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!Suikast muhakemesi 
Kornilof bugünkü celselerde 

müdafaasını yaptı 
Ankara, 10 (R081191, lll1lbblri • 1 - Mahkeme safshatında bcnlm 

ınizden, telefonla) - Suib.at ı Rus gibi hareket ettjğim söyleıı
maznunlarmın muhakemelerine bu 1 di. Evet. ben bir Rus vatandaşı.. 
eabah sa.at 9,to da devam Ôlundu. :'fDD, Beni beeliYftl, bilyUten, bana 

yaşsma balckı v~ Sovyet mil • 
EvvelA KonıUof, 1:Urkçe olarak Jetinin bir v:ı.tandaşı olmakla if· 

haz!rladrğı mUdafaa.oomesini oku· 
w ı...aı-..:.ı Yal h tihar ederim.,, 

maga ~ ır.uI. nız akikaq ifa• Maznun bundan sonra geçen 
de edeceğini söyli.yerek uydurma celsede AbdllınluMnnı avu.kati 
addettJğ".., htr gün bir dcf a daha Şakil' Ziyn.nm .söyle<liklerine işu • 
değiştirildiğini JördilğU Abdur • ret ederek: 

Bir A.alerlku 
TellllU Baldlıada 

rahmsmn ve SU1eym3llm ifadele. .,_ Bu l!liidaf1'4 Abdürrahman 
rine dayan.ıı.rak kendilerinin ma.z• ve onun avukatmm kimle r olduk• 
ntın mevldiıne ~ğunu ifade lanm ~ göstermiş oluyor. Avu 
et~n sonra dedi ki: katın mUd&ha.smd:ı Abdürrahma. VeDbıgt.on tipindeki bir İngiliz bomba rdımaa tayyaresi tMvtr :ltşenklerf &raamcla bir !1&113) ı şehrlue hücum ediyor 

Yazaıı: SADRl ERTEM 
~ A DIVEB ka)'ll&kla.nndan seJea 
1.r~ 1ıtr J1a1Jenı ctire Amerika .Rua. 
Ja,a maav~ Jçbı Çine yardım et. 
..-.. IU't UJ'IDUIQu. 

Ba ı.berin ne clenıoeye kadar dof. 
ra ohllJtuau taluntıı etmek mötkDL 
411r. Ya!Dız ÇtnlD mOfkill bir clorum· 
da baluadojıı, .Japonyaıım 90D -.. 

......_ Çin berine yökJenmekte 

tıldatu bir baldkatttr. 

nrn masum old~unu söyliyeceği 
""'l yerde faşist prenııiplerlni ve tak. 

tiği:ni kullar.arak bize ve bağlı bu• 
lunduğumuz içtima! prensiplere 
hilcum etti. Şakir Ziyan m bugll -
ne kadar hi~.bir dava takip etıne. 
miş clmaar. AbdUrralunanm para• 
SJZ ola.rak avuka.tıığnu yapmam ve 
bu mrada mütemadiyen §18.}ı.srmıza 
hüeum etmesi üzerinde tevaklcuf 
<.-dilecek bJ.t"Cr noktadrr.,, 

Amerika harp 
bütçesi 

200 mıırar dolara 
çıllanldı 
~ 

r " Almanlar 
Sivastopola çok 
şiddetli hücumlar 

yapıyorlar 
--0--

Amerikan 
bomba 
uçak~arı 

Alman şeblrlerf ne 
hctcnma baş adılar 

--0-
Çlalll .lapoa,.a71 .A.yada IDfJH1ll et.. 

...... ODU 7JPISlldırmuı, mtlttdlkler 
lola lılr clavadlr. Bunun itin ÇWe 
,......... meı rJeııll mattıeflk.ler lcbı en 

Her yecli dakikaJa bir 
u,ak, her 12 dalıikatla bir 

tank yapılıyor 
V11t1npm, it (A.A.)' - Amerika 

harp bUtçe.ı 200 milyar dolara~ 
nlmq bulunuyor. Ştmc!l Aımırikada 
her :yedi dakikada bir uçak, her 12 
dakfkada bir tank, hersGD lıtr harp 
gemt.I. her ilci &11n 15 ticaret pmL 
sllnp. edllaaktedlr. 

Konıt!of, bunu müteakip muhake • 
menin devamı sıraBinda kendi aley. 
hine tevcih edilen tddlalann te§rlbinl 
yapu, mtlddefumuıntnın delil olarak 
81Sylenıif oldufu lıAdlselerf bfrer birer 
ele alarak bu hA411elerde g!SrdUğQ te· 
.ratıan tebarilz ettirdi • 

11 incı Alman 400 tayyare Rur 

1 
ordusu atır I b .. 1 .. .. b b I d 

d "M;ret.ll 1ıılr mevzu olmutt1u. ÇI. 
.. -.... emperyallzmllae il.arp mil.. 
..,.. eCmelr. .... mukawme& kad· 

leUeılal arttırnmk erueU. bu barpkm 
ewftl ..... llm7a71. quterep, &me.. 
rlb71 amlarmdalll ıer.Mlara ntmen 
.... .... ellafnlda blrlettirl70rdu.. 
Faka& Amerikan ve lngUlz lmpam 
Wlalu menfaatml fertlerin, flrketle. 
ita menlaatJerlnden ayn tutarak am. 
tıMa iDl!ıiitaa.uerbd laba19 kla teclblr 
--lııllii~ .......... 

Bu araaa iddia m&kammm p.bft 
Edn.rt Romanülntn llGzlerl.ne inan· 
ımyarak SOJeymuııa olan mflna.9ebe • 
tını kendi keıidlne tzah ederek fd<ti&
da bulunc!ufunu .aı,tedl ve DA.ve etts: 

kayıplar verdi o gesını om a a 1 
· vı,ı, 10 (A.A.) - Rwr. ccphe.!lııde -<>--
Almanlar teİnizleme ameıiycaine de. Lonclra raJyom ıahilJeki 
vam etmektedlrJer. Berlindeıı &elen Fr~ halkına irerilere 

.... De9amr s Del .,.,... baberl.- göre, merkez cephealnde ~kiliniz dedi 
bU Rwı müstahkem mevkii J11gal edil • 
mit ve 10 kazamat içindekilerle bera· 
ber havaya uçurulmUJtur. 

dt1' ld Uallşaıidald mlksdelelertll .: 
laeatr ........ layatlan ~ 
mlullr ımlll)'Wlte oldn:U balcle lngn. 
... Ye A-aa. ,,..,..,.,. kartı ÇL 

al dM Mr _.... lllm&ye etmedL 
hır. 

Bal& -- ..... ablnl yaptılar 
Ammlbn faMJmlan lapıayaya -
w barp malweme.t •Hırlar. ln
ıfttıenı llıe Japoayaya lau'fr fazla mlk. 

