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5ÎXIZ CUMKUPrtCT 15 MAYIS 1977

Tuîun înhisar Idaresı M-ıd:n
Umı.rrıs: Sevîı jev bır -nuhabırı-
mıze şuniarı so;. lemıştır

— «Yenı bır sıgara fabrıkasi
lnşa ve tesısı ıçın b.r arkadaşımı
7in asr.n ve fenn:n en son t»rax-
kıyatım terkık ıçın Avrupada sı-
ea-a fabrıkalarmda yaptığı nre
lemeler esas oıtrak al:nacaxrır
Kugun Cıoah fabrıkasmdakı ma
kmelerden başka makmeler de
tedank edılecsktır. Bugun satış-
ta bulunan her revı sı.eara va tu-
: ınlerın ne mıktar satıldığını gos
rerıi bır ıs'atıstık hazıriamak'a
dır Sıgara kutularırnn dana 7a-
nf bır sek'lde oÎTiası ıçın .i?z!
kumlann U7enrde tadılat yaoılı-
vor Kâgı'tan vapılmış pak5"'er
kald'rılarak. sıgara ve tu'ur'er
rnuka-'-.-a kutulpra konacaktır Sı-
gara Daketlenr-'n arasma ^ona-
cak kajh'-İRrla Tur'-: Tayyarp Ce
m r . r : -:endır;e reklâm da yaoa-
caktır »

Idarenın ılk onbeş av'.ı'-: he=abı
kan raporu varıdatı =afısı on beş
mılyon lırayı mutecavızdır

# Tramvav Kumparvasının 1
Mavıs Amele Bayramır.a .ştırak
pden 79 ışçıvı Kumpanyadan m
rac ef"iSı \e banlann muracaa'
leme ehemmıyet vermedığı rra-
lumdur. Sev-1 sefaın. TraT.vav,
Istnye Dok Şırke'ı ve Tufun a-
melc^mden mutesskkıl bır he.»r
bu hususta teşeboasatta buı ır,
mak uzere Istanbul Vılâve'ine

50 YIL

ÖNCE CUMHURiYET

15.5.1927

YENi Bi« SiGARA FABRiKASf

muraeaa'le arkadaşianmn şler-j
ne alınmalarını temerm ve ~:ra
etmıslercıır <'̂ mele Taah Cem ; e
tı» Heyetı Idaresi ?.-nelei?.-ın
kendı bayramlarına ıştirak et*m
lerı cınetîe şırke"en çıkaran
tramvay kumDanyasını efkan u
mum:ye muvacehesır.ae pro'e<ro
ya karar verımş'erdır

• Inf.harlaıla m'jcadele Dun
Dr Cemal Ze<ı bey Kadmlar Bır
lığtnce gun geçtıkçe ara.n ın*ı
harlara daır b r kor.f°rans 'Tr
rruştır. Cemal Zekı bev, umumı
ye'le ıntınarlann fenplıgır.dan ve
bunlara karsı mjcpdele ern.ek
iâzım geldıgınden bahsetmL.snr
Doktor, bu mtîharlann sınır Iv-s
»ahklarından meydana srelen ın
tıharlar, gençler'n buluı; bu'ı a
nından mu'evellr m-.harlar. *M-
âde ıntıharlar dıve ure aynmış
ve bunların sebeplerı ıle mıxa-
dele esas'.annı uzun uzadıva ızan
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AÇILI!>
FOLKLOR
YLMLRCAK
StRK
TELEMZ^ONDV StNE>IA
«Bebert Kayboldu.ı Bır Fransız güldüru«u
oian bu fılmde. trende unutulan bır çocuğun
fcaşma gelenler konu edilıyor Yonennen
Yves Robert, Oj-nayanlar. Peut Gıbus,
Brur.Iy
REKLAMLAR
HABERLER
KADIN \H ÇOCLK
TtRK H*LK MTZI&t
Erhan Surmen- Bır vıgıt gurbetp girse Kşref,
Mercanlar mer^amar, Sılıfkenın yogurdu
H\LK S4GLK.I
Bobrek hastal:k!an ve ıdrar volu rtastalıîtlan
HTtN \MERtKA D4NSLARI (1)
TR4F1K
YIVLS EMRE
SPOR DINYISI
FENERB'tHÇn — BOLU
Maçlarındaiı ozetlcr
JIMNASTIK
cBa; anlar»
SPOR M*G\ZtN
.TIM\'\STİK
A* ruoa samDivnnasmdan nzet'eı
f,\L4TASARAY — BEŞtKT*Ş
Ilk varısmdan ozetler
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17.45
lg.O»
1X.JO
lg.30

18.42

İS.SO
19.33

]<»47
20.10
20.30

H\BERLER
GAL.\T\S4R\Y — BE<>IKTAŞ
MAÇINDAN N\KI.E\ \ \Xl\
AVRLPA JIM\\STIK (2)
1. LİG A \ K \ R \ MAÇLARI
MAC SONTÇLARI
FLSIN ONAL
Anlamıyorum Insaıı Is'ers? B"n m\, Y Idti
rıımu, Zorla guzeüık olmaz.
IHTI\AR DELIK.4NL1
L'yuşturucu maclde ^açakçısı Phıîıp Bamabv
.Tones un arabası ıle Meıvsıkn dan oaz mor
fır> getınr Isıeıne^eıci olaja karışan emeklı
komıser zan altmda kahr
REKL\.MLAR
METIN GL^ER
Unjtturamaz senı hıç b:r SP" \\nlr~iak ne
kadar zor YoKsun dr ° bançenıdp. Efem.
UATIN *>IERIK4 DANSL\RI (2)
ÇIZGI FİLM

