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Suçıuıar dünkü muhakomedo (Sağdan itibaren ayakta duran Abdörrabman, J&nıntla oturan Siıleymıuı gerideki Kornll f . ~ .. - ... 

Salllast, Ttlrk yeJI b""'j:b8 ~ec aAşam: 
~ ,_, _......., 

sokmak için bazırlaamış Buzlar 
Çözülürken P.<:vlof, pe,.çalanan Ömerden başka 

Hüseyin CahidYALÇIN Abduı·rahmana da ha9darpaşada suikast 
B l!7.LAR ~özUlmeğe ba~larken 

~elleler ılc ı;1..vı:;cdi ve orta
lık, knrlı ıı.hrnl:ırın çamurlu ve 
O\ık (lunımlnrın:ı benzer bir ded:. 
kodu bataklığı halini alılı. Ufak te . 
fek, chemmlyçtli ehemmiyetsiz bir 
~k havadis ki o~ rı nyn pek bir~ey 
ff1Mte etmemekle beraber, hepsi bir 
!Ua)a toplanınca <lünynnm her ta. 
:rafında zfhiıılcrin rnhntsız olduğu
nu, bir kn~ na'3ma, lrnpUrme ,.e ma. 
Yalanma. ,·ulnıa geldiğini blldlrlyor. 

l\lcselii, Romenlerle l\fncarlar a
l'astndald oğukluk ,.e ntısma artı. 
Yor. lacarlnr ipti<la Romenlerin 
~yc:tıerinc nldırı etmez gibi J:Ö 
~nmek i tedlkleri halde 5iındl on. 
a.r da en lyt mUdnfnanm taarruz.. 
~ ibaret ohluğunu <lü5Unerek 
Z ~enlerden ikfıyete g~tJJer. 

1 .U1Unı nltmda ezilen !\la.car ekal 
•Yetleri ltomcdyn.sını lynsct sah. 
nesfne ~•kardılar. 
~olgnr gazeteleri Türk dostlu . 

a Pek kıymet verir gibi bir tıı. 
'~ talaıulıla.r. Fnkat bir taraftan 
da ra.dyolannda tak\'im aatlerln. !e 1'tirk düsmanlıb'IDJ Rulgnr hal-

a?'asmda. kuvveUendlmıckte im. 
llUı- etnılyorlar. 

Lorıdralbn ak eden bir ha' adis 
l{~ 'in melinkollslni haber veri 
~or l'e gıuete!erimhden biri buna .:ess aklmı bozmu5" gibi bir ba~. 
ita takıyor. H tngiıtereye uçtu. 
~ zaman, Alman resmi nudiamla
ş· 0na aklmı bozmuş dedilerdi. 
ll'ı~. galiba nerlinl yalancı (.ıkar. 
c;jjll&k li:in Jless 11Idrnnayı terclb . 
'v~~r: Böyle (\eğilse, muhakkak 
l'llJı dısıni İngiltercnin plotolmıt 

Udileri tilcd<-n çıkarmışlardır. 
l'Qılıaska bir man~t Amerikalıla -
31 ltus1ara. va.adettikleri ma!zenıc. 
lia ~aktinde yetıstircmiyeccğini 
l·~k nyor. Yetlsecek mi, yetişml • 
'lledJ ~. hatta yetJ5f;i mi yetiş • 
~ hlı, bunun ehemmiyeti yok. 
t.ılı.1ert t ortaya bir lif atmak n zi. 
ga htıla.udınnak. Japonlar da 
b~ ge}mi ler. Ruslara. ka.r:it 
ll11s hornurdanıyorlann~, hem 
lıe-ltiiva ilk maddelerı Amerika.da.o 
ı~Yeceiiııe bizden istesin diyor 
lllJt ~· ller halele bunun bir dost • 
ı ihı.a idin olmaktan 7Jyadc bir Is. 
''eti} \lcı tchdid olduf,runa. ihtimal 
6ÖıJ ~lir. ~'UnkU ,Japonlar bu 
P.ııs e~ söyleı'ken uzak clo{.'1l<hki 
Yalcın IYda.rmın bir taş adnnı kadar 
llıağru hlesafede oklul,runu mağrur 

lJ r hatırlabyorlar. 
l lik 7:::. doğuda, Birmanyada bü -
l~Yor ıncydan muharebeşl bek_ 
ka(ıd • Bunun Blnnanyanm mu 
ltı1ih~ra.tnu !ayin edecek karlar 
P<>n v 0~gı da zannediliyor. Jı.>. 
t.a.n an e llııh\ er gazeteleri Hlndis. 
ettıtin~8;i1 t~ı?CbbüsünUn ifliis 

ftaı emın hulunuyorlnr. 
'"a'k b"~~lar zafer marşlan ~ala -
111 h~n de<Iiko<lulnm kulaklarr. 
lla\)11'1> 

1 
ış bir haMe isin sonunu 

t ız ıkla beltltyorlaT 
ngu· ı · · lıestn~z er Almanlnrn floğu ceıı 

kendilerini serbest ve ra. 

talimleri yaptırmış ve suikasti.n 
Ribeniroba tevcih edıieceğini söylemiş 

..• :&m·ba h~tl~si ~~ıhaıkemesinin J hağlannın zayıfladığını söyliyere.k 
awı sabahlti celsesım te.<Cfonla r . sözlerine şöyle devam fltti: 
tarak okuyucul.aiımıuı. bildinui9 _ "- "OUskübün iki ~sım bulunması 
t?k. Son tnhlc:katm nçrlm:ısın!\ dair 
1ta.mm:ımede, maznunlardan Ab -
•lunWı.manl.a Sülc--y.ınanın bu kattı 
Sl!~çundan Ö:m.e:ri ihzar etmek ve 
.\nknraya seyahsıtinde gizlenmesi.. 
ni temin etmek suret.ile feran zı. f 
ınedhal bulunmala:nna. naz.aran 
l)l .55 maddeleri ·dclfıletile l-45i.1 
maddesine ve Leonit Kornllof ile 1 
Pavlofun r:l.a Papenl öldUnnclı: üze. 
re ömen a.z.mcttlrme.k suçundan 1 

aynı maddeler ddfiletile hakların_ 
da son tahkikat açlimruu iste~. 
trr. Bwı\ardan beşka bir mazııun 
ilaha vartlır. Bıı da lstepa.n Pado.:_ 
niktir. Bu ecnebi fı·l..942 tarihinde 
::>uriyeye gitmek Uzore hududumıu
rmn geçmiştir. Hiı.len Türkiye har'. 
rJnde olup adresi malum bulumnıı. 
mıa olmasına göre lkrı),p sayılaCP
ğmdan bu ınamun hn1ltkında i k 
tahkikatın muv~ten tatili ve 
ancak TUrkiyeye oelb'.ni teminen 
ıliplomatik yollarla icap eden mr. 
amele yaprlma.k Uzerc tetkikine v~ 
hu hususta Cümhuriyet mUddeiu • 
•numillğine müzekkere yazılmasına 
karar verildiği son tahkikat karar 
nnmcelnıde bfl diriliyordu. 

Kararnamenin okw-.nıasmdan son 
ra Abdurralunanm soııgu.su başla - ı 
mıştrr. Abdumıhma.n hayatında. i. 
ki defa büyük değişiklik olduğunu 
bunlıırdrut blrin!n Annn mindeki 1 
kızı sevdiği. d ğeri aı•k:ı.da.şı Ömere 
k~ı yapılan kaneıklııktan sonra 
olduğunu söyliyc-relk demiştir iri: 

- Hareketlerimin ne 4kadar çir. 
kin ve ağır olduğunu şimdi anhyr. 
nım. Nezat"Ot altıoo. alındığım za
man da. söylediğim g~İ>~ hakknnda 
öiüm cezıı,sL'lI istemekte ısrar edi_ 
.-onun Muztarip vaziyette bir ka. 
Çrunax" yolu aradığım sarubnasın. 
Sa.mimi olarak tekrar ediyorum ki 
Annadan ve kapddığıın ha:re-kctler. 
den nofret ediyorum .. 

Abdurrahman mutaasSJP bir aı. 
leye mensup olduğunu. ilkmekte'i>" 
11itirerek Sırp lioo.nile ders verilen 
orta ve lis!! kısmına g~ince aile 

hat hırakmıyacaklannı ihtar için 
Fransa. kıyılanna a.tıker çıkanna 
,.e taarruz etme ~riibelerlni tek. 
ra.rl.arken Almanla.r bu hareketin 
hl~hir mu\'Bffaluyet temin etınedi
j:;rfnl o kadar katiyet n~ ilin ediyor. 
lar ki insanda kU\.'\'etli bir ~üphe 
hasıl oluyor, 

üstte Sovyet konsolo:ıhanoslnde ı;taj. 
3er memur Pavlof, altta So'"Yl't tıca. 

ret mümcsstlllğl nakliyat 
mUşavirl Kornllof 

ıln bunda müessir olmU§tur. Bir kısım. 
da Türkler, ArnavuUnr, Bo~naklar, 

modern denilen kısım:la Sırplar ve d\. 
ğer unsurlar oturur. Mektebimiz 8b'Ur 
tarafta bulunduAundan, arkada§lan • 
rom ekseriyetini de Sırplar, Hırvatlar 
teşkil ediyordu. Bunınrm nrnsındn bü. 
yUdUın. Hayatımda büyUk değl§lkllk. 
lerc scbı:biyet verecek olan kız arka· 
daşrm. Annayı, lisede tanıdım. Faklr 
bir allenhı çocuğu idi. Hakalzlığıı kar 
şı daima isyan ederdi. Mektepte çok 

ı ~lışkan ve gayet zeki bir kızdı. Uze. 
rimde tevknlAde bUyUk tesirleri oldu. 
Beraber geçirdiğimiz samlmt hayatta 
aksaklık görUlmedl; fakat aile mu • 
bitlerimiz blriblrlnc zıt iki l{Utup teş_ 

' kil ediyordu. Bu sırada mektep mu • 
hltlnde bir takım propaganda ciddi su. 
l'Cttc yayılmış buıunuyordu. Bunu bil. 
hassa lise ve edebıyat takUıtesl tnle 
bclcri tizerlcrine almııılardı. Bizim İ§~ 
ıcnmeğe hazır dima~lanmız Uzcr!nde 
bu propaganda aksül1mellcr yapıyor. 
du. >:nna da onlarla birlikte çalışıyor 
ve gün gcçUkçe Uzcrlmdekl nUfuzu 
artıyordu. Liseyi bitirip yüksek tah • 
sile devam etmek mcseıcsl ortaya çı. 
kınca babam bent Bclgrada gönder . 
meğe razı olmadı. Benim bağlarım 
dan bUsb'tlttln çözU!ece""'- dl • . ı;uul zanne • 
rordu. Nıteklm aldanmnmıııtı. TUr • 
lnyeye gönderdi. Her şeye k ti k 

h il' . .k a onara 
ta s ımı ı mnlo kadar takımı da u. 
zerine aldı. Herhalde '--ı 

• ""-'l Annndan 
tamamıle uzaklll§tınnayı da dUşün 
geldim. Tıp fakültesine ltaydoldum~ 
Umumi kUltUrUmU sağıntacak mc a 
leler arıyordum. Yalnız gazcteı:;'rı; 
iktifaya mecbur oluyordum Ar'•ndn 
çım yoktu. Taın manasue yalnızdım 
ve Annadan gelen mektunı 1 L ı· ar a başba· 
şa giulydlıp. Bir aralık Uskübc . 
ti O d k 

gıt • 
m. n o uz gUn kalarak lmz 

Anna ile dll§Up kalkum. .. ya 

(Devamı 2 incide) 

Toplar dökülüyor, gemiler clooi 
ze indiriliyor, y~nl J'f'fli tayyare • 
Jer ucuruluyor ve hummalar için. 
(le bir hazırlık ~öriUUyor. Bütün 
bunlar bir Ud ay sonra patlak ve· 
reot.k toyametin yaldal}an a.tlmet • 
feridir. Sıkı duralım , .e istifhnizl 
bozml)'alım.. 

