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Yazan: SADRI ERTEM 

B UGtl?ııı'LEIWE tt-knll> bir Türk 
heyeti Berliııde bulanmakta. 

.ıu. Bu hryetin vaı.lfcsl Tilrkiye Ue 
Almanya arasında yapdan nnlllşm.u 

• ınucfblnce TUrklyeye ,·erilecek yUz 
nıllyon m:ırldık ııll.ih mulw.veleslni ım 
zalam:ıktır. 

Alman;:1a ile yapılan bu mukawııc.. 
ye mütt'na.7.ır ol.&rnk lnglltercden de 
milli müclııfna.mız.ı kU\"\·etıendlnıcek 

bazı mıılzomenln geldlğl, met<clı\ '\"Bk· 

tile l!lmarlanmı' olan denizaltı ve t-Or. 
pldolara llınanl::ınmızda bsyrok çeldi. 
dlğl gene dünya radl olnrı ve aj:ı.n tar 
tamfmdan bcllrtndl. 

TUrklyenlıı blrblıinl kıyasıya imha. 
YD ~ı~n ıı.ı muharip zUmrc ortasın~ 
da lll7.ettiğl bu rn:ınuım çok orljlnal 
blr olaydır. Fal'8t blidlsclerl sathi lıir 
§Ckllde mütalca edenler için meselenin 
lmlıı mlişkUldllr. Çllnkü dünyanın iki 
nmlıarlp zümreye nyrıldığ'ı, blrblrlne 
aman vermek istemediği bir wmıı.nda 
her iki tamttan silah alacak kadar 
ttlmBda mazhar olmak tarihin pek 
uıUsUısıın bldlsclerlndcııdlr. 

Bu mUstcsn.ıı. Anı seçmek ,bulmak, 
ve batt.A bir hakikat halinde tarihe 
tnaletmek Tilrk dlplomll81slnln, Türk 
realist görü tlııün escrldlr. Türldye • 
ilin bu mlbtt ıa durumunu izah lçl.n 
ev...-elA, dünyaya bizim, gorüşfımllı.le, 

latfklAJ harblndcnbcrl tcko\'Viln eden 
Türk uwlycslndcn, Tlirk ır..llınll eti ile 
bakmak IAmndır. tstlkllU harbi ile 
baŞlıyan Türk Zijınlyetı ncdlrf Ht'r 
hAdlseyi Türklyenln ls11k1Ali ve top. 
l'1lk bütilnlüğilnU muhafaza edip et. 
ınedlğfne göre mUtalea etmektir. 
:rtirk diplomasisi l~ln şu veya bu dev
let. IU ve)a bu pa7.nri)e, 5u veya bu 
ütopi bahis mevzuu dt'ğlldir. 

Çldlen \"C oümhuriyetııı tarihini ya. 
P&ı1 ıu·enslpler içinde bayatı nfzamla
:nıaktır. Blllrlı, nıhunun nizamını bul. 
Duyan, latlklil şuuru m~Cfj mem. 

lek<"tlerde prensipler bile ancak '' -
IU devlet veya bu dm'let 'taraftarlığı
na göre" tesblt edlllrdl. Devletlerin 
dış politikaları blrtakan devlet adam. 
lannın adlan De beraber anılırdı. l<~a.. 
lan adam İngiliz, fi!An adam Alman, 
falan adam Rus, fllAn adam Frannz 
tarattarı diye iş ba§rna gf'llr ve mem.. 
lekotler ı, ba§ma gelen ada.mlann to
nı&ytillertnc göre bir başka devlet.in 
alyasetlne yllzde yüz bağlanırdı, 

l'lrmlnci asır Osmanlı polltlkasm 

tla bunun hazin misalleri vardır. ".: 
~·Jetin. devleti slya9C&I terkedooeğl 
ne bir~ vilAyett bırakmasını tcrdh 
ederim.,, dlycn de...·let ricaline alt 
lllubtıralar C\'rak ha:dnclerlnde ebedi 
nykuya dalmıştır. 

bılJ politikayı bir gemiye bıığlan.. 
lllıa bir sandal halinde taMV\"tlr ('deu 
lflınlyet için, bizim dllnya görtıııümll. 
~ ruılamaya lmkAn yoktur. 

Neteklm, büyilk harp sonrasında 
l>otonya, ktiçük antant, Balkan dev

leUerı tıpkı Osmanlı devleti uımlUnde 
111, dııt poUtlka takip ettiler. Bu dL5 
Po1it1kanın çekirdeği, merkez1 bir ga. 
l'eaı yoktu. Bu harici poUtlka tıpkı 
l>ergtınt'Un elinde yaprak, yaprak 
~ llOydufu aopna benziyordu. 

Zllrtar kopanldıkça tilkentyor ve 
lılJıayet eide bir it'Y kalmıyordu. Dı~ 
Poli~ lıllflıe -.ıayu bir memle8t 
le 9'ı ftnyada Tnrk durumunu lr.alı 

.-: Devamı ı ncl aa,tada 

Bugünkü iki celsede 
Abdurrahman 
ve Siileymanın 

müdafaaları yapıldı 

Sovyet maznunların müdafaaları 
gelecek çarşambaya kaldı 

Abdurrabmanıa avukatı Şakir Ziya 
mti.ekklllnın masam oldutanu ileri 

sürerek beraeunı istedi 
Ankara, 3 (Tlefonla) 

Suikast maznunlannın muhake
mesine bu sabah saat 9'30 da 
devam olundu. 

Fvvelıi. Abdürrahm.anm avukatı 
Şakir Ziyaya söz verildi, 

Avukat mtidafaasmda, adına 
suikast davası denilen davan:n 
'filrk adliyesinde ~lin~ ender 
tesadüf olunau davalardan birı 
olduğunu, hadisenin sadece tir 
katle teşebbüs fiili olmaktan zi • 
y11dc hususiyetlt"ri bulunduğunu, 
eğer böyle olsaydı Abdllrrabma • 
mn itirafatır..a Ulive edecek b:r 
§CY bulunmadığını, halbuki ada • 
Jet huzurunda h«"Sap vermekle ır.U 
kellef olan sahıslnrm hilviyeti tet 
kik cdilece!< olursa bu mamunla • 
rm Jaalcttayin bir cürüm işliye. 
cek kimseler olmadrklannı ifade 
eilcrek: 

"- Pavlofun nntropoloJik vas• 
fr, bunun mahkeme huzurunda al. 
d ığı küstahça vaziyetler muhtc • 
rem mahkemeniz tarafından kcn. 
disine yapdaıı müteaddid ihtarlar 
onun oturduğu so.ndalyeyc oturan 
kAtillerden dah:ı çok müthie fiil• 
leıi işliyceek ka.r.ı.ktcrde bulundu .. 
ğumı göst~yor,,, 

Dedi. 
Avukat bundnn sonra Pavlofun 

hüviyeti üzerinde ısrarla dura • 
rak: 
··- Bu adanını ismi hakikat.mı 

Yorgi Pavlof mudur? bir tarih ho 
•JtlSI mıdcr? Yoksa ömrli haldka -
ten iJd bUkJUm olarak evrak mah• 
zenlerinde tozlar içinde gcc;en bir 
illın adnnıı mıd!r? Muhayyel si • 
yatik!i bir hnsta mıdır, yoksa ken 
dini bu gibi kötü hareketler yap. 

