
muhakemesindel 
celselerin tafsil atı 

üsküp konsoloshanesinden gelen tezkerede 
Abdurrahmanın ömere komünistliği aşıla
dığı, kır toplantıları yaptıkları bildiriliyordu 

. / 

Yarın halkın istihka ı 
am olarak verilecek 

Aldıtımız mevsuk maltunata nazaran yarm, ekmek latihkakı tam 
)'MI adam batına 800 cr&m olarak verllecektlr. 

ÖbUrgtln, elanek. gene bustıııkU gibi beher nntua lfln 160 pam 
lıeeablle dalttılacaktır. 

Fakat, bu vadyet ak gtlıılerde temadi edeoek deill4lr. Ekmek 
lstlbkakmm yarıya ID4lrllmeelnln mu\"akk&t oldutu eeuen vll&yetln 
bu aaba.b nqredlleın Uıblli'nc1e de taarlh cdllmltU. Bu suretle yalan 
bugün ve öbUrgün yanm laUhkak verllmlf olaCaktır. Mliteaklp ıtm· 
]erde c'le gtlnde aoo sram ekmfılin teni olunaca.tı kuvvetle muJa&e. 
meldir. 

· Abdurrahman bu iddiayı kabul etmedi, '"'" 
Omerin babası son hadise üzerine , 
italyanlar tarafından tevkif edilmiş t 

,(Alman Blylk Elçlıtaıa ıoı llalatı ı,ıtma 
baauıaıa içte birini kaybetmıı l 

. ..-" ..__ Ankara, 6 (Hususi muhabiri. 
Davaya nçau ın Ömer olmadıfmı mizden) _ Ağır ceza mahkeme. 

Abdurra.hmana verdi. __, _ · . 
Abdurrahman: Dsktıp konaolo&haneslnden gelen ~ 

Vunanistanda 
iki sınıf ihtiyat
ları seferber 

ediliyor 

Fin tebliği 
Bir ,5'ov9et 
aıayı imha 

edildi 
iddia eden Pavlot sinde suikasd teşebbüsü maznun - Geçen celsede Pavlor ve Kor· kereye itiraz eden Abdurrahman 

nilof için demiştim ld. bunlar yal 
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ÇiNİN BUGONB.fJ 
DURUMU 

Yazan: SADRI ERTEM 

B lRl\IANYADA Mandalaym 
sulıtuto Çin için büyük ka· 

yıplarclnn biridir. Perl Harbur 
baskını ile ba.şbyan .Japon Ustün
JüğU Çin zaı1yeSiiıden her gün 
daha korkunç bir hal almaktada. 
Çünkü heı' yelil hareket Çini bir 
ycnl set Jçine almakta, Çln mUca. 
de!e kuvvetinden her gitn bir par. 
~ kaybetinektedlr. Denizlerden 
ve :karalardan yapılan .Japon bil· 
eumlan bir yandan kebç halinde 
Çini şannakta. bir yandan da Çin· 
le mtlttefiklerin arasına müthiş 
Wr ocurum halinde sokulmakt~ 
dır. Japon b&reketl cenuba doğru 
ham madde mmtaıu.ıanna yöne).. 
ınl:J burada. kencllne lizrm olan lb-
1iyattarı temin etmlstır. 

)lalezya ve Binnanyada yaptığı 
hareketlerse doÇudan doğruya 
Çankııyıtek'in hikimlyetl altmda 
bulunan Çini sarmak gayesini ta
kip ~ektedir. llidlseler ıiiratle 
ilerledl Bugün Mandalay • Laşyo 
hattı tamamen Japonlann clinde-
dir. Rangunon sukutundan beri 
Mandalay • 1.a§yo hattı ('inin müt
tefiklerle en yakın irtibat nokta. 
sıydı. Rangun Çine glinde SO bin 
ton Amerikan malzemesi nakle
den JJli~Tfik bir limıuıclı. Vakıa bir 
&amanlar lngillıler bo yolu .laJ)f>n• 
Yaya karşı kapamışlardı. Fakat bu 
bir yandan tngiltf"renln Japonya 
He h°' getinmc.-k, lılr ll'flrllti1 çı
karmamak arzu•una t1ac1e etmet<
le beraber B1nnan,. yolonun ka. 
Pah balunınu. Amerı'kanıa ve tn. 
gflterenia Ci- •tq yaywnalamıa 
rnAnl olan Mı- teY d.-ifhtl. Ç611k1t 
bayte oa1ch Ctnlc lspoaya ara-
81Jıda deftm fdett rlifi harbe ra~
lllell hQ tarat ta nan 9e11efer lıçln
t1e ~--- barp lllnma lüzum 
g6ıtbleıdl. Le:rma g6~1Jfr 
--.. Bı1 fani da maharfp .,,.:, 
1aaı ahm.dddan jçla Amerlkadan 
~ rft>i har,1 ına.luınıetli -
h~--.W..,.,.orlardJ. \·myet bugttn 
a.z "6 ıolmamı lagiltere &ara-

larınm muhakemelerine saat 9,45 
de devam edildi. Komilof elinde 
bir mavi dosya ve bir de tnU8 
gazet.esi olduğu halde, Pavlaf da 
kucağında bir t.omar evrak ve 
ru.sca. gazetelerle beraber mahke. 
me salonuna girdiler. 

ruz bir komünist gıöi değil, bir A K y A B r..us gibi hareket ediyorlar, Rus 
menfaatlerini göWnünde tutarak 
hareket ediyorlar, guetelere yan 
hı akseden bu ifadeden maksa • 
dım, bunların hem Rus, hem de 
komünist gibi harEket ettiklerini 
i§arettir. 

Banlar polis 
mf lrezeıerını kav
vetiendlrecekler 

1 O günde 100 Sovyet 
taarruzu püskürtüldü 

Helalnld. 6 (A..A..) - i'iD ream! teb. 

Celse açılınca, ilk söızi1 Sllley • 
man fstedi. 

Rele kendielnıe: 
- Acele etme! 
Dedi. 
Süleyman: 
- Bir istidam var~ 
Cevabını verdi. 

' 

Bınıdan 80llra reis ilk IÖZÜ 

Madagaskarda 
fransız 

kuvvetleri 
mukavemet 

ediljOT 

llll lnglı tanareıı 
dl1tlrlldl 

Ben bir TD!tt mMı gfbi hare.. 
ket etmekteyim. Bu, içlmdell do. 
ğan bir harekettir. Onların ba • 
na wrmek Jstedikleri isim benim 
ii7Jerimde bi.r ln'tü değıil, üzerime 
at:ıl.ml§ bir pisliktir. Bunu ben 
tEllıizlemdde ~ilm. 

Abdu:rnhmanm av.ukatı da mü 
iMtllnhı aynı ifadesi üzerinde 
imhat verdi. 
S'OLEYMANIN ll.AHREMEYE 

1 
VERD!Ct tsrtDA 

ımte&Jdben SWeymaıun mahkeme.. 
ye ~ t&ı1ble takdim •7Mdlll 
lstlda okundu. 

