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l'azan: SADRI ERTEM . 
/(. RAJ, Boris'in Berlin seya-

hatlndcıı sonra Bulgar lm
lıılad Wifa, etti. Kral yenı kab'. 
aeyt kurmaya yine eski ~vekil 
arkeoloji profe-.örU Fllofu memur 
etti. KraJ Borisin BcrJlni seyaha
ti bir halli tahminlerin ~ ayılmas.
lla yol açmıştı. Bunu Almanyanın 
larkta yapacağı ilkbahar taarru
su ile alikah sayanlar büyük bir 
)'ekiın teşkil ediyordu. Bunlara 
göre ilkbahar taarruzuna Bulga • 
Jistan 10 tümenle lıttirak edecek· 
U. Filof kablneslı\ln bu havanın 
estiği ve me\'Slmin bahar taarruz. 
lam.a yaklaşhr<lığı bir ~da 
cekilmcsl ister istemez ehemmi. 
Jetli bir olay halini aldı. 

Yeni Bulgar lcabinestni teşkil e
den naurlıır Kral tarafından ka
buJ edildikten sonra profeSör F1-
lor radyoda hiikümetin programı• 
Ilı izah etti. Yeni Bulgar hökiı
lbetinln ıırogrartn şudur: 

"Kabine eski hilkümetJn .;IJarlcı 
lllyaııctlni takip edecektir. Bu si
Jaeet Milner clcvlc>tleri ve üçlü 
Pa1rt.a dahil diğer de\·letlerlc sıkı 

I 
bir işbirliği ve ~enubu §arln kom-
ltmıuz Türkiye ile de sıkı bir <lost
lnk idame ttlnnektir. Dahili si • 
hsette hiiküınet fO 17 maddelik 
Programa istinat edecektir: 

- Bütün mllli kuvvetle.rı kralın 
etrafmda toplamak. 

- Kuv,·ctll bir ordu bulundur• 
!bak. 

- Devletin menfaatlerini ~
Sin menfaatlerinden üstün • tut • 
lbtt. 

- De,·let ldal'eflinl phel mm. 
faatıer için Jıullanmamak. 

- 1ı:timai müsavatı tembı et -
lbıek. 

- Memlt>lıetin lktıa.cli hayati., 
ili bir plan tahtında orpnbe et -
lbell. 
~ - Zirai istihsallta buti91 de ,.. 
••Jeı- atfetmek. 
iL. - Çalışmatı milli bir vazife ha
-e (Cetirmek. 

1 __ - Sermayeyi umumi menfaat .. 
"'"' '1nrlnıle kullanmak. 

11 
- Demiryolu. ~. deniz ve 

'f ehlr yollanm lllelQ]eketln müda. ._ı Ve ~itik vadyete göre 
Htklt&r etUrmek 

- İllhliie nihayet vermek. 
~ı:Jlttnlln ldHttiriinö yiik-

lalı - İfffteıin bayat şartlannı ıs. 
etınek. 

1~. Memurlann mes'uliyet his -
- ..... takviye etmek 
tı~ l'ahancıtan .;.emleketin lk

ha~ atmdan uzakJao;tırmak. 
ın~ Komünizmle mücadele et • 

... Devamı 2 ncl aayfada 

Suikast davasının 3 ncü celsesi 
·Pa~l~I Tiril adllyeslala 

tabklkat zabıtlarına 
sabtekArlık isnat etti 

Müddeiumumi şu cevabı verdi: 
Pavlofun kullandığı sahtt karıık kelimesini 
nelret ve istikrahla kendisine iade ederim l liltdeiumwni muavlnı Kemal Bora i-11• • .-ı.... • •• •. ~ __, . ı~qr ... 

Rusyadan gelen Hukuk 
Müşaviri maznunların 

müdafaasılJı yapamıyacak 

Müddeiumumi dedi kl: 
il avlola ııtanbalda, Kornııoı, Kayıe
rlde yakabyablldlk. Bayıerlde soıata 
alan bir maznaaan "lraçmıfacatmı" 

demesi yersizdir. 

Ankan, ııs ·(SantUmahawıada gön. 
derdiğlmtz arkadaıımızdan telefonla) 
Saat 9,30 da maznunlar salona geU _ 

rildl ve yarım saat sonra da heyeU 
bAkime yerlerine geldiler. Nal.bln tez. 

keresi okundu. Bu tczkcrege lUzumlu 
ifade ve ev:rakm P&vlof ve Kornllol& 
okunduğu IJ6ylcniyordu, SUleyman SÖZ 

ala~ıık tUrkçesl iyi olmadığını ve ka· 
nunları bilmediğini ileri sürerek ken
disine bir mUdafl tayin edllmealnl la • 

tıedi 

Bulgar kabJnesinde 
Alman aleyhtarı 

kalmadı 
Lond.ra, 15 <A. A.> - Deyll 

Herald ga.zeteeinin siyaat yazan 
Bulgar kabine$n.in değişikliğinden 
toe.b.sederek, Kral BorBin memle.. 
ketin diktatörü olduğunu ve Al .. 
m.anyanın emirlerini ifa ettiğini 

yazmakta<lır. 

Kablned e Aiınanyanm emirleri
ne en ufak 'bir itirazda bulunan 
naZl?'larm \'8ZÜesiDe derhal nıiha• 
yet verilmektedir. Şimdi kahine• 
de Alınan aleyhtarı kimSe kalma
mışUr. 

Alman tebliği 

yin1s, dedi, Pavlof elini ceblrı<leD çı • 
karsın!,. 

Pavlot cevap verdi: 
"- Duramıyorum da!,. 

: 

Siyasi 
Kaynaşmalar 

<Bu resim bugünkU celsede alınmış ve tayyere ile gc~tJr.) 