21JÎ0

M\C1\I\ NAKLEN YAYIM
REÎ-İL.\ML\R

Î3 40

23 10

H1BERJ.ER VT H\\ \ 1KROIU
MC MILLAN VE K\RISI

Dızmın «Duıuşma.) aah seıu\en v
cak B:r orgu- Beledne Meclısı seçınııne gırc
cek OLan adaj'.ara de-am:ı şan'aı vaomakta
dır Beledî'P Meclısı ac'a\Iarmin /ıaşvjıula
rı uz«" ne Mc Mı'lan \e Enrıgh* şan*aı or
gutunun pe sTP duşeı'.er
CAGIMIZI S\RS^N OL\YI.\R
Bınncı Dun>a SaTasrnı gercr-: h<Mjp VP do
kumanlaıla rar.ıtan pıop.nm dızıs'rjn bır bo
hımu A^hn ^avmlanacak.
GVNE BAKIŞ

R AD YO

05 05

0 0 0
06 02
07.00
07.C2
07 07
07 3n
07 4(1
09 00
09 02
12 00

TRT 1
Açıhş ve program
TurKuler, şarkılar ve
o'oın hava lan

K u a nabprler
Ounajdın
Kısa haberler
Kove haberler
Bolgesel yayın
Haberler
Bolgesel y i p n
Kısa haberler
Tatü sabahı
Kısa haberler

12 (12
13 00
13 15
13 2*1
13.30
15 00
13 01
1700
17 02
19 0ü
19 30
20.1i
30 35
20.55
21.00

Radyo tjyatrosu
Haberler
Radvo - TV haberlert
(>,-un havalan
Bolgesel yavın
Kısa haberler
Spor magazın I)
Kısa haberler
Bolgesel yayın
Haberler
Bolgesel jayın
Tarla donuşu
Pazar'm melodılerl
Çocuklar içın
Kısa haberler

21 02
21 30
22 0<l

•* 22 02

t ^2.30
"" 23 00

23 10
23 10
2 3 %
24 0(1
00 02

00 32
00 jö

01 00

Dmleyıci ij*ekJert
Spor derglsı
Kısa haberler
Dmlevıcı ısîeklen (II)
Turk besf«cileri
Habeıler

ı)l 00 Boıgesel vayın
Yurîtan sesler
Akdenız Akdenız
Kısa haberler
Bu',uk orkestraısrdan
seçmeler
Gere konserı
Kı«a haberler
- Oö 00 Ge<?e yann

09 00
09 30
10 00
1100
11.30
11 50
12 15
13 00
13 15
13 30
13 45

TRT II
Gun başhyor
Turkuier geçıdl
Tarıl ve rruzık
Çocugun aunyası
Ses ve saz dunyanuzdan
Radyo sozlugu
Ha'ıf müzık
Klasık koro
Haberler
Haflf rnuzık
Hava çehıtlen günü
Şarkılar

14 00
14 30
15.00
15J0
16 00
16 15
16.30
17 00
17 15

17 30

17.50

18 15
18 30

G Amenka dan müzık
Turk tıyatro tarıhı
Erkekler toplulugu
Plâklar arasında
Turkuier
Şarkılar
Çağdaş sanatçılanmız
Şartalar
Turküler

Hafıf batı muzıgi

Solıstlerden seçmeler

Barok muzık
Yurttan sesler

1<> 00

19 3f

20fX)

20 30

21 31
?1.45
22 02
23 00
23 15
23 30

23 35
23 55

Haberler
Haftanın olavi
Ikı solıstten şarkılar
Cumhurbaşkanhgı senfonı
Orkestrası
Turkuler
Şarkıla:
Yay • Kur saati
Hafıf munk
Bır romanımız var
Haberler

Caz dunyasmdan
Program v« kapanıs

07 00
07 02
07 30
08 3.1
00 15
P9 45
1015
11 15
12 00
12 45

TRT 111
Açılış ve program
Salon orkestraları
Sabah ıçın
Pazar konserı
Bızden besteler
Turkuler geçıdi
Dıskotegımızden
Muzık magazın
Sevılen eserler
Yurttan sesler

13 15
14 00
14 15
14 45
15 45
18 15

16 35
17 00
18 30

19 00

Çağdas T Sanat Muzıgı
Ozanlık roresmı yaşatanlar
Kuçuk koro
Operet melodıleri
Oyküler • Ezgıler
Halkın dıhnden
sazuı telınden
Solıstlerden eserler
Munk şolenı
Saz eserlerı ve
tambur sololan
Batıdan esınnler

19 30
19 45
20 30

2100
22 0"
22 30
23 00

24 00

00 30
0100

Çalıp soylevenler
Plâk dolabından
Klasık Turk Muzıgınden
seçmeler
Buyuk eserler
Şan sololan
Caa muzığı
Geceden geceye
Eski muzığın us'alan

Gece ve muzık
Program ve kflpanış

S i N E M A L A R

BIY061U
ANKARA (64 16 86): Aslan Ba-

canak — Z Alasya — M. Akpınar.
•İS (47 63 15): Karanlıkta Te-

cavuz — C. Denauve — E.I.
ATLAS (44 08 35): Amazonlar

Kralıçesı — E. Mıller — R.T.
DLN1A (1 01 b6): Merhaba —

N. Zazır — R.
EMEK (44 84 39): Kassandra

Geçıdi - S. Loren — R. Harrıs
R I

FITAŞ (49 01 FÇ): Yedı Sual —
H Kumar — R T.

G4ZI (47 96 65): Mutluluk Oku-
lu — R. Hudson - R I .

INCI (40 45 M5): 1 — Adar.a
Urfa Bankası — O. Serengü.
2 — Yarır.sız Adam — C. Ar-
Kin — R.

KENT (47 77 62): Amazorlar
Kralıçesi Kı ma — E. Mıller —
E T

KONm (4H 2fi W)- Akbabamn
Üç r.unu — R Rpriford — RI.

MEIX)Dt (S4 13 14): Kasaba-
nın Sırrı — A. Quınn — R.I.

MISTIK (46 15 14): 1 - Dui
Yapma 2 — Sumuru — RT.

OZLEM (66 W) 83): 1 — Kapi-
cılar KraJi - K Sunal. 2 — Ev-
îathk — S Gokhan — R.

RÜYA (11 51 57): 1 — Ölesıye
Sevmek — A O<tay 2 — Ne Alır-
san Ikıbuçuk — A Poyrazoğlu.

SES (45 24 lfi): ''abaha Kadar
S. Saperettı - R T.