Suikastın nasıl iuı'lırhuıdığını anlatan hUtlu\ardan Abdürrahman 
(sağda) ve berber Slileyman (solda) 

Saymeıı 

Hind llderıerlnlın 
uyuşmamak 

lsf emel eri Tcldin<'rl reddedilen lirlps 

Vaşingtonda Hitlerle Kral Boris 
şiddetle neler görüştü ? 

tenkit ediliyor 
---<>--

•'Hintliler belki bir asır 
daha zuhur etmiyecek bir 

fırsat kaçırdılar,, 

. Y_eni Delhi, ~ ( A,ıl.) - Hind 
mıllı partisi Krips'in tekliflerini 
reddetmiştir 
. Y.ayin~toıı: 2 ( A.A.) - Krips 
ışm~n ~ır ~ıkmaza girmiş görUn· 
mesı Bırlcşik Amerikanın mahfel 
!erinde k<;>tümscrlik doğurmu6tur. 
Bu mahfıllerdc hasıl olan i'8naatc 
göre teklifler asil bir düşünce ile 
yaprl.mıştır. Ve şimdiki şartlar 
içinde daha büyük imtiyazlnroa 
bulunmak imkanı . yoktur. Eskı 
münakaşaları uynndırmak istiyen 
ve memleketin i.stiia tehlikesi 
karşısında bulunduğunu unutan 
liderlerinin uyusmak istcmemeierı 
V~ingtonda şiddetle tenkit edil' 
mektedir. 

Gazeteler Hind istiklal davasr 
nın Birleşik Anrerikada daima 
sempati uyandırmış o1duğınıu ve 
mazide Hindlilerin bir çok teşvik· 
ler görmüş olduklarım kaydet· 
mektedir 

Nevyork Sun gazetesi, Hind 
müzakerelerinin ''belki bir asır 
daha zuhur etmiyccek olan'' bir 
fırsatı kaçırdıklnnm yazmakta 
dır. 

(Dc~amı S üncüde) 

Köstence ve 
Varnada 

Aimanlar 
vapur ve 
levazım 

topLulJorlar 
--0-. 

Hazırlık arın bedeli 
Kalkasyaya 

denizden asker 
çı armak mı 1 

Londra, 2 (A.A.) - Alnuı.nhı. 
nn Köııtcnce ve Vamada vapur ve 
ı&vaznn topladüdan ha.her alınmış 

trr. Bunlarrn Kafkasya.ya asker 
n.a.klet.mek istcdiklcrı anlaşılıyor. 
I<'ııkut bunun muvaffak olması inı. 
kôııı pek azdrr. Rusyıı, Srvastopo.. 
hı elinde tuttukça ve Rus donan. 
ması Karad<?ni7.dc bulundukça Kllf-
1'.ASyaya as.le.er taşınması imkfins11. 
dır. Ahnanlar Batuın3 varmak Is.. 
tiyorlnr. Fa.knt yol Kara.deniz filo. 
sunun kontrolü n.ltmdn.drr ve deni· 
za.lt!lar bu denizde geziyor. 

500000 ki,lllk 
Romen kunetl 

yola çıktı 
Londnı, 2 (A.A.) - Brende söylen 

dlğlnc göre Bulgar milleti Hltıerlc 

Kral Boris arasında neler kararlqtırıl 
dlğlnı henüz bilmiyor . 
Btuıler Nachrlchten gazet.esl diyor ki 

''İyi membadan bildirildiğine göre Bul 
garların Şark cephcs;nc 200 bin kişi 
göndermelerine karar verllmi§tlr. Ru· 
menler 500 bin kişi gönderee<ıkler, bun 
Jar şimdiden yoldadır. 

Macarlar 500 bhı kişi gönderemiye . 
ceklerint, çünl.:U bu takdirde tarlalar. 
da kAfi derecede rençber kalmıyacağl. 
nı söylUyorlar.,, 

Bi~manqada 

Tungu şehri 
Japonlara 

geçti 
\.·işi, 2 (A.A.) - Birmanyada. 1!1d. 

dctU mıiharcbelcr oluyor. Çln111er Tun 
guyu bo§a.ltmıelar ve bu §ehrln 25 ki· 
ıometrc ıılmaline çekllmlşlerdir. Ja • 
ponlar Çinlileri çevirmeğe, lilint • Çın 
yolunu kesmcğe çall§ıyorlar. 

lravadl vadisinde 1nglllzlerin du.ıu.. 
mu güçleşiyor. Japonlar bUyük petrol 
sahruınıa yakla§ıyorlar. 

JAPO~LAR HA\'ALA.RA HAKl.H 
I.ondra., 2 (A.A,) - Britanya kuv· 

veUerl Sittang ve lravadl ccphclcrilı· 
do geri çekiliyor, Japonlar bu ikl cep. 
hede havalara ha.kim bulunuyorlar. 

l "enl Delhi, 2 (A..A.) - l:mı.va.. 
di cephcsi.ndıe müttefikler hava yar 
dmu görmedikleri !İıÇill mU§.ltül bir 
vaziyette kalm..~1.ardrr. Ja.pon ta.y 
ya.releri mlittefikle'rin mevzilerini 
ve muvasala yollarmı, istedikleri 
ö.;bl bomb:l.lama.kta ve dövmekte -
dirle!". MUttctıkler keşif yapama • 
O".altta ve dU._c;nuırun hareketlcrı 
hakkında malfunat alamamaktadır· 
Lır. Blrmanyalılsrisc Japonlara f. 
ır.liyP.tle ya.rdmı etmektedider. 4 
Din Birmanyalı Japon suba.ylannm 
kumanda.smda mUttefiklerln sağ 
-ıenahmı tehdit etmaktedir. Buna 
rağmen muttefikler Proımenin ce. 
Mtbundıı Panmode dolaymd3 par _ 
lak blr taarruza. başlamışlardır. 

o 

Japonlar 
Çlnde mikrop harbi 

yapıyorlarmış ı 
Çıınklng, 2 (A.A.) - İstihbarat na. 

zırı, Japonların Çindc mJkrop harbi 
yapltklarıns dair elde ettiği matflmatı 
müttefiklere blldlreceğlııl söylemiştir, 

ikinci KAGIT FABRiKAMIZ 
ÇALIŞMAGA BAŞLIYOR 

Gerek bu fabrika gerek sellilöz fabrikası için memuı· 
ve teknisyen kadroları hazırlanıyor 

lznıltte inşaat ve tesisatı ikmal e· 
dilmiş olan lzmlt ikinci ka.ğıt ve kar. 
ton fabrikasının faaliyete geçmesine 
alt hazırlıklar yapılmaktadır. Bu ha. 
zırlıklara, evvelA. cok genlşleWmig o. 
lan yeni tesisata kMI gelecek memur 
ve teknisyen kadrosunun vücude ge 
tirllmeslle b&şlanmııı bulunmaktadır. 
İzmit seııuıoz sanayii müessesesi I· 

Çin SUmerbo.nk muhasebe, ticaret, 
muhaberat servislerine memurlar, dak 
tilolar , sağlık servisi için heldmler 
ve işletme servisleri için de tekıılııyen. 

ıer alınmasma başlamıştır. hmlt sc 
ıuıoz sanayilnc alınacak yeni memur. 
lara görecekleri ış vaziyetine göre 75 
.ıradan liO liraya kadar ücret vt?rile. 
cektir. 

lzmlt ikinci klğıt ve karton fııbrl· 
...asında vazttc alınacak teknisyen, 
;ş baoıları ,,.c muavinler birinci kAlW 
Cabrlkasmda esasen uzun mUddett<'n
bcrl va.zife almış veya bu maksatın 

ikinci fabrika için yetı.ştlrllmlş clcm:ın 
!ardır kl bunlann yeni lşlcırlne ko • 
laylıkia inltbak edecektert de tab!ldir 



H AB En - '.Altşam post.ası 

Suikast in.aznunları mulıa-
Hizmet~i bahsi . 

k c • t t .tf! •ı At \'lı-1"'0. hlzmrtçllcrln lw;)nnnamet1lnl 

emeslnln am a}ı.Sl a l neşretti. Oı:;-rendil' ld hlımetı:l kltlığl, 
daha doğrusu yolduğu fıdcta zUmrevt 