....... 1M1f sGrtmmek lllUyacıu duy • 
dutu Jçln bir amanlar açık olan "Jkr _ 
....,...,, yolmm blle kapattı. -.. 
lncotere ol1m1, Amerika olsun Uzak. 
9'rtda -Çlnbl bqOn oynayacalı rom 
ele enelden ketfe&ınlt deflllerdL 

2000 Japon 
mütehassısı 

15 itin toalall 
gemi ile batb 

NeVJork. 10 (A. A.) - Gegeo. 
~rde ııriltılefiklerin batJrdılı ı~ 
bin tonılJk bir Japon gemlıfkıde 

J a.pon lntalan tara!Jndım iılPl e
dilen bölget..erde kullendmlllt be
re yola çıkardan 2400 mllt«twm 
teknüriyen bulwıdutu b'1dirilmek
te<lir. Yerl'!rinl kimsenin doldura 
mıyacağt söylenftl bu mUtehM518-
lnrm iki binden fa!llas bu nakli• 
ye gemisinin t&hriıbi CSD8Blnda öl. 
mU~Ur. 

1111' ıttn Beyu 'ft Anglo • Sakııon 

~m ean Çin ordularmm , 
...,.ır1aan..,. lmrpm wı Mllayacak. 

.... 90ll 9ftsDDID acmaa batlı oldaln· 
• llatırlMnıyorlardı. 

Çla Barlotre 
Nazın dedi ki : 

ÇiN (llala Japoaya ille yaptıtı mftca lele 
.. f8k1I lçlllcle denm ederkm, GllB 

lldmktln olclup kadar yardım Men 
bir memlekei vardı: Sovye& ....,. o 

.. llatmuokaam Moelrovada bmalL 
4lltı ıaıa&Dlık .......... le nlllaye&e ...... 

Asya için siyası hürriyet 
istemekledır 

Konnecticut, 10 ( A .A ) -
Yale üniversitesinde 6 ·alan 
Çin hariciye nazırı Sonng oun· 
lan söylemiştir: 

Odesada 
yeraltı mah

zenlerinde 
Bir çoll &ov.vat 

tet111tçı1ı rüalaadı 
~ 

T etl1.;,rilerin makine teNa. 
tı, radyo oerici utayonlan 

ma.aJae edileli 
BüleTq, 10 (A.A.) - Guete. 

ler, Odesadaki yeraltı llbitıeri 
hakkmda tafsil!t veımektedir 

Vll§ln&"ton, 10 (A.A.) - Sivastopol 
!Snllnde c ereyan eden çarpışmalarda 

R us1 ı:., 11. lııci Alın.~l:dlJSUOA,.a(;lr 
kayıplar verdirmi§lerdir. 

Vaşington, 10 (A.A.) - Slvutopol 
kale.llne kal'§• yapılan hava akmlan 
Karadeniz bölgeslniıı §lmdlye kadar 
görmedlği bir pdd<ıttedlr. 

10 g11n içinde Sivutopol Ozerinde 
70 Alman uça~ tahrip edllml§Ur • 

Loaclra, 10 (A.A.) - Siva.atopola 
k&r§t Almanlar §lddetle hUcum etmek 
t.edirJer. Şimdiye kadar bu taarruzlar 
pUskürtülmilştUr. Alinanıarm kayıp. 

lan çok a~rdır. Son günlerde Al • 
manlar 2.500 ölU verml§lerdlr. 

Moskova, 10 (A.A.) - Slvastopoı· 

dan a\pıan son haberlerde müda.tilcrin 
mUtbif taZyike karfl sağlam bir mu. 
kavemet gösterdikleri bildirilmekte.. 
dlr. Almanlar buraya pek çok miktar 
da piyade kıtalan tanklar ve tayya. 
nler getırml§lerdir. 

Lonclra, 10 (A.A.) - lıloııkovadan 
bildirildiğine göre, Ruslar Slovak tU. 
menini esir etml§lerdlr. 

Amerika ile 
ingiltere arasında 
M8,terek bir iaşe 

ollsl kuralda 

Yedi aydır mtltteftldııırle düpnall 
ftıllyetlncle olan lapCJDJ"llDID Alyacla. 
ld Ye PuUlkteld dm'ama matteftkle. 
1'ln Çine acele yardım ,...,....rmı L 
-., eıtlrmektedlr. 

.ıaponyarua kencll8lne llum oJ,an 
ııabalan aldddaa ...,.. büyük Ollya. 
1luata, kftldlalDe pleblleaek taarruzla 

, ta llarp .. .....,.. etmek Jçba bur ye. 

.. tedlılrter almaktadır. 11-aA MJd.. 

-,. Ye Daç Barbar llUcumJan Japon 
,... .. l'Ulftkte artık ,atldafaada kal. 

..._ a.tecUtl JalMID1 kune&leadJr • 

lllektecllr. Bam madcle kaJ'Daldarına. 
ll4la •toklanila kavuttuldan •nra 
9-un artık &ideoetl JM Çindir. Çinin 
"*uta mndlatanm vaa:retbıl mütkUI 
lettlrecetl ~ Uzak .. rka müttefik· 
lettn yaklapnumı ela bir ba7ll mUt. 
istuıettlreblleoelı bir YUlye& yarata • 

Asva, mahrec ve imtiyaz ifa. 
deleriyle veyahut kauçuk, kalay. 
oetrol kaynağı oiarak veyahut 
da ham maddeleri işlemek için 
insan veren bir yer. olarak anıl
maktan bıkmış, yorulmuştur. 

Çin barışın milletler cemiyeti 
veya buna benzer }?a§ka bir vur 
tayı tensile edilmiş şekilde tek_ 
rar faaliyette buiunacağı ümi
dindedir. 

Vuku bulan muammalı hidiSe. 
lerle suikastlar. Romanya rna· 
bmlanm araştnmalar yapmağa 
sevketmi§tir. Bu araştmnalar 
neticesinde, Odesanm meşhur 
veraltı ma.br.enleri bulunmuştur. 
Meydana çıkarılan bu dehlizler, 
tam minasiyle ölü saklamağa 
mahsus yeraltı mahııenleri değil, 
taş içinde oyulmuş, birkaç asır. 
danberi mevcut ve birçok kolla· 
n olan, içinden çıkılmıvacak de
recede dolambaçlı ır.Herilerdir. 
bu dehlizin blltUn çıkJŞ noktaları 
vani kapılan duvarla örtiımü.ş_ 
tür. Ve bu suretledir ki tethişçi. 
ler, kanal, memrlık, mahzen, 
veya deniz kenarındaki dile kaya· 
hklara giden gizli çıkış nokta. LOncıra, 10 (A.A.) - DUn ak§am 
lanndan kaçmt.ia çalışırlaricen kendi namma ve Ruzvelt namına be • 
yakalamnışlardır. yanatta buJunan Çörçll, harbln deva. 
• Toolantı mahalli olan bu deh- mı için İngiltere ne Amerikanın milş 

liJ:lerde tethiŞçilerin makine tesi terek imkAn ve menbalarmı en mUea. 
satı, cereyan verici el~trik ma. slr oekfide kullanmak tl.2'cre mil§terek 
kineleri, radyo verici istasyon· ı bir fat1.hsaller ve membalıır o!islle 
lan ft mutfakları bulunduğu mu,,terek bir iaşe oflsl ihdas edildl· 
ıtörÜlmüttür. ğlni b&1dlrmioUr. 