Abclllrrahmanm ava.katı Şakir Ziya Pavlolnn isnatlarını ıl*tle reddediyor 

(Bu resim 1ııQıilıüril celaede a.Jmmış ve tayyt"!'C ikı gelmiştir.) 

&ini dlliyol'WD. 1tiruım bundan.. 
dtr,,, / 

Reis - Mildnf'i ne demektir, 
söylesin bakalım? 

Pav1of - İleride sıöyliyeccğim. 
Reis - Şımd~ söylesin? 
Po.vlof - Ben hutruqinM ere • 

ğilim. Fakat Türk kanunlan mu
cibince bana haklar verilml§tir. 
Bu iıaklan kull<uıamıyonım. Bu 
lıaklar ayni mm.anda, arltad8§m1 
Kornilofa da verilmemiştir. 

Reis - l'ekra.r etmcaln, ne 
söyliycceksc onu söylıeein, 11imiz 

Londra sefirimiz 
Rauf Orbal} 
Baıveltla lluaıl 
mlmeıııuıe 
görlıta 

Laval 
1 ilk iş otarak 

1 

Memlekette sUkOnu temin 
edecek~ Golcülerle 

l komümstıer hakkmda 
şiddeth iedbırler alacak 
Zurlcib, 16 (A.A..) - Reuter: 
Vlcby'den gelen haberler Laval'in 

' Jlk l§inin memleket lçlndc silldllıu 

muhafaza etm&k olacağını ve de Ga· 
uıle taraftarları ile komUntsUer hak 
kında oiddetll tedbirler aıacatını aıöe 
termektedlr. 

"La Sulue" gazebeıatnin .Berlln 
muh&'blrine göre, .AlmaDlar, -*'erl 
aebebler balmnmdan P&IU'l terket· 
mek yahut bQtUn Atlantik kıyılarını 

Alman kontroıu altma koyan iki 'böl· 
ge aracmdald hudud hattmı ortada 
Jcaldırm&k niyetinde değildlrler. 

Vitini.n karan gizli tutuluyor 
Londra, 15 (A.A,) - Parla radyo 

11UD& göre, marepl Petaın. Amiral 
Darlan ve M. Laval milakerele.rlne 

Ruzvelt 
Barptea ıoarUI 
melleaıyetla aaııl 

olaca ~ ını an1atıror 
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ı.awalln beyanatı ·sUiKAST DAVASI 
-- JJ,aştararı 1 nci aayfadn 

tltunu ve~ mayısta Amertkıı.y 
~&lderilen tem1nat mesajından hiçbir 
~ey del'ftlrmJyooeğini söyle~. 

!!&ali gecen IDll&jda FraDslS do • 

_.- Battarafl 1 ad •yfada 

fUs - Koi'nlloftan baheede • 
_... Baetara.rı ı nc:i ı.aytada mcz. Vekaleti yoktur. Yalnız uah·· 

- Geuçnğin milli teniyeımu ~mdmı J:ıeMedeblk. 
ytik.'leltmek. Pavlof - ~etin* teebit 

namn•enun bqka·•llmt geçuıiyeceği 
vaadedllndf w pcl& maddelerin1n .da. 
ha bol miktarda eevkedllmest isten • 

Yeni Boılgar kabinesinin iç , .c edilm.il ~or. Biz ye.ralz yurt
<1~ JW1Htika."lmı i:ıalı eden bu sö1. 1 eıız serseriler değiliz. Serbest o • 
ler n.kıiL görünU~te Bolgarlst&nın lUTSnk tahkikata mfıdahale ede • 

ml~tl . \'nZİyetJnde hissolunur bir <leği.5. cek me\.-kide değiliz. 
Laval, mihver devletlerilıe Fransa me ,·ileu'1a getirmektedir. •"akat Reis _ Zaten muhalef&l c tm\· 

'lrııamda ınılh aktedeblleceti llslmldi- pm.ün dnrannı ile F11ofan iç ve Ye muktedir değildlrlcr. 
nl izhar etmi!JUr. dı' politıka haklnllda ileri süreli- Pavı.at 86sıerlne devam ederek Rus. 

Franaadak! kabine deği§1kllğl.nl mev ğü esaslan yan yana getbince ka- ya.dan gelen bir hukuk ml1~,ıwırinln 
zuub&hıl eden (Ta,.U.) gueteal. ı..- bine beyannamesinin p)ıSlyeU d&.. kendfterlnl '11\Udafaa edebllıı:clerlnl 18. 
valin Almanyaya yeniden f~i g6ncre. ha gör.e çarper bir hal a.lınskta- teml§Ur. 
rec-etmJ ve lımılarm ııaymru .00 bine dır. Bo bey2.nnameye göre Bulga- Reis_ lddia m&kamı lJK ve 
lhllt etmek mecburiyetinde olduğunu ristan : adalet yolunda· yürür. Kanaatine 
yazmakta ve Alman:yanm Franda '() tot&Ute Jllı8.'1CUt 20 tümenlik i§gal kuvvetleri i. 1 - çlü pakta sadık r göre maznumuı beraetini de ia .. 
çtıı de ilkbahar taarruzu arifesinde bir abam etrafmda topllllllD&lrt:: ter, yalnız rna.JıkUmiyctini iste-

dir. Ba aimmm c;lklet merkezı re.ez. Anc~ takdir ı.-e ka.rar mah
gerbıerJui emıılyette lıiuetmek im ··a.m haatl olacağmı HA.ve etmektedir. kraldır. kemPYC aittir. Geçen celsede de 

2 - Kurulan hükümet bir i§ kendiniz gördlinilz müddeiumu -
r~5 ~- ~-~~ lıükômetl vaıı;fmı ta.'1ftl&ktadır. minin ı:;ıı.hitleri dinlemek isteğini 