1 8Qle)'JD&D bu lırtidumd& ezc:Omle 
dt;rwda kl: 

1 'tGOnlerdenbert blltt1n dtınya eıfk&· 

n umumlyealni aıüadar eden bu da. 
Ta.da sanlılar arumda yer almıo 

bulmnıYonım. Tamamen bihaber ve 
blg1mahmı. Burnmla berİ.ber ttırltçe 
)1 - anlıyan, tem. konUf&D, tah.1111 
lat. cahil bir T&tandaf olarak kendimi 
mOdataadaD a.cls bulunuyorum. 
ımtaıea beyamnd& matdurlyeUme 

meJ'dan verilmemek tızere bu dlleli • 
m!n do9yaya kcmuımumn rica edlyo

Londra, 6 ( A.A.) - VSfiden nım. tth&m edilc:Ulim bu suça 11rt blr 
bildiriliyor: bemferime f)'llik OIMın diye 8t1rllklen. 

Resmi Fra.nsrz ajansı haber mı, bulunuyorum. Komllnızm nedir 
veriyor: İngilizler, Diego.Sua.rez bilmem. Blldll'lm tıtr maka&, birkaç 
deniz üssü ile Madagaskarın di.- uturadan ttıe.rettır. öı11nceye tadar 1 
ğer kısımlan arasındaki ~- 7alms bımlarla 1&fl1&C&tmı. 1 
tandra.ka rı• berzahını kontrol Bme)'ID&D 11tfdaamda müteakip !fa. 
etmektedirler. İngiliz krtaları delertD1 bir .U.Ue h&Uııde telhla ve 
efradından 20 bin kişi taarruzla. tekrar ederek muwn oıdufunu iddia 
ra iştirak etmektedir. eylemekte .... t.üdumı f8Y1e blUrmek 

Londra, 6 CA.AJ - V!oiden tıedtr: j 
bildiriliyor: .,Komplo komtlnmn nedir, bilmem.. 

Frans12 millt ajansı, Madagas.. Bılllm ve tabaDlaı saten buna mllA. 
kardaki savaşlar hakkında aşağı ıt defUdir. KuwnUDl. ll'aklr bir • · 

.,.. l)evamı 1 nd •7fada -- ........ 1 Del •yfmda 

fmCJan slyast sebeplerle 'kapuadıir 1 
den .. dhtri mabemeliain 1lak • 

glinfordt>n !:(>k fazla tesir edecdl Jlne mlllalt cleifldlr. BU mun yol 
'btr kudrettedJr. beştan hafa haraptır. )fetraktür. 

Binnanya. yolu Hindiçlnlnin Ja. Amerika Camharrehi Rmvelthı 
ponya tarafmdan l~lnden aon- Çhe devam eCHleeelbıl bilc1inlili j 
ra açıldı ve bil:vlik bir akm hUin- yardan ancıü ba yola inhisar ede-
de mtttteflk maizemesl Çine doğru celrth-. 1 

yol aldı. Rangunun sukutundan Ba 7ol Çlamer ~ ancak .eme 
sonrs Ma.nılalayla mnt liman.lan bollk bir yohhir. Maamafih Hint 
arasmda ~ılan bir yol vurt.uile Denizbte 11lqmap 1D11ktedlr olau 
yardrma devam edildi; fakat bo- Japon demz ~rt Burayı 
gün bu yol da kapanmıı balon- tuın.ıt lmUmaı bulurlarsa bu 
maktadır. Bundan sonra yardım- 1e111bollk Yol da ortadan bJbr. 

J.1#i bUdlrlyor: Hava meydanı 

Japonlar 
tarafından 
işgal edildi 

Doğu cephealnde dQ.pıan, Luh1 cep .. 
Berlin, 6 ( A.A.) - Atinadaı besinde bir alayla taarruza ıeçmı, 

bir ajansa bi1dir iliyor: Te bir tabur kuvvetle mevzilerimize 
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Bugün resmi gazetede çıkan girml§Ur. Bu tabur derhal aa.rılmı§ 
bir kanun, polis müfrczelerinı ve tamamUe yok ec11lm1fUr. Dll§maıı 
kuvvetl~diı;mek üzere 38 ve 40 kayıp:an GOO ölüye yUkaelml§ttr. Ta
~ıfl~ .~tıyatlannm seferber bur komutanı: ve 50 er e.tılr a1maııf • 
edılmesı Jçı~, Yunan dahfl~ye na.. tır. Yapılan bir ka?Jılık taarruz sıra .. 
zırına sa1filııyet vermektedir. aıoda. dtl§ma.nm. ba§ka bir aıaymın 

Buraıı Kalkiitaya 500 kilo. 
metr.eJnescdedediı: 

Tokyo, 1 (A.A.) - Resmen blldL 
rfldlğine göre Blrmanyadakl .Japon 
kara ordusu kuvveUert ' mayıa Ak ... 
yab hava alanmı işgal etml§lerdlr. 

7'okyo, 6 (A.A.) - Tokyo uker1 
malıllllert, Akyab, hava alanmm Ja • 
pon kuvvetleri tarafmdan zapt.mı te!· 
sır ederek diyorlar ki: 

Stefani ajanıma göre 

Avusturalya 
lkinci bir 

cephe 
açıimasına 

muhaiiftır 
~ 

"Bu cephe, lngiliz • Ameri 
kan kuvvetlerinin büyük 

bir kısmını ~tacaktır,• 

Buraaı, KalkCltadan 500 kilometre 
mesa.tededlr. Kal~ta, bundan sonra, 
Japon tayyarelerinin ula§ablleceklen 
kadar yakmda bulunuyor. Japon tay. 
yarelerl, aynı zam.anda, Blrmanyada. 
ki dUıman kuvvetlerinin. denizden 
harp malzemeal yardımı, görmelerine , 
de ma.nı olabileceklerdir. 1 
Aynı malıliller, AkyabUll Hind.lata. Bern, 8 (A.A.) - StelaDJ: 

na karJı yapılması muhtemel hareket Melburndan blldlrildiğlne göre, A. 
için de ısnemll olduğuDe. ıara.r ed.lyOC'· ı vuatralya hUkClmett ikinci bir cephe 
lar. -- l'&zı111 % acı •Yfada 

Si ivrideki g6rOnmez 
adam meydana çıktı 
Okuyucularımızı günlerce meraktan meraka sürülrliyen 

bu hadi.enin talaüatını yann Haber'Je olnıyıınaz 

Boıtm zengin mtmderecatla n 1'JDl tıetifkalarla ~ 

B A. B E B ' 1 mabakku abaız 

mtınakale yollan işgal edllmlf, bu a • 
laya mahsua tren de tahrip oıwım111-

tur. 
2' Dlaala S m•JU aruındaki ıdd· 

dette Fin kıtalan cephenin bu kelll • 
m!nde dilfmaıım 100 kadar taarruzunu 
pllakllrtmtl§lerdlr. Aym devre M!!•mı 
da dllpıan kayıplarmm •Jllll bUıJeır. 
ce &llytl bulm111tur. 

----o----
Sovyet tebliği 

Mo&kova. 8 (A. A.) - R5yter= 
Sovyct geceyarısı tebliği: 
Be§ Mayı3ta, cephede lStıemli 

hiçbir hAdi.se olmamıştu-. 
Doğruluğu ~ haberlere 

göre, 2 Mayısta evvelce sôy\eııdiğı 
gibi 2S değil 31 Alman tayyazeei 
tahrip edilımiştir, Dört mayısta on 
iki Alman tayyaresi tahrip edil • 
miştir. B!z sekiz tayyare kaybet.. 
tik. 