Çinin harp amaclacı şunla~: 
Asya için siyasi hürriyet ve hın 
olmadan öbürünün gerçekleşme
sine imk!n o!mıyan iktısadf ada.. 
'et. 

.... NetAıklm dNa blrkao SU• önce ıtne 110kmaldlr. " 
(;in tefi ~neldn radyoda mUtte. .lapo1111Ulm lmmen rahat olduta bu 

lnlıisarlq.r Vekili 
bu sahalı geldi 

tlkJeıoe ldtap edell ııet1I bllıytlk bir bil. devirde Busya ile kaqd'lfl'C'.=a GQmrtlk ve inhJaarlar vekUi RaaJt 
llGn IOIDde ba llaldkaU de lf .. ediyor- maa1 olaeak tek 1ıılr nokta 'f&l'Cbr. la. Karadeıılz. bu •bahkl ekapreale An. 
-._ pon lfJlllrlerlne yaka llııdere Mb1p o. karadan f!!hrimlze gelnıiflir. VeldJ, 

.\Jnerllramn ba mak•tla Basyaya 1 , ı... Bu tayyareleri! Amerlkaam tek. t Raydarp&p garında lıtanbul g-Um • 
'6,ıe bir tıeklJfte bulWUllUI mak gö· un tahakkuk edene bunu Çine 711pı. r1lkler h&fmUdtlrO Kedbf Adakan. 
~. iliyle bir ı.kllflD baki. lacak ~ımdaa sl7a* çı,. p1ecek , :lnhı.arl&r umum mUdllı11, muhafaza 
kate. 79Pflıp yapdQINDUl!ldall ~ lstilA kuvvetbd lak.am etmek dlf'l ft" 

1

, bqmQdUrll dfler g1lmrtlk ve iJıhlAr. 
ele bnktlllann böyle bir tekllfe Jol a. 9dlaadmnak lknndn'. lla it Amert • lar erkim tar&fmd&n karplamnl§tır 
~ mahiyette olclufuDo lfarel et. kallm pela\IA itine ıellr· Faka& B..:. Rafi K.aradeDiSı Haydarpqadan va • 
~ l&Umdır. ya ikinci bir cepbe açması lçla mllt. purla, ı.t&ııbula geçmı, ve tetkikle. 
.&lnert1caam Baıyaya yapacafı yar. tekliflere ı11k ııık llltarda bulunurken r1ne bqlamqtır. 

"'-• Oft1a Çine yapaealf yardıma kendisi lldDd bir cephe aoarak Aa • Bu abah kendlalnl karfıbyan bir 
lıatlalnak, mlloıklln olduğu kadar atlı- yada maceraya *1lklenmcık pter mi f muh&rrfrimfze Raif Karadeniz kı.aaca 
&&le lapon7a De Busyayı muharip bL BI& bwu& IMIDllormlı. .._ deaalftlr ki; 

••- latanbula tetklkat yapmak lıçln 
geldim. Bir hafta kadar kalacağtm 

ve vekAletime bağlı mlleaaeaeıeriD 

muhtelit.. i§lerinl tetkik edeceğim 

Bu arada, inhisar maddelerinden tU 
tün ve içkilere geçen 10 martta ya. 
pılan zamların neticelerini · lneellye· 
ceği.m. Çay ve kahve idaremize geç. 
tl Tqkiltt yapılmakta olmasmclan 
dolayı bu ay da satı§lar eskisi gibi o. 
lacak. Gelecek ay, çay ve kahve sa 
t.Jşıan tarafımızdan yapılacaktır. 

Tetklklerlmin eonunda matbuata 
beyanatta bulunacağım.. 

Vaıtlngton, 10 (A. A.) - D1ln 
Rubr enqüstri bölgelerine taarruz 
eden İngiliz uçaklarmm sayısı 300 
ilA. 1C-O dür. 

''n •n,.t.n_,, ;Jj -{! t'" .. 
Almanya üzerine yapılan hava a. 
knılarma birçok Amerikan l>omb<.ı 
uçakla.n ~tirak etmiştir. 

\'aşlngton, 10 (A. A.) - Loo
dnı :rafyosu. diln Fransa halkını, 
hitaben ikinci b;r dilekte bulun • 
muştur. Rad~'<>, Frc.nsız halkına 
~ahil bölgelerinden çekilmesini, 
bunun güçlükler yaratacağını, fa • 
kat buna katlanm:ı.lan icap ettiği. 
n: !'ClyJeDÜ§tir. 

Radyoda §unlar ilave edi1miı • 
lir: 

"Son da.ldkayı beklemeyiniz, ı. 
çerllere doğru hemen · çı-..kiliniz. 

Stokholm ile 
Berlin arasında 

1 ele/on 
göıüşmeleri 

yeniden 
kesildi 
~ 

Rus cephesinde "Onemli 
harekAtm,, haran 

başıaması beklenıyor 
Stokh.oltn, 10 ( A.A.) - Stok. 

hobn ile Berlin arasındaki mu· 
harebeıler nazartes.i gecesi yeni . 
den kesilmiştir. 
Tarafsız muhabirlere göre ke

silmelerinde beklenmesi gerekti· 
ği haber verilmiştir. Bazılarının 
sandığına göre bu kesimlerde 
"fırtınadan önceki durgunluk' ' 
intibamı vermek içiMir. 

Alman askeri müşahitleri, Ru.cı 
cephesindeki nisbi du~nlu_ 
~n "önemli harekatla'' her da. 
kika bozulabileceğini söylilyor 
lar • 

41 Çek daha 
idam edildi 

Londra, 10 (A. A.) - DOn 
.Prag radyosu 41 Çekin idam e -
dildiğini bildirm'J!otir Bövleli«le 
Hovdriche yapılan ~ulkastt~n ber: 
idam edilenlerin Myısı 275 e ba
bğ olmuot;ur. 

Li yada 
ingilizler italyan
ların beş hücu

munu püskürttüler 
--<>--

Alman lıavvetıeri 
ş ddeW ıur böcuma 

geçtller 
Lonclra, ıo (A. A.) - Libynda 

2ırhlı Alınan kuwetlerl Riddctle 
hücuma ge:;mlşlerdir. Be§ İtalyan 
biıcumu tardedilmistir. 

Bı'r Ha.kcimi müdafaa eden 
kuvvctlerb komutanı general Kö• 
ning general Ritcbie'ye §u telgra. 
fı göndermiştir: 

Şiddetli bir hücum beklemekte9 
vı• T 4:r--1 .. 'l ~~-- ~1 •k 

ten sonra hiç korkumuz yolltar. 
Zayiatımız hafütlr. 

l .ondra, 10 (A. A.) - Evening 
Standard gazetesmm Llbyadaki 
muhabiri şöyle yazrtl!lktadır: 

"Toplu bir halde yapıla.n bir 
zırhlı Alman taarruzunun püslrllz
tUldilğü ilk defa görillen bir va • 
kaclır. 

Son 24 saatte cereyan eden çar. 
p1şmalar muhnr~be hattında bir 
deği~iklik yn.pmamrşttr. 