• avalin önce .Alma.nya. ile 8IJih S - llükulDt't kom\inlmıle mü- reddettik. 
'mzalıyacağmı sonra Almeııyanm cadeleyi ~r edinmektedir. Pavlof hukuk mUşavlrlle temaal.arı. 
ıa.rp faaliyetinde iş lbi.rliğı )'8P • Bulgaristallm yabuıcı soyduı nın temininde ısrar etml". Kornilo! 
nak yohmda çok iler.l gideceğini gelen kral etnfmda toplanmaya da aynı 5.atelrte bUlunmUftur. 
uımakt&drlar. Böyle bir iş bil"li-- çalışması Bulgaristancla e.ldden Bu sırada Pavlot ile Kornllof biri • 

· i bir iaWlya karlı Fransa sahil. beri IDe\'cat oluı Slav birliği .ı,... blrlerlle f111lda.fblar. Rcla t.ercUınan 
! riniıı koruDmamnı temin etmek setine> kal1l &Olk bir brp lmJJUo- vasıta&Ue kendilerine: 
uzere üısJeriıı tertini, betrinci ko .. ılır. BıtJgarlstıında Slav lıiıtiil )'ali - Duruşmada blrlblrlerile fısılda§ . 
lun orta.dan k::ı.ldrrıhn.:ı.smı v e do • mak istiycnler ' 'C bu btrnğl cenup masmlar ye blribl.rlerlnln 11özlerlnl 

~ ~ephesl i~.in da.ha fazla miktar- Slavbğı unu ıtlbada BalkaaJtn kesmesb:ler, dedl. 
d a ask.er topla.nmasmı icap etti • ~ıııjJ bir ~ sokmak jstiyealer Milddclumumt Kemal Bora şunları 
~ • .1ılaem8fih Le.va.! bü • Mf'\·cuttu. Buna ~nrşı da Bulgnı · söylem.l§tır: 
t ün J>rojel<'Tin.i yerine ıgetirinceye la.nn Slav aslmd .. n geJmcdikJeri. - Kununlar mlld&f&a bakl&rmın 
l'lıdo.r aradan ür iki ay g~çeceği ni, onlann sıa,· kültUril l~ae 80• lhlM edllcSitınl w keDdllerbal mDdafaa 
z=ınnolunuyor. ~ lnılmnı; oldaklarnu iddia eclenler etmelerine imkAn verUmec!lltni aöy • 

V.aşlngt-0n, 15 (A. A.) - Fran.. vardı. Bu ikl ıllıniyet epey a- llyerek fikAyet ett.Der. 
sız A.Jma.n ııUlmıeebetlerinin batlı:.. m:mdır Bulga:ristanda karlı kartı.. Kendllertne mUdafaa bllkkmm ne 
<'n meselesi, Vaşinetonda umumi.. ~·a idi. Kral bllha11&& ba cereyanı dereceye kadar verllmlt oldu&u apa • 
. etle ~anıldığına. göre, Fransız do- Iıoc;ui hlr t1urette kurmaktaydı. çık meydandadır. J!:ter ken411ıerl bunu 
nanmamnm akıbeti olmnta de . Niıut;·et yeni laı:blnc banu progn.- ıdrAk edememif1erH, b!ııce 8Gyle:ıecek 
\'am eıcJiyo?". 4lman veya ltatyan 

1 
mı ballne soknı.t-ya muvaffak oldu. bir py yoktur. 

miirctteba.tm F:ran.BIZ gemilerinde • Kurulan hUkümctin programı Cem k&nmnınun HlS iDCl maddu'• 
hizmet görn:ıoü pek myıf bir ihti· ı ··üratle yapılaCak birtakım lıtleriD gGre, ancak, suçlu bir kadm olunsa 
rnaldir. Fa.kat Frnnsız donanması· b:ışanlmumı mimldbı kılacak kocam keDdl81ne mllpv1!'llk edetımr. 
nı kaf'ılelere refakat et.mdc veya- preDBiplerl ih .. va etmektedir. Nlıo BırDwıkl maznunlar kadnı değ'..tlerdlr . 
but Fransız imparatorluk toprak • hayri hüküm.et sarahatle kolllti- Bundan dotayı ken4tlel'IM mOp.m ta. 
larını herh:ı..ngi lbir mUteca:vize kar nizmle mücadele etmeyi, sllUalı ytnı menuu1-U oı.amu. 
ı;ı, Birleşik Amel'& için stra.te .. bulaınayı kellclislne gaye ecJlnl. Tllrk malıkemelerbade. lat1,aı1 bak 
jik &lemi olan bazı noktalarda, yor. mQıılıam'aD Tllrk avuJcatıaıma ftri1. 
ezctlnile Madagnsk.nr, Dakar, Ka • Bnlga.r hlikfımcti y~nl kabttl et- mlııttr. Pavlof ne Komnotun ml1tale . 
zable:ırka.da müdafaa. etmek Uzere ~ii progJ'&lll}a Sla\"lık tlaviisındaıı alan yersiz ve ea811Zdır. 
kullamlmumdan korlrulmakta • feragat etmlş oluyor. Bunun onu Kendileri ıtılln1yetıeı1De kaVUflll&k. 
dD'. nerelere .ka~lar g'ötürcccğini talı- için de ıstcJ<te bulunuyorlar ve tahll • 