Devanu 2 ncl snyfllda 

ingiliz tayyareleri Alman tayyareleri 
Şimali Fransa Kenterburiye 

üzerinde On binlerce 
Geniş hareketlerde 

buluaduiar 

Kolonyada bir çok 
fabrıkaiar kül oldu 

1..ondrıı, 3 (A, A.) - İngiliz 
hıwa kuvvetleri bu mbab şimali 
Fransa Ustiinde ke~if taarruzları 

yangın bom
bası attılar 

--..:0--

Alman tebliği Kolonyada 
2u0 kişinın öldüğünü 

bildıriyor 
yapmışlardır. Kale ve Kapgrine Rcrlin, 3 (A.A.) - Kentarburi 
istik-ımctinden biriblri ardı smı dün gece de a.ğir ve pek ağır ça.11· 
dalgalar halinde uçaklann geldi· ta infilak 'bom'balariyle bomb:ırdı. 
ği göri.ilmüştür. man edilmi9t.:!.r. Alman tayyare!e-

Lomlra, 3 (A. A.) - İngiliz ha ri ağır ça.ptn 10,000 lerce ynngm 
va kuvvetlerine mensup uçaklar bom!.ıası o.t.m~l:ı.rclır. 
dün şimali Fransa Uzerlnde geniş Mıtn§ sahiline karşı av tayyarc
ö!çüdc hareketler yapmışlardır. !eri tarofındnn yapılan akınlar ve 
Bu hateketlerc 200 avcı iştirü Alman topr-.ıklatnun garblnde bu
etmiştir. Birçok clemlryolları, U ı lutlnrm himayesinde mUnferlt ln. 
mantarda doklar bombardnnan ~- gıhz bomba t.::ıyynrelcri taraf;n -
dilmiştir. 2 düşman mayn tarama ılan yaprl:ı.n taarruzlar neticesfn. 
gemitlne taarruz edilmiştir. de dilşman dün 20 tayyare kaybet 

9 İngiliz uça~ bu hareketler miııtir. Bunlar :ıv tayyareleri ve 
_.... Devamı 2 nd aayflldı\ _.. Devamı 2 nel sayfada 

Dablllrede reni 
tayla ve terlller 

Ankara, 3 (Hu!>usi muhablrimiı: 
dt'n) - Dahiliye Vekaletinin yeni 
ktldrosunda valilc>r ve kaymakam· 
lar nrasmda bazı terfiler yapılmış 
ve bazl nakiller icra olunmuştur. 
Bunları bildiriyorum: 

Addna. vall.si Akif tyidoğan, 
Knstamonu vali.si Milhat AllJok 
birincı dereceye, Kırgehir valisi 
Bekir Baran, GlrC'SOn valisi Mub • 
tar Akman ikinci dereceye, Kırk
lareli valist Kfı.zmı Demirci, Bil<:· 
cik valisi Rüat Şnhlnhaş 3 üncU 
<lercceye terfi etmişlerdir. 

Sivas idare heyeti azasından 
Mehmet Kurt 70 lir:ıdan 80 liraya 
yükselmiştir. Kozan kaymakamı 
Rifat Erol I.Adik kaymakamı Fah 
reddin A.h

1

rakalı, Genç kaymakamı 
Tevfik Karademir, Şavşa.t kayma-
kamı S!i41k. Gü.Da!,,. TiN_~JDlllkı" 

mı Rüştü Ürker birer derece terfı 
ctmic:1erdir, 

1sparta me-:ttuPÇl?SU Sadettin 
Sönmez Ağı'lyn. Mklolunınııştur. 
Becayiş edilen kaymakamlar da 

§UDlard:r; 
r;<ııpazan kaymajumı Reşad At

lı Köyccği-r.c, Kelkik kaymakamı 
Hamdi Giirsel Aksaraya, Tarsus 
kayuıakamı KA.r.:ıuran Tunçman 
~ilifkcye, Silif!ke kaymaakmı Ni
had Danışnıan Ta.rsusa, 'I'uğrul 
kayma.kamı İzzet Kılavuz Bozda· 
ğa, Şırnak kayma.ka.nı.ı ı.~azıı Kaf. 
tanoğlu Erb:ıaya. Bayramiç kay
makamı Şükrü Alptekin Kalcciğc, 
Bozdoğan kayana.kamı Vasfi özde. 
mir Kclkiğc, Nusaybin kaymakıunı 
Halı:ln Genı:oğlu Birlnd Umumi 
Müfettişlik yazı islt'rl direktörlil. 
illDe tayiu edilmi,attr • 

r " ingilterenin 
harp masrafı 
9 milyar lagiJlz 
Urasıaı geçil 

Amerikanın harp masrafı 
da 3,5 milyar doları 

buluyor 

Londra, 3 (A. A.) - İngiltere. 
uin harp ma.:>rafı bu hafta sonun. 
da 9 milyar ingiliz lirası yekünu. 
nu ~mıfl bulunacaktır. ıtıS9 yı· 
lmda }l3rliı.mcnt.o taratindan ka • 
bul e-dilen 9 milyar ingilız liralık 
tahsisat hemen hemen bitmek Ü· 
zeredir. 1914 • 1918 harbi İngil • 
tereye topyckUn 8 ınilynr 417 mil. 
yon ingiliz lirasına mal olmuştu. 
Vaşington, 3 (A.A.) - Amerikanın 

mayıs aymdakl harp masra!ları 

3.552.676.087 dolara yükselml§t1r. Bu 
rakam nJsan ayındakinden 300 mll _ 
yon fazladır. Bu sureUe mrıll yılın 

ıı ayı içindeki bUtUn masraf 
22.130.946.353 dolara yükselmi§tlr. 
~çen dilııya harbinde blrle§ik A • 

merlka yılda 18.500.000,000 dolardan 
dolardan fazla hJçblr zaman sartcL 
memif, bunu da en maara!lı yılda sar· 
fctmlgU. 

Mayıs ayı içinde Ol'du için 
1.496.000,000, donanma için 
1.228.000.000, kiralama ve 5dllnç 
verme için 262,000,000 sartedllmlııUr. 
Hllktımettn doğrudan doğruya olnu • 
yarak harple Uglll masratıarı 

400,000.000. dolar olmuştur. 
Aynı müddet içinde vcrgt ve ba§ka 

kaynaklardan bo.sıl olan gelir 
10,306,802,877 dolardır. Açık 1 • mU. 
yar 653 nıJ!yondur 
Mayıs sonundnki borçlar 74 milyar 

doları geçmekteydi. 

Hindistanın ,imalinde 
örfi idare ilin edildi 

\'L}I, 8 (A.A..) - Hfndfstanm §lmnl 
batısında ynpılan engelleme ve sul 
lcaslcrdcn dolayı örtl idare ilttn edil· 
ml§tlr. Engelleme harekcUerl bilhas· 
sa. tre.n yollarına kal"f}I yapılıyordu. 

Hava 
Akınları 

l'aı.an: BiR MUHARRiR 
A L:\IANYA ü<ıtüne yapılan 

İngiliz Jıa,·a akınlannın he
defi düı:m:ını sulha mecbur etmek 
dei;ildir. Almnnlarm İngiltere ü
zerinP. bir s.enedt'n fazla müıl<letle 
ynııtıklan hava akmlan, birçok bl. 
nalarm yı'kılmasma ve birçok in
sanların· ölme&ine sebep olmakla 
kalmamııı, tngilizlf'ri bir hayli yor. 
mus, fakat lngilterenin mukave
metini Juram!UJ'lı~tır • 

