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B, ınJcıığı )er 

\AH.il 1\IA TllAASl 
Ankara C'.addesı VA H'.IT Yurdu 

A UIAN l tatl tik daiıesl dün 
ya nüfusu hakkında blrta 

knn ra.Jmmlar nesretti. Bu mkam. 
lamı isb&t etmek istediği bir nok. 
ta vardır. Bu nokta Jmıınyarun 
ntifus1llla nazaran fazla. insan be8-
lenıektc olmasıdır. istatistik bU • 
rosuna nazaran Alınanyııda blr ki . 
kilometre mnrabbama 188 insan i. 
&abet etınel."'tcdir. 

Bütün A 'TUpayı knplamıs olan 
bir dc\'letln henilz yer darlığından 
bahsetme i cmrh"nld ile hak teIAk. 
kist arasında henüz birtalcmı mese. 
lelerin bulunduğunu ö ~ek ı. 
tlyadile dikkate lfıyı~tır. Dikkate 
biyık olnn noktayı bir tarafa hıra 
karak lstatl Ukin Almanya için 
ba.hsettli;i bir kilometrelik sahanın 
taşıdığı nlifusa gelelim, Nüfusu 
mutlak olarak :ılmak her ~an 
aynı hnki'"ımti ifade etmez, her zn. 
nıan nUfus mkamlan bir davnyı 
kuandımı!!.lt hu asanda in ana 
)'ardımeı ohn z. Dünya üzerinde 
O)'le ıe.. ~ ır • i e bM:;; 

şnıa 138 değil, 260 kişi au tUğU 
ltalde iş ha.yntmın iyi tanzim can. 
rrt!ş ~.lmn.sı oraya hariçten yenJ, ye. 
nı nüfus topla.nmnsmı icap ettir _ 
mlştir, Bir :zamanlar Be1!:ika Av • 
rupnnm niifusu ttibsrlle en kesif 
olan yerdi. Kilometre murabbaı 
b&Şma 250 den fazla ndnm isabet 
tı'ttlğl halde Beltlkn. haritten mu.. 
hacir kabul ediyordu. Buna muka
bil Çarlık Rusynsı arazisinde ı.tlo. 
metre bnşmB ancak on bir adn.m. 
isabet ediyonla. Fnkat hayat şart 
larmm fena tanzim cdilml. olması 
yUzUnılen Rıısyanm genis arazisin. 
den her sene bir hayli nUfus mu • 
haclr olarak ba.5ka iı,ı; sa.hnlnrma 
gidiyorlardı, 

Beltika dar olduğu halde nüfus 
topluyor, Rusya geni, olduj;;"O hal. 
de nüfus dağıtıyordu. 

1870 harbine takaddüm eden se. 
Delerde, hatta A lmanyanm Mnayl. 
leş1nesı devri olan 1880 yılma ka .. 
dar Alınanyadan bir sUrii mubaclr 
Amerfkaya akın ediyordu. ı\lmao 
llU&yilepıcsı bn..<ıladıktan sonra 
tnohaceret durdu, .. Yeni prtl&r ö • 
D~de, t-Otaı hru-ı> bir ba.rp ekono • 
tnishıe da)ıınır. Bu ekonominin 
~lan ela toprak. ve in andır. 
~l'ak ham maddeleri ile, mahsul. 
klid:e. bısanı mali ve blOye i5I 
eheınn!· Ve askeri muka\'cmetl ile 

Nilf ıyeıu bir unsurdur 
usun • 

vüsatine lll~tlak olarak aıw.i 
iirmı.lı ~kı hele coğrafyanın 
.racıe eder .. da olursa ne mi.na 
ricinı1~1 ~~de Yahalarm ha 
t.akbk \'e göller ·~dlyada ba.. 
Burada ""'21 'iis' u takaları gibi ... 
smda yapılacak ~iinlle nUfus ara. 
iliz dilsiz rakanıla.rın &.Sebct yal -
ııimasmdan lbarmttr YIUlYana ya. 

Aınerı'kanm yUz s~e • • 
rıısıınu 10, Avrupanrn 3 ~~~de nU 
1 ılann iki defa art~ ğer la. 
lıeplert it kudretinin lyt tarın;,.: · 
filimi, olnıasmda hayatnı e-

'

'c kgA--tJ rf '·· h Yalnız ., ~ e ne gore esapl&nnıı 
olmasmda aranmalıdır. 

Filhakika Amerikanm nlifus ar 
tımı iktısadi artımı iktı..cıacli lznkin • 
la.rm bir netice icllr. Bunun lclııdtr 
ki bir Amertkalı yüz A ''l'UI>abnın 
,.e he yilz Asyalmm kabiliyetine 
c;ahip olma tur, Kilometre başına 
clii<ıen lnsao mlktar.mın çokluğu 
' cya nzlığı da bir saadetin miyarı 
olamaz, Çinde n \e Mn\i Dehlr 
kenarlanmlıı diınyanın en büyük 
lcessfctleri Yardır, Fakat me ut 
değildirler. Amcri'ıuıda büyijk Alı 

Suikast muhakemesi 

Kornilol 

italyan tayyareleri 
Cebelüttarık 

şiddetli 
baskın 
yaptılar 
~ 

On gün içinCle 

Malta üzerinde 
27 tayyare 
düşürüldü 

1.ondra, 2 (A.A.) - Bir miktar 
dilşma.n tayyaresi diln ilk defe. ola.. 
rn.k çok yllk&ekten Cebelütta.nğa 
bombalar atmışlardır. Derhal uçak 
r.avar toplıı.r ve a.vcı tayyareleri 
talışmıığa ba§lamışlardır. Bomber. 
dnnan yarnn mat sUnnüştilr. 
İtalyan tayyareleri CebelOttank& 

taarruz etml§ler ve burayı bombala • 
nu§lai'dır. Liman çevresinde bQyUk 
yangmlar çıkml§, a.eker1 hedeflere 
birçok f&&betler olmll§tur. 1ngi1I% av 
tayyarelerlnin müdahalelerine rafmeD 
bizim tayyare tefklllmlz vazlfealnl 
kahramanca yerine geUrdikten sonra 
noksa.ımz olarak llasUne dönmtl§tUr. 

Dll§man, av tayyarelerlnden blriDl 
kaybetmı,ur. 

••• 
Londra, 2 (A.A.) - Maıtaya kUf1 

on gün arka arkaya yapılan hava a. 
kmlanndan sonra bir ııUkOnet devreel 
gclml§Ur. Bu t.aarnn dllomana paha. 
Jıya mal olmu§tur. Alman hava Janı. 
vetıerl taarruza bir çok bomba. tayya. 
relerini ~tırak etUrml§lerse de bunlar 
dan 27 si dtl§Urlllm\1§ ve en Bf&t( 13 
O Uslerlnc dönmeml§ttr. 60 bomba tay 
yare!i de hasara uğratllmı,ur. Harbin 
ba§langıcmdanberl Malta Uı:erlnde 900 
dll§man tayyareel d~u,tflr. 