SÎTE (47 69 47). O r.un Hlkâ-
ye=: — J Mevnıel — RT.

SINEPOP (M 24 22): Islak VÜ-
cutlar - R T

YEM MELEK (44 42 89): 1 —

Meksika'daki Cınavet — A. Delon.
2 — Olene Kadar Seks — S. Ken-
dall - RT.

YOTURCAK (61 M 91) 1 - Ka
pıcılar Kralı - K Sunal 2 - Bır
Araya Gelemeyız - O. Gencebay.

AHARAY
BLL\AR (21 3S 78)- Kapıcılar

Kralı — K. Sunal - R.
HAKAN (23 42 33): Kapıcılar

Kralı — K. Sunal - R.
İPEK (22 25 13): 1 - Kana

Kan — F Hakan. 2 — Portakal
A. Okay — R.

MARMARA (22 38 60): 1 —
Amazonlar Kralıçesı 2 — Yıian
Runlu Kadm — RT.

SUR (23 67 13): 1 — Eiveda
Bruce Le«. 2 — Şeytanın Kızı —
RT.

Ş4FAK (32 25 13): 1 - Onun
Hıkâyesı 3 - Et Kokusu - R.T.

KADIKOY
OCAK (3« n 71): Neretva '-lop-

rusu — Y. Brynner — S. Koscı-
na — R î.

REKS (36 01 12): Kapıcılar
Kralı — K Sunal - R.

SCRZYYA (36 K 82): Gıinah
Ortakları - L Gastonı - R.Î.

riYATSOUI
BİRlJK S4HNESİ fBayram-

paşa Beled'.ye Tıjratro5u) Zengın
Mutfafı — Pazartesı hanç her
gıin 20 30 Cumartesı, Pazar 15.00
— 1800

ÇATI TtîATRUhtl (3fi 0« 82)
Av.ranı Yok Içmeye - Pazartesı
hanç her gun 21 15. Cumartesı,
Pazar 18.15 — 21.15

DEVEKCSD K.\BARE TtY\T
ROSL (44 46 75) Yalan Dunya -
Pazartesi hanç her gun 2130
Çarşamba. Cumartesı, Pazar 18 ;5

G. tLKÜ - G. ÖZCAN TÎYAT
ROSH (46 80 91) «Yalancının Mu-
mu» — Salı hanç her gun 21.00.
Cumartesı, Pazar 16 00

1. t\ HALK TtYATROSU (Ka-

dıkoy, DAT-DER) «Guneşm Ka--
lı» — Perşembe Cuma, Cumar-
tesı, 21 00, Pazar 15 JO — «Gol ln
sanlan» — Çarşamba 21.00, Pazar
18 00

KADIKÖY İL TİYATROSU
(KaaiKoy) «Kılıdı Bozuk» — Sa-
lı hanç her gun 21 00. Cumarte-
sı. Pazar 18 30

NEJVT UYGUR TİYATROSU
(Kadlkov - 37 15 07) - «Muzda-
rıp» — Her gece 21 30.

ORALOGLU TİYATROSÜ (48
48 37) «Kadınlar Koğuşu. — Pa-
zar Pazartesı hanç ner ?un Cl 30
Cumartesi, Pazar 15 30. Pazar
18 30

ŞEHÎR TtYATROLARI:
HARBtYE (40 77 20 ı «SUÇSJZ-

lar. — 15 30 - 21 00
KADIKOY (36 31 21) .Sacltie.

1530 - 1830
FVTİH (26 53 Rfl) .Sular Ay-

dınlanıyordu- — 15 0(1 - 18.00
ÜSKtD\R (33 03 97) .Dugun

Ya Da Davnıl- 15 00 - 18 00
DEVLE1 Tl\ MROSl (41 01

92) «Sevgılı Dojçtor. - Pazartesı
harıç. her ;»ce l< '• \ — (.arsajn-
ba, Cumartesj, Fazar 15 00.

mlnde biı Fransız fabrikası b&r-'
1» bır fırn yapacağını bıldırmıs-
tır. Fabrıka ıle Şehremanetı ara-
sında goruşmeler başlamıstır. Bu
fınn vapılırsa Is'anbulun çop
derdmden kurtuiacağı sanılmak
tadır

EDEBİYAT SOHBETLERİ Rauî

etmıs'ır Bu mucadelerm fbe
'. eynden zjjade roektea muali:n
\e nıurebbıvelermc aı: bır azı-
fe olaugunu hatırlatarak. ni'_ca-
aeıe ıçın memlekeîm ıçtırraıyv. a*
çılarma. şaır ve edıplerıne, ı̂a*-
baat ıle tıvatro nıersuoîar.na r"a
'luşen vazıfeler nld Jgıır.u SO7İ >p
ue ılave Ptmışîır.

# Ilkbahar mevsımmm ;•.'!>•
mpsı uzer'ip şehnn en nezıh s?;.
fr.e Tiahplleriiiden olan Adalsıdd
venı oır lıayat VP hazırhk oaş a
rr.ıştır Bu ssr.r Eogazıçınden tı-
vade bılhassa H»;belı VP Buvak
ada'ya fazla ragbeî gosterıl'1ıS.
anlaşılmak*adır Bu yuzden 11 .•;
.arda ria muthı« oır yuksehrıp go-
rjlrrcktedır Ev «^hıplerı dojeıi
j ı> ol'-navan ıkı oda ıçın ıkı-ııc
•,U7 hra kıra :stsmektedırler

• Is'anjul çoolennı vakrr:?*
'çın Şehremanetı bır fınn vap-ır
mak *asav vurundadır. Sep'-a ıs-

Tekel.
Inşa Yapı
Tesıs Kurma.
Asır: Yuzyıl
Tetkıkat: Incel?me
TedariK Araşrınp oulms, ^ağ.a
ma
Taculat Değışıklık
Varıdptı safı Net gelır
Mutecavız Burada gecen, aşan
amammda kullannmıstır
Te^eDbusat Gınşımler.
I^tırak Katılma
Efkân umıımıye m\ıvacphe«inde'
Kamı. o-u karşısında.
Intmar Kerd'kendını oldurmc,
car.ıra kıyıra
Mucadfle Savaşım
Buiuğ buhranından mutevo'kt
Ersınhjc çafının banalımından
•nevdana gelen.
Izah Anlatn^ak
Ebe- e-Ti Ana • baba
MP-;-PD mırlım ve murebbıyess•
Okııl ogrotmen \e eğı'ıcısı.
Iç-ımar-atç: So^volof.
Mafbja* Basın
BMhaS'a OzeLıkle.
Ragt>et Istek.

