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, mistik. Üçüncü celse gece saat dokuza kadar sürınüftÜr. 
Reis bu atrad& Pavıota: "Doğru otu. 

runuz, böyle yayılıp oturulmaz bura. 
da!., ~dl. 

SULH İÇİN 
ltaıyanıa teşbbüste 
bulaadata şayia

larını tekzip 
ediyor 

Trento, 80 (A.A.) 
bnrbe: 

Radi o 

Mu.ssoli:ı.i ve Hitler, İsmi tnBrlh 
tdılmeyen bir mevki de buluşmu~ 
larrur. Hariciye nıızın kont Ciııno, 
görüşmede hazrr bulunmu.~tur. 

Roma, 80 (A.A.) - İngiliz Ame
rikan h:W.er ajans!arnla göre mlin-
ıit lir sulh için milzakerelerdn 

Oulunm3k y.zere İtalyanla.rm sözde 
l."ayretler sarfettiği hakkında §3.Y)
.ıar yaymaktndtrlar. Stefani ajansı 
bu pyialarla manalı olarak şu ci. 
beti müşaha.de eder ki bunlar, ken• 
di muvn.f'fakıyet.3izliklerini bu su
l"ctle örtmcğe çalışan İngiltere ve 
.\tner-::kanın hakiki niyetlerini glz
~nıck makşadile yn.pılnuş bir ma
llevradrr. Anglo - Sakson devletle. 
\inin şu ciheti anlanıalan gerek -
Ur ki, İtalya, kendi hlir teşebbilsü 
ile lıarbe girmiştir ve bugün her 
~den daha ziyade harbi 
dcnıokra.sllcrle yahudiliğin ve Bo~ 
le.v:ildiğin son teşkil ettikleri :t .. 
Uba<J:ı karşı son zafere kadar gö
tUrzııeğe amıetmis bulunmaktadır. 

Berlinde 
iaşe suiistimalinden 

4 kiti idam edildi 
8lokholm, SO (A.A.) - Ofi: 
laveç gaze\eleri Bcrllnden öğren!. 

)or: 

lki casuala ia§e suilstimalbıden 
lıa.;:ıu d!Srt kişi idam edllmlşlerdir. 

Ankara ilk bahar 
at yarışları 

d IIabcr aldığmııza göre, Ankara• 
d t. b&.§hycUl ve 8 hafta devam e
~Ceit olan ilkbahar a.t yanşlarmm 
t• vtik bir rağbet kazanacağını 
~l'lldiye kadar yapılan yanşlara 
~,öa.t(;rilen al8.kadan anhyan Stnd. 
~:'1 ·ve Hipodrom müdürliiğU bu 
~ ~lardnld mli11terck bahislere 
d~~lılarm diğer bUyUk şehirler
tı ~ de iştirak edebilmele-rl için ba 
~a ~rlibat almakla mPşguldiir. Bu 
tll ~lamı program1arı her cuma 
btı ll!i tıcercdilccı-k, ve nlfıkad=ı.rlar 
~>. l>rogramlar vasıta.sile o hafta 
"1U ;ar gUnu yapılacak kosu.Jarın 
L~rek lnlılslerine bulunduklan 

en i'tira.k edebileceklerdir. 

Pityon - Selanik 
1' arasında 
olcrı Ve qya nakliyatına 
~1 baılanclı 

ıa.ıı. it rne 80 CHuaust) - Pityon • Se. 
'- ll •raaındak.1 kl>prOlerln taınir ve 
t ~e•"1 •ona erdiğinden bu hnt Uz:c _ 
\ır, Yolcu ve t?§ya nakline ba§la.nmt§ 

Bu celsede Yüksek Ticaret Mektebi talebesinden olan Se. 
lami, manav Mehmedin yanında cırak Enver Baydar, Ka
yalar lokantası ortaklarından Mehmed Kayalar, berber 
cırağı Moiz dinlenmistir. Bugünkü celselere aid muhabi. 
rimizin verdiği tafsilat şudur: 

Kornllo! §U 8U&ll aordu: 
- Abdurrabmamn ifadelerinde Ô· 

ıneri ne zaman ve klminle tanıştırdığı 
hakkında söylediği sözler mUpbemdtr .• 
Bunu katı ve a~ık olarak söylem(!SlnJ 
iaterlm. 

Bugün yedı sunl sonuı ı•a"·lof "-e arluıdaşı Kornllof mahkemede 

Ankara, 30 (Hususi muhabirimlz te. Halbukl Troçklstlerin pıı.aiflerln beşin. MUteakiben reis Abdurrahman& bu 
suallerin cevaplarmı birer birer ver • 
meslnl ııöyledL 

Pav\of ~bdurrahıııan içın dedi ki: 
•• Ba adam komlntst detıı, bir 

Troçklst, bir ıaıtsttır. 

lefonla bildiriyor) - Suikast maznun el kolu mea&beeinde oıduklarmdan do. 
ıannm muhakemelerine bu sabah An. layı bu işe yardmı ebncsl komUUnlst.. 
kara ağır ceza mahkemesinde devam ilkle kablll telif olmadıtmdan bU va. 
olundu. Muhakeme sut tam 9,30 da zlyetl nuıl izah edebilir? MtlDDElUMUMll'lı"tN YER!NDE BlR 

TALEBi başladı. Reis maznunlardan Pavlofa 6 - Abdurrahman ifadesinde aöy • 
Cevaplar almmadan iddia makamı 

namma b&oınuavin Kemal Bora ııöz 

alarak 11<>nılan suallerin bazılannın 

varit olmadığını söylemi§ ve ifa.delerin 
sarih olduğuna ipret ederek, sualler. 
de tekrar edilen ifade kmımlarmm 

zabıtlardan oku.ıımumm muvafık ola. 
cağını beyan etml.§Ur. Mahkeme bu 
talebi yerinde görm\l§tUr. 

tercüman vasıtaııile hitap ederek: !ediği. gibi kendi .tıkrinde olan arka. 
Abdurrahman cevap verdi .,_ Abdurrahmanla Sllleymandan • d&§larından Faik Kıvılcım, Htımtl Ba. 

sual sormak istiyordu. EvvelA. AbdUT. ki, Celft.1 Gün, :Muammer Taner, Veh
rnhmandan öğrenmek istediklerini bl Dildarm lslmlerinl tUrkçe bilen Ru.. 
söylesin, birer birer cevaplarını ala • sa vermlş olduğuna göre, ve CelAl ile 
Jım! drdi. Muammerin Tıp !akWtesl talebelerin. 

den bulunmaıan sebcblle Abdurrah -
manm kendi fikrlle -.arkadaıııarmm 

!!kirlerini izah etmesinl ısterl.m. Ab
durrahmanm dU1Unceel nedir ki ar
ka.d.aıılannın düşünceleri ona uygun ol 
sun? 

•• Bu meselede onlar bir komanı ~ 
glb delil, bir Bas glb hareket ediyor
lar. Ben tiir Türk gibi bareket ediyoraın. PAVLOF .IUEl'DANA ÇIKSIN! 

Bu Sirada Abdurrahmanm avukatı 
Şakir Ziya, reise hitaben ounla.n söy. 
ledi: 

- Pnvlo!un ~Unu g!Sremlyorum. 
Takdir edersiniz kl bir maznunun yü· 
zUnll görmenin ve onu takip eyleme. 
nln fayuo.sı bUyUktUr. Emir buyursa. 
nız da oturduğu ııUtunun arkasından 

meydana çıksa. 
Reis Pnvlofıı l11!rlye geçmesini ve 

yerini değiştirmesini söyledi. Pavlof, 
Kornllo!un yanma geçti. 

PAVLOFUN SUALLERİ 
Pavlof Abdurrahmana sormak iste. 

diğl sualleri birer birer anlattı ve bu 
sualler tercUman vasıtaslle mahke • 
meye arzedlldl. 

Pavlofun sualleri ounlardı: 
ı - 3 mart tarihli ifadesinde Ab • 

durrabman ömerln Ankaraya gelme. 
sini bllmediğtnl söylediği halde 4 mıırt 
tarihli l!adeslnde bunun aksini ifade 
etmi§ ve ömerln Ankarıı.ya ne maksat 
la geldiğinden haberdar olduğunu be. 
yan etml§tir. Bu tenakuz n88Il izah 
edilebilir? 

Bu sırada Abdurrabmanın avuka· 
tı Pavlofla Kornllofun oturdukları yer 
de mUtemadiycn konuştuklannı söyle. 
dl ve mabkemcnln buna manı olmBSI. 
nı rica etti. 

Rels maznunlara IA.zımgelen ihtarı 
yopU, 

Bundan sonra Pa.vlo! müteakip su. 
ailere geçti: 

2 - 3 mart tarihli ifadesinde Ab. 
dıırrııhman dedi ki: "3 Rustan SUley
nıan yalnız tUrkçe bilen Rusu tanıyor,. 
4 mart tarihli ifadesinde gene Süley. 
manın lstepanı da tanıdığını söyledi. 
I:Unu da t.zab etsin ! 

3 - Abdurrahman 4 mart tarlhll l. 
hdeslnde dedi kl: "Pavlotıa 041 eytul 
syındıı tanıştık. Halbuki ben 941 sene. 
si birinclteşrln ayı ortalarında latan. 
bula geldim. Ben burada olmadığım 

halde bu tanışma eylülde nasıl mUm· 
kUn olmll§tUr? 

Reis bu Birada tercUman vuıtnslle 
Pavlofa. arkasına bakmama.ıımı ihtar 
etti, orada ne aramak istediğini sor
du ve ihtarda bulundu. 

4 - 4 mart tarihli i!adeainde Ab • 
durrahman SUleymanm maddl menfa. 
atıe.r dolayıslle bu lşe g1rmiş olduğu. 
nu söylQyor. Bu ifadenin manası ne o. 
lablllr? Ve arkadaşı olan SUleymanm 
bu maksadını nereden istihraç etmlıı
tır.? 

5 - Abdurrahmıuı l!ııdeslnde b& _ 

vuııann Troçklet olduğunu bildiği NL 
yazı tarafmdıı.n g6ndcrlldlğlnl ifade 
ettiği halde, aynı zaqıanda komUnlz. 
me ~t otmek i.stedl~ aöyleıo.1.§. 

7 - Abdurrahman, ilk defa. 939 ee. 
nesinde ve ikinci defa. da 940 .senesin . 
de OskUbe gttuğlnl beyan etuğlne 

göre, birinci ve lklncl seyahO.Un ayn 
ayn tarihlerile ne zaman lstanbula 
döndUğUnü .söylemesini lsterim. 

8 - Abdurrahman ifadesinde Fahri 
ne göril§tUğU zaman heyecan izhar 
etmekle beraber, SUleyman tarafından 
bavulların sefarethaneye teslim edil· 
mlyerek, kendisine iade e.dilmestnl is
temi§ olmasına göre, heyecanını nere. 
den anladığmı ve bavulları Fahriye 
hangi tarih ve ne vasıta ile gönderi_ 
leceğlnl aöyleyip ~ylemedlğlnl iz.ah 
etmesini isterim. 

KORNlLOFUN DA SUALİ VARMIŞ 

Geregt dUşünUldU, Bu talep kabul 1 
edlldL s ve 4 mart tarUıU Abdurrab. mesele hakkında kaU blr fleY diye. vel görüştüğUmU de söylmıedim, 
ma.nm ifadelerinin okunmasmdan son. mem.,, dedi. dedi 
ra, bu suallerin kendiaine tevclhlne Abdurrahma.nm avukatı sö zalarak, Bunu:ı Ur.erine Kornilof 8ÖZ is-
karar verilerek tefhim kılındı. bir şahidin bugün verdiği bir i!adey. tedi Te tutulan zaıbrt vanı.kasmda· 

Zabıt okundu. Abdurrahmanm 3 le, yarın vereceği bir ifade nrruıındıı k1 iba:reyi kendt notundan tüııkÇe 
mart 19-i2 tarihli l!adesl ile 4 mart dalma !arklar bulunacağını, bunlar n. olarak mahkem'.? huzurunda oku • 
tarihli ifadesi araıımdaki mübayenet rasmdaki !arkın dalma mUmkUn ola· du. Bura.da Abdürrnlıman Eylül 
sobcblni i Abdurrahmandan sordu: ı' cağını, blnaenaleyh bu gibi teferruat ayında bu ya.be.ncı şahıslarla ko -

re 
8 

Uzerlndc durmanın da manasu: olaca.. nuştuğunu bildiriyordu, 
ABDCRRAHMA-"l' CEVAP \'ERİYOR ğmı söylcdJ, Mild<leiıunumt mua.vioi Kemal 

- Ne diyorsun. Abdurrahman! Bu Bu ifade Pavloftı anlatıldı. Pavlof Bora, bu ifade almdığı sıra.da 

U'adende ömcmn Ankaraya niçin gel· avukata covap vererek: Abdilrrahmn.n çok perişan bir 
dlğlnl SUleymıın biliyordu. diyorsun, - Bu kadar gllrUıtil koparan bir halde bulunuyordu, çok heye • 
diğer lfadende ise bllmlyonım, diyor • hft.dlsede U'adelerin mullnk surette c&nlıydı. Ahdllrrahm.nnm bu ifa. • 
sun, hangi.al doğru? blriblrlnl tutması lcap eder • Sordu. desinde Eylul ayı demekle ccne " 

Abdurrahman: ğum §c)iCr teferruat değil, asıldır. Ve bılerle tanışmış olması man8smın 

- Ben katı ol.arak bir §ey eöyleme. bu mUbayenetlerln davanm mahiyeti çıkmryncağını, Sülcymanm bu ta • 
d.Lm. H&.cUııeden sonra, Jmall fikir et. IUbarlle bUyUk bir ehemm!y 1 ,·nr • rihlerde İstanhula gcldi{;'i m~ 
mek auretUe bunlan dU§Undllm ve ö. drr. Bunlar psikolojik mant.ıkl esas • nm çrka't'.ll!IlasI icap ettiğini söyle
rnerin Ankaraya nJçiıı gltUğlnl, BU - tarla değıl, maddi delll!le istinat eder.. ui. Abdlirralunnn da EylUl ayını 

Bundan sonra. Kornllo! da Abdur· leymanm bi11p bilmediğini ara§tırarak Avukat cevap verdi: kulnnmasmm §a~ eseri, oldu-
rahmandan kendisinin bir suali oldu- tahmin ile konuııtum. - Biz, Tilrk adliyesini temsil eden ğunu, kendi kendine düşüne dü-
ğunu söylem[f ve reis tercUmanla bu Ömer heyecanlıydı, o gün onu Ka. hukukçular, şahadet kelimesinin ma. • şüne 941 birlnciteŞrinde Süleyma-
suallnl irat etmesini istedi, raköye kadar tqy etml~m. Ve bu nasını ve bunlardan delil çıkarmasını nın İstanbula geld!ğini ve bundan 
-------------------------- gayet u-ı biliriz. TcnasUl Metinin şekli sonra ecnebilerle tan~mış olduğu 

ile, bilmem knpmın mandalı ne delA.. nu beyan etti ve- sonradan E}1fıl 
, n elde edtımez . ., ayı olmadtğrru a.nladmı, dedi. Bu 

Milli ŞEFiN EMiRLERiLE Bundan sonra lktncl suale geçUdl: ıfnde de tereiiın:m vasıta.sile Pav -
Uç ve d!Srt mnrt t.arihll ifadelerin lofa hikaye edildi. 

s:ıyfıı numaralan, Pavlof taraftndıın Pa.vlof aynğa kalktı, yiiksek 
blldlrtlmc:ıi üzerine zabıtlar okundu. Pesle tahkikntnı iddia. makamı t:ı· 

