
RESİMLERİNİ SERGİLEDİ — Ankara’nın genç ve kabili
yetli ressamlarından Fadime Baıltacıoğlu resimlerini Halkev 
İcri Genel Merkezinde sergilemiştir. Yukarıdaki fotoğrafta 

Fadime Baltacıoğlu resimleriyle birlikte görülüyor.
(Foto: Erol Olgundemir - ANKARA)

Amerika-Pakistan
m ü n a s e b e t l e r i
Pakistaum K. Çin’le ilişkilerinin Hint ve Pakistan liderlerinin 

ziyaretlerinin iptaline sebep olduğu ileri sürülüyor.

Amerika’da gençlerin imtihan 
öncesi çılgınlıkları başladı
DAYTONA, BEACH, FLORİDA 

(A.P.)
Yıl sonu imtihanları gelip 

çatmazdan önce paskalya yor 
tularından faydalanarak eğ
lence ve heyecan peşine düşen 
binlerce Üniversite öğrencisi 
dünden beri meşhur Daytona 
plâjlarına akın etmeye başla 
mışlardır. Bazıları bu heyeca 
m polis karakollarında bul - 
muşlardır. 543 genç sarhoşluk, 
uygunsuz hareketler, başkala 
rina ait yerlere girme, amme 
nizamımı bozma, küfür ve tra 
fik suçlarından tevkif edilmiş 
lerdir.  ̂ __

i olan eğlence, kız öğrencileri 
! battaniye üzerinde altı kol 
i yapmaktı. Bu sefer gençler bi 
i naların 4 üncü kat balkon ve 
! taraçalarından yüzme havuz 
i larma pike yapmakla vakit ge 
| çirmektedirler.

Sovyetler 
Suriye ilişkileri

MOSKOVA, (A.A.) 
Suriye Dışişleri Bakanı Ha

şan Müreyved, Suriye’li yetki
lilerin «Nezaket ziyareti» ola-

WASHINGTON, (A.A.)
Washington basınının tah

minlerine göre Başkan John- 
son’m Pakistan Cumhurbaşka 
m ve Hint Başbakanının ziya 
retini tehir etmesine sebep Pa 
kistanın Pekinle münasebet 
lerini sıklaştırması olabilir.

Bazı gazeteler Başkan John 
son’ın Pakistan - Komünist 
Çin ilişkileri ile Hindistan A- 
merikan askerî yardımına Pa 
kistanın itirazlarından mem
nun olmadığını ve Pakistanla 
birlikte Hindistanla da bozuş 
maya mecbur olduğunu yaz
maktadırlar.

Başkan Johnson’ın Eyüp 
Han ve Lal Bahadır Şastri’- 
nin Nisan ve Hazirandaki zi
yaretlerini geri bırakmaları
nı rica ederken sebep olarak 
Vietnam’daki durumu ve kong 
re çalışmalarının çokluğunu 
ileri sürmüştü.

Fakat Washington basını 
Güney Kore Cumhurbaşkanı
nın ziyaretinin tehir edilme - 
miş olmasına bilhassa dikkati 
çekmektedirler.

Bir başkanlık sözcüsü Gü 
ney Korenin 2000 kadar mü 
hendis asker ve güvenlik kuv 
veti yollıyarak Vietnamda fa 
al bir rol aldığını söylemiş
tir.

Amerikan makamları. Cum

Orman günü 
kutlandı

hurbaşkam Eyüp Han’ın ge
çenlerde Çin ve Rusyayı ziya 
retinin veya Şastri’nin Ameri 
kanın Kuzey Vietnam’a hava 
baskınlarını durdurmasını tek 
lif etmesinin Başkan Johnson’ 
ın kararında rol oynamadığım 
belirtmişlerdir. Bununla be 
raber Washington Post gaze
tesinin siyasî yazarı Chalmers 
Roberts Cumhurbaşkanı E- 
yüp Han’ın ziyaretinin geri 
bırakılmasının idarenin Pa 
kistanın Vietnamdaki Ameri 
kan politikasına karşı tutu
mundan doğan üzüntüyü «ak
settirdiğini» yazmaktadır. Ro 
berts İlâveyle, «Washington 
Hindistan ve Pakistani ilgi
lendiren her hareketi uzun za 
mandan beri dengede tutma
ya çalıştığı için Şastri’nin zi 
yaretini de iptal zorunluluğu 
nu duymuştur.» demektedir.

ÇERKEŞ, (AA.)
Çerkeş Orman İşletme Mü

dürlüğünce düzenlenen «Or
man günü» ilçede ilgi ile karşı 
lanmıştır. «Orman günü» or
manın yurt zenginliği bakımın 
dan önemini belirten konuş
malarla açılmış, daha sonra or 
man sevgisini belirten şiirler 
okunmuş, yüzlerce fidan di
kilmiştir.

İlçe sinema salonunda öğren 
çiler arasında düzenlenen, or
man konusundaki münazara 
da çok heyecanlı olmuş, birin
ciliği kazanan ekibe armağan 
lar verilmiştir.^

r u W T i n r  rn tr ır<

Dünyadan

haberler
Ölüm cezası kalkıyar

LONDRA, (A.A.)
Ingiltere İçişleri Baka

nı Sir Frank Soskice, bir 
kantinciyi öldürmekten sa 
nık olarak 22 Mart’ta ö- 
lüm cezasına çarptırılan 
üç kişinin cezalarının mü- 
ebbed hapse çevrilmesine 
karar vermiştir. Üç sanık 
28 Kasım gecesi, Vincent 
Keighery adındaki kan
tincinin evine girerek ken 
dişiyle boğuşup öldürmüş
ler, sonra evin soymuşlar- 
dı, sanıklar 23 yaşmdaki 
işçi William Dunning, 20 
yaşındaki şoför John Simp 
son ve Michael Pdam adın
Â l S İ f c .
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