(Bat; tarafı 1 nclde) 
Abdtlrra.bmanı berber SUleymnnıa 

tarqmasmı da 11Syle anlattı: 
"- Süleyman memleketten yeni 

r:clml,U. Yıı.nımdaltl Kenan ismindeki 
ıtrkadatrma UUııkUpten alleııl tarafın. 
t:an iblr eeyl~r g!Sndcrllmlştl. Getireni 
ziyaret lçln otele gtlUk, SUleymnnı o. 
rada tanıdmı. Hemşerlm stCatile 'Os_ 
l;14>tıeJd tanıdıklardan haber sordum. 
Kcmınla bir evde oturmamız dolayısl-
1 eve gelir gider, berber oldut'Undan 
nradLı. sırada traş ederdi. Aradan blr-
lmç zaman g~tl. suıeyman, bcniın 

pCflmOO dol8§mağa ba§ladı dersem, 
kötO bir §CY .sCiylemlş olurum, ynlnız, 
dalma merak eder, benden bir şey rico. 
eder glbtydl. Bir çok defalar kP.ndi 
Bini reddettim. Nlbnyet bir mektup 
)'llZmo.yı kabul ettim. Beyazıttn. lllar. 
mara slnemruıı ynnmda bir evde otu. 
rurken SUleym:ı.n bir akr;am bana gel
di. Mektubu bana dikte edecekti. E -
pey u{;'Tl\flıktan sonra dikte ettireme 
dl. Bu mektupta bir ~ey glzlemelt Is • 
• dlğinl görcrel< açık olmasını söyle. 
tlim. SUleyman, .Annanın resmin! ma· 
ııada gördU. Uünasebet!mlı>J 6ğren -
miftl. Bu husu to. benden b r sır Eak. 
lamamak icap etUğlnl o.n\ndıktan son. 
ra lıana şu §Cklldo bir mesele açtı: 

"938.939 sc.neslnln bilmem hangi ayın 
ıla 'OskUbpten Niyazi Yakuboviç iıı • 
ınlnde b!r 1ıahıs lstiuibul:ı. gelerek bu. 
rndnn ::Uoskovaya gidccckml§. O 1ıcne. 
:crdo Yugoslavya ile Sovyotler arasın. 
•I mlliıasebet tesis edilmemişti. Doğ • 
l'Ucl!ln doğruya mcktuplafmalt lmkln 
h:ırlclc.de olduğundan N!yazln!n gön
l!cre<:eği mektuplnrı berber SUleymıın 
buradan l'iri.5Unedekl }(ardcşino gön • 
clcrecekml§. Bundan baı;kıı gene Niya. 
r.ıye alt olmal~ Uzcre UskUptcn bir kıı. 
,ım bir b3vullıı Adapazarm& gidecek. 
ı:ıL,. O oovulu Sülcymanın :ııması \'e 
muhafaza etmesi söylenmi§,. tııte su_ 
reymanuı tcvdı ettiği aır bu ldt, l{en. 
rllııi, okum::ı. yntma bUmedlğlndcn ten. 
rlm lstcdlği vazlfc do Niyaz.iden ge • 
ltsıı mektupları ve kcndlslnln yazacağı 
hhkaı; satın yıızmaklığımdı. Bavulun 
içinde ne olduğunu bilmiyordu. 1939 
ııuba.tma kadar Nlyatin!n Jcnrdı: ·cıı 

rl:rc böyle blrko.ı; mektup yazmış bu
ıuııuyorduk. ıostı da aömcıtr tatll!nc 
lsııbet eden §Ubat ayında UıkQbe gi. 

dcaek bir ay kaldım. Bu gldi§lmden 
1'1,yazlnin knrdc,1 'l"ahrl de haberdar. 
dı. UskUbo geldi ve SUleymana alt ol. 
roak tızcrc bir bavul daha götürmemi 
siiyledi, redde~dlm, Fakat arkadq
ııır arnsmda kısa bir tnhktk&ltan son 
ra Fahrt admm haklkl oımadıfmt, na
mı müstear olduğunu "e Niyazi Yaku. 
bovlç adı altmel& lıloskovaya gide • 
nln de kardC/11 Pctko Mllol1ç oldutwıu 
bğrendlm. Şubat sonunda lstanbula 
gcldlm. Bav'Ulu getirip SUlcym::ı.na ver 
dim. Fahrinin bir dlleğl de baVUlları 
Jıe yapıp yapıp Moakovaya göndermek 
ti. SU!eymnn bunları göndermedi. Ba. 
vuı meııcleıl böyloce 040 ııencslne ka. 
d:ır UZ!lytp gltU. 040 yaz talilinde tek. 
rar "O'sk\l.be gittim. nu sırada UskUp. 
de intı,ar cd'>J\ "Proı r,. guctesinde 
Petko :Dııfllotlç!n komUnist part.lsinden 
koVUlmU§ bir av tUriat olduğunu öğ. 
:rendim . Troçki t.araftanymış. Fahri 
ndmı veren kardql P~ko Mllotlç, bll. 
\-ullan geri istedi, Ben fUphclendlm, 
Süleymana muha!ııza etmealnl bDdlr. 
dim. 

940 yaz ayJannda auıeyman i~ mak. 
:ıadlle bllvullan 8lıp Ankara.ya. gitti. 
140 yaz tatilinde Ukmektep arkada§lm 
olan Ömer geldi. Babo.:ıı terblyecl ol· 
duğu halde a!lc ocağ'ın~ kaf'§l tamn. 
men ~leğlıle zıt bir vnslyette itli. 
Metresi vardı. Onunl:ı yaşamak lstedl. 
ğlnl alenon ıöyler, Omer bunn. bir uır. 
lü tahıı.mnıW edemezdi, Hattfl., babası 
na, evden tamamen aynlnrak annesi. 
ni ~masını ve bca çocklu aileye 
kcndialnin bakacağını ı:6yleınlşti. Ö
mer anesıne bakmak '1 birçok işler 
aradı#mdan Uac tahsfllnl blr türlü 
blUremedl. Nihayet enl11tes!nln bırak. 
tıC't bir mlktnr para ile Yugoslavyada 
bir 11.se phadctnaınesı tedarik ederek 
buraya geldi. ömer geldiğinde ben 
13cyazıtt&kl yükack tahBll .talebe yur. 
d.!Ulda nerem olaro.k bulunuyordum. 
Gerçi Uskübte iken ona odamda alı_ 
koyo.cağrmı, ellm~n geldltf kadar 
bakacağımı söylemıa idlysem de yurd. 
da olduğumdan açıkta kal<lı. hmlre 
gtttı, tabiiyet muamelesine başvurdu. 
Hukuk :taklllte.slne kaydedlldL İzmlr· 
den lstanbulo. dönü:ılliıde Ömer, ge • 
çlnmek için ve b:ınn ytlk olm:ı.m:ık L 
ç!n çalrJmak mecburiyetinde kaldığını 
söylüyordu. Birçok işlerden aonrıı nL 
hayet Mercan Tahsll şubesine lmUhn.n 
la girmeğe mU\'ll!fak oldu. tıınc mu 
va.f!aldyeUc devam ediyordu. Bu aıra
da 941 senesinde Yugoslavyıı. taarruza 
uğradı, DQtup büyUdutUmOz mem • 
lekcUn, OıkübUn bulundugu :Makedon 
ya lasmr da aynı fcJllkcto uğradı. Bun 
lan Ömerle konuşur, dururd'1k. GU • 
nlln birinde SDteyınan Ankaradnn ls. 
tıuıbula blr mektup gönderdi. Bana, 
b \'\illan teslim ettlfinl bildiriyor ve 
PC'lltonun (Niyazi Yakuboviç) Troçkl 

bir intihar, ve :1!7.mctçllcrln paslf bir 
taraftarı \'e maceraperest olduğunu ı RUF,. dlyc bahsederdik. Pavıor, komu 

1 

t 1 iridir. Zira ııızmctı:ller, lcencUlerL 
nereden bildiğimi soruyordu. Benden nistıertn artık fllt surette harekele i!I lmllanıınlllrırı r~na ıımameMerl kar 
mektupla k!t'i maınmat nlamaymca geı;:ıncsi zamanı geldiğini ııöylcdl. MU. ıııındıı gu,eı hallerinden lkllJ-et et. 
Ankaradan İstanbulcı gch.11, beni yurd. cndclen!n ne zaman, nasıl nerede ola. ınenıi)kr, ağız a~m:ımışlıır faknt tıu 
da buldu. ömerc de r1!8tlndığından cağını sordum. Bunlar beni belki de• pasif tedbiri a\mı~Ludır. 
~'Urda bernbc'r gclmlıılcrd!. Sill".rm:ı"I . Yugoslav zannediyorlardı ... Belki Yu. Vah :ı:a\-nllılar. Haı.il•alen böyledir. 
Ankarada bavulları ac;tıktan sonra goslavyada, bclld Yunn.nlstırnda, beUti Onlar, ne ft'na mıı:unclclerlc l;:al'f}tlnn. 
ıçtndekt veınknlıırı st.uı •haneye doğ buro.dn,. şekl!nde gn:,•ct lm.çamaktı. ınamı--l:ı.rdır ki hı:nıglslnln il.in 1;ilnli 
rudan doğruya teslim eltlğlnl söyledi. cevaplar vcrclllcr. Pavıor, tnbrulCtı. k~l tnnın~ııınmı, lı~glel ku;:; s\itüyle bes-
1stanbuldn 'fnl:Slm b:thÇNi1ndc birilc lanrp kullnnamadığımı da tığren~e.: lenmemts, İınngl bn~ıuı, hh:.nl(ıtçlnln 
bulu!Jaca.ğını da anıatU. Su! 'r.• • istedi. Sadık nrkado.ııarımı sordu. ı ... en hizmetin\ görmemiştir • 
söylendiğine göre Uç gün aynı yere d!lerine ömerden ve SUleymandnn da ....;..• ____________ __,.._ 
gidecekti. İlk gUn ı;örll medi, H:ıncı bahsettim. ömerl t-.:?tk!k etmeklil!'im! 
gün gene Taksim bahçe :ne: g itti. Bu istcdlier. Bu konu~m~larım arasınd!I. 
fahlsln buluşmU§. Stılc~man, sör;dllğü roUnasebette bulunduğum bir ltızın 
liat~'llll beni görmek istediğini anlat- hamile olduğunu da anlatmı§ bulunu· 
lı. nen de bavullar lıııkkındıı. bildik - ~orclum. KUrtaj mevzuub:ıhsti, Fakat 
lcrtml s5ylemek mıı.ksadlle kabul et. ben bu ı~ıc uğrqırsam serbest l:alıı
llnı GUnUnU iyi hatırlamıyorum. mam dlyc olaca!;: "kilrtııjı biz Uzer!_ 

KORNİl.01<'1.A MÜLAKAT 
mlze alırız,. diye yarclım teklifinde 
bulundular. Bir rrun ayrılırl•cn iyi sırp 

Ekmek kartı 
suiistimali 
Kari satan iki 

adam yakalandı 
Teşrinievvel baılnngıcınd~ ıdl. Ak. 