Cenupta, Biri Bakeim hll! da• 
yanmkta ve kUZ3.I'l kavnama.kta • 
drr. • • 

Vişi, 10 (A. A.) - İngiliz ba.t. 
tnım merkez ktmımda ıdddetli çaı: 
pışmalar devam etmektedir. 

1 Şövaliye köpr:iisündeki İngiliz 
kı.:vvı-tleıi gitgide stkıştrnlmakta• 

~ dır. Bi'r ::Iakemde bulunan mevzi • 

1 ler i!e Alman tsarruzlarma da • 
yanınağa çalışmaktadırlar. 

italyanlar 
Fr&nsaya ıo baı ı. 
randa taarru ma 

edeceklerdi 'l 
--<>--

Fransız hudut şehirlerinin 
tahliyesi için Vişiden emir 

verildiği anlatıldı 
Londra, 10 (A.A.) - Dola§&D bir 

~ytayıı gorc, ltalyahlar harbe girif • 
!erinin ikinci yıldönUmU olan ıo ha. 
ziran tarlh!.nl Fr!UlS3da.n lstedlklerl 
tonraklarm alınması ~anı ol&ra'k 
tesblt etmi§lerdi, Fakat ltalyada ha. 
zırhk aıa.metlerf görWmcdiği için he
dcl tutulan bölgelerde duyulan korku 
azalmıştır. 

. 
Dört hatta evvel Londraya geleli 

bir habere göre, Cbamonix ve Savolc. 
nln dlğ"er Fransız şehirlerindeki bu • 
sus! komiserler, 10 haziranda İtalyan 
kıtalan hududu geçtikleri takdird~ 

tahliye hazırlıkları yapılması için Vi 

9lden emir aımışlardır. 
Savole'n in İtalyanlar tarafmdan fş 

gali tııkclirlnde Franaada vaziyetıı:ı 

ne kadar n&Zikleşcceğinl bilen LAvA. 
bu mee~ıe hakkında mUzakereye gir. 
mek bile istememiştir. 

LAvt.ın bu hareketi, görUnOJe gtSrc 
Romada bUyUk blr tesir bıralmıqtır. 

iki lsveç vapuru Yunaniıt.a
na buğday ıötürcla 

Londra, 10 (A.A.) - Vitl radyosu, 
2 lsveç vapuru ile Atinaya 7000 ton 
butd&1 geldi#lDi haber Yermlftir. 



! - EN SON DAKİKA - 10 BAZlBAlf 194% ÇAnŞ.\MDA 

ha eme inde NEVZAD 
AKAT'ı 

yet cefaret'nc • 1 ,ini, bir diğer ltıı. 
1 str.de ~i. ı cd , ı bir ffadeılnde 

'iefnrettc ocn " uUktlnU bir dlğe" 
• a bir Sovyet me. 

muru llr ., U; ~ene bu ifadede 
in Je sefarete gittiğini 

) ol ~OT! tıı maknml iddlanamcsln 
' bu ı:örU .ıenın eyll\! sonıarmda ol. 

d ığunu blblrl:.or. 1 te iddia makam: 
u C3as1ıını, bu blrbl!"lııl tutmıyan, 

hayal mııh uıu görtışmc ve buluşma. 

tara dnyanıırak ldtliasmı yapıyor. SU· 
ym ın ve Atı:1urrahmıın kııromızdn 

\ lnn: mUttehtm olarak durmuyorlar 
nynl zııme.nda iddia makamının bizi 

yalan olduğunu işaret ederek: 
- GörUyorsunuz ya bay hii.ktm• 

Ier, benim sa.kat olnn parmağım 
bir değil, .ikidir. Bu fiti sakat par• 
mağım çok uzaktan bile olsa gö
rlllmektcdlr, dedi 

Burada ıo claklka celseye nihayet 
verildi. 

lklııcl celsede Kornllot Abdurrab. 
manın i!adcEiııdeki tez.atlan eaymağa 
bagladı. AbdUrrahmıınm bir lfadesln. 
de kendi.sine lstepıını taniııtırdıg-uıı 
&öyled!ği hıılde bu truıı§m&rım nerede, 
ne vakit ve ne mUruısebctıe vukubul. 
duğu haltkmda hlçb!r şey söyleme • 
mlıı olduğunu ruılatarak: 

- Ne sıhlrdlr, ne keramet el ça • 
bukluğu marifetin bu zabıtlarda bil. 
hassa yer bulduf;'1.ınu ıöyledi ve §1\. 

httıerln kendl hakkında söylediği söz. 
!erin mablyetlne temas ederek: 

- Akli rr.aJOllyetı tabibi adll ra. 
ponınca tesblt edilen Klrkorun iki 
hnfta ne altı nyıık zamanı taylııden 

Aciz, her sorulan suale "hntırmıda de_ 
!l'll. defterimde yazılıdır,, yemin eder 
misin deyince "bv.şUstUne,, diye cevap 
veren kendini idareden ve adını blldlr 
mekten blle aciz olan bu ıavallı 60 

lth m etmesi için de yalancı {lahit o. lık lhUyarm ltndt'sl iddia makamı lçln 
tar k bulunuyorinr. İddianame bil§ en kuvvetli bir delil te§kfl etmekte • 
t n aşağı iyice tctldk cdllecck otursa 
görtllUr ki, iddia makamı bizi mab • 
kOm etmek lı;:ln do.ima delil bulmak 
uzu ve heveşlndedlr. Bizim lehtm1zc 
r>l~rak tek hll.dlse g'OrtılmUyor. Ab • 
dUrrabma.n ve Süleymanm saçma tta. 

delerine hayall buluşmalara istinaden 
tcczlyemlz isteniyor., 

dlr.,, 
Komllof, bundan sonra Öjenl Abdul 

!ahın ifadesinde aykın rördUfU nolt. 
talan izaha başladı. Kendl evine ge 
len adamm, Ömer degil. b!.r ~ovyct 

e oe 
iki kişi rakıdan 

ze ir.endi 

Kornilof Süleymanın ifadesini 
bahis mevzuu edı-:-e!\ Sii'eymnnın 
kendisinj Anlrn.rnda gördU~ü YO
iundaki wzlerinin tamaman uv • 
durma olduP,lınu, çünldi iddia olu 
nan tarihte kendisinin Anhaı ada 
bulunmaBığmı, bunun polts ri · 
porlari!c i batJ m~mlcün oldugu. Dün ı..:artaı .Maıtcpeıı:ndo garlp bir 
nu söyledi ve: zehirlenme \'almsı olmuş. eğlcnrr.ck 

"- Süleyman bazı evrakı Mnr 1Çın rakı mnsıı.sı b~şma oturan !kt 
sel berber E n r.da bana ver<lı arkndtııi ıılm!lştUr: 
ğini söylüJOl Hıılbuki Abdur _ Mnıtcp~de <'O.r~ıreeydnnınc!n meyha 
durrahm n mc\ zubrıhs evrakın 1 necilik yapan ..,('fer, nynı caddede ar
kendisin.n <! zü önünde İıa.'}} r kadavı tnvuııcu Tcvflğl dUklct\nına 
bir yerde veri:diğiııi iddia edi _ çağırmış, blrllkte Tevfi&'in getlrcllğ 

bir pı,re rakıyı !çmcğe bnşıamış.nrdır. 
Fakat blrkaı;: knd~h içip bir miktar 
da meze Y-'diktcn Boı:ra her ll~I ar . 
kad:ı§, oturdukları yerden yere yu • 
vnrlannuşlnrdır. 