VaŞngtoıı:ı, 15 (A.A.) - Fran min biraz güç olırın'sa da alman is- yelerlnl istiyorlar. Ancak ağır cezayı 
sız kabinesindeki değişildilder üknmet Balgarlstaıım bundan bir· müstelzim .auçıuıar mevkufturıar, A • 
hakkında V~den hariCiye nazır. ka~ 5CJle C\Telkl haline :na:ıaran ğır suçlu lse kanunda dalma kaçacak. 
bığma salı günü geç vakte kadar daha 7..iyaile Sla" camiasından U• mıı &ibl .aanılır. 
hiçbir haber gelmemiştir. Ma.a • mklafınuı ınanı..~1•1 ifade eder. Pavıotu ı.tanbukla, Km:altoru Kay. 
mafih Birle;,ik Amerika hUkU.me.. Bulgnrisbnda yapılan neşriyat, ve seride yaJuılayab!ldik. Kay.sen de solu. 
tinin vaktiyle Lavale karşı bir Bnlgar lnta.ıannın !mıırlanma.sı ·ğu alan bir maznunun "kaçmıyaca • 

dmum almJ§ olduğu hatırlıatd .. Bolgarlstaaln bahar taarrazlanna ğım" demul yeratz.:ılr T:ılcr? .. :jnl11 
maktadır. C::.irndi Viai taraf-..:ı~- daha faal bir lAll'ette ljtirak e«lc .. w -ıı- ~ • reddiDI lııtArim... , 
tecavfujçar bir siyaset bekJeni • ceğlnl ihsas etmektedir. Bnlgurıc;.. 
yor. Birleşik .Amerikanın hür tanın dalı:ı. .imdiclea l."agosla\"ya. 
Fransız makamlanna karşı takiı: ya kıtalar göndcrdii:rl ,.e tıoıııclaı;.ı 
ettiği siyaset Jıa'kkmda geçen pa Alm&D tümenicrinlıı şark ceı~i.
zartesi günü Vaşin.,,~n tarafın • ne se\'lrolondağu bir b&klkattir. 
dan verilen notanın. ?'eddi keyfi • Ayni zamıwla Bulgaristanda lıal
yeti bu siyasetin habercisi sa)Q. la Sovyetlerfe miicwc leye ı;cvkc
labilir. deeek bütün telkin nsıta.lamı -
Frnnrı:ı: Amerikan mlina.sebet- dan istifade olunmaktadu. 

.MUddelumumtnln mııtaıeaaı PaVlof. 
la Kornllof& terctıme ettırlldi. 

Kornllo! saz alarak mO,a.vlr tayl. 
nlnde urar etti, kendlainln kaçmadı • 
ğmı, i§I bittiği için memleketinden çağ 
rıldığı l.çin gitm ekte olduğunu e!Syle. 
dl ve taleplerinde uırar etti. 

MUddelumumt: 
- Mahkemede afak! mevzular Uze. !erinin son gelişimi Darlanm., ken Me-1eli 1914 • 1918 harbinde 

disi kabinede kaldrğı mUddetçe Busyaya ka.rfı harbqden Bulgar rinde konu§ulmaaır.a mu.a&de edllme. 
Lavalin i~ bı:ı..oın " avdetine müsa. krtalanıım ma"Je.rı ı;almıyor. Al· mesini rica ediyorum, dedi ve bundan 
ade edltiniyeceği znmıını verdiğı manlar tarafnadaa i~gal edilen 90nra Alman bttyllk elçisinin mektu -
iyi he.ber alan mahfilleri bile Rus arazisi ttzerinddd öz Rus hal. bu okundu. 
ıhayrette bırakmıstır. Bugünkü Jmım da Bolte\"ilılcre kaı'Şı harbe~ 
1hadiseler General Veygantm u • mek lçio Alman ordusuna kaydü· 
zaklaştmlınası sıraaında vukua landuJdan mütemadi bir urette 
gelen ha!e ben7.Ctnclrte ve Alman. muhtelif vesilelerle tekrarlanıyor. 
yanın F:raDEız i,1Ieri üzerindeln Yeni Bulgar kablııe8İJlfn bugü11 
<;ok bUyUk nUfuzunu göstennek • nncttiği ınanıara. budur. 

tcdir. Bu nufuz Almnn genelkur~ SADRI ERTEM 
mayının ihtiyaç1arma en uygu::ıı 
bir zamanda icra oclilmlı] bulunu 

ZAYİ - lmıir lirnaıımclen al:ımş 
otiuğum 17 No. Rcis 5a.hadet.na• 
mc:mi .zayı cttJ:ın yeniaini çıkan: .. 
cağmıda.n e!lkisinin HUkmil yoktur. 

yor. 
Birtakım Vişi mçmurları müna 

sebetlerin ~esilm~i fö.tim"au ta .. 
lhaltkuk ettiği takdroe Brlcşik 
Amerikada kalmak Um.re tedbir. Sarp J\lonı li'aptanı ,.e 
ler alm:Jkt:ıdırla.r. Mal Sahibi AU Ka)'& ALP 

. . . . : . ) ·~ . : ' . . . . -~:. 

•-+ Dif. Resle, Grip, Bomatiama 
Nenaljt. l.lftkbk " Bfltfln Ağnlannw Derhal Keser 
lcabmdl fODde 3 kate tlmab11it. TAKUTLERINOEN SA4CININIZ. 

HER YERDE PULLU ICUTULARI ıSRARLA IST!'(fNIZ 
,., ~ ... · ., ,.. . . . . 

. • : . , • • - • ı...;~ .• . . 1t:ıJt... ...... ~ 

Maliye Vekaletinden: 
Eski nikel 5, 10 ve 20 paralılılann tedavülden 
kaldırılmcuı ho.lılıında ilan: 

Eski nikel 6, 10 ve 20 ~ralıklann yerine dantelli bir kul"U§luklarla 
brcnz 10 paralıklar de.rp ve piyasaya klfl miktarda çıkanlmlf olduiwıdaıı 
eski nlkeı, 6, 10 ve 20 paralıklann 31.6.942 tarihinden sonra tedavUldtn kal. 
dırılması kararlaştınlmı§tır. 