Maznun Abdurrah
man ileSülegmanın 
mühim ifadeleri 

Süleyman dedi ki : 
Ômer bana harbin bir yıl içinde bitmeıini mi, yok. 
•a aenelerce Rirmuini mi uter.in, dedi. Kendi.i. 
nin Ankaraya Papeni öldürmek icin gönderildiği. 
ni •Öyledi. 

Abdurrahman dedi ki : 
Pavlol cebinden mendil cıkarınca göıtereceği aah. 
&a taarruz etmemi söyledi. Denemeler yaptık. Bu 
şah1ın Ribentrop olmasının muhtemel bulunduğu. 
nu .öyledi. 

Ankaradaki bomba hAdiscırl. muha· 
kemeainln birlııcl celııeaine alt ta!sll!
tı dUnkti gazeteml.zde vcrml§tik. lkl.D. 
cı. celsede Abdurrahmanm ııorgusuna 
devam edllml§. maznun Komilofia ta. 
nl§tıktan 80nra kendisinden yalnız 

bir defa 30 llra aldığını &6ylemS, ...e 
.eözlerine §8yle devam etm!§Ur.: 

Pavlofla da. görllşt1lm. Benden ar • 
kad8.§lanmın hilviyetlni l.ltedi, ver • 
dlm. İkinci bir görtığmcmde tanl§tJ • 
tım ve benden bıunlle kalan bir kıza 
kUrtaJ yaptırmak lAzım geldlğinl eöy. 
ledlm. Ltlzumu olan bOUln parayı ve. 
reeeğinl aöyledl. lstepan vaaıtaaıle 160 
Ura gl:snderdl. F&kat aonrndan kUrta. 
jın tehlikeli olması yüzUnden parayı 

geri g6nderdim. 
tırtepaıiln. g611l§memlz devam etti. 

1 ömtri gônnek :i!tedl. Klnn. 
nuevvtl sonlarına d~ Ömerıe Bul • 
tan&bmet parkına gitUk. Ömer mUca. 
dete bakkmdald flkirleriDi ate§li bir 
llıiaDla anlattı. Bu t&ııI§IMd&n son • 
ra ömerle ~z:ll ıörUgmolerl sık ıık 
devam etil, Blr g1ln letepan ômerle 

benim yattığım yurda geldiler. Beni 
yataktan kaldırarak ömerln evine gö. 
tUrdüler. latepan bir tabanca çıkardı. 
Kutu içl.Ddo bulunan bu tabanca bir 
bezle sanlı Valter markalı, 9 mermi 
at&n, alt teUğl kırmır.ı lpretllydl.. la
tepan bize hedcttn dalma kalb olması 
JA.zımgeldlğinl anlettJ. Hedctin kim o • 
ıacağmı sorduk. Pavlottan dlrekut a. 
lmca aöyllyee<?ğl cevabmı verdi. İkin.. 
el de.taamda laWan ô~rin evi.De bo§ 
bir el bombeaı ptlrmifU. Bunun hak.. 
kmd& da ft.alıat verdi. El bombumm 
bir panik yaratmak için kullanılacağı 
nı ııöyledl. Bir baıka gUn iı!e beni uzak 
ıaştmp Ömer Pavıotıa lat.epan ömerle 
gizil konU§lular. ömerln sonradan l!IÖY 
ledıgtne göre mU~lcye hazır olup ol 
madığou, akraba! rmm ktm olduğu • 

u, ikomunımı bkkmda1il fıktrlcrlnl 
eorm\11!,J&r, 

ÖMER KAÇ PARA ALDI 
Ömer m U c a d e ı e y e hararet 

le yardım edeceği.Dl aöylemlş.. Bun • 
dan tonra ömere yardım etmek mak· 

_... ~au ı ncl ııayfadıs 

Bir baba oğul 
Ekmek kartı satar· 
ken yakalandılar 

Manav Mustafanın üstünde 
15, oğlunda beş kart çıktı 
BugOn KUçUkpuarda bir cUrmUmeı 

but. yapılnılf ve baba olul ild k1§i 
ekmek kartı atarken yakayı ele ver 
mlflıerdlr. 

KOçQkpuarda A.Wcau llOkapda 
102 numarada :manav Xu.ltafa ve oğlu 
Xehmedin bOytık -.e &fır itÇilere 
alt ekmek kutlan aattıkla.n 

haber atmmıf ve bir dlrmtımc§hut 

hazırl&nmqtlr. 
ll'lyat murakabe memurlarmd&n bl. 

rlsi KUo1tafaıtm dükktnmı girerek 
kart almak ı.tedlğin1 llGylemlf manav 
uzatdan parayı almll ve kartı uzatır
ken içeriye diğer memurlar girerek 
lıtuırtat&yı kartı verirken yalc.al&mlf· 
l&rdır muatatanm bertndedellS ekmek 

kartı bulunmuıtur. O ııırada dUkkAn. 
da bulunan Mustafanm oğlu Mebme • 
din de ustu aranml§ ıs tane de ekmek 
kartı bunun Uzerinde bulunmU§tur. 
Suçlular bunları 180 llA 250 kurup 
sattıklarını iUra! etm~ler ve adliyeye 
teslim edllmlflerdir. 

Suçlulann bu karttan nereden bul • 
duklan arattınlmakta.dır. 

Alemdarda 
Bir randevu 
yeri basıldı 

G da maddeleri 
----0---

15 yqından küçük kızları 
fuhta tqvik eden Ali Yay 

yakalandı 

Bakkallara tevziat iki güne 
kadar başlıyor 

Ticaret n toprak mabaulleri olMkr1 
taratmdan temin olunup bölge lafe mil 
dUrıuttınun emrine verilen, yaf, bul • 
gur, peynir, diler nevi Jıububat tevs.L 
atına ild gl1ne kadar bqlan&eaktu. 

rada iki kilcımetre ...... lııir .... 
ma tesadüf edllir. Onlar da meeat 
değildirler, 

Kilometreye göre nftfas hMül 
haklı olmayı bile ieW ~ 

KUalarda'ld me•cut bakkallarD1 Us. 
tem bUlrl&nmıf ve li.ltede aatli kabl. 
UyeU teablt edilerek. t.evzlatta atacak. 
ıan rıda maddeleri teablt. edllm~Ur. 
Bu auret2e kalab&lık yerlerde bulunan 
ve aabp o nlabette fazı& olan dUkkAn 
:tara uattyaçl&n nlabeUade mal verile. 
cektfr Bu pbl maddeler teııbit edilen 
ts.fatl&ra göre satılac&k..,. bir ki§tn!n 
a)'IU maldan bqkalanna zarar vere • 
eek fÜUd9 fazla ll1mum& mllaade 

•dllllıl.,.cekUr. 

.Ahlt.k zabıtuı yaptığı bir cUrmU. 
mefhuU&. içinde kUçQk kızların da fu· 
hU§ yaptıklan bir radevu evini mey. 
dana çık&rm.Ifür. 

Alemdarda Çatallıı:etme 80kağmda 
i§tlhat apartrmanmm btr numaralı 
dalrealnde oturan All Yaym bir mUd. 
dettenbcrl randevuculuk yaptığı, bl~ 

çÔk çiftlerin bu evde bulugmalarmı te 
mtn ettiği gibi ııs yapndan kUçUk kız 
lan da tuh§a te§vlk elliği ihbar edil· 
mıo ve nihayet tertibat alınarak ev 
basılml§tır, Fllbaklka evde birkaç çift 
mllnasebctıılz vaziyette yakalanmış, 

bunlann arasında ktlçUk kızlara da te. 
eadut edllmtgtır. 

