim ^^^^Z,\ 
misti Fakat Katprin tın 
korkudan çok 
du6u 

ümidi' eh.-ı^i! 

garip bir heyeranm ĵ̂ ı̂ ,̂; 
çesindeydı Bu ise aynen ^ ^ ; 
kadar ıstırap veririydi ^*^*M '' 
nun hemen o ak.sanı Kulanı ; 
kurtulacaeını vadetmiştı ^ ̂ , \ 
bu -sin seklini izah etmem • ; 

sevi"' ;: 
Katerin güneşin batısını 
le seyretti 
du. . 

Z a m a n v; akla: «ıV' 

of>M'>'^"\\ Fakat Tranşfer'in - ^ 
aksam venıeSinden sonrfl di' .^ I 
atler uzamaya devam ' j^ I 
Şatonun niitün ışıklar' • ' ' ' " ' , , j 
ker sönduet) halde , 3«rr ''̂ '̂  j 
görünürlerde vnktu Cok ^ ^ ; 
den ortada nöbetçilerin * * ' ^ ^ ' 
madeni ayak seslprinden ''* . 
seda kalmadı Beklemekten -̂  j 
rulan ve bezen Katerin t*"^ • i 

tıp uvuyacaî ı sırada. ''*'"..„^ î 
sizce açıldı ve Sara s"''''" 
Çingene kadınının kıyafeti ' ^ 
bahkı gibiydi, fakat bu »''f*'' ^ 
lann ın arasında koca bir IP * 
dalı ta.şıyorddu. 

fırlU^'î 
Katerir. yattığı yerden '." jj)! 

rak, «Artık geleceğinden <*"' ! 
mi kesmiştim.» dedi. ! 

(Devaıtıı " ^ i 

CopvTİnght Opera IMundi \ 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l " ' " 

l^^^ ı^ ı^^^^^^^^^^^^^iM^^^l^M^^^I^V^MMMMM^^iM^^^^e 

Fal 
O 

ö 
o 

KOÇ: i21 mart - 10 nlaaA) — Sial 
••v«n blrİAln hlilartn* gazehen de le 
ri vermekte katancU fi lnrtını ı 

S M A : 121 nlaan • 20 mayıs) — levg i 
««MerUarlıUade 4a öfkaleıljılade de 
ölçülü elmalıaın». 

İKİZLCR: (21 mayı» . 11 haatran) — 
Bir dUtUncenlıl garceklaKlnnck 1-
cin daha enerllk davraımıalMinıt. 

YtMGEç: (22 haı i ıan - 12 taaımus) 
— Etini* ve aile çevrenUl* aataf-
m a s l ı ^ meydan vermeyin. 

ASLAN: 123 temmuı - 2t ağvaioal — 
ÖikeleTinize yenUmek aUe yanUa 
şeyler yaplınyer. 

TERAZİ: (23 eylül - 22 ekim) 
Har leye k a ı d koymanu, 
evdljtlnlı Inaam •lolrleadirlyor. 

# TEAAZt: (23 eyUd - t t aktan) - Pa
ra tıkıniılaıınıı daha kOlttya «iiml-
vecak, blT yardımcı bulacakaımr 

A K n c P : (23 ekim - 21 kaaun) - Sağ 
İMB temellere dayanmayan setlere 
aldanarak hareket etmeyin. 

® YAY: (22 kasım - 21 aıalık) - Bu-
';ün karşılatacağınız bası ceiln mese
leleri ao^ukkanhlıkla cbaaMlirsi" 

OÖUAK: (22 aralık - 20 ocak) - »ir 
destunuıdan alacağınız mektup, sis) 
likan meseleler! halledecek. 

KOVA: (21 ocak - 1» »ubat) — P»'« 
bakımından bir kaşane başka bakım 
lardan da kazançlara yol açacak. 

BALİK: (20 sufcat - 20 mart) 
«abit flkİTİerlnic -üstinden sinirleri-
n l ı boıuk, neşeli dostlar arayın, 

nımrırını-ırı ' • - • • • m^m»^^^»^^ 

t» 
20.00 Seçmeler 
21.00 Her ülkeden """ 
21,311 Dans mUstOl 
22.00 Güzel melodiler 
22,90 Halil miitik 

POLİS R A D l O S t Ü ^ 

""" 41) » o l (Kıta Oal«a 4'? 

O 

R almaca 
SOLDAN SA&A 
I — DUlpUnlı 
IdMa. 1 - Es
ki. 3 - Paaar-
lı#ı aeven. 4 — 
Btr m«TV« Bir 
h»rv>n. S — 
öy le mi anla-
ntl ıa , Senuna 
Mr haıi ekle-
alfM orgaa. t 
Btr hitap, İı-
takli e l u . 7 -
SMıret, H » ı t -
i«p«tıUrın bir 
hsr«k*tiıı| lia. 
d* içli) kulltnılır. 9 
l«n mikam. 

YUKARIDAN AŞAĞI 
1 - Ku». Ve. 2 _ itibarlı. 3 - t»»J. 4 _ Ar-

«d. 2 -- Bir ifaret, Denkletlirroe. 3 — özel 
yer. Bit nota. 4 - Dilekte bulun anlamına 
emiz. s Terl i ruhla llglU, Mükemnel . « — 
SMkİB ıcs, Mlllat. 7 ^ ÇekleUik. I _ Dün
yama iki ucu. 

DONKtjr BULMACANIN ÇÖZÜMO 
SOLDAH SAflA-
t - Kılavuı, I - Ui, Runiı. 1 — dimili, 

4 - tMfl. 5 - ViM, Kın (»«tu). I _ Sttrr* 
(l«fii), U. 1 _ Likıp. I _ «jt, Mm. 

YUKARIDAN A8AAI 
I - Ka#. J „ ttlbırh ) _ \n{, 4 _ Af-

i fi4(Uc. S - Vib, Sam. t „ Omrtıı. »•, T -
S Zt, Tn, t - Ztika. 
' " * " " " * * nnfinnn 11,1.1111II. ı._ 

8u KÜÇÜK ÇOPT 
UÜI^TB îk:i TAtslE 
HOROZ OI.VIA2 , 

s,30 Günaydın 
7 3« Hafll müsik 
7,45 Sar eserleri 
SİM) Habreler 
1,10 Hafif meledilcr 
»,30 Ev kadınının 

12,02 Ceşjtlı melodiler 
12,25 Kürük llânUr 
12,30 Sirkıl ir 
1100 K ı b e r l n 
13.15 Ööle konseri 
13,40 «?arkı: C Akin 
14 00 CesItli melodiler 
1430 Ovun havulan 
14 45 Türküler 
17tlJ Şarkı: N. Güler 
17.15 Üstiın Poyrajoğlu 
17.30 Ocak ban 
18,'lO Reklâmlar 
19,0(1 Habreler 
H 25 Hav» durumu 
H,10 Surkı: t, yUMrr 
IİSO UYkudıın «ne* 
19 55 Kütük llAnUr 
Ô.Oi) Dtn • Ahl«k 

lOllI 9arkı: C, Sovlfr 

lI.üO Şarkı: S. Tanur 
11.20 PUk dolabı 
11,411 Türkü: N. Tok»"» 
18.00 Şarkı; B Aksor 
16,211 Ünlü orkestraisr 
18,40 Türkü: T. Türk»" 

•J,.«W««.«»>«....^».M~<..<»>wıV»i<,.<»^,».>..«.w.«.«....- •,-,^,-„--.-,ı-ı,-u,,,,.Tı..uruı.i.jır.i 

inenta-Tivafro 
ATLAS: Kr.Dtanın İolıka-

mı: Gary Coooer 
EMEK: Eksodüs. Renkli 
İNCİ: Saskm baba: A. 

Isık. 
KERVAN: Kükreyen la 

re: Kenkli. 
KONAK: Arka Sokak: 

S. Hayworth. 
LÂtX: Canavarın Ço

cukları: 
LÜKS: Saskın baba: A. 

Isık, 
LEVENT: Sürgün Yolu: 

t BerBtnan. 
RÜYA: Eksodüs: Renkli 
SARAY: Kara şeyhin in

tikamı: R. Scott, 
SİTE: Eksodüs: Renkli 
SAN: Koçum benim: A. 

Isık 
TAN: I.,emi Yosmavı alt 

etti: S. Costantin'?. 
YENİ AR: Kdepsi?. şeh
vet Kadını: Elsa Mar-

tinelli 2 Hafta 
YENİ ATLAS: Koçum 

benim: A. Isık 
YENİ MELEK: Eksodüs 

Renkli 
Y E N I TAKSİM: Koçum 

benim: F. üirık 
YILDIZ: 1 — Yarın bi -

zimdir: O Günsirav. 
2 — Baltı balık: F. 
Hakan. 

İSTANBUL 

MILLt: ıBaljt): Çiçek
siz Bahçe N. Çehre 

RENK (Fatihi Arka So
kak- S. Hayıvorth. 

SIK: Saskın baba. H. 
KocviSit. 

'YENİ (4ehzadebBii| F,k-
scdüs: Renkli. 

YEN»: (Bakırköy) Ben 
Hur: Renkli. 

R.40IK()J 

•k 

FATİH; VEDINCI KÖ
PEK Hcrgün 21. O»»*'' 
1530 

İSTANBUL (Elhamr»' 
MESHEDI VE SADİ'' 
ZEVCELER: Her f^" 
21.1» Çarşamba f̂ "' 
martesı Paîar 'S de 
GENERAL ÇÖPÇATAN 
Heıgüıı 18.1.5 cie. 

GEN -AR; DflSMAN C*' 
ÇEK GÖNDERM** 
Çar.'iannb» tıarıc ti-*** 
Cumartesi oazar '* 
HAVVANAİ BAHÇE ' 
Si V, CEPHEDE P'K 
NİK: Çarşamba ««'''* 
hersün 18. 

KENT OYUNCULAR" 
(Dormen TlyatrOf»' 
GÜLEREK GİRİN C»' 
samba hariç herıtün '* 
Pazartesi 18 ve 21.15 d«-

KÜÇÜK SAHNE: BÜ. . ' 
TÜN KADINLAR GÜ
ZELDİR: Salı. Çarşam
ba 21.15 BÜLBÜLÜN 
•SESİ: Perşembe. Cum» 
Cumartesi Pazar 21'1' 
avrıca cumartesi. P*' 
zar 17. de. 

AKSARA V KÜÇÜK OPE KARACA: L A H M A C U I * 
RA: GENERAL ÇÖPÇA- C^'MmtRfVrTt P»' 

TAN Pazartesi ttarıç zartesı narlc her «Ü" 

ÇELtKTAS: Koçum be
nim: A. Isık. 

SİNEMA 6;i: Gençlik: 
Gençlik C. Richard 

OPERA: Saskın baba: 
A Isık 

ÖZEN (Yeldeğirmeni) : 
Asi eenelik: E. Som-
mer 

SÜREYYA: Eksodüs: 
Renkli. 

SUNAR: (Üsküdar) Ek
sodüs: Renkli. 

YURT: Koçum benim: A. 
Isık 

REKS: Cıleuı ıhtiraa: 

r İVAFKOLAB 

F.ksodüB: 

ALEMDAR! Kocıım be-
ııiın; A, Isık, 

AYSOi Koçum benim: 
A, Isık. 

BULVAR: Koçum be
nini: A. Isık. 

MARMARA: 
Renkli. 

K U I - O P - (Senradeba») 
Saskm baba: H Kocvl-
iit 

TUNCA ıGazloımanpasal 
1 - TıJ Gibi Delikanlı: 
T Ollnu 2 - Zorlu 
Dgmat: Ayhan UıK 
MEUKi (lE.vüp)' Sdü-

kın baba: A. Isık. 

her «tin 21.15 çarşamba 
cumartesi, nazar 16.15 
de 

ARENA: SEZAR VE 
KLEOPATRA: Salı ha 
rıc der gün 18 ve 21.15 
de cumartesi • oarar 
15.30 da 

AZAK; İPEKCt MER
HUM Pazartesi hariç 
curra 21.15 cumartesi 
pszar 16.15 ve Zl.l.î de. 

B U L V A R : KART HORO? 
Pa7.aıtesı nane HerRtln 
2 ı . i5 çarşamba cu
martesi ve oazar 16 Ib 
de 

DORMEN: ŞAHANF ZO 

21.30 Pacar 15 de 
KADİKÖY: ÇIN ÇIN S*' 

«rün 21 de 
ORALOĞLU: K E R E S T B -

C\ TEVFİK BEY: P»' 
2art«sı hane, hereil" 
'115 Carjamba 18 cu-
TiartM), narar 15 df. 

SAAT I OYUNLARİ: 
'Tevfik Bilge Karaca
da) SASKIN K O M S E R 
Her gün 18, Pazar ) ' 
ve 21'de 

SİTE: EVCİLİK OYU -
NU: Her «ün 21 de. 

TEPEBASI: AlTI KIS' 
VAZAKINI ARIVO.'Î 
.SBII Derwmoe. rumar-
tesı hane her gün 71 d* 
Da7ar MSO da 

ĞORTI.BH PiiirtMi Ö I K O D A R : İSYANCI • 
ftarlf t\tı titt ÜI.IS d» I.AR rum, hattı «'i' 
çarşamba 18 cumarteaı »tin 21 H» Ptatr iT»»-
I» da rt 15,3(1 da. 

' * • • ' * * ' * • * . . . . « « « « . . . -»-nfWıfv«r>(M<«o^m,^^,t, AA*S<M^^»A<^^^A<» ,̂̂ W»#^y^# * ı ^ " » * 

lauiyaj SıBiblı 
MALİK y O L A C 

a*B*j yarın Mtıdıirtl: 
• — OĞUZ AKKAN — " — 

SoruaDlu razılılat) Mudttrü: 
DOâAJN CAN 
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G . n . Batkanı Dr. K w a m . Nkrum. l i a y » » a m . n d , bir baUU polUikacı kadar İyi bir hal ipl lr . 

ZENCİ LİDER 
NKRUMflH 
KAFA TUTUYOR 
Halk ona "Kukudurhi,, yani "Kılıç 
işlemez,, adını verdi. Her şeye 
foğnıen yamyamlar Boşkanı yiyebilir 
S<̂>N zamanlarda Amerika Birleşik Devletlerine meydan 

okuyan, kafa tutan politika adamlarmm başmda eski 
^ngiliz Altınkıyısı Sömürgesinin, şimdiki bağımsız Gana'nın 
^^deri, Başkanı, Devlet Reisi Nkrumah'ın geldiğinde bütün 
Ounya iıtitak etmektedir. 

b a « „ !" ' ' ' ' '^ lesmı bazen fırak'l.. 
verlii=w'^'^^ kostümlü, bazen ise 
ttn 1 1, ,^^"ld,klan bir çeşit peü-
Adam ' ^ ^ " " " Afrika'n Devlet 
Isrn, ı' ^"""™üzün savılı meshur-
Afrik .? ^"''^" ^'^ '^" bakarsmız 
«tiD , I °^^' 'e 'ler başkanlarına 
m,5 g ' ,'•; »'•'esi gün kafası kız-
tir b '^ h '^ '^ «vervansın> etmış-
SovYen ^^^^ ^ " " «dayısı, geçinen 
bırakm» ' " « ^"^ ^"t»'" verlerini 

.Bütün bı 
" lakta r âleme meydan oku-
veti T ^''''^*^''>n bu adamın kuv-
ki ,v ,„T^**" Mlir? Kime güvenir? 

"'^ davanır?. 

«^ İSTİVAN OLMADILAR 

' s 'öldr!,"-f''' '«'•at-'idan birkaç ke-
•C«mwu"'" '^^^ kalkışılan Gana 
fıısunu h f^"'' l ^^ve t in i ve nü-
tından , ' "n kendine olan inan-
[Jiki (î "'""• Eski Altın KIVISI, sim 
Papaj.,'^"*' 'nsiliz'lerin ve Katolik 
Jilen H ^ " " **"'"" çabalarına ra»-
r e m e d i S ? ^ ' * " ' ' ^ ' " ' " ' ' « ' ' ^°^^^' " ' -
Gereiç . Afrika memleketidir 
•"^"lediSi K^ ^ ' " ' 
G*rek A 1' ^*"^^ — " 
a, Cizv-f ***" Papaz ' lan . gerek
te oe^ "»ısyonerleri bu memleket ,Kuts 

•^^ sayıda yerlivi tsa dinine tadır. 

sürükleyebılıuısierdir. Bu az sayı
daki Hıristiyanm dışında Gana hal
kının ezici çoğunluftu dedelerin 
dinini muhafaza etmişlerdir. Yani 
bunlar «Anismist» dedijfimiz ruiı-
çudurlar . 
BAŞKANIN İSİMLERİ 

Is-le. on binlerce \'illık Gana Ceıı-
gâverlerinin, kabile reislerinin, si
hirbazların «kudret» ve «kuvvetini» 
şahsında toplamış olan, Dünya bü
yüklerine rahat rahat atıp tvıtah 
Baskan'ın isimleri şunlardır : 

•Osagyefo> (İnsanların kur tanc ı -
sıl «Kukudurhi» (Bileji bükül
mez, kılıç islemez) «Katamanko» 
lÖlüniBÜz). «Kasapieko, (Arzından 
ballar döküleni «Ovaedieke» (ka
bına sığmazı. «Nugeno» (yenilmez) 
ve nihayet «Asondcehene» (dün \a . 
va barış sağlayan adami. 

Gana Devlet Başkanı oldurdun -
dan bu yana vâni altı vıldanberi 
bil kaç kere .suikasttan kurtulmuş, 
olan doktor Nkrumah' ın halk ara
sında itibarının hızla artmış olduSu 
da kabul edilmektedir O'nun bazı 
çevrelerin hücumlarına hedef olusu. 

kut8allıSı»na bir delil savılmak-

Mühendisler Balosu Ankara Palas 
Salonlanndadır 

7 Mart 1964, 
Davetiyeler, Türk Mühendisler Birliği ve Ankara Palastan 

«rnın edii^hin, ^ . , . 12 35 77 Akşam Ankara 2326 

»«•«««««»»•»** •»»•»•** • • * • • • * * 

GAYRİMENKUL SATIŞ İLÂNI 
istanbul Dokuzuncu İcra 

Memurluğundan 
964/65 

,j • ? " '»rçtan dolavı hacizli. Fatih Keçeci Karabaş mahall.-
_ Melek hoca sokağında 380 pafta, 2136 ada ve 98 parsel sayılı 
MVT^ "lilctarmda arsanın satılmasına karar verildi. GAYRİ-

«•NKUL EVSAFI; Fatihte Karagümrük semtinde Keçeci 
j^ arabaş nıahalesinin Melek Hoca caddesıle Dirim sokağının 
Iı ! f t ' ^ ' Iföşede kâin 35/2 kapı sayılı arsadır. Parselin üç tara-
varri '''^"'' ^'^'"^s sokak seviyesine nazaran bir miktar moloz 

'^"T- Muhiti meskûn olup, Karagümrük çarşı ve pazarına, 
rip*. =^dedeki vasıta duraklarına yakındır. Melek hoca cad-

sı. parke tası döşeli olup, elektrik, su şehir şebekeleri geç-
«Ktertır. İ M A R DURUMU: 1/1000 mikyaslı L/9 İstanbul İmar 

^'anında yol ve yeşil sahada kalmakta olup İmar kanununun 
o,;^""<l«^esine tabidir. İnşaat yapılamaz. Ancak plân programda 

madıgından talep edildiği taktirde İmar kanununun U. mad-
ret ' . '""^^''^hesinde Belediye Encümenmden karar almak su-

lyle muvakkat inşaata nulsaadeliılir. 
« M E T İ : Tanıaıuı 132.000.00) otuz iki bin liradır. 