İlk 7.aıwutlarda .~imanlar. !limdi 
fo ... ilizlerin yaptığı gibi, fazla sa. 
yıda u('.ak teşldllerlle bilyük kütle. 
ler halinde ha,·a akmlarmı t.ecrhbe 
etnıi~Lerdl: fakat bu o uliin fazla 
tayyare kayrbına 4'Cbep olduğunu 
cabuk anladıl:ı.r; kü~ük f11olarla 
d11ha 'tik V<' devamlı hücumlar ;)-'&p
rnatra ha laıblar. İngilizler de, 
kendi ,·erdikleri rakıunlarl:ı, Ko. 
lonya üıerinde 44, E<ısen Uzerlnde 
35 tayyare kaybettiklerini blldlri
yorlar ki, ortalama, günde 40 tane 
demektir. P.u hürumlar her ~ün 
bu Şekilde dC\'8Jll ederse tngifö:. 
ler ayda 1200 ve ~enede 1WOO u. 
rak kaybedeceldt'r dem<'ktir ki, bu 
miktar, kendi lmalit mJktannı bir 
hayli ge4;er \e z:ır:ır hesabına kay
ı:1Qlunur. Netekim İngiliz ba..5,·e
kili Çö~ll, son nutkunda böyle bi
lier tayyare ile hücuma devam c. 
dilmiyeceğfnl, icabına. göre başka 
usullere mürac:aa.t edllece;';ini !Wy. 
le<ti. Yine hundan clota.yıdlr ki Al
ınutlar, ita hleamlan ce'\'ap ela. 
rak İngiltere Uzerinde yaptıklan 
ekmla.rda bin ta)'JWC lrullanmai• 

Elden ele geçe geçe im hale gclcn Kapuzzo lml l.nln bir fo1ogra.fı 

Alman tebliği Libyada 
Merkez kesiminde Muharebe 
çember fçlne ahnan devam ediyor 

Sovyet ıngilfzl~kı yen 
grupları silahı büyük 

imha edildi ış gördü 
--0--

Sovyetler 1500 ölü. 
2000 esir vardılar 

Berlin, S (A.A.) - Alman or
duları b:ı,ıtumandanlığmın telıliği · 

!!fer.kez keabr.inde yapı!an mev 
lii taarruzlar çenber içine alınmış 
olsn düı;ıman gnıplannın imha.siy. 
le neticelenmiştir. Bu muharebe
ler neticesinde düşman 1500 elen 
faz-1a ~ü, 2000 eair, 54 top, 287 
m:ıyin ntnr ve D"..cldneli tilfek, 3 
tank ve 4 tayyare kayl:etmi§tir. 

_.. Devamı 2 nel s:ıyfndıı 

Loııdra, 3 ( A,A.) - Libyada 
muharebe yeni bir şekilde inkişaf 
etmektedir. Mayn tarlalarm.d.rn 
geçen mihver tankları doğuya 
doğru ilerlemektedir. 

Büyük çarpı§malar elan devam 
ctmektedır. Kahireden alman 
bazı haberlere göre mihver km·
vetleri rica.t etmeğe başlamışlar
dır. 

Vişi, 3 ( A.A.) - Libyadaki 
harekat hakkında Kahireden !:>a
zı haberler mihber kuvveUeri
nin gazala ve Bi .rülhakim arasın 
da bir noktndan girebildiklerinı 
bildirmektedir. . 

Londra, 3 ( A.A.) - Şimdi öğ
renildiğine göre, Libya muhare· 
besinde iki silah mühim rol OJ. 
namıştır. Bunlardan biri Amen
knda yapılan Libya cephesine 
sevkedilen Grant isimli tanktır. 

fü:r.nm göımemi<olcrdlr, Almnnlıı- Bu tankın ağn·hğı 28 tondur. 
rın batı oeplıcslmlc bundan daha Bir de mühim bir rol oynayan, 
büyüt: tayyare teskillerine ahip ağır t~sav~r top~dur. ~u en 
olduktan nıalümdur: kaldı ki do. k~lın çelık mıhv<:rlen dahı dele-
ğu ı:ephesin<le henüz taarruza ba la 1 bılecek k~cıı:ett~ır. w 

madıklaı'I için, malızurlu gönnenln .Gran~ t,1ph ag': tanklarda ag1r 
olsalar<lı, fn~ilk-re üzerinde bü- mıtralyoz;er dahı vardır. 
yük tnyy.ı.re ekipleri lmllanahilir • 0 

reroi. naıbuki Alman _ r.a. har Yunanı·sıana 
bi bil! lamadan enel hile, Alman. 
lar, tnı;ilterc üzerine hu clcreee • k d . , 
bü~·Uk S&)'ll:ırtfa uçak t.aarrmm vıyece gön er. 1 • 
~·apmanın lüzumsuzluğunu anlnmı<o 

bu~::~~o~:~klannm bu 1000 mesi meselesi 
rakamına \'enllklerj husm;i l'hen1 ---<>-
mi~·etten ·;,; :ınl:ışıhyor lı:i maksat 
claha zlya<.I' mane,iynt üzerine 
te~ir yapmaktır. Böylece, hem 
doğu cerheslnde \lnıanlarm ]{ere 
te \'e Jlarlrnftn kazandıklan mu
\'Bffakıyetlerin ft-.,irinl a7.altrnnk, 
hem de ba,tıya<'ak olan büylik ta. 
arruzda Rusların mruı<'\'lyntıııı ) ilk 
~~itip Alma.ulan ~a51rtmak 1 tlyor. 
lar. Uhinof birkaç <lcml'<'lylc 
,\nı;lo-S~onlann ilıind bir ceıı
he açınala.n :ırt olduğunu öyle. 
mişti. Şimdiye Jmdar hu cepheyi 
açamıysn deınokra iler, ya bu U· 

rak taarnızlariyle iktifa etmek, 
'\ah ut bir ihraç h:ırel<etine hazır. 
İanmak i..;t h·orlar. Lord JlnJlfax 
bu ikinci ihthn.-ı.li t.eyld erler SÖ7.· 

ler !'lürlemistlr. Eğer hakikaten 
hövlc İ<ıe tnı:ili'l ha,·a ta.arruzlım 
clıl<li bir mana alır; hö~·ı,. del:'il .. ~. 
\lmıınlann mulcah<'le~;nı d<' da\·et 

e<len bu akınlar. iki tarafın hnrp 
( .. tllı!!al kuvvetlerini hir clercceyr. 
kadar azaltmal<la beraber, blr Ü· 
rü nıasum halkın ölümüne -.cbcıı 
olmaktan ha ka hir netice vermez. 
J:mıılara. haldki vnrdun da bıı ak111-
lafta a~ın. Lth1nl)fun ~C\yteıliği 
gibi ancak ikincl bir cephe ~mak
la yapılabilir. 

lsveç h kllmetı 
Milıvercilerin cevaplarında. 
ki bazı noktaları aydınlat. 

maya çalışıyor 

Lo1ıdra, 3 ( A.A.) - Dün avam 
kamarasında bir mebus, Yuna
nistana kontrollu yiyecek mad 
desi gönderilmesi işinin ne saf
hada olduğunu ve lsveç'in del8... 
!etiyle Alman ve İtalyan hüku
metlerinin memnunluk verici bir 
yardım planı kabul edip otme. 
diklerini somnı.ştur. 

lktısadi harp nazırı Foot şu 
cevabı vermiştir: 

Alman ve İtalyan cevaplarında 
mevcut bazı önemli noktale.rm 
aydınlatılması iç.in İsveç hükfı. 
metin~ yapılan müra<:a.ata henüz 
hiç bir .cevap gelmemiştir. 