Ali Yay, Adl~)"e teellm edlllnlştl.r. 

Abdürrahmaı 

Alman tebllil 
--0--

Mart ayında 
105 ticaret 

• • gem ısı 
batırdık 

--0--

39 ticaret gemisi de ağır 
hasara uğratıldı 

BerUn, 2 (A.A.) - Aimnn orduları 
ba§kumandanlığınm tebllğl: 

Doğuda dllşman cephWıtin birçok 
kesimlerindeki devamlı hücumları es. 
nasmda ve blzlm kuvvcUcrlmiz ta • 
r&!mdan yapılan hUcumlarda gene yük 
ae-k kayıplar vc~r. Ağır topçu 
Lcnlngrad varo~arında harp için ö -
nemli olıın tesisler üzerine ate§inl 
tek.alt elml§tlr. Bu at.eşin tesiri gö • 
rUlebllmlştir. 

Sovyet hava ordusu dUnltU gün ha. 
va muharebelerinde ve yerde 45 tay. 
yace ka.ybetml§Ur. 
Şimal Afrlkada Marmıırlkada ha.va 

alanlan ve çadırlı ordugtlılarla çöl 
dcmlryolu ve Mısır sahilinde Ingiliz 

Devamı 2 oc:l sayfada 

Bomba 
J .. t1RK polisi, bomba ulkasü _ 

nln faillerini ve t ,·jkçlleri
ni maharetle olduğu kadar da sü. 
ratlc ele geÇirdi. Banlar dün An. 
karada ada.Jet huzunınıı ~ıktılnr: 
İkisi VskUplü ve ırka.n Türk, il•i i 
de Rustur. lki Türk her seyl itiraf 
'ki Rus her Şe)i inldir etti • 

Daha. muhakemenin ilk doruı;ı. 
masmda tlskilplü Türk mııznnnla. _ 
rm hıd<ikati oldu!;ru gibi söylemek
ten ~eJdnmedikleıi gorillüyor. Çün.. 
kil hu suikastin hedefi, Von Pape. 

1 nı öl<Iiirmek değil de, Rusya ile 
Türldyenin anısını açmak için Al. 
man büyük elçi ini öldürcceluni 
gibi görllnmekten ibaret olsnyclı, 
iki tlsküplü maznun, kendilerini 
:dsm tehli'kesine sokan sahte bir 
itirafta bulunmazlardı. Hatta bu 
maznunlardan biri hakikati gizle 
memek ~in hlam edilmeğe bilo raıı 
olduğunu söylemi tlr. Eğer oi -
kastın hedefi öldiinnek olnıa<ıa'\' • 
dı, ma:ınunlar buna bağıra ba~rn 
iddia ederler, iddia makamı da 
onlann idamla ~za.huıdınlmalnrmı 
i temezdl. Şimdllik büttin mantıki 
deliller, tl'sküplü numıonlarm ha • 
kikatl !Wyledlkt"!rinl Jmbol ettire • 
C'ek mahiyettedir. 

Maddi deliller de ~ok cllkkatc 
değer: Maznun Abdorrnbmaııın L 
!ad ine göre, .Ruslamı ı tepan ad 

Hindlil 
ingiliz planın 

kabul 
etnıediler 

---0-

Ruzvelt 
tavassut 
edecekmiş! 

Krlps Londra ile 
giriştikten sonra 

hareketini 
gec ktlrdl 

--0---

j 
Gandi ile Pando mukabil bir 
teklif hazırlamaya memur 

edildiler 
1 Yeni Dclhi, f ( A,.11,) - Hind 
1 milli partisi Krips'in tekliflerini 

l 
reddetmiştir. 

Vaşington, f ( A.A.) - Krips 
işinin bir çıkmaza ginniş görün· 
mesi Birleşik Amerikanın mahfel 
lerinde kötümserlik doğurmuştur. 
Bu mahfillerde hasıl olan kanaate 
göre teklifler ası1 ibir düşünce ile 
yaprlmıştır. Ve şimdiki şartlar 
içlnde daha büyük imtiyazlaröa 
bulunmak imkinr yoktur. Eski 
münakaşalan uyandırmak istiyen 
ve memleketin istiia tehlikesi 
kar§ısmda bulunduğunu unutan 
liderlerinin uyuşmak istememeleri 
Vaşingtonda şiddetle tenkit edil 
rnektedir. 

Gazeteler Hind istiklal dAVllSr 
nm Birleşik Amerikada daima. 
sempati uyandmnrş olduğunu ve 
mazide IDndlilerin bir çok tcş\ik· 
ler görmüş olduklarını kaydet· 
mektedir. 

NevyQrlt Sun gazetesi, Hind 
müuı.kerelerinin "belki bir asır 
dalıa zuhur etmiyecek olan" 11ir 
fırsatı kaçlrtltklannr yazmltkta 
dır. 

NEHRU NE DiYOR? 
l"eni DeUıi, 2 ( A,A.) - Hind 

kongresi icra komitesi dört buçuk' 
~ Devamı 2 DCI sayfDdll 

ingiliz orta şark tebliği 
Kahire., 2 (A.A.) - Orta §8rlc. 

1ngiliz umumi karnrgalımm tebli.. 
ği: 
Savaş müfrezelerimiz 31 Mart, 

l N'lS3Il gecesi b:i.r tüiş yapmışlar 
ve duşmanm Ti.mlıni cemd>ıuıda 
Alelına ve Agga.m civarındaki ileri 
mevzilerine hücum etmişlerdir, 

davası 
Yazan: BiR MUHARRiR 

lr bir yardaklan, blr m d Önıere 
,.e Ab<lu1'1'8.hmana "Valtcr ma.rka. 
h, sol tarafında kıımm isaret1j 

emniyet yeri bulunan" bir taban. 
ca göstererek nasıı Jmllanılacaj:,•ını 
öğrctml ttr, l\lahkemrdc bu taban 
os Ab<lurra.bnınna göst.erildl- Mal 
nun bunun aynı tabanca olduğunu 
öylcdi. Çünkü bu silih da \'alt.er 
markalı idi ve sol tarafında kırmr. 
zı ı .. aretli emniyet yeri \'ardı. Fn. 
kat bomba vaJmsmda parraJannn 
Üme.rin üstünde çıkan bu ta:benca. 
yı ona kimin ,-erdiği henUz sabit 
olmamı 11'. Müddeiumumi Cemil 
Altay: 
'•- Bu tn.baııcanm numarası o 

kunmo tur. Hali mohaberedeyiz. 
Kime hangi hükfunete sa.tılchğı 
yakın°da bize bildlrilooek, demi) • 
Ur. 