Koregidor 
teslim oldu 

Manili körfezindeki 

M ıtalllıem adalar 
da ıaı onlara 

verildi 
Vatlngton, 6 (A.A.) - Koreaidor. 

run leallm oldutunu bildiren harbiye 
nazırJ.*1 teblitl ,ayle demektedir: 

''KOregtdotdan g6nderllen bir me· 
saj, kuvveUertmızı.n mukavemellnlD 
son buldufunu bildirmektedir. Ç&r • 
pqmalar durmu,ıur. Kanllll körfezin 
deki mllatahkem adaların teaUmlııe 

alt ml!Akereıer devam etmektedir.,, 
Pasifikteki mUtte!lk umumi karar

gAhı teblJli fUlllan blldl.rmektedlr: 
"General V&in Vrelgbt, Koregldor 

De lılaall& klSrfezlnln bafka mıı.taıı. 
ken adatanru tullm etmııtir .Btııılar; 
ffughea, Drum ve Frank kaleleridir.,. 

1 Blrle§lk Amerika orduaunun Avua ... 
tralyad&kl llÖSCll.IÜ §Öyle demlıUr: 

''Bataaa yanmadıuıı boyunca J& -
pon bukw baflamadan evvel, Kore
gic'lor pnılzonunun aaker mevcudu 
3.000 kl§lyl geçmekte idi. Bataan dtlf ... 
tUkten sonra büyük eayıc'I& askerler 
Koregidora t&§mduar. lıl&amatlh ,tel. 
llm aıı::nda ada garntzonu meTcudu
nun tam olarak blUDmeııt mGmldbı de. 
tfldtr, 

lar bangi yoldan yapılabiteeektir. Bil'lllanya sahası cofrafynnm 1 
Hlndistanm. yani yeni yollarm ~ l»aa hasu.'liyetlerlııl arzeder. Bu-

1 
labHet'eğl söylealyor. Fakat 701 gfta bu hnsoslyetı~r qaiJ yakan 1 
inlllUl kolnyta ~lıyor. Ve metre cemaptaa ıeJen mevsim yağmurla- I 
metl'l' uzuyor. Fakat l•titl ordusu nna tlbi olarak tesirlerini gÖlt"• 
ma1<lne ı.öradyle yol atıyor. Ba recektlr. MeV9İm yalmarlan Bir
tezat gözönlinde tutulaC'ak olana man)'l')'l kısa bir uman sonra ge
Çlne yapılacak y:ırdımm ancak eırı• çftemC2 bir saha haline koyacaktır. 
ki Çin ipek ,-otuna takip etmesi Bu uman zarfmCla Japonyanın 
lkhza ediyor. Ba .. ld ÇID ipek mevsim yaln'ıarlanna tabi olmı• 
yola artık BMra lrlrfezlnden .... JU Çin Usertnde hareket yapma- ı 
lıyarak. lran, SoVJet RulJÜAll p 1111a mlni kalmıyacaktn-. Hlndls • 
ferelr ('ine .....-tn-. Ba yol ba tanla Binnanya arumda ysğmor 
eahl\lıuda bir hayB tetkikler l'*P- meniml bir tıet ~ecele, lıana ı 
m" nlan tsv~lf mettlıar leJYah makabH Çinin vaziyeti daha eh~ 
Sveabedlı•ia lılüedM ~ ..,. m~ bir ..a.a,,. girecektir. ._ _____________________ _,. 

T..ıta bberl, Japoalarm ada .-.ı 
kumaaıma uker çıkarmak tqebbQ • 
stınde bulunduklarını bildiren teblıtta. 
neorinden aç aat acıma ...umlftlr. 
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Suikast Avustralya ikinci cepheye 
mu.ıalif 

alk dağ 
birlikleri 

Jlafbnfı l ncl .ayfad& 
natkArım, kaç gtlııdUr buralarda ezl. 
~. Tahllycme karar verilmcsint 
J1).bck daletinlzden dilerim. 

P.A VLOFUN SÖZLERi 
Abdurrııhmanm ifadcd ve SUleyma 

ımı :LsUdaamm mUnderlcatı terctıman 
Bl)ret nsrtaslle hülAsa edilerek Rua 
ma.znuıı.ıara anlatıldı ve gene tercü • 
nsan vasıtasne bir diyecekleri olup 
olmıuhğt ııonıldu. 

Pavlof söz ist.iye:rek dedi ki: 
- llahk.cmenln tevsii tahkikat 

ba2r1rmdsJri ınilrocaatmıı kabul et• 
mesini ~ ediyorum. Dileklerimi 
}'1Wlmı, okuyacağnn. 

Reis: 
- Pek UM. okusun! Ve tercilma. 

na b!!karak siz de not ediniz, an
ıa.tınmuz. 

Pavlof notbrmt okumağa başla
dı: 

- Mahlremeye arzetmek istedi· 
gbİı şudur: Hukuk usuliin 143 tin• 
dl meddcsine tevfikan hcnilz 
dunı;maya ~lamazdan önce ve 
başlandığı mlı13D bUtUn tahkikat 
emıkI mUuderica.t.ma vakıf olmam 
tıhungeUr1ı:cn, bu evııı.ka ancak 
tama.men dün ''fi.kıf olabildim. 

Bundan maada, ilk tahkikat sı. 
numıda tanzim edilmiş olan 13 ve 
17 Mart tarihli mbrt vamalarm• 
dan başka diğl'fterine vfıJaf dcğil
cllm ve onlarm mevcuaıyet1erine 
aııcalt duru.,ma esnnrmda viklf ol 
dmn. 

Reis - İYi ya, şimdı wkıf ol
nıuş tıaJ ımrns!rta.d ır. 

Pavlof - O zabrt varaJuı larm
dn. batt notlar da vardır ki, bu 
notlar hakikate uygım değildir. 
Diğer mbrt vn.r:ıkala.rm6 gelince· 
~tlerhı. ifa.deleri kadar mute: 
hnfSl!la.rm raporlarma da ancak 
1 Mayn;truı 5 Mayısa kadar sUl"Cn 
kısa bir devre içinde v!kıf ol• 
dum. Pa.vlof teV5li taıbkiknt tnlc.. 
bin.in hangi eıtaSlara i&Unat ett'.• 
ğinf izaha. devnm etmektedir. 

Reis tercüman vasrt 'le Pav • 
lof a hitaben: 

- Esasen tahkikat evrakı 
milnderica.tma ve şahitlerin ıifa. 
desine daha evvelden ımıttali ol.. 
rnanıza imkan yoktur. 

PAVl.01<' BAZI ŞARfTLERtN 
UtNf,ENMESJNt İSTİYOR 

Pav)pf~ ,01 , , ..... 