Bu iş için Vatikana müracat 
edilebileceği ha.klanda ileri sHrü
len bir mütaleaya Foot şu ceva_ 
bı vermiştir: 

İsveç hükiimetinin bu cevah 
mih~r devletlerin~i a!m&k • 

I :~:ı geleni yapacağından e-



1. - EN 50N DAKİKA -3 RAztnA:S 10&.2 ÇAJU;ı\MBA 

\:J!lümj1 Suikast av ası 
Alman tebllll 

JJUtta.rnfı l ucl !ll)facla 

_.. Battaratı ı ncJ sayfada Dlışm.an tnmfmdan bir tümen:ı.n 
mUmkltrıdetlldlr. Oıllar baklkati ancak bülgc~i~e ~prla.n ant taarruz cluş. 
bir mucfze ,,eklinde iuaVTU.I' edebilir. m__an ıcın agır ka.yıplarln akamete 
ıer. Ba b1Jo mud&e dellldlr. Mucl7.eden ugrrunr11tır. Harp sahasında dtiıt
lnrneUI baklkat blsıslne Tfl tıatınm roan 400 den fazla ölü bıro.km1o • 

-- Baftal'afı l ncl aP)fDdll 

nıağa vakfetmiş bir çc.le reisi mi
dir? .. 

ta.rdığuu ve yaptıkları bu hıı.rcl<eUeri suikast hadisesini bizzat hazırla- Halla l>lr Türk eYlAdı oldatunu, mem· 
daha sonra ::M:oskovada nruııı ızaıı et· drklarını iddia ve isbata çalıştı. lekct menfaati naınma allealAden ba. 
tlğtDi ve bu harekotln bUtUn dünya Bu sırada saat 12 yi bulmuştu. ıWarınm canıamu fvdıı. ettlklerlnl, 
proletcryam için bir ~ora olduğwlu da Avukat söyliyeceklerinin daha kendisinin cahil, okuyup yumaaı oL 
anlatarak mevzuu şahlUerln ifadele • uzunolduğundan öğleden sonrakı mıyan, znvaııı bir berber oıduğwlu 
rtne nakletti. celsede devam etmesine müsaade Parti me11Bubu olmak, komünist 
A\'Ul{AT KOill\1LOFLO PA\'LO istedi. Talebi kabul ve muhake. prensiplerinden anlamak ve bu dava 

blr prenalpe Mlılp olmanm wrimldlr. lır • A..vukat bundan sonra konıUnizm 
ıı ren~plerine, bu prensipler; ne 
··uretle kuvveden irile çıkarmak 

istediklenne temaıı etti. U:r.un i'" 
:ı:ahlar yapanık, Marltsb:min dün • 
\·a ihtnlli yapll'.ak gaveslnin ba.§ta. 
:eldiğini ve hmı:ızl.:ı.r gibi radyo 
ı·a.o,ıtalarile nasıl bUtiln malırı:m\ 
\•etlmlte ge1dik1nini, onların bll • 
Un arzularının bOtun dUnyayı kı-

~ıı renge boyamak olduğunu, ga• 
·etcierle, radyolarla nruul propn.. 
?anda ynptıklarınr ve bir gUn gC"
lip İspanya gibi bir memlek~ti nn-
6:1 kana boyndıklnrmr, ideal t.a§ı
mak yerine para kazanmak mes.. 
leğinl kendileri için bir nat itti· 
haz eden bazı adamların nasıl 
Moskovanm ajanı olarnk geı;ind ik 
terini bu kml tehlikenin bir mem 
leketi ne kam, ne sefil gllnlere 
:ıürU'klt>diğini uzun uzadıya anlaL 
ı ı. Runda:ı eonm 1.sviçre cumhur. 
re..~inin komünizm hukmda yaz • 
r:lı~ bir esere temas ederek, bir 
tHinya prolet!ı.ryıısı nıunma komu .. 
nistlerln işledikleri cinayetleri i. 
~nh etti, Leninin "komUnfst par. 
tisi menfaıı.tfne i!Jlencn her tUrW 
fiıl ve hareketlerin mUbah oldu • 
ğu., yolund'lki :XSzlerint zikrede • 
rck ihtilll ynpmarun komUnlstlik 
mensupları için bir ideal olduğunu 
r.öyledf. İ&Viçre cumhun-eisinhı 
yazdığı kita.plen parçalar okuduk. 
tnn ve bıı .sözlerin şerhini yap • 
tıktan sonra s()zU tekrar komin • 
ter fasliyete intikal ettirdi ve 
ünh•en;itelerde, spor yurtı::mndu , 
gençlik cemiyetlerinde yapıları 
propaganilabırı Uı.hlil ettJ. 
,\ YUKı\T PA \'J,OJ~ Ozımt!\'PF. 

DURUYOR 
Yüz defter 83.yfası kadar tutan 

bu müdafaaiamede a v u k a t 
Şakir Ziya bu davanın en kor
kunç siması Pavlof üzerinde du
rurken maznunun sırtan gülüşü, 
hilkaten mücriım vasfı ve tipik 
konuşmasına işaret et:tJ. ihtf'la! 
\'e anarşi yaratmak için Sovyet 
hudutları dışında komilnistlerin 
geniş faaliyetine tekrar temas 
ı""dcrek bu son hadiseyi şöyle tah 
lil eyledi: 

" -Bu defaki teşebbOsleri 
Tilrk - Alman dostluğunu boz. 
mak gibi mel'un.ca bf r maksada 
,,atuftur,,, 

Avukat bundan sonra Abdur
rahman, Ömer ve Süleymnnın bu 
1.eşkf!atm korkunç dişlerine ken. 
dilerini nasıl kaptırdıklarını an
latarak, bugün maznun mevkiin
dc olan milekkili Abdurramın 
mastmı mevkiinde yer alrnağa 
hakkı olduğunu söyledi. 

1938 barblnl Türkiye Türk 7.a"iye • Cephcnln şimal kesiminde Vol· 
inden mtltalea ettL Ve tstlkamettnı kof'un bataklık arazisinde şidde·. 

FU~ ELE BAŞILIKLARINI me öğleden sonraya bırakıldı. nm bir mUdafU bulunmak gibi ioterl; 
buna ıröre ta:rtn etti. 

Harbin hedt'ftnl, hangi tczatlann 
blokları kıyasıya çarpı tırdığnıı bili. 
yordu. 1'1Ucadcle eden kuvvetlrr şöyle 
bl r ta anife tabi tu tulııblll r: 

1SBATA ÇALIŞTI Saat 14 de mUhll.kemeye tekrar ba.§. kat1'yen a.lAkaııı olmadığını, Yugos. 
G-Otird.lgi misallerle mUekldll Ab • landı. Şakir Ziya Kafaçay, moda.ta. lavy&da iken memleketin her ha~l 

dUTr&bmanm bu l§le olan altı.kasını, nama devamla, üskUp konsolosumu. bir mmt&kaamda bir ~ aahlbl olmak 
Pavıotıa Komllofun bu tuın eleba§l zun Abdurrahmanın komUniat olduğu, 1çin igçl parti4lne girdlginl, fakat bu .l - BllyUk harbin mu:ıhcdcle.dnl 

de,.·nm ettirmek Jstlycn demokrasiler 
il - BUyllk harbi~ muahcdelcrlnl 

ortadan kaldrunak. dünyayJ ycnlclcn 
taksim ef.mC'k Jstlyen mağlOplar. 

c o uklarmı labtıta çalıftl. orada da, bazı kimseleri ltomUnlst cemiyete ~ hakiki mAna ve 
Verdiği izahat araamda Omerlc yapmak için çalıştığı ve bu sebepten maksadını bilmodlğ!.ııJ, yalnız l§ buL 