B U L M A C A

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 — Dı^ardakı bır aıara
Oınıaksi/in bırço-» aletle c'.o.ıan-
mış tecrube.ı dalgıç. 2 — Temel
— Terîi acmacak acınaklı J —
Hırsız, haydjt (çogulı 4 — Bır
unlem — Meydana çıkma 5 —
Usfunkoru uydunılmuş yalan soy
lemek ?nifmında kullanılan de-
vımlerde geçer soz — Eskıaen
urakİK, mesafe anlamına gelen
bır soz h — Ter^ı ınceltılınış
saî'aştınlmış — Bır soru 7 —
Bır tur ıntınar 8 — I'.sk' b: r

iı'gar'.ık — Uıe'pç 9 — Tersı at-
lann avaklan al'ına çakılan de-
m:r parçası — At yavrusj.

YIKARIDA.V AŞAGIY4:

1 — Her halde, ne olursa ol-
sun. 2 — Tersı temel jasa. 3 —
Bır çoğul ekı — Y-kık 4 — Ter-
sı Disın ust ve ama kısmında
STimuna bıçımındek: kemık ku-
tu 5 — Karşılıklı konjşma b —
Erai' veren — Tersı ırıdyum cıs-
mının sımgesı 7 — Bı- kımse-
mn «ü*tiıgı şey — Uzerınden
rrenlerin Eeçt'ji demırlere verı-
ien tsım. 8 — Isvıçre mn Alman- '
ca konuçulan kesımı 9 — Iş, '
meslek (eskı dıl>

DT.NKI' BtLMACAMN
ÇOZOU

SOLD4N SAf.A:

1 — Samuray 2 — tlA — «oa-
şo 3 — eksail — Yak 4 — Tok
— Atama 5 — elesnE — At 6 —
lt — Ir 7 — Knptolar R — Os —
Raca 9 — Patrık — ıS

Y1"KARID*N AŞAGrYA:

1 — Steteskop 2 — Alkol —
rsA 3 — Maskeli 4 — Sıper 5 —
Raman 6 — Ab — tE — OrK
7 — Yaya — ılA 8 — Şamatacı
9 — Tokat — raS

ECZANELER

BUURKOY: Çamlık (lnc:rh
Cad ı, Yenı CKmanıye (Osmanı-
ye), Nusret (Bahçelıevler), Ku-
lelı (Kulelı Çıftlığı), Sezgm (Ye-
şılkoy), Yenı ıKanaryaı, îlknar
(Esenler). Gungor (Sefakoy),
Koprubaşı (KuçuKçekmecel.

RESIKTAS: (Onabahçe Cad ).
Yıldız (Maşuklar Cad >, Yeni
(Leven-), Ortakoy (Ortakoy), în-
sel (Dereboyu Cad.).

BEYKOZ: Betın (Fevzıpaşa
Cad ı.

BEYOCLl": Ege (Tarlabası
Cad ). Tokgoz (Ağahamam), Itır
(Taksım Meydanı).

EMINOSİ: Derman (Sırkecı),
Gaven (Çemberlıtas), Ozer CLa-
lehl.

EYÜP: Guven (Akarçeşme), Sı-
lâhtar (Sılâhtar), Omur (Ramı),
Bağlar (Bayrampaşa).

FATTH: Yavuzselım (Yavuzse-
lımı. Hahcıiar (Halıcılar Cad.),
Çepeloşlu (Çapa), Yusulpaşa
( \ksaray>. Özgun (K. M Paşa>,
MıHkıveU (Cıbaln.

G. O. P\SA: Yeni Halk fDort-
yo. ı Nur ıKuçukkoy).

K\DIKO\: Pars (Banar.ye
Cad ı Seda (Modaı, Humar (A-
cıa^dem). KızıltoDraK iKi'i'too-
rak"ı. Karşıyaka (Goztepe), Gul-
bey CBostancı). Tuccaıbaşı (Şem |
settın Gunaltav Cad.). ,

KARAKOY: Sema (Lulecı Hen- |
der: Sok ).

K4Sr>IP\S\: Karadenız (Bah-
nje Cad) Dıkılıtaş (Has'-toy).

SVRIYER- Buyukdere (Ça-.ır-
ba^ı Cad » Rumehhısarı (Rume-
lih sarı>.

SISLI- Marmara CBomon'O,
F:trat (Pangaltı). Nısantaşı (Tes-
vıkıje Cad), Okrneydanı '0.:-
mevdan' > Semt (Gursel Mah •>.
En»ın (Gultepp). Nurs.fl (Çehs- (

tepp). Se;gı (Mecıdıvekoy), Bıl- |
gı (Sanayı Mah ).

LSKl'D\R: L«vent (•Unc'lar]
Cad ı, Cıçekçi 'ÇıçekçO. Taş-'
han (Fı^'ıkagacı), Beylerbeyı
(BevİPrbevıı. Sır:n (Ümranıve).

ZEYTIVBURNU: Bılgın (Tel-
-ızler Mah 1.