- Ben, daha ~ b miitdıassıs
la.rın ra.porfnnnı' kastediyorum. 
Dedi ve sözlerine şöyle devam 
etti; 
- Türk ceza mahkemeleri usul U 

kanununun 135, 236, 237, 239 ve 
42a üncü maddeleri hUkUrnlerine 
göre, l)U hususları mahkemede 
söylemek istiyorum. 

tık tahkikat sırasmda, dinle • 
nen bazı şahitler var. Bunlar 
mahkeme huzurunda dinlenme. 
diler. Bayan Hilmiye, Hasan Ye. 
timci, Salih Muham.mı, ve Feri. 

de Gülccr dinlenmiyen pb.it. 
ler arasındadır. Bunların da hu
zunzalinizde dinlenmelerini rica 
ediyorum. 

Mütebe.ssı.sla.nn ve taıbibi adil. 
nin raporundan anlıyoruz ki, ö .. 
len ve !berhava olan adam 30-40 
y~ arasındadır, 

Boyu l,62 dir, hnistiya.ndır. 
Halbuki Ömer 23 y~mda.dır, boyu 
1,56 dır, mUslUmandrr. MUtchas -
srelar verdikleri rnporlardn parça· 
hınan adanun kanımdan e.meUyat 
geçiTdiğinl de söyIUyonar. He.Uru· 
ki ben şahitlerin üad.elerlnden an.. 
lıyorum ki Ömer higbir ameliyat 
geçi.rmemiştlr. Bu takdirde her • 
hava olan aı'lıun Ömer değil, OOfi"' 
kn birls!dir. Ömer de, ha.len orte. 
dan kn>'lbolmu.'J olabilir. 

Birkaç gUndenbcri tetkik etti
ğim dosya mUndcricatmdnn anlıyo 
nım ki bu parçn].nnan adam, bu• 
gUn kim"enin bilmediği ba§ka b'r 
adam da ol:ı.bilir, Buna ait birçok 
emareler vardır. Dinlenmeeini is· 
tediğmı ve binız evvel adbrmı 
bildirdiğim enhitıer dinlenildiği 
tnkd1rde bu hu'JuŞ)nr daha iyi ay. 
dınlanacnktrr. 

Ömcrin teyusi baynn Hilmiye 
ve Galip MuhnJTem, diğer !}ahit 
Hss:ı.n Yemenici adındaki ~ahitler 
verclikleri i:fa.dolerde Ömerin bir 

ameliyat geçlnnediğinJ en açık bfr 
r-ckilde ifado ediyorlar. 

TAJU\!KAT All1RLER1 
YANU..IYOR 

Bu gibi ka.t'i emareler meydan· 
da dururken tahkikat Amirleri ele 
geçen elb,;se pnrçalarmdan ve ge.. 
riye kalan bazı eşradan parçala • 
nan adamın Omer olduğunu söylU
yorlar. Beri taraftan dUşUnmüyor 
ln.r ki bir §ehir içerisinde biribıri
ne benı.iyen bir-tok elblseler müte
addid ad:unla.rm sırtmda olabilir 
ve altı ka.uçulı: ayakknbıyı da gıyc 
bilirler. Halbuk\ Süle~'Inan bir ifa· 
desinde Ömerln ayağında siyah 
dcriH ve altı da k!Ssele olamk pcn 
çElcıı:ıudş eski bir ayılkko.bı olduğu_ 
nu bildiriy.,r. Bu nokta üzerinde 
de durmak lıizmıdır. Nihayet tcı· 
tip edllm!ş olan bu suikasti ince· 
den inceye d~Unecek olursak ö
mcrin elbise ve a.yakJmbılarını giy~ 
mak suretiyle b'.l.Şka. lbirirun bu işe 
tıeıebbüa etmesi de ibtima.l dahi.. 
ll:nded ir. 

Pavlof t.ahkikMm tevNi ighı ha. 
zırlam13 olduğu notla.nna göz ata• 
rak .sözlerine devam etti: 

- Türk Cumhuriyeti ile an'ane
vi dostluk~la bağlı bulunan Sov
yet şnrasınm b!r v:ıtanc~ı matı. 
le bu hldisenin daha çok ta:hk:-k 
ve tetkik cd.ilmestni r.ca ediyo
rum. 

Süleyman reçen ceiııede sordua"um 

olduğunu anlıyorum ve bu arada tıı. 

tanbul Sovyet bagkonsoloshanesi §Ofö. 

rll Mezgumun da dinlenmesini lstlyo. 
rum. 

Şoför Mezgum birkaç defa Mne. 
benzctnerek lstanbul zabıtası tara • 
fmdan tcvklt edilml§ ve nilınyet kara. 
kolda fotoğraflarımIZlll biriblrlne ben 
zemodigl görUlel'Ok serbest bıraluıınış 
tır, Benimle klln§tırılarak bu §o!örlln 
tevkif cdilmcai de benim 19 §Ubattan 
7 marta kadar kon.soloshaneden dı§a. 
n çıkmadığımı ve haııt:ı. olarak orada 
yattığımı göstermeye kl'ıfldır. Eğer 

pollaler ~nı dı§tirda &örııeydller bo -
nim yerime şoförü tevki! etmezler ve 
doğrudan doğruya bent yakalarlardı. 
Abdurrahmanın beni g6rdUğünU ld. 

dla ettJğt günlerde ben basta oldum 
Ye kon.eoıoshaneden dıı;anya çıkmadı. 

flm için onun bu lladelcri tamamen 
Uydurmadır ve benim bu hallml §Of6r 
Mezgum anlatacaktır. 

28 ~Jbstta tevkif edilen Abdurrah • 
man benim aulkast tartıp f-tmlş oldu. 
tumu ~ylUyor ve kendlalnin de Ömer. 
le beraber antlfa§ll!t ve komünist oL 
duklarmı HA.ve ediyor. 

Bu sırada bo.klm vaktin geçmig ol. 
duğunu ııöyliyerck öğicden sonra mnz. 
nunlan dlıılemek llzere celseye nlha· 
yet verdi. 

iki ncı celse 
birçok suallere cevep vermedi. Halb\ı. Öğleden onra at H,30 da muha. 
ki bunlara covııp vermek hlcfüıenın keme~ tekrar b&§landı. Pavlof sözıe.. 
tenevvürll için eJZemdL Bu bakımdan rine devam için relaten mUsa&de ıste· 
bu oahltlerln de dlıılenmeslnl lst.1yo. ıdL Rellı mUd&taıı.ya alt olmı.yan, talı. 
rum. kikatm tevııilnl allkado.r edon ~ler 

PAYJ..Ol!'UN lt<IN01 DtLF.Ot 11.zer..nde konuimBS1D1 bildirdi. Pavlot, 
tklncl iBteğim ıudur: HO.dlae yerinde 80n gUnlerdc konsolo!haneden çıkma. 