~:ıır. saat 17 do suıtn.nl\hmet parkın. 
da randevuya gitUk. O gUn ilk defa 
ol'.U'lık gördilğllm adamın ismini şu 
tahltlkat sırnsındıı. öt'Tenml§ bulunu
yorum. '.Ben Lconld Kornllo!u böyıe ta
nıdmı. Bana ~ürl<ı;:c blldiğinl söyledi. 
ilk suali bavullarla başladı. Vesikalar 
ha ı kında ne bildlg\ml öğrcmıı. ~ ıstc. 

dl. Petkonun !dm olduğunu ıordu ve 
lılrılenb re ortaya hiç beklemediğim 

çn b!len bir arkad:ıffl OııltUdnrda talt - j Ağ:r iııçi karnelerinde sullst.imai 
<!im edcccklerlnl ı:;!Sylediler. UskUdara yupıldığmn dair vaki 51.kAyetler ü
gcçtıılm!zde l'avlof beni iskelede bul. zerine tahkikata geçllıni~ ve dün 
du. Kendisini takip ettim. Pıırk gibi bir clirmümeşhut ynpılınıl}tır. Ya • 
bir yerden geçerken birisine 14lstc - pilan bu cU.mıUm<::Jhutta blr §a}ııs 
fan!,. diye seslendi, Tramvayla mıııı,. Uzerinde aE;'lt iş11i karneleri bulun. 
lı parkmn çıktık. İlk sırada. oturduk, muştur. Tnhk.lknt.-ı devam olun • 
tstcfanın bir Sloven olduğunu derhal mıı.ktadır. 

ıu ıuall attı: 

- - Eğer Türkiye bize knrııı hnrbc 
girmek isterse siz bize haber verir ml. 
ıirı lı:? 

ş!vcslnden anladım. Kendisi aırp pas.-ı. Bundan başka Gelntn ıa§c me .. 
portııe gclml.§tı. Umumt siyaset hak. nmrlarmdan Hasım Ulwıay, ar • 
ltmd:ı izahat verdi. ı ımdaşı Yaşa.r '\'tlSo."tasile aylık blT ek 

Bundan sonra celıe;)'O aro. verildi, mt'ok knrnsri 125 kuruşa sat.ar .. 
İkinci celse saat on dörtte açıldığı zn_ ken ya.kals:ıınıı~t.rr. Ulunay ikinci 
nıan AbdUrmhman st'eterlne §(iyle de· mi.'lli koııınma. :inahkemcsine veril· 
nmcltl: ~ili. 

• - Bunu, siz benimle beraber ı;ı:ıze. 
lelerden ve ajanı haberlerinden ala • 
blllıs!nlz, dedim. 

JJundan sc;nra. ayrıldılt. suıcyman 

kendisinden randevu aldı. 
{li ·ııerlo birlikte getirdiğim bavulun 

ka]t ı.klarmt söktUlc. Çıkan vesi cnl:ır.n 
anrnlt bir kısmını okuyab!ldlm. llun -
lar, el yazı&lle Jdetrovlçc komUnistler 
baı: lsha.neslndekl mnhkQmlann tercü. 
meShalleri ve mahkQmlyetlerl sırnırn. 
dal t hayat ııafhalarıruı. daireli, 

İsmini bllmodJğlmlz için "lilrkçe bi. 
ten Rus,, dcdlğinıtz Kom!lofia bir lcaç 
defü daha buluıtuk. Randevularım ... 
Al<ıq,rayda, Taksimde, Saraçh::ı.ncd 

idi. J{end!.sl, buradnltllcrle görU~tUğtl· 
nü, arkada§lanmtzın kimler olduğunu 
ıor(lu vo yau ile d~ not ar lııtcdl. 

Reis: 
- Hangi dilde yazıyordunuz? 
-Türkçe, Hangi liıııın Uzcrinc olur. 

sa olsun demişti. Bıı hususta birkaç 
yazım vardır. Artık lkl ru-kada§ gibi 
hareket ediyoruz_ Dlrlblrtnl!%o ıuma • 
dımız var. Ben, bir arkadaş Slfat!lc 
kendi.sinden bir miktar ödUnç para is_ 
tlyorum. Bana ödünç veretnlyeceğinl. 
raknt yardım edcbilecc!\'.nl .,1iy! ı r 
''Fakat herhalde b!rııcylcr yapmak 
ıA.zım .. diyor. n. na, ' • ı ... J lırn L 
:tn şöyle bir mn.kbuz istiyor: 

'•Sovyet aefarethancslne malCımat 

vermek için 30 Ura nldım.,, 

1·1LlYATA NEfiEDf~ GEÇ.lLEOEKTt 

sonradan anlıyorum ld, bunlar be
ni gUnUn birinde tehdit etmek için 
nırnmış tedbirlerdi. O esnad., S • 
maJııı da Ankaraya dönmesi için dl. 
rck~f veriyorlar. lstanbulda ömcrlc 
ben kalıyoruz. Ömer, bu mcaeteyi bU. 
tnn tefernıatllc biliyor. KAnunue\•\·el 
!ptıdasuıda Kornllof, Sultanahmettekt 
randevuya Pııvlofu getirdi ve kcn • 
dlslnln aırbça. b!ldiğin1 ve eırbça ko -
nuşmamızı söyledi. Bunun da ismini 
bilmiyorduk, Aramızda kendisinden 
'"Yıı ihtiyar ~hut dıı. sırbça bUen 

- DUn gece sizi :rU~ anıda görm~. 

mü,Wm, ,·eUnlmctım: Bu:ıtnıerdc bu. 
raya utnya<"ağını:r:.ı umuyordum. 

Upk kapıları n~tı, ldS,kten içeriye 
girdller. 

Ve alt katta bir geniş odada otur· 
dular. 

TOngo u~ğtnn sordu: 
- Sevı;Ulm ne yapıyor 'l 
- Bıralrtığınn gtbtdlr ~Uahııetlm! 

I\Jmmzı SAPJ.l TABANCA 

Abdurralıman sözlerine söyle 
cievam etti: 

- Korniloftan yalnız bir <lefn 
para aldım. B.-ı.~a nlmnclım. Pnv
lofl:ı. görüşmek iizero ay'rıldık. Pnv
lof arkadlllJlammn hUviyetini ~te
di. Kendisine lıüviycUeri yerdim. 
Pavlofla. 2.c: defa gö'rüştilğUm vakit 
kendisilc mıinasebcttc bulunduğum 
bir kıza kürtaj yapttracağmıdan 
bııhsettim. Lfı.znn olnn bütün pa. 
rayı vereceğini söyledi. :tstcpa.nla 
150 lira g6nderdi. KUrtaj tclı!Thc· 
·i idi. 150 lirayı geri gönderdim. 
tstcpanla görll!jmelerimiz cleva.m e
e11~·ordu. Tcrcümel h::ı.llcri vcrdiJ<
tcn sonrn lstepnn derhal Omeri 
g-örm.e.Jt iStcdi. ırn.nunu~vvel r.onlıı.
nna doğru Ömcrlc Su!tanalımette 
randevu mahalline gittik. lstepan 
Pa.vlofun nnlatlıkla.rmr tekrarladı. 
Ömer, mücadele h:l 'm-.ô ':i fikir
lerini ateşli bir lisanls. tckmrladı: 
Bir rnilcldct sonra. Omerle gizli 
g5rll.~ek Sstedik:'L~i b9dircli ve 
Ömerden rıı..ndewhr nlnrnk gö~
m c lcriııc devam <>tt.iklerini, bir güıi 
lstcpnnın erken bir saatte Ömc:rle 
gelerek yurtta kendisini yntnktnn 
bldırdıklarmı ömcrin evine gide
rek lstep:t.'11?1 bir tab.'ln.:a gıkardı
ğmı anlatarak dedi ki: 

- Tabmıcn blr kutu içindeydi 
ve 'bfr bezle sanlı V:ı.lter marka1ı, 
tı mermi atan, :ılt tetiği kırmızı 
i11aretli id'. Ilize hedcf:n daima 
kalb olacağını anlattı. Biz de he
defin kim olacağını ve zamanı oor
rluk. 

- Pavloftan cliro.'lttif alınca söy 
icrim, dedi. . 

!kinci defa lstepan Ömeıin e
vine boş bir cl bombası getirmişti. 
Bunun hnklanda da izahat ·verdi. 
El bömbasmm bir panik ynmtmak 
için kulla.'l!lncağnn söyledi. 

(Devamı 8 üncüde) 

Ziyaret etmez mi lnl:r:.? sağırdır. Ne acııln ııet.hıl i!fltir, no de 
- Biraz ylylp l~llm dP,.. benim !!C&lml .• 
Derh:ıl ortaya bir sofm kl!mldu • Tomorln bnyrcte dU,tU: 
1'>ngo b:\bn Tcıuuçlne içki ikram - Garip ıcy! Siz çok duygulu bir 

etti. Kendisi de lçmej?e başladı. LnsaDMDır.! Böl1e gUzU g!Srmez, kula. 
Temuçln mcrakıt. clU5tU: ğı duymaz bir klldmı nasıl llC\lyorau-
- Se\·glllnld be!dc~m nlı; doğru de. nuz? 

ğild!r 'l'ongo bftbn? Uzun bir ~·oıcu_ - Nasıl mı se,·ıyonım 'l Delice l!\·I. 

lukto.n gell.yorsıınıu:. ller ş:yden ön. yorum onu. l'elllndl.'n burayn :-ı•olnı:r. 
c!l kendlıılınl zlyııret etmoeniT. g.-rı-k onu &örmcğ<', onun dlr.lerlııe l<nptın. 

deJll mi? m:tğo, onun boynunn G!lrılıp Gl•~~'tl 
Tongo b:ıba ha:dn hazin güldü: geldlm. Ben onu l llda bir ltcrc olsun 
- Benim &el"glllnı ç:ık sabırlıdır. ::örmeden duramam, Tcmuçln! 

Dokuz ıay beni bekledi. Dlraz dah:ı 1'otıJ{o lr.ıtt!\ blrl ııç luC"'!! S im it. 
bt>.kllycblUr. tikten sonrn, lhtıyur n~:ığını cağırdı: 

- Sofrayn duct etnın7. mlılnlı:? - Haldi, D mdnnl!ın l'nl'· Arkada. 
- Mldc'llııe dilfklln değildir. ı;ımb beraber onu r.tyaret" gldac .. tlz. 
- l'oksa bc:rulrn mi kıskanı ·orsu. ~şak blr l<rn:ırda ~urn.'l yedi rnum· 

nuz? lu bi\yUk eamdanı yakarlt "n, Temuı;:ln 
- BÖ.) le bir ıteY aklıından gl'Çmez. hayretinden 1:1Uyllyecek si.iz bula mı • 

Çlinkü, sc\r.lll'\lln gozı~:-ı l;;örclUr. ~onlu. 