7*11: I«t Unr.ers.feSi Muh
Md lug-jnden aldıgım 1440.— ];-
ra'ık IS 10 1976 T ve tl8<< 164
savıh avnıvat makbun.ına kay-
oettım, nukumsuzdur

HASA1S

I

H
arp Okulj da-.a=ında cn oçş \.!a hü-
k jn gı; .nii Nazım K.n.met a bılıvıı
açuclarmda demırlsnıış Erkın gem:sı

r.ın sıcak. havasız, pıs bır bolmes ıide 1-.L.C-
:e yalnıziigında, eşı.ıe uzaktan beslenf^L
surpsl «oruQur oa vazımın başl.J1 l t Z e N

cem. ruhu revanım Ha'-.ce Pıravanae ol'i-
ınu duşanujorum, demek kı arteıvoz kle-
roz başlıyor bende Bır gun ,«r vagar
ken jahu- b:: ge< e ..ah ıt bır oale sıcı-
J^nda hangiınız ılknnce. nasü ve nerde
olefe-nz? «Tum <?«!?r'.enn'n .«rşılaştır
mah »enı basvs.nı hazırla^an As m Bez r
cı, Ze-;e-ı.va Serfel ın jMa.ı Gozlu Dev»
e*---nnın :«2 sayfasını '? nı< s;->c:erıvor
«N'azırn Hı.-tmet. Er i n g°mısınde bulun
du?'i sırece zaman rarıan -ımr=;ızh'^3ip

k?pıimaxtan ve olumu djşunmekren kcn
d n: sİTiıarrışnr Oyle a%la hıvv'» gelmı
v»n o '̂Ie şeyler oKıvordu kı. ajc'bff.r,.: far
m;r! etmesme mkın ol^-razaı Bu karan
''k ı<* nd° h ! r» o.R^a '̂ v. l3 Im^meı1 r ı*
tırabı ıçınde oium ibtımah zaman rpman
or.u rahatsız ed:vorriu Işre o iunle.ce
«Y.ne Oiume Da;r» brşliKİı OT *ı:r vazdı »
(IV 214, Cem Yavınev: Hn :*ız .i-jkumhı-
l-.f'^run u;,aurm3 cio'ar'-^la -. ^Pnan
nvsuml'igunun bw-UK dırencı, ıçn"îkı '
ra-r-foır onjn Han?ı karanlık d -nımna
tuluPvr«a b ı1un<:''n hep a\nı ıımu'la rjtu
- >\T Bak'n avnı -ıir -i-ısıl sonuçlanıv.T-
< Zevccm nıhj '•pvp-ım Hance ?lraven
oe, olumu dL>iır.u;"(jrum. gcçen ^IrırJrn1ız_
d.ı~unuyorurc Kederlı r?lıar ve lodb -ıım
Hıı-g1mi7 ilkonc» rası' \r nerrie olursrU
o>lim. ^enınle hiz birhırimi/i ve insanlj-
rın en hüviık riâvasırn «ifvpbıldık —rlo'uş
tu! onun i'rrıım—. ^ asndık rinf'ıil'n7»

Cahıt SıtKi Taranca da !-emen av-nı s°
v so\ luyordu «3o Yaş»"annda «Nevier-

ÖLÜME DAİR
Buj-nın nturun dostlsr.
hoş gelıp "sefalar petirdiniz.
Bılnorum ben UMirken
hucreme ocncereden gırriiniz

\eden ovle vurume bır tuhaf
bakılıyor?

Ostnaa oslu Ilâşinr
Ne ttıhaf sev
hani «17 o!mustunu7 kardeşim
t«tanhı:l hnıan'nda
knmur tüklerVen bir tnfcili7 «ılebine,

knmur kufe^ıvle h- ılıer
ambann dibme .

. Yavalar • Kovlu >aliup,
ıki sorum

ırcrhaba
Siz dp ölmpdmız mıvdı"
CncuUlara «ıtmavı \e .ic'ıfı hıraVıp
çnk «ıcak hir va7 (funu
vaprak«ı? kahn«tana somulmeıliniî

mntlı?
r>pmck olmemissıniz?
U <İ1Z?

Mııh,«rrır \hnet Cemil?
Gnrumle eordum

tabutıınuzun
topraia fnd'ğinl

. fîır e«M \c«*m «airi:
•rtlum âdilriir»—divor,—

t-Arnı hasTnptie mmrr «Ihi f!«Wri »

Hâ«ını.
neden şasnorsunuz.'
Hiç duymadınu nııvdı karde«im.

hprhanıri hır sâhın bır cemi
ambarmda bır komur kufesi>le

olduğunu? .
Bir eski Acem şairi:
«Olam âdilriir» divor.

ı aKup
n? ?ti?el p'lıl'jnuz ıM sözumlaşarkpn bir kerre ol«un bovle

eulmemlşsimzdlr .

Fakat bekicvin bıtsin sozum.
Bır pski Acem jairi:
"fllum SHi] >
ŞISCM bırakin vhmpt remü

Boşnna hidoet edJvorsunuz.
Bılnorum
dlumun âdıl olma«ii icin
hajatın i«1il olması lâzım.

dıvorsunuı .

Bır pskı Accm (-aırl .
Do«tlar beni bırakıp.
Ho«tlar. hovie hışımla

nereve rirti'orsiınıır''

Nâzım HıK.MET
(DORT HAPISHANEDEN)

Hangimiz ilkönce, nasıl ve nerede..
sm olum heı^p^ın başmda, L'yudun ıı^a.n
r, doı., o.a.fk Kıııı hılır nerrie. nasıl, k<u,
va*.ında B.r namai IK salunatın olaca.i
Taht mısalı o musalla taşınaa » On bırlı
lîere olçusunur, e? hav^Sır.aa. avnı soru
nu'i araı ses çalışımı. es^ıler tevı.ua der
le.c. ou oenzeriı^e «'iarm oleceKm.ş gıoı
..ıjufı edcrKen ') <, <ı!m '• "ce^mış gıbı ^a
l^mssı» ıstenen m^anosljn-m, \3zgı oı-
L mp~hğı karş Sjrda.ii mer< %ı Gercek'cn

*.vı <ununun ;auhını
Tılsımlı Derı Miıdekı

omur 'ıpıcanışını kendı gozuv le i71e
e" Gen» bır xa:ar anı:ıd<t kend. omur-
ı kendı ıradeıen; le b-'.ıenlcr vo* ae
ama hem oram ÇOK duşuk nsanl.aı

t<.e hem o an gec.şt:rılebıl=e\aı eger -'a
sam gfne suren bır z< T.<n olaca'\tı Avnı
Tfi'-ancı «ovle yazmamış :n'vaı «\r tor.ui
Tann^ına der kı Perva'n vok verdısın t'lf-nı
detı Ilrr mıhnpt kabiilunı, \eter ki Tıun

prncrreınıİPiı. (Ve Njzııi'iı
ne sovler en sun a ı.nda. cF ra

ı-ırı davanabıl.ı k.
bıımeve. Balzae -n
eı

e.