Komllofu beraber g!lrdUkleri yolunda dolayı hakkmda tnhklkat yapılacağı mak ve aç kalmam&k için bu cemlye· 
öjeiıi Abdullah ve kapıcı Klrkorun f· sırada O IıUptcn kaçamk Türkiycye te girdlğfııi, tek gayesinin wtura ve 
tadelerinl babrlıı.ttı ve diğer §nhlt tU. geldiği yolundaki mutalcnlarmm kat'i. makas kullanmaktan ibaret bulundu. 
tUncU Yusufun Abdurro.hmrı.nıa Pav. yen doğru olamıyacağını &öyledi. MU- ğunu ifade etmekte ve insanı bir hla 
lofu beraber g6rdUğtl hakkmdakf ı ekkllı Abdurrahman hakkında O'skUp ve bir hcmııeri sıfatlyl0 hareket etti· 
fadealnl tekrnrlıyarak aulkast fiili • konsolosumuzun raporunun değil, İ8 ğinl, ÜakUpten gelen ve muhteviyatı •• 
nln Pavlof Uc Komllof tarnfmdan tı:ı.nbul eFlyet mt.ıdUrlllğUnUn Abdur: nın ne oldu~u bilmediği bavulları 

Dl - DUnyayı sosyalist ('JS:lSlarn 
göre J·enlden kunnal< lstlyen ve bo 
harp tezatııırmda.n kendine hbııe çı • 
karmak lstlyen komUnl t t kkUllCJ'. 

hazırlandığını iddia etti, rahmanm bir sulhaıl görülmediği yo· doetunun bir ricamnı yerine getınnfş 
Pnvlofun bu şahitlerin ifade- !undaki tezkere.sinin nazan itibara a. olmak tcın bunıan Sovyet sefanıtha. 

lerinc blitün oolselerde yaptığı lmınam Ilzım geldlğjnl. bildirdi ve yi. nesine göt1lrdUğllnU beyan ederek : 

it. az) aku d U ne Oaktıp konaolosumuzun Abdurrah· ı ır arda nasıl ten za üşt · manm Boğazıarı Sovyotterc bırakmak REİS HEY BE:s' AJA11ı· n,;GtLIM! 
ğünü ve bütün bu tenakuzlann 
birer maddi delil olduğlnu bildir taraftan bulunduğu sadedindeki söz. - İddia makamı benim lçln '•Ajan" 

terini şiddetle reddetti. diyor. Bu kelimenin ne olduğunu sor 
di ve milekkiH Abdurrahrnanın Şakir Ziya bundan sonrn, Pavlot'la Jum. •·casu.a demektir,, dediler. RI~ 
lbu mesele ile olan irtibatının hiç 
bir zaman suç teşkil etmediğini , Abdurrahman arasında geçen bir mu. ederbn, reis bey, ellniZI vtcdanınızn 
onun komünist olmadığını. şahit. havereye de teınaa etti, Pavlot'un bu koyarak dU§tlnllnUz, benim bu hare. 
!erin ifadelerinde de Abdurrah- münasebetle Abdurrn.hmarun mUcada.. ketimde 11.janlık yapacak ne var? 
manın hakikaten bu i le alfil<ası leye hazırlanmaaı ltı.zım geldiği vo bu iddia makamı bu iddiasını hangi 
olmadığı yolundaki sözlerile ve mücadeleye pek yakm bir tarihte b&f. esaslara w hAdl.ııclere Jstlnat ederek 
hô.diseleri anlatarak masumiyeti. lıındığt ve bu aebeplc Abrurrahm•nm yapıyor bunu anlamıyorum. diyordu. 

Pavlof tarafından dal.mıı. haurl&n. Sfileyman, verdiği lstldaamın bir 
ne işaret eUi. makta olduğunu tebnrUz ettirdi ve yerinde yine bir hCDı§erı sıtatlyle O· 
Rl1 IAZNUNl.ARI ' lUAl\SAl'- Pavlot'un Abdurrahmanrn ta.banca meri evine kabul ett1ğlnl, takat bu 

LARI l'iE İDİ? kullanıp kullanmadığının ıorma.smın komplo tıe ne glbl bir aıA.kaaı oldu-
Avukat yaptığı uzun izahatı blriclk sebebinin bu hadiseye Abdur. f.unu kendisinin dabl hA.lA anlıyamıı

sırasında Pavlof ve Kornilof'un rahmanı hazırlanuıktsn ibaret olduğu_ 1ığmı ifade obnekte ve : 
hakikati işkal sadedinde mahke- nu izah etu. lddJ& makamının bu mu. - Bana bu aullkaat meııolealnde blr 
mede, mütemadiyen efkarıurnu- nascbeUc söylemiş olduğu sözlerin de rol verilmiş midir? Kim klnıı tsıdUre· 
miyeyi bulandırmak ka.sdiyle SU· çok mantık! ve müdellel olduğwlu cek, ne vakit öldOrecek, bu huaualar 
aller sorduklarını, bu gibi kur- işaret ederek: bakkmda, ba.nn k1mae bir ,ey sormu~ 
nazca uydurmalara ve taktiklere ABDURRAHMAN TABANCA mudur ve ben kimseye bir §ey el:lyle. 
Türk mahkemesinin kanmadığını, KULLA?ıı'MASJNI PEKAI..ı\ rn~ ınlyim 1 Bunlar bakkmda bir oey 
'Jıürk mahkemesinin hak ve nda- ntLDtG tHALDE... diyen varea Allah için söylesin, ben 
let mefhumundan ayrılmıyarak _ Pavlot bu s5zlerlyle hem Abdur. cı.e yapml§nn!,, demekteydi. 
ha~et edeceğinden bir an §Üp- rahmamn tabanca kullanıp kullanma. SUıeyman bundan sonra hMJsc ile 
hesı bulunmadığını söyledi. dığmı öğrenmek latcml§, hem de onun ltendl bakımmdan olan alO.ka.smı uzun 
~unu müteakip getirdiği diğer bu mUcndcleye ne dereceye kadar ha· uzadıya anlatmakta ve bu mesele. 

mısallerle bu komünist takUği- zır olduğunu anlamak lsteınlşUr. ,, de. terden dolayı kendi.sinin masum ~ 
nin onları daima !kurtardığını. di ve Abdumlhmanm 'Onlvenrltcde as blgtinah oldugunu bildirmekteydi. ::ıu 
karanlıklara dalıp kayboldukları. kert kamplara lştlrnk ettiğini ve si· leyman bu ıııözleriyle hem h!klmlc; 
nı, ve hemen yaptıkları bütiln IAh kullanmasını blldiği halde Pavlot'a heyetini, hem TUrk efk!rıumumlyeal. 
suikast hareketlerinde yakayı ele ıllMı kullanmaamı b11mcdlğf yolunda nl masumiyetine inandırdığı kanaati· 
venneyi§lerinin asıl sebebinin verdiği cevabın, mUekkfllnln bu acıam.. uı izlıar ederek beraetinı talep etmek. 
~u ileri SUrdüğü prensipler oldu. !arla göril§mckten lrldldlğlnı g!Sateren teydl . 
gunu ifade etti. kuvvetli blr delil oldu~nu blldlrdL MUdataana.mcnln okunma11 bittik-

Bundan sonra müekiı:ili Abdur- Pavlo! ile J{omllof'un bundan 80Dra len sonra celseye nlheyet verildf. 
rahonıanın rtıhi durumunu bahis ömeı't koz oıarnk ele aH!iklnrmı ve o. 
mevzuu ederek onun nasıl komU· nun Uzcrlndc lştemeğe bll.§ladtklannı SOV'i"ET MAZNUNLARA 
nist sempatizanı olduğunu, geçir- anlatarak: l\ICDAJl'AA YAPIP 
diği hayat şartlarının onu nasıl - Abdurrahmanın Ankara sulkaıııt l'APMIYACAKLARI SOUULUYOR 

MUcadcle oonlar nrasmda haşladı, 
Büyük hnrbln flOnunda doyınu olan 
ve sulhU idame ettirmek lsti_lm demok 
ra 11 rle btiyUk harbin rnağlQpllU'ı, 
ltalya ve .Japonya gibi dinamit<, 
empcr~-allst de,·ıetıer arumda ce.re • 
yan ediyordu. Tezadın mahiyeti ma. 
lnmdu. 