} eni fen ve edebil]al fa
küileıeri bınatarı inşaatz 

l/akında başlıgor 

Bu ifadelerin birisinde Abdurmh - rnfmdan da yapzlm~ olduğunu , 
ma:ı, SUlcyınanm yalnız. tUrkçe bilen bu ifadede herlrn.ngi bdr şa.şkınlı -
Rusu tanıdığını s6ylilyor, diğer ifa • ğm yer bulan11y:ıcağıru, bu .sözle • 
deııinde ise, istepanı da tanıdığı llAve rin Süleyman gibi cahil b;r a.'1ıunm 
ediliyordu. DC\-amı 2 ncl llBJfııd:ı 

'imdilik bir baçak mil. Oii lira 
tabıls edildi 

Bu farkın neden ileri geldigl gene 
Abdurrahmana soruldu. 
Abdurrnhnıan cevaben. suıeymanın 

kendisinden, türkçe bilen Rus olan 
' Kornllo!u da <.ıvvelce gizlemı., olmnsı. 

nm, Pavlofun kendisine SUleymanm 
çağırmasını istediğini söyllycrek, bu 

}Hlll Şef İsmet ln6nU yanan !en Yeni binalar §lmdlkJ sllt damlasının sebebt.en SUlcyınanın tstcpanı tanıma. 
fa.kUlteslle edebiyat fakUltcsl binası bulunduğu hizadan geçilerek, konfe. , sının da muhtemel bulunduğunu, bunu 
yerine yapılacak modern binanın bir rana salonunun bulunduğu ynerden L kendi kendisi.ne istihraç ettiğini bil • 
an evvel ln§asını emir buyurumşl&r • tıbaren geriye doğru yapılacaktır. dirdl. 

dır. f kUlt.e l d k Diğer taraftan üniversite konferans üçUncU sualin cevabı Abdurrnhman 
Fen a s e anı Fa.hlr Kum· d istendi 

b 
st • salonu da yıkılacak, vezneciler tara an • 

çayı bu usu a "1 lza.hatı vermiştir: fından tramvay caddesine yakın olan Burada Pavlof, Türkiye:}'<! ilk 
Yanan binanın yerine yapııacak o. yerde yenl baştan en az 2500 kişl defa olara..1<, Birinciteşrin aynıdn 

lan modern inşaat 1çln §lmdll1k bir alacak genl~llkte ve aes te§kllA.tını 1 geldiğini söyltiyor "ve daha evvel 
buçuk milyon Ura tahsis edllml§tir. bııll: blr surette, modern bir §ekilde nasıl olup da Abdurrahıruı.nla gö-
KAfi geımezse h~met yeni yardım. ynpılaeaktır. riiştüğUnii soruyordu. 
da bulunacaktır. ÖnUmllzdeki yıl ted. 
ri.satm bu binada yapılmasına bilba.s- ~ni ten !akUlteslnln anakap1aı ge. ARDÜRRAHJ\IAN PAVI.01~1.A 
sa gayret edilecektir. Yeni binaların ne eskisi gibi, ön tarafta yanı vezne· IJ!\~Gl TAR1HTJ<~ GÖRÜŞTÜ~' 
avan projeleri hazırlanmaktadır. Bir ellerde olacaktır. Bir de aynca Reşit Aooilrrabman: 
kıı.ç güne kadar ikmal olunarak wkA.. pa.şa caddesine açılır ikinci bir kapısı _ Ben EyHH a~nda Pnvlofla 
ıetıe gönderilecektır. olacaktır. göriiştilğilmii sö.vlemcdim. Bu ta • 

Yeni projeye gl!re edebiyat ve fen Blılanm geri çe'ld1mestle lmde hasıl rihlerl defterime kaydetmiş değ:-
fBkWtesi aynı ~stemde ve aynı saha olacak saha Ustu açık bir §ekilde be. lim. 1Tu görtlşnıeımiz, ikincite~r'.ı:n a
tızeri.Qde yapıl_acaktı:r. t.ou yapıJacaktJr. YlJtln sonlarına doğrudur, Daha ev 

5.000 
Yunanh 

\Tunan • Bulgar 
!iai!udu 8zerlnd6 

Alman ve Bulgarla· 
ra taarruz ediyor 
Londra, 80 (A.A.) - LondradAkl 

Elen hUkOmet mahfillerinden öğrc. 

nildlğlne göre, beş bin Elen vat.an. 
perverl. Yunan • Bulgar hududu üze. 
rirtde Radop dağlarmcb Alman ve 
Bulgarlara taarruz etmektedir, Bu 
taarruzlar blrÇok kara w demir yolu 
kafilelerine tevcih ed!lıuJ§ ~ SelADlk 
doğusundaki ycgAne ~mir yolu t\ze.. 

rinde Alın.an askerleri t8.§ıya.n 'btı: tı:eA 
tahrip olunn:ıu.,tur. 
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• st av Si 
ııa,tıırııh ı ncl sayfada - Bu mn.ddi menfaat mukabili 1 Ve bu sımda gözlerinden a.kAn ı mUda.taaam& yardim ed~ek bcyanat-

ağzmdruı.d ğil, oıru) up yazması <J• girişebileceği ~ler nelerdir? Bunu iki damla yaşı tutamıynrak: . ~ b•ılunayım. 
lan ve Tıb fa.kü :tc ·nın dörduncü liitfen söyler misiniz? - Pavlof bana birçok isnatla?'- nu sı:zıer de Pavloıtı.a ı<:ornllota an 
smıfın:la h :- taiebe olan Abdumıh Reis ~abri Yoldaı;ı: d.-ı bulundu. B.\r Troçki!rt, b'.r fa • ıatııdı. Pavlof ayag-a kalktı. Gltgtde 
m:ı.n gıb bı" müne-vvcr gencin ağ- - Bu iş mnifun,! İşte ba.vullan ~ıst olduğıı:nu cöyledi. Beın de on.. yükselen bir sesle ve Adeta blr nutuk 
mıd:m çıkm mu'l ve altıncı mıza.. nlma.k, ge~rmek, teslim etmek gL lı:ra diyorure ki, bu meselede OO• söyler gibi konu§maya t>a§ladı. Sesi 
smı koymu: olm ..:::nın b r kıymet bi işlı>r, cevabmı verdi. Pıı.vlof re- la.r da bir konıi.inist gibi değil, bir be.zan alçalıyor, bl\zan sesini yüksel • 
ı.i'nde etti!;'i.ni söyledi ve: ıse hitaben: Ru.s gibi h.u-eket ediyorlar. Ben terek salonu inletiyordu 'le şunları 

- Bu fn.1 ış tan..i hatllSl beD:i - AbdürnıJınuı.n evvelce sui • de b:r T'J.rk gibi ba.ro'kct cdlyo • • söyledi: 
mnzur da. ôlıleb' il\l. Abdh:-ııı.h • klllltter. bahsetti. Sonra bavulları rum ve edeceğim! Bu kadar, de • _ s~ıeymanm bu suaılere cevap 
man ifad~ de te~ ı icv lin so • alıp getirtmek işine girdi, Ne • eli. vermeyi§inden benim anladığım §U -

nundn veya OC. lliun oemiy-0r, e)· dir? Sülcymıuun buradaki rolU ne• Türkçeyi gayet iyi anliya.n Kor- dur: 
lul nyuıda dilor. Yani arada 'ki dir. Bunu nnlamak istiyorum. nilof iki elini havaya kn.ldrra.rak Bu adamm llk tahkikat sırasında 
ay gibi bl.r ı rk va.rclır. Bu fark da 

0

Abclümıhmnn, (bilmiyorum) dl- reise hitaben bağırdı: söylediği aö:rler o halde kendisi tara-
ihma.1 cdTr b:.r şey de "ı'dir. ye cevap verdi, Öteki ifadesinde - O halde evvelce neden 'fürk tından aöylenmeml§Ur. UydurulmU§ • 

Bu sı n 1:ı Konıil r " ·z a dı, s6y· malUmat verdiğini ilfıve eden A b· gibi dUşUnmedi. tur. Bu ııözleri n tıu 90ruJan sualleri 
liyece> ~~ oöztin bu sualle alakasına d:irrahm.a.n buna "Süleymanm ce • Reis: - Ne bileyim ben. (gillU§ ben hA.<l.i.BCn1n aydmlanması içln sonı 
~aret eder~k: vııp vermesi Iaznngelir,. dedi Pav meler). yorum. ve bu suallere cevap verilme-

- Abd · :n"n bir ifadesin • l<>f mukabele etti. (İfade Abdür- Bundan !'-Onrn OskUpteki Fahri. 81 de bunun için bir §arttır. Tilrl< Ce· 
de, Korn P vlofu b:ı.r.a Uç ile rahmanmdt. Onun st>ylemesi llizını nin lsta::ıbula . getirmek üzere ?.a mub.akemelrt usulU kanunu ancak 
tcş h nun v~etde b r çaq;ı.mro gcljr) dedi. Re!s Pavlofa: Abdurra.hınaua b?.vullan ve- 1 çcculdann aklen mah11 olanların ve 
günü sa.nt 15 te tnnı tırdı diyor. Kİ!'tl5;JW1 SOYLE'IEK tçL~ rirk~.n heyccaıı ~tı;ircl~Jf hakkında ga!blerln ıtatJelerlnin icabı halde tab-
Bu ifaded~ Abchirrahmanm rnsge- tCBAR EDEl\IE\1Z Abdurrahm..'U\O\ ifııdes ndc mevcut nrt olarak almablleceğlnl bildiriyor. 
l<' konuştu~runu gö termeye kafi _ Bilmiyor veya söylemek t.s- olan bu husus da kcn<liııine t>Orul- Halbuk suıeyman buradadır. 'Çocuk 
Nr sebeptir. Burada d:ı büyük bir tcmiyor, az bur:?.da kımseyi &öy • du. Abdüttahnıan, sebebini izah de!nldlrve altlı da başın<lndır. Burada 
h·ta i"'e~ olu'ior, !etmek için ıebar edemeyiz. cdC'liliycceğiın, clec11. be~lm sua11erime cevap vermeyııtnln 

Ab<lUrrohmıı.r.: Pa\'lof: Miiddclumunıi muavini Kemal baş1'.a eobebleri olması lAzımdır. Bu· 

Stokholm 
bölgesinde 

Kara ve bava ordu
su mı,terek ma
nevralar yapacak 
Stokholm, 30 (A..A.) - Sl(-fanl: 
Mııyısm dokuzu ile yirmisi arıuıuı • 

da Stokholm., bOlg'C!sinde bUyUk ma • 
nevralar yapılaealttır. Kara ve hava 
ordusu Jle tanksavar topçusu mUş· 
terek hnrcketler yapacaklar ve devlet 
merkezine karşı bllyUk ölçüde blr ta. 
arruz tecrUl>"..si olacaktır. 

Alman Tebtrrr 
&' 

Ilerlin, 30 (A. A.) - Al:nan 
orduları b:ışkomutanlığ:nın tebli· 
ği: 
Doğu cephesinin merkez ve §İ• 

mal kesiınl~rlnde, taarruz hare • 
ketl'\lrim1z ve hücum kıtalnnmızın 
sava~lan muvaffaktyetle başarıl • 
mıştır, DUşmanm münferit hafif 
tııamızları püskilrtülmU§tUr. 

SOVYET TEill.tCt 
- Ben bu tarihleri hiçbir r;ı • - Bunlıın söylemek AbdUrrıı.h• Bera: . rada konuımayan ve hlç1'lr VCY söy • 

m~ kat'i bir şekilde ifade etme. uı.anın iş.ne geimiyor, dedi. - Kornılofun Abdürrahman • lemeyen bu adam nasıl oluyor da ilk Geceyar!Sl Sovyet teıb. 'f;:ndr ele-
dim. Bu tarihler kendi defterim· Bundan sonra bcfinci suale ge - dıın sorduğu sunUn mbıtta mevcut tahkfüat es.nasında bUlblH gibi konu· n Jiyor ki: 

Amerikadaki Çin askeri 
heyeti bcqkanı Jedi ki: 

Japonya 
Rusya 

MUBABKAK B 
EDECEKLEB i 

1 
Çinin tayyme ile tiğrr topa i' 

acele ihtiyacı vardır 

Vaıılngton, 30 (AA.) - Oft : 
Blrlcşlk Amerlkadakl çm askcr1 

heyet ba§kanl Hu:ngsl. blr ba8m toplan 
tısmda Çin ~nm ba§lıca aafha. 
larmı bellrtml§tır, Hungsi Çlnln tay. 
ya.re De, ~ topa aeilen llıUyacı ol· 
duğwıu anlatm.q. kendi fikrince, Ja. 
ponya ne Rwıy& aramıda bir harbin 
önUne geçllemJyeccıgtn1 11Ave etm'' • 
tır. 

Ruzveltin oğ ~, 
Amerikan ordusunda 

komutan oldu 
d~ ynzı ı 1 .. '<Cr. O gtlnlerde ben ~ildi, Bıı sJal<lc komünist oldugı _ olduğunu V'! tekrarına mahcıl bu • ıuyor, herşeyl en ince tefen1latma kn 20 nisanda, c~phedc önemli hic; 
fazla >.eyccanlıydnn. ~:ışkın bir nu söyl.yen AbdUrrahmanın Troç. lnnmadı~rm bcy2:ı etti. dar anlatıyor? Bu konuşamayan a • bir değis'.klik olmamıştır. 23 ni· Kahire, 80 (A.A.) - Cumhul'l' ı. 
haldeyJiıo:ı. Bu tarihleri söylerken kist olan Ni,).nziye yardımını na• Bu sualin cevabı zabıtlarda aran dama 0 halde bu sözleri birisi öğret· sanda 75 Alman tayyaresi tahrip nln oğlu Slllot Ruzvelt, Blrl~lk ı r -. 

herhangi bl:r yanl!Jjlt ,a meydan sJl izah edileceği soruluyor \'e bir dıı1't s.ırada r~vıor .rı.t!"A;a bir şey • mfattr. 6 mart tarihli suıeym nın ı.ta edtımi§tir. Biz 14 tayyare kay • rlka ordusu komutanlığına tayin C' ... U. 
verm'ş obı.l>'lirim, dedi. ltomUn.stin bir Troçkistle nssıl be lt'r söylemek ıstedı. Kemal Bor&: deıa1 çok §Umuııu ve mtihlmdir ~ttlk. 1 mlştlr. 

Kornilof Abdürrahmnnın bu ifn· rnbcr çah~acağı öğrenilmek ı.sle • - Rica ederim reis bey, söz be Bu Jfadestnde Süleyman Adeta bire. ; 
desıne cev:ıp vererek: nilıyordu. Bu suale ce•ıa~"Il Ab- ııimdir. Yalnız ~öz istemek kati de _ Ben de k_.ft_.,_"Ccı'"'· vapa • -·ı _ li is ı--#' d n rilm debiyat yaparak hAdiseleri anlatıyor. 

u ... wJ lJll'I. J ,Hırrahınnn: g• , soz n re ö.1._..m a ve -ı: Bö . da • 
ca:k değilim. Tarihte ufak bir hata - Bavul'"_,. t~u-inde veya sı de lizıro""elir ·Onlara ihtar et • yle olmadığı takdırde ve bu a ...... ... ..,.._.., . . rl oe e<iiY mm konu§amadığmı kabul edenıek, 

Biletçi aranıyor 
ohbilir. Fakat AbdUrrn.hma?\ Niyazıye gönderilmesi işinde be • menızıZAcBnlT OKOT'UUNm;, •. 