Oeleoek ce\'ıı.bm davayı btisbü. 
1 ün aycbnbtması ihthnall \'ardır. 
Bundan sonraki dunısmada dinle. 
•ıece ":rf bildirilen amme şahitleri • 
nln kimler okluğunu bilmJyonız. 
Pakat bonlann ifadelerlle lt!ı'kUplii 
maznunların hakikati ne derece 
&öylemi olduk1an da belki anla ~ 
şılaeaktır, '.l'ürk adliyestnJn bu da.o 
\&da karanlık hiçbir nokta bmık. 
mıyneai;;rtn:ı ,.o tam ölı:nsnr a&L1e.. 
ti yerine getlret'.e Hne emin bu.la. 
nuyonız. 



te 
( 

., 
;. ..., 
v 
., 

2 - Y.1' S\•~ U.\nlK.J\ - . ~ 

H~~:!ı::; ~::!i~ _r,-~--~cS-.. kO-=:..:~"-~-,~K-u:-~~--j s U~k 8S t fil ulıak efil esi 
r'tmedner · ~ · 

' 
:~~fkasy~~a j 
nucum !Çin ı 

imanlar Köstence 
· ~ Varnada hazırhk 

yapıyorlarmış f 
Staraya R-.ıssada şiddetli 
t muharebeler oluyor 
IA>ndra, 2 (Rad)'O 7,15) - Gece 

yan:;ı neşredilen Sovyet tebliği: 
· Dlin cephelerde durumda deği -
şiltlilt olmamıştır. 

VI. i, ! (A.A.) - Son ha.herle -
re göre Staraye. Rus a'dıı siddetli 
muharebeler oluyor. Merkezde mu 
harcbe hafiflemjştir. Kmm.da. e • 
hemmiyctsiz keşif muharebeleri ol 
-r:ıu3ttrr. 

Londra, 2 (A.A.) - Almn.nlıı. 
rın Köstence ve Varnada vapur ve 
ıevaznn topladü:la.n haber n hnınış 
tır. Bunla.nn J{af'ka.syaya n.sker 
nakletmek istedikleri. anlaşılıyor. 
Fakat bumuı muvaffa.lt olmruıı im.. 
lldint pek azdrr. Rusya, S!V8Stopo_ 
hı'elinde tuttukça ve Rua donan. 
ması Karad~i?.iie bulundukça Kaf
lcasyaya asker ta!JlJlIIUlST imkansıı. 
drr. Almanlar Ba.tUin3. varmak ~
tiyorlar. Fn.Ka.t y-01 Karadeniz filo. 
am11Jl kontrolil aUmdarlrr ve deni
z:ı.lt.tlıır bu denizde geziyor. 

Mosko\'n, 2 (A.A,) - Gece yansı 
ne,,redllen Sovyet tebJitfnin ekinde 
kaydedildiğine göre Fin ukcr kaçak· 
!arından mllr~kk~ bir mU.Creze Vlpuri 
civnrmda bir Alman mitralyöz tabu. 
runu ~yan bir trc.nı yoldan -sıkar .. 
ml§tlr. Bir.çok Alınanlar ölmUı ve ya. 
ralantDI§tır. 

-- .nast:ıc:ı.fı l acı aayıa.ı:o 
saat süren bir toplantı yapmış
tır. Hind milli partisi, Sir Krips in 
tekliflerini reddetmeğe karar ver 
mİ§tir. Kongre partisi reisi, bu 
partinin henüz bir karar verme 
diğini söylemiştir • 

United Prcss'in aldığı haberle· 
re göre, bir anlaşma i~in Hindli· 
lere müdafaa bahsinde daha bü· 
yük iştirak payı verilmesi 15.zım 
dır. Hind lideri Nehru. Krips•in 
vazifesi muvaffakıyetsizliğe ;;.ğ 
rarsa, bunun bir ijtcia olacnğmı, 
karşrlıkb nefret fıyandıracağmı 
söylemiş, müdafaa işlerinde bir 
formül bulunursa anlaşma olabi 
leceğini füive etmistir. 

mna meclisi siyasi mahkiim.Ia· 
nn serbest bırakılması teklfini 16 
reye karşı 37 reyle reddetmiştir. 
Müslümanlar rey vermem~lcrdir, 

Londra, 2 (A.A.) - Hind mu· 
hasaba partisi yapılan teklifi ka 
bul.etmediğini Sir Krips'e bildır· 

(!-ı,,, knpoto:• eıuone:-M gü•(hri)eıcek 

lj anMll:l \t I~ ,,.~'fille Uilalan Eo Son 
Daklkadl\ r..ırn&rL neşredilooeJ<tir. E\ 
lr.nmo teklifi gönderen o!myucularrn 
mhfuı l;;alnıal< üıere snrlh adresleri. 
nJ bUdJmıclcrı U.ı:ım,) 

Evlenme teklifleri: 
• 46 yaşında, ayda 80 lira geliri o. 

lan lbtr bay, S!i-40 yaşlarında temi% 
aileye mensup uul bir bayanla evlen
mek i.stemckte<tlr. ~Yıldız) :remzine 
mUrncaat • 2G4 

• Yaş lD, boy l6S. .ortamektcp me. 
zunu IYI blr aile çocuğu, ltendls'lne 
mUnaslp bir aile kızı ile evlenmek 
istemektedir. (K.A.Y) remzlne mü • 
racaat ~ 255 

• Yq 28, boy lG7, kUo 62, esmer, 
serbest meslek sahibi, ayda 100-120 
lira kazançlı kims siz bir bay~ iyi 
bir nlleden, memur ve cre!inc 11Umat 
edillr, güzelce, kız veyn dul blr bayan. 
la evlenmel> istemektedir. (B,Y. 8) 
remzine müracaat . • 25G 

mi§tir. 1 1 KRIPS'/N LONDRA}',1 f arıyan ar 
PEKUFJ • Lise ı den ,ıkmış 19 yaşında bir 

Yem Del1ıi, 1 (t1.A.) Unite;d genç1kız,berhans-l blrmUessesede va. 
Press ~ayri resmi bir habcl'e göre, snt b.lr Ueretlc .çalışmak btı:mellte 
Sir Stafford Krips, müzake:cie· dlr. (Bahar 118> remzine müracaat. 
rin muvaffakı}·etsizlikle net!celen· ıfı Eski harfleri okuyup yazan, dak. 
mcsinin önUne. ancak Hindis Ulo bilen, munmcltlt işlerine vtıkıf bir 
tanrn müdafaası bahsinde Hiııd az da frnnsızca bilen bir bay, resmi 

lilere daha büyük bir i.~tirak pny: veya husust bir muesacsede ı., aramak. 
\'eren bir anlaşma. ile geçilebileoe tadır. (F.E. X) remzine müracaat. 

ğini Londra kabinesine bildimıiş· Aldırınız: 
tir. A~ğıda remlıJerı yazılı olan o. 

HiNDLiLER NE ISTll'ORt kuyucutıınm1%1D namtarma ceten 
l.mıdra, f ( A.A.) -Ofi: mektupları ldarehanemlzden (pazar. 
Da.ily Herald gamt.esinin Yeni lan Iınriç) hergUn sab:ılıtan öğleye. 