- Ne d •C:lnh: .. dUn.)ııyı gtim1Uyor Bu ne garip bir nd:ımdı! 
demek!'!.. Yalnız garip değil, csrarcııgltdt de. 

- E\·et, giirır.cı,. 'l'ongo tıpkı hlr fllo:ı:nf gibi konu-
- O holde sesimi duyur rlh·~ endlş~ uyor ve nra &ıra: 

edlyoraunur. Z - Cihan p0h!J\·unları naAıl baaıuı. 

- Hayır,. Jıayır1• wııuı lmlukları d;l larııııı yrmlilcrsc, ben do (aşk)ı i.i;c1lo 

. şehir meclisi 
Vali yeni bfitçe 
bakkında izahat 

verdi 
Şıiir Meclisi diln ni.<qın devresi 

topl~f.att:ıa. ~t.ır. Vnli ve 
Cx-lediye re"ısi Lütfi Kırdar eehr.fn 
ı:ı:41nakale, ya.kaaak ve gıda. mad • 
deleı'l ve bunları yenmek için alı • 
ıınn beledı tedbirleri an.lıa.tmlıJ ve 
y~ni bütçe hakkxtıda ~unL-ın eöyle. 
r.ıl.§tlr: 

- GcçM GcDô bilt.çeıni&in ,mu • 
ha:mmena.t yekillıu 12.6~3.836 :ura 
icii. Bu ıscnc mel\lm olduğu Uzcrc 
lır:lccliyc vergi ve rcsimleraıd<?n 
tan.zifnt vrgisile, ten\iriyc, lCıbiynt 
p.nzar ycrl:er.:nin işga.U, kuntrat, 
haller ardiye, levha, ve iliin re6İII1. 
!erine, mezbaha ikretlcrl ta.ıifeeine 
v diğer bir Jasım ta.ıifelere yapı. 
lan zamlar mUnascbctile yeni sene 
tahminlıimiz, geÇen senekine :na • 
zaran 778.5 O lira ltndar ibir yüıme. 
liç göstemıckteclir. 

Ve gene :nw.86 ve UcrcUorc yap:
l:ın zamlar münasebotilc bütçcmlr. 
de fark gö;t.rcn 1.290.000 liranın 
kar§ıhğı, hükQmc.t.tmiJ'.in yardnnı 
ünvanile 440.000 lirası vilA.yet 850 
lfın lirn.sr bcled:!ye ~usmına. ait ol • 
mn.k üzere ayrı bir fasılla göeterı1. 
n.~ş ve bu suretle yeni sene mu • 
ha:ınmenatı geçen seneye naznran 
2,068,500 lira bir fazlalıkla 14 mıı .. 
:yon 721 'bin 336 limya baliğ olmUF. 
tur. 

Şhir Mecl.isi gelcc..-.X salı tC'knır 
topianacalrtrr. 

Altın sab,ları 
Dün, bir Reşadiye nf tının fi. 

yatı <l6 l_ira idi. 24 ayar külçe 
altının bır grrun fiyatı ise 395 
kuruştu. 

yencllnı. Benim 111rtunı (Ulllm)dcn 
~ka. bir lmn·et yere getlreml'7~. 

Diye söyleniyordu. Tongonun bun • 
dan knStı neydi? 

Tcmuı:ln bu llGz.le.rdcn bir oey anla
yamıyordu. Halbuki yolda gelirken 
T~l'O b'lb:ı, Şanghayda (Nlyen Fo) 
)"U eevdlğlnl , . ., oııun uğrunda 11en-e. 
tlnlıı bU) Uk bir kııımmı ltaybettlitlııl 

IJU)·lenılıtı. Bu, onun lç!n bir maAUabl. 
Yet a~ıu miydi~ 

Tcmuçln blrlblrlnı tutmıyan bir fi. 
kir tJ1rpısmolnn Brasrında bocal::ı) ıp 

ılunırl<en, lhtı 'ftr uıııık pmdanı eline 
aldı: 

- Buyunınuz gldcUm,. 
Tcngo balıG a)nk U«tUnde bir ka. 

deh s:ıkc daha ıctı. Bir eey eUyleme
d!!n Tem:lçlntn koltındıan iuttu, Yan 
ynn ) UrUl erek odnc'lıu:ı ('ıktılıır. 

lhtlynr u,ııl< kö3lctlın nrka taratınıı 
ııumaıı 103 bir debUıı:e l!Aph. 

lkl arkadq )•vaıı y&\'1161 p.mdanm 
tıtttk ,;lyıuıı altında ihtiyar \15-'lltt t:ı. 

klbc ba~ladılaı. 
Bl.ra~ sonm rı1:,ab ll~rdcU Pir t1alo. 

uun önünllo durdular. 

' • 

Rüştu Aras iaşe büroları 
--0- ~ 

Eskt lı! esıe;ıı olan Bölge ıa,e midir. 
dokiorluja diniyor ltlğilae bağlanacak 

Haber veri~diğine göre, eski ha. 
riciye vt:kili ve sabık Lond'ra sefiri 
dokk.r 'l'evfik R~tü Aras, uzun 
yıllar uza':< kalllığı :mrFleğlnc döıı. 
meğe ve 5cbıimizin bUyUk hasta • 
nelerinden birJıde ihtisas ynpmnğ:ı 
karar vcrnıi!;lli. 

Bu suretı9 eeki mesleğine döne
cek olan RUştU Ara.s hn..cııt.a.n<ıdc bh
buçui< yıl herhangi 'b:.r ;.}tc c.alışn • 
C:,\lc, ıhti!as vesikası alaca.kt.Jr. 

Temyiz mah
kemesinin 

kararı 
Muzaffer Muhiddin Dalkılıç 
hakkındaki mahkumiyet ka. 
rarı bozuldu, mevkuflar 

tahliye olundular 
Eski ga.zeteeilerckn MUZAffer 

Muhiddin D:ılkıl:<', Erzincan mek. 
tupçuluğu oras.mda reisliğinde bu
lunduğu En::.ncan feh"tkctzcdeleri -
ı:o tcvzinta memur K1Zll:ı.y koonfr
yonunda. görülen 1300 lirnlık bir 
i~tü&s iddiası üzerine, komisyonun 
diğer azası lfe ibirliktc on aydar. 
beri Er2incar.. tevk:.fhnncsinde mev 
kuf hulwımaktn ve ora ağır ceza 
ma.hkem~mde muhakemeleri cc • 
rcyan elm~tedir. 

Mtımaileyh hakkındaki mahku • 
rııiyet knra•-r ıte'!:lyiz ceza. rnahkc • 
mesme geJıni'.l ve temyizde yapılan 
murafa:ıyı müteakip temyız ceza 
mahkemesi. Emr~ c.ğır ceza 
r..ı.a.hkemesı-.,in venni~ olduğu on bir 
sene seldz :'l.y ~Wniyet karart· 
Ul bozmu~, muhakemeyi Sivas mah 
kcmes!n: na'dctniş ve mevkuflar 
hnikkmda del'hal ıUı.hliyc ikaı'll.tı '·ar. 
mi~. Tenıyizııı lk3rcırt tolgrafla 
Brzi.nıOa.n .müddciumwnlliğinc bi ı • 
ciirilm.iş ve Muznffür Muhiddin Dal 
kılıç atkada.şlnr.ile blrHkte tahliye 
edilmişlerdir. 

Yüksek t'Jnlya:ı m.'lhkeme&I, an 
ufak adli bir hataya dahi meydan 
\'ermiyecek l:Gr h:l&111ıniyetıe ~tc.n
d~ı:ın yUk!lek lho!k vo hilrriyetlr. 
r.:nc karşı g&.!Uırdiği bu <ı.dalet ı;!e. 
n vatandaş içiıı en b\iyük itntinan. 
dır. Muzaffer Muhiddl!ı :için temeıı 
rı:imiz Siva&t.n. yenidon ~'3pıkıeak c
l<ı.n muha.k~·.nc fiOllUndn tecelli c • 
decek olan ndaletlc bcraetc ka.VU!1 
masıchr. 

Demiryol üzerinde bir 
~s~t bulundu 

Silivrı 2 (Hususi) - Sinekli' 
Ç~rkesköy demir yolu üzerinde 
bir ceset bulunmuştur. Yapı. 
lan tahkikntta cesedin Sili\Tİ. 
ye 6 saat mesafede Danamendıra 
köyünden Oc:nnn oğlu Kazım Er. 
gün olduğu nli~Jlım.~tır. Silini 
müddeiı.uuı.unisi i:~ hükumet ta
bibi tarafından rna.hal:inde yapı. 
lan keşif Ye muayene neticesinde 
ö!iım sebebi tayin edilemediği i· 
çin cesedin morga. nakline !Uzum 
görülmUştür. 

• K iMffW' 

U Bit p<:rd~Jcrl, 1}1\lıtı. ~nrn l'E'bln • 
ılrtı tık:ırdığı l:lı- anaht:ırb linplj'l o~. 
tı.. !!:)eriye &irili. 

Tongo Iıab:.ı ıusıl.: bir scslo Temuçl
no: 

- liorltmn, dedi, bcnlmlo bc'rnb<'r 
gel. Doktı:r. nydır haıırcttııl ç~ktlğlm 

SC\'gllim beni bn ms.Jızendo bl'Jtlllor. 
- Çok :fer.ı.~t mlılbt, tel< sabırlı 

bir lcad:nmtş. 
Up~'ltl zrknsından Tongo ı:lrdl, Te. 

muçl!ı onu tnklp etti . 
Bnmsı b(Ş metre rutı:"llbbamdnn 

biraz dalw. ccnı ~ ... mobllyesh:, ~.emini 
memır.f- bir s:ılondu .. pc:nccrelerl 111~ ah 
tUllel"lt' örtU!ıııO,tu • 
Ortada mcmıerdcn yııpılmııt gen~ bir 

ımaın hl.',V)(Cli duruyordu • 
Tongo lç:cr!yc girer girmez :ıe)kc • 

tin biı<•.alWı.rınıı ıı:ı.nuıı: 

- N:ı.sıteuı ı;:ı:vg-Gim: S<\nden son 
df'fu ııyrılırl:en, altı ny sonra mnh."lk. 
kal;; geleco;'.':iınl \'u.._:Jctrn15tim .• hastn. 
ı.mdım, sözilmdc dıır.unadım Aradan 
dol~ ay ~~ti. Hu UlmAn itinde ben 
hiç değişmedim. Fnkat, sen de tlel'lıt· 
mcnılşsln ! nen biraz çöker glblytnı .• 
lhth·:ırlığl.n yıprnheı kolonu bUtUn 
nğırlığilc omuzlarımtlıı hissediyorum. 
tulmt sen b!Ua, scnı illt gfüdlifilm ı:ı. 
bl tıızc ve kiirpcsln ! Her zamanki gibi 
ı;cnç \e glizclsin ı 

Tongo baba mermer bf'.)'kclln b&. 
caklnnna ıı.arılmlfj ağlıyord:.ı. 