0
R bu i!ad<ıler tamamen uydurmadır. 

Kot'lllof Pavlofu b~ma 3·~ bi • nim hl;b.r rolUın yoktur. Bunların " .. v •-nı •- ·-• l ı. 1 '"" . 'k"-- ~ U U t 12 R. . ı·ı p l f . t d e ona u..<Ue....., .,.,,y enm.,, o an avz. 
r.ır..cı u.ııun ça.rş::u:n.ı.ıa g n sna teslinıi için Sl\leyma.na herhangi eıs e , e av o a ıt&l'c e e-

lstanbul Elektrik. Tra,;,vay ve Tünel lfletmeleri 
Umum Müdürlüğünden: 

de tanıştırdı dcmr~de bir kat'iJCt rek: terdir . ., lür §~Y söylemiş değilim, dedi. ~ Reis tekrar SUle""'ana döndU: 
ifnd<' cdi'-·or. Bumln'•U ifadesinde p 1 f Zabtı oku'-·n,.ngız dedı' Ve J ·~ 

idaremize Biletçi Abnacakt r:a 
J 0 - av o : - J•""° • - Bir diyeceğin vıı.r mı diye sordu, Kabtı ı oeraitl: ı c Ab ürrahmn.n bugUn Uhminı _ Sorduğum :5eY 0 değildir. :,nbtm okunma.ema b~andı. Za-

ol konuı:nnns olduğumı, aklı "·'ta Abdu-'"-""W Kornı'lofu StıLE\."MAN tFADESlNDE JSUAR ,,,_...., Sorduğum !:ual bir komUnl.stin bir 11.1ı. a~•uu..-
1 - TamUssıhha olup aakerllkJe allkuı bulunmıyacak. 

lıa n in olm:ı.dığmı ve claha bırta- Trotkiste yardımını tz'ılıtır. o za- yaJnız 1stepanln tanI1tırdığı bi.di· EDiYOR 
k::ın öz'e'rle tarihler lizerind:: ba· man kom\inlst olduğunu, söyliyen riliyor ve lm~a bir kimse ile ta- suıeym&n 1!adesinde ısrar ed-.rek: 

2 - Boyu 1,65 den aıJıığı ve ya§ı kırktan yukan olmıyacak. 

zı h hr yapmL':l olnbilec ğ'ni Abd'irrahm.'Ul Troı:kist diye tanı • nretrr<lığı hakkuıd:ı bir şey söylen- - Eski ifademde hergey yazılmış 
8 - Okuma ve yazması olmakla beraber biraz do& hesap bileceıt. 
1stekUJerln Galatııda Tramvay hareket dalresıno müracaatlan.(Ci -~ı 

s ·~ l'ij' r Ş'mdi tekrar kendisine lan Niyaz.iye nasıl yardım eder? miyordu, ve anlatıımı;tır. • 1 
som ·rr. B na en kat'i bir li • Rei:s: Kornikıf - Şa.hrs değil, tarif iıı- Ret.s: 
::: nla q5 in. Pe.'1ofu kendisi'e _ Abdllr:rahman işte bu suali. tiyorum. - Hiçbir teY söylemlyecek mtıln? - Hadisenin temiri için buna 

ne :mır.an ve nerede tanıştırdım. ııize cevap olarak ben bir ~ yap- Kemal Bora - Abdurrnhman - Hayır.. 1 sebep vardtt? .. D~i. 
AMUrra.hmn.na bu cihet de so • madnn. Ben ancak bııwlu getir • bunu söylemek mecblt!"iyetfnde deM Pavlof tcrcUman vasıta81yıe 1Jwıl&rı Parlof cevaben: 

n:ldu Abclürr..ır.mnn: diın. Bunlarm teslimi işinde be • ı;;Jdiri. :rica ede-rim reis Bey, çok Böyledl: - Esbabı mucibesini anlıya· 
J \PO"i TAARUUZUNVN nim rolüm y~tur, diyor. ileri ~idiyorlar, tlcdı. - Bu suallere cevap vermezıl bizim madığım bu sualin cevabını ver-
IM.~I ~uır.ı GtiNLERDE Pavlof sözlerinde ısrar, Abdilr. GcrelH dU.5ilnUldU. Abdurrahma mUdafaamız için değil davanın aydın· mem". · 

_ ı ı.,;.iL3Jll d:ı.ğıruktı. Şimdi de rahmansa n.yni ~eyleri tekrar etti: r.ın ifad~i bahf~ mevzuu edilerek !anması için IUzumludur. RelB Pav • Avukat Şakir Ziya tehevvürle 
r"k ri !ı!ltrrlrunıvorum. Ancak ha 6 ncı suale g~Jldi. Bu sualde Komilofun Pavlofu A~durrahmnn \ofa hlta.ben: yerinden kalkarak: 
d c d ;,'lll'.:U-~ ~ylc bir eey de komUni.st geç!ncn ve .komUnist h ne znma.n tn.n.·~trrdığt hakkuıdaıki - Bir maznun suallere cevap ver· - Muhterem reis bey Pavlo -
tıuyli} E. : .ri~: J:ı.llon tmım!zunun arka.da§larrnm odlarmı bir liste hn lll.le'>i reddedildi. mcznc, hll.klm onu konu~lunııa'k lçl.n fun yalan sö~ :edi~ni ortaya çı· 
l 'a :ı- ı b'..r b'Undil. Acaba Japon- , linde blldlren AbdUmılımandnıı Vn.k:t gcclktığinden dunışmayn ısrar edemez. Ellmlzde zor yoktur. An karmak için bu sualleri soruyo
ar Rus.ara dn tanrruz edecekler kendicıinin ve n.rkadaslarmm konıü n:hayet verildi. Öğleden sonraya cal< kararda bu gibi ~eyler nazarı dik rum. Dünkü celsede bu gemı i-

mi d;ye k ndi kendime düşüniı • , nist gcçinmeklt! ne yapmak iste - brrn'krldı. kate alınır. cinde Sovyet bahriyelilerine kon· 
)Ordum. B ı ünlerin bir'.sinde o • diklerini Ve arkadaş]armm neler ı• ına\ı ce 88 Bunun üzerine Pavlrıf Süleymanm feranslar verdiğini söykdi, 
n •r. _ · ··~m. Knt'i bir 11ey de- dlişlındükleri sor.ıluyotdu. Ab<lür.. HV bu S".ıaUere ccvnp vermek ıstememesl Diğer taraftan Sovyet kon:o-

imkU,n yo ·tur. 3 veya 5 KA· rahman bu suale cevap olamk de. ÖE!'Teden sonra saat 14,30 da mu nin zabta a~en geçlrtlmestnl mnhke- loshanesinde ise bir n:"rnur ~ıam-
el <'aI'f r.:b:ıyı 

0 
gün öyle eli ki: hllkemeye te<krıır ~'}inadı. :ravlof me reL&lOOeıı rica etti ve bu sözler z~i olduğunu bildiriyor. Namzet 

· tı . I at şimdl kat'i o • - Biz h:ı.zı kiup'nr okur ve fik· bu defa del Sil1eymana sual sora- aynon zabta geçirildi. Bunu muteaklp olan adam öğrenmekle rr..ükellef 
J r.ı..'t t. r scy dıyonc.ın, dedi. B•l rin r.empatiZ.'.l.nı olarak yaşardık. c!lğınt biltlirdi. Reis bu mUracnatı Komllotun dUnkU celaede §ahl.t kapıcı olan adamdır. Öğrenmekle de-
ıfnde <lC> Sovyet mawunlııra anla· Reis: k.:ıbul edereJt SUleynıana. ne sora- Kirkonın akıt durumu hakkında bir ğil, sonra saydığ'rm bu Sovyet şa-
h d?. Kornilof ayağa kalktı. ıme- - Paviof S(.Mien komünist ol- cağını birer b1rer söylemesini Pav- rapor verl\meel Uzertne tabibi adllce frleri bilhassa yabancı fakir, mU-
ı ni • avayn doğru kaldırarak re. manm ve ko.mlini.stliğin mahiyetini lofa bildirdi. Pavlofun sunl!en şun. gönderilen rapor okundu. Bu raporda, nevvcr gençlik ilzcrinde bir sfü'ıh 
ise hitab n. 1 soruyor. lı:rdrr: şahit kapıcı Kirkorda hntl! derecede tesiri rapaıı ~iirler yazarlar. y,;l-

- Bu !l:uJll olur? Bir adam iyi PAYI.OF BENİ tMThlAN MI PAVLOFUN SUAl.LERl bellhet varsa da meleka.tı akllyesi ta daş Pavlofun bu siirlerlc meşgul 
hatrdıun d ~. bir şeji 3 veyn 5 kiı ET mK t TIYOR? 1 - Üs1<tipten gelen bawİtarı mamdır., denilmekte idi. olmı:.smı dikkate ş3.van buluvo-
nunuevvel ç:ırşambn gilnU sa.at ır, AbdUrrahr_ :ı: Süleyman tütü~t:ü !brahime bırak- n~ rum. Ve onun için bu s~allleri so-AB "'RRAIDIAN SOZ i\Ll\'OR 
de diye n:uııl konuşur? - Pavlof beni i~tihan mı et • tr!§l•r. lbl'&himin bu işle a!Akası Abdurrahman söz ıstıyerek dedi ruyorum, dedi. 
AbdUrra"ıman alcnk sesle ayııi mek istiyor. var mıdır, yok mudur? Bu bavulla- kt: 

§eYlCrl tckrn'I'ladı \ e o gün hafL A bdfirrnhmanın vekili Şakir Zi• rtn içindeki vesikalardan malt'.ımat.t _ Ben bann ait !§'er ctr t d • 
PAVLOFUı. CEVABI 

zasmı t<' lı\'ant dığmr SÖl ledi. 'ta reise h'ta:ben mUekkillnin bir var mı idi, dü.kkAnmda topltınan r.un uzatıya •·ftbat ver.dl Ka ınll.nal ~ Co'· h d 
1 

...... m om s... Pavlof suallere toptan şu ce-
- • ·.<{ cyccanl ydnn. Glindelik Türk çocuğu olduğunu, başka bir 1\. n

1
m ar kimlerdir? Ve ne gibi ilkle oıan ill§lğtml de sad~cc kitap 0 • vabı verdi: 

Mdi~lere ve ders vaziyetime g5- ı;ty bilmediğhıJ bundan sonra da fiCV er konu§W'lard:ı' 
re bu hiıdi elcri hatrlıyarak konu· yalnız memlek~tlnin istikbali ve ·2 tt kil teki :Faıı · S"J ı kumak, dUnya hAdlselerint de gazete- - Ben Istanbula gelmeden ev· 

rd 
-.ı ğs P n u e.vma. Jerdcn takip etmekten ibaret otdugı,t· ,·el b<ıJ1is mevzuu olan vanur 1.s-

şuyo um. T r:.Jileıin pek farkın • yüks.elişi ile alil.kadar olacağını " .. a. yıız·.ı.ı ' mektupta.Abdurnıhma.n nu da anlattnn. Bend" bu.,.lln ··a•·• 0 _ 't' 
da d -ild' • a· ,}t ı d bu ö rl ithn t \...:.... -•- d "' "' • ıu tanbutda demirli bulunu'-·ordu. er; ım, o ı. ~Ye i ve s ·zıe n zapta geç:~ t~ın ~) .:ın~ a l.1U.- Rn-.a 1:1§ bır ıan frkilme ve uynnmll bu ... ~ptı:'!'~ G l J 

Bu ı"fnd d s t 1 ·ı _..._, · 1 tt eli Bu ifa.d tl b J" _.... e dii!im z::ı..man bu gc-mb.•i ora-e e ovyc maznun nra ı'! m=au nea etti. anı; ur, yer._ e en aşka beyanı doğrudan do~ruyn bu mfü~"slr ~ .J 

a.nla.trldr. Kornilof t krar ayaı'fa Pnvlof oturduğu yerden tercll • dostlar dn oldugu anlaşılıyor. B:ın- ht\tllscnln vukuu 11 b ta da buidum. Bu gem;nin mür.;tte-
i1aı1ktt ve yan milstt>1':z.i bir :dn i• mana rusçn. bir ~yler söyliycrek lar kimlerdir? e or ye. çıkmış t::ı· batı ile tanı~trm. Birkaç defa da 

} 
. lunmaktadxr. Bu ifadem dahi aeda. onl J • t t · 

e: söz istedi ve söz aldıktan sonra A. Tam bu sırada Süleyman bırden- metimln derecem 1 1 arı, vapur annı zıyare e tim. 
- Tabii bir parmakla tutu'an y&ğa kallrn!'ak: lı!rc söz ıı.iar.ı.k yerinden fırladı ve onııırm blr R n1 zıl.ha klı!!dlr, dedi. Ara s·ra onlara. gider, onlarla 

• --•· b k .ı b· • il r1n h' bi . us g bt ve kcnJulnın b!r bulıı~u.. ı-o l d' JŞ, an......... u n~ı:ır antntılrr. - O ha'dc hakimler heyeUn .. .ı sı.a e • ıç rınP ce\-a.p ver- TUrk gibi harek t tu~ • • • nuşur yeme>: yer ım. 
Bundan sonra n:rmal Bora rei"'e de.n :rica ediyorum mademki Ab • miyec'f>ğini söyledi. Rets Süle~"ll'lana ·A e • e t,.nı b!ldlrdJ. 1929 eenc.sir.denberi Sovytıtler 

hitalbt-n: c1ümıhman blr şe; söylemek iste• hıt&ben ve eli erile işaret ederek: VlJKATIN SUAI..LERt Birliğinin muh~elif büyük devlet 
- Efendhn, bu tnıihlcr Uzerin- miyor, o hrıldc arkadaşlar nı Jüt • - Ot.ur bakalım, otur dedi Da- Bu aırada Abdurrahmnnın avukatı arşivlerinde tnrıhi tetkikat ılc 

de durmnl· e ~en doğru de·-ı.ilrtı fen çağırınız. Olllarm bu arlmt'l:ı. -- h:ı şan:ı bir ee:v sormadrk. P~vlof Şaldr Ziya Pavlofa blr iki sual sora. Il"eşgul bulundum. Bu meı:;gu1iye-
Abdürrahma.n o tar k dar bu i~' - 'ıklanııdnn ve bu mü:-aC'ebetl i.ir. E-t:l\l!erini aormaya dev:ım efliyor. cağını söyledl Bu aua.ıler §unlardır: tim -bir hayli ?.a.mnn 11ürdü. Bun-
'r~n kurdu olm"cltrmcl!ın herhang' den ne gibi şeyler düııUndüklNini 3 - Abdurrahman bnvullnn gc-

1 
:- Suvanetya adlı Sovyet ticaret dan sonra !stanbuldaki Sovyct 

hır hatayn d'i ebi'ir. Faknt onlnnn ve vapmak iqtediklerlni bize, lfıt • ti:'Cl 1ği zaman, bu bavul'ar hnltkm- gemisi lle Pavıot memleketine ı;ttmlş baş koıısoloshanesine geldim. Bu 
Abdilrrahmanla t:ı.l'TF.bı".'1 ve mUt". fen onlar izah etsinler, dedi. ca Fahri ile bir şey görü1; ınUşmli- mldlr? cıt.mıı, 1ae bunun tarihi nedir? rada.ki evrak mahzenini de tetkik 
nddid der 1"r ,. r~ııntlen art•k Rt>ls bu söze <.'evap o!anıl<: dür. Göliiştü ise ne !er &öykmiş~ 2 

- Hariç memlekeUerde mahallt ediyordum. Dedikleri gibi filvakı 
bizce> tesbit cdi'roiş bir keyfiyet • 

1 
- Abdih-ahman evvelce bu i . tir. 