MczltQr ufak paralar ı tenunuı: 19'i2 tarihinden ıtıbaren artık teda\1U 
etmiyecek ve bu tarihten iUbe.ren ancak bir rene mUddeUe >·atnız ma• aan. 
dıklarile Cwııhurlyet Merkez bnnkuı ıubelcrlne ve Cumhuriyet merkez 
bankaaı §Ube9i olmıyan yerlercle Ziraat bankam §UtM!lert tarafmdan kabul 
edile bilecek Ur. 

EUeriDde bu ufak parnlardan bulUDwıların bur:ıları mnlaandıklarile Cum 
hurlyet Merkez b:rnkası ve Ziraat bankaaı ıubelerine tebdil ottırmelerı ilin 
olunur. (4129.560SJ 

Fon P8pen, mektubunda reflkuı 

mı ltaıya.n ııefaretha.ne9lnln &nilnden 
geçerken bir inflllk1a yere dtl§tUtuDl1 
blldirlyordu, binci mektubunda da 
ömert tanımadığını, pazardan maada 
hergQn sat 10 da "'1nden arak se. 
faretbaneye yOrtıyerek gttlJllnl, ak • 
pm il.zeri de ı>&rka dotna bir &uinU 
yapmak Adetinde Oldutunu aöyJOyor. 
du. 

Mektuplardan .onra Frauıs llflfa· 
reli memurlanndaA blr plılt dinlen · 
dl. Bu phft tnmAktaD eonra Pon Pa. 
pcnlc reflkaımıJU Yenl~ehlre doğru 

- tıte ı.una tabaaımtU edDmez. 
NeclAcığmı! Bu adam beplmld aptal 
rerlne koyda. 

- Hele chır 1Jakolım.. l.nellm de- ne 
;valanlar at~k, bir kere de onn c11Jı· 
lJyeıtm. 

Atı kata lndlJer. Vedat, Qlllar lnlD . 
ciye kadıır yemek ocla1111m htbule o.. 
turan kaympeckrlnlo yaama eoknl • 
mllf, baratttlt blr llsıuıla aaılabyordu: 

- Bankadaki arkadaflara ne&la • 
mııtım. Alqaaa 19'1 oköpril MJIDcla I· 
kl,er lılra içtik. itte o kadar. Soa va. 
pur vakU iellp Jeçmlf. 8oa vapvlar 
da o kadar erkeD baroket edl7or ki.. 
Kartal tarlldle plıaele meca.ı- ol • 
dom. 

- Vala nb yaYnam. Adeta bir dev. 
rlllem aqabaıt kadar mwa bir )'Oleu. 

bık. 
-·Sormayın.. o kadar ilzllldllm ld •• 

Şalılb. Neelıbulı lollatma ,......_ 
dı: 

- Babama aıtıtı yalanlan sörilJ"Or 
musan f &bam da btı martavallara 
çar!,'-abok Jnanır-

1 
Alt kata ındller .. Neolf. •IAm ver. 

ili: 

1 

- Ne kadar r:~ kaldmız ef•dlnJ, 
meraktan cat!ıyordulL 

Şahika ~ü: 

- Ben hiç de merak etmiyordum. 

k(lftülanm gördtlğünü oöyledt. To. 
ros otel1 memurlarmdan SeytttUn, O. 
merln otelde 'bu1uD4ufunu ve kendlal. 
ne göeterilen ayakkabuun o.er. alt 
oldufunu, tanıdıfmı s~yledl, 

eııeden sonrald 
celse 

İkinci ceWı açıldıktan aonra enelce 
tutuımuı zabıtlar okundu. 8 mart tari. 
b1n1 taşıyan ve villyet makammda 
Kornllof sorguya çekilerek tutulaıı 

za brtta şöyle deniyordu: 

lstanbula geldiğim vakit Alp oteline 
lncllm. Kanın da İstanbul& gel&. O 
nunla BUyUkdcrcde oturduk. 1941 ey. 
ıuıtınde Rmyaya döndUkten sonra ma. 
dsm Ojeni tarafmdan ı,ıetilen, yar • 
diın apartımanmda oturdum. $OQra 
konsoloahaneye gittim. Zabıtta Yar • 
dun apartmıanı kapıcıamm karıııaıtı. 
nldığt ve Kornilotun Ojenlyl tanıd'lğt • 
kaydediliyordu. 

1 numaralı dosyanın 8 vıart tarihli 
evrakı okundu. Bunda Kornllof Le. 
nlngradda. doğduğunu, 2 çocuğu bulun 
duğunu, tUr~yl orta derecede bildi· 
tfnl. lstanbulda fraıısızcasını Uerlet 
mek 1.çl.n Nimet admda bir kızdan ders 
aldığını, kanSI ne Boğazlçinde kaldı. 
p, Bur9&da Çellkpalasta oturdutu. 
DU .ayıU)'Ordu. Komllof 29.IS-9'1 de 
madam Ojeni lıe mukavelesini fe.shet 
tlğl.nl. Moskovaya dönmek için 5 mart 
ta Ank&raya d&ıdllti1Dl1 slSyUl,or ve 
şöyle devam ediyordu: 

- Pavlofu konsoloab&nede t•nıcluıı. 
Memur stajyer idi.. Şehlr cıahllinde be. 
raber gezerdik. tstepan, Süleyman ve 
Abdurrahmanı tanımam... KomDof 
sulkaatte JlledhaldaT olmadığını tı!!y. 
lUyor. Komtlnlzmde ferdt tedhl§Çillk 
olmadığını, partiye dahil olmadığını 

aöylUyor ve bunlara cevap vermek 
mecburiyetinde olmadığmı da l.l&ve e· 
diyordu. zatıdaar okanduktan ..ıra 

Kornllof, bunlanıı t*rcUmeainl iıtedl. 
ğlııl lllSyledl. 