İ^.J^^ "çık artırmanın 3/4/1964 Cuma günü saat 14 — 15 df 
«"loul Sultanahmette Adliye Sarayında, satış mahallinde va 

İBA"/".'^^"^ Artırma şartname.si herkesin görebilmesi için 
için '̂ ^ gününoen itibaren dairede açıktır. Artırmaya iştirak 
(j '"Uhammen kıymetin "» 7,5 nısbetinde pey veya Milli bir 
1 '^^"»1 teminut inektubu tevdi edüecektır. İpotek sahibi a-

«ıklUaria dı.^er alâkadarların ve irtifak hakkı .sahiplerinin 
_̂  yrımenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa 
"cT'ri^''^" iddialarını işbu ilân tarihinden itibaren on beş gün 
jvnde evrakı müsbıtelenle birlikte memuriyetimize büdirme-

'^ ''^sp eder. Aksi halde hakları tapu sıcilile sabit olmadıkça 
srtınri '^^^^•'"'•ı paylaşılmasından hariç kalırlar Gösterilen 
* "de artırmaya iştirak edenler artırma şartnamesini OKU-

"§. lüzumlu malûmat almış ve bunları tamamen kabul etmiş 
def^* it'bar olmıurlar. Tayin edilen zamanda gayrimenkul ü<, 
j . * bağınidıictan sonra en çok artırana ihale edilir. Ancak 

«rma bedeli muhammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bul-
l ı l^ ' ^*^* ^*^'S istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alarak-

^r bulunupta bedeli bunların o gayrimenkul İle temin edil-

^ 5 bacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok ar-
tenÜf"'" ^""^hhüdü baki kalmak üzere arttırma on m daha 

"^^'t ve onuncu 13/4/1964 Pazartesi ıriinü ayni yer ve saatte 
^«PUacak artırmada, bedeli satış istiyenin alacağına rüçhanı 

* " »lataklUarın o gayrimenkul ile teinin çdilm'iş alacakları 
« bundan başna paraya- çevirme ve paraların paylaştırılması 
^•^'•aflan mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en çok «rtı-

^ " a ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale vapıla-
1̂  az ve .satış talebi düşer Gayrimenkul kendisine ihale olunan 

mse derhal veya verilen mühlet içinde parayı vermezse iba 
Kararı fasholunarak kendisinden evvel en yüksek teslifte 

^^lunan kimse arzetmis olduğu bedelle almağa razı ılursa 
"».razı olm.ız veya bulunmazsa hemen yedi gün müidetle 

"rnıaya çıkarılıp m çok artırana ihale edileceği ve İki ihale 
j'^^indaki fark ve geçen günler İçin •'« 5 den hesap olunacak 

'̂  v« diğer zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memu-
yetimizcp alıcıdan tahsil olunacaSı ve fazla bilgi edinmek 

;'"yenleriıı 964 t̂^ -'. 

Her deyîrde kadınlar ağlar 
Yazan: NIM E T ARZ IK 

Ahşap konak AAatiirkiinl 
resimleriyle süslüydü •••| 
Kadın muhabbetin bekçiliği yerine kozmetiğin bekçisi | 
olduğu müddetçe hemen her devirde ağlayacaktır... | 
Ve sessiz sessiz ağladı Ü 
Genç kadın için darbeyi düşünün... Zaman da başka zamandı... Daha «arlı» bir | 

zaman... |İ 
Söz hakkı bile yoktu Lâtife hanımın. Ağlama hâkkı bile yoktu!... İİ 
Atatürkün ayrılmış eşi olma Atatürkün eşi olmaktan zordu, yüzbin kulak ke- ip 
silmiş koca ve kadınlara karşı hoyrat bir memlekette!... ifj 

•Dr. Nkrumah, Afr lk . K . d . n l . n Konf . ran . ın , acarken 

YAMYANLIĞIN FELSEFESİ 

Bugün tarihe karı«nus olmakla 
beraber, bu ülkelerde gene de yaın 
yamlık kalıntılarına rastlanır ve 
bunun aa temelinde .viııe bu ilke
ler bulumır. Alrikalı yamyam bir 
ııiBanı. .eti leziz» «nefaisten». iBş-
siz bir yiyecek» oldııj^ıı için ye
mez, insan yemenin sebebi on
daki *kudreiı» «kuvvc4i> '.üstün
lüğü» almaktır. Hic bir zaman 
zayıflar, hastalar, sünepsler. hatta 
çirkinler vam>'am sofralarım süs
leyen yemeklerden oltııanıiijlaı dır. 

Nkrumah İngiltere Üniversitele
rinde ve hastahancleriiide vetismi? 
bir hekim olmakla berabçı-. genf 
de bu diyarda hastalar sihirle, ef
sunla tedavi görürler. İnsanların 
bir hastalıktan yakasını kur tarma

sı bu yolda mümkün görülmekte
dir. Gana'da biri yatağa düştüğü 
zaman kabila sihirbazı milletin ba
sma geçer hoplava Z-iplaya danslar 
»deıek bir ağızdan çöyle bir hava 
tuttururlar: 

PapaSan uçtu gitti. 
Kuku kuşu uçtu gitti, 
Bıldırcın uçtu gitti. 
Hastalık uçtu gitti. 
Ama. şunu da işaret edıjlinı ki, 

telkin sebebiyle olacak bazan da 
hasta bu merasimden »onra iyile
şir ve yatağından kalkar. 

tiite. Oana ve Nkrumah'ın hikâ
yesi budur Bugün Ganalılar baş
kanlarına tapmaktadırlar . Bu, bir 
gerçektir. Ama, onların bu »ev
cisi günün birinde kendisini ye
melerine kadar ileri gid^r^e buna 
da s-^smaınalıdır. 

Sürgün hayatı yaladı Lâtife hanım.,. Yalnızlığının çoğunu İsvıç-
rede geçirerek... Türki.veye döndüğü de oldu. sessiz .sedasız... Bugün 
&turdu4u. Ayazpaşadaki. ah.şap konağiına bir hayalet gibi süzüle
rek... O konak ki Ata türkün resimleriyle. Ata türkün hatıralarıyla do-
tu.N d̂u ve hâlâ doludur!... 

İnsan bunca sessizliğe nasıl dalabilir?... 
Küçültmek için söylemiyorum, fakat bu Uşaklıgil ailesinin ken

dine has tarafları var,,. Kuzini Rukiye 'Cevat Açıkalın'ın kar ı s ı„ Bu 
gün senatördür. ) de bugün böyle bir yalnızlık içinde, dünyadan ete-
Şlni çekmiş ya^iar.. 

Bu «aile özelligiı dışında 
bilir?,.. 

Çok büyük kırıklık.. 
Çok büyük gurur. 
Çok büyük bir hatıraya saplanıra . 
Göz yaşlarım göstermeme azmi,,.. 
Birde,,, Birde... BİR DESTAN 

ZUS'U!... 
Tekrar ediyorum, dünyanın en 

Bu muhabbetslz toplumu hakkında 
Botanınıs olarak bile Ata türkün de.stanına katıldı 
lestirdi ha t tâ . . . Memlekete feda edilen a-k flı»«iH> 
mm sabitesi, Ata türkün ha.V8tında!,. 

An;ma ne zor bir hayat!,, 
.Atatürkün ölümünden sonra da tu tumunu bozmadı,., ü zaman 

sesini duyurabi l i rd i : Zaman müsait t i . Kimler cılız seslerini yükselt
mediler ki?.., Dıı.vurmak .•jöyle dursun o büsbütün yok etti sesini... 
bir tek feryattan sonra Ata türkün ölümünde-

-- «Ben biliyordum böyle olacağını»... 
Kimseye görünmek istememesinin, belki de kadınca bir sebebi 

daha var.,. O toplum muhayyelesinde. hep Gazi Mustafa Kemalin, 
yanınd.ıki, çekik gözlü, zarif hanım olarak yaşamak istiyordu,. Böy
le bir efsanenin kahramanlar ı ebediyen genç ebediyen pürüzsüz kal
malıydı!. 

Linç, asılmak, kesilmek, ve göz. ya^,ı döktürmek,, . Bunlar normal 
ahva ldan . . . .'Vlışığız!,, 40 senenin k?aınlar hikâyesini alın, ö,\ le değil 

Bırakın bunları ., Asıın en bü.\ ı ^ 
ancak gözyaşı döktürüyor her devirde!.. 
Fark diğerleriyle: 
SESSİZ SESSİZ döktürüyor! ' . . 
Sessiz sessiz!..., 
(Ve netice'..-» ' 
Ana edebiyatını ambar lar alma/ •, »: . 

Ve netice... Kadının suçu. 

..e Kadı-

i 
Hayat dışı * ya^aınanm sebebi ne ola-

HAVASINTI DAftlTM.AMAK AR-

zor isini basardı Lâtife hanım., 
«söyletmedi»,.. Kendine acıtmadı... 

Bu destanı güzel-
1, oM" 1 Stifp ha-

nasıl olur ıJ« k i l u h e - ;}: 

•d i -
b a y . 

«Anne- edebı,\at;ıii ambar lar alma/.,.. 
O edebiyatını ambarlar ın almadığı «anne» 

Udanberi bas kaldırmaz?,. 
Nasıl olur da kalubelâdanberi . «hayvanlar da bibirlernıi iJii; 

vor. siz hayvanlıktan ne zaman çıkacaksınız, yeter» diye isy»n 
rağmı çekmez? 

.Vasıl olur da erkeklere terkett iği a.vak işlerini, yeryüzünde. n i ı« -
ma sokmaz? (Sokması ISıım ıjflnkü âdemdenber i , erkekler in yü«-
lerıne şi-zlerine bulaşt ırmadıkları is yoktur ! ,. 

Nasıl olur da, «ben. nizam yanıvorum, ben nizam yıkıyorum» diyen 
enayilerin Karsısm.n bütün insanlığıyla. bü tün kadınlığıyla, bfltttn 
dlşiltlivle dikilmez? Dikilse. toplumların mayası ne özlü kabanrd ı ! . . 

Sen kadınlık değerlerinden nasıl bunca soyunursun ? 
Sien muhabbetin bekçisi olacağına nasıl kozmetiğin bekçisi olur

sun? 
Sebep ne?,.. Hayatta bir takım kolaylık rüşvetleri mi?.. O k o 

laylıklardır seni ezici felâketlerin gelişine kö-r, önlenmesine t a k a t 
kılan!,. 

Ve bütün dünyadaki kadın hareket ler i sahtedir sahte, . Hiçbir 
şeyi derminden almazlaı kadınlar bizim politikacılar gibi. Köpüğünü 
alırlar, köpük biriktir ir ler . 'Yarım saat sonra bakar lar ki köpUk er i 
miş, problemler olduğu gibi kalmış!... 

... Ve muhabbet bekçiliğinin yerine kozmetiğinklnl seçme««y«H 
kadın, her devirde bunca gözyaşı dOkmezdl!. 

Omm için de her devirde kadınlar ağlar, her , devirde kadınlar 
ağlıyacaktır!... 

İH mi — S O R I 
Baktertolog 

* 

NlCCMb'rrtN tİLHJüR t 
LÂBOKATl AKI • 

'^Her »evi 'TIBBJ TAHLtLLKB J 
•Uiyeı kartın Nu 11 tstanıral* 

Tel: n Tl M « 

\ 

ÂkgAMİ,„ KüÇiiK İLANLARI 
S A T I L I K E M L Â K 

• nUMELiHtSARDA Salih Bey so 
kakta imar durumlu kuyusu mev
cut deniz görür 1000 M2 arsa 25,000 
acele 49 40 71 (.^l. 

K İ R A L I K E M L Â K 

• KİRALIK şahane çatı: as^ansör 
Kalorifer. Telefon Frigider. Mar-
le,v. Sıcaksu. tam konforlu ve 
möbleli Gazi Mustafa Kemal Bul
varında; Müracaat tel: 12 43 08 .»n-
kara^ 

İ Ş A R A Y A N L A R 

• MUHASEBECİ: 22 0855 

S A T I L I K E Ş Y A 

• 1963 model tmpala marka oto
mobil. Frigidaii'e buzdolabı, çama
şır makinası, mobilyalar, müracaa t : 
Gazi Osman Pasa Halıcı sokak 12-2 
Tel : 124.506 Ankara 

D E Ğ İ Ş İ K K O N U 

• HAYDARPAŞA gümrüğünün 
irı33:.5 -ayılı :i..1.964 tarihli makbuzu 
zavi edilmiştir. Yenisini alacagnn-
dan eskisinin hükmü yoktur, (47) 

Teknik Ticaret 
• İSTANBtJl, Emniyet Müdürlü
ğünden almış olduğum 068956 No.lu 
pasaportumu kaybettim: hüküm
süzdür, 

Abdülrezak Alparslan 
Meral Topal 

• AMASYA Nüfus memurluğun
dan almış olduğum Nüfus kağıdı
mı kaybettim: hükümsüzdür (46). 

Hırant Tülek 

• I S T A N B U L Iral ik Müdürlüğü
nün 5246 No.lu Trafik ve sicil cüz
danlarını kaybettim; hükümsüzdür. 

Fikri Yılmaz 
• PASOMU kaybettim: hüküm -

Meral Topal 

S O Y A D I D E Ğ İ Ş İ M İ 

SOYADI DEĞİŞtMİ 
• İSTANBUL 20 nci Asliye Hu
kuk Hâkimliği Esas N.o 963/205» — 
Karar No, 964 .397 sayılı emirleri 
ile Sahak İdikut iken Sahak Dök-
meci olarak değiştirdiğimi ilân 
ederim, 

Sahak Dökmeci 

tSİM VE SOYADI TASHİHİ 
• İSTANBUL 20 nci Aslıyo Hu
kuk Hâkimliğinin Esas No: 963/ 
2060 - - Karar No, su ile 964/396 
sayılı emirleri ile Hayguhi Birsen 
İdikut iken isimlerimden Birsen 
çıkartı larak (Hayguhi) nin ipkası
na ve idikut soyadının Dökmeci o-
larak değiştirildiğini ilân ederim. 

Hayguhi Dökmeci 

• ÜC yüksek mühendis inşa 
edecekleri apartmanın diğer 
dairelerine maliyetine or tak
lar aramaktadır lar , P,K, 12 SiSli 

• MEKTUPLAŞMA Bürosu 
369 — İr-tanbui, 

P,K 

'»fi İlin olunu 
\io tiir nıpıtıuriyetimizf müracaat 

(Basın 30481-2322 J 

TELEFON ARANIYOR 

^t 21 veya 27 No lu telefon ara
nıyor. Sahibinden Müracaat: Aksa
ray Türker Restaıırant. 

Z A T t İ L Â N L A R I 

• tSTANBUL Emniyet Müdürlü
ğünden aldığım 197401 — 11293 No. 
lu pasaportumu kaybett im: hüküm 
süzdür. .̂ 11 'Yener 
• KARS Trafik Müdürlüğünden 
aldığım 888 Sicil No.lu ehliyetimi 
kaybettim: hükümsüzdür . 

Ömer Tarzi 
• PASOMU kaybettim; hüküm • 

luzdüı, 
370 No, Gülseren Karapınar 

• MÜHÜRÜMÜ kaybet t im: hü -
kümsüzdüı . (43) < 

Rüvevde Reyhan 
• TOKAT Nüfus memıKrluğun-
daıı aldığım Nüfus kağıdımı kay
bettim, hükümsüzdür (44) 

Memis Ö/can 

t İÇİŞLERİ Emniyet Genel Mü-
(lijrlüğünün 5 aiSurtOs 1M2 tarih 
ve S8038 sayılı pasaportumu myi 
ettim. Hükümıüzdür 

Havri Du.var 
t SAĞLIK '\M\ kaybeUim, 

Yağar Tarihan 
• is BANKASI 'JÜ1299 hesabımda 
kullanchSun mühurümn •a\, et
tim, HükiimsüıHür. 

Yuıul Ceıtâ 

DEVLET ORMAN ÎŞLETMESÎ 
GÖYNÜK MÜDÜRLÜĞÜNDEN 
1 - tşletmenıiz Göynük Bölgesinin Örencik, Hacıayaşbeli ve 

K-raibrahimler istif verinden 25 parti halinde cem'an 3504 ndet 
karşılığı 724.107 m3 muhtelit cins çam emvali açık artt ırma 
suretiyle satışa çıkarılmıştır. . . , ^ 

2 - Acık arttırma 12,3,1964 tarihine te,sadut eden perşe:<ılje 
günü saat 14 de İşletme Müdürlüğünde toplanacak satiç komis
yonu, marifetile yapılacaktır, 

-i - Arttırmaya iştirak edeceklerden ihale gunu saat 12(!ıj 
- , kadar her narti için "« 7,5 hesabı ile geçici teminat »lunr. 

4 Sartnıme eb'at listeleri Ankara, Orman Genel Müdür
lüsü ve Bolu Başmüdürlüğü Ankara İstanbul. Geyve, Adapa 
zarı İle MÜdurnu İşletme Müdürlüklerınae ve işletmemiz Goy-
rük Bölgesi Şefliğinde görülebilir, 

5 - İsteklilerin belirli gün ve saatte müsbıt evrak ve vemi. 
nat makbuzlar, ile birlikte satış komisyonuna müracaat J r , ^ 
olunur. 

JkS^IÜJL DOlSrUS 
Cücen: TSe^n^' Tü^ıe^nen^ 

OA/mv fcrBMC>«»«?ff/si K^lBı^u tfıeTı^S a u ^ Z . 
aU/^Ju ^NUAB . AMA o KAOAP GÜZSL. BİH le«Z 
OLAN coBA'vi nmg^eve Liyıu^ aöBûa... 

Fazla para isteyen karaborsacıya 
paranızı çaldırmayın... 

«Yt AHLÂK DERNCaİ 

ÇAMAŞIRDA ve 

BÜTÜN TEMİZLİK 

İLLERİNDE 

;*«(« VUtJCjAU 

TÜRK - PİREILİ LASTİKLERİ A. Ş. 

Eleman Arıyor 
Atagıdaki şartlar dahilinde İzmit'teki Fabrikan. ı / r ekmk 

Servislerinde çalışmak ü ı e r e genç elemanlar tTecrübe saliibl ol
maları zaruri değildir) aranmaktadır . 

Ş A R T L A R : 

Ankjrj Mümessili ; GÜLKO Kom. Şti. Ttt: M ffl 3* 

Aaluıa Aküm • VOl 

\ - İtalyanca veyo Fransızca bilmek 
2 - Askerlik ödevini yapmış olmak 
3 - 2 3 - 3 0 yaşlarmda bulunmak 
4 - Lise Fen veya Muadili tahsil görmüş 

olmaları şarttır 
İş caap, Modern teknikle U|ili oluı ' s m mesleki» 

geni:» İlerleme ve istikbal imlUnltı: sa|!• 

Müracaatlann; tj günleri u i t U - 18 A\- aomaeı \« 
askerlik belgeleri ile birlikte TÜRK PtRILLl ^.tRt A5 
Salıpazarı, Dursun Han Kat 7 Personel Servisine yapılması. 

bZER RckUUB! BUâ/UM 

http://Nkrum.li
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Sanat dünyası italyan gazeteletinde, sanat tenkitçileri 
bir Türk sanatçısını öven yazılaı yazdı 

İtalya da Gülseren Sadak'm 
konserleri ,çok beğenildi 

f Bilgin PEREMECt 

gUNDAN bir süre önce Tunus'da ve Roma'dı konserler veren tanınmış genç Türk pi
yano virtüözü Gülseren Sadak ve konserleri hakkında Tunus ve İtalyan basınında si-

tayişkâd* yazılar yayınlanmaktadır. Tunus da yayınlanan «Be Petit Matin» gazetesinde 
Raymond Zana imzasiyle çıkan yazıda sana t ımın konserinde yer alan eserlerin gayet İyi 
seçildiğine İşaret edilmekte ve «konserde bulunan müzik meraklıları bu genç artistte fevka
lâde bir sanat kabiliyeti gömıüşlerdir.» denil mektedir. 

•IIIIIIIMIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII lllllllllllllllllllllllla 

Yine Türk Tiyatrosu 
Fevzi ŞERBETÇİ 

^ E C İ P Fazıl'ın bir piyesinin Şehir Tiyatrosunca beğe-
nildiği halde, yazarın siyasi kişiliğinden ötürü, ayrıca 

tiyatroya bir tehlike gelir mi diye bilirkişiye inceletildi
ğini, bu bilirkişiden bir oyun yazarının da okuduğu oyu
nu beğendiği halde, Necip Fazıl yakında Büyük Doğu'yu 
çıkaracağı için piyesinin oynanmasının doğru olmadı
ğın: söylediğini yazmıştık 

: Bir kaynaktan aldığımız ou ha-
î berin doSru olmadığını öJSrendik 
; Simdi olayın doğrusunu vazıvoruz. 
S Ancak olavm doğrusu önce vaz-
; dıjhmii yanlısından daha iç açıcı 
: deSildir. 
; Olayın gerçeği sudur: 
: NecİD Fazıl Kısakürek. Şehir Tı-
; vatrosuna bir ovun verir Tiyatro-
Ş nun iİKilllcri ov^nu beğenir ovna-
; nabillr diye de rapor verilir 
: Şehir Tiyatrosu'nun bir takım 
• ilerici Kenç oyuncu ve relisörleri. 
: Necip Fazıl'ın piyesi bu çatıda 
î oynanamaz diye karsı dururlar. 
; Haklı göründükleri birçok gerekçe-
• leri vardır: Yazarın Atatürk'e kar-
S ?ı olan tutumu Malatya olaymda-
: ki rolü. Kene) yayınları. Mende-
; re» örtülü ödeneain<ien beslenisi. 
: tutarsız vasamı vb... 
; Bu konu tartışılırken oraya, ar-
Z kadasımız Haldun Taner gelir. Ona 
; da danışılır. Taner 

; — Bu gerekçelerle bir oyunun 
: oynanmaması doSru değil. Siz 
; oyunun deÛeri olup olmadıj-na ba-
: kınız... der. (Bizim önce vazdıjı-
; mızın tam tersi). 
Ş Piyesi, okuvup düşüncesini bil-
; dirmek üzere Taner'e verirler. Hal-
; dun Taner okuduktan sonra «öyle 
: der-
; — iyi bir oyun değil. 1930 larda 
ğ kalmış bir eser. Cok uzun tiradlar 
; var. Ama vazar buralarını düzel-
• tirşe bence, bu piyes ovnanmaU-
; dır. Çünkü Şehir "Hyatrosunda bu 
Ş türlü piyesler oynuyor, oynanmak-
; t». (Bizim önce vazdıftımızın tam 
: tersi:) 
; İmdi. Kısakürek'in oyununun 
: oynanmasına karsı duranlara bir -
5 iki sözümüz var: 
m 
• İlericilik. sözle olmaz, insanın 
Ş davranışlarıyla ulaştığı bir asama-
; dır Sizler, ilericilik adına şimdiye 
S dek Şehir Tiyatrosu'nda ne Ribt 
2 davranışlarda bulundunuz? 
S 1 — Rusya'da devrimden onüc 
; yıl önce ölmüş Cehov'un piyes'leri-
: nl bile sahnesine koymaktan celd-
; nen ödlek bir tiyatroda, siz bu 
S volda na^ıl bir caba gösterdiniz? 
S I — Dünyanın en amansız ve 
Z «sın antikomünist memleketi o-
; lan Birleşik Amerika'nın bile he-
; men her tiyatrosunda Bertolt 
5 Brechtln oyunları oynanırken. Se-
; hir Tiyatrosu'nda oynanamamasma. 
m bir oyunun da provalardan sonra 
; nhneden kaldırılmasına karsı Mz 
Z ne yaptınız? 
• 8 — Kısakürek'in oyununun ov-
; nanmasma ra^ı olamadıfttnız Sehlr 
; Tiyatrolarında cok mu ilerici ovun 
S l«r oynanıyor? Örneğin Dürenmat' 
; m «Fizikcilcr> ovununun cok o -
S lumlu eser diye gösterilmesine ile-
5 rieilik perdesi altındaki bu cok ge-
5 rid yaldızlı hanın vııtturulmasına 
S ecBinizl çıkardınız mı? 
5 4 — Ne yazık ki. iyi niyetle do 
5 olsa. bij- başka ovun vazannm o-
; yununu denetlemek isin) üstüne 
{ alan — hic de görevi değilken — 
5 Haldun Taner'in ilk o y u m «Günün 
; adam» repertuvara almdıSı halde 
; oynatılmayınca sizler ne .vantınız? 
5 Savmakla bitmez: onun Icin ke-
; »elim. 
Ş Bize '^vle gelir ki «izler simrii'i'P 
; l e k suspus oluşumuzun acısını, 
5 vurulması kolsv bir hedef olan Ne-
5 cin Fazıl'a oklarınızı vönelte-ek ko-
Z 'av Ve ucuz bir Pösterivle ilericilik 
; a v ı n a Clk"^ lS h|iTllTitT<'0»-«lînil7 

; Oyunu gerçekten beftenmediniz-
: se ona hiçbir dlver-eSlmiz yok. 
; Ama gerici dive bir yazarın ovu-
: nunu ovnamamak. ilerici diye bir 

yazarın oyununu oynamamaktan 
hic de farklı değildir. Ve sizler böy 
le davrandığınız için ilerici oyun
ları da sahneye koyamıyorsunuz. 

Gericilerin zora dayanarak «Yı
lanların Öcü»nü oynatmamaları ney 
se. ilericilerin de gerici diye bir 
yazarın oyununu . oynatmamaları 
aynı şeydir. Bırakınız, kapılar a-
çık. dursun. Kimisine acar. kimisi
ne kaparsanız, günün birintie siz
ler de — hem de hiç farkında ol
madan — sanat kapısının dışında 
kalırsınız. 

Bir oyunu beğenmemeye elbet 
hakkınız var ama beğeniler bir 
oyunu oynatmam'iya. hayır, buna 
hic hpkkınız vok! Kaldı ki si:îler. 

Raymond Zana. ayrıca, konserde 
yer alan Türk kompozitörü Ulvi 
Cemal Erkin'in eserlerinin çok gü
zel çalındığını belirtmekte ve ya
zısını «Bir kelime ile ifade etmek 
gerekirse fevkalâde bir konserdi» 
hükmüyle bitirmektedir. 

Yine Tunus'da yayınlanan «La 
Presse» gazetesinde Jena-Mtchel 
Tosello. üç sütun üzerine yayınla
nan makalesinde Gülseren Sadak 
ve çaldığı eserler üzerinde dur
makta, yazısının sonunda onu pi-
vano virtüözlarmdan Gina Bac-
hauer ile kıyaslamaktadır Toselllo 
söyle demektedir: 

«Gülseren Sadak yaşında Gina 
Bachauer ne yapıyordu? Türk pi
yanisti Gülsereden Sadak Gina 
Bachauer'in olgtmluğuna eristiği za 
man ne yapacak? Güzel memleke
tine bir şeref hissesi olarak acaba 
Gülseren Sadak olarak mı Kalacak? 
Bütün kalbimle bunu temenni e-
derim.» 

ö te yandan Ronıa'da .vaymlanan 
«t.' Secole d'İtalia» gazetesinde de 
Gülseren Sadak'm «Müzisyenler 
Millî Sendikası» tarafından düzen
lenen piyano konserlerinden ilkine 
değinen yazar Carrado Atzeri. 1938 
«Busoni» müsabakasından ödül ka
zanan Türk piyanistinin piyano tek 
nigi bakımından ilgi çekici bir 
programla dinleyicilerin karşısına 
çıktığını belirtmekte ve: «Konser
de yer alan eserlerin arasında pi
yanistin kendine has zarif stili, 
güçlü, tekniği, derin, manalı ve 
zengin şahsiyeti İle parçalar lâyık 
oldukları hususiyetlerini bulmuş
lardır. Sanatçı bunu meziyetleri ile 
ispat etmiştir.» demektedir. 

I Sait Faik 
i Armağanı 
j ihdas edildi 
; ^]f"W Türk hikayecisi Sait Faik 
; Abasıvanık için annesinin va-
5 «iyeti üzerine bir «Sait Faik ar-
İ majtanı» ihdas edilmiştir. Armağa-
; m her yıl Darüssafaka cemiyetinin 
Z tesbit ettiği bir iüri verecektir, 
â 5 bin liralık Sait Faik armağanı 
Z İçin seçilen ilk jüride Refik Halit 
3 Karay, Sadri Esat Siyavusgil. Va-
Z hit Turan. Tahir Aalangu, Memet-
: Fuat Behçet Necatigil. Haldun 
: Taner bulunmaktadır. 

; Bu jüri 1963 takvim yılında ba-
: Bilip yayınlanmış olan hikâye ki-
; taplan arasından seçeceği bir ki-
: taba ödülü verecektir. Sait Faik 
: armağanını kazanacak eser 11 Ma 
Z j ı s 19«4 de ilan edilecektir. 

ŞAŞKIM KOMİSER — Aksaray'da başarı kazanan «Şaşkın Komiser» 
oyununu şimdi Karaca Tiyatroda Saat 18 Oyunlraında tekıaılan-
makladır. Resimde Tevhid Bilge ve Orhan Ercin görülüyor. 

1964 yiiı Ai(ademi 
ödülleri dağıtıldı 
Ödülleri resimde L Fastürl(, tıeyi(elde S. 
Acuner, Tiyatro delcoriarmda T.Ataioy Icazandı 
f^ fJZEL Sanatlar Akademisi tarafından çesith dallarda bu yıl ilk 
^ ^ defa verilen sanat ödüllerini kazananlar belli olmuş ve sanat ödü-
Ki kazananların eserlerinden düzenlenen bir sergi Akademi salonla
rında açılmıştır. 
ödülleri kazanan sanatçılar şun

lardır : 
Resim kolunda: Leylâ Fastürk 
Heykel kolunda; Semahat Acu-

ner 

Tiyatro dekorları ödülünde: 
Turfut Atalay. 

Ayrıca dünya çapın<laki başa-
rıh sanat çalışmalarından ötürü 
değerli piyanist İdil Biret'e de 
«Akademi ödülü» verilmiştir. 

ff8) im/IMU/i'DAtCf ODASINA CeLDlĞİZAMAN, KARA İBO. GUNLERDBNB£RI KENDİHİ B^^ 
,8lR^ZARFBULDU.. HEMENAÇTL.. ^ r - r ^ 
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Avusturya Kültür TemsılciMlH-
nin davetlisi olarak İstanbul ve 
Ankarada konserler veren «Vnana 
Çocuk Korosu» Beyrut'a mütevec
cihen Ankaradan ayrılmıştır. 

BATİ B Ö L G E S I İ N Ş A A T EMLAK GRl^P 
B A Ş K A N L I Ğ I N D A N — B E Ş İ K T A Ş 

BAĞLARBAŞI — FENERBAHÇE ve O R H A N İ Y E Subay 
Lojmanlarında kapıcı olarak ist ihdam edilmek üzere İlk Okul 
mezunu 5 adet kapıcıya ihtiyaç vardır. 

İsteklilerin dilekçe ile yukarıdaki adrese müracaatları . 
(8 — Basın 2841) 2302 

T/ i - /O. KENAR 
\et türlü 
«eslidir ek 

Ftsro " 
tslernell fu'n«*'5 
Ajnbareı Han ••* 

Telefoa 17 »J • • 

r r , ^ : 

Necip Falzıl Kısakfiıek 

verilen her görevi yapmak duru- ; 
munda olan su belki memur anla- • 
yışından hic farksız olarak, beğen
mediğiniz, kötü bulduğunuz oyun- | 
larda da rol almakta, üstelik olum ; 
suz oyunları kiminizin oyunculuk- ! 
taki ustalığıyla halka sevdirmekte, ; 
yani seyirciyi yanıltmaktasınız. ; 

Bir takım ileri aşamalara ulaş- \ 
mis ülkeler için davranışınız, kar- ; 
fi koymanız doğru olabilirdi. Ama ! 
geri kalmış bir ülke olan yurdu- ; 
muzda ilericilik, her alanda de
mokrasiye büyük bir özdenlikle, ; 
gerçekten ve candan bağlanmakla ' 
olur. İlericiliğin bütün yollarını 
demokr"»si açacaktır kendi yolunu
zu tıkamayınız. 

Deniliyor ki t Necip Fazıl anla
yışında olanlar tiyatronun basında 
olsalardı, ilerici oyunlara ver verir 
1er miydi? Vermezlerdi, çünkü ge-
ricidirleJ". 

Gerçekten ilericilikle. ilericilik 
gösterisini artık avırmamız eereki-
vor. 

KONFEKSİYON 
Fransız Brodeli Çamaşır 

Kreasyonlarını 
IFTIHAKI.A TAKDİM EDER 

"ı ı ı ı ı ı ı ı ınnı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıml ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ımım«>"i ı ı ımı ı iMi ı ı ı ı ı ını 

Istonbul Sulor İdaresinden Tebliğ okunur: 

8.3.1964 pazar günü saat 8 - 1 6 arası t.E.T.T. tdare.sınce 
Kâğıthane muhavvile merkezinin yıllık temizliği dolayısiyle e-
lektrik cereyanı kesileceğinden şehrin Rumeli yakasında' Be
yoğlu ve tstanhul semtleri) sular revizyon müddetince yü!cRex 
5'erlerde bulunmayacak, münhal yerlerde ise kesintili akacaktır 

Sayın abonelerimizin tedbirli bulunmalarını bildirir, bu 
ar&da Anadolu vakası İle Bebek — Sarıyer arası ve Bakırköy 
mmtakası su durumunda bir değişiklik olmayacağını arzed^ri^. 

(Basın 3039) 2334 

İM«l*T VE TOPTAN S*TIS TEflI : 
MARPUÇÇULAR, 

NASIRZADEUR HAN N«. 41 

Hürriyet RekMm 29 — 2326 

Tenkitlerden sonri) 
A. lİiller konuşuyoi 
Marilyn'i unutamayan yazar "Son piyesimi', 
kahramanında Marilyn'i n kişiliği yok,, dedi 
Tanınmış piyes yazarı Arthur Milîer'in dokuz yıl sustuktan i^^' 
ra, ortaya koyduğu yeni piyesi, bu eserde ele alınan konu "^ 
canlandırılan tip bakımından üzerinde çeşitli dedikodul»'"' 
yapılmasına ve söylentilerin çıkmasına sebep olmuştur. 

î * Ve ff, 

-,*>vyet I 

^£^'^ 
* ' » « Sek 

M, 

'^% 

voı 

ÎÎ""I» n 

D O K T O R 
Wrkûn Akalın 

t 
Çoenk Mastahktan MiiteluMUi [ 

Mtıavenehane Aksaray Cey | 
ULo Sok üludsR Ap. No 2/3 t 

t \> 

Hatta kabul cOnlen pazartesi { 
caTMinba stat 17 den «onrt Di- | 
l«r (Önler saat 15 ten «mra • 
Ttl: 27 « 76 • 

lAAAAAAAAAAAAAAU-

CÜNDELİKCt TCRZt 

L 
Mevsimlik ıcin Matlarda fev-

ktUde tenzilât Tel: 15 38 36 
2317 Ankara Aksam 

SAMSUN ve TRABZON 
ŞUBELERIMIZ 

Pek yakında hizmete giriyor 

Türkiye öğretmenler Bankası 
Ankara Aksam 2304 
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Arthur Miller, eski karısı Ma-
rilyn Monroe'nun hayatına ı;ck 
fazla benzeyen bir konuyu içle 
yen bu piyesi yazmakla, hem 
kendisine hem de Marilyn'e hür 
metsizlik etmiş olmakla suçlan 
dırılmıştır. 

Marilyn'den ayrıldıktan son
ra şimdiki karısı fotoğratçı tnge 
Morath ile evlenmiş olan Miller
in, «Köprüden Görünüş» adlı pi
yesinden sonra uzun yıllar aı.-. 
bir şey yazmamış olması hay
retle kar.şılanıyor ve yeni eseri 
hem eleştirmeciler hem de tiyat 
ro severler tarafından merakla 
bekleniyordu. 

Ama tepkinin bu kadar şiddet
li olacağını kimse tahmin etme
mişti, 

«Düşüşten Sonra» adını taşı
yan bu yeni eserinde. MiUer'in 
eski karısı Marilyn'in şöhretin
den istifadeye kalkıştığı konu
sunda iddialar ileri sürenlere, 
tanınmış yazar, Paris'e geldiği 
«aman söyle cevap vermişti:: 

«Teni piyesimin Itahra-
mam olan Ma^ific Marilyn-
İn kifilijH |(özöniindı> tutu
larak .yaratılmış değildir. 
Maggie, insanın kendi var
lığında bulanan ve mahvol
ması sonncunu doğuran ger
çekleri anlamamakta iarar 
eden kimseleri dile ,'etirmeK 
için yaratılmıştır. Marilyn'
in hâtırasına biirmetsıılik 
ettipmi söyleyenler oıt« 
yaşarken öliime mecnur el 
mİ9 olan ikiyüzlttlüğUn tem-
«ilcileridir. Taptıldan vel-
miyormu^ gibi. ilümuen 
Mnra ri.ı Marilyn'i rahataıt 
ediyorlar^ 
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f/v^usinau'"""'-'*"""^ 
İzmirsporlular«G. Saray'a yine 
mağlûp olmıyacağız» diyorlar 

K a s ı m n . » . t • Küme du»mekt»n kurlulsbilmeleri için srtık I««n kayb»tm«n»leri gsraktn Ka»ımpa»«üUraı «o» 
« K a s ı m p a ş a - İ Z m i r S p O r t A U m o r d u g«Ubiye»i ınoralUrini kuvv.tUndirdl. Bu bakımdan Umlripor'u yanmak için bütün »üç-

»tini ortaya koyacaklar. Yalnu, goi* tor gUmalari wa büyük deıavaniajlarıdır. Kadrosunda kl*i «lemanlar bulunmanna rahman form dü-
»«kltiğü gbsterao tamiraper da gol kmrlıiı çeken bir «akün. Bu bakımdan fanslar ejll. 
»OH DURUMLARI: Kaaunp«»a'da Sedal eaaalı. aazanfer'ln eeıaaı bUii. Bu arada, muhlameUn i » deia olarak kampa giıacckJar. İamirapor'da 
"* Cürean ve Dodan formda. EkıikiUtlar) yok. TAHMtN- 0. 

G. Saray - Altay 

4 

Simpıyonluk ümidi yemden -
kft. ."'"'"saray geçen hafta Bey-
*« karsısında çok bozuktu. An-
^ antrenar Coşkun özar, bu-
«Mi tebebmi şöyle izah etti .Ra-
« w / û"̂ =̂  "=''"" bir takım 
d^. A " ^* °"a «före oynar-
kam t"* "'̂  ^"r l̂ '. '̂ "lün 2 BaS-
^m Ruçhan Adh'nm hafta başm-
4» . - f «'«"»"S verdiği beyanattan 
J» »nlayiacag, gibi. San . Kırmız,-
yutbclcularm özel hayatlarına 
H«wlı,, ^^^^«'^•en bir gerçek 
V. T ' ^" müdafaaya sahip olan 
IsrcVıT ''"""'"â* başarılı oyuıv 
Urınl „*" '^""' bilhassa geri hat 
Ct/"''"^"'^""'- 5'">diye kadar 
t .2,?^" '^ '̂ "Ç'" » ünde be-
""»barlık bekliyorlar. 

«k ,*" bugün kampa glre-
ar»ni„ ^"'•'enmanda futlSolcuIar 

f a n l a r , önder, Bekir ve En-
ftıi'nir , ^ deıavantajlar, Naz-•^•"a «katlıiı. TAHMtN, 0-1 

^- Paşa - D. Spor: 
C n \ " ' „ " l ' " *•'"« '«'iro.unda 

1». 2i,. ?"»""PM»'nm lan», au -
*M« ••h'ı °*"'»»P<»r golcü bir for-
»"«ro» E^ "i .""' *""'• *""»'! »V-

Sav 2,. *"'«»«« va«ı». 
<• &La?"''"f^*'"^ K..«,pa,a'-
'• Mut... ."^- De'n'KPor forval-
jn^"»"« l d. oynatacak. TAH-

BuLENT EKEN VE SOYSAL — Karsıyakaum yeni antrenörü Bü
lent Eken, muhabirimiz Hasan Soysal'a •Futbolcuların hırsına gü-
venlvorum. derken.. 

H. Tepe - Beykoz: 
Sakatlığı geçen »olhaf Nacdet'l 

oynatacak olan Hacettepe'nin de
fansı çok iyi. rakat, forveti çok 
dağınık futbol oynuyor. Buna rağ
men, kendi »ahaUnnda yapacakU-
rı bu önemli maçı kaaanmak a«-
mlndeler. Antı%n6Tü bile bulun
mayan Beykoz'un form ve moral 
durumu beıuk. Rakip aahada ala-
cakUrı «« iyi netice beraberliktir. 

SON bURUMLARI: Hacottejıo'-
Bin ekaiğl yok. Beykoz'un belke
miği Cevdet cezalı. TAHMtN 1. Q ft . miği Cevdet cezalı. TAHMtN 

.4.r'*^°*^' Spor K. Yaka - A gücü: IJIhlr ı^J*"! 
*ll fcr'^Ü"", '" <î'̂ r"m<la olma-
^*ıma kfv ^̂ - *'*'̂ »'- «Ç büyük 
!«• c.V.„^' eskiden beri iyi oyun-
-M Ssf^^'^'r; ^««l'i™. bu deia 

'»b*rak vv*̂ *'"̂ '- 'Hedefimiz b«-
^^ An.^y'^. buj-uklere yenitae-
'^»aearAv- *•" etmeli.. Ancak 
*'*« ajıî^lî" ?? P""" kaybetme
li, "̂1111 oldulu ujıutulmama-

^*lftl0Î:^ "'*'' «ütbolınum yok. 

Küme düsrac tehlikesinde "İsn 
Karşıyaka kendi sahasında lapa-
cajı bu maçı mutlak kizartmak az
minde. Yem antrenörleri Bülent 
Eken; eTakım oyununa değil ama, 
futbolcuların hırsına çok güveni
yorum» diyor. Maçın Alsancak'ta 
yapılması en büyük avantajları. 
Karjıyâka'dan daha lyı futbol 
oynayan Ankarafücü'nün morali 
I»«k iyi dejil. Maaşların varilrae-
m*sl huzursuzluk yarattı,/ Hattâ 
bazı futbolcular, yarma kadar ma
aş verilmezse tzntir'e gitmeyebilir. 