tahkikat yapan tablbladll doktor Beh. Yl§mm &0bcblerl ve bu tarihlerde kim. 
çct Kanay ve pollı eisUtUstı profesör· 11e lle i:Orll!}Dledlğlnl i!ad" ederek söze 
lerinden profesör Paz.onun beraberce bql.adı. Ve 15 nisan 11H2 ç&r§amba 
Terdlklerl raporlarında ırulkastm çok gtlntı söylemek isteyip de vaktin gcç
ustaca hazırlandığını ve paUo.yan cüı. nılf olması dolayıalle sllyllyemedlğl 
mlıı blr bomba değll, bir dlnamlt. veya hUBU.Blar hald:mı:!:ı sözlerine devam e. 
Jobll old~nn da aa)<ert mntehuus. dcceğlnl söyledi ve bu ııözierlnln suı. 
lar beyan edlyorlAr, Bu maddcnlıı kaet filli hakkında bazı tnhllUer yap
f011llklerde kuJlnnılan mermiııla kuru mak istediğinde~ buna bir zaruret ol
alla atılan cinsten olduCUnu lllve edl. duğunu lfııd:! etU. 
7orlar. Fakat hlçblı1.ıı1 bu be.U&yan ela MUddeiumumt muavini l{emaı Bora 
mln b1r 041ı.SJ 6ldllrmeye matut bulun· Pavlotun bu lstcğinlıı nıUda!aasma 
duğımu beyan etmiyorlar. Bu çok us. taallt'.lk ettiği !Çin yersiz olduğunu ve 
taca hazırlanmıı ve adına su!knl!t. de. bu !hU8Usun mOdatnaya bırakılması 
nllcn hldlsoden anlqılıyor kl patlayan lç!.n maznuna söz vcrıımıyerek ona bir 
Olslm yalnm bir kio1Y1 61dUrm~tUr. ihtar yapılmasını reisten talep ettl 
Ve bundan 'b:ı§kA ktmsııye de zarar Gereği dUrıtı.nWdU. Vaktin geçnılş 
olmamırtrr. Bu tnkdfrdo bu hAdlBcnln olma111nda. va dlğer mll%JlımJAra da 
bir ıruUtut. oldugtı nereden tınlaJtlt _ teflltl bhldlurt hakkında ''SOrtı1~k 
;vor. Dinlenen phltlei'deri hiç blr~I aualJer olduğundan glmdlllk Pavlofa 
bu fllltD blr autk.ut olduğunu aöy1eml. ı dn.ha fazla aöz verllmemeal.ne karar 
7orlar. Ancak Abdurrahman!& Sütcy. verilerek tefhim kılındı. 
man blzlmle g6rll§tUklertnı !!ade edl. Pavıot Fikrinde ısrar ederek zabta 
7orlarsa bunun dıı sulkllltla irtibatı. bir kayıt geçirmek istediğini beyan 
ıı.ı anlyamadaım, ederek: 

SWeyman ilk tahkikat ema.aında - TUrk ceza muhakemeleri usulU 
•erdiği ifadede ömere bazı lmatıarda kanununun 185 lne1 maddesi maznu. 
bulunuyor. Fakat b\ırada mahk me nun son t:lhklkat sıraıımda ~z ıl:Syle. 
huzurunda hiçbirini söylemiyor. Bu mok hakkmın kes!lcmlyeccğlnl flmlr
takdlrde SUleymanın ilk ifadesi hangi dır. 
esaslara dayanıyor? Bu sözleri kendi. Rel.a - Bu huııusta mahkeme kara· 
alne kim öğretml~t!r. Bu vaziyetten rrnx vermlıtır. Geri kalan Jwmu artık 
yakınen anladığımıza göre bu aı1am müdafaan1%da .söylersiniz. dodl. Tevsii 
bir ajandır ve bizimle ~örllgtütunll tnhklkat lçln I\:Ornllota bir diyeceği o. 
eöyllyerek bize iftira ediyor. lup olmadığını sordu. 

Rela: KOR:'.lflLOF SÖZ ALIYOR-
- Mahkeme daha henll% kanaat sa. Kornllof ıunlan söyledi: 

hlbt de#ildlr, dedi. Pavlot sözlerine de. Doeyayı tetkik etUm. Edlnditfm 
vam etti : intiba ı:udur. Bu anıatıınn hAdfselerle 

YAPILAN HAREKET BİR 'blçblr kimseye suikast yapılmak ist.c. 
SUİKAST TASNllDtR nllmcrnl§tır. Ve anlatılan bu 1ş1er de 

- H!ı; bir hukuki ve hakiki blr bir ıru!kast detfk'lt?', SUleymnnm sa. 
kıymetl olauyan -'bdurrahman ve su. b.:ıh celsesinde vcrdlfl istidada da soy. 
leymarun U'adelerlnden ba§ka bizim ledlğl gibi 0 da bu hadise tlc hiçbir a. 
euı;Ju oldutumuzu bUdiren veya lk&me ltkaııı olmadığını blldlrmlgtlr. Ve bl. 
eden hiçbir delil ve emare yoktur. Bu naenaleyh tahklkatm d:ı.ba eUmullü 
Bzlerimle aunu anlatmıık tıtlyorum yapılmaamı talep ederim. 

kt ynpılan bu kabil bir ıulk:l3t değil, Bu axrada mOddciumumı Ccmtt AJ. 
blr wlknst. tamildir.Ortada bir tıue au tay ayağa kalkarak: 
lkaat dıım~ıı.amı vuran ve ~I munun - Bu tıl:Szlerin Pavlotun ııözlerinln 
mevkline aokan yalnız Abdurrahma. tekrarından ibaret bulunduğunu ve 
nm ve SUleymanın teT.atlarla dolu ifa. ba§ka ellzlerl varsa Kornilofun onıe.n, 
doleridir, söylemesini bildirdi. 

Bu ıırada ııöz alan avukat Abdur. Relı bu tıkre lttlrak ederek evvelll. 
rahmanın kimin ajanı oldufwıu Pav· Kornllofa Pavlofun ~zlerine f§tlrakd 
ıottan tasrih etmesini tstedl. Pavıot edip etmedlğfn.I eordu. Konıilof evet 
cevap olarak: dlye cevap verdi. 

- Kimin ajanı olduğunu tayin bana Rel.a - Bunlardan ba§ka tahkikatın 
dll§mez. Bu hususu tayin mahkemeye, tevali ıçtn dlycce#iJıiz varsa bunlan 
ve tahkikat A.nılrlorine dü§Cr. Ancak dlnJlyelfm. 
bu iddiayı isbat lçln ve bunların bir l Kornııot - Vardır. MUs:ı.ade eder. 
ajan olduğunu anlatmak için elden ge. senız • .Oyllyeeettm. 
len ber §eyi yapacağmı, dedi ve evvel- Reıı - Buyurun, 
ki izahalma devam ederek: 

1 
Kornllot - Süleyman eyıuı aynıda 

_ Bombanın patlama yeri ile aut. 
1 

benimle 3 defa gl:SrUatüğUnU ellylUyor. 
kast yapılmak latenlldlfl söylenilen Halbuki benim 16 iklncltearlnde An -
adam arasındaki mesafe b&§ka tıqka. karayn geldiğim polis kayıtlarında da 
dır. Muhtelif §ahitler 115.16 metreden mevcuttur. Eylül, blrinelte§rln ve 1· 
bahsediyor ve yukan dogTu çıkıyor. klncltcşrtn ortalarına kadnr latanbul. 
lar. Halb\ıkl aukisnt iıstlhdat edildiği dan hiçbir yere nynlmadım. Bu huau. 
stıylenen phı.s bu nıcutenln 8.7 met· ııu tahkik edebillralnlz. Müteaddit 
re kadar olduğunu bildiriyor. Ve bom· Türk vatanda lannı bu hususta size 
banın ise arkasında patlad11tmı ua.ve §ahit ota-ak gllsterebillrtm. 
ediyor. Yalnız bu ifade yapılan fiilin Komflof bir mllddet ııustu, ve bir 
bir suikast tasnll oldua"unu izaha kl. mOddet alnını kaıııdıktan ııonra. rusı:a 
tldir. söyledi ve tcrcUmanm söylediğine gö. 