yor. 
Hakikat şudur ki ortada ne 

bir ()Vrak v rdır. ne de bunların 
Leslımi i ı. '.Eğ<!r iddia makrumı 
bu nokta • rı tetkik etseydi bizim 
ı;u suz o1dt•gumuz anlaşılırdı, 
Rıılbın.i iddi.ı nuı.kamı böyle bir 
şey yapmadı \ e bizi suçlu ole.ra!-> 
gö .. ~dı. ili\ ı.acUselerle bizim 
st.1~1 u oi~~ "~ nasıl ispat edi· 
lir? Bfümoiı if.f() atfil!arnız olma. 
rfığını unlamak icin bir hukuk • 
· ı oıır.nğ.a. luzum yoktur. Aklıse
ı n sahibi olmak bunu ispata ka· 
.idir, Ben ha.yntmıda ne Marsel 
berber salonuna gittim, ne evrak 
filfm aldım. Bunlar uydurmadır, 
. \ynı hadkc ile a'iıkası olarak 
dinlenen cırak Muiz benim Sü • 
leyrnanln di.ikl~anda. türkçeden 
ba.~a bir dille kon.~tuğumuzu 
Töylüyor_ Halbuki Süleyman tilrk 
çedcn başka, bir d:ı bilmiyor. Ben 
ise rusça, tGrl(çe \C biraz fran • 
sızca bilirim. Şu halde Süley • 
manla anla.ş:ı.bileceğhniz tek li • 
san ve müşterek lisan türkçedir. 
Bu mesele ha.kkında da daha 
birgok tenakuzları ifade edebili • 
rim ,, dedi. 

xQmuof bunu müteakip, ken
di Mldmıd!I. ileri sUrülcn idclıcıla. 
n çllrütme~e devam etti ve şun • 
lan söyledi: 

- İddia.namede SUleyman ~ 
Mart 942 saat ıs de benim hUvi
yet:iımi b!'\dmn.iı olduğuna müödc
iumumi söylüyor, 

&lbııl<i S :M~ tal:ihinde -.bit 
vıırakusmds. is~ Süleyman })mim.• 
le AbdUrralunanı ik.endisiDin ta • 
nıştırdığım lbildimrck hül'iye:timi 
ve ~ lbu Z8hlt var.ıkaam&: 
ifa.de crl.Jalar. 5 Mart mat 18 o ıaı. 
1 fll" bcmm ıeşkf1lim1 ~ hUviyetimi 
Lilmediklerlni eôy!İJle!l AbdUrrah• 
ımn "- Süileyma.n, 3 mart tar:l:hli 
ifadıelcdnde~ 1stsııbuhm kvrtu-
1111 beyremı gü.rıllnde beraber bu. 
l ımdu~OOltU:lt e6YtiYerc6ı: b U"riye U• 
mi anla.tl1orla.r. 

Bu li:ı.ımml tııtmryan ifadeler 
;dctm .me:ka.mI ~. ıınivvetll birer 
ıeıil t.c.n'kll ediy&.,, 

Karn.ilof Mlerin e devam ede • 
rclcSQk.yma.nm b!r ifrideehıde ken 
d.ishJin ~yak ayak bt.line attığını 
ve 1ttr aY:ığnu <M'Jma eallruntı..k A· 
deftnde bulunduğunu r.öylcdiği 
halde diğer b:r ifadesinde i~ g(i• 
rillmelerin hepsi ayak Ustu oldu
ğumı, eok:ı.!da ve birkaç dakika ı. 

İki arkadaş mUthlo sancılQr lçcrlsin 
de krvrana kıvrıma bağırmBğn bıışla
ruıılardır, Numune hnstanestne kal • 
dırılırken de ölmU~lcrdlr. 

Va.kayıt Üırltlldar, mUddeiumumtst 
İzzet, hlzzat. lkoyınuş, Kartal hlkl. 

mi Naci, Jandarma l<omutanı Faik 
Uğur ve hükl\met doktoru Ali Rıza 
taratından yerinde yap;lan ke§lf so_ 
nundn Sefer ile Tevfiğln zehirlenerek 
öldUklerJ te8blt edllmlşUr. 

En lcuvvctll ihtimal rakıda zehir 
bulunmasrdır ki, ralnyı da, Tevfiğe 

bir mUddottfnberl aram at;ık bulunan 
berber Alinin hecllyc olarak g6nder • 
diğl anlaoılmışt1r. Berber Ali nezaret 
altın" o.lmmı~. tahkikata bnşlanmış. 

tır. 

Ala fen cıvarınflakt 
.uu srebe 

\'aein~ton, 10 (A.A.) - Aleouclcn. 
nes adaları dolnylannda cereyan et • 
mekte olan muharebe iklııcl derece _ 
dedlr. llu çarpışmaya l§tirak eden 
kuvvetler diğer çarpıomalardnlu gibi 
ehemmiyetli rnlktardıı değildir. 

Fena hava, ôevamlı ça~malııra 

manl olmakta ve neticelerin te:sbltlni 
gUı;:le§tlnnekted!r. 

* *. 
V~ 10 (A.A,) - Son rapor· 

!ara göre, Hldvayda japonlarm ka • 
yıplan §Unlardır: 

lkl uçak gemlsi, bir torpido muhrl. 
bl, ba.tınlmı.:J, tıç u~ geml.si <R!rt 
kJ'a'a.zOr, Uç .zrrblt ve birkıı.ç nakliye 
ıemıat a~ haa&r& uğ!'&tılml§trr. 

BH' çok ucalı:lar el& tahrip edilmiş • 
ttr. 

AJMl1kaD JEarlplan lae, batan bir 
torpido, ha.sara utnyan bir uçak ge. 
mlsDe dü§Orlllm b1rkaı;: uçaktan 1ba. 
rettir. 

Hrrvatistanda ziraat 
seferberliği 

Yi~I, 10 (A. A.) - Hrrvatistlı11· 
da, riroi lşlerde kullanılmak u~ 
re, ıs ile 50 ya.q :ımsındaki er • 
:keklerin scfeıber edilecdkleri söy 
l<"ıımdtte<tir. 