Tcmuçln ıittıkı,:e artan bir f&§km. 
Irk içinde ken,lislnl kaybetmif glbly. 

w. · (Devatn( \'ar 

Şimdiye kadar kaymakam ve 
m:hiye müdür1üklerine ibağlı ola ~ 
rak. ~alışan iaşe a:ıürolarmm, bide• 
ma, bölge faı;e mUdUrlUjUne rabtı 
lt::ıra.rlaşmıştır. VilA.yeltekl mc.rkez 
iaşe bUro3U da, iaşe mUdUrlUğürıe 
bağl:ı.nncakt.ır. Bundan l90IU1L ek • 
r.ıek tcvzi.l işiyle de iaşe mUdUrlU. 
ı;ii mP.ŞgUl olac.aktır, 

Köınür narhı 
Fiyat Müraknbc Komısyonu, 

kömür narkım arttırmıştır. Buna 
göre v~nda. ve kayıkta pcra 
kende veya. toptan kömürün kilo 
su 9 kuruşa. perakende olarak da 
10,5 kuruşa satılacaktır. 

Petrol tevziatı 
Petrol tevzi.! için hazırlanan :ttııcrln 

dağılmasına baJl~tır. Evlerinde 
mlliıhasıran petrol IAnıb&at kUllanan. 
ıann sayısı 113 b1n olarak t.esblt edil. 
mt,Ur. Bu evlere ı:ı,ıcr ayrı ayn da • 
ğıtllacak fi!} mukabilinde her ev, ayda 
3 litrelik istlhknkını bıı.kkııltardan ıı. 

lacaktır. ltlşler Uçer aylıktır.Petrol fi. 
yatı 28 kuru§tur. • 

Tarihi konserlerden 7 incisi 
ve sonuncusu 

Önümüzd~::O. 7 NiB3.tl S3.lı günü 
nl~r saat 21 de Şehir T{J'tlıtıtı .. 
r;ı: Komedi kı3.lnm<la verilecektir. 
nu scneı.ki Tnrihi Türk Muıtikiı.ıı 

l\'.onserlcrinf.n Sonuncusu oııın bu 
konserde H'.19 uncu asır beste.kar• 
lannm eserleri mevcut olttp Hnşür. 
B ytı". ''Karo.ı.ğar" faslı programın 
CSMınt tc~~ll etmektedir. 

Konser ş'mdidm kuvvetli bir a .. 
lii.:lm U;\-anchı:mı~tır. Biletler konser 
ı;ününe iknt'ln.r Konservntuvacda Ye 
kons~r gllnil Şeh.i.r Tiyatrosu Ko. 
ırıcdi asmr gişesinden ledari:;: olu. 
t•<ı.bilir, 

Tayyare seferleri ba9ladı 
DUnden itibaren memleket dahlUndu 

010\'Bimln sivil tayyare 6Cferleı1 bil!! -
laml§Ur, Diln ilk dc!aı olarak 17,45 to 
Ankaradan §chrimizo blr yolcu tayya. 
resi gelml§tlr, Bu tayyare- ıfa 7 yolcu 
geUrllınl§Ur. BugUn de 8 4lı ti.' ~nkıı. • 
rnya btr yolcu tayyarcl!I k l<!ırtlınış 

tır. 

1 WWW:l91 
DONYA
-: DONOYOR 
~i 

Posta pulu 102 yıllılt değil 
124 yuiıhtcr 

Pul k<>llcksironcuları hPr giin 
sayıları ar"aırı pul ısel'ilerl~ic 
kolteksiyonlaı•m ı z~nginlcştirmek 
için uğraşa out'sunlar. Bi.": bura 
da. yalnr.z ill: posta pulunun ne 
.r.aman kı,:llnmldığı mczck~i ü
ze.tinde duracağız. 

Pul mcraıhi:lan buna dudak 
bükerek gükcelder ve "bu d 
diyeceklerdir, mesele ırrl? 194.0 
da. posta pullarmm 100 üncu yıı 
dönümünü kutluladık, Bu mU 
ııasebetle bütün dünya gazetele· 
ri sütun sütun yazrlar yazarak 
ilk posta pulu.hun lngiltercdo 
kullruuldJb~nı unle~tılar. Herke 
sin bildiği bu meseleyi tazele
mekte ne mana var .. 

Fakat maalesef ~ıcscle övle 
değildir. tık pul 1840 dn değil 
1818 de, İngiltercdc değil Piyo· 
monte krallığında yani bugünlrli 
ltalyada kullanılımştır. 

O zaman henüz mekt-uplar 
zarf ıı. gitmiyordu, Onun için 
mektup kağıdı üçe oükülilyor vo 
açılmasın diye üzerine t.iğne1l· 
miş ekmek parçası yapıştınll' 
yordu. 1lk posta pulu da bu ka· 
ğrtlar fraerine yaplfjtırıldı. BU 
pulun üurinde borusunu çalnrnk 
koşan bir çocuk resmi vardı. 

Acaba kolleksiyonunda bU 
baha biçilmez puldan bir tane o· 
lan kolleksiyoncu var mı? 

Bir noktaya daha i5arct ede
lim. O vakıt posta,ücrcti mek' 
tubun ağırlığına göre değil gido· 
ccği yolun uzaklığına göre alını
yordu. 15 mHlik bir yola gidecek 
mektuplerdan 20 para 25 mil meP 
fe aşacak mektuplardan 25 pat" 
\•e daha uzaklara gidecek oı~· 
!ardan da aynı nisbet dahilinde 
ı:ı.rtan bir ücret alınıyordu.. 

Çok mantıki gibi görünen bU 
tarife posta memurları için çolt 
zahmetliydi. Zira her mcrnu~ 
her mektup için önündeki cctv_ 
le 00.kmak ve mektubun gidccc~' 
•tölun uzaklığını he2aplalJiıll' 
mecburiyetindeydi. 

Ca 

il 

11, 

ll a 

' . 





7. ~-1942 -___________ .... - =--

LONDRA ŞEYTANI 
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l'auın: Çeviren: 

EDGAR V ALLAS VEHIP TAYLAN 

·•· Takriben yüz elli metre kadar - Mister Ocvraytın bu dehli. 
ilerledikten sc.n."a geçit önce zi takip ederek anıt kabre gitti~i· 
sağa, sonra yine sola saptı. Eu· n1 tahmin ediyorum. 
nu yine dehlizin düz bir kıwı - Peki ama. aonra nereye kay 

• ... -.- .... ~ 

Bu Süt Kreması 

usulü sayesinde 

takip etti. Birden geç1t genişledi boldu? 
ve aralık duran bir d.e.mır kaplda Tim, bu suale cevap vermedi. 
nihayet buldu. Bir daha beraberce garaja git 

Tırn kendini kocaman bir tiler. Zabıta şefi yeri daha dik. 
mahzende buldu. F.Jiudc~1 eJP.k. katle muayene etti ve aradığını 
trik feneriyle tavanı aydml11.tın· buldu. Kocaman taş blokların 
ca yassı bir kaya. parc;asiyle ör birisine ağır bir demir halka rap. 
tülmüş bir delik gördü. tedilmişti. Daha önce bu hal!rn· 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve Bütün ·Ağrılarınızı Derhal Keser 

50 yaşındaki birçok 
kadınlar ancak 30 
yaşlarında görüne-

ceklerdir. 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE A L INABi Li R 
Artık şüphesi knlınamı§tr. Gn- nın farkına varmamıştık. Zir.ı 

rajın tam altında bclun'1~-ordu. traktör tam üzerinde durup hat. 

Duvarda iki uzun saud:k k~etıi. Irayı örtüyordu. Traktör şimdi !.-~--~:.-----------------------. Bunlar gayet rnükerr~· amb..-ıta.j duvarın kenarına çekilmiş okk· 
yapılmı~ birer Ar.-.eri\..~an .nakine ğundan halka da meydana çık •

1 

Ji tüfeğiydi. Etrafı ar~tırınca mıştı. 
dört makıneli <hha meydana .çr Tim, biraz dalla etrafı araştı • 
kardı Yan duvarların biri.sine rınca birden uzun vinç halatı bul 
daynli yirmi küçük ebat!.:. kutu du. 
daha gördü. Bunlar <lia cephane Artık meseleyi iyice kavramış 
~ yedek aksam ihtiva t:diyorlar tı. Tavana a.sılı olan makara va• 
dr. sıtasiyle müteharrik olan ta,.c:ı blo 1 

Yerde buhluğu izlerden bura· ku ~aldrrmak mümkündü. Halat 
da daha ba~a sandıkların mı- maka.raya geçirilip bir ucu ta.ş i'. 
tunduğunu, fakat bunların az zerindeki halkaya. diğer ucu da ı 
Z3rr.aıı evvel yerlemden oynatıl· traktöre bağlanıyordu. Traktör 
mııı: olduğunu anladı. hareket ettirilince kocaman taş 

Tını. yavacı yavaş Klenç Ha~· blok yerinden oynayıp havaya ı 
ın esrarını kavramıya ~aş!runı~r kalkıyordu, ve bu şekilde boşluk 
u Bu. Lev Daney'in eviydi ve meydana. geliyordu. Hazine gara· 
:Mister Ledbctter de DanE'yden jın tam altında olduğuna göre, 
başka kimse değıldi. Fa.kat Daneyin bütün paraları bu yol -
Mister Okvrayt"m bütün bu lşte dan nakledilmiş olır.alıydı. 
rolti neydı; Ya 1hlıyar amcası, Tim, merakla yanında bekli" 
Mı.ster 0kvrayt'la, Le·; Daney yen genç krza bu keşfin mahiye. 
aynı §ıllhıs? tini anlattı: 

Fakat böyle bir münasebeti - Brucınız. burası Daneyın 
tasavur ctn~k gülünç el-eğil miy. kasasıydı. Ve bundan daha ezr.. 
di? Daney evi amca.sına suda.'l niyetli bir yer de bulamazdı. Ya! 
b"r fiyatla kiralamış, fa.kat knr nız Stoker garajın esrarını bili 
dec-i Stoker'in daimi olarak evde. yor ve kardeşirin servetini muha 
kalmrısmı şart koşmuştu. Stoker faza ediyordu. 
Lcv"in hazinesinin bekçisiydi. Genç kız afallamıştı. 