Bu sözler de zapta reçdlkten re dcdJ kJ: 
aonrıı heyet Pavlofa sözlerine devam llOR.'\'tLOF ŞAHl'l'LEitlN TEKRAR 
etmeslııi söyledi. ülNLENME tNt tSTtton 

aynen ttaJo edllmif bulunuyor. {İddia 
makamına yan g6%1e bekarnk) eğer 

iddia makamı bUtün bunl.ııre. rağmen 

o adnmm ifadealnl esaa tutnrak doğ. 
ru ııöyledlğlnl iddia edecek olursa bu 
takdirde ıı:ıhlt Kirkorun tekrar bura
yn çağrılmasını ve ona baz.ı ııualler 

soracağımı aize bildiririm. 

~ ı nal tıay:fada 
kurulması hnkkmdaki İııgU1s • .Ame. 
rtkan proje1ert.ne k&t1 surette muha • 
llftlr. 

Avustralya hariciye nazın Evatt, 
bu J§e alt olarak §UDlan söyleml§t1r: 

"Bu cephe, İngiliz _Amerikan kuv. 
veUcrlnin bUyUk blr kısmmı yutacak· 
tır, üzerine ölUm tehdiBl yUklepen 
Avustralya dn. fillen kendi başına bı. 
rakılauo olacaktır. 

C.H. P. Genel sekreterliği tara.tm • 
dan İstanbul vUll.yeU parti ba§kanlı. 

ğma hDlk dağıtma birlikleri kurulma· 
m etrafında bl.r tamım g&ıderOmişliT. 

Madam Öjcni n Abdti.llah ıçin de ay 
nı ıeyleri söylemek lsUyorum. Madam 
ömerin geldiği sırada lı:apryı aı;mak 

bnhancslle merdivenden aııağı ıncrken 
yuvarlandigmı ve perl§tln t:r halde 
olduğunu söylt1yor ve, lçeri glrcn zatın 
Ömer olduğunu iddia ediyordu. Haıbu 
ki madamı kollarından tutup ayağa 

kaldırdığım sırada o kadar sersem 
bulmu§tum ki içeri giren adamı lllı: 

defa gl:Srmcsine ve bunu aylarca sonra 
tanımasına maddeten ve manen im. 
kl\n yoktur. 

- Reis Kornllo!a sordu: 
- O gün madamı dinledikten sonra 

ifadesi slze tercUme edildi. Neden 

Bu ıı6zlerin gerçekte, A vustralye. 
resmt mahfillerinin dOşUnccıerlni be • 
lirtlp bcllrtmed!ğl, yahut lklncl bir 
cepbe kurulmBııınr bo' yere istemekte 
devam eden Sovyctler karğısında ken. 
dilerl lehinde bir lııbat olmak 0%cre, 
İngiliz ve Amerikalılar tarafmdıın A· 
vustr:ılyalılara söyletllml!J s6zıer olup 
olma<iığı maiQm değildir. 

Es:ısen 1stnnbul parti teakilfltr da 
ıbu hususta faaliyete geçmiş bulUDmak 
tadır. İlk olarak U'sklldıır kaza teşld 
dltı, bqkan Ltltfl Alaıoyun relsllğt 

o.ltmda blr toplantı akdetml§, Kıaıklı • 
Beyleı-beyl ve merkez nahiyeleri çev. 
releri lç!nde lturulacak birlikler tesblt 
olunmuştur. Aynca, bu huırJstakJ ta
limatnamenin tatbikatı b:ıklw•d:ı ka 
rarlar almmt§, alflkalılara çalışma şe. 
.killeri etrafında izahat verilmiştir. 

o zamn.n bunlnrı sormadınız. 
1 

porlarm birisinde Fen P:ıpenin sol 
ku'ak .:nerkczincle kan p ht.ısr gö • 
rUldtiğii, 16 gün katlar bu akrntr• 
tarın devanı etti*ı be,·an olunu • 
yordu. n;ğer rspord:ı iee sol lm • 
Jak zarında ufnk bir delik kaidığı 
ve U~te bir nispetinde i~itm,..de 
bir a~ıılm.n hasıl olduğu ifade olu
nı.ıyord\:. 

Halk dağıtma birllklerlnde ç:ılışa 
cak şnlualıırm IB1mlerl tesblt olunarak 
U'skUdar knymakaınlığuın blldlrllruiş 
Ur. 

Koı'Dllof o gUn onun ilk truıklkat 

srra!JIJld:ı. verdiği itııdeyl okumamı§ • 
tım. Sonra hemen bunları düşUnerek 
ıorınak hatırıma gelmedi. On~n için 
tekrar madam Öjcnlnln mahkemeye 
çafnlmasını ve kendlslııe bazı suatıer 
aormaklığtm lı;in buna lUzum basıl 

olduğunu söylemek isterim. 
Bu sör.ler de zapta &eçtlkten sonra 

'Kornllof ~zlcrlne devam etti. 22,23 
mıırt tarihli zabıt varakası Ankara 
t.evklf evinde Kayserlde yakalanıp go. 
tir1ldlkten aonrn tnnztm edllm!ştlr. 

Dosyayı tamamen aradım ve bu za!>ıt 
varakasını bulamadım. Kaybolmuş •• 

Reis - Bu zabıt varaknaı ne oıcıuı 
nasıl kaybolur. 

Konıllor - Bilmiyorum. Zaten tıen 
de namı kaybolduğ'unu öğrenmek lııU. 
yorum. 

Reis - M•demki kayboldulunu bt. 
llyorsun o halda namı kaybolduğ\;.ılu 
bilmen lA.zım. 

KornUof - Bilmiyorum. Dosyada 
görmediğim için öyle za.nnedlyo1 um. 
'LCltfen bu hususun da z pta wıçme.sinl 
tUnkü bunun gibi daha bazı evrakın 
d!l dozyada?l kaybolduttunu .nnnedlyo 
rum. 

Reis - Beıkl bu zabıt varakası 

ba§ka blr dosyaya glrmlı veya tahkik 
için bqka blr yere gönderllmlıtır, 

Kornllot - Ne olup olmadığwı bil· 
mtı,orum. Yıılnız bu zabıt varnkaı:ının, 
biüııı, t ma.ını vcrlldlt'f söylenen dos • 
ye.cıu oJmıııiı~ şö_ylcı;ıı •k J.:;tlyqrumı 
dcdl. 

Rela sözlerine devam ctmeal fçln 
Konıllo!a l§arot ettl. n:onıllof devam. 
lıı.: 

- Sarıyer polis karnltolunca veri -
len bir zabıtta ı.ıı.martin c.'1.dde.5lnd" 
otururken BUyUkdcreye taşmdı~m 

blldlrlllyor. H~lbukJ ben hlg,blr zamnn 
La.martin caddesinde oturmadım. Son. 
ra 115 nlsan 042 tarihli duruşma cel _ 
<ıesinln zabıtnamesinde ben Türk ma 
kamlarmın mUsaadeslle TUrkiyeden 
ayrılmak lstcd.lğiml s!lyledlltim halde 
bu hususta bu da zapta geçmcml§ttr. 
İddia maka.mı benim kaçmak istedi -
ğimi iddia ettiği fı;ln IClt!en §lmdl c.1· 
sun zapta geçirin dedl. 