SON DURUMLARI; Karşıyaka da 
özcan cezalı. Muhip sakat. Anka-
ragücü'nün şimdilik eksiği yok. 
TAHMİN; 0. 

Göztepe - tst. Spor: 
Adnan Süvarinin vulfeye ba«-

lamaaiyie Göztepe yeniden gay
rete geldi. Fakat, eksiklikleri çek. 
Enerjik futbolculardan kurulu ts-
tanleulspor müdafaaya dikkat ede
rek oynarsa puan alabilir. 

SON DURUMLARI OAztepa'da 
Nihai sakat. Saracettin kulüp ta
rafından cezalandırıldı. Nevzat'la 
Çağlayan da cezalı, tstanbulıpor'un 
eksimi Yılmaz (kaleci). TAHMtN. 
O—I. 

K.Gümrük - Sarıyer 
Karagümrük çek formsuz. An-

karada arka arkaya uSradığı farklı 
mağlûbiyetlerin tek sebebi bu. Hırs
lı v e enerjik futİMİculardan kuru-
Kı Sarıyer'in şansı daha fazla. 

SON DURUMLARI.' tki takımın 
da eksiği yok. Sarıyer'in golcü e le
manı Kaya iyi form tuttu. TAH
MtN: 2. 

A.D.Spor - A. Dağ: 
Demırspor 2 Milli U g Şampi-

vonluğuna giden bir takım. Kendi 
sahasında yaptığı maçlarda puan 
vermiyor. Buna mukabil Altındağ 
çene] kaptan Yüksel BUyükgüI 
Takımın huzurunu bozan bir kaç 

oyuncuyu kadro di5i bıraktık Ve 
bilindiği gibi K Gümrükü rahat 
yendik. D Spor maçında fazla id
dialı değiliz. Ama sürprizli bir 
netice de alabiliriz» demektedir, 

SON DURUMLARI: Demirspor'un 
eksiği vok. Altındağ'da Alpay'ın 
ceza^' ı-'îfi'oı T..^HM1N• 1 
Ç.I.Yurdu - G.Spor 

Çukurovalılar kendi sahalarında 
kolay kolay puan »eımlyorlar. . 
Fakat, bol depUsmanlı , »üratli bir 
oyun oynayan Güneıspor »ütör fer-
vet elemanlarına da sahip. Son 
maçUrda tyl neticeler aldılar. 

SON DURUMLARİ: Tarafların 
ek»)*' '--V, TAMMtH: O 
A.D.Spor - G.Spor: 

Adana Demirspor s imdiy» kadar 
kendi sahasında yaptığı maçlar 
d» h iç puan kaybetmedi . Bu ba
kımdan formda olan Günejspor ' -
un puan .ılma çaıısı da çok az. 

SON DURUMLARI Demirspor ' 
un form durumu vasat Güneıspor" 
un iyi T A H M t N - 1 

Türk iye kupası maçına taraflar İddialı hazırlanıyor 

Bursaspor Beşiktaş galibiyeti için 
iutbolculara 500 lira prim vaadetti... 

BUMA, o m 
p AZAR günü Atatürk stadında BeşiktaşTa Türkiye Kups« ifitn kaarşılaşacak olan Bursasporlular öugün yapacakları antrenmandan 

sonra kampa almacaklardır. Sporseverlerin çok büyük ÜCİ gösterdikleri bu karşılaşma, üç büyüklerden birinin ilk defa Burs» 
takımiyle rannl bir maç için karfi karşıya getireceğinden, Sursalılar bakımından ayrı bir önem taşımaktadır. 

Beşiktaş galibiyeti için, Bursa
spor idare heyeti »on toplantı
sında primi 500 liraya çikannaga 
karar vermiştir. Bu arada, Ku
lüp başkanı Salih Kiracıba?ı 
map hakkmda şunları söylemiş
tir: «Son haftalarda arka arka
ya aldığımız galibiyetler formda 
Wr ekip olduğumuzu İspat «tti. 
Bu bakımdan Beşiktaş'ı elemek 
s;?mindeyiz,)» 

Diğer taraftan, Buna Valisi 
Fahrettin Akkutlu da Bursaspor-
uiî bugün yapacağı antrenmanı 
takip edecek ve futbolculara »ana 
dileyecektir. 

MAÇA RAĞBET FAZLA 
Bursa Bölge MüdürlliğUne îs-

tantul'dan yapılan oileî taleple-
ıınin artması, ksrşıla.snıayı çok 
sayıda İstanbullu Beşiiît:ıs taraf
tarının takip etmek arzusunda 
cıtlugımu göstermekt'îıtir 

İKHiHMMMNilimiiîMiiitüHinni 

Golatosoray 

K. Yaka - tst. Spor: Ç.Î.Yurdu - A, Dag: 
tstanbulspor daha iyi futbol ov-

nayan bir ekip olmasına rağmen, 
maçın Alsancak Stadmda yapıl
ması şansları denklestiriyor. t»-
mlr seyircisi Karşıyaka için büyük 
avantajdır. 

SON DURUKLARI: Kartıyaka'da 
Ozcan cezalı, kaleci Muhip aakat. 
TAHMİN: • 

Altındağ 2 MllB Ligin en »ayıf 
lakımlarmdon Gerçi geçen hafta 
Karasümrük'u 3-0 yendiler ama, 
bu daha siyada rakiplerinin bata-
smdan İleri geldi. İdmanyurdu ken . 
di sahasında eynadıj ı İçin avan
tajlı. 

SON DURUKLARI Al tmdath «< 
futbolcu kadro d m . tdmanyurdu'-
aun riolfii yoir, TAHMtN.- 1. 

*••* * ı . . ' ı . ' _ ' . ' _ r _ r ı _ ' . ' . ' . ' - ^^'•'•'••^•''•'••^•^'•'•'•'•'•'•'•''•'•'•'•^'•'•'•'••^•••'•'•'-^ ' J ' _ ' L ' - ' I • ' - • ^ • • ' • * ' * * ' « * ' * * * * * * " 

( B « | i « ı t i ı S in«t layfaria) 
u«tun form tutmaya çalışıyorlar İri 
menecersiz kalan Galatasaray için. 
bundan daha büyük bir kontrel 
kaynağı olamaz. 

Üstelik. Beşiktaş'ın sön 3 maglu-
bıyetile beliren ıs ı j ın yanında, bir 
yenisi daha o*vd»h olmuş, asker 
futbolcuların takımlarnıda oynama 
izninin çıkacağından bahsedı lmeye 
başlanmıştır tste bu kararda çı
karsa; Ayhan, Talât, Uğur'la tak
viye edilecek Galatasaray'ın d e v 
kadrosd önünde »iurmak, mesele 
olacaktır 

Bütün bunları belirttikten son
ra diSer sütunumuzda takdim et 
tiğimiz Galatasaray'ın maçları k o 
nusunda su o îe t lemeyl yapabiliriz 
Sarı - lurmızlı takımın daha 12 ma
çı var. Bunlardan iki tanesi Anka-
rada bir tanesi Alaancak »tadında 
geri kalan dokuz maçı tstanbulda-
dır Dec lâsmac bakımından Gala
tasaray rakibi Fenerbahçeden daha 
avantajlı durumdadır. Fenerbahçe 
üç defa Alsancak iki defa İS Ma
yıs stadında maç yapacaktır B e -
Siktss bu konuda Galatasaray ile 
ayni şanslara sahip olup tzmir dep
lasmanlarını bitirmiş yalnız An-
karada Üc maç yapacaktır. 

Galatasaray'ın lamplyonluktakı 
•ansını »İçmeyi sizlere bırakıyo -
ruz. 

Beşiktaşlılara 
açık mektup 

TOltKİYE'dc teessüs etnuf en eski apor tc$ekkiüu oUK kulübü
müzün »on aylarda lüzumsuz r e y e n i z birtakım hiz ipleşme
lerle İdari zorluklara uğramıştır. 

BEŞİKTAŞLI teraftarlara aon derece üzüntü veren bu ahvalden 
en kısa zamanda kurtulabi lmek İçin, m e v c u t idare v e divan 
heyet ler i aynı görüş içinde toplanmı; v e kulübün istikrarlı bir 
idareye kavuşabilmesi için müsbet kararlar almıştır. 

BU maksatla mart ayı içinde umumi kongreye gidileceği açıklan 
miftır. Bu kongrede temenni edilen, müsbet adımların atıl
masıdır. Bundan evvelki son iki kongrede kulübümüze yakış-
t ın lamıyacak h id l se ler cereyan etmiştir. Bu kere kongremiz
de bu gibi hâdiselere yer ve sebebiyet veri lmemesi iktiza eder. 

YAPILMASI mutasavver kongrede kulflp idare heyet inde v a ı ı i e 
alacak arkadaşların yüklenecekler i mesul iyet ler ağır olacak
tır. Bu bakımdan aynı görüj . düîUnce v e koordine olabilecek 
çalışkan, eneri ik üyelerden müteşekki l bir idare heyet ini i» 
başına getirmek şarttır Zaman kazanmak kulübümüz için son 
derece hayati ehemmiye te haiz bir faktördür. Rakiplerimiz olan 
kardeş Galatasaray ve Fenerbahçe kulüplerine nazaran bazı 
mübım dâvalarımızın hal lcdi lmesmde çok geri kalmış durum
dayız Bu ha! Beçiktaj l ı lan dertlendirdiği kadar sporsever k im
seleri de aynı şekilde üzmektedir, 

(»ALATA&ARAY kulübü atad meselesini kuvveden fille ç ıkarmış
tır, keza Fenerbahçe kulübü staıd Ijlni hâllederek gerekli for
maliteleri İkmal s tmi ı t lr . Görüldüğü gibi üç büj-üklerin ara
sında kaUbi lmemız için Beşiktaş kulübüne ait olacak stad 
dâvasının en kısa zamanda ele alınarak halledilmesi lâzımdır 

— Bu s e n e transferlerimizin yUklu olacağını tahmin e tmektey im 
— Bunun yanında şampiyonlukta büyük iddiası buhınan profes

yonel futbol kadromuzun mali problemleri vardır. 
— Amatör apor kollarımızın faaliyetleri kifayetsizdir. 
— Yeni bir lokal binası b t h l s k o n u s u * ı r 

B Î S t K T A S Jimnast ik Kulübünün şerefli mazMI«e yalnfir »eklM* 
ilerUyebiImesl için, yukarıda belirti len v e yapjlması gereken 
zarurî i ş l en en İyi bir şekilde organize edecek, programlıya-
cak v e bütu}i b u n l a n kuvveden fiile çıkarabilecek, çahşkan. 
dinamik üvelerden kurulacak bir İdare heyet i seçmek şarttır. 

KULÜBOMüZİ»N selâmeti için bütün BeşUrta»lıların hizipleşmeyi 
bırakarak tek bu gaye etrafında toplanmağı elzemdir v e bun
ların tatbikinde zaman kaybedi lmemesi gerekmektedir 

BetOctaş JtaınMtlk Kulubu 
Divan Heyet i Azaaı 

NtRAT BALKAN 

1 

Netin ve 
Bir sır.. 

•
•MAfALlAHI vat. Artık 
gol taJulmetreekaı actı. 

tnjAİlah hep bfiyle devam •-
der.» deyip tahtava vutaa -
Ura, KetİB'in sırtını verelim. 

StoBdim MetkaUı İımitU 
bir Biludatı v«mıi(. Adı Tat
lı Mustafa olan bu zat, kralı
mızın kısulı$ını bir muska 
Ue gidermiş. Habere taaamı-
yan varsa aitsin Metlaıla giy
diği formanın İçindeki dikili 
şeye baksınlar. 

Topun önemi 

•
ERNST MelchiOT Be
şiktaş'ın aerl meilûbi-

yetlermin sebeplerini açık
larken, söyle bururmuş: 

••Lidartn idman Icin yedi
den fazla topu yok.» 

Eh dünaydın Herml ; Biz 
zaten futbola topun «nemi
ni topumuz anlamadığımız 
ıcin bu hale düştük. 

İl? 

!
ıy;ın ou naıe auşn 

H o ş v e b o ş 

•
MANOY geUU. MaMdy i»- llİ 
tenbul'da.. Mondy be - Ijİ 

eaklarmdakl ihtllam ve mtt- İü 
eevherleımdakl ptnUılan Ue 9 
gazetelerimisln Uk aartala- gf 
nad*. ||: 

Ve Mendy bU cümlesi y«- -İl 
sttadea «Kimae duymeam» İÜ 
•tttuauada.. D i y e t ki h a t u a -
la ı ı e s pahalı hâtûn. «Heyat IH 
ho» v e boştur.» ü; 

Caıip, Cüaku ku Ma gek t?. 
önce blı «öbretll tutbelcumu- l|f 
»un yasama sloganı İdi. 

Ve Allah, Allah yekN ka-
berlmU elmadan kulam», ki-
rlbblerlne replik (!) m veı-
dUer? 

i 
t;nıuıniiu;:!!!::;ı:!i!!:!!iı:!:i!:;Ri: M 

Güvenlik Konseyi beşli telclifl dOn l(abul etti 

, w ^ 

te ^^ZT 'J;:' """''' I Erliin'in demeci 
to^». P„ ı;„,. Milliyetçi çm, 

madde lehmde 

î î K«ünUn '^'" I'ederenko, 
A* Kıb) *_̂ -MDrısia "'l. ^^J^ t̂ör devlet 
<î««« - » istişarelerden sonra -«nsı Sek: reter 

deiil. 
vermesini 
rls İtiraz 

^,'*^"lter"aH'' .^^"tından teşkil 
^ '«yaa'JI'^^stolınasma dair 

W ' ^"^"tere ^° '^^'" ' 
»triÜMu.. •' *"'• kavdH 

«ftemencioglunun 

'"• !?,'5'"' «ltoı«ie ba-"sçı 

n ^0^ 
nu *̂ 

liv, 
'rlth 
ini 
"•'"•dır 

çares i İçin 
S U l ^ , , ^ ^ taknı 
C ' y^nn.'^y '̂ "̂"'̂  ve icap. 

T ,* eden K ^"^^ elemanları 

h.,;"""r v^"'""*^^ 'Ji niyetle 
«Ü* '̂ öe .1 "'"''"«"muz 
l^*^ oh,„'7"', ^^«aa harel 
*?8nı, 

ulaşa ' " • ^ ::i!^^' "i^ »onuca 

in 
«niınu . 

"̂ «̂ ü iyimser 
tsbska •^^fKARA, dael 

'*''41ı'"e*",.3"^t inönü, dün 

^ 

„ "»n Ca>,ı ""='- ınonü, 
> * VaptS m u t r " ^'"-'onra , mutad gezinti-

•»azetecilerm Kıbrıs 
'̂ap-

in ' 'sın do w ^'"^ ^^ her iki 

h"»"nurv '°''"'annın CCVÎ 

'•'lacaıîma 

tk''*nkay r- , 

t<î?*"öıran İ'*^'" sonuarın, ce-
S'»nt,s *" ^.^t-akan «Konsey 

"ıSİ"^^eki„ '̂* "^ ™ ^ a verdiği 
^ N t i r ''• '̂'y'» İtarçıhk şöyle 

^y^t^^^ nnİMkerelerdf f»a-
"^^ R«.f* '"'*^'' ^ büyük 
»ünitih 1*'"*' ^'Plantısın.n Mr 
^ Bn^'ı^"'*»' *^ yüzden. 
^*f?ıükı r *0Pİ»ntılarda, 

""»»larva.. " "«"»I" , «nl»»-

K...'««»«ıde nmmî bir muta-
^ '"»rmaya çalışılır, 

Î H i S '̂ 'i'Utl Türkler 
^»bT%İ ««u?» sorusuna da «u 

î * ' v r r t * ' " d a bir netice-

b "labS »"*""*« "' «*"*» 
'•• n>ân ^''"''"•« »iradiden 

*«r, J T " verilmemesi icabe-
K t,̂  "̂  5a^s€iı, her bakım. 
n ,ı " ' ' ' fiil iyi nrticf-
'*''( ,. 'a ve her iki 
* * inan" ^ •"y^'J »İM»*»• 
»4f •"'^orum. Gene dp tek-
"'yttiı, ' '^^ ''' "dada em. 
*»»bm,, "^'»"maşıdır. Zaten 
"iyetin " ' " '''' Kıbrıs ta em-

w»ttilin« çaUnjorlar.» 

ANKARA. Oıel 
Dun sabaiı, Kıbrıs meseleei-

ain son gelişmeleri hakkında 
Devlet Başkanı Cemal Gürsel'e 
bilgi veren Dışişleri Bakanı Er
kin, görüşmeden sonra «Türkiye 
Kıbrıs'taki ırkda;Iannjn bak ve 
emniyetlerinin korunması ve mu-
hafazası endi$e«ini, hiçbir zaman 
hatırından nzak tutmamış ve 
tutmayacaktır» demiştir. 

Önceki gece, İngiliz, Fransız ve 
Amerikan büyükelçileriyle yaptı
ğı görüşmede, büyükelçilerin, 
«Türk hükümetinin Kıbrıs ko-
ûusunda göstermiş olduğu anla
yışın memleketlerinde takdirle 
karşılandığını bildirdiklerini» â  
çıklayan Erkin, daha sonr-,! şun
ları söylemiştir 

«Bizim takıp ettiğimiz çok 
hayati iki hedet, ümit ediyo-
ruı ki Güvenlik Konseyinde 
lehimize olarak sonuçlanacak
tır. Takibettiğimiz bu iki he
def çok hayatî ve önemlidir, 

'tik iş, uluhlarası bir ku\vclıi) 
adada intizam vf nizamı ir 
min etmek için gönderilmesi 
konusundalû kararın iıiıvm, 
Uk Konseyinden çıkmasıdır, 
Kıbrıs'ın, müstakbel statüsü 
ile ilgili deyletlerın istişaresi 
suretiyle teklit edilecek olan 
arabulurunıııı hır an ii-ıt >• i«e 
başlaması da ikinci hedefi
mizdir, Unr- ! i I 
sonuca varması için lâzım e-
lan itidal le anla.vi!,. bütün 
hür dünyanın takdirini ka
şanmış ve dâvaya bir çözüm 
yoİD bulunması yolunda vspıl-
mis ^f yapılacak olan çörüş-
meler de çok f av dalı olmuş
tur.» 

Johnson plâmn 
kabulünden 
memnun 

W A B H n ( S T e M A A . 
Başkan .rohnson Kıbu;.' i barısı 

tesis entfr'.f'r- 'Jlaıı P l i m n oiı iKjrniş 
Milletler Güvenlik Konseyi tara
fından kabulünü Baı'isa a u t ı u 
önemli bir adım şa.varak, m e m n u 
niyetle karsıladıfı bildirmiştir. 

Raymond Hare, 
nümayişlerden 
üzüntü duyduğunu 
söyledi 

AMKAAA 6 ı e l 
T,M,T,r, ikinci Ijajkam Yılmaz. 

Hocaoglu baskanlıjuıda bir .heyet , 
dün Amerikan Büyükelçis i Ray
mond Hare ı ziyaret edeıek, son 
günlerde Atina, Girit ve Rodos'ta 
cereyan eden taşkın ve o leüsuı 
hareketlerden duvdukları üzüntü
yü belirtmişler ve Akdenizde bir 
koü • • ünün kurulmaması i-
cm : ettiklerini sflvHyerck 
bu ' -synn »dıfli bir 
b'ii' 

Büyükelçi, Fedeıssyon menjup-
larms, Atina ve adalardaki tıU-
mayislerden kendilerinin de üzün
tü duyduklaımı söylemi' ><• fail
lerin ol'JTtilıı <İ8vr*ni!İaı;'.' btilu-
nulınsriıâını -tnlsmalan getektıji-
nl ifade etmiştir. 

«Türkleri 
Anavatana 
çekmesri 
düşünmüyoruz » 

AHKARA, Öıe l 
Başbakan İsmet İnönü'nün Al

manya'nın en büyük dergilermden 
Der Spiegel'in yazı isleri müdürü 
ile yaptıifı mülakat dün açıklan
mıştır, tnönü Alman gazetecisinin 
sorulan üzerine «Hareket hakkı
nın icap e t t i i i v e başka çare ol-
madıSı zaman müdahale hakkımızı 
kullanacağımızı» söylemiştir. 