Delhı muhabiri Krips'in vaifesi· kıMlar ve ıııast l'1 den .onra ııldmna· 
nin şimdi akamete mahkCım gıbi ıan. 

as"" .,..,v.nrı ı ncı •yfada 1 hiç bir tarafa çıkma.maklığımt söy • 
sııdlle ( s 26) remzi ile 85 lira para lUyordu. Ertesi g1ln 10 da Beyazıtta 

verdiler. Bir gUD de kendisine ani ola. bulufmak C:r;ere ayrtldık. Ve o cQn 
rak bir y.ero gideceğini söylediler. Ba.. 1 bulu~k. Otomobille geldi. TebUke 
na da 1zmire ,gideceğini söylemeain1 olmadığını i§aretle blldirdl. O gUn 

tenbih etml.§lcr. Ömer Ankaraya git • ak§am Uzerc Maçkada gene görüştük. 
medcn evvel Bebekte Pavlo! ve İste. ömere mektup yazayım mı dedim: 
panla birlikte yemek :yediler. Omere 1.. - Hayır hayır katlyen deai. Kimse 
§lnln çetin ve ağır olduğunu, 1§iıil U- ye bir §eyden ibaıı.etme? 
yiklle yaptıktan sonra isterse Moako. Bu .aırada Reis ı§6yle sormuştur: 
vnda isterse bir başka demokrat ımem - Sizce makat neydi? 
leltettc tahsiline devam edebileceğini - Maksat Almanya ile TUrkiyenln 
söyleml§lcr. Blz bu mratarda Ruslarla araaım açı,p bii suretıe Rwılar lehine 
mUnaııebatı devam ettiriyorduk. Bir TUrklycnin harbe girıneslnl teminde. 
kadın sesi llc telefonda parola le g8· - SU!eyman komtınlat midir? 
rUşUyordum. - Nasılsm Sadık iyi ıml.. - Bu buswıta. kaU blr §eY :söyllye. 
sin dedikleri zaman randevuya gidi - mem. 
yordum. 1 OOseye on dakika ara verildikten 

_ Uzun zaman görU§mcdtk, d~dik. sonra tercllman A.bOn'ahmamn ifade. 
leri zaman da gitmiyordum. Bu sı - slıii Pavlof& ve Kornllofa tekrarla. 
ralarda Ömer Ankaraya gitmişti. Bcr. mtf, Pavlof ve ben bU phııilan tam
ber Sillcymanın yanında kaldı. 14 gUn mam. SUleymant istintak edilirken 
sonra döndll. Kendisini sMarctıcr el. glSrdUm, 

vannda .gczdlrmi.,ıer. ôıner benimle BERBER S~l'MAN NE DIYOBf 
glSrUştükten sonra tekrar Ankaraya 
döndU, Giderken fazla samimi ayrılı. Bundan sonra berber SWcymanm 
pndan §Uphclondim. - Neden ~yıe • ifadesine &eçilmi,, SWeyman §6yle de. 
8İil dedim. Papene suika.st :yapacağmi mlştlr: 
söyledi. İstaııbulda. Pavıona görüşmem - Hiç bir komllnfst partLııine dahO 
devam ediyordu. Beni tarassutta bu • ı değilim. Ancnl{ sempatim vardı. tJs • 
lunôuruyorlnrdr. Bir t;tin Haydaıpaşa. kilpte t:çHerin girmesi mecbur! olan 
ya gittik. Pa.viof orada ~blnden bir işçi partisine girdim. Hatta. rela ola .. 
mendil çıkarmak sorctile ı;östercceğl rak kongre idare etUm. Nihayet bu -
bir şahsa ve hedefe taarruz etmernı raya geldim. UakUpten Kenan adında 
ııöyledi. Sonra köprüye dündUk. Oto. birine bazı hediyeler getlrmlştim. Bu· 
mobille"in bulunduğu yerde bir _şah."IR nun vasıt.ııslle Abdllrrahmımla talU§ • 
otomobile girerken taarruz etmemi tmı. Beyoğlunda Marsel berber salo.. 
11öyledl. Anca.k plııa ve zaman hakkm nuna girdim. Dört ay sonra dtlkklna 
da bir oeY sl>ylemedi. Yanm. bunun birisi gelerek beni aradı.Bir mektup 
bur4l,Ya gebncsi lliUmali bulunan Ri • verıti.. !smi~n Niyazi olduğunu 
bcntropa karşı -olmasmın muhtemel söyicdi. Veıdiği mektup eski ar. 
bulunduğunu DAve etti. kadaşımdamr. Kendisi tilıicçe öğ

HADlSEDF..N SO:!lı'RAKI 
BULlJŞMALl\R 

Ott~ws • 2 (A.A,J - General SL 
korskJ. Stalliıin Ru.wyada çarpl§&Cak 
olan yeni Polonya ıtilmcnıertnı tcchiz 
e.t.ıneğe .kar.ar \'erdiğini söyleml§Ur. 
40 ile 60 bin arasmda Polonya askeri 
şimdi lrana gilmeltledir. Yalanda bun 
Iıırdan isUfado etmek mllmkiln olacak 
tır. 

göründüğünü yamaktadır. (Tuno.lı) (Deniz 18) {25 Ea) (Omlt 8) 
ıngil~A~ h~1.r·-et Hindistanın AD.karadaki )ıldiao gUnU Pavlof 'Onl 

~"' UAuıu (Clddf) (Uygun} '(Y.Ş.) (M.K.A.) 
mı'Jl'ı mu"dafaa ic. lerinin Hindliler versite moydanmdakl havuz yanında 

retmemi jgtiyordu. Bana Rus se
farethanesinin nerede olduğunu 
rordu. Konsoloshaney~ ~itmesini 
~yledi.m. Ertesi günü gitti. Vize 
almak üzere vnit aldığını söyledi. 

:ı {H,K, 218) <Eclar) (H.T. 8) <Anlaşa. 
tarafından kontrolüne müsaade 18,30 da beni bc.kllyordu. Dl§çl mek. 

lırn) (N,U,N,} (El) (A:Y1&) (C.'M.) 
etiği ve dominyon statükosunu (A.L.) (M,Z.E,) Nadide 79) tebl civar.mda kon.U§luk. Bana. SUley-

aL'.rhal vcrdigı~· takdirde vaıyet ınaııı herhangi blr .acbcb ve bahane ile " - (%6 Sc%cn) (M,Z,.E,) (Ayyıldız 6) 
düzelebil~-tlr. Hind kongresi· 1st.anbula. çağırmamı ~ylcdi. Makaadı 

. k ı· ti . K . s·~ (b"mekll) (S.1:3.> (Pembe zarf> (C.M) izi gizlemcldi, Zira onlar Ömerln hiç 

l •ve·rten karmak ·-·· nın en uvvet ı par sı np (Ad,) et, lıkan) (B,1, Kaya) (Saadet) • ~ ~ ı-.ıyen teklı'flenn' ___ ,A_A,, kabul edilcmi· b1r ~ lbırakmıyacağuu sanıyorlardı. 
J~ (Emeklı) (5.S) (Pembe zarfı (Merih) 

11 Nol.veç Vapuruna u.t'N>lnnı· bildi_,,;"' ve bütün ınc· SU!eymanr bura.ya gel'irdikten sonra 
1 ~"""'· ..... ~ (Sezer) (H.R.K.) (S.H.G.) (GörgUlU) 
suliyeti İngiliz kabinesine yük' ·le· bizi de temizlemek istI~ceklerdl. Yur 