Bu alSzler de zaptn geçirildi, Kornl
lof gene sözlerine devam eder::k; 

- Madam Öjcnl Abdullohm Uade • 
a!ndekl sözlerin doğru olduğunu beyan 
1a ba~ taribJerde h&tn ettiğl yolunc!a. 
ki ıtadcdemde zapta ı;c;:mlş, !ak!lt en 
mU:him nokta olan madamın Omcrl 
tanıdığı yolundıı.ki itirafım zapt.ı ~eç 

nıemiııUr. Bu lnsrru da ılmdl geçirin. 

Bundn.n sonııı yine iddia mn • 
knmı tarafından mihhmcye veri· 
len fstıınbul cleftP'r:iarlıSına bağlı 
buluna."l Merc:ın tahs:.ı şubesinden 
Öxnerin n° suretle aynldığmı gös 
teren tezkere okundu. Bund ö • 
:n;:rin raha ts·z olduğunu aöy!iyc • 
r~k i!'tifa ctt'ği bllriiı i 1;yordu. 

I>{\RDtJNCV VEı::tK \. 
Bunu müte&ldo dördUncU vesi -

ka. olarak Toros otelinde Ömcrin 
verdiği lıcy:mn'llllc, 1328 numııra-
1ı ıu ~nın Ani<nrnd~ Sovyct !e • 
foretine ııi t o'du-u ter.kere okuı:
<lu, ve bu olaman vc<llkalar hak • 
krnda mızntınlar b"r diye::elcleri 
olma.drklannt r.öy: d)ler. En s:ın 
vesika o'n.mk Yttrros'avva konso • 
losh:>nesindc>n gelf'n ve· .f. bclUrrnh 
rc-'.?nh Ömeriq ÜskUntekl hal ve 
tavrım bildiren mektup okundu. 
Bu mektupta Ömcııin yapılan tah
kikat netlcesindc Omerin babn.st • 
nın bir l: ~d·nın miinnsebeUnden 
do1a:., cna k·zar:ı 1! öklünnek iste
<)j<Yi VC" Ömcre. Abdürrahmanm ko 
ıniin"<ıtlil: fJnini :ışıl:ıchğr, arn.sıra 
A!.ı<lUrrahman ve a.rkadasln.rmın 
lıcra"1erce kır içtimıılan yaptıkla • 
rı, Ahdqrmhınmı,m babaS'llm pı:ı .. 
lı:ıllebfri'ikle me~~ Öldugu ve iyi 
b:r adam 9wrak tanındığı ve Ab
dilrrohmnnm nra~zndesinin komu 
niefüktc.n dolayı Bulgur divanıhar
bi tarafından ö"Um ce2a8lnıı mnlı· 
kOm !'dildiği ve d3.ha sonra bu ce 
z:uıın~ m:ıebbct hnpse çevrildi6i, 
Ömer.ın bnlıa.suıın İtalyan kuvvet. 
leri tare.fmd'.ln işgal edil<'n b!r 
yerde nahiye mUdürltığU yaptığı 
vo bu s on !ıadise dohyıaile lta'
yanlm ın Ömerin b:ıbası Halicli tcv 
kif et.ti t!eT1 ve AbdUrrabmanm 
Üskiipteki bu t'l.lıriklerinden dola
yı hakk·nd~ bltibat ynpıla.cağı s·
rn.da pd'Saport alırnlc TUrkiyeye 
knçm:f) olduğ-..ındnn .bnhsolunuyor .. 
dıt. 
KOJı~jT OF'U ÜGRB!liMEI{ 

İSTın>fKLl~Ri 

Bu meyanda halkın ıa..,o işlerine 

mlltealllk d.llekleri de tesblt edllml~ 
Bu hatta 1ı;inde Osldldar mmtalm _ 

smdaki halk dağıtma birlikleri kad -
rosu hazırlanmış ve faaliyete geı;n . 
mlş olacaktır. Diğer kazalarda dİı 
toplantılara ba§lanmrştır. Faaliyete 
geçmek hıızırlıklan ve seçlmlert kı a 
bir r.amıındo. tamamlanacaktır. 

Bu suretle !stıınbuldn kuruıncak ROO 
halk d!!.~tmn ?Jtrllğl kı bir mUddct 
sonra faaliyete tamaman ba lam ~ 
olacaklardır. 

t1r, 

~ .Bılştı:r:ıfı 1 r.cl ~fad3 

dnki tafsilatı vcım ktedir: 
İngil"zlcr, DieP:c.t'!uarez üs..-··nc 

~arşı iki istikn.metteiı harekete 
rrcç.mişlerdir. Bu hare'<et' " :ı 
~ri. hnrp gemileri ve tnyynrc fL 
!oları ile cephcdentnarı--..IB, d:~c. 
Courrier körfezinde karaya çıkr. 
rılan kıtalar tarn!mdan geri h-:.t. 
'-ıra hücum surctile yapılmaı.t::ı. 
dır. Bu son harekete memur ln. 
giliz mUfrezelcri Umanla adn.nı.1 
diğer kısımları arasındaki rnuv::ı. 
salaları kesmeği hedef tutmakta. 
dırlar. 

Lo.'ldra, 6 (A.A.) - Vltlden bildlıi. 
llyor: 

J.ııgillz hant b!.rl1kleri ve paraıtıt 
çilleri, Madngaskara yapılR.ll taar· 
~ !şUrak etmişlerdir. İngiliz ı.-uv • 
veUcri, iki kruvazörden, dl:lrt ı:nuh · 
ripten, lk1 asker tqrtmdan ve kuvvet 
ll bir ihtimale gl!re btr tayyare geml. 
sinden ı:nlJrekkept1. ParaşQtçU kıtaıan 
Dlego Suo.rcz deniz OBsUııe kaJ"ll kul. 
lnnılnu§lardtt. 

İki İngiliz tayyare!! dt1§11rWmtıatür. 
Sah güntı altpmı verilen Vl§i uıgrat. 
lan, La.vıtı hUkQmctinln Hind denlzin. 
deki diğer Frarunz adalımnm Aklbet.. 
lcrlni endl,e ile dllfllndllğtınll bildir _ 
molttedtr. Bu adalar Oommors takım 
ada.larlle Reunlon adasıdır. 