Başbakanın Alman ga^eteeıtınuı 
Borularına, »zetli eevab! «öyle
dir; 

t— Dışardan emniyet i tesis e-
decek kuvvet gitmedikçe emniye t 
tesis olunamaz. Bu kuvvet ya Er-
ternasyonel kuvvet olacak, vS da 
Garantör devletlerin kuvK-eti ola
cak. Makarios idaresi Türkler a-
leyhine tecavüzü teeviiç ettiği ıçm 
emniyet i kaybetmiştir, Rusların 
Makarios'u desteklemesi Rusya ile 
bizim aramızaki münasebetlere 
derhal v e doılr;ıdaıı doğruya tesir 
edecek bir konu değildir, Kıbrıs 
meselesinin NATO savunmasını 
yakından ılüllendiren problemleri 
vardır. Kıorıs m e s e l e n Türk — 
Yunan münasebetlerine şimdilik 
tesir etmiyor Türk dönann.:)-ının 
Iskenderundakı hareketlerinden 
müttefiklerüııiz. haklan olduğu 
nisbette haberdardırlar. Kıbrıs i-
çln ilk tedbir Tederasyondur, 

İki cemaatin içice değil, vanva-
na yasamaları şarttır. Yânı na
kille bir araya toplanarak müm
kün olduğu kadar toplu bir çö
züm yolu olarak adadaki Türkleri 
Türkiyeye çekmeyi asla düşünmü
yoruz,» 

• 
27 Mayıs şilebi 
ile Kıbrıstan 42 
ırkdaşımız geldi 

ISKENDERUN. Osel 
Ordu emrine verilmiş olan 27 

Mayı* şilebi Mersin'den aldığı gı
da maddelerini Kıbrıs'ın Magosa 
limanma boşalttıktan sonra içlerin
de 12 hafta iki de yaralı olmak 
üzere 42 kişilik Türk vatandan 
kafilesini dün limanımıza getir
miştir 

TATBİKAT YAPILDI 
Diğer taraftan dün sabahın er

ken saStlerüıden itibaren KATO 
Umanı eivanndaki engebeli ara' 
illere botlarla çıkarma tatbikatı 
yapılmıştır. 

* 

eOrstl, Oztrok ile iç 
meseleleri görüştü 

ANKARA, 6 s e l 
Cumr.urtîaskanı Cemal Gürsel 

dün »abah tcisleri Bakanı Orhan 
Öıtrak'ı Çankaya köşkünde kabul 
ederek «Memleketin iç meseleleri 
konusunda» acrüsmüs v» b a n bil
giler almıştır. 

tçısIeri Bakam Öztrak Cumhur
başkanının vânından döndükten 
sonra bakanhkta. kendisini ziyaret 
eden Ankara Sıkı Yönetim Komu
tam Orgeneral Cemal Tural ile u-
zun süre «Asayiş konusunda» gö
rüşmüştür 

A P genel idore Icuruiu 
son iltilıakiarı inceledi 

ANKARA Osel 
Dün sabah bir toplantı yapan AP 

Genel tdare Kurulu, son günlerde 
partiye Jİs.ı İltihakları «özden 
geçirmiş, bunların teşkilât üzerin
deki etkilerini incelemiştir. 

7 sanatçıya «Kurucu 
Sanotçı» unvanı verildi 

Belediye Meclisi, hayatlarını Türk 
Tiyatro sahnelerine vakfetmiş olan 
ş eh i r Tivatrolannm yedi sanatçı-
aına «Kurucu Sanatçı» unvanını 
verm.eyi kararlaştırmıştır. 

Bu sanatçılar: t. Galip Arcan. 
Bedıa Muvahhit. Şaziye Moral. 
Ertuğrul Muhsin, Vasfı Rıza Zobu, 
Mahmut Morali ve Hüseyin Ke
mal Gürmen'dir, 

2 idam cezosını Seneto 
komisyonu reddetti 

(Baıtaralı 1 Uıeı sayfa**) 
Mucip Ataklı Saım Sar'göUü, 
Fikret Turhangıl Selâmı Ür«n. 
Nusre» Tuna infazın aleyhinde, 
Kâmil Coîkımoğlu i*e çekimser 
kalmışlardır Erol Dincer'in ölüm 
cezası Zihni Betil, Amil Artuç. 
Samı Coskunoğlu ve Nihat Pasjn-
lerin oylarına karşılık, Rifat Öç
ten, Muammer Obuz. Kadri Kap
lan, Mucip . \takii . Sainı Sarıgöllü 
ve Selâmı Ürenin oyları ile red-
dedümıs Tursun Gü ve Tuna 
çekimser kalmışlardır. 

DOĞUM YAPİCIKKEN 
KOCASINI ÖLDÜRDÜLER 

( la t taraf ı 1 laeı aaytaAaj 
tekrar Metımet'm d u k k i n m a ge
len Süleyman bağlamayla saz 
havalan dinlemek istediğini söy
lemiş, gece olması sebebiyle de 
İsteği reddedilmiştir. Mehmetle, e-
nistesine sarılarak özür di leyen 
Süles-roan vedalasarak dükkândan 
ayrılmıştır Bi,.- süre sotıra yolda 
devrilen Süleyman t ik Y ı r d ı m 
Hastahanctina kadhrıUnca kalbin
den tornavidayla yaralanmış ol
duğu anlaşılmıştır Kaatil yakalan
dıktan sonra «unları söylemişt ir; 

•— Süleyman sarhoştu. Onu *e-
deee. şarkıcı Ramazan Senseı ' -
in yanında gördüm. Kavga edip 

Peppino di Capri 
izmir'de yuhalandı 

İZMİR, Ö ı e l 
ur.ıu ı ı i h a n caz şarkıcısı Fep-

pino D: Capri dun gece Kulüp 
sinemasmdaki konserini yarıda bı
raktığından hayı a n l a n n m hücu
muna uğramış v e bir saat yuha-
lanmıstır. 

Özel Ticari i l imler Okulu Öğ
renci Derneğinin Kıbrıs menfaa
tine düzenledikleri konaerde virml 
dakika şarkı söyleyen İtalyan 
larkıcı programının bittiğini söy
leyip sahneyi terkederken hayran
larının hücumuna uğramış. Peopi-
no guclUkle kaçırılmıştır. 

Kıbrıs'to dün de 
çarpışma oldu 

LEFKOŞE, A. «P. 
Kıbrıs'ın ıkı köyünde dün Türk

lerle Rumlar arasında venlden çar
pışmalar olmuştur. 

Adanın kuzey sahiünde, Klrenya 
körfezi .yakınlarında, Kazafanı kö-
.\niride varpışmalarda bir Kıbrıslı 
Tiirklf bil nıırn polı,'^ m e m u n ı m m 
yaralaıirlıklan bildirilmektedir 

Mahalli saatle 12.30 da b i f l ı -
yan ate j teatisi bir «tat kadar «ür-
müçtür, 

Klrenya'nın batısında, Templo i 
k'ivünri» de (kinci bir çarpışma ol-
dui i ina dair haberler s h n m u t ı r O 
hâdisede ölen veys yaralanan o-

1 lup oljnadıiı bi l inmemektedir. 

«Istanbul'do evleneceğiz» 
(Basta ıa i ı 1 inci «avfada) 

lw yaıatifi Majıdy ü» dün 4 
sa»t birlikte gezdik, Mandy önce 
Emniyet Müdürlüsünde hırsu 
ve diğer suçluların bakışları »• 
taamda «ece kulübünde calı?» 
mak için gerekli iznini aldı. son̂  
r ı Boğaz,. 

Bebek koyunun asfaltını dön-
dükten sonra Bözleı önüne serl-
"len güzellik Mandy'yi büyüle
miş olacak ki. arabadan inip gez 
mek istedi Ve Baron ile birlikte 
biraz yürüdü. Bu arada kâğıt 
helvasının da tadına bakan 
Mandy «İstanbul İşte bu kadar 
tatlı» demekten kendini alama
dı. Boğazdaki bir lokantada y«-
mek yerl '̂ ' /larclBn kor
kup korkı . - iordunı bi
na gülümseyerek «Bu kadar çok 
eli olanlardan korkmam Ama... 
İki ellileri» d^di Öaet niarak. 
dün tstanhni MaiTiy ılp ?ü?.el-
di .Mandy İte İstanbul'da daha 
KUzeldl. 

Irzına geçtiği kadını 
boğarok öldürmüş 

DURBUNBEY, A. A. 
Elin; Cesuı adında 25 yasında ev

li bir kadın, dün gece Karaamca 
mevki inde zorla ırrına geçildikten 
sonra, boğazı iple sıkılmak sure
tiyle öldürülmüştür. Kaatil, cina
yetten sonra, kadının boynundaki 
beiibiriigi de alarak kaçmıjtır. 

Gene kadının gece ev ine dön
memesi üzerine aramaya çıkan köy 
halkı Slil ' in ölüsünü çalılıklar i-
cinde yarı çıplak halde bulmuflar-
dır. 

Muharrem Güldür adında 18 y s -
jınds bir genç. kaatil sanlısı ola
rak yakalanmış ve suçunu tliral 
ederek Eli f i nasıl öldürdüğünü an
latmıştır. Çalınan beşibirlik dr Mu-
harrem'in cebinde bulunmuştur. 

ayrıldıktan sonra dükkânıma »el
di. Kahve içtik. Konuştu »tür di
ledi. Sonra ayrıldı, ( t ıer inde kan 
izi yoktu. Ben tornavidayla vur
dum a m m s yaralayıp yaralama
dığımın farkında değUlm O f e c e 
yattmı. Sabah polisler gelip beni 
kaatil d iye yakaladılar. Hâl* ne 
olduğunu anlayamadım. . 

Yapılan eorusturmada Süleyman' 
m yeni do lacak çocuğunun şere
fine içj^ı içtiği v e aarhos olduğu 
anlaşılmıştır. Doğum İçin hastaha-
nede bulunan esinin, Süleyman'-
Bi ö lümünden haberi yoktur. 

Fırıncılar, «Fırıncıyız» 
demeye utonıyormuş 

rırmcUaı dun yaptıkları kongrele
rine ekmeklerin bozuk «kısmı de
ğirmencilere yüklemişler ve Be
lediyenin yabancılara ekmek fab
rikası kurdurma teşebbüsünü ten
kit etmişlerdir «Fırıncıyıs» deme
ye utandıklarını belirten fınneı-
1ar: «HallMikl bls b« sehıia en 
büyük hltmellnl göriiyonu. Bn 
'tlberlı meslek bislm obtıaaı gere
kirken en hcyılyetıls kt«ller Be
lediye naaarmda gene blsU. Blalm 
prolokolda bila yerlmlt yok. de
mişlerdir 

Kongrede, fırıncılar. Belediyeye 
karsı tek bir kuvvet olarak ot-
lısmaya karar vermişlerdir. 

Başbakan, idil 
Biret'i tebrik etti 

AKKAKA. ö z e l 
Başbakan İanset İnönü, önceki 

geee Devlet konser aelonunda tdU 
Blret in konserini dinledikten n>n-
ra sanatçıyı tebrik etmiş v e bu
günkü resitaline ee leceğinc dair 
vaatte bulunmuştur. 

İnönü'nün ,>ruıka»tten sonra h iç 
bir tedbir almadan, konsere git
mesi ilgilileri endişelendirmiş • • 
orkectr* müdürü Mükerrem Berk 
Başbakanı bu konuda veniden a-
varmıştır. 

Takvim için yapılan Borgaz 
adası resmine Rıım kilisesi 
Yunan bayramı ilâve etmi$ 

(Basleratı 1 İnci aayisde) 
kaDagı ölarAk kullanılma.k üzere 
Engin İlter'den bir resim istemi?, 
genç ressam d& Burgaz adası-
lun bir eskizini yapmıştır. Fakat, 
takvim piyasaya çıkınca, Burgaa 
adan üzerinde Yunan bayrağı
nın bulunduğu göriJimüş ve genç 
k » hakkında dAva açılmıştır. 
Ancak, yapılan bilirkişi incele

mesinde, eskilin orijinalinde Yu. 
nan bayrağının bulunmadığı, bu
nun daha sonra eekize eklendiği 
anlaşılmısUr. Mahkeme, bu du
rum karjıamda kara* vermek ü-
lere duruşmayı ba^ka gOne bı
rakmıştır. 

Türkiye : 2 
Almanya: 1 

(Basiessit a laeı sayfada) 

kendısıiM <A1 at» kabilinden ver
diği topu heba etmesine ne de
nirdi?. ' 

Zaman zaman aldığı toplarla ra
kip beki zor duruml&ra düşüren 
aağaçık Yılmaz, t3 daklluda yine 
bir pas almıs ve Alman solbeklai 
aşırtma ile geçmişti, OnsekiziA iti
ne dalan Yümaz, pasmı Ayliea'a 
uzatmıştı Fakat, iste bu asda 
selhaf Becker imdada yetişecek 
ve topu eliyle çelccektt Becfces'-
ia şuur dışı yaptığı bu bareltet 
maçın mukadderatını tAyin edecek 
ve galibiyetimizi sağlıyscaktı. Ni
tekim vcrUeB penaltıyı Avhas e 
kadar güzel çekti ki. top ters k»> 
teye hamle yapan Fahrian'ın b*' 
men sağından feçip ağlan 
eaktı. 
Almanları 

Maria Callas ve Onassis barıştılar 

Kalıyaollluııun cesedine sahip 
çıkmayanlar mirasa kı$u$|y 

(BııiırKı 1 inci Myiıdıl 
da 310 bin Uraya sahip olmak 1-
Çin adliyeye gelmiştir. Ali R»a 
Kâhj'aoğlu, gelininin daha önce 
davranmış olmasına biraz içer
lemiş ve veraset dâvası için ge
rekli işlemleri tamamlıyarak ad
liyeden ayrılmıştır. 

Öle yandan. Hasan Kthyaog-
lu'nun evlenme cüzdanının mes
lek hanesındekı «kimyager» İtay. 
duıitı »cbfbı dün iifin nimnştur. 
.MılaşılflıSına g«rf «flu. 
tstanbul'a gelmeden önce, Anka. 
r t Numune HaBtanestnde bir sü
re kimyager olarak ç«lışmı«tır, 
Bvı iîlni nedsn bıraktığı îornsu-
aii. Kâhyaoglunun babası kM-
jilıksü bırakmıştır. 

(Basttrai ı 4 tincü aeUiede ) 
Atina'dan hareket eden Christina 

yatı Rodos'a doğru süzülüyordu. 
Hava o kadar güreldi ki. yemekler 
hep güvertede, yüzme ha\Tizunun 
etrafında .yelliyordu. Akjam olup 
da bütün davetli ler kamaralarına 
yatmaya gidince. Onassis Lee ile 
yalnız kalıyordu. Ona »«kin, den
geli ve tatlı ruh hali. güzelUğj ve 
zekâsı karşısında Onassis kuzu 
gibi yumuşamıştı . Tam anlamıyla 
• k l â s . bir kadındı bu ve »imdi dün 
yanın en zengin adamını i d e t a 
büyülemişti , 
CALLAS HABERİ DUYDU 

tfte yıldızlı gökyüzü altmda bu 
• "* "'' y « t o ı s j M l ı s l w ı yüzüBden-

BursadardoTte 
Boykot karon alındı 

BURSA, Ösel 
i ı m u - d e n sonra selırimizdeki 

öutün ısci sendikaları, vüksek fi-
yaUa satılmakta olan e tm ucur-
«tılmâjı için çaiijmalarB bajll-
'm»lftr ve Ht bovkot kırın ver
mişlerdir Boykot kararına Bursa' 
»İST da davet edilmiştir KasapUr 
Derneği Başkanı ise et fiyatlsn-
nm vükseüşinı 9uıive,>e ihraç e-
dllen canlı hayvanların ve mez-
osa resmi kurun vükslmesinden 
m.evdana geldiğim söylemiştir. 

îoptası ve Pasakapısından 
dün 100 maMûn] nakleıDIili 

Toptai}! w- p4;,akapi5i Cezaevle-
ılnde isvHnır, clebaMsı olan iM 
kljl çe^ıllı reîaevleımc • nakledil
miştir. Dün gece yspılan bir ara-
ma-taramadarı sonra her ıkı hapis
haneden 'İP İ̂Kisn ',,H'ı ınv 

I kU iti bu aabah* kartı taoM. ...<-
nuıtır. 

dır ki, aralannda bir aşk mace-
resmin başladığı aöylentiaini ku
laktan kulağa yaydı. Herkes de <-
nandı. Ayni yatta bulunan Jacqu-
eline Kennedy'ntn de, kızkardedini 
yeni bir ajk macerasına karsı ih
tiyatlı olmaya yönelttiği de söyle
niyordu, 

Paris'teki apartmanmda oturan 
Maria CaUas o günlerde Was-
hlngtondakl bir arkadaşından tele
fonla almıjtı bu haberi Arkadaşı. 
Prenses RadziviOe'in «Onaasis'le 
evleneceğim» dediğini de ilâve e-
diyordu, 

Callas «denizler dtktatörü> ile 
daha önceki tehlikeli durumlarda 
sert tartışmalara girmiı. hattt bas 
kalarınm duyabileceği şekilde ağız 
kavgası yapmıştı ve bundan hl; 
bir şey kazanmamıştı. Şimdi ter
sine bir yol tutacaktı, Çök tat
lılıkla davranacak, hiç sesini çı-
kartmıyaeaktı. Onassls'i bu tatlı
lığı tle yenecekti. Oerçekten de 
öyle davranmakta olduğunu yakın 
dostları haber verıyorlav. 

ONASStS. r i T t \ s ^ 

DÖNDÜ 
Ben yandan Onassis bir ttth rtl-

.vanuı hayal kınklıgmdan bajka 
bir »ey bırakmadan geçişini gör
müş, sevdiği kadına yaklaşabll-
mesinin bile imkânsızlığını anla
mıştır Kalbi kırıktır ve bıı rulı 
halt içerisinde kendisine saadeti 
ancak Marta Callas'm verebilece
ğini anlamıştır Maria bir kere 
kendi ırkındandır, kendisi fibi mtt-
cadelectdır. ıhı gençlik 
havalı spf» içinde R«ç-
tr>' 
£'> 
ö«lliklenyle ıkın de bırtrirlen ıçm 
varatıltnıılârdır. Eğer Marl» rallaı, 
daha önce Katolik Ki i 
-flr.mş irri .ı%p ' 

i m i l olacaklardı. 

beraberlikten 

eden olay 
Ve nüıayet SC daklkaıie mal» 

hoşa gitmeyen olayı patUk *** 
recekU, BU- kontratakte ttmtm 
Ahmet Tuna'mu yere düşmesiyle 
bomboş kalacak ve tepla WrtU»te 
kalemize yönelecekti. Salheğ VU-
maz kendisini tam cera çizgisi ti-
zerinde karşılayacak ve takat 
mani olemıyarak o da yas» AHf 
çekti. Ama yere düşmesiyle ikUfa 
etmeyip topu ceza çizgisinin İçin
de »li ılc çelecekti. Hakem İMi ha
reketi penaltı ile tecziye eden dO-
dügiınu çoktan cabaiftl. FâHat 
mılll takım oyuncuUratUSaa İtira
zı üzerine, vsn hakemi Taruk 
Talû'ya kadar giderek dunaan sa
racak ve FIFA kokartlı bu beviMİ-
mUel hakemimiz de <Topu Yıtouu 
çizgi dışında celdu diyecekti. İste 
Yugoslav hakemi bundan (onra 
karannı değiştirecek ve jMnâltı 
kraarından vazgeçerek çtefj üre
rinden bir frikik atisi yilıMıra-
caktı Neticeye müessir bir MlyUk 
hatadan sonra takımımız. Almatt 
Ümitlerinin ümidini kıracak ve 
sahadan >—1 galip ayrılacaktı. 

IJALYANLARI 
İKAZ ETTİK 

îtalya oUmıÜyat takımuua ta-
rdığı profesyonel karakter üze
rine milli olimpiyat komitemi» 
Wr toplantı yapnuş, toplantı 80-
Dunda Genel Sekreter Suat Er
ler C.O N.t.'ye ,îtalya MIİU Ollm 
piyat Komite?'1 bir ıkar mektu
bu JTı 

Dfinkfi maçm 
kritfü 

ıBastarelı t Ue| sayHte) 
Talât'ın aelbeke aluu&svı M or
tada meydana gelen bo^hığa Al
manlar sık sık sızdılar ve bers-
• '"' bol yakak-

olarak lueu 
udaiaamudl kl4c< 

I Gelecek tlmdirtn 
' ırınvr 1 Jmanji'yı 

, rriaf vm-
arak takm> 

-ç cıkarWnu 
i MyiMutlıie >«UıuMUyim, .-
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İLK ÜÇ DAKİKA İÇİNDE ATILAN KARŞILIKLI GOLLERDEN SONRA ÜMİTLER MİLLÎ 
TAKIMIMIZ İKİNCİ DEVREDE ÇIKARDIĞI BASKILI OYUNLA GALİP GELMESİNİ BİLD 

Türkiye: 2 - B. Almanya: 1 
••••••• • • • • .•••••»•ı^MUMHIMIlMlnılfinı ıi|WpıiMHINHMIIlımı 

Takımımızın gollerini biri penaltıdan 
olmak üzere sağiç Ayhan kaydetti 

Petrosiç Rikard (Yugos lav ^ 
Muvabhi t Afir -t 
Faruk Talû ^ 

T Ü R K İ Y E ( Ü M İ T ) : Yılmaz • * - Erkan * , Çağlayan * 
(Talât irir) — Yılmaz « , Talât -tr-tt, (Ahmet T u n a \ « ) , 
Nevzat ieie* — Yılmaz -tt-k-k. Ayhan •*•*, Bilge ir-k. Mah
mut -k, Rıdvan -k-

B. ALMANYA ( Ü M İ T ) : Fahrian « ^ « — Heidemaun .*-• Hötl-
ges -tr — Neuman ^ 4 . , Kaack -k*- Reisch ir-k — Libada 
Iririr' Peters ifif, Brunnenmeir -kir. Ferner •^•^, 
(Wilde ir), Hei.ss -k-tri,. 