Menofıs ı
v an Rej
n.mled:''

Ukın
mışım

sen r.le olfjn Yıı« ıf Hajat be

1170 banattdebiv.it Pkı ıde bnk
edeb.va:ı:nızın ma; ı« oıulerme

Cumhuı'ye* te 'Edebıjat ta^um r.ı.zac
Ma;. ısı :^ı vıl once buguRıerd» avnı kı
nuva dnn*r.usxn ıMavs Notlan 4 Mavıs
1975ı. Ikı vazıda da aynı kışılerı sav-gıyla
anmış orrıur ıe eser ozellıklerının bplır-
SJI nokta'arma deş'nm'şım N'as.l b l"b
l.'-d.m 1 Mavıs 1977 Işç' Bavramın'r.. hem
vas duvgulrrı. hem VPnı bak'ş sçıları gp
tırecegını Sımdı '-aşam b tmlerı*rn se-
bep noktas'rdan vaklaşaragım a"nı omur
lere: çunki1 ropkım'imuza soJculın ıs venı
olum bıç'mlprı v.ar »rtiıt yenı ölum çeşır-
len

Behçpt Necitıgıl'm «Edebıyatımızda
Is:mler Sozıuğu» onumde. 324-325. Sayfa
lan oçık :şte " mîvıs 1960 Se!âh>a*t'n
Sımsek'.n olumü. na«ıl ie nerde olduirı
n ı batırl-ır m:^ı:.ız o'-cııvalım "Sıvas'ın
Gemerek ılçes'nın Dendi kovnnde on \nl
ogretmenlık yaptı.. Yu<csek oğrenımını ta-

r.ıamladıktan sonra HakKarıvp ^L.oçre-
inn mufe't.sı oldu At sırtıııda Oramar
«o\u il .nkuiunu trftişe eıderken Zap neb
rinin sulannda boRUİdu Seiâhattın Şım
*e.< oldugıuıde 32 vaşır.davdı, 1963'un aynı
gununae A'oaj,n"K Sınas^ Hısar ı̂ e 80
MIII> o.r o.nrun sahıbıvd:, beMn kana-
masındjıı gıt'ı

5 mavıs lQi3 39 yaşır.da k^nscre ve
n.Ien Ornan Burıan'm olujıı gunu, o xa
nar bılınçlı b.r ven;me ça îas.ndan v>nn
o ^adar msafsız ve zamenstz bır bıtım
11 mayıs;a 11948) Hamâmızade Ihsan
kalb krizinden Sa:t Faii Aoasıvanıt-
(1934), karaciger ıhtiıâtından avriımıslar-
aı bu dunvaoai 12 maas 1919 da 32 ya
sınaa BayuKada mezar.ığına goTiulen
Tp.hs.n Nahıt m olum sebeb.nı ne Neca'ı
S 1 vazıvor ne Prof Kenan Akjuz. ne
ı<\Ieşrv.tıyet Donfmı» ıç.n ayn b-r cılt hp.
7i-lamış olan Şükran Kurdakul, ne de
oc-i b'L'orjnı 13 mayıs'a ülmus < 1964 ı
Selâmı Ir'St ^edes ajr.ı avm lfi'sınd'i
gıtmış Merrdun Şevket Esendal (1952.
olum snu-.u IR msnıs olan Sermc" Muhtar
Alus (19321 1P57 mavısmm yrır.ıdordun
rie vaşamdan avnİTiış oıan IonUıemın
Nîahmut Kema. ve Selâhattm Ba' j ıç"n
(1973 ı sebep ozellıklerı arama-^ ge^egını
pe.< duymuyon'in, her *ey sebep oiabır
sırasıvie- 70 69 65, 87 68 vıllık omurle-
r.n son nok»al?rına; en azındaıı vaşhlık.
Buna kar^ıhi Zıya Paşa 11825 1880) Ah-
Tiet Hı'anet Muftuoğlj 1870 1927), kara-
c.ğer kanserı vuzundenı, nerhalde yetenn-
re j'asamış sayılmazlar. Eşref'm ' 184R-
1912> altmış altı yasında veremden oluşü,
naglı old ı£u ^•tı̂ vılırJ nastallgını venıden
duşurdurur bue Polis sona>ıvla başı
par(,iilanarak oıdıi'-ıllmuş olanın. «Başve
ren tnkılapçı» - «.^anklı IntıİJİc:». «Suavı
Efendı» oldugııru sanınm hemen hatırlar-
smız (20 mavıs 1878. yas 39, tırrak ıçın-
dek1 adıar onu konu edmen Fahh Rıfkı
Atav Mıtha*- Cemal Kuntay VP Ilhan Ta-
nıs un eser.er-d:r). Tifu«i bitinp kurban
gıden Kenan Huiusi Koray ıse 37 yaşın-

da n:r vedeksjbaydı Ik n ı̂ runva Sava-
sında 1106 1943'

3ır A"aç kaldı anmafLgım, yaKUi olu-
lerımızden. Sanırım en dogau onun bılge-
ce bovuıı ejısı, ?kılla karşılavışı o'.umu,
O'JL-I. a jetınışı, vaptıgını bıl fı rt yasm-
aa; 1ı Nurullah Atar. 1957 nın 17 mavnsın-
cıa grtı?ı zaman uremıden. Ama olumun-
den valnızca al"i gun once, Guncesmp
.•̂ ON» baf'ı§'nı ^oyujor ve şojle d.vo'dı
il mavıs no'larmda «Savrılarpvme dus
lum. Bu kez onemlıye be.ızıjor Oldumr
nu, olauıme/ rar Oıasmı bılemem va
Istanoul a gıdecektım. heKimler oırakm:-
;or. Bır sure vazı yazamıvacağım. Ben de
vazamıyacagım. Kavaioğlu da yazamıya-
cak. Ajrılamaz ben:m vammdan. Kım bı-
lır Ola lu son yazdığım çızeklerdır oun-
lir Öjleyse ne yapalım'' Bunca vıl vaşa-
dım. yeter bana» (GÜNCE, 2. cılt (803)