Ayni dosyalllD :ldaci bendinin 
1 i Mart t::ui.hli zabrbıamesi okun
du. Buııda Süelymanh XornBofun 
TUlfil) İ3,DJ§tığı anlaWıyor. Kornilof 
be~ber Ma.rsalin düafınma uğr' 
mış olmadığını ilivc Niyordt·. 
Zatntlarda bet'bc-r Moi2fn Korr.i • 
!ofu tanıdıığt kaydediıliJ. or, fa~m t 
Komilof bumı iı:ld.r ediyordu. 

Konıikıf. bu ap'ta i?ivc e~ -
cek bir sözii o!madığnu söylecl1 ve 
8 Mnrt tarihli Pa.vlo!un tl~ttrır 
m.poru okundu. Ra.po-rtla P:ı\"lo • 
fon mu:lycn8inde siyatik gürül• 
medlf.i, umumi adale rahat.sız~
rıe. ~ ili.ç verildiği ynzılıvdt. Ve 
ayni d06')'3nD1 2 nçi bendinden 
baŞka bir zabıt okundu. Bumda 
1stepenla öıner ,.e Abdürraluıu -
nm resimleri Pavlofe. ~etikli • 
ği, Pavlofun lnmlrın truı:ımaıj;ğını 
söylediği büdiri1iyc ... ıu. 3 Maı·t t:ı 
lihli OO!yada Ptwolfun ti.pi hnk -
kında malümat veriliyordu. Buna 
~örP. P3vlofun karnktc:ristik, müs. 
tf'hZi bir twn olduğu, en aliı. c:• 
gar.14'1 !.çtlfi, kahve rengi elbis e 
trordl~ı. yemekte fazla ~arap Jc;U
ği hild7iliyordu. 

Pavlof, ı. zabı~m tercii· 
mesini iatediğiui eö;ı·lcdi. Bundan 
600l'8 1 .M82't teribli başka b1r za. • 
t;ıt okundu. VOO;-et nr kanalda 
tululan bu zabltta Pav.o>!u:ı baa • 
~onwıa dayall8Z'Ü i;cri ~i, 
j'ÜzUnWı tatar ~de o'duğu, 
l'llrkiyeye 1941 de gel<ij{;'i ve bir 
dahA Rmyaya d&mediği, Ruaya. 
"• 926 da muan.• mektetmden 
mes".ın oldufu, 5 ~u bulundu• 
tu, .A.bclltıllmanla kar§ıqtmm• 
ca: .. Da ba adamı hu'Btt& Dk 
defa görüyorum,, dediği: Kornilo-

Cun reıwi göeterilince de: 
- Ta.nınm, dcdifi ve eefaret • 

hane memurlarınm reslmlenni ta 
1Ulllad1lt u.ydedDi;ordD. Panıl: 
"26 Şube..tt.a.n beri dıpn çü:mr 
dmı. 17 Şubatta hut&ydJlll, Gez. 
rneğe sefarethaneni.n otomobili ile 
ç!Qı:ardım. Bebeğe giderdim. Ora • 
d'\ bir lokantada yemek yeıniş
t.im. ,. diyorou. 

7 Mart tarihli diğer bir 7.&hıtta 
lstanbulda evrak memurluğu sta• 
fyer'iği ys.pbğını, memleketinde 
nva gittiğini, fakat silah kullan -
?r'.ad:ğını, Türkiyede ştnj yapmak· 
ta olduğunu ve mebus ciga.rıısını 
ı;ok ~~ğene'rt'k bu!ldM içtiğini, a• 
ra.cııra en a.ın da iç.'tiğini saymyor 
ve: "fmıadat t'.lhrik eseridir. 
l't'ydana çıUnna.k Türk adliyesi • 
ne dfü;er., diyordu. Bu Q6na.da Kor 
ni'ofun içeri alındığı, Pavlofun 
kenıt~ne göz iş3.r.eti yaptığı ilıi 
ve "diliyordu. ZaT>t~ tla bundan 
haşl:" Pavk>fun: ' 'Bu işte bir tah• 
rlJt vardır Komilofun da bir talı· 
rik<:I olm~t mUmkündür,. dediği 
kaydediliyordu. 

Reisin bu zabta ne diyeceğini 
Rorması '\\7Rrine Pavlof: 

-- Den göz iş:ıreti yapmadım. 
Bu znbltlıı.rda sahtekarlık vardır, 
detr.'°'tlr. 

Rds: 
- Aksini iıspat edebiliriz, ce -

\"Sbmı verdi. 
Söz istiyen mtlddeiumumi Ce. 

mil: 
- Bu ubrtJan biz ta.nrim cttlk 

Müsaade ederseniz al'kac1aısım ce
vap verecek ... dedi. 
Ayağa kalkan Kemal Bora, şun

ları söyledi: 
- Pa.vl.of mt"muriyet.imiz hak.. 

lnınde ağır ve çirkin tarizlerde bu. 
Iunmu~tur. Mak~mın:z bu tarizler
de bulunmamuı için üwmgelen 
:htarı yapmı§tır. Müdafaa hakkına 
kal"Ş'I hürmet hi9lerimizi geri bın:.· 
kank ce\·ap vermek zaruret.inde.. 
yim. Zabrtıann bazI)arma itiraz 
~ sahteklri*1a tavsif ediyor. 