Mahzenin mukabil tarafında 
ikinci hır de:.""ı1ir kaıız w g<·ni'?~°! - StOker Daney'in karde-şi mi? 

- Evet, kendisi itiraf etti 
hır dı.:hh? 1·11

1ilnll\ordu. Takri • Stokerin de bilmediği bir _,_:, 
ben on iki met~ kacfar gittıkten vardı: -r-.J ı 
sonra birden sola. sa.p:yordu. Bu / 
:rada Tim ~ayet enteresan bir ke Miat.er Okvraytın <'almna oda 
f}if yapl;. Bir taş merdiven yu • sından garajın altındaki hazine. 
karı tmna.llıycrdu. Fakat garibi. ye inemiyor. Aksi takdirde her 
parmaklığı yoh'tu. Nereye kadar hazine dairesine inmek isteyi§iı: 
y~~seldiği belli değildi. Belki ça~ de mezarlığa gitm~ külfetin<' 

u1 rd kaUanrnüıdı. 
tıda nihayet b uyo u. _ Şimdi burası boş oldug-lilıa 

Tim, basa.maldan tınnanmağa 
hazırlandığı srrada ayağı bir clı. göre, burada daha evvel ne var. 
me çarptı. Dikkatle bakınca bu • dı? 
nun bir elektrik feneri olduğunu Tim, gülümsedi: 
anladı. Camı kırıktı. Timin talı- - Burada Dane};n büfiln ser· 
rninine göre yukardan düşınil§ c. veti saklıydı. F.ll, a.,cı.ağı yukarı 
l:ı.caktı. bir milyon İngiliz lira~ı tahmin 

Bu fener yabancı gelmiy:>rd'l. ediyorum. 
Tim, zihnini yordu. Evet, bu elek Merinin hayretten ağzı açık 
trik fenerini 1Ullcamnm elinde kaldı. 
görmüştü. ttina le yerleri mua . - Bu servet, bankadan çah1'. 
yene etti. Tam merdivenin baş • ğı servet mi? 
ladığı yerde koyu bir leke lreş .. - Yalnız o kadar mı? Daney 
f etti On dördüncU basamakta. eon on .sene zarfında, altısı Lond 
ikinci bir lekeye tesa.Uf etti. r.•da olmak üzere sekiz on banka 

Derhal ''SAHiBiNiN SESi,, 
.r .telgelerine nakledilir 
Beyogıa iıtlklAI Cadl!esı No. 32 

Bu sütunJarda okuyucularımn.ın ga_ 1 bir bayanla evlenmek istemektedir. 
zetemhln 1ıa,1ık yıLDındııkl kupollla ı (R.B. 286) remzine müracaat 252 
birlikte göndctteeklert • YB§ 22, boy 161, kilo &O, kumral, 
EVLE!'lı'ME TEKLlFLEUt, tş ARA • serbest meslek sahibi ,aylık kazancı 
MA, lŞ VERME, ALIM, SATIM l20 lira olan ve ayrıca ufak bir geliri 
gibi tlcaı1 mahiyeti bıtb: o~ıwı kü. bulunan iyi tahsil görmll§. hayatta hiç 
cuı. iUlıılar parasız neşrolunur. klmaeai olmıyan, bir genç çolc gtızeı , 

Ağır ağır bn...~ları trrrnar. soygıınu yaptı. Asıl garibi, hiç· 
mağa. başladı. Merdiven gayet bir iz brrak-madan kaybolu~uanr. 
dik ve dar olduğundan çıkış güç Bugün kimse Daneyin yüzünU 
ve tehlikeliydi. Takriben kırk ba bilmez. Zabıta meçhul bir hay2-
samak kadar ~n sonra lin nesinde koşuyor. Sovgunl:rı 
platfonna vasıl oldu. Solunda fasıla He ıtertip. ediyor. Tam Q • 
kalba bir alıl]a.p duvnr gör-00. Bu Jl'Utula,cağı sırada yeni bir soy . 
duvarı iki çe1ik Y.aY hil'\WOC.du. gun tertip ed:~·or. Londra h~l~<T 
Tim bu yayı o kadar şiddetle çek ona Londra ~vtam ismini Uık • Evlenme teklifleri: 
ti ki, az kalsın platformdan aşa. mıştı, Çünkü insan olsa yüzü o - • Yaş 37, boy 164, kilo 70, s aenedlr 
ğı yuvarlanıyordu. Ka~Ond<akı l~rdu. Halbuki Daneyin yüzünü memuriyette bulunan, bir de 18 yaşın 

iyi ahlflltlı, bir kızla evlenmek iste . 
mcktedlr, tıp mevzuubaruı değildir 

Evleneceıtf kızın sevimli olması şart. 
tır. <Çangal) remzine müracaat • 253 ahcıap duvar ftnide arıldı. ün. ki"""' bil · rd Dan belki .,. :ı ··":"""' mıyo u. ey ıla oğlu olan, güul, nc,,ell bir bayan, 

de Mister Okvraytm çalışma 0 • İngilterenin yetiştirdiği en teh. !5.50 yaııarında, devlet memuru veya lı arıyanlar 
dasını gördU. likeli hayduttu. Bulduğumuz ma tyl blr meslek ısahlbl blr bayla evlen _ 

kineı+t.:~.n1..ı · tl · h kkmd " TUrkçe, trar..aızca ve almanca bl· 

r ; - - ~ . . .-~-

l{_/(tJtl if J 'ş • 
......... . ,_"),_ ' -· . · ~ --- ~ 

12,•5 Ajana haberleri 13,00-18,30 
!jarkı ve türküler programmm deva· 
mı. 18,00 Program, ııaat ayan 18,03 
Fasıl heyeti 18,4'5 Zl.raat takvimi :18, 
55 Piano Resitali _ Bayan Voska. -
§&I'kı 19,30 Saat ayan ve aja.na 19,f5 
Yurttan aealer 20,15 Radyo gazeuai 
20,(5 Saz eserleri 21,00 Konuoma 
(Derdleome eaaU) 21,1~ Şarkı Ye tUr
kWer 21,30 Konutma (Hiklye natı) 
21,45 Radyo ıenfonJ orkestrası 22,SO 
Saat ayan, ajanı ve borsalar 22,(5--
22,'50 yarınki program ve kapanq. 

Beyoğlu Hallı Sineması 
1 - M. Motonon mon lbtan 
! - Qu:ıbazbane Çocufo· (Vallae 

Beni) 1 -Y ..... vo 8e't' (bUytlk revil) 

Bu akıam 
Çenberlitaş Aile 

Gazinosunda 
Münevver ve Mestan 

H asan Gecesi 

N6man toıı.e. ve Mnırh Bam 
H~nln l~tıraklyle 

D OK'IOB 

HAFIZ CEMAL 
"LOKMAN HEKJM), 
OA.lllLIVP; HCTll:llASlWP 

I , OlftllJohİ JOf 
loluayttıe ıaatıerl: 2.6-6.Tel: 2%39" 

O klarla işaret edile~ 
yerlere tatbik ediniı 
Sonra da bütün yUı 

ve boynunuza 
· · .. sürünüz. · 

B unışmuş, solmuş ve ıe~emlş tı, 
cildi, tazeleyip gencleştirmelı ıc 

işte si7.e buit bir uımJ · • 
Öne• Pankreaün ile tıazm eUi1'1 

mlş Q>ir mikdar sut kremasııe· -1 
mlkdar haım "ttirilmls J:l'ytiny•~., 
karıştırınız ve buna iki misli ""' 
silt kreması 114ve ediniz Bu tet< 
cildinizi hesler ve ona ~ela ınatı 
mıyacak dcrecedt' bir cen(llk ve tı 
t.azellk venr 

Sır me~ur artist cençlik maııı; 
rasını muhafa;ı:a ve idame tçlıl 
basit usulü tatbik etmiş ~ 70 y8'( 
da olmasma rağmen ıenç kadm re 
lerıru oynamıştır. Eczacmız cb bU ıı;, 
!itayı sız.e ihzar edebilir Ancl' 
muhtevıyatı az mlkdarda obn• 
beraber pahalıya mal olur CY, 
beyaz renkteki Toıkalon kr~ 
terltibınde cildinizi beslemek t~ 
hamı ett.ırilmış ~atı Ue 6-
kreması mevcuttur Bu terkip 
din ibtıyaç hisSettiğl gıdanuı ta "e 
disıdtr, Herhalde memnuniyet ~ 
semeresi prantWdlr. Ak$t tıP 
paranız iki misti iade edilecek~ 

•evlet Demiry.ıla rı ve Lirhanları ltlıı:.t.me • .. 
Um um idaresi ilanları 

Muhammen bedeli (1144) lira (80) kunlf olan '500 adet pJ.rlnç ~ 
.su musluğu tıe 262 adet piriııç tazyikli su için volanlı tnkif mooluğu <'·" 
942) perşembe günU aaat (U) on dörtte Ha;•darpB.§ada gar blnuı ~ 
dE'ki komisyon tarafından açık ekalltme usullle satın alınacaktır. 

1 
Bu l!Je girmek istıyenlertn (85) lira (86) kuruşluk muvakkat teıııtO' 

ve kanunun tayin ettiği vesalkle birlikte ekalltme gQnU saatine kadar !ıO' 
m!~yona mllracaatıa.rı !Azundır. 

1 

Bu l§C alt şartnameler komlayondan parasız oıo.rak dağıtılmaktadır. 
(37'1) 

Den•ı ~-evazım Satıaaıma 

E~IPJJsyoaa ııanıarı 

Cı\·ata maa somun ikljer pull:ırlle be rabcr 240 adet 85 uzunluk 2,l> a/rl' 
ıcaıtııl 

,. .. .. " .. 
20 adet 65 uzunluk 2,5 
100 adet 75 uzunluk 2,5 

80 ad"t 5-0 uzunluk 2,5 
60 adet 30 uzunluk 2,6 

,. 
.. 
.. 

ı.u'ÇNer nıye en a . a 11ek lııtemektedlr. (Servet) remzine 
m~l bir fikir verebilirler raüracaat. _ 

246 
len genç bir bay; mUesse~ıerde veyn Kartıça çiviel 2:5 kilo uzunluk 15 s/m. 