Bagunku gazeteler, Sheraton Otelı ya
kırJannda bulunmuş yırmı oeş yasiarın-
da, VUZJ kan.ı «huvıyetsız» bır oluden
so7 acıyor. morgda tanınınayan Dir ceset
k.ıldıSını haber verıyor. oldugu sanılmış
bır ogretmcnın smıfmdakı saglıklı resmı
m basıyor, MC donemmın 200 o.uluk,
5̂ 0'J v-aralıjla kalabahk Korkunç bılanço-
sunu yaymhvorlar. Bu kadar sahıpsız rru
ınsanlar, ınsancıklar'1

Fvet. yenı olum bıçımlerımız var sım-
dı TaKsım alanında sardeş lcışkjrtmasına
bdbane edılmış ajan kurşunlarma hedef
olanlar, ınanç dostlarının ayakları altında
ezılenler, durak bekleyışlerınde, cadde yu
ruj"uşlerınde, sımf kapılarında v-urulan
lar ışkence odalarında yok edılenler yuk
sek katların pencerelennden vere a'ılan-
lar, dovulereK un ufak edılenler bu ara-
da —bır şeye kanşmadıkları halde— ka-
za kurşunlarma kurban gıdenler Çağımı-
zın dramı trafık anarşısı ayn bır konu ol-
maıidır şuphesız; ama tek haftanın top-
lamı olan kır.< - elh genç oluytı îçımde
bır agıt gıbi tasırken, mayıs a^nın edebı-
vatçı yıtıklenne eskısi kadar huzünle ba-
kamadığımı farkedıvorum şımdı.
Emn«ler bu kadar çokken...

Sessiz ve derinden gelen bir emekçi usta için
O. Zcki CAKALÖZ

MılU Pıyanco büetı almak babamm tek
süreklı tutkusu ıdı.. Ona yıtırmce elımde
kaıan bazı Kitapları arasında bir büet ha-
lâ nedense durur. Ondan gelen bır anı
mı' Yoksa o kuçuk kâgı" paıçasında kaşı,
gozu benım ıias<etı. urbası benım ınsa
nımdan bınlennın sonbahar vapratları
arasında kara kara oara bakan gozlerın-
den mı kurtulamıv orum bılemıyorum .
Durur oylece. Koşede b:r UÇGEN. ustun-
de alt alta ıkı ısım ımza IHAP HÜLUSI

Turk Gorsel Sanatıarınm sorunlarını
Izlemek, kollamak, çozumlemekle yukum-
lü kurumlara sormalı .. Ihap Hulusı'yı
tanıdımz mı9

Yanıt; Kım? îhap HuUsi mı? Ha.. O
mu? ..

Öyleyse D T G S Y O.<ulana pıdınız.
Bu kurumun ta.a 50 vıîdır, ekmegını he-
le 1920'lenn Turüje^mde Grafık Sanatı
Nedır, afış nedır kımse bılmezken, «TaT-
yare Cemıyetı F.'-angosu» bıletlennde,
posta pullarmda etıketlerdelc grafıkler:,
afıslerı ıle onurlu ve erdemii bır bıçımde
tek başına kazanan bJ Koca üsta ıçın, 12
mayıs 1977'de açtığı R«trospek*-lı sergısm-
de olsun Onu tanıyınız.

Her şeyı, alm terı. emegı tüm sdyle-
dıklerı ortada olan bu sanatçımn neyını
oveceksmız. Bu «Ovme» sozcugu artık o-
nun ıçın çok esk:m ş Asıl ovulecek olan,
kendılerı de çağdaş Turk Grafık sara'i-
nın kuşkusuz buvuk ısımlerı aıasında
olan bu kurum Ogretım U; eleri Nasıl
bır alçak gönullulukle art myetten yok
sun, kaprıssız b:r bıçımde b.ı sergıve asıl-
mışlar. Hem de kend lennjı ve vap-Man-
mn en acımasız ve somut b:r davran'.^la
eleştııılebıleceğı kend ocailannda Bır
Mudur Erol Etı c.ler . le ssrgı (.asnri'inı
vazar oraya buraya Ko^ar Bır us'a Gra-
fiâçı Asjer bır marangozun vapacagı çer-
çeve.emey. cam .̂ esmevı Kendı elıeri'-.e
' aparak Usta-ıın vapn'arını sergı ıç-n ha-
zırla-. Hahs Bıçer Unarnı Turan ovle

Sanatçı 1898 de Is-ar.bul'da dogdıı.
Eaba^ının Mıs'r ca ç^'ışması nedenıyle
ÎU ve Orta ofrenımmı Kahıre'de yaptı
1920 vılında salt resı-nîe vaşamını sürdur-
me< hmacıvla Muiıh e s i" Once HAY-
MAN SCHULEde çahş'ı. Atış ve grafık.
R'.a.ıın: daha geçerlı buldugu ıçın sonra
KUNSTGE\\ERBE SCHLLE'.iıı afıs bo-
lumune gırdt O rionc.nd'71 unlu afışçı
LÜDWIG HOHLWEIN m begenısmı ka-
zanaı Iık yapr.armı H2.3 yılmaa G.ı a-
ta«ara; da sergıled) Bu altı yapıfı. Bı-
nsı .»nkara Baıi ıle ılgıl. îkı fıjur var
b.ırada Erkek kachnı opu,.or Yazıst su,
' Ant:ara Baıi c"aha tatlı» O çafr ve esprı!
Yıne taptaze 1125 vılıroa vurda donuş.
AKBABA derg'saıde resimler ve sonra
tam ellı vhdır M'llı Pıyargo bıletîenne,
Tekel urunlerme Banksiara yapıtlar, ya-
pıtlar .