GOLLER: Dk. 1: Ayhan Dk. 3 : Neuman (penal t ıdan) . Dk. 58:, 
Ayhan (penal t ıdan) . 

Raşit GİRAY bildiriyor, ANKARA 
A LMAN Ümit Milli Takımını yendik diye övünmeğe değ

mez... Çünkü maçın hakkı beraberlikti.. Yugoslav orta 
hakemi Petrosiç'in 80. dakikada aleyhimize olan penal
tıyı ilkin vermesi ve sonradan yan hakemi Faruk Ta-
lû'ya sorarak ceza vuruşuna çevirmesi, asla affedilecek 
hatalardan değildi. Sonra... Evet sonra Faruk Talû'nun 
ceza sahası içinde Yılmaz'ın eliyle tuttuğu topu, çizgi 
ijzerinde göstermesi, FIFA kokartlı bir hakeme yakışan 
hareket değildi. 

bildiriye'' ^ 
geldigimiı ''^fV 

tenkit ederken önce ?»» ^^^ 

lerden üetün olan 
c u U n neticeyi W * " 
TBdılar. 

AUW» ''1 
«lald»'!' 

K̂  

İyi başlangıç 

1 I L K GOL: Oyuna ı.vı Dâjiıty":' u» ii -viıJlı ıak:mımız ilk golünü daha birinci da-
'kika dolmadan Ayhan'ın ayağından kazandı, (Foto: AKŞAM — H. TANILKAH) 

PENALTI VE II. GOLÜMuZ: Ayhan resimde görüldüğü gibi kazanılan penaltıyı ka
leciyi şaşırtarak topu filelere böyle yolladı. (Foto.-AKŞAM t— H. TANILKAN) 

OjTjna fırtına gibi başlamıştık. 
Santra ile birlikte top ortahaf Ta-
ISt'a verilmişti. İleri fırlayan for
vetleri takibeden Talât, biraz iler
lemiş ve on sekizin içinde bos va
zıyette olan Ayhan'ı görmüştü. Ay
han üzerine gelen hafi geçerek to
pu Fahrian'ın boş bıraktığı sag kö
seye göndermişti. Henüz daha kro
nometreler onuncu saniyeyi göste
riyordu..., 

Almanların 

metreden cektlgj şutu Fahrian, 
ancak kornerle kesebiliyordu. 

16. dakikada defan-sımızın bu 
bozuklujtu sonunda saüacık Libu-
da'nın yaptığı orta az kalsın gol 
oluyordu. Ama Bilge'nin 20. daki
kada Talât'ın geriden getirerek 

(Devamı 7. say fada) 

beraberlik golü 
Henüz daha golün sarhoşluğunda 

idi takımımız. Ama Erkan'ın la
kayt hareketleri sonunda ve 3. da-
Icıkada bir penaltı olacağını ve du
rumun, oyuna başlandığı yere ge
leceğini kimse düşünmüyordu. Er
kan'ın on sekiz içinde hasım oyun
cuyu bariz şekilde eliyle tutması 
ve ekarte etmesi pek tabii k) pe
naltı idi. Nitekim hakem de bu 
hareketi cezalandınverdi. Alman 
Ümit Takımı saghafı Neumann gü
zel bir vurtuta dunmıu 1-1 >.-ı 
pıyordu ,. 

Takımımız dağılıyor 
tste bu penaltıdan ve beraberlik 

golünden sonra, takımımız tam 
datılacaktı. tkı bek Çağlayan ve 
Erkan, belki hayatlarında böyle 
kötü futbol oynamamışlardı. Evet 
Almanların iki açığı çok iyi idi 
ama. bizim beklerimiz de hlc ol
mazsa rakiplerinin önlerinde Hâs
ları ile durmaları lâzımdı. Sonra 
bir tağhaf Yılmaz vardı. Tek müs
pet hareket yapmamasına rağmen 
macm sonuna kadar oynatüdı-
Mahmut ve Rıdvan bir türlü Fe-
riköydekı oyunlarmm yarısını bi
le ortaya kovamıyorlardı. Defansta 
sadece bir Nevzat'ın temposu pı
rıldıyor ve 12. dakikada yirmi 

Usuuğlu 
«Okudum, 
güldüm ve 
geçtim»* dedi 

Beşiktaş'ın arka arkaya uğra
dığı mağlûbiyetler sonunda şan-
plronluktan uzalüaşması, taKi-
mın sorumlu şahısları arasında 
bir anlaşmazlık çıkmasına yol ac 
nııştır. Nitekim, bir sabah g.i-
zetesine beyanat veren Avustur
yalı antrenör Melchior, Teknik 
Direktörü şiddetle ithnm e.Jerel: 
«Beşiktaş'ın bu duruma aUşmt-
sine, futboldan anladığı bence 
meçhul olan Sadrl tJsuuglu'nun 
hatalan sebep olmuştur» demi; 
tir. 

L'SLÜĞLD NE DİYOR? 

Avusturyalı antrenörün bu it
ham edici beyanatı hakkında ne 
düşündüğünü sorduğumuz Sacı 
ri üsuuglu İse dim sadece (Oku
dum, güldüm, geçtim» cevabım 
vermiştir. Bütün ısrarlarımua 
rağmen başka birşey »öyleme-

miştir. 

F.Bahçe son provayı dün 
yaptı 

YALATASARAY _ Geçen mevsim çıf,te »amplyonluk kazanan Galatasaray bu defa Beşiktaş İle beraber Fenerbahçe'nin arkasından gelmektedir. 

Şampiyonlukta iddia sahibi Sarı Kırmızılı takımın, ikisi 
Ankara'da, biri izmir'de olmak Özere 3 deplasman maçı var 

Kıymetli okuyucularımıza dün vaadetüğimiz gibi 1963-864 mevsiminde han
gi takımın şampiyon olacağını tahmin konusunda yardımcı röportajlarımız
dan birincisini takdim ediyoruz. Bu yazıda Galatasaray'ın kulüp ve futbolcu
lar yönünden durumunu özetlemeye çalıştık. 

T\Lk\ ERKEB 

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye mağlûp olduğu güne kadar şampiyonluk yolunda «ko
yu bir karanlık» görüp, hedefe ulaşamıyacağı endişesine kapılan Galatasaray için, ar
tık ümit ışıklan belirmiş bulunuyor.. 

Yalnız aradaki puan farkının biraz olsun kapanmasıyla beliren ümide sarılmayıp 
• Galatasaray şampiyon olabilir mi?» sualine doğru cevap verebilmek için, bu kulübün 
;u anki bünyesine bir göz atmak gerekir. 

N.T.K. nın gelişi 
lıugüne kaidı 
DÜK ManopaİBs Otelinde salcin 

bir 9üa geçiren Fenerbahçe takı
mı futbolcuları hep birlikle: «Şa
yet Pefteda oynadtğunıı oyunu 
çıkarırsak MTK. yi Mlihalpaşada 
yenmek de^il, elaris bile» demir
lerdir. 

Kahvaltıda tam olan kamp 
kadrosu, sonradan sakatlıkları te
davi Ve özür izinleri sebebi ile 
bu özelliğini kaybetti, ."jenol bü
yük annesinin hastahğından ötürü 
bir kaç saat müsaade istedi. Se
lim askerlik isi için trtanbul'a 
İndi. Ogün, Aydın, A, thsan. Bi-
rol ve Hüseyin hafif arızaları se
bebi ile Demıanver'in yolunu tut
tular. 

Kampta kalanlar teknik direk
tör Fikret Arıcan'ın müsaadesini 
alarak tavla ve okey oynadılar. 
Tecrübeli futbol adamı, böyle bir 
izinle, takım kadrosunu maç or
tamının sinirli ıjsikolojisinden 
kurtaracağına kani. 

Yenen öğle yemeğinden sonra 
kamp kadrosu yine tamamlanmış 
ve ekip toplu halde Moda burnu 
civarında bir yürüyüş yapmıştır. 

Fenerbahçe takımı dün aksam 
saat 19 da Mithatpas^a Stadına 
giderek. MTK ile ilgili son gece 
çalışmasını yapmıştır. Hafif ge
cen idman sonunda durumu belli 
olmayan tek eleman Birol'du. Bi-
rol bu sabah son bir deneme.ye 
tabi tutulacak ve oynayıp oynaya-
mıyacağına bundan sonra karar 
verilecektir. 

MTK. NIN GELİŞİ 
BUGÜNE KALDİ 

Fenerbalıçe ile rövanş maçmı 
yapacak olan MTK takımı kafUe-
si Budapesteden uçak bulunmama
sı sebebiyle İstanbula gelişini bir 
gün tehir /.orunda kalmıştır. Ma
car takımı kafilesi bir KLM uçağı 
ile bu aksam saat 20 30 da şehri
mize eelece'i'lr 

MDRI OSUUÖLU 
Li 

AKŞAM*m büyük 
Spor Anketi 

«ARTLAR .• 

O Cıvaplır potta yolu İle gonaenıvceKiır. (Bi ı ı ı t gMtUmİM 
gttirll«c«lc ctvip mtktuplırı kabul fdilmtyfcıkllr.l 

© Cavip mcktuplarıflia «n g«ç 20 maıt tirihll poıtı damgumı 
tafunası mecburidir. Bu taıihlen sonra gönderilecek mektup 

sahipleri cakUlt« katılamayacaklardır. 

© Her cavap mektubunda BES adet «Ak«am Spor», baslığı ke
silerek cevaplara «klsnecektir. Bir kişi ayrı ayrı mektuplarla 

V* her mektubuna ayrı olarak bes Akfam Spor baflığı ekleyerek 
defilfik tahminlerde bulunabilir. 

O Cevap mektupları «Akfam gazetesi, Cemalnadir Sok. 13 
Cağaloğlu Hediyeli Spoı Anketi» adresine gönderilecektir. 

0 2 0 mart tarihinde sona erecek cevap müddeti ile sıralama 
başlayacak v» Millî Lig maçları bitince doğru bilenler ara

lında noter huzurunda yapılacak çekiliş ntticMl, kazananlar tubU 
V» ffMeitffllıd* ilin •dllacckllr. 

A HedlytUr Bir motoıikltt, bit dtnlı mQtoru bir radyo. 

OKuraya katılacak olanların İtim, loyadı v* adraılerlnl oku
nacak şckiida yazmaları. 

Şampiyonluk 

yolundaki engeller 

Sarı kırmızılı futbol takımının 
geçen yılki kuvvetinde olmadığı 
bir gerçektir. Bunun türlü sebep
leri vardır i^^velâ sunu belirtme
liyiz ki, Galatasaray bugün haki
katen büyük bir malî kriz içinde
dir. Bu konunun tartışması İlgi
lilere düşer. Bizim anladığımız 
Galatasaray borçludur ve bu borç
larından bazıları İçin gelirlerine 
haciz konduğundan futbolcularının 
aylık ve prim gibi normal alacak
larını zamanında ödeyememekte
dir. Hatta görüyoruz, öyle an'ar 
olu.vor ki. geclm »ıkıntısı çeken 
bazı Snri - kn'"""'' "l"'!!:!!!!;!!. ar-

nirken. iki as elemanı Talât ve U-
ğur askere alınmıştır. Her nekadar 
Ugur'un yeri askerlik görevini ta
mamlayan Yılmaz'Ia nisbeten dol-
durulmussa da. Talât'ın kaybıyla, 
defans halli güç bir problem ol
muştur. Gündüz Kıhc'm istifasıyla 
teknik sorumluluğu tek basına üze 
rine alan antrenör Coşkun Özarı, 
Talât'ın verinde önce Bahri'vi de
nemiş, basanmadığmı görünce de 
Eruun'un tecrübesinden istifade et 
mek istemiştir Krgun hakikaten 
ivi bir futbolcuydu. Yalmz. biraz 
realist olmak lâzım: iki vıl devam- I 
Iı olarak takımda oynatılmadıftın- j 
dan. maç kaabilivetini kaybeden | 
bu futbolcu ne kadar fedakftrlık ş 
yaparsa vaosm ancak «ezon sonla- t 
rina (losjru düzelebilir. Ozan da av- j 
nı kanaatte olmalı ki raman raman ı 
Türklve'nin en İv) beki rnndom'r'l 

haf hatfına çıkararak Ergun'a var- j 
fl-^^n o^'^ae-'m ic+flm»Vt**rilr, | 

Ü m i t fcıvılcımları 

G. Saray'ın 
yapacağı 
maçlar 

G. S. Altay (MP) 7/3/64 
G. S. İz. Spor (MP) 8/3/64 
G. S. Beşiktaş 22/3/64 
G. S. PTT (19 M.) 4/4/64 
G. S. D. Spor (19 M.) 5/4/64 
G. S. A. Gücü (MP) II/4/64 
a . S. G. Birliği (MP) 12/4/64 
G. S. A. Ordu (MP) W/4/64 
G. S. K, Yaka (MP) 19/4/64 
G, S, Göztepe (Als) 2/5/64 

G. s. H. Tepe (MP) 17/5/64 
G. S. F Bahçe (MP> •J/4,/94 

J 

^ ^ ^ 

kadasianndan burç. jdarerilerindcn 
avans istemek icln, laatlerce ku
lüplerinin etrafında dolatmak zo
runda kalıyorlar. 

Ayrıca Galatasarav milli lig ya
rışmasında bir talihsizlikle daha 
karsı karsıva kalmıştır. Bazı ce-
2alarııi bitip sakatlıkların gideril
mesiyle takımın düzeleceği bekle-

Burava kadar sadece Galatasa-
ray'a köstek olan durumlardan 
bahsettik. Elbette ki bu takımın 
kamçılanmasına, hızlanmasına .ya
rayacak bazı faktörler de var.. Fv-
velâ samimi olarjk sövlemelivi? 
ki Sarı • kırmızılı idareciler malî 
krizi atlatmak için üstün gayret 
sarfetmektedirler. Shell dâvasını 
halletmek üzereler Sta:1 önümüz
deki sozona açılacak Bunların ge
tireceği kazanca güvendiklerinden 
olacak, şimdi ödevemeseler de 
sporcularına bol bol vaatte bulun

maktadırlar. Calatasarav idareci
lerinin bu vaadlerı futbolcuları 
hiç olmazsa tamamen ümitsizliğe 
kapılmaktan kurtarıyor Diğer ta
raftan Sarı-Kırmızılılar için en bü 
vük ümit Kavnaiîı; Turgay, Metin. 
Bülent, K. Ahmet Candemir. Kad
ri Bahri, Tarık Ergun gibi 9 de-
manın bu sezon sonunda mukavele
lerinin bitmesidir. Evet! Bu fut
bolcular nn.kaveleleri bitecei{inden. 
ancak takınılan samnivon olursa 
iy) para alabileceklerini bilivorlaı 
«(iyatlannı bubbi'mek» gavesnylc 

(Davanı 7 nel taytada) 

Takımımızda Çok iV' ^"'^^ 
nan adamlar "ir aray» .» 
Örneğin Nevzat, ıl«i '^ BÜJ! 
han, Mahmut. ''"'*"'• uurW ' 
Talât. Saha ortasında i ^ 
çeviren ve kurduğumu! ^^^^ 
dakikalarını uzatan "" uif' 
rın teknik üstünlüğünü ^ 
yuneular alıştıkları "''^yd J 
karşılamağa çalıştılar' * ,j ^' 
zimkiler bltiris ""'ff ' W î  
randımanlı olabilselerdi ^ 
muhakkak Ici tek far'"' 
oaktı. jıjjî' 

Defansta oyun hoyün^a ̂ ^^ 
yet kurduğumuz TO °'^' trs»*. 
maalesef rakibimizin K ^̂  t,. 
rını tehlikesiz hale f^^. v^ 
rıyı gösteremedik, IKin ^^ 

fDevamı 7 »" 

S c h o n : «M f̂ 
berabef* 

bitmeliylj 
şinasi OOHB 'ğA 

Karşılaşmadan »<>"" jajıB#,3 
mımızın soyunma "««İte» Vİ 
bayram sevinci vardı. 

iürler»' birleri İle sarılıp ^^^^^^'^^ 'H 
dece antrenör Cihat ^ ffjt^ 
met Tuna'nm kolu çı'"'»' 
zülüyordu. Yetkililer h" 
söyle özetlediler; „ ,,M 'i 

O. ŞEREF APAK: **f^l 
«elci maçlarda olduğu ^'JflfJ 
kununı» bugünkü • " " ,IB ''I 
muvaffak oldu. Isllkt»»"^^ 
larından mürekkep ^"^/V^ 
minim ki ilerde daha *" 
hüviyete girecektir.» 

HELMUT SCH6N- «»jj^, 
»u. Hakem de iyi ^*^Zİ, 
belki normaldir ama, "^.jie» 
TİZ penaUı ile gerçak » A , 
olmalı İdi, Türk takıBij» . -
han. Yılma* ve Tal**'< " 

inter, vM 
2-1 yenerek «"J 

Avrupa Şampiyon 
MtL*""'. 

s«r nuasında Inter, Sansiro 
Partizanı Z-1 yenerek ^'^cfj 

İlk yansını 26 dakika"' ^^ 
nun attığı golle 1—0 ^ ^M'» J 
Interliler ikinci yarıda •'°; jĤ : 
lüyle 2—0 öne geÇ^'^'^line !j 
69. dakikada Baficin'in «° , r 
ni olamıyarak musaba 
kazanmışlardır. fiCC^ıt 

İnterliler 50. dakikada ' 40 ,̂ 
nin sakatlanması yüzünde ^̂  , I» 
kika 10 kişi ile oynaı 
lindiği gibi Facchetti 
Türkiye ile karşılaşacak ^ 
çağrılmış bulunuyordu. "I e»*' 

iivu 
p9' 

î U I i " - . f • 
a m . . > < / 

le yapacakları maça hüV _ 
h^^ 

miyet veren İtalyanlar 
günü kampa alınacakla^^ojî; 

HEŞELİ KAMP _ Hazmı. Mano Palas'ın Uvla kraU olmaK jĴ jÛ 
«ında, Birol ile kozunu paylaşıyor. (Foto: M. ^" 



oto* 

Bir bilim 
adamının 

iddiası: 
''Ateş eden 
iki kişidir 

b v »fak bir ceza îfe 
lHİ'l 

kendisini 

İ L Â V E D İ R , AYRICA PARA İLE SATILMAZ 

RUBYDE 
YALNIZ 
DEĞİLMİŞ 

Ö A S K A v ^ * * * * ' <**"*> 
Ö^ÎKAN Kennedy'nln katU 

muammasında en önemli r«-
oynamiş olan ve bu tarihî o-

cin r!""""' *•«*«'" ettirmek I-
JacU o *"•'*'' öldürmüş bnlunaa 
vı.H„ '^''''y'nin, elektrikli sandal-
"oen kurtulacağı tahmin edü-
""îKtedir. 

Cezası az olacak 
d,^?"8^terlik hayatına Şikago'-
«onra ri*^^' I^allas'a geldikten 
*"=ıl%yla "î?*?.*"™"» «n^"!» » ^ • 
kansfk î;, '̂  ""̂  ajanlıgıyla vt. 
ce fa Hu^'^'^ kû.ıu olan bir ge-
Rubv-̂  k ^'^^^^ etmekle tanınan 
hic u 5^Wrde hemen hemen 
4 oîS?8,'*^'"'""81 h»lde. içle-

» oıauju suçtan küçük Mr 
' ^ ^ ^ ^ kurtulacağı İleri 

oransızlara göre 
j j ^ n n ı gaaetelerinln ve »«el. 
«Lli^!"* Prangada yayınlanan 
* B ».'^** «ergislnhı yayınl»-
«erçek?.^?*'- •"" '"'"''*''" ««^*" 
•çmuTt "'*"''* çıkmasına yol 
*nW a • ^*'*" «nnsevi olan Jack 
ktoanî'b ' *'»'*'»"'« öldürmesi. 
•e ıĈ ıİ seçmişini kurtarmak 

Poıiae yardım etmek amaçla-
B^r »ÇiManmaktadır. Fransa'-

" admdakl Mr bilim adamı. 
Î S f ; raporları. 
ÎS^»n Meri sü»: 
" ? » «»çıklamalan 
r y ' » > n hepsini 
i T n ^ * getirerek 
rPtjlı bir incele-

^««Press, de ya-
»»«Mmçtır. 