Bu esnad'!L reis, tercüman vası
tı:.~·ıe Pn-,rlo!'a daha terti,pli otur· 
mnemı :;öylcui. Mirc1deiumumt de. 
\"am ('t t i: 

- Sa.htekarl.ti• Türk adli ma• 
kıalnl:ırmın ~zzill et.ıniyeuğ. 
~r pyclir. · Ttlrk adllyes; her ıeyi, 
h'!r haldkatf meydanı:ı. çih.--armayr 
Fıar ıttifu.Z etmit.tir. Favlofun 
kull:ındı:ğı sahtekarlık kelimcı&lni 
nefret Ye .istikrahla 'kendisine iıP. • 
<ıe ederim. lfadeler astlru:s:l Ab
nUtmb.ma:n ıuızurunuzdadır. İcap 
ederse kendisine sorulsun. Müda
fn !hududunu tecavU.z edecek ma• 
ıtlycttc söylctilmemesini hassa.tan 
~ eder-im. 

B11T1da.n sonra Abdürrahmanm 
vcı.'rlH st:n is~i ve şun.lan aöyle-
tli: 

- Cok naziılt bir meselede& do. 
l:.ıyı ~t;çıu mevktinde bulunuyoruz. 
S'l.htc dmen evrakta mückkili • 
T!l' n rle trnzası vardır. Müekkili.m, 
ö1lim karşısında bütlin hakikati 
Türk adliyesine anlabml bulunu• 
yor. !mzamtz bulunan cvrait iıak
ıc-nU11L sahtekarlık iddiasını §id • 
det'e reddederim. 

P.c'A: 
Bu gibi lanadafa buluıwıtan,n 

kanur. na.zarında. ceza.lo.ndırdaca • 
ğı, mt.'Vzuatımızm bu gibi isnadıata 
müsait olma.dlğmt söyliycrek maz
':Uln lar=ı. an!atlldı. 

Gazetemiz makineye ,·erildiği 
fl.aatte multaI<.me cle,·anı etmek· 
teydl. 

Mukaddes Uçurum 
• 7 • Yazan: ISKENDER F. SERTELLi 

Neci&! Vedat be;vlo buırUn adaya~ 
erkm ıeJdltba1 &örenler var. 

Vedat ~ •• kafa!'ı duma.ıılıydı •. 
~ alaycı bir tavım 18) Jedttl 
ıtözler Veda4ı alnlrlt>ndlrm1ftl. • 

- Bmm ellyllyen baltetmlf, clecD, 
büdn iskele balkı benim flmıil Kartal 
vapanuıc1an çdrtıl'ırM pllltur. 

Şablka tekrar &ftldü: 
Da akpm adaya gelen vapur pm. 

yolcuları dU lllkel~lnf! çdcanm'" O 
taranan geldlttnızl garmecnm m1 .. 
aıyonanp 

Vedat b4lıılMt9ll hlddetletd n Pf. 
km lılr taTDta blleledl: 

- Clıdcle dlldıı.n gtbl karanlık. ile • 
.ım ae taraftaa r.ldl~ml ma1ttaa Mr 
kedi lk8 lılle ~e%. 
Şalllb arbclapıa d6ndtt: 
- Neel.L. sen de ıı6:rle .• Vedat ne 

taraftan C"ldt tfmdl r 
Necil neak~ euHyor "'" ce\'ap 

verml~ordu. 

Şablkamn bal9Mt yava~~" kızma ını 
nldandıı 

- A ,anam, lnllftnm lmbabatl ba 
laular da ,.tlztlılle .urulur mu ,. f 

Şahika yllk!lf'k sesle mukabele etti: 

- Bö,)'le9lnia 7üaibae bile tilkllnem 
udu,...-. K•b=Mt )'alaız ~&el. 
ınekteıı Uıare& oluydı ap..u bOe ao
mazclmı. Fakat, Vedat kapımızm ö • 
nllnde bir kadmdaa aynWı. Buraya 
kadar bir kadmla selmek eeaaretlnl 
söst.eı.'M w,,.ıe ~ .......... bil. 
dll'mek glftlldlr. 

Bay Sedat birdenbire hayretle lu • 
UDID ytlzlbıe lıalRı: 

- Ne dedin.. llapQ'a atar bir lııa
dmla ... selcllf 

- ~- net .. tnlle, Jalı:lıa ..... 
lrı...... ÇIDkll llıln& ... ,. ... 
eözlmle ......._ O, lııer .._. ........_ 

~--..,......._---
..... laealm kedi &öder .... ........... 
9llzültlp &Nea o &'llpJI ..... hl& p. 
elkmedl • 

\ 'ecladm l'Meierl ldUt!endflL Ar • 
tak kendini ........,.. edecek bUde de. 
llldJ. Eğer ... , cRl.ıımemlf ol9a7dı J1I. 
rlndea fırlayıp: 

- ADabaıamarladık.. 

Dlyeeok ve gidecekti. Şöyt. bir ~·. 
l'IHUnak lıltedl; bana mllvaffak olama
dı. 

ŞlmdJ ııe olacakk! 

(BI. lmpuWi ekim ıell padeırileeel5 

it arama ve it .erme lllalan ltD Boa 
UalrlkecJa pal'UIS ~· &Y
leome tek.Un göndetta oknyacnlarm 
mhluz kalmak tlzett sarih adttal~ri. 

nl bildirmeleri lllı.mı,.) 