Londrn, 8 (A.A) - Lonc!ranm sa.11 
hl~Ui :m:ıhfllleri, M'.adagaakardaki mu 
kavemetln kal'tleştiğin.l bildirmekte.. 
dir. 

tnglllz Jnrrret1ert ltara)'tl çxktdrtmı· 
Kon i o! !;Clen bu evrakın tarih beri cehennem an:oğı altmda ancak 

ve nıımer~ınr, ve bu malfuıı.atm 30 kilom tre kndar UerlemJglerdlr. M'.& 
l:imci n i: renılerek ya?.1ldığm.ı id- mntuı Dlego • sua.ru il• Antaırana 
ll;a :ır.::ı.knmıııın ne zrı.Man Üsklibe §ehrl beretıertne. dUn hentl.z: ul&fllnuo 
~:ınlcın öJ°?rer.rrıe.• için tez.kere yaz dettlldl Hareketıenı bug11n d• devam 
d·ğım Hğre~meıc istedi6'1nl beyan edUmektedtr, Fakat hlleıı neUce ma_ 

etti. Kcndis"no bu yazının 27-~·11 ıam bulunmarn&ktadir. Bund&n bqka, 
tarihinde ya:?.;lmış o:cluğu söylPn • 1ngill.zlen gaaterUen mukavemcuıı. bQ 

di ve J:Idi' r.ıakamı eekitlen kon- ttln mııtecavtz!enı mukaveınet fı;ln 
60109~ r ·sine kendileri ta.rafın- VJ§l'den verilen emre mutabık oldu· 
dan yazı'nuş olan tel"kere'nirı tarl- ğu da söylenmektedir. 
hf ha.ki ınd:ı bir &eY dem'ycceğlni, t · 
dinkil bu tarihin Korni!ofu alakc.. ngılis ba.kmınıdan önemli U.. 
dvr etrniycceğini bildirdi. man Dlego - Suarez'dir 1-.ıfaa-

Bu suretle Konıilof tahkik .. tm 
tevsii için sözlerini tamamı~ 
oldu. Bımdan sonra SUJeyman tev 
sil tahkikat ha.kkmda bir diyeceği 
olmadığını bildirdi. A:bdtimıJını.an 
d:ı ayni sözü tekrarladı vo AbdU11-
nıhmıuun avukatı eöz alamk Ab
dUrmbman Mldtmda lstanbul za
bıtasmdnn gelen e'V'!'akm okunmıı· 
smt ritıa etti. GeJen cevap okun
du. Bunda Abd.Umıhmaınn pol eçe 
tanm.mış bir adam olmad!ğı, Hasan 
Bı1kl a.<Imdaki a.riaı.d8,5mm Abdfü• 
rahmımm. ool fikirli olduğunu söy .. 
lediği ve Muammer Erknn ecllt ar 
kaı'la~mm da ylne A bdfil'l"8.hma • 
nın arirada.,ltı.rt ftl'aS!Jlda. komünf$t 
diye ~öhret ahruş bulunduğunu 
söylediği beV'aD olunuyordu. Bu i
fşdeye Abdilmıhmnnm btr diye • 
ceğl olup o!mıı.dı;;ı 80rtıldu. Ab .. 
rliirrnhmnn. lınyn- dive oevnp veı• 
di. 

Burnda Ab~Flrrahman ::ıClz nln - mafih, bir deniz UssU ohnası hn
rak Ü::lkilp konsolo'>hnnE'si tnmfır· sebile, bu Ilınan iyi §ekilde geliş. 
d:ı.n gönderilen mektuplar saçma memlş olduğu ~bi bakımmm da 
\"C uydunna olduğunu, kendisinin gereğine göre yn.pılma.ıruş olma
hiçbir zrun.an Öıtıerc testr etmedi- sı muhtemeldir. Ancak, tamir ko
ğ!nf, hattA al<si olnralc Ömerln laylıklan bu limana kıymet vcr
kendisine tesir ettiğini, bu ifa.de.. rurmekttdir, Çünkü burada bll
rin ken-:11 dllşmsnları tarafuıdan yük bir laııvazörü alabilecek ırls 
aleyhine uydıırulmu~ oldu~u, bette hay{ı ~niş bir kuru ha
bu maUlma.tı e.sla kabul ederniye- vuz bulunmaktadrr. 
ceğhıi ve hele Boğazların ~·et· Söylendi~e gö~. berzahı ~ 
!ere bır:ıltılmMI yolunda fildr be$. ruyan müdafaa vasrtala.rı mu
lcdlği hakkında mektup mUndeıi- euamdrr. Diego • &Y.ı.rez lfmam 
catm:ı şiddetle itiraz ettiği, üs • e.ğzrnda 8 top bı.taryc1sı vardır. 
klipten h'çb!r z:ı.nı..-uı knçrnam:ş ol- l'ki ağır lbakrya çok eskidir Fa
clı.ığunu ileri sUrdıı ve bu isnatla"rı kat altı ve beş pusluk başkiL iki 
tamrune:11 reddetti. Bu söz'cr Soy.

1 

batarya bulunduğu gibi üç pus· 
yet mnzntıı'ltam tercUmc edlldJ. hık bava ka.rş!koyma toplan da 
15 daldkn celseye fe-....,l:ı. verildi. vardır. 

Diğer taraftan mlls!ümanların 
adetlcrindcm olan l!IUnnet olmak 
keyfiyeti Öru.erde mevcut değil • 
diT. Ömerln n.kralxı.lnn bu hususa 
dair de izaha.t vereceklerdir, 4 
M.cı.rt tarihli zabıt varakasında Ab
dümıhman Ömcrin silnnetli olup 
olmadı~ bilmediğini söylilyor 
ve diğer bir ifadeshıde ise bunun 
c;ok yakın bt:I" dostu olduğunu bil. 
dirlyar. Bu kadar yakm bir dost 
bu işten nasıl hıı.berdar olmaz, bu 
mı aıılıyamadun. SU1eyman da ken 
• tılinde "8yiltttı~ 0mmn bu 
> betffta 1'ftlaf ohnt!drfnn ~ 
1""1r ~ buna da hayretler ediyo
rum. 

Pavlot gene nyıığa kalkarak notla. - İkinci bir nokta olarak Qunu söy. 
rına bakarak ountan r,ı.iyledi: lıiyebilirlm. Bent ömerle bC'raber gör. 

- Ben §&hJt g&!termek suretile ken dUğünU aöyltycn apartıman kapıcısı 
dl bakımımdan davayı uzatmak ı..te· I şahit Klrkorun aklen malQI oldıığtelu 
mezdlın. Fakat Mdlsenln tenviri için , bundan evvelk.l celııed~ söylemiştim. 
bazı klınısel&rln dinlenmesine, zaruret TıbbladU raporunda benim dedi~ın 

B11n11 mllte!llc:o iddia makamı ta 
rafından "Ö~terilen ban vcsa.ikin 
okunmıtsına ba.cıl~<lr. Okunan bl -
rinci vcsikn hadl<>e m'.llıallinde bu· 
lunnn tnJx>ncanm nureanuu ve nmr 
kası hildir"lnıekte ve bu Va.iter 
marlrnlı 178190 nunı:u-nb to.bancn
n·n 2i-6-94 tmihinde Rignda 
Aımenyan Ue:ı.ret evlnc teslim e • 
c1'1clim beyan olunnuııktaydı. Bun .. 
öan .sor.ra ildnci vcei'\tn. okundu. 
B·ı vcslkn?nr A'3r. n bUyü.k elç~:· 
ntn ku' ğınfuı infilaktan Mnra vn-
ki .olan nrt:?t> h:ıı~kmdn Ntimunc 1 
lın.,hıne0i kuhık rrıiltehass:mnm 
\"er<l if;i raporlardan :bnretti. Ra • 

Rt'r ycmekt~ sonra gü:ade U~ defa mont.ar.aman dl,1crlntn tır~JaJ,nız. . 
~ • . '. ., ~ •• "-· .. , • . .. ı: . 
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