901 
le§ekktlllor elinde bulunan veya bir stajiyerirn. Fnkat bu s.tajive:-

tir. AbdUrrnlı1lı:•nlıı T'a'>IJ nerede ı:in sadec~ sempatizanı oJdı•ğı.:nu 4 - Fahri tnllmatıa Siileym:ına ne. bulunabilecek olan i§ler, mescırı ko • Jiğimin diploması işleriyle hiç bir 
ve ne zaman 1 •.:. t \hrmı Abtliir- \'e şirr.di de a.rtik nc>damet gct'r- ler SÔrrnu;, ve neler lstemlşt!r. mUntst. veya marlaıist birliklerinin fn aJU.kası yoktur, 
?"a.'ıman deöil, ıutf n b!.ze kcnd'Tc• diğiııi ve bir şeyle a11kası (l)ma • 5 - Bu bavu!lnr. 'ly117Jye verilmek allyetı veya bunların tertib:ıtı gibi Diğer taraftan ben nynı zaM 
ri nnlatmılar, el di. d·ıhıı beyan ecli.vor. istenlyormu~ neden posta ile gönde • işler onları ne dereceye kadar al~ka. d ~ ~ d d man a mr ~.ovrct vatanda!:!ıyını, 

Tür'·re b''cr·i ·n bu ı;föo;l<'rı' nn- Pa.vloJ yine ıaar ediyor: rilmemlş de setarete teslım edilmek ar e er? t b h 3 Sovye a rıyelilerini tenvir et-
hyan T\:ornilof Ö"rbnl ayağa kalk- - AbdU.rrahrr..an ömerin komü• istenmıı veya bu bavulları daha ev • - Pavlot komUni.st partl.ıılne da· b · hl! ınek ~nım bir yazifemdır. Ara· 
tı v : n'ı:ıt oldug-ıınu söylU"'Ol' ve kendi • vclden Niyazi alıp Moskovaya götür. ınldlr, değil mldlr? - J 4 sıra vapurda onlarla bu tarihi 

- Ha;Tetler cdi,·onmı Mnz • einin de komUn!st olduğu Jçin bu ınemlştlr. - Pavıot muhakemenin başla • vnkalar hakkında koııfernnslar 
nun idd " !T'- ·-mı rolünli. iddia gibi işlere giti~tiğini bi!d:riyor. 6 SUlcymıın Nlynzlyc göndermek U· dığı gllndenb~ri elinde mC§bur Sovyot. verirdL-n. Bunlara bir ha.sbihal 
nınl-rtmı i ~ mnznun rolUnU yapı • (giiicrek) şimdi anJac:ılı'-'or ki lııı zede Jlabrlt!cn ınektup nlmu• mıdır.Bu 'hlll l ~:ı'rl !!ayakofski'n!n ilk tabı l ı ..-. J -. ı 1 b anme.\ dalın dognı~ olu:-. dedi. 
YO"'. ded!. ne.lam bir komünist değil, bir Tr/\I' rne!:tuplurı;ı mlkd:ırı ve mündcrecatı ·' ta m: okumakla meşgul bulunuyor. ' 

R 
-:r n ı.vukat Şa.1<ir Ziyn bu izahat-

,vnd<>n "On.ta dordilncil su"lle k cıttir nelerdir? u kitabı her celsede o~mrken g6rU • 
. ırcci'ni. 5 'faı t tnrı.'h'' ~-ab-l aran- Y d' · 1 ld' 7 suı yoı uz Ae b T d n•· tan dolayı Pavlofa tcşekJ.Ur etli. ı.: ~ e ıncı su:ıc geçi ı. Ab ıır .. - cyman Ankarada ömcri tc3 .. a a re y ..... ot, Bcrvlnskl gL Pavlof sözlerine devam cdrek: 
dı. R • ı ı lı.lYi"rr '"l' n ~ü'ey • rnhmanm Üskllbe gidip geliJi tıı. YI eılerkcn Ömer SUlcymana neler aöy bi Rus şairleri oo oltur ve sever mi? 
manm bir .rr:a i m nf t ..... u~......... r.h' ti . ld - bu ld • lemi r v b _,. ı p 1 f ..,.;;ı k - Ben komünist p:ırtısınc .. , "••'-" e n n ne o ugu sııa e i~ ıı ır. c u ...,zerden SUleymanın nr O 6 .... ere ayağa kalktı mensup değilim. Fakı:ı.t bu nok-
lı bu i iri ı ni ö ·'~yor, 30 • tcni)ordu Reis Abdll?Tahmana hi lntlb:ılan nelerdir, SUlcymnn duruşma ve dedi ki: tai nazarın ben taraftarı\•ım !.J-
40 I't k d r r :ır~ t onfardan Uıben ne dlyeceğini sordu. Abdür· ı e.snasmdt hiçbir şey söyıerncmlnUr. _.- Bu suallere ce.vap vere~- der1erimin '.\,'azdım eserleri ·bü-

1m oldu ~'Unu b'ld ri}'~rdu. Ab - rahm-ın: Uu sual'cre ayrı ııyrı cevap \'C"me. F ' c;: ı-.· cl...ırrnlı!!l ıu ne di ... ·cceı?i 8ôruldu. . ı k t.!m. a ('J.t • ovvet tıcarct gemi- yük bir şev:;: ve heyecanla oku-
Abdilrrahm'.lll: J A r.nuırnAll\IAN AOI.IYOR sın endlslnden rtca ediyorum Jedi s•~in b~nim h(rhangi bir §air ve rurn. Niçin partiye ~iımcdim? 

- Slll vmnn ruuın bun'nn k..... Keyfiyet SUlcymann soruldu, SUley • edıbi c-!myuşnm mü:infaa He o- Onun sebebini bttrada irnh etmek 
.... - Bunları ilk üadernde s<>yle • m:ın çevrıımtş oldt•~ı demir pnrmnk. la. n mlinnse~ti nedir? Bu sualle- ...,,.ıc UZ'tn sürecek. 

0 ' i antnt+•. Ondan 'şit.tig~im •eyle d'm n39 v 940 t !hl · d t~ lrlh lk' ıı 1 '· ı ":t"' ' :.: •eJnıı:r ettim ı · c- e ar erın e ıs • t>' ı e Y e ya ... n nyaıok: rı sormak muhterem avukatm Diğer suale ccvttp ola.ra.k şun-
. kt1be gidip gelm;~tim. Omdn anam - nu gibi :ıdamlara bcıı ce,·ap ve. r..cabu nereden hatırına "Clınis- lnrı söu1iyebılirı'm ·. 

Bu defll Pavlof .vine a1•akta ve ve babam var. Onları go"rm"''" ı'çin remem Ben hakk Ud ' d · u w } ' ö 
1 

d1 """' · ın:ıı m ıı..aa an Aciz tır? - Sovy~t memurları ancak 
·y e :vor: gitmlşt.im, dedi bir haldeyim. Nerede kaldı ki orılarm ı Avukt Şa!dr Ziya: .ı kendilerinin yapmakla mükeUcf 

oldukları işlerle ~ oıu~•ar 
Başka işlerle meşgul olmam umu~ 
miyetle edebiyatı çok ~. 
Mayakofsldye hayranım, onu aa 
ima okurum, ve Sevinskinin met'
lerini sevmem. Çtlnkü bu a5'n 
sefahatle istikbalini mahvetrnicı 
tir." 

Avukat Moskovada toplnnan 
komünist enternasyonalinin n ... -
karreratmdan ve bunların icr~ .. . 
tından bahis ile lm1D. bir ~~~ 
başladı. 

Reis: 
- Rica ederim. bu mukam~

rat bizi alakadar etmez. Fazla ı.ş
lerimiz var. Muhakkak söylor. it 
istiyorsanız gelecek celseye L_:. 
sın. 

(Saat 16 yt geçfyur'dtı) görüle
cek yedi dava var dedi.) 

Maznunlardn.n tahkikatın tev 
sii için bir talepleri olup olmad!
ğı soruldu. 

Komilof: 
- Ma.bkemenin mrilUğu bu 

suale şimdi cevap vermiyeceğim. 
Bir istida verdim. Ve hemen ce· 
vap ·veremem. Şimdiye kadar da
ha yalnız bir dosyayı gömen ge~ 
~irdim. Dava. !haldandaki tah · 
kikat ve tetkikabm benüz bit
memiştir." diyerek mOOdet istedi. 

Pavlof da avm mütaleada bu· 
tundu, ve Türkçe ob.·uyu.p yazma 
bilen Kornilof tanıfmdan dava 
rnünderecatmm kendisine anla -
tılrnasrm hlkimler iıcyetinden ri-
~ etti. . 
AbdUrrahmanın avukatı Şa

kir Ziya da m0ek:1tilinin eimdlyc 
kadar memleket. menfaatine mu
halif bir hareketi olup olma.dlğı
nm 1stanbul zahrt1\SI marl!etiyle 
bildirilmesini mahkemeden talep 
etti, Dosyayı tetkik için beş 
gUn mUıdıdıet istedi. Silleyman 
da dosyayı tetkik etmek istedi
ni bildirdi. 

Hfıkim bu talepler X3.1"6mmd8 
iddia mnkammm ne ~
nü sordu Kemal Bara tahkika
tın tevsi( hakkında Pnallik btr 
diyeceği olmadığmı, anook maz
nunların bu taJ.eplem yerine ge
tirildikten ve onlan...,dinlem~ 
ı:!Onra söyliyecek)ermi O va.kıt 
bey2.n edeceğini bD.diD!i. 

Bunun Ü22rinde lıO daldka kn· 
dar celseye ni!ba.~ r'dl.,.. 

!{arar şudur: 
Maznunların ID?\'8!mtları 
Mnz~unlarm m~tlerl. ve<'· 

1-..ile '1m!yr.nm tercüme edilmedik 
ımı:mb.rrotn tetJdk edilerek dartı 
münderica.tır.:ı vMtıf olmak fiure 
kendileri~ bdr mUhlet Terilm.e.sine 
Kornilof tarafmdnn doğnı oın.ra1' 
tercüme edilebilmesi için Eşref pc: 
mirc<>..nm tercllman &fatilc :kerıd1 

!erine gönderilmesine Abiurroh -
mr.nır. va.ziyotinin oo:rulmnsı iç•ll 
fi c lst.a.nbnl zab:tasma. müzekkere 
}'~\ZIJma.sınl\ Ye muhakomenin 6 J'!'ll 
yr ç:ırFaır.Jxı gününe brrakıtmasııı.':l 
k8.rar verildi. !' , 



EN SON D.o\Kb[A - ŞO NiSAN lftU PERŞEMBIC 

hkeme 

Baknköyündeki garip yaralama 
va as nın muhakemesi 

Niyazi Resne sevdiği kadını kocasından 
kıskanınış ve kochsını yaralamış ( ! ) 
itil meDellbıln aonbaharmda, bir ey. 

Ul akfamı IJ&lm'k6yünde cereyan e· 
den garip bir yaralama vakaamın mu. 
llaeıneaine dlln ikinci ağır cezada 
~landı. Okunan tahl:iknt C\ rn • .:.ın • 
tlan anl&§Ildığına göre, hll.cfüıe ıöylc 
c reyan 11tmııtır: 

lg ~nkasınm İstanbul ıubeal ı ı:ı. 
salar dairesi jclı R"§I t TU, kgeldi, \' a. 
ta atı:oamı yanında karısı Nimet lle 
Şadı adm:ıa bir avul<at k!tlbi olduf;'U 
halde Bakırköydeki evlerine gitmek 
Uıere trene binmtşlcrdir. Tren hareket 
tlınıı \e bu aırnda ynnlarına Reşldin 
ıanaı Nımetın teyzczadeal Niyazi Rea 
ııe ıneşbur hUrrlyct knhrnmıını Niyazı 
beytn kardeşi R snell Oııınnnın oğlu · 
dUr. Nsynzi yanlarına gclı§lnm sebc. 
b!ııln, Şad! Ue l(OnU§mak Olduğunu SÖ)' 
1tıxuııur. Fakat Heeıt ile Nımet buna 
ıtıliaaade etmemiııler: 
"- Burada konu§ulamaz. Bakırkö. 

Ye gidelim. Orada görüş\lrsUnUz!,. de. 
'lı~lerdlr. 
Niyazı Reme aealni çıkarmadan 

YILlılarmdıı.n aynlmış ve tren Ba.ktr. 
kCSyUne gelm~tlr. Rc§tt, karıaı ve Şa· 
dl trenJen inmlşlcr, Zuhuratbabadakl 
evlerine pderlerken, karanlıklardalu 

'tıcı c;lUenblk ağacının arkumdan fıı 
1&1a1ı Nlyul ile kar§ılaşmqlardrr. R€ 
fit ile Nlya$1nln araaında kısa blr mU 
~ıca,. oımao ve mUteakiben de NI • 
hat tabe.ocamu çekerek bir el ate~ 
~- K~wı bedett Reştclin ba. 
Ildır. Fakat Retlt bu amada elln1 ha· 
t\;ra ltaldınml bulunduğundan kur. 
illa parm&klannı parçalamıı. hatllçe 
l'ara.ı.amqtır. 
İddl& olunduğuna nazaran bu aırada 

El.e,ıUe Şadi de bıe&kla Niyaziyi ha 
'1t 1Urette yaralaml§lardrr. F&kat ye. 
liteıııer i§ln daha !azil}- bUyUmeslo~ 
llıe7dan btrakmamı§lar ve Niyazlyl 
hıcaıamışlardır. Bu eırada karıkoca 
- lı:orkunlarmdan evlerine kaÇDUflar 
Gır, Ancak, bmrmı alamıyan Niyazi. 
\ıa eefe!' de keQdl.slnl yakalıyanlardan 

ve Rqidln e'fine gitmiş, mut. 
pencereatnı kırarak !çeri glrmJş 

~ allAhmJ 9ekerek Rqidln o.zeri· 
&tılmJftır. Bereket versin ev halkı 

ı..,..mı.ınm çabuk yakaıam11ıar, ikinci 
Yaka çıkarmaama tıraat vermemiş 

~-
'l'ahkıkat netıoestnde, Niyazi Rea. 

Repd!D karım NlmeU çılgınca 

n bll7lece Nlmetl kocaamdan 
!) laakanarak Ref1d1 yaraladığı anla. 

!ladtaenlD. mubakemeslD.e evvel! 
d6rdQncG cesa m&hkemeatnde 

- ~ ... ancak bu mahkeme, hAdlse 
lla&hlyetbıl ftZl!esı dahilinde .bul. 

• ~ lldDcl atrr ceza mabkemeatne 
~ı,ur. 

llabkeme aıonu bir haylı kalabalık 
~ !fl)'B.Zl Reae mevkuf bulunuyordu. 

2ll y&flarmda ortadan btraZ kısa 
_ ~lu, inoe alyah bıyıklı ıık gtylıı.ml§ 

""lllYdl Yanmdakl,nrada oturan Re. 
&ı.._~kceldl de uzun boylu, sa.çlan 
...,ıııuırna,. tmıaklan manlkU.rlU, te
~ kıyatetu 86 ,...ıanncıaydı. Blr a. 

O akşam, trende, Şadiyi yanıarın. 

da g!Srünce kendlatle konuımak lıte. 
dlm. 

- BakırktlyUnde ltonuıabll1raln ı de. 
dUer. Ben de aynldmı. 