Serpıvi bflvuk hır «avcı içınde lnc»-
edım Dah.» ben ve luşagın voıiken va-

pılan ounra ı; 5o-ı:a o ê Ki bılefe b.r
kere daha baktım Kn.av defıl bu ış .
Sankı b-jnları va'a rar ure'cn o değ lm-ş
gıbı san?tc-ria.u «esvz sad^lık

«— Aman Usta sen ne vapıvorsun?»

İHAP
HULUSi

GÖREY irafik sanatçısı Ihap HuJusi Görey (Fotoğraf:
Halla Biçer)

dıyecektım, düsilndüm haklı. öyle ya,
bu ülkede daha Jork gunlukken şarkı soy-
ler gıbı ağlayan «sanatçüar1» dururken..

Oylesuıe kısa ozlu yanıtlıjor soru-
lanmı. «Olkerruzde ılk afışçıyım» dıyor.
< Hep ekmegın"u ^undan kazandım Ama
acıdır, ılk defa bır resmı karum bana ku-
cak açıjor. 1968 dp bır kışısel sergi açtım.
Bu ışıe ıl^ılı kımse gehnedı 47 yıl Mıll.
Pıyango bıletlerıne reklâm lesmı ç.zdım.
1930'4an ben T^kel e çalıştım. L.kor şı-
şesınden ı-.kı şıs^sıne. sıgara am^alâjma
Kadar Bana -.onunaa ..s yaptılar bılıyor
mjsunuz?.. Hâlâ «Yenı Rakı» etıketı
kullanılıyor Ama ımzamı sıldıler. Mıllî
Pıyango'ya 1928 de b ladım. '975'de bır
v\ zı r.ldım. «U7f yı hazırla» ded.ler, yap-
tım. Soıî a bır vazı daha. ^Baçkasmı bul-
duk» dedıler. I31err.n1 goturduğum kım-
seler «Ajşe Hamm, Alı Efendı gel oas,
ne dıyorsu olmuş mu9 Kabul edelım
mı''» dıye ona buna sordular.. Işte boy-
le. »

Evet ışte bovle Koca Usta Sanatçının
o:r yerde <ıl:n vazısı bu. Ama yıllar yılı
jılet d°, duvarlarc"', gaze'elerde sıgarada
ıç-vi şışelenndekı ÜÇGEN'ı salt haLVn ka-
fasından gdnlünden kım çıkarabıhr, soy-
ler mısınız''...

Yapıtlar yapıtlar.. Elr bırj afıji, «Bır
şışe bıra her yerde 28 kuruş» vazısı . Oy-
lestne dermden emekçi Usta. O kusur-
SJZ dısıplınae sıvıh-beyaz srafık.er O ne
ujraş bılgıs: O. pazarlamasını vaptıgı u-
rune ınsanm ıçını çeken. şımçek gıbı ka-
fasına çakılan g°niımı ren-cçılığı ve îe^e-
cılığı, ç:7gıcıhğı güçlü afışler Yu-mrıda
reg nd.gını g-bı kaske'ı urbası fıstanı
s-alvarı VP vazma?i agzı, burnu bsnım haı-
K'mın msanlaıı Sanata zanaat bu kadar
ı-atılır.

Çoğumuz vme Mill: Pıvargo bılerleri
flroıuz Hıç tıakmavız nu^ıinmev.z Hep
IHAP HULUSİ oiarak goraruz <_ kjçuk
kâğıtçıkları.. Artık uzerındekl Imza na

olursa olsun onlar oylece yaşayacak daha
ruce yıllar belleklerde.

Bugune değm kendı degerlendırme
vızorum ıçme gıren ve toplumumuz iç:n
tasalar taşıyan sergıler ıçın salt emeklere
savgı dııvmak ve onları topluma yansıta-
bılme'-: ıçın yazdım. Ama bunların sanı-
rım en ıçtenını bu Koca Usta ıçin yazıyo-
rum,

Kafa^-Yurek^-Eller CO kutsanmış el-
ler) = IHAP HULUSİ Usta ..

Ulvi Uraz ödüllerini
Yılmaz Onay ve Yeşim
Dorman kazandılar

Uhi Uraz'm anısına eşı Selçuk Uraz'ın
duzenledıgı «Ulvı Uraz Odullennnı alanlar
bellı oldu S. Gunay Akarsu, Hayatı Asıl-
;azıcı, Kemal Bekır, Gungor Dümen ve
Zıhnı Kuçumenden oluşan seçıcıler kuru-
lu, Nazım Hıknıet'ın «Yusuf ıle Menofıs» o-
yununun yonetmenı Yılmaz Onay'ı Bılgesu
j^rcnus'un «Nereje Payıdar» oyununda Pa-
jıdar rolunu ovnajan Yeşım Dorman 1 o-
cıullendırdıier Seçıc.ler Kjrulu a'nca,
«Aladagh Mıhoıyu voneten Erol Demiroz
ıle «Saoahat» ovunjndakı Sabahat rolande
kı başarısıyla Tomns Icer'ı ovguye değer
buldular.

Ulvı ürsz rtdullen yoretmehgınde be-
lırtıidığı eıbı. bu oduller, bır tıyatro yılm-
aa Istanbjlaa sergılenen vrl ı ovunlar ara
sından en basarıh vonetmen ıle en başanıı
ojuncuya verılece.-ttı

Sana'çırın eşı Selçuk Uraz'ın koyduğ'j
\° lıcvkelcı Şaaı Çalm'ın ha^ı^;adıgı plakr'
ler, Ulvı Uraz ın 3 olum vıldonumune raf*
lavan 25 mavns 1977 çarşamba geçe sı 21'
de Harbı.ve Şenır Ti'-afrosu nda Tem —
Derro duzenipnen torende sanatçılara su
nulacaktır. Torende, Rur>ı Su da son tL'
kulerden oluşan bır konser verecektır.

Boyut : 7 * 11 cm
Üretim Tarihi : 6 Ocak 2021
Telif Hakkı Sahibi Cumhuriyet Yayınıdır.C
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