Eulervne telılilleri: 
• Yq 23, boy 167, kilo 62, GO lira 

ır.aaılı devlet memuru, hayatta hiç 
kimsesi ol.nııyan, ukerllğlnl yapmış, 

içki ve sigara kullanmı:yaıı, aeriml , 
aarl§Ul bir bay; biraz gellrl olan ve)'& 
iki odalı bir evi bulunan 18-20 yaşla· 
rmda, balık etinde, s~J'l§Dl veya kum. 
ral, m&Zial ~miz, mUZlk aever, el~ 
gözlll, tel!ll.Z iblr aıle kızı ile 
ıı.cele evle!lmek tatemekted!r ( R.0.12) 
remzine fotoğrafla mCracaat. 271 

• Yaş 82 boy 178, ?uı ast bir mUe.s. 
seııed" net 90 lira alan bir g ne . yaıı 
ve boyu ile mUtenaslp, iyi ahlAklı. • a. 
lık etinde, güzel, yalaneı ve dljn k 
oımıyan, kendine ınanan, bir 1>:ı:ı anıa 

evlenmek 18temektedlr. (Aradığım 

kadm) remztne müracaat . 272 

lı arıyan14T 
• 17 yqıarmda, ortamektebln ye • 

dlalne kadar oltumu§ bir gf'nÇ kız; 

berbangl bir mll!S!f'tt veva bUrodıı 
dosya ve yHI i§lerinde çalt§llla \< iste. 
mektedlr. Daktilo bHmemelttedir. 
(Genç kız N) remzine mur~caat. 

• lkl sene fabrikada., be§ ıene tn. 
mAkıı motörlerde ~ b ' " makl • 
alJıt, herhangi ı;ır fabrika ve bunıı 

benzer yerlerde çalı~ıı.k lstemeklt' • 
dlr. Elektrikçiliği ve §o!iSrlUğtl de v3r. 
dır. Taşrnya da gider. '(Arada 8~) 
remzi.ne müracaat. 

Aldınnız: 
(A.S.C.) (Pembe ı;Ul) '(Klm!e!!llZ) 
(B.Y. Sl (L.Y.0) (Y.Ş.) (Oran) 
(M.U.N.) (2.U (F6F) (GUn ) 
(K.N. Mehtap) {S.S.l (R.U) (A,G) 
t H.K.) (C.M.) (A.L) (E.Y. Kaya) 
(Bahar) (Aalant {Emekll) (El) 
(Anlaplrm) (C!dd1) et. Şenkan) 
(Sezen 26) (Nadid-:ı 79) (Tu:ıalı) 

(M. 88) ( KUttiphane) CMUberra) 
(Ayyıldız) 

Fıkra· 

Yaz gelirken 
Bn fielle me\ııllll bm m.·uıas'Uın ba. 

bar yapa.) or. Yaol, yaz blrıJenbire 
gelmedi. Ajoçlar111 çlrek 'cn!lğlnl, 
yapurun olsana blahsua tMft1kJe 
yağlhfnu &ördü:, 

Bb: lu~ndl .........,.ıra ııöyle dlyo • 
nı:ı.! - Yaz selıeceflne ar: eeriucıe 
obn, ııuıaaa tıer döktllımJyea bu ıaa.. 
valar devam etle ~ etaba iyi ck'tfL 
mit 9'1nkü beplmlz. blllyonız ki az 
lıU IDDddeı ııonra sUneo bir taraftaa 
8lvrı alaeklerle pireler blr ıarattan 
bU.e feryadı lıutıraeak 1 Talıll ~ 
yeler atet ,....._. oWutu ._ ıdT. 
rtalneiderle plrelerlll tıaenrlne ~ • 
maktaa lllıfka çare bulamıya.cata ! 

Adama 11'1rl bir tamclıtına mlMftr 
olar. 1.urahat samam pllr. Kendi. 
sine bir Oda g&lterlrler, ll03'111Wp J'L 
tap strer. Derkııa ~. atn1al -
nekler, tatarcıklar dört bir taraftan 

MWwM. ıecıtamı yaıatm lobıde em. 
dik kalır • ......,.. ""' mlalllıl llO. ...,., 

- N-.ı pce uyuyabllcllatz mi f 
- lllD 90l'lllayDUZ efendim. Say~ 

.nlsde lılr seoeJI eflens-ek pçtrdlm. 
-N ... f 

- lllt11ıı11Delrter •:ı. ~ pireler 
damettt; ben ele usnl tattam. Mil • 
kemmel Mr lheak ettUc. 

NA811117l'Tbf 

Şı+Unı- ........... de lllldrlert fe. 

.. llaWe OJmllml&ı. "'-•-= 
- ottam, dedi, çapkmbtm da lılr 

Daddl ftl'dlr. Ba7le temls 7Öfeldl, DL 
mualn ve yabus ..ı. )'olma lıeld.lyt9 
bir kanal ......... kadar ...,_, 

Neden ftktlade evkae gelmlyonuıap 

Batlla '* laıdıım bp .............. 
Uımek .... ,.,...... mıf Ba lılllcle de. 

vam eclenea. gibılln birinde ~ J'I. 
kdır, ..... ...._! 

Bay Seda& ~ma 1111' ........ • • 
a&tı. 

Vedadan &klerl kapalıydı,..,_.,. 
c&ılıDıw. falm& ........._ ......._ 
rlıd daY'D)'Orda. 

ş·--- ..... ı 
- Ba•ma, _._ artdc l'I liflan. 

Vedat IOIDlt- llllrallate allyaea TU. 

...... keyif ballDde iken -~ 
ile .ıs,,...,... ....... ...,.. ,..... .... 

Diyerek blzmet,çlye ilAre& etti. 
B'v'etml kadım dNmdm koluna ~ 

rerek üat kata • Meta allriiklJ,erelt • 
~dl. 

NeclA talisiz arkf'depaa: 
- Bele ba pcıe geç8tn, Şaldlıacı • 

tım ! Belld ba IQl!llele bllyllttUj-llmb 
kadar mtllllm detlJdlr. Yana &ÖJ'Üfll· 
rtts. 

Diyerek ballçeden evine ~ 

( (Deva.-nı var) 