Sosyalist devlet ~n !Jt'll1e harbe 
girinceye kndar Ad ta dinamik em. 
pcryatıstıcrtn safında gözllktu. Onun 
bu \·aslını izah edecek söz:lerlmlz var· 
dır. Netcklm bugUn de demokra Derle 
ltblrllff için yapacaj;l izahlar "'B.l'dır. 

HIU' lkl harekcı. c•• takttk e8881ara 
göre mazereUlycbllir. Onun anlaşma. 
ları ve yahut harıı edlfılnl kendi dün. 
ya g-örü,u izab eder. Bize gelince bl. 
zlm bUnyemlz harp sonnı!l1J1da tılhak· 
kuk etniış ''milli bir bUnyc,. idi. Bu 
bllnye ae emperyaU.ttır, ne de dllnya 
lhtlh\11 tezine dayanır. 

Bu bllnye emperyallurı ne dövU..,e, 
dövil3e tctekkUl etmJııtır. BUyUk ka • 
pltallııt bir bUnyeye aahlp olmadığı 

lçln ımıf t~7.&tları onun karal<t<ırl tL 
zerbıde mUeMlr olmrunı tır. 

Bu iki vıwt bizim aoayetemlzl bu 
harp lçindo emperyall•t mUcad.ele 
ııaflarmdan ayın!ığı gibi, sosynl111t 
empcryaU.t mOcadelcdo de tnrafsız 

bırakmıttır. 

Ta.rafsız Tllrkl~rnln mevcudlyeU bu 
~rtlarm neti idlr. Tllrklye bUyUk 
bloklann mficad"'lc ettiği ıuJuuııa or. 
tu.-ıda her taraf l~ln blr itimat ve 
enmly ı mmtakuı oımu tur. Her ta
raf blliyor ki, biz bugfinkU ve yanııkf 
•11Ah1anmızı hlı;blr zanıun bir taaı-

ruz için kullnnmı;l·aca.tız. Bl.ıJnı allA. 
lımın kim olursa olsun blz:lıiı toprnk. 
lardan bir karı~ Jç~riye adını atanın 
göfstlne 1aplanaeak, lrıtlkllilden fcda
ldrlık l.!ltlyeınln kafumda pa.tlıya • 
caktır. !ııte blzlm pronıılplnl cllmhurl. 

li mevzll çarpışmalar devam etmı 
ı.ir. DU!}marun mühim inııe ve ik· 
mal hatlan Alman tanrruzlarlyle 
tahrip edilmiştir. Alman pike bom. 
bardrman tayynrcl~rinin yardımiy 
le düşmanın mukabil taarruzları 
akim knlmış ve 82 Sovyet tnnkı 
tahrip edilmiştir. 
Alınan muha.t'E'be tayyareleri ka.. 

ra deniz sularında b.ir Sovyet ka . 
'ilesine dıı.h:iıl bultlll3D. 3000 ton
luk bir petrol gemisini batırmışlar. 
dJT. 
Mumıanak Jimanmda Alman pi· 

ke bombardıman tayyareleri 6 bü
~·ilk nakliye gemisine ağır çapta 
bombalar isabet tet.irmişlerdir. 

21 mayıstan 1 hazirana kadar 
SovyeUer 6010 tayyare lmybetmi 
lerdir. Bııntamı 496 sı hava nıu
hareb~lennde, 34 U hava batarya. 
ları, 14 U ordu te~killerl tara.fm
dan düe!iriilmU3 ilst tarafı yerde 
t:ıhrip edilmiştir. Aynı mUddet 
içinde şar~ cephesinde 33 Almnn 
tayyaresi kaybedilmiştir. 

Londra, 8 ( A .A,) - Rwı cephe. 
sinek mahalli çarpıgmalar vukubul . 
maktadır. 

Moskova radyosu, bahriyeye alt 
uçaklarm denlzdo 4 balıkçı gemisini 
batırdıklarını ve blrkaç tanesini de 
hasara uğrattıklarını bildirmektedir, 

1kl sahll muhafaza. t;emlslne de ta. 
~ edilml§Ur . 

Alman tayyarelerinin akını 
.lin§t.a.rafı l net sayfada 

deniz topçulan tarafından dUşU • 
rUlmU5tUr. l Alınan tayyıtresi .ka. 
yıptır. 

İngiliz ha.va kuvvetleri 3 had
ran gecesi garbi Almanyada birkaç 
mahalle karıµ hı:rpalanın taarruzla. 
n yapmışlardır. McskOn mahal
lerd-0 ve bilhassa Duisburg'da bU. 
yük yangınlar Çikanlmış ve umu
mi binalar mühim hasarlara uğra 
m115tD'. Gece avcılnriyle ha.va bn 
taryalan taarruz edan lngiliz tay. 
yarelerinden 14 Unfi dilr;UrmUşler
dir. 

lnglliz proi)agarıda.stmn Kolon. 
yaya ynprlan ha.v:ı taarruzunda bir 
muva!faktyet eseri o•sn 20.orıo ki
ı...fnin öldUrfUdüğUnU iddiıı etmiç 
clmnsmn rağmen :lııgi>lz taarruzu 
neticesinde bu achlrde 200 kişinın 
füdUğU tesblt eriilıniatir . aldattığım, hakikatte Abdurrah 

manm asil ve temiz bir Türk a: 
ilesinin evladı bulunduğunu, Yu
goslavyada Annn adlı bir kadın 
tarafından nasıl aldatıldığını, 
Abdurrnhmanın Anna'nın tesiri 
altında kaldığını. onu bu tesirle 
uzun zaman dinlediğini, fakat ts
tanbula geldikten &0nra fikriya
tında bir sükfınet hasıl olduğu. 
nu ve sol cereyanları takipten 

ile maddi veya ruht hiç bir mUn.n.ııebe... 
U yok tur. Ömerin dinamik bir lhtl_ 
!Alcl karakterlruı mukabil, Abdurrah. 
manın gayet uyıat ve sUkWıeU sever 
bir hali vardır. 

Yarım saat sonra muhakemeye ;\·et devriyle birlikte ko3du#umuz dıı 
tekrar ba§landı. TercUman vaaıta· polltlkaıım fonnuııı budur. 
siyle Sovyc maznunlara. mlldataala. 1 lUuharlplcrln iki tnranı olıınık bir 
rmı ~apıp tyapmıyacaktarı soruldu. leştlklerı nokta da budur. 

ingiliz tayyarelerinin akını 

uzak kaldığını bildirdi. 

Söylendiği gtb{ Ömer, Abdurrahma· 
nın değil, Abdurnıhınıın ömc.rın ta. 
l!lrl aıtmda kalmı§trr. dedi, ve sözUne 
devn.inla: 

Kornllof, mUdalaasmı huırladığını )luharlplerln bize 11l1Mı ,·cmıekte 
bildirdi. Pavlof ise bu aym 31 rinde bunun ı~·ln raydoları vardır. ÇUnkU 
iddianamesinin kondlaine verilmlı ol . bb: b11 ııllfihlarla dllnynnı.n 3egdne 
duğunu ve lUZumu kadar hazırlığı ırulh mıntalm mı konıyonız. 
'>lmadığmı söyledi ve eğer lstenlllrsc Sı\DRt ERTF.l\I 
Dlmdl de bu nokaan.lan telAfl etmek 
ıureUyle mUdataaamı yapabllecefinl 
na.ve etti: 

Baglakl maç 
---0-

_.. .Ba§taratı ı ncl sayfada 

ncticesinda üsleriM dönmcmi§tir. 
Bir pilotumuz enğdrr. 3 düşmnn 
t<!:tlğı tahrip edilmiştir. 