Bir mc ecavız 
çlnde g6rtışllidUg1lnU bildirdiğini Uç •ene hap•c mahkum oldu 
Stileymanın keneli~ ni otururken 
lıiçtımır .z:ı.rnruı görmediğini söyJeci.• Bir müddet evvel oduncu Sa-
ği b:ı.Ide, kon.dl itlyetla.ı·mm n"sıl • du.llahın beş yaşındn;ki torunu_ 
oltq> da S~..rn:t'.!l tıa.rat.mdan an.. nun, ırzına geçmek ısterken ya
l~ old~u, bn itiyatkn • bilanan Hallt'in ikinci ağır cc. 
nm ancak 1xi'tk81an tarnfmdan za mahkemesinde devam eden 
tesbit cdfL"Ilek suretiyle ~UJeymt• m~ıakemesi bu;liiin sona ermiş 
na an.l&tılm.:ı olmasının bir hnk'. Halit. üç sene haps~. Uc. s~n() 

illıJulunu tmif?S. ~leym::m:-ı amın.! hal.:larındrm l""n' ı umıj<'
'i mll .. !Jfr ptrmnğmrn ıımknt ı te. 38 lira mahkeme masrafı 
oldu~ı1 ~lundnld iddia.cın m dn i'demeğe mahkC·:n ~di'mM.ir. 

va t&ndl\§1 olduğUılu, bu adamm foto(; .,.~ 
ratmm madam Öjenlye gfuıterilmeylp ~ 
de ömerin fotoğratmm gl!aterildigtnı ~~ 
anlamadığını, TUrk ceza u.aulQ muha "-~ 
kemeleri knnunıma göre, Sddl& ma • ~ 

kammm maznunun yalnız aleyhinde ~~ 
olan delil ve emareleri değil, Iehlndt: ,, " 
olanlan da toplamasını Amir bulun. ~ 

duğu halde, bu zatın oahltlere neden ~~ 
gösterllmedlğln1 ve mUddelumumtnı.n /' 
mUtemadlyen bu hMlsede kendi a .,~ 

Jeyblerlnc olacak delltrerl toplamafn " 
ÇB.lı§tığmı beyan ettl Te: ~~ 

Herkes TAKSİM'dB K R iS TA L' a Koşuyor .. 
Yer bulmak için lutlen erken geliniz, maMılannızı telefonla evvelden tedarilc eti~ 

bilininiz. T elelon: 40099 
- 58 yaşında olan Madam ~ .. 

Ojeni Abdullah, Ornerin benw ~~ 
evime ge!iliği sırada, m~·rdi,.en . ~~ 
den düştUğünü ve perişan bir ~ 

... ,,,,,__,,..,_~=-=,_, - --
DiKKAT: Bestekar TANBUBI SBLA.BADDIN PINAR 

halde olduğunu, Örneri ica,.,ıdan :~ · daresindeki KRIST AL SAZ HEYETi, güzide bayanlan 
benim odama girerken yalnız bir ~ ZAT AKA Y'ın iştirakile 14.6.942 pazar gününden 

ve yüksek anatkir NEY • 
itibaren her pazar saat 

defa gördüğünü söylüyor ve bun ~~ 16 dan 19 a kadar 

~:;ıt~~; ~:n~::.a Oineri fotoğ- ı~ ARAYBURNU PARK GAZ"NOSUNDA Bır ınsa.n bu §artlar altında I ~~ 1 
gördüğü bir adamı dört ay sonra .. ~ ... "' ... "" iNjjfo~ılll7:.ilNf.:~~ 

t.ı N DAKiKA 
KiiçüJ< llanlaı Kuponu 

hem de fotoğra.f mdan nası ta· 
nır? Bunu e.nhyamadım. lnsan 
bir fotoğraf makinesi midir ki 
bunu derhal tesbit edebilsin? 
Bay hakimler, hakikat §Udur ki 
ben ne Omeri tanıyorum, ne d<' 1 
o benim evime gelmiştir. 

Evime gelen ve her pazar be. ._ __ _ 

ni ziyaret eden arkadaş•ın bir J l lSu ımpwıu c:ıdrnt!'ttll ı{öo(j.,rtiecıeM 
Sovyet vatandaşıdır. Bunu teş • arama ft 1f ~ uaoıA11 üı .~ 
his edC\.'TIİyor~ar!'' deli. ••.ııdıııu:ın parua llflf"'dil•ıct·kttr, ~ .. 

Öm€rle lan15tıklarI veya gÖ - •vtml' MılllJ t:Ondfıl"m okayuerılartı 
rüstüklcri hakkında bütün muhn ,, Muz Kalmak llzeft -.r111 acırl*len 
keı;e saf ahatmda hi<: kimsenin " oııııırnll'lerı IAumJ 
söylemediğini, kendilerinden baş 
ka maznun mevkiir.de bulunan ": vlenme teklilleriı 
Abdurrahmanla Süleyman ve 
Pavloftan rica ederek: 

- Beni Ömerle beraber gören 
varsa lut.fen söylesin, onu bana 
kim. nerede, !le münasebetle ta. 
nıı::tırm'etır. Bunlar hakkında 
tek bir şey bilen bir kimse v~<ı; 
bunları hakikat namına şımrlı 
olsun anlatsın. Bunu ne bilen, 
ne gören. ne de işiden vardır. 

KornUof bundun sonra parçalanan 
adamın Ömer olduğu yolunda elde 
lrnvveUl deliller olmaQığını 16J1.edi n 
cöyle hUlft.a:ı. etti: . 
ı - Ehil •h1bre maktu!un SCHO ya.. 

amda olduğunu söylUyor, batbuld o . 
mer 2S ya.,,mdııdır. 

2 - Ehllhlbre geriye kala.ı\ parça. 
dan bu adamın htrlstlyan olduğunu 
söylüyor, hnlbukl, ömer mnsınmandır 
ve sUnnet olmUJtur. 

3 - Parçalanan adam k&rDmdıan 
bir ameliyat gcçlnnl§tır_. halbuki O • 
merln akrobalan ı.-e halt!J!l hiçbir &. 

meUyat geçlnne(llğl.nl SöylUyor. 
4 - Ot.el kA.tibl, ömerin attı 

knuçuklu ayald::ı.b1 kullandtAmı 
L6ylUyor, halbuki evinde H: gQıı 
knld:ğmı söyliyen SUleyman, ömc 
rln bBvle bir aya.kkabr!!t olmadı • 
ğmı bildir1yor. 

5 -- Ömerln iki lauJ ıara.smdR 
bir ben bulunduğu parçalardan 
anlaşilryor. Halbuki- ba.z1 şahitler 
Ömcırdc b6vlc bir ben olmadığ1nt 
söylUyor. Bu ifadeleri ve bu tc
zntla.n da.ha <}Oğaltma.k mUmltUn • 
dilr. 

Ölen adam Ömerdir demek için 
bUtiir bu itirazt mucip hallerin or 
tadan ~allrnuı.sl lftmndır. Bu nok. 
tnln.r aydmJanmad:ın ölen adam 
l)merdir dcmc-k hieblr mAnii if:ı • 
de etmez.,. 

Vakit gecikmi!'l olduğundan meh 
keme heyeti. Kornilofun mlldafe. 