Çıkan 
sonuç 

o?" yaalardan 
höT*. sonuçların 
£ J başhlan ^n-
kana ik ~ . ^ r 
tT' yönlerden a-
g? *tmiş olması 
««İtmektedir. 

*aid', ••.i"'̂ ' o ^ 
i °̂ ^ürürken 
men,? .̂ '̂ '̂̂ et et-
£^5tir. Bir ta-
1^^ gerçek olay. 

». * Du sonuçla
nan'..'"*" «"'=»'-

ü^ Amerikan po 
" resmi ma-

^ ^" tarafın-

^ * ^ Ruby. ha.-
* ^^^ kimse y . 
* «vatanseverlik 

J^ys^an dolayı-
ya» Oswald"ı »1-

JĴ '̂ ÜŞ heyecanlı 
J *^an] olarak 

. '^îaya çarp. 
r;'̂ ^̂ !̂  Olursa. 
J^"!»* Bucha-
^•^^ iddiaları 
r^* la bıvvet. 
^ * ^ Olacaktır. , 

POLİSİ DE 
OSWALD 

öidurmemiş 
DAŞKAN Kennedy*!!!]! Slf lat Ue UK1> 

U oiank r e m i makaoıİHiB yap> 
tıklan ««lUamalanB ve 0«w»id'uı 
kaatU olduğu konnrand* ileri aflrttlen 
tezlerin, gerçeklerle bafdaşmınMİıg] 
fün geçtikçe daha »«ık Mr teldldr or
taya çıkmıûctadır. 

Son olaylar, kendi bsfins DaUas'> 
ta Ur araftırma yaparak, Eennedy • 
nin katli ve Oswald'ın sanık olarak 
kabnl edilmesi konnlannda çalifmış 
olan flnlü Amerikah gazeteci Jachun 
Joesien bir çok bakımlardan 0(wald'-
m gerçek kaatU olarak kabul edilme
sinin imkânsız oldnğunn ileri sermek
tedir. 

Polis Tîppit'i 
Oswald öldürmemiş 

T Oswald'm kaatil olmadı8:mı gös
terir mahiyetteki gerçekler çeşitlidir. 
Bunların en önemlisi, poMs memuru 
Tîppit'i öldüren kimseyi gören tanık
ların İfadesi ile Oswald arasuıda u-
zaktan yakından bir baÇlaııtı kurulma-
sının İmkânsız oluşudur. Tippif'm öl
dürülüşünü gören bayan Helen Maıte-
haın. kaatilin eşgalı hakkında senis 
bilgi vermiştir. Bayan Markham'ın 
söyledikleri Oswald'ın eşgaline uyma
maktadır. 

Başka gerçekler var 
Bundan ba$ka. tek ba^ma hareket 

etmif olan Oswald'ın, Başkan Kennedy 
ve maiyetinin, kitap deposu hnunden 
geçecLginı önceden bilmesinin irakân-
SI7 olduğunu da »ö>l«>i!i»utedir Ger
çekten de, Kennedy'nln bu volv <«k1p 
etmi« olması va bir tesadüftür «a da 
hazırUumi), bir ^ydir. Tesadül oldu-
ğnna göre, Oswald'ın deponun pence
resinde yer alarak ate; etmeğe hazır
lanması açıklanamaz. Başkan arabası
nın buradan geçmesi bile bile hanr-
lanmifsa, o zaman da, Os^ald'ın 
Kennedyi tek başına Sldürmediib ve 
bu cinayetin ardında bambaşka ger
çeklerin saklı olduğunu kabul ı̂ tnıek 
gerekir. Ta da bu İşin belH bir çrup 
taratmdan vapıidığını ve mazisi zaten 
karışık olan Oswald'ın Özerine atıldığı 
gerekmektedir. 

Geçmişinden 
korkuyordu 

İfukarıdaki fotoğraflarda 08wald'ın öl
dürülüşünden sonra geride kalan iki ço
cuğu ve karısı ile Ruby'nin Oswald'ı öl
dürüşü görülüyor. (Foto: Akşam • özel) 

Başkan Kennedy'nin öldürülüşünden bugüne kadar uzun denilebilecek bîr süre 
geçmesine rağmen henüz düğüm çözülememiştir. Yukarıda olayın tek sorumlu
su olarak yakalanan ve Ruby tarafından öldürülen Oswald, ilk sorgusu yapılma
ğa götürülürken görülüyor. Oswald'ın ölümü olayı tamamen çıkmaz» sokmuştur. 

/ 

Oswald'm, cinayetten sonra Dal Us
tan kaçmak isteyişini de, kaatil olma
sı dolayısiyle değil, mazisinden kork
ması ve başının belftya girmesini isle
memesi dolayısiyle açıklamak do^nı o-
lur. Bütün bunlardan başka Kennedv-
nin boynunım ön tarafındaki yaramn 
da, cinayet sırasmda arabanın arka
sına düşen kitap deposundan atılan b.r 
kurşunla açılmış olduHıunu ilen sür
mek İmkânsızdır. 

Bupün AmeriK» Btstam K*nr-i"1'''-
nin katlı olayının bütün açıkhî! '!« 
'irtaya senlmesinı OekI»mekt« ana rv-
ı i ZSr'^rKJa b'rn'İ.nı trnıVnvjl-tgrtu Bu 
karga^Iıfiın vt «erariı ha. anın tebebl 

4''at bûduı. 

P r 



A K 9 A M 

R 7 ! 7 ? î ! l ^ ^ ! ! ^ ^ 
Sayt»! 1* 

MATEMATİKÇİ BİR 
ZEKAYA SAHİP MİSİNİZ? 

*^^**""""'-~"*Wryı^~»rM^<^^ı^a,a^ *u p- nmffcrtjı 

Mka\ ve lıâfıza 

eım.ı 
ırrn 

Y^^KSEK matematikle Ugll«nip 
, hu konud» çajıısaydını», «e»-

h;î devrimcin dâhi ilimlerinden 
bin ol»WUr mjydlnlı? t»t« bu 
sahadaki dunamunuau ölçmek W-
tersenif tatlı bir stlon oyunu h»-
vasmdakl sutllerp revap v»nne-
r*' "flteeektlr. ' 

'' Wr lülom»tre urunlutuM» 
b"- tr»» d<klkcdâ Mr kilonustr» 
»iııat vapıyor »e«h« bu tren bir 
kilometrelik bir tüneli t»iM«mly1« 
ka" d»kik«(J» feeerf 

(Cöıiim süresi 7 d«k)ktı 
«> Bir kutu iolımı » Hr̂ hfc 

•İtmUr BU yokM r«run kutu do
lusu 100 Urtlık attınltr mı itht 
kj^-metUdlr' 

'Çütüm rtr«g, 7 (!i»kık«> 
3) Bir k-as»b»d« h»!k lkly« »V-

n'rnı;; dotru «ürleyenler v« ,vı-
lancılsr Bir etin k»Mb«v» bir •'•-
bsncj «ellr. v« rwt]«(lı»3 Mr yer
lice dofru sötlümll. ypk» ytUm-

oldujfunu a»rtr rak»t «dt-
verdlfı c«v»bı *uym*ı. Su 

«ra ol»v» şahit elan İki »trli dt-
b» karuır ve vabancıva A dlye-
cfiimiz rerli tik trkadajlanm» 
<dotru iözlü oldufunu B divtcejM-
mir verli de yala«8ı oJduiunu »»?-
ladiStaf. •ftelerler Ae«ba bu IW 
yerliden (A «« B) kanıltinin dofnı 
»özlü. hangisinin valancı nldu^ıınu 
bilebilir misini!' 

fCörtlm «Üre»! T dakik»' 
4) Bir kütüphane rafenda adeta 

ti'-trun tekilde yanvana İki elltlllı 
bir ewr duruyor. Bu jkt kitabın 
kapak kalınlıkları Jklter bucuk 
miltrnetre. yaprak k«ljnl*lan iM 
•üçer tantimetre. Bir klta« kıjrdu. 
birinci cildin birinci aahUcclnden 
baslıvarak ikinci cildi» »on jahl-
fesine kadar örüne çıkan ye)u ke
miriyor, Acaba bu kurt kitapların 
kac santimetrelik kısmı») kemlr-
mi'tir, rCevap S.S santim MtMit'* 

(ÇHziim süitti 15 dakika' 
S' Her şeyi eritecek bir mayi 

üzerinde çalışan bir kimyaüer «ü-
nün birinde c<lifnul>nnuı ba(«n 
ile şonuçlandıfın) »dyliyerek id 
dolu ' bir slKvl tTk»<U«Unaa «ös-
terır..•. Va i|te eierfc» #«r. Ancak 
İsin VüKlmayan bir taralı v«r-
<in' Araba bu aksaklık nedir? 

'Cbeüm süresi 3 dakika) 
Si Sır «d»n» İki fincan kahva 

Ismarlar. Ancak garson iki llncaa 
kahvevle tek bir tabak eetlrır. Oy
sa adem arkadafi (clcna K«dar 
kahvejtrt tjncan tabaklarlyle ör-
teıek ajcak tutmak istemektedir. 
Ama elinde bir tek tabak oldutu-
na «öre böyle halletmeal imkân-
•lîdır m«Bel»yl. İne bu aartUr al-
kınd» k«hv«l«ri «luKUski t«b«l» 
kullanarak nasıl meak tutaoalrtır? 

C»EÜm »OreM 1 dakika 
.'Cevaplar «. »ütunda» 

Q YÜNÜN esannı v» ülç »*k-
Uni dun anUttık. Bir ör

tünün aJtına konıüan 24 par
ça çeçltil eçya, oyunt k«h-
lanlara bir dakika gösterilir, 
sonra 5 dakikada hatırların
da kalanları bir kâğıda T u 
rnaları İstenir, dedik. Bugttn 
de varyantlarını görelim: 

KALEMStZ. Oynnenlar 

hatırda kalanJarmı yae-
ma«, söylerler. Hakeı» bir 
köçeye çekilir. Oyunenlar 
bir bir gelip hatırladıkla* 
nnı ona yaıdırırlar. Tûk-
Mk sesle söylenmesi de 
mümkündür. İlk bakii;ta 
akla, İlk söyliyenlerin «a-
rarh, feriye kalamlarjn 
kârlı o l d o ^ felebillrsa 
de, hakem evet veya ha
yır demeden kaydedeceği, 
hatalar önceden blltna-
miyccegi kin, hn usul ar
ta kalanları bir bakıma 
da yanıltabiHr. tik ce
vap veren bu gibi tered
dütlerden nzak kalacajtt 
için, hattâ bu işt«n daha 
kârlı da çıkabilir. Ama 
her halde eşya sayısının 
hakemin kulaŞına söy
lenmesi daha dolmdnr. 
SÜRELt TEST Efya gÖS-
terlldiktpn ve üzerî tek-

rtr örtüldükten sonra, 
ojrunculara kâğıtları da-
ğıtjünadajı, belli bir sü
re beklenir. Meselâ 5 ve
ya nihayet 10 dakika. 
Bu sure İçinde hâfısa 
kendini zorlayacak, ifc 
muhayyile de karışacak 
ve le büsbütün güçleje-

testlerine devamı 
ctlftir Hattâ sosu feçen 
sürt daha ufun di tu
tulabilir. Me«el4, bir sıra 
oyunlar oynandıjıı »ıra
da, tfya dolu bir t«p«ı o-
yunculara föjtsnllr, <ou 
ra dışarıya çıkarıp dajı-
tüır ve bir, b»?en iki sa
at sonra, tekrar bu oyu--

e) 

Kuial(tan 
((Ulağa 

80.000 nüfusu ditil sefer* Wr yolcu jellyor. Üç dostuna pek 
mühi'31 bir hikâye anlatıyor. Bu 8 kişi de aynı hikiyeyı 3'er 
dostlarına anlatıyorlar. Bu dokuz kl$ı de üçer dostlarına anlatı
yor ve hikâye luzl» yayılmaya devam ediyor, 

Sozu geçen hikâyenin anlatılması tam IS dakik» sürüyor, 
diyelim. Yolcu hikâyesini üç dostuna sabah saat tam 8'd» »n-
latmı$ Olsun. Şimdi «u sualin eevabmı bulunuz: 

SUAL 
olur? 

Butun şehir halkı hikâyeyi saat kaçta öğrennü» 
(Cevaplar I. sütunda) 

a» dönülfrelf. fördüj?-
nüz t«psid« n«l«r nr»<, 
diye sorulabilir 

TAKIM OLAEAK O^^' 
eıdar çoksa iW t»ta»*l 
aynlu-. Herkes H'̂ *»'?' 
kendi doldurur, »m» **' 
saplar, İki tarafta toptş» 
yapıldıktan sonra, ik* **̂  
kimin müşterek pn»»»»»' 
karşılattırılır Bu duru»' 
da takımların birer «CfJ-
vtıe» seçme hakkı 
vardır. Bunların i'i **' 
•I tarafı yanıltm*W«-
Gerek eşyaya bakark««. , 
gerpk listeler hanrU»"" [ 
ken, bu «Gevereler) ** ' 
madan konuşur. Oltatr** ; 
eşya İsimlen »»Tİer veT» 
dikkatlerini başka tar»» 
çekerek, karşı takım* «»' ; 

j 
r ( ' 

NOT: BU OTtJNOT »** 

« 1 VARYANTI OA»* ; 

VAR. ONLARI DA AÎ)W' ; 

TACAĞIZ. 

man kaybettirebllirler. 

ttaıcam yu
karıdaki r«i> 
mi kopya «dar
ken 7 yanlı» 
yapm«. Bun
ları bulablUr-
ınislnlz? Bu-
lamaısamz: t. 
sütuna bakı
ma 

ANNELERİNİ 
KAYBETMİŞLER 

yAKOAKÎ racimd» ne
yin girlenmi» olduğu

nu anlamak Istiyorsanu 
B harfi bulunan parça
ları mavi, O harfi bulu
nanları yefil, R harü bu 
limanları da kırmızı bir 
kalemle boyamama ye
ter... 

pencereden 
dışarı 

iarinda «Uâh oldafo halde 
diftun «UUB İki Ufinin ö-
••rimİM geldiğini gördük. 
Adamlar rillhlannı göğsü-
müıe dayadılar. Parayı ver 
mamlri yokaa bisl öldüre
ceklerini söylediler. Etraf 
tenha olduğu için yardım 
Istayemedlk. Çantayı p«n-

eeredan dışarı atnuk so
runda kaldık. Alıp kaçtı
lar» 

«Çantada ne kadar para 
vardı?» 

"Altı bin lira kadar vardı» 
•Bu para sigortalı mıydı?» 

<'Evet, sigortalıydı. Ama 
patronum bu parayı çal 

dırdığım İçin yina de kı
lacak bana.» 

O Miman delikanjalara dö
nerek şöyle diyorsunuz: I 

«Öyle sanıyorum ki patro- } 
nnnua bu konuda size kıı- i 
makta haklıdır, çünkü, bu i 
hırsuhk hikâyesini sis uydur- j 
dunut. Parayı çaldığınızdan I 
eminim. Benimle birlikte mer t 
kMM gelin.* i 

Delikanlıların suçlu oldu- j 
gundan nasıl şüphe ettiniz? | 

(Çözümü 8 inci sütunda) { 

Babası, 
Ayşeye 
negetinniş?. 

Y UKARJBAKİ reâlmda gte-
düğttnOı tk «İvelv annela-

nnı kayh«<ımi«lardlr. Dikkat 
edecek olorMuus, &rmelerlnln 
iMrsde buhmdatunu görlir-
9ünüı. M«7dııu fduırm&k iı-
tersenlz «Uniıe bir Icurfun 
kalem aUurak birbirine an ya
kın noktalann aralarını bir-
legtirmaniı j^ter. 

SÜNNETÇİ 
ENVER ÜLGÜN 

Aksarv, Tanlk»ı» COıtk 
Unt» OaddMl mi Ap. 
Vo »3/3 - TeL< ai SB I» 

Y ANIMIZDA bir yardımcı 
olduğu halde, b l ru öaea 

yapünut Mr toyıraaeoluta 
tahkik etmek umre bm flM 
•oluk bir havada hareket 
«dlyortunua. Soygunculuğun 
otomobilli haydutlar tarafın
dan yapıldığını T» baıka bir 
otomobilde bulunan tkl kiki
nin «oyulmuş olduğunu »ğ-
renlyoraunuz. 

fleynlmuı ola» otomobilin 
bultmdota 7W tallnflc, için
den iki gencin çıktıtını y 

I adlarının John Harrigan n« 
Rlchırd Keegın olduğunu 
söylediklerim görüyorBunu*. 

JHtrrigan hikâyesine şöyle 
başlıyor: 

"Size ben telefon ettim. 
Ben bir mağazada çalışı
rım. Bn nağasa hesabın» 
milşterilerden iMra toplA* 
mak ftıifemdir. Bu aksan 
da part toplamıştım. Ta
nımda arkftdBfim oIdo|ıı 
halde mağazaya dönüyor
dum. Buraya reldi^mlz n 
man öniimü»deW arshünm 
durduğunu ve içinden el' 
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smentast 
yeni hir çocuk 
ytldîz kazandt 
ÇiGDEM İLDENİZ SENARYOSUKU BABASININ 
YAZDIĞI İLK FİLMİNDE KENDİ HAYATINI OYNUYOR 

'"fil Wr »ilyonsnn kığı olan Dwl«t Ötvrim, AKSAM objektifi karşısında., *agün« kadar beş filmde ojnıyan Devlet «Şansım îy: değildi bu filmlerde» demektedir. 

Eabası milyoner olan Devlet Devrim 
linemfldn muvaffak olmava çalışıyor 

Cevizler - Kozalaklar 
Se/â/nMı 9 

Öküzün altında 
buzağı aramak 

^ « B i r itoca. hlc âdeti değilken, kMisma hediyeler 
«laya, muamelelini değiştirerek yaltaklanmıya, bol 

lar r*"^* **'*"^ Wnlen vermiye başlarsa, bütün bun-
tiın'v," '̂ °<=̂ ın kendini kansına karşı fazlaca suçlu hisset-
"Sim gösterme» mi? • 
hW "^ÜJj'̂ '̂ '^^'^^ '^y' lıocamda anlattıgmıa benzer bir { 

^ soruyor ve şüpheleniyorum. Erkek olarak, yani erkek- { giuellerini.... 
.•«vap vereblUrseni,, cevabım. 

t « 
t 
t 
! 
« 

ke. 

J^ENDİNE bir i« ietd eden 

insanın canı sıkılmaz. Köy 

le insan dedikodu scrmes, o-

na buna sataşmıya, »İmmı-

ya danlmıja vakit bulamaz. 

Size verdiümiz fotoğraflara 

iyi bakın. Bunlarm biri koıa-

laktan, öbürü ovriclerden ya

pılmış son derece sevimli bib

loları' gösteriyor. Biraz zamk 

biraı kınntı kumaş ve dolap

larınızda kalmış ıvır nvır ile 

bu bibloları siz de pek i l i ya

pabilirsiniz. Belki daha da 

B ^ hâl bazen dedisinit ml̂  
Leylâ banua. A-"»y« jelir 

mi,. *'̂ n hem kimse, bata et-

UsiBiz n **'""•''*»" vajgeçme. 
îî* söyiiv*"!^"*"^ »^ W <*»-• 
»m kadfn"^""- Benim hlld». 
'^'«rındt^*'- »««larmm kan. 
i ğ J ' ^ ^ ^^laşıp uzaklaşma. 

tezthUrl^İ';'^'' lîta, bu gibi do, 

l e S * ^ * '^*"lwa tabiptir-

^̂ mum, ^*"'' ''^etl olan tu-
" "lahkûm ediyorsunuz. 

''üfüm .̂̂ u?"**' demişsiniz, düşün-
'̂ •̂ öım ederim. 

«Tarık bey dostumuz, 

6 ^ C A kadımn aratma 
4a«. """• on^ann can yol-
^ ve sırdaşı olmanızı kıs-
|J«»myonun. desem yalan 
«al ^* «UyeUm taUhli a-
^•»missiniz. Damı cümle-

'^ö başına: Öğrenmek Is-
?*»w hanım karınız mı. 
kTİ*" '"' »ey vat: Lâle 
r"««e«ıni2 mi? Kısası akra-
"»niî mı? Onun da bir re» 
m*̂ ' ''̂ '••»'« misafiri» köşe-
"« koymak mümkün dtğU »17; 

*«kln (j. (Teknik Üniversite): 

»1», beddua »ddet-
""»«nlı bir temenni ile oı. 

g e r e y i m Temel b«y karde-
»Tasto ''̂ '̂ ^"^ »*« <** hanımlar 
P*çltü,!, "^"^ ^ kanmam'da 
eŷ  '̂ «len geldiğini görür ve an. 