JCOLONYADA FABRtliı\1-o\R 
YAl\'DI 

Enternasyonal komünist par
tisinin bütün memleket çocukla
ı~!1ı• ihtfUU, sabotaj, ve suikast 
fnlerini nasıl hazırlamağa dave~ 
ettiklerini, Ankara suikasdının 
basit bir cinayet olmaktan çok 
·~ olduğunu, bu hadisenin 
cınayetler serisinin bir parçası 
bulunduğunu, Kari Marlcs'ın e. 
serinde her tUrlü, ııahsi terörün 
~ edilmiş olmasına rağmen, 
~tbikatta bu prensibe kat'iyen 
rıayet edilmediğini ve vakayiler 
zikrederek yapılan bu suikastın 
komünist enteriasyonalı tarafın. 
dan nasıl yapıldığını, bunlar 
tarafından vuku bulmakta olan 
cinayetlerin ilk defa olarak An
lca.rada iflas etmiş olduğunu bil
dirdi. 

Avukat rnüekkili Abdurrahrna· 
nın ilk defa olarak Kornilofla 
görüştüğü gün ondan: "Türkiye. 
nin Sovyet Rusya aleyhine har. 
be gireceği zamanı kendisine ha
ber vemlCSi., ıır istediği yolunda. 
ki Abdlrrahmanın if adcsine lşa. 

"- MOekkillm yanıli vo zararlı bir 
akidenin mensubu olmaktansa, zin 
danlarda ı;UrUmcfi daha fııydal.J: ve 
doğru bulur.,. dedi. 

Avukat bundan sonra iddia maka· 
mı tarat'mdnn Abdurrahman hakkın . 

da beslenen ceza kanunu maddelerini 
bahls mevzuu ettL Abdumlhmanm 
U.:czlyc cdllmesı istenilen bıı madde. 
terle, hJç bir mUn.ascbcti bulunmadı. 
ğını söyllyerck iddia makamı taratın. 
dan Ueri sUrtilen iddia ve mutaıeaıa. 
rm yanll§ olduğunu anlıı.tarak ve bu 
nıııddeleri birer birer teıırtb ve f%a.h 
etti ve son 6!SZ olarak: 

Admira 3-2 
galip 

Reis, ne dlyeeefinl mUddclumumtyc 
sordu, mUddelumumt Pavıorun mUdıı 
taanameslnl daha lyl hazırlaması için 
kendlalno mu.aade edilmesinin doğru 
olduğunu vo bazırlanaca.k mUdafaa. Bug1ln Şeref stadında yapılan Be. 
namcleriıı tUrk~ olarak okunmuının §lkta§ Adınlra maçmın birinci devre· 
daha doğru olacağını ,çUnkü muhake· ıl 2- 0 BC§lkt.8.§ın galebesiyle netice. 
ıne he~in ruaca bilmediğini ve bu lenm4ıUr. 

Stokholm, 8 (A. A.) - Cu• 
marteısl gecesi Kolonyaya ya.pı. 
lan havıı akını sonunda çıknn 
yangmlar dUnkU &nlı gUnU e1'a11 
devam etmekte bulunuyordu. DUn 
akşam lsveçli muhabirlerden ge • 
len telgraflarda, Berlinde yalnu; 
yangmlann önUne geçilebildiği 
nin kabul olunduğu bildiriliyordu. 
Bundan başka birçok bliyilk fab
rikaların alevler tarafından sitl a 
nip süprUldUğü de kn.bul edilmek. 
tedir. 

ARDt'RRAHMANA l'APll,AX 
İTHAM 

Bundan eonra Pavıotun Abdurrah. 
mana faşist ve Troçklat diye yaptığı 
bir ttbamını ha.tırıatıı.nı.k Troçklnln 
kim olduğunu, neden hudut harici e 
dildiğini, nerede ve naaıı öldUrUidU : 
ğünU izah etti ve 1§1 pbaiycte döke· 
rek: 

- P a v 1 o t ve Kornllot"un 
bu saısataıo.n nala kabul edilmJye • 
cektir. Bu adamlar, bu lnklrl&rı ve 
bu ittiralan ile kendilerinin nıa.eum 
bir durumda oldukıannı l.ıbata çalı§ı. 
yoı1ar. lnkAr ve hep lnk4r yapmak 
surcWc hesap vermekten icUnap edl. 
yorlar.,. 

Dedi ve bundan sonra lnkAr etme. 
nln faydal&rUU anıatan t&ııuımıa ına. 
clllflerln eserlerinden parçalar okudu. 
Okuduğu bu yazılarda, pollııc Ça!lrıl

dığı zaman hakiki hüviyet ve ikamet 
yerlorlnln da1mıı. sa.klaııma.sı lA.zım • 
geldlA"f. blr oey söylememenin tayda. 
lıı.rı, pollste yapuacak her turlU taz. 
yik ve cebre göğüs germek ııı.zım • 
geldiği, ölUm ka.rfısmdo. blle bu fikir 
ve iddiadan ~ doğru ol· 
mıyacağtnı ancak bu suretle ha • 
rekct edildf#l t&kclll'de zaferin elde 
·dllooeği ba.bmd& ıKlızler aöyledL 

Buna illveten :otmilrot adlı komu • 
ııatın llU'ltnden R&ntat;ı n&811 at.ere 
ndtftnt ve bundan Bônra hep bu ın.. 

.ı.ı\r ve ııa!Bataıarta nıı.sıt yakayı kur_ 

ret ederek: 
- Türkiye seferberlik ilan e· 

decek, Sovyetler Birliğine ll()t;a 
verect:ık, bunu kainat duyacak, 
bu hadiseden sağır sultanlar bile 
haberdar olacak ~ daha sonra 
müekkilim Abdurrahman Komı. 
lof'u bu işden haberdar edecek , 
dedi. . 

Ve bu gibi s<lzlerle Kornilof'un 
müekkili Abdurrahmanın ruhi 
haleti~ anlamak istediğini söyli. 
yerek, zahirde bu çocukça göril
nen sualin çok derin manası bu
hınduğunu söyledi. 
ARDORR.l\lrnANJN RUUl Dl"
RUMV VE l'AŞAYIŞ TARZI.A.P.Ş 

Avukat müekkili Abdurrahma_ 
nın ruhi durumunu ve yaşayış 
şartlarını izaha devam ederek 
AbdWTahmanın ana yurddan 
Türldycye herhangi bir maksatla 
~ldiğini, oradaki hayatının git
tıği ve gördüğü ~cı istila ve 
tahakkümUn kendisine bu fikrin 
ancak bir sempatizanı, eski bir 
tabirle "ihvanı'' bulunduğunu, 
lstanbulda bulunduğu sırada, 
l_?Olis tezi<eresiyle de sabit oldu
gu veçhile hiç bir suihali bulun· 
madığını ve kendidisine isnad olu 
nan fiil ve hareketlerde Till'k Cc: 
za Kanun:ına muhalif bir cihet 
bulunmadığını, iki buçuk saat 
süren uzun izahatında biltün 
taf silatiyle ve komünist enter
rn.syona.llarm bütün dünyada 
yaptığını iddia eUiği türlü hadi
seleri lbu lıadisclcr arasında bir 
yakınlık olduğunu ve binaena· 
Jeyh Pavlof'la Kornilof'un da bu 

- Abd:ırraliman Cilzalandınldığı 

takdirde - ki bunu bir an bOe dtL 
§UnmUyoruz. Ömer maddeten yok e. 
dilcllğl gibi Abdurrahman dA manen 
yokedllmi§ olacaktır. Kararınll'Aan 

ve adaletlnlzde:n bir an §Uphemlz yok
tur. Abdurrahmnnm bernetine karar 
verilmesini istiyorum.,. 