Karanlık yo!da gldorken, kendlleri· 
ne B:ıkırköyde bllClhıro karşııaıt*

H~lt !beni görür görmem söğmeğe bq 
ladı ve Uzcrime atıld;. Karanlıkta e. 
linde bır çakının paı !ndığuıı gördüm. 
Nefslmt müdafaa mecburiyetinde kal
mıljUm. Tabancama el attım. Boğuş. 
ma Rıro.sı:ıda alla.h patladı. Şadl be.na 
bir çelme atarak yere yuvarladı. He. 
men kendimi toparhyurıık kaçtım. 

B'r mUddet sonra dll.§UndUnı ki, 
Reşit ne kadar olsa akrabamdır Ka· 
zara yaraıanmıgtı, ne haldedir, diye 
gidip görmek istedim. 

Evlerinin kapısı açıktı, ıı:erlye bu. 
radan gırdim. EUmJe tabanca yoktu. 
Fakat bıuılar, beni görünce korkula • 
rmdan ortalığı velveleye verdiler. 
- Acaba bu kavganıza aebeb neydi!' 

- Efendim, bu Rcş!t, bent dalma 
.kansından kıskanırdı. Aleyhine bu 
yUzden bir çok tehdit dava.lan ac;mı~. 
tır. Benim, kansını elinden almak I· 
çln kend.e'nl lSldUreceğiml sanıyor.,, 

Bunda'! sunra Şadi aorgııya çeklld1, 
Şadl, p.lılt.ken mazDUn mevkllne ceç. 
meaıne hayret ettiğini eöyllyerek: 

- Niyazi birdenbire k&fDmuz& çık
tı. Re§ldln llzerine atıldı. Bu auada 
blr patıam& oldu. Ben ne çakı lafirnm 
ne de Niyaziyi yar&lall1Jil.D1dır. Retlt 
de yaraıamam11tır,., ded1 • 

Bundan eoııra reli, Refıt Tllrlqrel. 
dlyt &yata kaldırdı n: 

- Slz ne diyeoelulniz dedl. 
Reıit eözlerlne: 
- Ben çakı taomıam, difft'9k bq. 

i&dı. Niyaz.iyi yaralamadım. Halbuki 
!'{!yazı bizim yolumwıu bekliyerek doğ 
nıdan dofruya benim UZerime atıldı. 
• Kendiat mUtema.dlyen karımı, ken 
dlslne bırakmam için beni telıdlt eder. 
dl. HattA bunun için müteaddit defa. 
tar poltaı mUdllrllDe flkAyetı. bulun. 
mu;ı, bayatnnuı korunmıısmı istemi§ • 
Um. HattA bir gün f6yle bir de had18e 
otcıu: 

Kanın Nimetle beraber, Beyotlunda 
bir mabalteblclde oturuyorduk. Birden 
blre masamıza Ntyul Reme seldi Te 

bana hitaben: 
- Bu kad111ı artık bana bırak, yok. 

aa. k&nfmam •• l:29d1 ve tehditler aavu. 
rarak gitti. 

Kendislnin kanma A§ık oldutunu 
, bildiğim için ev"rmtze gelmuln1 menet 
mlşUm.,. 

Mahkeme, bundan eonra ,ahlt1erin 
dinlenilmesine geçti ve Dk p.h!t ol& • 
rak, vakanm yeglne mUaebblbl olan 
Re,şidın kansı Nimet 'nlrkgelcUyi ça. 
ğırdt. 

Nimet TOrkgeldl, uzun boylu, tom. 
bul vücutlu, düzgün bacaklı, be.Jıke· 

ttnde, §Ik ve çok güzel bir kadnıdL 
Mahkemeye girer girmez kalabalık 

karvuımda biraz kızannıı. uzun kir • 
plkli g6zlerlnl yere çevlrmlfU. 

(Nlmeti.'l ifadesini yarınki yazımda 
anlatacağım.) 

ADLiYE MUllABtRt 

- --

Mağlübiyet 
-2-

Siz. mağUibiyeti utanılacak bir ~y ola. 
rak telakki ediyorsunuz? cula .•. Böyle bir 
telaki.ide, mağlubiyeti güler yüzle karşı. 

lamıyanlar, onu tahlil edip bundan ders 
alamınyanlar bulunabilir. Mağlubiyete 
bir ders mızarile bakarıanız. o, öldürücü 
olmaktan uzak kalır. Hele onu tahlil edip 
ıebeblerini araıtınrıanız gelecek muval. 

lakiyeti yıkılmaz bir hale sokacak bi1 ders 
olur. 

Bu takdirJe mağlii.biyet, yalnız muıJaf. 
fakiyeti hazırlayan bir adım olmakla kal. 
maz; ifimizde sönmek bilmez bir muvaf. 
lakiye/ arzusu uyandırır. MağlUbiyetin 
verdiği bu arzuyu ıyı kullanabilirseniz 
muhakkak muvallak olursunuz. 

Bu fani dUnvadan 
bir kaç nıanzar a 

Hindlstanı tetkik edenlere cm. 
oradaki kadınıarm eilerlslnln hayatı, 
azap, ıatırabdaıı ibarettir. Kadmla • 
rm cehennml ola& olsa, Hindistandır. 

Hlnd kadmlarmm çoğu, fakir, ip. 
tidal ve geri zlhıılyeUi aile etradm· 
dandır. Bunun 1çlnd1r ld,,Hindısta.nda 
kadın meeeleai, pek acı bir !acladır. 

Hind kadmı, çocu.lı.luğunda, ailesi 
içinde pek k.ıymetalz bir oyuncaktır. 
Fakirlerde, paryalarda kızlar, b&b&. 
ıarmm ve analarmm, 
akrabaları.nm ve hattA 

karı.le le: ı. n 

be.b&larmm 
mU8ttfre,eıerl.n1n karmakarl§lk yap. 
)'lf!arını &'Öre göre, fena mlallıer ara. 
smda büyürler. 

Bu .kular, yedi 7&flD& ~ b.
dar, pek bol olan -.lgm lı.uıtalıklara 

kurban ptmeaıer.., )'D"boı l:ıılr lıa7 • 
vaıı.m d.iflerinden kurtulabilirlerse, 
sonra da lm kaçırmayı kendlleriDe 
klrb bir lt ed1nm.lf ol&ıılarm elinden 
kurtwurıana. ~ J-' bir 
-.ıbuile~. 

Yedi 78fmda lıV laıl, Hldlilel'oe, b&r 
kadmdır ... artdE ~-

GVÇI İDgWlllerlD, kızların oa dört 
yqma kadar~ mae. 
den bir kanunları -nrd.ır ama lilndlL 
ter, bu k&DUD& o kadar ltlru etnıi§ler, 

o kad&r karp ıe~rdlr Jıı:1, bOldlm. 
81.la bırakacak haM getlrm.lflerdir. 

Hindli kız, evtenince, daha berbat 
bir hayata girer. GODd6, .....u olarak 
OD lld aat ta.rl&dı& ?ey& ormanda Ç&• 

lıpıaya mahkQmdur, Y~ laay· 
nna yalandır: As yer, • Üyar Te 
dalma fena muamele görGr. Hele, er. 
kek OOCUk yertae m dofwwa, kıy. 
met.shılıtt katllMJl!efir. 

Bu kızın :n IH yar olur da JleDgfn 
bir adama vanraa, )'af&)'JI prtl&rı 
ı.,lııalqır. Yer, içer n pek de fena 
muamele görmes; ama gttaeıutı, ca. 
.zlbeat aönUncey. kadar :ııar.:mde ka
palı kalır. Bu da öteldııln ablDe bir 
eelr hayatıdır, Se7rek mkafa çıkar. 

Ayna ne vakit icat edildi? 
Ev ve bllhamıa kadın 8fYUI aruı:n. 

da mühim mnkli olan ayna, hazreti 
Havva zamanmd&Dbıerl mevcutmUf 
(!).Fakat, o p!ft9'W1 ayna ı;o'k butt 
ff lptldat imlf. 

tncU, eakt Ynnanıı1aırta Roaıalılarm 
plrlnçten yapılmlf S7D8Jar kullandık. 
tarım kaydeder. 

camdan aynalar Dk deta Venedikte 
icat edtlml§ n bOttın dUnyaya yayıl· 
ml§tır. Son zamanlarda ATI"Upada 
cam aynaıar, yerin.\ maden! aynalara 
bırakmağıı. ba§l&mıft,tr. 

Çıktıtı arnan•ar, yi1zQDdıa ~dr&,, 

yanı perde olduğu halde nezaret aıtm 
eladır, Evde de koca.smm yeni gözde· 
lerinln rekabeUerlnden üz\lltlr. 

Kadm, ihtı.yarlamaya be.flar, gtbıel. 
Uk n bUyUstl:ııll kaybedene, art.ık 

serbesttir, hattA )'Uz örttısUnU kaldır. 
maya da ırall.hlyeutdtr. 

~ evlenen blr Hindli b&&, aı. 
raaında !eci bir t.kibet de mukadder-

Hind 
kadını 
dil'. ~ ~ - tatlı 
tıU •manmda kocaa ölllne, o da 
yaDDll)'&. km o!maya mahkQmdur. 
B1I mecburiyet. ta'bl!, Hlndular lc;Sıı • 
dlr. Ja!Am kadmlan, dln1n ılyaneti al. 

• lmda olduklan tc;lD, böyle acı bir ö. 
l\lmden kurtulmU§l&rdır. 

1ngUiz hlll®net1, bu :faciayı, berta. 
rıı.t etmek için §lddeW tedblrlere bat 
vurmaktaysa. kenar k!Sfe yerlerde bu 
!ena Adet, gene hft1rmtbdl ~etmek.. 
ten gm katmamaktadır. 
Yalnız §U var k1, kocam men b4m, 

bU anane,., r1a19t eeınek ı.steme:ue, 

cebnn atete atılamaa. Yalnm ailesi 
taratmdan Jıcovulur .,.. bnı.bma dtntn· 
oe cebemıemllk sayılır. 

B3Y1e, kocaslle birlikte yanma71 red 
deden kadın, açlrğıı. mab~mdur. ÇUn 
ktl klmaeden lf alamas. tıumm içindir 
ki, medenll~lf olan bir OOk htnd 
prensleri. meml~ketlD. bir talmn yer. 
!erinde. bu gtbl. biçareleri barmdıracak 
''dul kadın eYlert,, tMla etmifler'dtr. 

I ŞUNDANı~ BUNDAN~ 
~ ~ 

Aonıpaya kauçuğu getiren 
büyük katil 

Mayıam blrlnde ki.şif Koadamaruım 
Afrika mQstemlekelerlne yaptıtı ö 
senelik eeyahatın 203 tıııdl yıldönilmU 
kutlanml§tır, Kondaman, mtıstJemle • 
kelere, hatt.rtıstllvaıım .wıuııet .dere • 
oeint öıçmek için gitmı,U. Dönll§te 
Avrupaya, kauçuğu ptırml§tr. 

Bu m0ıemeseler1.ıı nızamıan l'&yet 
§lddeUldlr. Oraya ıvman kadm, ölUrı 
ceye kadar, 0<ada, mllnzevt )'&frya • 
caktır. Kapıdan blr de!a btle &dımmı 
dıfarıJ& atana, bir dah& oraya gir. 

mek hakkı Terilmemelrtedlr. 

OLEN KOCALı\.BLA KARILABI 
NASU.. Y AXD...ffi: 

BWnen daha dotru-u resmı bir ma. 
hiyet.te bulwıan - ~. 1939 ... 
nesinde 'YUkua pımı.,ur. LA.bur m.1h.. 
raoeıll R&ııjlt Sing ölmllft11, Klhraoe. 
n\D altıal1nü yakan odun yıgmmm aze. 
r1ne dul kalan kanlan da çıktın tıa. 
yük bir kalabeJt#m dlnclarane heye· 
~ araırında :ramp öldü.. Bu ,.an. 
ma ananestnın adı, S&nakoniçe (•ti) 
dlr, "adık., demektir. 

Kadmarm tereddOt et:mede, odan 
yıfmiarmm üzerine çıkmalarmm bir 
ıırn olmak icap eder: Bu da, kadm. 
lar& rahlpıertn içirdlltleri terbett.edir, 

Kmltm la&dl8elerda lılrt de 1-
~de Kanporda cereyan et.uüfti. 
~ Slııg ile Gulmlı. Slııg, brdef. 
!erinden dul kalan kadmı, çayır çayır 
alefte yaktılar. Bu cinayet bir m1ıd
deıt gl!.1.1 kaldı. Sene.lerdell eonra haber 
almdı l.ııo de ıırt karde, ortadan kay· 

boldu. İngıllz htııromett bunlan yaka. 
laJ'&Xftadr: HUıd18tand& bl,r hln.duyu 
yakalamak, yonca tarlamnda tine a. 
ramaya benzer. 

KOCulle beraber yanmak !edakAr. 
lt#ma katlanan kadın, dl;peceutn1% ki. 
ölUmllnden aonra bı.kd!s olmnrr, de 
ğilmi! 

Hl~ de ~,.te değ'tl; çtıİıktı htntlDeroe 
kadın. erkek eevlyeatnden apğı bir 
ma.tııtHmıw. Böyle bir §ekilde &d11k. 
ten eoma bile onun meziyeti artmaz 
ve )'&llllllf vUcudunuıı Jd1Uer1 eruttn 
k1J14! kan§tmlmada.n aımır, blr dere· 
ye serpilerek atılrr. 

M. Ra.im OZGEN 

Temizlik ve Japonlar 
Japonlar, temizlik husuaunda 90k tt. 

Ua bir millettir. 
A'Y:rllp&da tahall eden bir .1apoD gen 

el, oturduğu pan.slyonda merdivenle. 
rln bergün sllnlp yıkanmadığım görD.. 
yormuıı.. Fakat. aynı panstyonwı 

merdiven ba§larmda, koridorlarında: 
''girerken ayakkablarrnızı stllnlz." gL 
bl yazılar aaılı imif. 

Qolt Utız olan bU Japon ~. bu 
ihtar levhalarının altına: "Çıkarken 

de ayakkabıarınızı sllmen!zl rica ede· 
rlz,, cUmlesinl UClve etml§tlr. 

e ~ yanmda kl.tJpllk yapan Şad!, 
'""<lltken mamun mevkilne seçmekten 
~lilt bir Da§kmlık içindeydi. ZL 
~ J.•dlll de ReflUe birlikte, Nlya· 

Mukaddes Uçurum kaanu buldu ve evin kapıana kacıar 

getirdL 
~ ~ De ,aralamaktan .uçluydu. 
~~ enel&, mamunlardan Niyazi 
~ aorguya oekU. Niyazi, aer. 
~1; taTir n tonla bA.dlaeyt fljyle 

·21· Yazan: lSKENDER F. SERTELLi 
- Ey artık ba rewalet.e tahaıtımtll 

ecJftmez.. Ben olaam. d6ğe.rek u.ar. 
clım 'ftllalıL 

yaya g"lktderdlkten eonra, evltmme ... 
rumm MoallAya geldiğini cfütllndllk. 
~ dofnıııa, çok kedPrlenlyorduk. On. 
lan blnblr zorlukJaria yettıtlrlp ba1-
luıema vennek ve e\"den a)nldıfını 

görmek bana pek acı geUyordo. Bu 
yOz4en 1HaallA ile bir lkl yıl hlÇ meo
gul olmadnn. Fakat, llOD &ilnlerde çok 
lyt bir kısmeti çıktı. Babuı: - Artık 
lnzmun evlenme zamanı gelml,tlr. 
Fazla bekiemete lüzum yok. Beru Mi3 
le blr damat da her aman ele g~~ 
mez, dedi. Geçen gUn annesi geıcıı, &ö1: 

ke.tfk. 