'»D 

Kvet 
»aman beni hstırlar»ms. 

Reı «tninı Lâle Bener kanmdır. 
^^^ - SÖnnek Istedlgtnld d», 

UHg' ' '̂"̂ a s » günlerde,' pek 
^ "ir l« kadını çalunmt. 
»^^^•« ben, tahammül eteıek 

Amini. 
' basınıza TTOISI bey, da-
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Muazzez 

L A L E B E I M E R 

DOmer'leşiyor 
C ü W A akşamı Muazzez t-

par İle eski eşi Orhan Dü-
mer*!. Muzaffer (lpar> ve 
Rıdvan Menteç'le birlikte, 
Kordon Blö'de gördüm. Pep-
pino di Capri'yi dinliyorlardı. 

Çu görünüşün altında ya
tan mühim bir haber vardı. 
Biliyorsunuz Muazzez - Orhan 
Dümer çifti, bundan bir kaç 
ay önce boşandı. Sonra bir 
ara ttalyada hastalanan kız
ları onları bir araya getirdi. 
Derken geçenlerde bu defa 
Orhan Dümer hastalandı Mu 
azzez tpar koştu, hastalığı 
boyunca kocasının yanında 
bulundu. Dönüşte, tekrar ev-
lenmiye karar verdiler. 

Rüzgârdan nem kapnuya ça
lışıyorsun, diyeceksiniz. Bir ge
ce kulübüne birlikte gittiler di-
ya... Hayır, ama bildiğim ondan 
ibaret değil, Boşandıktan sonra 
(hattâ biraz önce) Muazzez hSr 
nun Park apartımamna. yani 
baba evine dönmüştü. Son gün
lerde tekrar Mkl evine, yani Ofl. 
mer'in Dolmabâhçe Sarayı tiıe. 
rlnden Marmaranın şahane 
mansarasına bakan dairesine. ta.< 
şmdı. Ne dersiıdz, bu k{uiar delil 
yeter mi? Ben ikisüıe de saadet 
dilerim, tklsinl de hakikaten cokj 
severim. 

TA ALİ tPAR'A 
NE OLDr? 

tPARUVRDAN babsedinee ha
tırlamamak mümkün deitt. 

Hepıl Avrapada olduia l{tn, t 
n a mflddet öfrenemediydlk, 
Şimdi limdJ Uraz koikan «ıkı-
yer. Zihinlere tablan sual şuydu: 
senek r scaesl birllılrinln yüıünfl 
fOrmedlklerl halde evi! kalan A-
H tpsrl's Vlrjlnls Brooe, dnrap 
dnnırken, hem de Ali oralarday-

lıen neden boşandılar? 
Bana dediler ki, bu işia içyü

zünü herkesten İyi Ferhande 
Verdi billyormnş. GBrüp sora
madım. Ama soracağım. 

İTALYAN »I.ARKICI 
VE HATRANLABI 

I^ORDON Blö dedim y» Cu
ma akşamı, pardon sabahı, 

saat iki buçukta ban çıkarken, 
Sahlr Kurutluoğlu, Uü arkada
şıyla oraya geliyordu. Teral 
Muallâ, eski eşi Bülent Ekenin 
kardeşi Reha ve kendi kardeşi 
Galip İle oradaydı. Sonra, gena 
cuma akşamı Nazım Sadıkogluy 
la gene ksnsım da Kordon 
Blö'de gördüm. Bir de, Istan-

ı ı ı ı ı ı ı ı m ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı IMi ı ı ı ı ı i"IU> 
bul'un en genç ve an sevımü 
çifti oradaydı. Evlilerin ikisinin 
de 22 yaşın altmda olduklarım 
söylersem, genç lâfını (her za
man olduğu gibi) söz gelişi kul
lanmadığımı anlarsınız. Bunlar 
Hulusi Tanınan ile (Söke'nln 
meşhur çiftçilerinden, yüksek 
mühendis Fahri Tanman beym 
oğludur), Perihan - Tekin Ar^ 
bumu çiftinin pek ^ > ^ ^ -
1« mUsemma kızı GülfiUz'di. 
Yanlarında Hulusi'nin amcası, 
gece kulüplerinin gözde siması 
Tarık Tanman da vardı. De
mek çocukları henüz yalnız bı
rakmıyorlar, diye düşündüm. 

Evet, gevezeUk ediyorum; »-
aıl diyeceğim, cumartesi gecesi 
de Kordon Blö'ye şöyle bir ba-
şımı uzatıp baktım. Cemil Akar 
m oğlu Necdet bey ile eşi Raika 
hanım oradaydılar, tki gecede 
başka müslüman da görmedim. 
Kuzum İtalyanları boykot et
mek üzere bir karar mı aldık? 

Güzel yıldız'a göre 
Türkiyedebir artist 
okulu açılması şart 
gEYAZ perdede yüdız olarak bir leyler 

yapmaya çalışan Devlet Devrim aslmda 
Mısır'lı bir milyonerin kızıdır. Babası Mısır
lı annesi Türk olan genç artist 1»4& yılın
da Kahire'de doğmuştur. Küçük yaşlarda 
annesi, Mısırh zengin kocasından boşanın
ca Devlet de Türkiye'ye dönmiyftür. 

1962 yılında sinema yıidıslığma 
merak saran Devlet Devrim, iyi 
bir artist olmak İstemektedir. 
Bugüne kadar bet film çevirmiş 
fakat şansı iyi gitmemiştir. 

Neşeli bir meslek 
Devlet. sinemayı çok neşeli 

ve cazip Dlr meelek olarak gör 
mektedir. Şöhret, para ve geniş 
bir çevre genç yıldızm hoşuna 
gitmektedir. Ve genç yıldız: 
»Ben mesîejtmi «evmefeteî m...» 
demektedir. 

ikVa.tans.\z Haudutlan) filminde 
başrolde oynamak için anlaşma
ya varan Devlet Devrime göre 
artist olabilmek için birçok ka
biliyetler gerekmektedir. Bunla-
nn başmda vUeud cüselliü w 
fotojeni gelmektedir. Devrim, 
tahsilin önemli kabul edilmediSi 
ni ilâve etmektedir. 

Artist okulu şart 
Bunlara rağmen genç yıldıt 

artist okulunun a«ılmasmı iste
mekte ve söyle demektedir 

nGiHelltk ivi Wr sej/. Fakat 
koMUi/et de çoJc önemli... iki-
»i bir arada olmayınca film' 
letie batan obsteriltmiyor. 
Bance Türkiyede bir artitt o-
kuluna but/iik ihUvaç var. Çok 
faj/datı olacak. Şimdi film pt-
jjasasiuda olan artistler de bu 
okulda ders görebileceklerdir. 
Yeni yeni kabiliyetler de yt-
titebileceMir.it 

Milyoner kuı Devlet Devnra, 
mazinin hep unutulduğunu söy
ledikten sonra gös kırparak «un
lan ilâve etmiştir; ilimdi artitt 
Devlet Devrim var.ı> 

CÎÖDEM ttDINlZ 
yıldızı... 

ajujn^ V/tiivt^iıij v-Muk 

"T ÜRK sineması yeni bir ço« 
cuk yıldız kazanmıştır. 

Dört yaşındaki uÇitdlsm İlde-
n i » ilk filminde kendi Baya
tını oynamaktadır. Dört y»" 
şmdakî Çiğdem ile röPortaJl 
yaparken babası Alteddin îl« 
deniz gozyaşlannı tutanuya-
rak ağlamıştır. 

Küçük Çigdem'm artist olotap 
sı ve bu filmin çevrilmesinin ge" 
niş bir hikâyesi bulunmaktadır. 
19S9 yılmda fotoğrafçılık yapan 
Alâeddın tldemz'in eşi Beyhan 
doğum yaparken ölmüştür. Şana 
eseri çocuğu kurtanlmıştır. Bu 
küçük yavru, Çigdem'dır. Eşint 
çok seven Alâeddln tldenızl bu 
Ölüm sarsmış '̂e sinir krizleri g»-
çirdigınden. hastaneye kaldınt 
mıştır. Küçük yavrusu ile hayat» 
ta yalnıa kalan Alâeddln tldetılB 
bir ara intihara teşebbüs etmiş 
ve güçlükle kurtarılmıştır. 

Her şeyi film için 
Küçük. Ç^dam'uM annesuu i 

tatmamak içm uğraşan'^oinl^ 
ti «1 sonunda çocuğunu da ey* 
natacak bir film. çevirmeye kâ  
Tar vermiştir, AlAeddin tldenl» 
btttun vannı yoğunu bu işe y 
tırmış. fotograt atelyasıni Mt* 
mış, evdeki eşyalarını elden ç»' 
kalmıştır. 

Filmin senaryosunu Aia«ddm 
tideniz hazırlamıştır. Filmde, 
Çigdem'm doğumu ve annesinin 
Ölümü ve daha sonra hayatta 
yalnız kalan küçük kum mace
raları anlatümaktadır. Çıî 'dem 
dilencilerin eline geçmekte ve oe-
rişan bir hayat yaşamaktadır 

Filmin diğer kısmmda Çi!^ 
demin büyüklüğü gösterilmekte
dir. Filmin re.ilsörlüğünü Naıuk 
Haytan yapmıştır. Çiğdem'in bü-
yüklüğtmü Muhterem Nur oyna
maktadır. Filmde ayrıca Erol 
Taş, Diclehan Baban, Handan 
Adott. Danyal Topatan. Necdet 
Toiun. Baki Tamer rol almakta
dır. 

Çı,iidem'ın babası .\l*eddm İV 
deniz de fllmm ilk kısmında gö
rülmekte, gerçek hayatında ku^ 
tuldugu tren yolundaki intihar 
rolünü oynamakta ve ölmektedir. 

^. .mm 
DEVRIM. Ha-

Jyati ve meslegl-
Ini seviyor... 

Çiğdem ük filminde Erol Taş ile beraber 

Sophia 
Loren 
Paıiste 

ARKA 

LÜGATÇE 
BlBfRtTF - Ballıbsbagil-

lerden, Akdeniz çevresinde 
pek bol yetişen, küçük, ks-
Unca yapraklan koknln bir 
MtU. 

BİFTEK — Sığır veya dana
nın, kotundan yabvt fileto
sundan çıkarılan etten ya
pılır. Kot, hayvamn om» 
stmdaM nrt kemiği Ue ka
burgalara merlmt etleridir, 
i lete, hayvamn kabnrgası-
nın Uttit) 3'erle bndtınuB 
bifladıfı yer arannda, bd-
kemiğinden aşağıya sarkan 
bttyflk et parçasma derler.' 
Biftek, el MlyüklUfUnde, tt« 
dört santim kalmhğında ke
silir, gevrekleşmesi İçin hâ  
flf leytinyalı sürülerek se
fana yatırılıp bekletilir, pi* 
«irmeden Snce ditttlttr. T u . 
lanmadın ugara edUmeıi 
llcımdır. Tuslanuna kanım 
aabverir. Gıda tareti M-
yttk, muhtelif «snllerde pl-
len. tavası uğaran T.B.. ya
pılan lenetl) bir ettir 

BİZİH KDÇiil SIRLİItlMlZ 
P T ıskaraaı yapacaftınu »»mân, h«ıgı türlüsü Oluru olsun, 

dikkat edeceğiniz bası umumi kaideler vardır. Bugün o ka-
İdelerin basılannı anlatacağı». 

de aa pişirin, tfinip pembe ve çiğ 

kalmamasına, dışının 

Btler yağb veya yağa» olsun 

• Iskara eti ne fada ne 
yanmamasıns dikkat edin. 

NASIL PİŞİRİLİR 
(Tepside elma tatlısı) 

MA];,Z;EME - BU- küo iri va muntasam tatu elma -
Yetep ksdar tos şekeri — Kaymak veya krem ^anti — 
Badem veya soyulmuş tıstık. ^ 

Elmaları soyun, sap kısmından, ağn bir Ura ka
dar büyük teneke bir kutu batırarak örtaamı oyun. 
Tepsinm dibini hafifçe sana ile yaglaym, elmalan biı̂  
bırme dokunmıyacak şekilde tepsiye dizin, üzerine tos 
seker dökün ve birazcık su gezdirin. Tepsinin üzerini 
kapayın ve hafif ateşte ağır ağır pişirin. Klmalann 

eriyip dağılmamasma dikkat •• 
<iln. Şekeri çekip pişince ateşte» 
indirin. Soğuduktan sonra, biç*-
Sın ucu ile dikkatlice düz bir t*-
•'ftJ» alın. Her elmanın ortısmı 
kaymak veya krem ?anü koyun. 
Bir badem oturtun. Varsa, ke-
nanna rendelenmiş çam fıstı» 
serpin, bu» dolabında biraz bek
letin. 

QNLtî sinema yıldıaı Sophia 
Loren, yeni filmi «Bayan L» 

i çevirmek tizere Parise gelmiş
tir. Tanınmış roman yazan Ro 
main Oary'nin bir eserinden fay 
dalsnılarak Hazırlanmış olan se
naryo anarşistlerm hayatını can
landırmak amacmı gütmektedir. 
Eserin senaryosunu yazan Türk 
sinemaseverlerinin çok yakından 
tanıdığı Peter Ustinov'dur. O-
laylann bir kısmı tneiltrrfde bir 

Pişirirken üzerine biras 
^^%^r\i^r\ ytmtV.\w\ 

varsfl tftrmaŞı gürün. ÖĞLI - Tşprak dolmaa 
(yojsurtlu) 
Ispanaklı bOrek 
Tepside elma tatlın 

AKŞAM - Bu yemeklerin 
her blfl el tutucu oldu-
^ d a n biraz faılaca pi
şirir akşam da sofraya 
aynı yemekleri çıkarabl-
Urslnlı. 

t 
sana yatı. 

• D«mıteı Mraını bir ikıdülm domatesi d« etlerle beraber 
plalrmeyl İhmal etmedin. Çimdi de, etlerin «zerinden salandı-
nlmif domates salçsN vey* ketçap leçlrebillrsiniı. 

• Sofan suyu »gara etlerin leasetinl arttıru. Bir «ece ew. 
velden uıara vapacaSınıı e« hafifçe «eyttoyağlar aralama d» 
«lOgan doğrayıp hafifçe ezip koyarsanu nefis olur 

• . ' .V—\— -•.r.rLA/jiıaf ı .n/u-. \n\-- ı r -" * **• t > >«^ı^Aâırf^ı^A^» sa tM«>«s>ı>*> 

SOPHİA LOREN 
ktdın Mitinde. 

Esrarengiz 

tasmı da Franu'da lacmektedir. 
Çok heyecanlı olacafı tahmin •• 
dilen fUmde Sophia Loren aıia-
tokrat ddugu halde, anarşistle-
rtn fikirlerini benimjeyen bir ba 
renun kansı rolünü canlandırs-
oaktır. 

PENCERE 
Yeni bir 
film 

Çukurova'da çekUen «tlHsı 
de Cesurdu» filminde tki genç 
jön rol almıştır. 

Samim Meric ve öoder 
Somer. 

«tkisi de Cesurdu» fllmayn 
jerlsörlüğOnü Ferit Oaĝ tD 
yapmıştır. Değişik bir lOklr 
ye elan filmm on gün ittade 
vizyona girmesi beklenmrtrte-
dir. 

Zam iyi 
karşılanmadı 

5e.Vr Tiyatrolanna ocam» 
habtn otel tiyatrolan idoM 
tdtnleri dahi şoştrftt. 

50K ilci yıldan beri m «• 
serler oj/nıitarafc seyirci «ayt-
jınt hayli yükselten Şehir Tir 
yatrolartna yapılan zam halk 
çevrelerinde (vi kartılanma-
mtfttr. 

Bu tammı öeel tiyatroların 
da takip et>n«sindefi korkuU 
maktadır. 

Ahmet Mekin 
aranıyor 

Ahmet Melun son günlerde 
görtllemlyor. Veşll Çam soka-
ğmda ve geceleri kulüplerde 
bütün aramalara rağmen bu
lunamayan Ahmet Mekinl 
görenlerin Allah nzaaı için 
Aksam Gazetesine haber ve^ 
meleri rica olunur, 

Suzan Avcı 
rekora gidiyor 

Bo.yoi perdenin lanştn vam-
]N Sruan Aeet. tistttste fün 
çettrtyor. Itejitirler her vesi
leyle fllmUrût Sıuan Aty». 
ntn fotoi«fit]tIi(ftnd«n «6 «ek-
s^Itndetı tittladâ ediyorldr. 

öte ı/ondan Şuan Ava üt 
AUoy fcatecttt Varol t/rkmeı 
orattn4aki nlfaımı ıowıw (M 
tntrtkla b<lele?uver. Hm b» 
81 stiMM sonoSctianiM «»re 
«vlmmek kodtn artütltre yO' 
ramıyormın' 

http://titebileceMir.it


I«7t»> U 

Mehmet 

• 

— Dur, kaçma kw; 
um istiyen sen de. 
fU miydin? 

AKSAM 

MİZAH 
Ressam Ylaminck 
ve kurnazlığı 

• i M i ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı i M i ı t i M i ı ı ı ı ı ı ı ı i M i i M i M i ı ı ı ı ı ı ı ı ı n ı M11 ı ı ı ı ı ••<<•• İ l l i n i n . * 

Y A Z I S I Z 

\ 7 LAMİNCK ve Derain, resim dünyasına deha
larını kabul ettirmeden önce, sefalet için

de yaşıyor, kimi zaman yan aç, yan tok geli
yorlardı. Çok samimi arkadaş olan bu iki rw-
sam arasında bir gün şu konuşma geçti: 

— Acaba önce hangimiz meşhur olacağız? 
— Tabii ben.... 
Tartışmanm uzayıp gitmesinden korkan 

Derain sonunda şu fikri ileri sürdü: 
—• Gazetede resmi ilk çıkan ötekine mü

kemmel bir ziyafet çeksin, olur mu? 
Vlaminck dostunun bu teklifini memnuni

yetle kabul etti. Hem de öylesine memnun oldu 
ki, arkadaşını çok iyi tanıyan Dreain, bunun 
altında bir iş olmasından şüphelendi. 

Aradan bir kaç gün geçince. Vlaminck, kü
çük gazetelerden biri elinde olduğu halde, ar
kadaşının atölyesinden İçeri girdi. Sevinçten 
uçuyordu. Gazeteyi havaya kaldırarak haykırdı: 

— Bak, iste resmim gazetede yayınlandı. 
Derain, gazeteyi alıp baktı. Gerçekten de 

Vlaminck'in fotoğrafı dördüncü sayfada yayın
lanmıştı. Ama fotoğrafın altmda şu satırlar 
bulunuyordu: 

«Plnk haplannı kullandığımdan beri. »ıh-
i hatim düzeldi. Artık hiç bir rahatsızlık çekml-
I yorum. Siz de Pink haplannı kullanın. Ressam 
; Vlaminck.»" 

Heyecanlanma derecesi 
I B ^^ 902e<ect ünlü aktris Sarah Bernad'a 
'. tiyatroya meraklı genç bir fcıe tanıştı-
\ nr... 
; *Bu genç kut tiyatroyu çok ntviyor. 
I Âynca bu konuda hayli bilgisi var. Sahneye 
'. çtkttjft taman da hiç heyecanlanmiyor» 
\ der. 
: Sarah Bernard hafifçe gülümsedi. 
; ».Heyecanlanmaması normaldir, bir kim 
: $e kaMliyeti ölçüsünde heyecanlanacaktır.n 
z diye cevap verdi.'.. 

I Düz merdiven! 
z t Kİ deli, tren yolunun trf.versleri üzerinde 
z yürümektedirler. Birisi şöyle der: 
; — Bu merdiven de çok yorucu doŞrusu. 
: — Evet öyle. Dümdüz bir merdiven insanı 
; daha fazla yoruyormuş.... 

i Neden ağlamış 
; / T ^Ç^^ **̂ . babasiyle birlikte liçak aia-
z ntna gelmin ve kısa bir yolculuğa çtkan 
z annesini geçirmişti. Uçak kalktıktan biraz 
z sonra küçük kız ağlamaya başlar. Babası ki-
Z « ratt$tırmaya çahştr. 
Z — Merak etme yavrum, annen üç gün 
Z lonra geri dönecek, der. 
z Küçük ki2 cevao verir: 
Z — Evet, biliyorum. Ama uçak ufacık o-
z lun-ja annemin onun içinde ne yaptığını 
z dutundum de onun için ağladım'.. 

E — Hiç Wr feji gerektijti jibi sağlam yapamıyorlar artık!.. : 
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tUrcnln bu Mruıaı 
haıiTİırtnlar 

Odhu> AJllU 
BAYKARA. KARSAK 

< 

Hasta — Ziyaret 
saatinin lona er
miş, olduğuna siz
lere hatırlatabilir 
miyim acaba?.. 