• Yaş, ı 9, boy ı.a. esmer " çok 
şen, Uec t4Lll.."1Ui, her h~ eY 111• 
rile uğra,,maaıuı eena. ull Te dddl 
blr genç kız; 1)'1 karakter~~ 
vasına t>aglı. ciddi ye aamiDll -.a3 
y~l&rı.nQa., en &Z llae Wll, bir 
bayla evlenmek ı.temektedir, (N.m.. 
Şen) reın.ziDe mUraca&t • 371 

• Yq 38, kilo 70, kara kaf1J, kan 1 
gozıu, umer, .._ 1flna, altı Odalı 

olr cvı bulunan bir 'b&y&ı\; ayda 801 
lira maaş alan bir bayla evlenmek 
istemektedir, (Y,a.) Rıı:ızl.De nıtıra • 
caat • 372 

• Ya, 24, boy 1,66, kilo 66, .liyıı.h 

dalplı ~lı, eıımer, m&vl gözlU, tıb.. 

blyen.ln son •ınıtmda bulwwı, servet 
sahibi b!r ıenç; 17..18 ~ ko
yu ma vı gözlU, siyah saçlı. mutena.. 
slp vU~utıu, çok sU.1. okwıı.un ae.. 
ven, terbiyeli, f&Zla llek1 olmıyan, 171 
huylu, samımı bir genç kız.!& nleıt.. 

rnck btemekted!r. <R.T.C. 10) ...._ 
\le mUracaat • 373 

• y.._ 26, boy 467, kDo ~ bqfdıa7 
renkll,blrlne1 8tlUf muangoz •e mobll 
yacı, ayda 76 llr& kazanan allıol ve 
sigara kullanmıyan bU bay; bir eYi 
veya dUkkrı.ıu olan ııaınwsıu ~ ba,an 
la evlenmek istemektedir. t>uı da ol&. 
bilir, (Biçer) rem.ziaıt mnracaat • 37~ 

• 2' )'&fDlda. amnı. buld&J' tali 
Hıle tahsDll, btru eraıınt bG1QMD, ma. 
z1ııll tem1a bir aile km; 30.to J'q1t.. 
rmda. 70bek tahıd.lll. a#n' beflt, c:1d. 
dı. maıe ıı.an. a,ı1Jk kasancı tlO li
radan ~ ~ bir bqla ft1elL 

IDek ~. SerbMt me.a.ır -
hfbl oiulaı' lııllb•- tercih dltr. 
'(l'.IL) ......... m.Oraoıl&t .111 

• Y&f rt, bQ7 1,78 ldlo 72, 'tsoaret. 
le Dlefl'Ul, •.Jlık h•ncı 120 Ura ola.O 
blr lıa,J; ,.., ~ boyu ne mm.nutp 
bil' bayula ~·k tlıtemektedtr. 

cıo.ııet> remıdn• 111t1Juaat. m 
asına <levıım etmesi için mtıha.ke. f t ,,,..yentar 
mey:! ögl f!rlen eonra '9.&.t 14 e br. 
rnkh 

* •• 
Öğlodm aonıa aaat. H de cebe 8'11. 

DUf ve Komllof ınüdafauaıa deftllll 
etmiştir. Gudemlz flldıtI umma 
muhakeme deYam eylemekte idi. 

• Blr pnç, orta.mektep Tt U.. 
t&le be 1 erin• "geoımetrt. &ritme Uk, tl· 
zlk, klmya, biyoloji, nebatat, fraula. 
ca, neim,, denlerinl ı:nllkemmel ver • 
mektedlr. Denı •Hti 23 kuruftur, İl' 
U,JeDlmD aat 1ı.ao l& 12,IO arumda 
Gedik'paMd&. Baltpap. yoıru,urula 

ı · car at V ~~aleti iç T .car et Un1u.a1 
Müdürlüğünden : · 

Türklyede ya.ngın, rıakUyat, hayat n kaa 11fewta iflMi!e m..,m ol. 
ruak üzere kanunı hüktı.mlu da.lresiııdc tescil edilerek bugUn faaliyet ııa.. 
.inde bulunan Doğan sigorta Anonim firketi bu bN mıır.ea&Ua .tııml.r, 

Manisa ve Aydm vllO.yeUerile mlllhakatı accntellgtne flrket namına yaır 
ğın ı:ıalcliyat hayat T• Jraa mgcna lflerile meı&'W olDlü " • lfleNlll 
do,!tac&k davalarda bUtUıı mahkemelvde mUdd1>l, mllddaleyh. 've UçUnc9 

~alııa aıfaUarile buır bull;ıımak Uzere Petek Tilrk Limited Şlrket.bı! ta,.uı 
eylediğini blldirmlftlr. Ke1f11et Sigorta tirkeUerin1D leftlf ve ınUr&kabNI 
iıııkkmdakl 21'i Haziran 1927 tarlhlt kanunun hUkUmleriıııe mUT&flk gör111-
m~ olmakta Ub olunur, 

Doğan Sigorta 
Anonim Şirketinden :· 
~ Galata Sigorta Acentalığına Petek TürS Liml,. 

ted _Şırketinin tayin edildiği \lle bu sıfatla şirketimis namına her 
nevı hayat, ~m. nakliyat ve kaza sigorta muameleleriyle 
lftigaJe me%lm. ve Bal&h.iyettar bufonduğu ve mndrftr aeenta1ığl!1 
Ui Haziran _1942 tarihinde lsta.nbulda, Go~.tada., Güven hanında 
kl1n me:rltezınde faaliyete bqıhyacağı ilan olunur. 

Maliye Vekaletinden : 
Eaki nikel 5, 10 ye 20 parahkların 

dmlmaaı hakkında il&o: 
tedavülden kal. 

ır.ıd nJk.ı 6, 10 T• 30 puaııklarm Y•rtDe dantelli blı' kuruf)uklarıa. 
bnıa.s 10 para.lıklar darp " plyMaya kAıl ııalktarda gıkanlıııuf Oldutunda• 
uk1 Dikel :5, ıo ve 20 paralılüımn aı. 6. 1H2 t.arilılnden aonra tedavUld~ 
Jraldlnlması kua r lıı&ıtrrılm1f lrr . 

ıı..kO.r ufak paralar ı Temmuz 1942 tarUün<kn itibaren artık~ 
~ n bu tarihten itibaren ancak bir sene mUddeUe y&lJıW ~ .. 
dıklaıne Cttmburlyet Merkez Banka& gubelerine vo Otlm.hwQ9t X.... 
,...,..., f\JbMI olmıyan yerlerde Ziraat Eanltası §U'belert taratındaa -.uı 
edlleblleeektu, 

IDlerinde bu afak paralardan bultm6nl&rı.ıı tıwııan maı aaı:ıclüdadle 
Otlmburi~t Merkez B&ııkaııı ve Ztra at Ba.nkul .. ~ tebdil •W... • 
lert Uln olunur. < il29--MOG) 

Sandalet İhsan ııokak 23 num&rada 
(Ahmet Kma) mUracaat • 2 

Aldınmz: 
Afaltda remh:len yazıtı Mu a, 

knyucuJannıır.ıo oamlarma (1lletı 

mektuplan ldıu-elııı.ncml7tll'u ( paır.a r 

lan bartç) bl'rgllu ~bııbtıuı 41e)~ 

kadar ve taRt 1? df'n ~orıra ıddaıruı 

lan. 
(H. ~)(S. GUrcıtnl (Ş.C.K.)(42 B.R) 
ı(E.N.G.) (S4n·gi) (F.Z,) <Ş.U,T,) 

(Acele) (Ar) (H. Önsal) (GUllz) 
ı(Ş.F,) (N.N.) (B.T. 48) (N.C.K) 
(Pembeaill) (Glln 40) (Yedek Deıılz. 
ot) (E.L.) (Tekcan) (R.R.GJ (Gar) 
(T.H,R Z,) (E. Ural) (A.M,) (Ş.U.) 