9 

J 

l - fte,tdın lrarm Nimet uuktan 
~dır. Bundan dolayı evlerine 

• Rtltr. JmıdDertne görOfflrdtım. 

~ stm ......, okuyucula. 
............. yalık bir prol'ramla 

~ bll!' lflldlde çıkmaya il•. 

BABER 
reltklmlzde 

llahkeme röportajlarmı 
!.ıie., IMılıllD kıymcıW hlkAyec.lle. 

SAIT FAiK 
Ya7.acaktır 

- Haydi atmfullu ollUIL llallllllL 
ft'llldl nerede T 

- Cilt katta,. bayarwam. 
lbtıyar blr kalla aaraylı b8dDlll 

kaı'lıladı.· 
Cıtkata çıktılar, 
Kerim .,.....m karal, -.raylı mm. 

mı ~ok ııeverdt. Onn sörünoe yerinden 
fırladı: 

- A kankf.. ilham mı oldu saaa T 
BöJle admı 1111arken, Hmır slbl yetlf. 
Un doğruta. 

Hemen boynuna •rıldı. 
- Birlblrlmlzi göraılyell bet ay olu. 

yor, değil mi T 
- E'l't•t. Tam beı ay. 
- Biz bunlda Şülkayı evleocllrmek 

için baurlandık., fakat damat buraya 
gelmem 4l'yince, blllyonwıaz ki Tak· 

'-tt il' k simde bir apartımaa tutmuı w oraya 
~ auı: Abaeıyanık'ın mabke- ıatmmııtık. DnpmUt. çabuk oldu. Siz 
~1-larmı llakUd hayattan de o eırada alell.eele Konyaya ıttmlt. 
""--~ blklye clbl ~vkl~ tiniz. Şablkanm clllbtlıne plme)'lfl. 
~- 4' nize hfp1mtıE U.Wmlf'ük. Fakat, Şa. 
._ ... ________ _., b1ka ..... ...... .... ... .... 

Hele -.....ıyı d~ ne kadar ara-
11111tı lıllMals. .. 

- Vala Tala.. ............. &oayada 
fa&lacıa lıalrqıtık. Şablka WllL. mee· 
utlar IDIT 

- Meeleset •• -.& o........,,Jar, 
- Ne dlyonaa, lııardetP .-at ola.. 

madılar Tı 

- Eftt. nam.& görtbtdqt1 gibi 
prkmaclı. Pek ~ 

- Aman ya.rabbl ! Br.ı ..., yml bil" 
söz kesimi tlzerindeyiz... Aman MaallA 
claymMm ŞAblkanm talllıalz.llğlnL. 

_ Duysa da ne olacak T Bet par. 
mak bir olmaz ya. Onlar aynldılar 

blle. Herif defoldu glttt. Şimdi malı. 

kemeye yeriyonız. 
- Anla§mak lmkbı yok mu, a kar 

dfllf 
- Bayır. Beyoğlunda bir metresi 

vardL Ba yUzden blr müddet Şablka 
De danlcblar .. konu,madılar •. bundan 
llOllra metreetnclen aynldı.. t.ekrar e. 
v1mı1ır.e seld1. Fabt w .,,er de an
._ lıılr ..,.. .............. blr .... 

- Bizde döğecek a4aıu y«*ta. .... 
kM elblrllğile kolduk alıWcaıa. 

- Çok iyi ~ ŞnhHranm 
kadrini bllmtyoo öyle bir namaamzuıı 
cesasmı vemıeu. 

- Cet.adan vıu.geçUk. ~ ayn. 
!alım da, kıu-ağız btlsblittm kederlen
meden bir ba§ka koca balalmı diye 
bagttn ondan ıtlUloe boraya geldim. 

- Çok lyt Y8Pmıtam. kardet! 8enl 
ne kadar göreeettm geJmtetl bl18al. 
.Pa,a da geçenlerde emekli oldu.. evde 
oturuyor ama, akAl gibi bogtlın tatan. 
bala indi, O da. sizi ne kadar görmek 
isterdi. 

- ~luaUA neredef 
- Blnız l;: mşulam geçml§. Nere. 

<k•\'86 gelir. 
Saraylı hanımın elini tutarak tllh·e 

cttı: 

- \'allalıı &lzl görllnoe ne kadar 
se\indiğlml bilseniz.. 

- Bllirlm, hanuncığını, beni pelı 
seversinlz! ÇUnkU bea de hepinizi •'1· 
" ayn severim, GönWler kal"fllıkh o. 
hır, malfimya..! 

- Bls lııll7llk imi IMıKk edip, &on. 

- Yakııtıklı mı bari f 
- Pek yakııtıklı.. pel< güz.el.. ve 

lsttkbaU parlak bir delikanlı •• 
- Meelekl nedir! 
- Mühendis. Fnkat biiyUk bir mil . 

C89e!MY.Ie catı,ryor. Ve çok p:ıra alı. 

yoro101-
- B1%1m damat da brm mUhendlstl, 

hem cif! b;ınakdl\ çahşırdı, Büyllk ısöy. 
lemJyeylm ama, bundan sonrn mUhen· 
dl!ıe ,.e bıınkacıya ktz. vcrmllcceğim. 
Pek nefret ettim onlarıbn. Gi'rÇI bo 
sözllme çocuklar bile cülcr ama. ne 
yapnyım ki, elimde de~U. Dil ündUI.çc 
blddetlenlyorum. Ulddetlendlkoe ele 

mllhend111 ve bankacılara karı• klnhn 
kabarıyor. 

- Bımlıum ltepmt m:1111ıtowwww-. 

SAYF.\ -

f- ıKrc. 
:::.. ....... a 

Kurbağalardan sikayet 
1 nz. gelir gelmez tıaz.ılnrımız gt>. 

ne kurba{;-a ııeslerlnden ~lkü;, ete bat 
ladL BUtıa sa sayfiyede cıtunwlan • 
mız.d:ın yükselen bu ı;lkü3et se&leriııe 
bo.lnlırsa rnhııtsn:. oluyorlarmı~ uyu. 
ynını) orlnrrm:ı-. 

\'ah biçareler: 
~ ki zıırlfler arasında ishak elendi 

ve muaaırlarmdan İ!mall dede ... 
mınd:ı bir mc,·levı \•arml§. Dede e
fendi blr gece tshak etendlnln evln.. 
<le misafir olmu!:i. l<:!Mdl snbahleytn 
G<ı:llmlığa çıkıp mlsanrlne sormt13: 

- NMıl dedem. l115:ıllab rnhatau: 
olmadın~ 

Dede ce,·ap 'l'\:rıoı,: 
- \'a.llalıl efendlm, ne y&1aıı .ıiy. 

Uye,ım. :Lıhak kuşlarmm CIVJltılanD 
dan bir ttırıu uyuyamadun. 

Hu hafif seslerde• müteeulr Mail 
mlsallrlne lsha.k elendi pek *1irtea.. 
mı, olacak k1: 

- Bak.km var, demlt; lıım de lf'. 
le! ÇUfdede lmflarm.m ır.ınıta..n.
dan gözüme uyku prmedl. 

NASRE'l"l!N 

u lier iş " Bilroaa 
Sahip: M.N. Deliorman, Ta. 
hir Yurt.ever, HümI ~fli .. 
Ankara ea4deıll, Adale& 11aa No. K 

BGWD gueteieı' b&yWCi. UU. üo. 
ne, cnl&k ,. kam1syon ı,ı.rt. ahlple.. 

r1 lstaDbulda olmı7an her tnrıQ maa.. 
lerln teminat mubbWnde ldarelıt.. 

ı.. ltçl. ....... ftl ~ -.. 
yaalardma mtlwi e1ım'Ne il 1111 • 
,,.aDk ,.ta pulu ............. .... 
vertllr, 

Liman gençlik kulübü 
Deminporla çarpıtacak 

Uma.n geucllk lnılQiıG ... Demir • 
çor lı:ulQbft yM'1D Raıptt "'&emdim .._ 

... -- bir buÇ1lkta Şeref ft&dmdlL 
Ak :r'Mml mOıııı&baka1anm ~
dır. 

Ba1 we Bayanlara 

Müjde 
Bu tuamaf demnde eskidi. ba. 
yası !!Okla, reaglntn modMI ~ 

diye Jaymetn 

l'.L ÇANTALAIUNIZI 

bir la6f9Je atıp fıerk~tmeyİlllll. 
Atelyemia ietcdiğiniz renkte elbi
eelerln.be uygun olarak tM1 
ÇANTALARINIZI fennt aıretle 
boyar ve yepyeni yapar. Aynoa 
h~ ttrtti tamir '\Pe 

~ta yapar 

Tanletlnbia ıımgine 1IJ'lll' • la 
sabit tıraak eı"lllamım 9ncıM 
atelyemkde temin et'lebiftrsı.tz. 

Karaköy Mumhane ca.ddeıııl 
Hue.ııpoşa han No. 2, 3 

MODA BOYA EVt 

Satllık Ev 
o~~~ 

alt kapma: karpmıde.tt tatecle ' 
oda, bir eofa, clektrtk, tedlo9, eoı
nca. caddeye nazır bab~ 
kuyma olan bir ev aatıl*tır. Mil. 
racaat yeri saat ıo. 13 anııa Va. 
1at matbaasında Orhan. 

ZA Y1 - N!gdentn Bor kazur nG • 
fua memarluğuDdaıı &lmlf Olchzl1mı 
hllvlyet cQzdanımı gay.t>ett1m. Ytın1. 

alnl çdrartacağımdan ea'kls1n!n bttkmQ 
olmadığı nan olunur. 

Mulılcl41ıı Yanlay 

kardef ! 1nf&)lah yeni blr lmme4l OL 
kar da her çeknen mtırab gibi bmllR 
da maziye karl§ır •.• Şahika gibi g'Glltt 
\ e akıllı bt r kız evde fazla kalır ımP 
Nasıl olsa bir kısmeti çdaıcıek- eoıte.. 
necıek •• 

Kerim ~ bıanmu ayala kallrtı 
, •• mllstakbel dam&clı bakkmda imbat 

ver:trken: 
- Ben mllbendle'lert ee'f'ertm, dedi. 
P!yanonwı Ur.erine eıtnı asattı: 
- ı,ıe, l\.lualByı i&t1yen geaeln fo. 

tofratı., Umanm kt ba dollkMalryı ıııen 

de beğeneceksin! 
Şatıtkanm annesi gsltt 'lıtr ~ 

otumm,tn. 
- Mnnlll\ bAIA komtuclall relme

mt.,tl •• 
nı:v-e mınldanırken, hıunrnnı ozattı

gı fotoğrafı aldı. 

ŞnJılkanm nnnesı birdenbire beynL 

ne inme ınm!!I gibi sal"81dı" ve tlD'oe • 

dl: 
- A:mnn Allahım, neler gtirily01911? 
J{.erlm ~nın kar181, 89raylı bam. 

mm blrnndn renkten renge Sbdllflıl 

&'tirünoo "ırdı: 
- Ne oldun," bemfb'ıe! ._._ • 

ıuutyor! 

- Ne _,,._ a - .. ' 1ııa llı9'b' 
lııtskD ........ 

~ ...... ~ 
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f - EN SON DAIUK.A - 18 NtSA..'lli ltu ~ 

diktatörü 
Çan-Kay-Şek'in ordusu 1 

, 

I L E SA B A H . ô G L E VE A K S A M 
Her yemekt.en aonra günde Uç dela lllWl&azamtıa dlflerlnl&I tırçala:rmız. 

EN SON DAKiKA 
Küçük lli.nlar Kuponu 

(Ba kupona eklelMınık ~ 
ı, arama ve lf verme UAalan Bil Boa 
Dakikada paraaız ne,redUecelrtlr. Er 
ımme tekllft cönderen okuyaca.lana 
mhtuz kalmak üzere .arlJa adreüeıl. 
nl blldlmıelert l&zım.) ... 

Çin askerler;, ne maksatla harp ettiklerini öğrenmek 
için, harp talimleri arasında politika dersleri ve bu 

meyanda içtimai ve iktısadi dersler görmektedir 

Kars P.T.T. Müdürlüğünden: Evlenme telılillerl: 
941 yılı ihtiyacı 1çtn ebad ve ev.safı ~al:ıd& yazılı { 4940) adet çıralı • Y8.f 31, boy 1,70, kilo 14. ldnYe. 

çam direği satm alınacaktır. siz, 11se mezunu bir b&J', tyı ~ 
MczkQr direklere teklıt edilen bedel lA.yıkı had görWmedlğinden aşağı. blr bayanla evlenmek ıstemektıedlr. 

daki ynzılı §arUar dairesinde yeniden ka.palı zart uırulUe ekailtmeye konul- AJacafı bayanaı bir m lıalamUr 

muştur. prtttr. (KlmseSiz) remz1De mtlr&ca • 
Direkler 6, 7, 8, 9 metrellk olup makta Oltunun .Ağalık ormandır. at 301 

Çind~n yeni ge.en bir Avrupalı mu- tatbikat arasında siyaset dersleri de nıyor, bunların teşkil ettikleri !ırka. Altı metrelikten 225-0, 7 metrelikten 1620, 8 metrelikten 870, 9 metre- • ...._ 
harrlr Çaııkay§Ck ordusunda gördük. verlliyor. Askerlerimiz, niçin harp et· ıarı Japon ordusunun karşısına diki. • 2~ yqmda, orta .,.,J ... .na 1L 

llkten 200 adet direk ki ceman 49~ direk Sankamııta depo ve teslim edl. p·•· ""'" ....._ __ , açlr, __,, ..a-111 
lerlnl, bır Fransız mecmunmnda şöyle tıklerinl bilmelidirler. yordu. Bu kuvvetler, zafer kazaııacak .... ....,,.... .. ,.unn04 

.,...,,.. •---

nnlntıyor: Barakalarm etratındA. çiçekli bah. teşkllAt ve terbiyede olmadıkları, bil- lecektlr. · eT lflerbıi iyt bilir blr aile km. :raf1 
Beher dlreM" muhammen bedell (6) Ura. (20) kunı .. tur, Muvakkat te. 3"' 1 g,.,.miyen mem .... -- meıılek Ben, Çının mU..ta!aa mıntakasma çeler, gezinti yolları vardı. Zabit: hnsııa buı;-UnkU harp thtlyacından olan °~ • v -... • - • ...,_ 

ulaşabılmek için, Fıleus Fagun ''devri - Evet, diye devam etti, biz, as. motörlU vesaltten ve hava donanma. minatı cıs32> lira (lO) kuru§lur. sahibi bir bayta evlemDek wtımDekte • 
Direkler 30..4.942 tarihinden itibaren on bet gün mtıddetıe Te kapalı dir 3""" ~ 

liJmn., seyahatine bıı.srettlğl. zaman· kerlcrlmlze, dinlenme zamanlarının smdan mahrum bulundukları için mağ • • v• • !! zarf usullle eksiltmeye konulmu17tur. tbaleal 14.15.942 tarihine mQsadlf per. _ 
dan fazla vakit kaybettim. Vaktilo blr kısmım çiçek yetiştirmeye ae.rfet. IOblyetten mağlQblyete uğnyorlar, 
Portekiz gemlct'arlnln takip etUklerl melerlnl telkin ediyoruz. fakat ne de olsa mareşallerine vakit §embe gUnU saat 15 tc Kara P.T.T, binamıda ve MüdUrlUk odasında mUte- ,, ve İfçİ arı-ytinl.ar! 