""- -1 ı"yetine n~ha ,.... ·ırne.....; ciddi bfr ....... ~anede çalt•mak iste .. ,, 25 18 
-11-

Odava tam ayağını attığı sı • 
rada kapı açıldı ve Meri Grir içe
ri girdi. Genç kız ika.pmm ~in.. 
de hayretten dona kaldı. 

- Alla.hnşkınn. bu ne ~at, de.. 
di. 

Sonra gözü duvardaki boşluia 
ilişti. Nefesi duracak gibi oldu. 
Boşluğa doğru yilrlldti ve bilme
den içeri düşecekti. Fakat Tim 
son dllkikada genç kızı ko!unöan 
tuttu: 

- Ne yapıyorsunuz? Bu ya.p. 
tığın çok tehlikeli ! 

Tim yayları tekrar faaliyete 
geçirdi. Fakat duvar o kadar sü• 
ratle kapandı ki, az kalsın par • 
makları sıkışıyordu. 

Tim, alı,.c;ap kap!amayı itti. Ye
rinden oynamadı. Ancak omu • 
zu ılc dayanınca kapı tekrar a • 
çrldı. 

Tim, Meriye imh etti: 
- Şim:li Ok-v.raytın başına gc· 

leni anlad!m dedi, ot~ kol
tukta o kadar geriye yulanck W, 
arka üstü düştü. B~ ~ He 
kaplama açıldı. ~r ~Yra.yt 
merak edip ~luja .-... EMie_ • 
tn"k fenerini alt 1*....«laroa 
buldum. 

- Amcmımr wldım• mu? 
- Ha:rrr. 
T"m. b~ındu (IQÇMleri wa • 

~;vle anlattı: 

~ "'°" •· Yç1. ven .,__ • 36 ya§mda, kimaeslz, iyi ablO.klı ~- " 
bu -.:1-- AJnerikad ki tecil" vı mektedir. {R.P) remzine müracaat. 21S 20 " 0 

öA.MWU a çe ıg ırki kullanmıyan bir bay,· 35 ya§ına -ıtfl 
t--:ı;_ +--. ... aklanna da so'" k ., • Lise 1 den c;ıkml§ 19 yn•ında blı YuknrdJ ynzılı sekiz knlem me.lz:ım~n ( nisan 94:? cumartesi ıs~~., 
..U'fi""" ~ Kaca kadar, nc.mustu bir aileden, daimi su. " UJ'" 

M · kın .... ..ı.. b I genç kız, herhaıı~ bir müessesede va. saat 11,30 an YC ımr:l'lda bulunan dcnl.z levazım satıno.lma koml8yon , 
en şaş ~a.ın asını sa• rette geçinebilecek, gtııeı balık etinde p:ıuı~Jı'"'ı yaı)ıJ•cıı,...ndan isteklilerin belli gUn ve saatte - 1·"r komi.11°11 lad sat bir ücretle ~alışmak istemekte . • b " e• m~u 

ı: bir bayanla evlenmek lııtemektedlr. dlr. <Bahar 1181 rcmzıne n:Uracaat, 1 'l'll:-acaatları nan olunur (4075) 
- Ne garip. ne garip dedı. ben tS.M.S.) remzine müracaat • 2•1 "' 

b . ok d f _...._!adım F k • Bir tıp talebesi, eb,·en flyatıe .Y. • 0 OD& l?'Ç e :,_~d . . . kad·:ıt • Yaş 48. boy 170, kilo 85, lcklsl, ortaokul ve lise talebelerine tlzlk l<omlsyond<ı me,·cu~ evea! dahJllndc olmak. üzere (5000) kilo ıroru ıe 
bana karşı O ~ ar ıyı, 0 a a- kumarı olmıyan devlet memuru bir ıı• > u u .. -~ 1 1.: 
· · de. d k" ' ı kimya, cebir, geometri ve blyolojt dcı·.s zumun 3 nleıın .. ~ <;uma g n snat H tc Ka&ımpa~da bulunan ~ ııı 1
Y' vran l 

1
• ·• bay, 2:5.35 ya§larında nnnıwılu, kim· lerl vermek ıstemekteıllr Evlere de vazım ıs3tınalmn lloml:ıyor.unda pazarlığı yap11acl\ğ'ından iırteklllerln 1" 

- Sizi seviyor. sesiz, kız veya dul bir bayanla evlen. gld;)r (M K ) 1 · u t gUn ve sıı.attc Jtonusyona mür:ıcaaUarı l!An olunur 
Meri ka.şlarmı ~attı: metik istemektedir. (Astan) remzlne • ~ski ·hş.:~e:ıe:zu~pmy:::.a dak. Şartoamen 1, sn.atı dahilinde komisyonda görllicbillr. (f076) .......,..,.,,, 
- Ciddi mi söylüyorsum:z ~ m racaat • 2f8 

m k b ·mke. ok O be • y tflo bilen. murunel!l.t iolerlne vlUnf bir İ b l F" M·· k be K 
ra a.t una ı cın y . nı a§ 24, boy 151, kilo 45, beyaz az dn frn:ı ııca bilen bir bay, resmi atan u ıyat ura a omiıyonundan: 
}'aJntz bir defa gördü. tenli, mazisi temiz, şen bir kız, 30.35 vcyn !HISUBI l:ılr müessesede iş aramak İl!n Nb. 155 rfltl 

- Yanılmıuorıım, Meri Dane'" yaşlannda, evine ve e§ine sadık dı;v:et t d ı"' ·~ "'l 1 ü ı nisan l!l42. çar:amba aabahmdan ltibıı.ren yerli ve Bulgarya ıP . .-· 
J J a ır. \ .ı . ~ •• -,. renız nl' m rn~aat. r 

sizi hakikaten seviyor. Keyfiyeti memuru veya subay bir hayla evlen · ' yap:lmaksu:m bilumum mangal kömUrllnUn kilosuna kayık ve vagon~ııde 
bihneniz siz;n için daha iyi olur. mek fstem~ktedlr. (Menekşe) remzine Aldırınız.: pılan 111tışlar itin azamı 9 J<uruıı kömUrcU dUkkMl&rmda yapııan peraı< .... 
Niye böyle hayret ediyorsunuz? mUracııat - 2:9 A,:ığııt;ı remlzlerl yoııılı olan o sauıııar ıçln a~amt ıo,~ kuraıı fiyat tesbit edlldlğl na.n olunur. (f095)/ 
Sizi &ıe"'lllek cürüm değil ya! * Ya§ 2~. boy 162, Jdlo 58, kumral, ''u.ruruJ:ırınnun nıam1orrna gell•n ------ _.. 

Önündeki karanlık boş1uJ1a mütenııslp vUcutıu dut bir bayan, so. nıektupI:ırı lıbr\'h:ıncmlı.df'D (poı:ur 1 19"" ı•oeM [....,_ "e=i? ~~ 
baktr. 40 yaşlarında, hayatını kazanmış, tah. , l::rı hariç) nrrg:Jn !lab:ıhtan oğll'yf' ·~ ..... ı 1 r f 

B :-ı· d hl. . k sılll, iyi bir aileden blr bııyla evlenmek ımc!3.r ;·e snnt 17 d€'ıt ~onrıı 11ldırraıı MMe»• : ... 1 •e ~ 
- u gu.ı.ı e 1Zın apısmı 1 ~ ---- · .. .,-

ı..:~'--l· . N l ol b ~ iateınektedir. (20 kumra) remzine lsn. ·-·-··- --- - ••••·--··-- 1 
~~yım. ·a Ul w• s~ za :.~. ,müracaat .. 26!l : !Tunalı) (Deniz ısı (26 E.ıı) (Omlt 8) B h fi k . L. k ıar 
al'ttlc Kle~ H!v~~~tur~:zs~ı:, • Yaş (8, boy 17, kilo 6~. tekııUt 1 (Cldll!) (l:;ygun) (Y.Ş.ı (M K.A.) u a a i 1 maç 
na Siz"ı "--·be · d Lo d maaşı ile geçinen, kimsesiz, hali vakti <H,K, 213) <Ecları (H.T. Bı 1 Anlaşa.. 

• -"1!; nm e n raya ı c z.ı 1 t 
götü~ yerinde, kibar bir bny. 35.40 yaş·arın. ıım) (N,U.N,) (Eli (Ayla} 1 · stanbul futbGI ajanlığından: Şeref stadı: r'fl'" 

Loodr~y . . da. kimse.siz b.r b::ı.yanla evlenmek Is IA,L.) (M,Z,E,) Nadide 79! }'enerbabç>) stadı: Snat 10, Anadolu _ oerrtl ,p' 
şimGiltk ~ıtmek ıstemern. tcmektedlr. ı2.:?,4Fi) rcmz!ne mUra· (..?6 Sezen) CM,Z,E,) (Ayyııdıır, 61 Saat 

12 
Un.kaoa.ıı _ Alemdar hakem Selfunl, Fazıl, }Ia)'li• ~· 

_ Nı" -.. · · cnat . 251 j <Emeklll (S.S.ı (Pembe zarfı ıC.M) h • 12 Hillll _ 18tiklil hakel!l 'M .,ttl~ 
.~' • Yno 21, boy 170. kilo 69 yakışıltlı (.Ad.) et. İşkan){B.l, Kaya) (Şa.edet') • akem Re'}at, Münir, ?.eki. Saa.t rn, Rnıit, Ruşe:n, saat 14 }.ltl•del· 

- MiBter . ~·raytın akıbetı sarışın. eıa. g6zJU 60 llrn maa§II, kim. 1 (EmekH) (5.S) (Pembe zarf) (Merih) Saat 14 Ta.kaim - Snleyma.niyc - Beyoğlu ha.kem Şazi, r:ce G'-' 
haklenda hu~bır malumatımız sealz b!r bay. ev ltlcrlndcn llnlayan. ı., (Sezer> (H.R.K.) ıs.H.G.) (GörgülU) hakem M;uzafff'r, Rıza, Sait, sa-

1 
Bahattin. S~at ]6 Beykot -e~ı· 

~ Olldan. yl ahl!'ıklı, mazısı temiz. ı.M ı.·eye. (Hnyırlı:rı) (D. Yurt) (Semiramis) 'lt 16 \"ı:f'a _ Fer:.erb'lhçe ha.kem l iat.asa.ray, hakem AdnaD, Ş 
(Devamı var ı 1,65 boyunda. kız veya dul, zengin (Ahı;ıbaşı) (Gülçin> <M .. sut) 1 Feridun, Nihıı..t, BU,ent. Müeyyet. 