(Hayırlısı) (D. Yurt) <Scmlram1') 
Almanlar hucum etti miştir. CAhçrba§I) (Gtııçin) "(M~ot) da döııllnce Ankaradakı h!dlscyi ~g • 

Daily Mail gaı.etesinin rnuhabi' rendim. .Milt~ JStımb içinde kaldım 
\'I~, 2 (A.A.) - DUn öğle üzeri rinin bildirdiğine göre, Krips , .. _ ... _________ ...,. ve SWeymanı buraya çağıran mektlL 

Alman bıı.hriyesı Gateborg limanında Londraya. telefon ederek bütün F k bu .§tlphe ve ıstır&b içinde yazdım. 
İllglltcreye katmak istiyen 11 Norveç partilerin memleketin müdafaasr 1 ra Ertesi günU bir mektup daha. yazdım. 
vapuruna taarruz ebrıl§Ur. Bu vapur. na daha geniş ibir ölçüde iştirak :::;;::.-:::::::: Ertesi gnnu Bcyazılta. Pavlo!la tek • 
?ardan ikisi muhakkak ola.rak. biri etmek istediklerini söylemi!7tİr, Teselli rar bulU§tuk. Ed.irnek&pıyıı. doğnı ytı. 
muhtemel olarak 'b:ıtrrılnuf, ikl n.. Krips milli müdafaa neı.aretlnı rUcm. HAd.iae bnkkm~a !Zabat isteOim. 
pur Goteborg 11manı& dönmilftür. DL bir Hindliye tevdi etmek ltızım Çal ~nenin biri ı~ör olıuw l'eselll Bir ,ey ııöylfyc.iDJyeceğinl, ancak en .. 
ger vapurlardan haber elmamamıt- geldiğine kanaa' g-~''rdiği samı· edenlere oöylo denıılJ : dl§e etmemekll,ğimi aöYiedi. Bunun 
tır. maktadır. Müzakerelerin muvaf I - Körlük beıı1m Jçtn pek de lena dö goıcuıer tarafından yapıldtğmm 

Londra, % (A.A.) - Gateborg (İs· falayetle neticelenmesi her şey olmadı. l'olda giderken ekscr1ya ihtimal dahilinde bulundu,ğunu anlat. 
\'eç) bld!sesi hakkında. RöyteT §U den evvel böyle bir imtiyaza bnğ yalnız kalır, kono~k adam bula. • tı. Ak§am üzerl Harbiyede tramvay 
malQmatı vermektedir: ' lıdır maz. .sıkılırdım! ama bwıdan 80Jll'a durak yerinde 18.30 da randevu \"er. 
Batınıan vapurlar bOyUk Britanya 'nuZ\IELT TA\'ASSU'.l'TA hl'r \1lklt yanımda yedooek biri bu. dl. Buluştuk. Mnçkaya doğru yUrUdUk. 

tarafından Londrııdıı.ki Norveç hUkO. I BULlı"NAOAKMIŞ! lunur, demlı:;! Gene htulise ha.klanda bir §<lY söyle. 
metinden kiralanan 11 gciDJnln ara • VaeJo~ton, 2 (A.A,) - Hindistan Şu tescili ne 1)1 f(lydlr. Eğer o ela mıtdl, Hep dö Golclltcr üzerinde duru. 
sında. bulunmaktaydı. Alman kontro • meselesinde Ruzvellln tavassutta bu. olmasa lnsnnbnn '\'llY luıline • yor, bana münasebette bulUDduğum 
lU altında bulunan Norveç vapur kum ıunaeağınd:ı dair bir şayia dolll§mak. , NASRETTl.~ kızın evine gitmekliğlml S-• gün için 

Bu an-ada Pri';tineden bir mek
tup almıştmı. !çlııde Niyaziye de 
bir me'ktu:ı 'V3.1'dı. Kendisine vet"
dirn. Kard~i Fsbridcn gcldiğlni 
'6yledi. Para. beklediğini gelir gel. 
mez, muameleslnin hazır olacağını, 
Mosltovayıı gideceğini Söyledi. 

!ki giin sonra kendisinden bir 
mektup aldnn. Bana AUalıaısmar
h.dık diyemediğinden öztir dile
yor. Gelecek mektuplan saklama
mı, göndereceği adrc.,e yollamamı 
söylüyordu. 

MlJffAUERf.:LER V~'ADAPAZA· 
RI:\'A GELECEK !tEÇl!UL 

KADIN 

Kendisine 5-6 mektııp göocler
dirn. Ru Birnda Yugo.,l:ıvyadan bir 
mwıt. vi gelerek bena 27 lira ge
tırdi. Y~lnvyadan Fahrinin 
mektubu da vardı. Bir kadının bir 
bir bavulla Ada.pıazarma geleceğl
cl ve bcnlın bu 27 lira ile Adapa
-;amın g·<l,..rek bavulu almar.:ı söy .. 
liiyordu. 
Adnpar.ırma gittim. K&dmı gtir • 

pnnyaları taratmdan a.çımu, bulunan tadır. • ............................ . '". ..,r- ._., t • ' ' 

davanın neUccslne lntlzarcn bu ıı 'l"MI Dehli, (A.A.) - Azad'm bu 
s-emi Göteborgda bulwıdurulmaktay • gün, İngiliz plll.nına niçin 1tiraz edll
dı. Bu kumpanyalar gemilerin kendi - dıtfne dair kongre tara.fmdan hazır -
!erine alt olduğunu söyllyerek bunla .. ıana.n karar suretini Krlpse tevdi ede. 
rm iadesini istcmektedirJer • ccğl zannedilmektedir. Karar sureU 

Son zamanlarda İsveç yüksek mab. metninin bugUn neşredilcceğl söylen • 
kcmeat vapurlarm kime alt oldu!uzıa mektedir. 
dair verilecek karara lnUzaren el kon. Y~I Delhl, 2 (A.A.) - mmgre· 1c .. 
mllf olan bu gemilerin ııerbest bırakıl. ra komitesi Sır Sta!ford Krlpein tek. 
muma karar vermı,tır. Bu ittbarla lifleri haklnndaki karar projeslnl tae
mevzuub&ba olan gemtkr lııtcdiklcrl vfp et.m!§tır. Bu karar, bu ak§am A. 
zaman lneç aulannda.n ayrılmak im • zad tarafından Krtpse tevdi edilecek. 
kll.nmı elde etml§lcrdl. Gemilerin kap. Ur. Komite, tahmin cdildlğlne göre. 
tanlarr tng!Jl.zlcr tarafından tayin e • Krlpsln alacağı durumu müzakere et. 
dllmlştI. mek Uzere bu sabah tekrar toplana -

Biçpıanyada 
Tallga tabliye edildi 

caktır. 