§ekkll komisyon huzunındll yapılacaktır. 
yoldan giderek "Ümıtburnu,.nu dola. Nezaket ve çlçelt sevgU!l, Çin va. kl\zandırıyorhırdı. ötede, Yang-Çe bo. • Mu:hasebeye vlkıf, d&ktJIO 'bGlın. 

Peye iştirak edebilmek için tallplerin teminat m.ektuplarmı tayin edl· 
oarak Rangonda karaya ayak basum. tanının anaoo\1 lazııetlerindendir. ğazlarınm ötesinde, her taratmdan yarım gün çall§&C&k bir ba)'U ~ len gUn ve saatten bir saat evwllne kadar komi.iyon& Tttmlf veya göndr. 

Bu uzun deniz yolculuğundan sonra Köyllllere, yalruz temiz tutmak §arb dağlarıa çevrilml§ olan Seçuen eya • baya ihtiyaç vardır. !(P09ta kutu.u 
1 lk. nlh tı di l? ha k blll d ı ı Jetinde Ll-li.Liyen ccınlyeti tee "A• mlg bulunmalan meşnıttur. N 1...,, ı.t&nbal) adnılılne mGra yolcu Uowm o.ye en m yır.. mu a n e parasız ev er yapan yen "l .,..,,... Bu saatten sonra: tevdi edilecek teminatlar kabul edilmiyecektir. o.. ...., • • 

Rangondan, Blrmanya yolu ile Çun. ustalar yetiştirmek. lıyordu. Çinin ortasmdo. bulunan bu 1 caat. 
klnge. bir Çin §oforUnUn idare ettiği, Ertesi gtın, dllşmanm ateşine maruz yer, dünya ile a!Akasız bir muhit Şartnameleri Ankara P.T.T. U. Md. levarım ve stanbul P.T.T, m~llr. • Ellnden güzel ı, plm ~ 
çok sllraUI bir Amerika kamyonu ı. bulunan ilk bat siperlerine gittik. Bu· idiyso de insanı, hububatı pek bol bir tnğtlnden alma.bileceği ll!n olunur. (ı>072> ı,çlye.lhtlyaç vardi?'. 'faHplerm latan 
çinde, şampanya ve cephane sandık. rada da, barakadaki kUtUphane üze • ihtiyat amban hallndeydL Humıslle, Kars P.T.T. Müdürlüğünden: bul Aksaray Cerrahpaf& ~ 
ları araamda lkl batta aalsıldıktan ve rlndekl "yazma okuma,, levhası var. bu eyalette, her nevi maden de ke.§fe· 942 yılı telefon hatları ihtiyacı için ebat ve evaa.tı &{laftda yazılı 24~ 13/15 numarada Cevat YUriln mllra• 
kilçUcUk bir Çin beygiri üzerinden, Bir mazgal~ arkasın, bir mltrnlyöı. dlldi. adü çıralı çam direğine teklif edilen bedel lA.yılu had görülmedlğlnden qa. caa.tlan. 
patikalar tırmanarak, uzun bacakla· yanmda oturan bir çavuıı. kUçUcllk bir "LIJ.Llyen.Şih.,in manası: "Yeni ğıdaki §artlar dairesinde yeniden kapalı zarf usulile ekalltme:ye konulmugtur • Heaap bilen blr baya.na illt:lt&G 
rmıı yerlerde gUnlere<ı sürUkledlkten kitap okuyordu: Suru gübre suyu na. hayat haroketi,.dlr. Bu cemiyetin her Direkler g zer metrelik olup makta oıtunun Avundur devlet ormanıdır. vardır. Sultanhamam K&rput.çul&T cıar 
sonra varabildim. Bll hazırlanır, kuluçka maklnelerile UZVll birer konferansçı kesildi. Şchlr- Direklerin depo ve teslim mııhalll Sarıkaml§tır. Ve her direfln muhammen ıııı han No. 33 • mllraca&t. 

Blr gün, bir kas:ıbaya geldim. 1a.. ntunl civciv yctlştirlllr? lere, kasabalara, k5ylere dağıldı. Hal. t-edell (7) lira ,muvakkat teminat (1286) Ura (25) kuruıtur. • 18 ya§mda, orta.mektebin Udnci 
mi? Unuttum; C.:ilnkil Çinde lslmlerl Rehberim: kı, harekete getirmeye başladı. Bu Direkler 30.4.942 tarihinden itibaren onbeş gUn mUddetle kapalı zart am.ı::tma kadar okwnııf temiz bir aDe 
birlblrinl andrran o kadar binlerce - Mareşal Çankayşek, bunu görse konleraruıçııar, onlara, bir Avrupa, usu!U ne ekantmeye konul.mu§tur. tha.Jeai H.5.942 tarihine mll.sadlt perşem. kızı remıl veya huaual bir mO-... 
kasaba var kJ, falmlerlni Çinliler bUe, memnun olur. O, askerlerinin nynı za. Amerika, blr Japonya bulunduğunu, 00 gUnU saat 11> te Kara P.T.T. mUdUrlUğtl binaaında ve mtldlirlUk odamı- eede 1§ aramaktadır. BOro n yam 11-
değil hattrlarmda tutmaya, -battA işit. manda umumi mahlmat sahibi olma. bunların harp için makineleri olduğu da müteşekkil komisyon huzunında yapılacaktır. lerl tercih edilir. Şebr1n her .....,ttnde 
meye lınkA.n bulamıyorlar. alrmı da istiyor. O, yenı Çin inkıl!· gibi toprağı sUrmek için de makine l.!Unakuaya i§tirak edebilmek lçb taliplerin teminat ve ~klit mektup. çalışabilJr. {N.B.) remzine mtlraoaat. 

Bu k&Babada, bin beş yüz kadar aile bmm idealini ordusunda hazırlamaya kullnndıklarmı anlatıyorlar, bir Çlnll. lannı tayin edilen gün ve aaatten bir saat evveline kadar komlay<>n& Yer. • TUrkçe, aımanc& {teno - dald!lo) 
var. NUlusu? meçhQL. çUnkU Çinde çalışıyor. llk vazife: Çın köylUsllnU nln de havada makinelerle uçabilmek mlş veya ~ndermlş bulunmaları meşruttur. bilen bir bayan lf a.n.makt&dlr. 
kaaa.ablar, şehirler, nUfua adedine gö. değişUrme!t. Her Çin çiftliğinde bir hattd onlan yapnbilmelc istidadında şartnameleri Ankara P.T.T. u. Md. levazım ve lat P.T.T., mUdllrlU. (M:ann) remzine mllracat. 
re değil, aile sayısrn göre büyüklük sunt gübre suyu çuk"Unı olduğu gün bulunduklarını telkin ediyorlar, onla • ğünden alınabileceği llA.n olunur. (5073) • ÜnlveralteU. aynı nmanda Uc· 
kilçUklUk arzedlyorlnr. yeni Çin doğmuş demektir. ra, coğrafi ve tarlhl ma!Omat veri. rUbell blr öğretmen l1ae ortaokul ta)e. 

Bu kasabanın no vakit vl.lcuda gel. yorlar, ecncbilerln, ntçln kendi top. vUcude getlrlllyordu. Birmanya yolu. !eri de glSrUyorlardı. Bu ukerlerdlr belerl ve matematwr. ıs.at w tr&Mlz. 
ÇANKAYŞEKlN GAYRE11 • k 1kl d beri J diğlnl tarih bile hatrrıayamıyor. şu raklannda gBzlerl bulunduğunu, anla- mm yapılması, Adeta blr Çinliler ııe. l. aene en , aponlar1a temas ca derslerinl az bir Ucretıe vermekte. 

kadan bilnlyor ki: Burası, mlllidın Çankay§ek, ancak 1935 de.nberi, or. tryorlardı. Sonra kendi içtimai, vatanı feri gibi tahrip edilml§, sağlık bilgi- ediyorlar ve memleketıenw mlldafaa. dir. (Meslek) remzine m~ 
1650 senesinde, dördllncU defa tahrip dusunun esasmı kuran halk kUtlelerlnl vazlfelerlne geçerek: leri, iblrer din bllgisl gib öğrotlmtt. ya çallJıyorlar. • 18 y&fmda, ortaokul sw •on, dak 
olunmuı ve tekrar yapılmış, klmblllr, 1.§lemeye ba§lamı§trr. Bu zamanlarda, - lrıs.anm bir vatanı oldugu zaman, Böylece, mlyonlarca in.san, yazmak Çankayşeık ordtmınun bugtbıkU kıy. tno kullanaı:ı, rtyui,_a kaneta bir 
belki be§lncl tahribi de yakın .• çUnkll Japonya, Mnnçuıi ne şimali Çini iş. onu dil,şmanlarmn karşı müdafaa eL okumak öğrenmiye, dişlerini temiz tut meU nedir? genç; aUev1 meıdyetlııtB ..._"'"IU 
bu sabah, top sesleri, yalanlarda git- gnl etınlştl. Sahiller ve eyalet merkez. meye, müdafaa için de onlar gibi si. maya. yenl doğan çocuklanna dikkat Bu hu8U8ta katı blr ,ey a!Sylenemez: yüz;nnden ream1 veya hUlall dal.Nl9r. 
rUldUyor. lerl muntazam ve mükemmel Japon lD.hlanmaya, bu sUAhlan kullnnnb11. etmeye ve bilhassa vatan lç1n ölmiye çUnkü, bu ordu. ffmdiye kadar""-ancak de çaiıımsk istemektedir. Oftıt 'Nl 

Bugün, pazar var: Sebze y(lklU kuvvetlerinin eline dllşmekten kurtu. mek için de bilgiye, bllgi lctn de ya:r.:. hllZil'landı.: fakat bunlarm haricinde, çete muharebelerine benz!yen l!l:'eket rem.z.lne mllra.c&at, ~ • 
klSylUler geliyor. Knsabruun ihtiyar lamıya.eağı için, MJJll §el, Çinin ge- mak okumıı.k öğrenmeye ibtlyaç var- muazzam kUUeler, gene, e&ki hallerin lerden ileri geçmmiflrdlr. Bir ordunun • Lisenin blrlnd mmfma den.Dl e· 
heyeti bir hırsızı muhakeme etmek ı.. nlşllğini ve bunun kendisine vakit ka. drr. de yaşıyorlardı. bakild laymtl, ancak. bir meydan har. den, riyaZlyeai Ja:rvntll b'.r genç; aı. 
çln toplanıyor. Doktor, eski usuldeki za.ndmıcak bir Amil olduğunu beeap. Diyorlardı. İ§le, bu telkinler altmda bulun.an bile anlatılır. Buna ı.e, Ça.nka)'lek levt yutyeUnfn "bolaıkllllu yGsllnde!l 
tedavisini. blr takım iğnelerle, §l1"ID- lıyarak ordusunu hazırlamaya koyul. Evet, bu telkinle?", mtizam!IIZ yapı. daha uyan1k bulunan sencıerd&ı. y~- ordueuııan pek de JmdNtt ~ktar; ı;ım:ı, 8lieden llOIU'lllan Ç&lrfmak 2-'-* • 
gaıarla yapı_for • .t§te, :mAbeddeıı bir du. lıyordu. Dört bin senelik bir uykunun nl ordunun, kur'a efradı vUcuda gel. kü Amerika. !ng1Uz ya.rdmım& r&t- t.edtr. Tatilde blltiln gQ:ıı ça!qdı!J'T'. 
cenaze alayı çıkıyor ve burada ber şey O zaman, kazanmak için, Ucretll uyu§Ukluğu içinde bulunan bir halka, dl. B'.ı chat, hıırp talimleri görtırkcn, men. tayyare, hava mtldataa topu. o(Qıftmı) remztiıe mUra.caat. 
0 kıı.adr bnslt ve fpUdaldir, kasa. askerlero eklediği gönUllillcr ve va. az 7.amnnda bunları, !Sğretm!.'k tabii, ileride, köyünde ders vermek için bu.. zırhlı ve motörlll veaait yok denecek • Haataıık dOl&yalle lt1n1 terı.deD 
bayla etratmdakı köyler, blrlblrlnln tan sevgisini hisseden talebelere daya. güçtU; fakat ne do olsa, bir hareket lunduğu, coğrafya, tarih vesaire ders. kadar azdır. H. R. 07.GEN bir maldnlatı otomobil tamiratı jfJıeriD. 

lhtlyaçlarmı temine kifayet ediyor, de çalı§m&k istemektedir. ıı.ara.-. 
ha~~~~~.~~~----~~-------~~-----------------------------~ı~-------------~~da~~~~~t~ 

olunmuyor. H 'k ,,. B b d •• kkl d Yazan: A. Çehoo zlne mtıracaat. 
Bana rehberlik eden genç zabit: l aye er er u nın a . 17 yqında, t18eDID birinci mutm-
- Evet, diyor, burada, dört bin Rul'Çadan c;evi~! Sen-et ~el dan çıkmı§ genç bir 1tm, )f aramak. 

senelik haya.t yaşanıyor. :Bu gördUğtl. tadır. Daktilo bilmez. 'r.lofond&ıl b9f 
nUz kasaba, dört yllzaltmış ~ milyon 1 ka her lfte çallfll'. {N.C. K) remztDe 
nutuslu Çinin yüzde seksen sekiz bal· Sıı.bah, Mst henüz yedi b!lc §J'.ldan çekip o.lıyor, haç çı'ka.r:xyor Makas, ş.rlar.tıyı kesiyor, Makar Erast !vanoviç onu teselli etme. mUracaa.t. 