(Ş.B.) (E.0.). (Na.clye Dindar) (Kt;y) 
(H.B. 888) (Yardım) (RatklT} 
(Jlihnce) (E..N.8.) (8.T. Yaln1%.) 
(wet) '(B,L.!ıl.C.) 

AmerJllada ı~ 
baloa çarpııb 

Nevyork, 10 ( A.AJ - Birle. 
~ik Am<?rikanm l&r'k sahilinde 
bir deniz lat.a.syonundq bildiril
diğine göre, sahil muhafaza 
servisine mensup tayyareler, dUn 
gece havada ~a.rpıpqk dU.~n 
iki kabili sevk lbalonun mürette· 
batından dok-uz kifiyi aramakta. 
dırlar. Şimdiye kadar balonlar
dan birinin sepet.Jnde Oç ceset 
bulunmuştur. 

1935 senesinde :A.eron balonu 
kazasından kurtulan bi~ı E· 
lintov ölenler arasında buhınma.k.. 
ta.dır 

Şahika bu iki teııtete arumda bo· 
C'.alayıp dunırkM, (Afk ~)Me.. 
kJ çittin" d~ Yapll'QI' .. Ja. 
sa bir zaman eoara mlıtl mtnt :rafta. 
Jarau eennep 'be§lqordU.. 

Mukaddes Uçurum tıllr mf !!leD ıt~ bea ~w ima 
- Ne demek lılll)oıwwwf 
- Obel bir teJ9 ~ ... 

P1lm ~yt.eoo tatlı h~, l'ft 
n OZQll geeelertn mmtu1mas hatıra. 
larlle bitti_ 
Şahika sinemadan tıkarken, mtitlal11 

bir karaıımdık lçtncte bunahp kalmq. 
tı .• o gUn karıımmda lk1 felaefe var
dı. Bunların hangl91ne lnaııına. ay. 
dınhp çıka.blllrdl ! 
Zıwalh kl7.catn ) oldakl vitrinlere 

hnkarak daJgtn dalgın y1lrftyordo. 
VRl<lt htmltz çok erJu•ndl 
Hafif hlr kahvaltı yapmak ibt1ya. 

cını ıhıyıı.rnlc, Oalnta,araJda bir pa~ . 

tac.ıyıı girdi. 
\ 'apur \aktlne kırk IM!ıı daktkadan 

fn1.la za.mmı vnrıh. Şıthlka bir kf;,edP. 
nıastınm önllne oturdu. 

Dlr tarııftruı pa ta yiyor, hir taraf. 
tıuı d·ı rllndrld ki!nbı ı:-ör.df.'n g~lrf. 

yordu. • 
"Bataklıkta ııçrlan zambak!,. adlı 

bu kJtabm mllelllfl • 1ııa.,1Angıçta da 
ııöyledlğl gibi • ~.rçf'kten bu menuu 
tnm'lmllr h~~ ı•ttnn ıılmı~tr. 7.lru, lıa. 

kr:ıınuı 

ıomnız , ... ~<'t•rrı ını VI' hu uıılyııtll'rlnl 
tın hR:'l'ntın içi ni' ı:lrmed~n JB:ımıık 

• 51 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 
kalılldetM. 

- itte ........ IMıp9I lıUw lıııakL 
kat, ..,....... ..,_ )Mll'dedekl mo..o-
IUD llÖlllel'l bea1 hJç tatmıa -...U. Fa 
ıc.at,' blı l'OIDUlaa maeııul: ''Blll~e 
mall6P olan bir lllııu cmd:YMl.nlll eq 
w.muıU lılr U&VQ411ıuJ.. ..,._, ve bu 

.ad.Jte blyOk bir bldka' .... et
mt, oluyor, 

ŞablJra Gala.._raydald ~ dille 
kAomda lıanJan .w.uı.tb'ken, Eknme 
a~lnnı lttrat edercesine açddıjma ne 
kadar Pltman oluyor.. hattı\ kendin • 
den hllfl otanıyerdo. 

PASTACI DOKKANll"•r'DA 'RIR 
KARŞILAŞMA 

Şahika puta )erl<en, ~riye iki 
erkek mli,tf'rl girdi .• ve etrafına bak. 
madan bir muaam llltble ~. 

- Garwon, bize puta geHP! 
Şalılka birdenbire tltr'l'mep ._,ıa. 

dt. 
- Amnn All:ı~rm, bu ne t~düf! 
Bu iki erkl'kten blrlıl Ekrem de_ 

~il ml:f'dl f 

• 

ŞMllm ...... _.... •ıataeak.. 
k-0..'Nlım•,...,..._ 

.,..ıııa, Da .. ...... ~ça 
....... l'mP slrf70r .. puta .. • 
_..,,bolar=•~ ..... 

Aka ~! - ..... de Şabl.. 
kUJll kar.-~! 
~ ... ........ 
~ 'hekm ...... ,...._ J1 • 

,........ Olr'll"'* ...._ sWecektL 
..-t. Elmımle ~ öylo ....... ...,twts bir yere ~ kl 
tılln kapaua ...... IJMDıa ....... 
yaiınt41ıa I' 1 •ta mecıMınlll. 

fıttıe lıılr ablllk ......_ 
Ekl"elll lıılrdftlblre M'kMllla 4llBdl.. 

ve p.rlp bir ~tlele enatr gtı.dem 
geçlrcll .• 
-0 •f! geı.aab ...a ........ 

::r-. .... .._ ........ 
........ ........, pidllv., takat, 

Şahika alclırmadL 

EIO'emla ~tordu: 
- K.lm bu laubal' 
- Bir ............. karm.. 
- Ha,.... ea111111 ... tıerfıd,.e ... --

tJbWıtı ......... ~ ... ... _ .... ,...., .... ,... .... 
.............., Çelı ...... ~ lıılr 

alle limllla' .. 
Vebaekbtl .. ' ....... . 

§ili a:rata kaUltn ldlleJoe ..... ,...._, 
41ı 

- llonlUftl', ........ .;. EZNf• • 
dl! 

-11 ... ...._~, 

- N 3 • elmı-t ~-., 
• Alem'ı 'r ı .. 

-~---···'. ~ - Buralara ...._. le.gir .... llllt' 
Pte ........ a'hpona 

muza tla lılr byll _. .- 411,Je l'I· 
raya ı-ta yemıete sbtsdl._ 

- Çok iyi., ndeldlere hürmetler,. 
fMla ......... ,,.., ..... 
sıa._ fn'Ros• eJla1 ~tle 

.aralı ....._ e ' ,... ruına 
seHp -.... 

Zknımbı arkadqı tc* plfldlıl " 
tııçb?r meY• lıuuıım:ran 1Üllddl btr 
pno. Ekreme ,..,..._ ,., ... n 

- Nuden •11tın 11111 cı•N,_. L 

l•t. (SoH JU111) 