Yeni Delhl, 2 (A.A.) - Bugün Hin· 
dlstaııdan hareketin! gecikUrdlğlnl 
söylem!§ ve deml§tlr ki: 

Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevral ii, Kırıkhk ve Bütün Ağrılarınızı Derhal Keser 

Vifl, % (A,A.) - Blrmanyada §id.. 
detll muharebeler oluyor. Çlnlller Tun 
guyu bo§allmıılar ve bu tehrtn 2:1 ki· 
lometre ıtmaline çe.kllmialerdir. Ja -
ponlar ÇlnUleri çevlrmcğe, Hint • Çin 
yolunu keamete ı;&UflYorlar. 

lravadl vadlılnde hıgili.zlertn duru.. 
mu güçle,lyor, Japonlar büy{lk petrol 
sabuıua yakla§xyorlar. 

Loncln, 2 (A.A.) - Britanya kuv· 
vetleri Sittang ve !ravadi cephelertn. 
do cm çekiliyor. Japmılar bu iki cep. 
hede hava.tara hll.klm bulunuyorlar. 

ingilterede 
Otomobil las'ı:iği vesika 

ile verilecek 
l.-lra, 2 (A.A.) - lngtUz mllhim. 

mat nazırı otomobil ıutlklerinln veai. 
ita Ue verllmesine do.lr pek elddetli 
~dblrler almacağını blldirm1ştir. 

Oz EMLAK 
Emll.k almak ve satmak istlycn. 
lerln mUracaatıan. S1rkecl Ke -
malbey slneınP.ııı yanında Derviş
ler BOkak No. 10 teJ@fon: 229~ 

O. Mekkl 

Gelecek hafta bir §CY yapabileceği • 
mi zamıedlyorum, 

iCABINDA GUNDE 3KAŞE ALINABiLiR 

Krlpa pazartesi gUnU yoıe. çıkacak. 
tır, 

• . 1 _ _ı - -. ~.r 

Yeni DeJh1, z (A.A.) - Ge.ndi ile 
Pandl bir beyanname projesi hazırla. 
mağa memur edilml§lcrdlr. Proje kon.. 
greye tevdi edilecektir. 

Alman tebUll 

Clıgmlar Klübü 
ı:azaI&: tskender F. S.ERTELLt 

-117-
_.. ~tarafı ı ne! 118yfada - Bunu ba.nıı. değil, kendJnize so • 

motarlll araba kollan muYILffaklyeUe runuz, hanonefencll! Benlnı büylo ye. 
bombalanml§tır. tl~kln bir kızım olsııydı, tek baı:ma, 

lngill% bombcı tayyareleri dUn gece bir haydut yntafı olan öyle bir lrulilbo 
Almanya.ıun batı arazi.sine yıpratma gönderir miydim'? Bir genç kıı.ı l•M· 
hUcumlan yapmışlardır. Sivil ahali • dl 1>a,ına terl•edel'8en, ya da\lulcuya 
den bazı kayıplar vardır. Hasarlıır pek varır, ya zunıacıya elerler. O da (bob. 
aZdır. Gece avcılan ve tayyare karşı- ı.W) kulübünlin reislnl koca olarak 
koyma topçuau, hllcum eden bomba ~mı,se, buna biz ne diyebillriz '? 

tayya:eıe.rinden 11 ini dllşllrmUşlerdir - Allab aekma benimle alay et-
BUyük Britanya ve Birleşik Amerl. meyin, doktor IK'y! Ben Bize minnet. 

kıı lqe gemllerine karşı yapılan mü. t:ıınm. Kocamı 1 Uctthıilnfz.. birkaç 
cadelede mart ayı zarfında bUyUk mu. giine kııdar sapasağlam olarak e'l.'kıe 

vaffaklyeUer kazanmıştır. Bahriye I diin<'CCk, yın'&Sına kavu~acnktır. Bu 
\'e bava ordusu dll§manm topyek!ln 1 lylllfinlzl ue o, ne ben ölünceye kadar 
648.900 tonlUı.toluk 101'1 ticaret gemisi. mı.utmıyacağır.. Kocam hastaneden e. 
nl batırmıştır. Alman dcnlzaltı ord:ı • vlne döndüktc.-ı sonrn her ıey yoluna 
su, bu muvatf'ııklyete topyekOn 1 girecek .. dedim ya, ben geç U;\-SDdım. 
584.900 tonllll.toluk 91 gemiyi tahrip Fnkat elmdl, Allııh rızası için ben!m· 
suretllc ı,tırak etml~tlr. Bundan bıı§. le fnz.lıı alay etrne:>in de 15u kızı el bir 
ka düşmanın 39 t!carct gemlsl coğru. llğllo bıılmağa çnlı~alım, Ne olur, po. 
dan doğruya torpil veya bomba isabet lls mUdürtyettndeki dostl&nnrza tele
lcrlle ciddi surette hasara uğramıştır. 1 fonla m<ıM!leyl bir kere a!,'ıvenJenlz., 

Sah1rln kalbi pl'k yufkaydı... kadı • 
n1ı11 haline acıdı •. ayağa kAlktı: 

- Pekllı\, Şimdi telefonla metıele. 
yl poll!e haber vereeeğfın. 

Sabir tele.follla koau,ttiktan 90nra 
döndü: 

- HMlseyi takip ve tahkik edecek
lerlnı 'l.'MdettUer. Merak etlne)in~ ıa. 
zmızm hayatı hakkında hiçbir en~ 
oıııınsııı. ~ladeontkl Şlnul beyle ben. 
IK'rdlr.. herhalde gll7.<'l, eğlenceli bir 
gı·co gC!)lrdlkleri i~ln, bir yerde uyu • 
yup lmlmışlardl1', NenJeyse glzlertal 
o~şturarak dö~~den eminim 

Sacldenln annesi bu alaylar karİıanı 
da hlddı-tlndl'n boğuluyor, fakat faiC. 

ta bir eey ııöyllyemlyordo. 
- TetekkUr edforim, doktGr bey! 

diyerek aya~a kalktı, 
Sonra hatırlıyarak: 
- Nl'Cmlyf'! hanımdan bAI& bir aee 

yok mu? 
Diye &ordu. 
Sahir itini çekerek: 
- GörUyonunuz ya, decll, alzfn 

koca.nu.ı k'Urtnrayım derken, kanını 

ve karde,iml kaybettim. HAIA bir 84l8 

yok onlardan. 
- ~l'Cmlye hanım •izi &erketmle 

olmasın?! 

- Kabil değil. Bit: dünyanın en mea 
at bir çıttlydlk. Onan beni terkctm&
&lno sebfıb yoktur. lknı o beni terkot. 
ee bile, üz kardefjlm olan Slınaaa ne 
dersiniz T Dayd\ltlar onu da dolapla 
dağa kaldırdılar. 

Sacldcnln annesi ayakta manalı bir 
t.ebeıısilmlo gülerek: 

- ta•nın aklına 3(!ytan bin tll.rlü 
ıte)'ler ,.-etırlyor, dedi, acaba Slınan 

beyit> Nocmlyo hanrm arasında bir mü 
nuebct mi vardı? 

Sılblr fena haldo blddetlendl: 
- Aman hanımeteacll, sizin akhlıız.. 

dan hep l:ıöylo ft-na ihtimaller mı ge. 
çer? Siz iyi bir feJ' diltlinmez miıl .. 
nlz".' 