'-'Ok hli.lbukı" Makar Kuzmlc Blcst_ ve oturuvor l\.
0

11......ır cll......;.,l ı·n..ı.:-rı·yor ,.e kop. ı:;;.c ,.,.ı .... A-'-•. 
kının yaşadığı kasabalardan blrl ve J ~ J • ......_,. ... -· u.u • ,.....'4low~ • Ortam&ktep mezunu bir 1a:r, n-. 

kin'in berber dükkfını açık. Üstlt lhlryara'.t: ku ifade eden bir sesle: _ E, ne va.r'. di'-'or. va~'. mı hu-·... ,_, hayntr.ı örneğidir. J .. :o-ır Te .,.....,. da~erde ta.h8lll1e mtı. 
Bu kasabalar, bıı Qa.lk, b&rfçle te • ~kir ve yağdan görUnmiyen, fa. - Ne uzıık yol! diyor. Şaka mı - Kim nişanl-andı? Kadın gibi ağlıyaeak ne var! Traşl tenasip bir I~ aramaktadır. Daktilo 

mas:ı. muhtaç olmadıkları için, görgü. Jmt görUn..'lliyen, şık giyiruniq, yir- bu? Ta Kra.snıy Prud'tan Kaluğa - Anna. bitir, ondan sonra da istediğin ka· blllr. Kefalet verebilir. (HHŞŞ) rem• 
SÜZ. bilgisiz ve dünyadan bihaberdir. ::rıl ynş.lnnnd::ıld ciükkin sahibı te· kaprnma kad:ı.r yays.n geldim. - Bu nns.tl. ohır? Kiminle? d'lr ağla. Makası aJea.na ! ztne mUracaa.t. 

nt~]t:·1 A ugwr""I''O"". Hnkikattc te. - Nastlsınız? F::eykı"n Pro'·ofı'y netrov'la KUçük çay masalarınm etratmda o. ~ ...,.. J • - .,. • '"' .ı; • Mnkar Kuzmiç, ma.kası alıyo:-, • Tıp fakülte8lnde okuyan bir genı;. 
turmuş gördllğUnUz lhtlyarlarm ÇO. nıizllyecek bir şey de yok, fakat o, - Fena bir:ı.der. Tıfoya tut.ul. Teyzesi, Zla.ta.ustens~ sokağında bir dakika kadar ona m.Anasrz göz hiç khnsesl olıı:ı&dı,tı için ook fena bl1 
lh• kmd k ka ba bll lt çalışmnktan terleın!ş. Orayı bezle rnu.'jturn. vekillia~. t,yi kadın. Tabii, hepi· !erle bakrv.;,r ve ır..:ı.slnm '-'anına vazı tt bul .... ıı..-d&Jı -• _ 
ew• en ya a i sa ya c g · 1111er, buraya bir parmak vurur, - Ne di~orsunuz? Tifo! miz memnunuz, Allaha çok §Ükür •J J ye 8 mı .. _._ 4~ "'"'J-
memlşlerdir. Onlara sorunuz: Bazıla. dönüyor. Ellleri titriyor. huaust mUeseeelerde, ot.enerde, •ball 

~1..'TIHh bir tahta kurusu bul~r ve - Evet tifo. Biraz yalhm öle· Bir harta son'ra düğün var. Gel, 
n evlerinin blrltaç kilometre ötesinde Berber dükiinı da kUçilk bukillh c.cziı:ni zannetmi';ltırn, fakat kefeni eğleniriz. - Yapaınıyacağmı ! diyor. Şim· tan akp.ma kadar çal!fmak ~~.: 
gUrUldUyen topların sahibi olan dU§. onu duvardan alvı yere atar. yırttın.. Şimdi do saçlarrnlJ traı; Sararm'ü) ylizü hayret ifa.de eden di yapamtyacağım, takatim yok. tedJr. Kendisinin (pek lyt) CJVeC1U> 

manm 1sınln1 bile söylemlyecektır. etmemi söyledi. Yerine gelecek saç :,fakar Kuımıiç: t~dOOlıt adamnn ben! O d3. bcd. daktilo kurs §&b&detnamelf ftl'dır. 
Harp, bu mütevekkil adamlann na. Beıter dükkanı da küçük, ılar, sağlam olur, d('di. Ben de sa.ıu: _ Bu na.sI1 olur, Erast İvano. t'l.ht' Biribirimizi seviyorduk, vaat· • Orta.mekte talebesine geometri. 
zarmda, devir devir gelip geçen bir kötii bir şey. Kalas duvarlar, sol. 1 - k Jerdp bulunduk. Zolim insanlar, hi,. aritmetik, t1zlk, kimya, biyoloji. ... 

w • g;; mege uru- verdim •. ~fa.c;kasma viç" diyor ve oı:ıuzlarmı silkiyor. "' 
veba saıgmı, blr su ba.sması kabilin. ~uş are.b:ıcı gömlegını andıran "t k _,_ merlıamet etmeden bizi ayırdılar. b&tat, fransızca, resim, n.e talebele. 

d - 1 Sı me tense ...... mı.aya gitmek da Bıı nasıl ~ Bu .•. Bu olamaz! 
den, katlanması zııruı1 blr !elAketUr. uvı:ır kô.gıtlar.iyle yapıfilırı mış... h .. H - Buradan gidiniz, Erast tvanovi"! rlne tızfk, kimya, geometri, arftme~ 

"k a 1;1 em <hıhs güzel t.nı.ş eder, Anmı Erasttovnn ..• ve ben ... ben " 
Biraz llerimlzdc, genç bir kadm, I~ gegirmiyen tC'rli ı i pencere· h d 1 1 SiT.i gördilk"e fena olu.v.onım, derslerini çok az bir tıeretıe vereblUt• 

tıl em e pn.""tl a m:ız, c edim. Doğru. ona ha.rııı hisler besliyordum, b~n " 
blr duvar dibinde, arzUhaldyc mektup nin arasında durnn gıcır ı, tah· .. , k 1• d" d _ Övle"'"'" ~'"'"'ll gele ... ·ı·m, 'la_ Gedlkpap. Ballpap. yoın·-·-da Sall-

ı . · r.unu soy.eme aznngel.rse yol :.!yete ıyor um. Bu nasıl şey? J ,,~ • .... ,, "' -...,. ..... 

yazdırıyordu. Bir mıı.rangoz, &alil§ dük ta ı bir ka.pı. Bunun tepesındc, biraz uzak. bunun ne zararı var'? - Öyle iste. Tuttuk nişanladrk. karcı~ım. Trnş1 :va.rm biritirsfn. dalcı İhsan aok&k No. 23 de ~ 
kAnmıda bir gelin karyolasının sus. r..:tubett.cn yeşermiş bir çıngırak, B _ Pe'·'. Kına mUracaat. ir nevi gazint.i . · fyi adam. ..... 
lcrinl oyuyordu. BUtUn gördUklerim. hi~ bir Sebep ;.·okken titriyor ve • 17 ya§'lnd& bir geng km, &Defi 

h t b. 1 k diliw. d - Ben, memnuniyetle •.. Buyu - Makar Kn,_m;,.•in ''llzllnde sogwuk - Sen. kendl.ııe gel, ben de ya: de o kadar ipUdalllk vardı ki, tarihin a.~ a ır ses e en gın en Çın -·~ J va:tiyetl.nliı bozukl .. - ___ ..._ ]bit' 

1 bi · d · run! tt"r damlaları pe'-·da oluyor. O, rm ~:ıbah erkenden uğrarnn. _ .. ,, __ 
hanr,i devrinde bulunduğumu tahmin grrdryor. Dava.r :ırdan nn e as:.lı J nin Udncı mutmdan çıkarak ba--tl 

,,. . b k Makar Kuzmic, ı-ğilcrek sandal_ rn::ka~ı masanın iistllne bırakıyor E t ı · ·· ba"mm '\.'8.t"t•· J-cdemlyordum. Bu dU§Üllceler içinde ul'ran ayna.va h<>lc bır a ın, ve ras va.novıç ın .. • ~· atılmak mecburiyeUnde ka, _ _...., 
ı_1_ • h ynyı gösteriyor, Yağodov, otun:. Y: bt1 rununıı ''Umrugıw·vle o&.1 .. tur t 1·1 · M'" sarolı ve o b 1 .....,_. 

ıkcn, rehberim kolumdan çekU 'ile beni o, s 4ı..u yüzünüzU en rner nmetsiz J - "w" l"31' ec ı:mış, ya ... " • • 1 Resmt, husuıııt müeueeelerde, ticaret-
. yor ve aynada g:Srlinen yilzUne ba· rrnğn ba5'lıyor. · tt b" nga mahkfı sürükledi. Kasabadan çıktık ve bir lıır r;ekild"! dört tarafa çarpıtır! \"azıye ~ ır p:r.ı munn hanelerde çal••abillr. •(Ş.U) re __ ... .J 

kıyor. herhalde bu manzaradan "Ok - B'?tl n!vet cdi.vorduırı ..• di. ' · Bö 1 ı.: ~A"la do'n~- k ""' uuı;I»"' kaç yilzmetre ilerledik. ova, birdcnbl. Bu nynanııı önünde saç ve &nltnl " J . ..enz:yor. Ye ..,,r '"" ~ua müracaat. -- ~ 
d d k K memnunka1ıyor, çUnkü aynada mo :.•or. Bu imlulı <Jız bir "C"', Erast ı b" J g~·ı fa:'k"t n ( re bir 8Cl çukuru uc l<csUdl. Burada tra.cı e ilmekte ir. Ma ar uz. - " J .ıoş ır şey e ı • ... e ya.par. 

ğol dudaklı, küt ve geniş bunuı. lvanovi" ! Ben ... ben n~_rkmı ·ıe ktıl' Ba " bo Ila muntazam blr sırada dlzilml" olan miç'in kcnclisı gıöi yrkanmamış ve .., ::.:rı. şını Vw ynunu şa san· 
~ - lu, gözleri a1nmıla bir .. urat~,. bimi teklif cttlm ... Te-.-zem ·le va. b""""'c ... dı"'kk" d ,..,,,, elli lcndar baraka vardı. Y!!.gh bir ma~m Ustünde her §ey J yor ve .. r-v ' 1 anın an ...-.P 

olııyor. M·ıkar Kuzmiç, mü .crisi· detmi~lerdi. Size her vaki~ kenclı ·ni Ma.kar K · ı k zabıt : v.::ır: Taraklar, makaslar. ustura· . gı yor. uzm1ç, ya mı: n_ 
rı n onıuzlnrına sarı lekeli be ... ·az bı1ham gibi hUnnet ettim .. s:zi 1 bi "'""'d l t - Burası, ordugtüıunız ,dedi. lar, b:r kapiklik pudra bir kapilt• ı " ınca r ....,... a. yeye o uruy\>r ve 
bir ç2rşaf ötrüyor ve ş!kırdatmıı her 7aman bedava t...,,. edivorum. · iz ., kta d d" Barakalardan birine glrdlk. zemin, lik, yan yarıya su 'He karı;tmlmı§ - - ·...,.. , s~~ız scs.s ag.:.:nuı evam e ı· 

topraktı, fakat çok ıyı ııUpUrülmfiqtll kolonya suyu bir knpikUk. Bütiln gR
0
b •. aşhyor. Benden bi-;-çok ivii.ikler gördlinüz. yor. 

.. ı..~ ,, t yi Rabıım ölr\üi!,li zaman da kanape P~te01· ""hah k d ~ t O dövillmllş toprak Uzerlnde toz zer- ı.·.rber dük1cunı da etse e se rmi .c.ı• .. .,.. ,er en en .J' .. ra.s 
- Saçlanr.ızı kökünden alaca. ile on rubb pıı.ramı P.ldmız ,.e iade t n • u resi bile yoktu. Yatnklıı.r, muntazam beş kapik eder. ;r. v~ ovı~ r.ene geuyor. 

ı:;ım ! diyor. r:lmedinlz. Ha.tırhyor musunuz? M 

Mütelerrik: 
• Kimsesiz, lyl ahll.klt, ortam~ 

b!n sekizinci amıtmda okuyan 115 1"' 
§mda bir genç, keııdl8lni uker yetil
tirecek, hayırsever blr alle aramalC • 
tadır. (Vat.ana muhafız) rem.ı.uı. ıoO
raeaat. 

sıralanmıııu. Barekanm bir kReeslnde, Kapının tepecıindeki çıngırngıw n T b"' '{' .akar Kuzroiç ona aoğuk bir 
"9 - a ıı . atara, benzet. Saç al" - ?\Tas:l hntırlanuım? Hatırlıyo· 1 Alclınnız' 

Uzerinde boltka kalem bulunan bir hasta scc:i nJr.sedivor ve koyun de daha sık çıkar. nm! Aurıık senden damat olur sese: • 
masa ile içinde yUz kadar kitap bulu. ri::indcn kıs:ı. bir 
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küı'k ve ke',;e riz: 'I' - Ne iatlyomınuz? diye aoru. A-.ıı..11a remh:Jnt __ ._ _.__ ,. -. - eyzcm nasıl? mu. 'fakar? Sen mi.sin" Ne paran, .r-ı,• ..,._. -
nan bir dolnp vardı. Üzerlerinde: rnele:- glymi~ btr erl:C"!c berbe'i' dük _ İyi, )~vıp gidiyor. Geç:n ne ffi"Ykiin ,·ar. saoo'tin boş. . yor. ~uyuculanmızm umJarma ,_ 
"Bir askere hizmet edebllecek mezı . l:finma "İriyor. B"'"I ,,.e bo'<'nu ka· u b' ,_ - Tra.şı bitil'. Makarcığ:m, Da· mektuplan lda-'"A-eml-.. - (~-' ... --.. " A" n, ınbaşrklıa doğuma gitmişti. - Pekı Şeyi<in zen~in n:i? n;uau .....,.. .._.... 

• yctte o!abilmek için, yazmak okumak flın ~a!: ile sarı]rn1~. .\lir rııbl•' ''emı ' 6'er. ha b.ı.'!ıınr11 yarLcı.ı duruyor. !arı harl~) her-n- aabalıtan ı»tat" ~ - Şeykiıı in~tçı. Bin becı ;yuı ..... • 
t!ğrenme mecburdur ... Jc,·hası a'!ılmı, Bu. Maka .. Kı:1.m ç"in vnftiz bn. _ Ha. Bir ruble Kulağınız: nıb!e pe\• nkçnsi yat:rnrn:ı. İşte - Lütfen !>3-rayı p~n verin. kadar ve saat n dea tıonra ~ 
Duvarda, cephe hnrltası, Çin ve cihan J:.r...sı, Erast lvanoviç Ynğodovdur. tutun! · b6yle. birader ... Söyle söyleme, o. .Bedava traş yo!t! lan. 

harıtaı:ırı, bUyUk devletlerin donan. O, Hr vakitler l:or.servatm•ardıı - Tutuyorum .. r>i!<kc.t et, kes lan o!dıı nrtık. Geri dönillml'z ~la· Er.ıst lvanovi<:, hic b!t: qey !IÖY. (Ciddl s!Szver) (Pembe gW) (ll·S.' 
malıı.rmn, ordularma, sanayi kudretle . b<:kçilik etmiş, şi.-ndi h'.rnsnıy ıtıc. ,\m.an, 3cıyo:-! Sa~lc.nmı çe1,;_ ::ıır:ıc1ğım K<?'ndinf' haşka birlni l~mE.'den ~tkıp gid:yor, ve ~imdiye (E. Ural) {K.N. Mehtap) (!'·~ 
"lne, payitabtınrma alt grafikler u • Prucl'un 'llkmmda oturuyor ve :·'}rsu•ı. ara ... Yer yüzündP. kız yok değil k&dar onun be.§mın bir tarafındaki (M.U,N.) t2•2··H) (F,F,) (KQtp&JI' 
zanıyordu. t ef:vi\·eC' lik yapıyor. - zgran yok. B,zim meslPkte ~·a 1 Haydi, tras et! Ne duru}or. saclar uzun. diğer tarafındakiler cH.K.) CC.M) <A.L) (B.Y. K"!!, 

Barakadana -tıktık. Meydanda, elll Tmıizllli'o uğraşan Mn.kar Kuz· trnsuz o!.maz. Ernstovn:ı iyi mi? :i tın" de kt'3a, O, para!-·la tr~ olmağt blr (Oran) (N. 2:S. T) (A.C) (~ 
kadar asker, çepeçevre yere oturmuş , miç'e: - Kızım mı? Znrnraız ztplavıp Mokar K111.llli<; susuyor ve ha· nevi IUks sayar ve sa.çs:z tarafta {Anlaşalım) (Ciddi) <!. ~ 
nsı lllıııl yaşmda nr yol! bir zabiti - 'ferhıı.bc, • fnkat"C'ığım, dos· cluru!·or. Geçen hafta, ~a~ba reket.siz :1ıırııyor. sonra ceb"nden t:ı .. lıarm kendillğindw büyüme.sin! (Sezen 26) (Nadide 7~ (~ 

dJılll'Sdu. Rehberim: tum! d yor. gilnl; $erkir.'ıo ni~an!ad•.k. Ned" n me,..di!Ini çrkar,;,.:>r ve ağlnmağa tekler. Dilğiindc de o, böylece eğ· (El)(27 S.R)(E.O)(Semlramls)(?'lt 
- 9t,rltııı konferans, dedi, Yen! al. ÖpUı;üyorlar. Yağodov, şalı ba_ gc lmcclin ~ baş'ryol'. kndi. (R.U.) (Liman 2) (Reaııam) (C_, 

lft ı.arla taıımıet vo arazı llzerindc._~--------------------------------------------------·~--~-~~~~~i~~G~ _ ı9ı2.:!>~~·G) (27:1) 