Avukat Şakir Zivanın öğleden ev. 
vel, iki buçuk aaat sUrcn verdiği lza.. 
hat 12 de bit.mi§ 24,IS de tekrar baş. 
lıyarak 15,111 de sona ermişti. Avukat 
9,5 aaııt kadar sUre:ıı izaha.tında ~le 
nen suçun Türk olmıyıın maznunla~ 
ait olduğunu, onları rejimlerinin bu 
gibi işleri yapmağı Amir bulunduğu.. 
nu, Abdurrahman Usktıptc iken ko. 
mUnlzme meyyal olduğu ha.ide tatarı. 
bula geldlkt<ın sonra bu nkrlnden ta.
ınamcn vazg~ tesadüfen bu 
maznunlarla tanışarak onların f#fa. 
llnc kapıldığını, buna rağmen suikast 
lıAdlseslyle ne maddi ne mıı.ncvt hiç 
bir at!kası olmadığını, yabancı maz. 
nunlarla tıı.nl§maeınm da TUrk Ceza 
Kanununa muhali! bir hareket oım11-
dığmı söyllycrok mOekklllnln bcraeti. 
nl lstedi. Bundan sonra reis Abdur. 
rahmandan bir diyeceği olup olmadr 
ğmı sordu. Abdurrahman mildafiln!n 
sözlerine iştirak ettiginl, 'ba§ka blr 
diyeceği oımadığını söyledi. 

SULP.:YMANIN l"AZILI 
MÜDAFAASI 

Diğer maznun SWeyman mUdafaa 
11 zımnında hazırladıtı blr tııtlday: 
reise verdi. suıeyman bu fııtidasında 

rolde. karar verllmeelnl latcdl. 2 nci devrede ise Admira takımı 
Kornllot cevap alarak, prcn.eip ıu. -ı~ılmtş ve ;y:aptıi(ı 3 golle maı;ı 

b&riyle mUdalaanaınenln tUrkçeyc _a::_2_k_a_zanm __ lŞ~t.rr_. -----
çevrUmcsbıde bir mahzur olmadığını, 
ancak müdafaa, kencll mUda!aaST oı.. 
duğun& göre, tercUmcaı. işinin de kcn· 
d1st taratmdan seçilecek, ıumat ede. 
ccğı bir tercUmana tercüme ett1rmek 
latediğin.l "bildirdi, 

Pavlof d& aynı talebi tekrarladı 

vo bU taleplerinin kabulünden sonra, 
tercümanı seçmekte muhtar olacağını 
·re bununla beraber ruaca olarak mu. 
ııntaanamealni okumak için kendine 
mOaaadc edilınealni talep etti. 

15 DAKİK.ALIK M'CZAKEREDE:S 
~ONRA VERlLEN KARAR 

Bunun üzerine hiikimler tekrar 
mU:z:ak~ devresine ~eldJcH, 15 da.
Jcikıı kadar km:ı bir fasıladan .son. 
ra şu kıırar Vtti.ijdi: 

Hd.kim h'9)'\'ll:.in Rusça bilmemesi 
ncbetiyle ma.munhı.rdan Pavlofun 
ınildafaa.nıun~ini Rusça okuma&Jn 
ılıı bir fayda hasıl olamrye.cağına. 
ınebni bu talebin rcdd!:ne ve her 
iki maznun.un müda.f:uınamelcrinln 
kendi mutcmedlerine terebme etti 
r1 erek vermek i~diklcri, aksi 
takdirde müdafa.aruunelcrini imza 
etmi~·e~ekleri.n..i bildirmelerine ve 
bu haklarının :istt"kleri ve~hile dJ. 
lcdiklerf şah?Slanı tercüme ettire
rek mahkemeye tevdi ett~rmeleri. 
ne gelecek cebe-de bu müdafaa. 
rıamelerinln oktmara.lc ve Pavlofun 
~.a?ı-bi vcçbll>3 müdafaaamı ikmal 
ııtmek üzere 1 gii.n daha mühlet 
verilmesine ve bu mtihletln ka.t'i 
olrıasma ve duru§lDarun önümUz. 

Acı bir ka ıp 
Arkadafımız Nafİt 
çocuğu bir kazaya 

gitti 

Uluğun 
kurban 

Ankaradan teessürle öğrendi
ğimize göre, arkadaşonız Naşit 
Uluğ'un 13 ~mdaki oğlu Ümit 
Uluğ dün gece elim bir kaza ne. 
ticcsinde hayata gözlerini yum. 
muştur. 

Zeklisı, terbiyesi ve çalı§kan. 
lığıyla muhitinc'e sevgi ve takdir 
kazanmış olan Ümit Uluğ'un 
ölümU derin bir tees&ir uyandır
mıştır. Cenazesi bugün Ankara
da kaldırılmaktadır. Babası, ar
~ adaşımız Naşit Ulu?, ile aileıs 
nin bü~ ele.mine iştirak eder, 
en sanumi taziyetlerimizi bildi 
rir ve kendilerine baş sağlığı 
dileriz. 

cieki ~ruamha saat 9,30 a bıııı.
lı.ılmasma karar verildi. 

Ru karar Sovyet maznunlara 
terci.ime cdiPricen reis tercUm.a.na 
hitap edere.t: ' 

- Onlara söyle .. mü.da.faa.larını 
nezahet kaidel~.i.nden aynhnıya • 
rak fahsl bir hUcumd:J. bulunmıya... 
rak hwrlu:nlar. Aksi takdirde 
haklarında takiiba.t y:ı.panz. dedi. 

Karar m11.1.n11nle.r:?. tefhim kılma • 
rak cebeye nihayet veri.idi, 

ESSES~ YAPILAN HÜOUM 
J.ondra, 3 (A. A.) - 1036 ti• 

ça.kla Esstn şehrine ynprlan ikin 
ci toplu hücum birinci hücum. ka. 
dar muvaffakıyetli ve verimli ol• 
muştur. Fa.kat bu sefer lngllizler 
taktiklerim deği5Urmck mecburı • 
yetinde kaJ.m~lardır. Buna sebep 
de hedefin fazl:ı d::ığuııSt oluşu • 
dur, Taarnız eden 1036 uçakum 
3o l tahrip cdi.lıniııUr. 

Uçak fazla.lığı kar:µsmdn roğu 
lan uçak savnr toplan hiçbir mU. 
dafaa tertibatı nlıı.mamışlardır. 

Geceleyin Alman hava Uslerine 
de taarruz cdilmlş ve uçaklann 
kalkma.sı için yn.na.n ha.va ışrkla • 
ıma pike hUcumlDr yapılarak bun 
!ıır söndUrUlmüştUr. 

Ayni gece, Hollanda Belçika ve 
Fransa üzerinde de keelf uçu§la. 
n yapılmıştır. 

Yn lngton. S (A.A.) - Ncvyork 
Taymls gazetesinin blldlrdlğlne göro, 
Ekal8§apcl ve Maycns'dan halk geri 
çekilmektedir. Colongnc aklbeUnc bu 

tehirlerin de uğramasından korkul 
maktadır • -

Bir ana ile iki ç.ocuğu 
zehirlendi 

Bugün §chreminlndc blr zehJrlennıe 
Mdisesl olmu,,tur. 

lbrahim <;av\ıo Dl!lbailesinde otu. 
ran Vesile iılmll bir ka.dm, mahalle 
.tndekl bakkaldan bir miktar dan U: 
nu atmı~ ve bununla ekmek y&PJJll§" 

tır. Bu dan ckmeflni yiyen VeaUo ve 
iki çocuğu :r.etılrle.nml§lcr ve Gumb 
hıı.stah&ııesino koldırılml§lardır. 