- Akınna lııep ff'.na Beyler geliyor, 
doktor bey! alıtler için blyle clÜfÖD .. 
dlltilm cDM. kendimiz ~hl de Nyle 
dlişUntıyorum. Meeel&, Sacldecıllbnla 
bu CfJttl gelmemeıılnl hep feaaya yo • 
nıyonım. 

- Ben yakında her eeyin büt.Un çıp 
lııkhflle meydana çıJıacalıncSan eml • 
nı111. 

- Pnlls nıüdiirlyetı kızımı 81"1)' • 

r.ak clefil mi ! 

- En:t. VaaclıMWer dedim )'a. 

(Devamı var 

dUm. Bana bo§ bir bavul verdL Boş 

bavul için bu kadar niçin yorulduğu .. 
mu anlamadım. Buraya geldim. :Bavtil 
vanunda kaldı. 

o .arada A.bdWT8hııWı OakU.be gl. 
diyordu. Bavul meselesin! Fahriye sor 
maımu ~dlm. ~~e AbdınTab .. 
man d& bir bavul getirdi. 1ldstıtl de 
Moskovaya göndermemi atiyledi. 

Aynca Fahrinin, Nlyazin1n birer 
Yugoslav ve Fahrinin Troçkiat oldu • 
:unu aöyledl. 

ESRARE.~Gtz BAVULLAR 

Aııkaraya gittim. Bu sırada Fahri. 
den bir mektup aldım. Ntyazlden talL 
mat alarak bavu1lan Sınyet sefaret· 
hanesine göttınnemı ynzıyordtı, 
Doğrudan doğruya Sovyet aefaret.. 

haneslnıt gidemezdim. Bir tanıdık me 
mur aramaya başla.l!ım. Polonyalı bir 
mWıe.ndla dü.kkanda tra,, oleyordu. 
Polonya Rusyanm mUttefikl idi. K&.. 
Ilıılne blr ısulkaad yapıldığını ao!aret
haneye ~k isted1ğtmi aöyled.laı. 
Bir kaç glln m Polanyah dO)ılrtna 
felcrek sefarethaneye gitmemi ve ııe
tarethanede karİıma çıkacak ol&Dlar& 
Nanlltoftı aoımamı ıı6YJememi tenbllı 
etti. 

SEF ABETllANS iLE l."EMA.S 

Sefarethaneye. gltUm. Setaretbue.. 
de karşım& çıkan Leonicla, Naalkoflla 
Türkçe bilmediğini 85yledl. Abdurrah. 
man geldi. Vealkalan alarak iyice tet 
tdk için Moskovııya gllndercceklerinl 
söyledl. İki gUn eaıır& Leoa1da dllk· 
kba. trq olmak ~in g'C14L 
Tll~ bUmedfltnl .ıtylemlftl. h • 

kat birden bire Tarla2e :Jı.ıonwpııta 
ba§lMb. Beat •fanUauıe,a cagudı. 
Bap& V91ifkalar 'ft\' mı dfJ'9 .arda. 
Adre.91 verdim. "Balamamııflar. ~ 
benim gitmemi lilfJfll70rctıa. •Ura ~ 
parası wrdl. 1at&nbula gttmemı Tak.. 
.'dm belediye gazlnosanun &lbde lıl-

rlnfıı durarak bent ~ -
ledi. Gtdıerba .A:bdurrahmamn getir • 
dlgt baWl& euaıarmu ~ dGk. 
kAn& b1raktmı. Abchırrahmılm eldu:L 
Ömer de beraber pldL 

TflttlDctl cftUtltbinda tıawlu :mua· 
)~e .W. Astarı J'l?'ltı, i;IDdea blrweY 
çıka.rdt. Sefaretha.nedekllerln bQnJan 

ıgörmed!#t s.ıılqdıyordu, 

KOMONtS'lLEBlN NOT VE 
RAPORLARI 

Bwılar Beto..-içe lcomtbıist partlal.. 
nin notları, :re parti mllsa.kerelvl -
n0;a1t ubıtlardı. T&blmdüt beni bek 
11~ adam Lıeonid'dl. 

~baurralı.manla kOUU$tU ve ban& 
tekrar ısrarJa 30 Ura ,,-enıı. Ankaraya 
dönemi~ Ye ıyı bir iJ bulur • 
sam ı.tanlıulda kal&cl.,&m:u a07ıedlm. 
A.nkaraya d&ldttm. 

Birden Ömeri btr bavulla karpmda 
Ankarada gördQm. Bana gillere.k b&· 
kıyordu. Yine celdlk dedim. MI.nalı. 

mAna1ı gfllll1ordu, bl~y söylamıyor. 
du. Nihayet kndığtmı g6rlln~ Parti 
yurduna girmek istediğini, partiyce 
yapmak kabil olup olmayacaguu llÖy. 
ledl. 

Fakat if:tll yapamadı., lstanbula H 
gUn aonra dönmcğe karar vcrdL ı.. 

tasyooda kendisfni gcçfrnı ğe gidiyor. 
duk aflamaya bajladı: 

Ö.ME.lt, FON PAPE!\.,l öLDURMJl:g 
TAU1UATJN1 ALXIŞTI 

- Harbin btr yıl içinde bltmeslıd 

mi, daha yıllarca devam ederek bln _ 
lerco inaan kannun d!Sklllmeslni mi 111 
terSln? ded1. Kend181nln Fon Pepen1 
fildUrmek 11.2lere talimatla gönderlldl
ğlni 1115)'led1. Blr daha 8'&111?Dod1k. tn· 
fUA.ktan eonra Oınerin alSzıertnı batır. 
ladım. Korktum, Bu korkulardan dlf
lerlm ağırdı, 11ç tanealni oektlm. 
Hakkımda takibat lcraaından korku· 
yordum. Abdurrahmana mektup yasa 
caktıın, O da ı.tanbWa gelmem! la. 
ti:t0rdu. !,tan haberim yok. Abdurrab 
mannı da blllp bflmedlflnl ~ 

1 
nım. 

Sllleymanm ifadesine Konıllol uy. 
durmadir ~ Komllof da bu ifade .. 
fer polis romanlarına benzlyen ifadeler 
ve tezatlarla doludur. Bunlar komu -
niSt mukesl altında tUrlU yalanlarla 
lrtiralar ediyorlar. Bu adamlar benl 
dev ;)"9.pmak fstlyorlar ben dev değl • 
llm, deml.§tir • 

lılahkemıt heyeti müzakereye çekil.. 
dl. Ankarada buluıwı ph1tle~ din_ 
lenmest ve Pavıona KornUotun eorıu .. 
ıarınm yapılmam .tçfn muhakeme 8 
nisan çarşamba gUntl 9,30 a bırakıl· 

mıpbr. 

Ati antikte 
Mihverin 25 denizalbıı 

batınldı 
Nevyork, 2 (A.A.) - Şark aab.illD. 

deki deniz mtle~ §eli amiral 
Sl.mon :mihverin AtlanUkte pek çok 
miktarda denizaltı ve mürettobat kay. 
beltitinl eöylemi ve demlıtir ki: 

Bu faall;ret bizim en bUyUk dil§ • 
manmımdır. Fakat tayyarelerimiz sa. 
hU lllllardakl torpilleme h4diatlerin1 
geni§ ölçUde azaltacaklardır. 


