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ÇARŞAMBA 

Suçluların muhakeme- .muharebesi oluyor 

Sı~ne tekrar başla.ndı Çember.içine ~ıınan Mihver kuvvetleri 
ı 

Numa~a: 1139 Sene: 4 1 
Tel: ısını Poata lmtuım: J\4 

111111111 ................. ' ..................... 

mutemadıyen . bombalantyor 
Londra, 4 (A. A.) Çölde 

IBu Akşam! Pavlof, Kornilof, SDleyman reddi 
Mıw şeıın Nntka h8kim isteğinde bulundular 

şimdiye kadar misline tesadüf edil 
meyen bir tank muharebesi şu an. 
da şiddetle devam ediyor. Kahire 
tebliği bu çarpışmanın "pek ıeni, 
bir ölçüde,, yapıldılını ve lnsillz 
piyadesinin daha baflanııçta m!i. 
hlm bir i1erleme kaydettilfnf hı. 
her veriyor. Remıl olmayan me.:ı.. 
balardan alınan raporlara ı~re t>i. 
yade taazurnızu cephenin ıimat 
kesiminde yapılmıştır. Biraz iler. 
de sahile karJı bir cep içine sıkıt 
tırılmış olan Rommel kuvvetlerL 
nin bir kısmı durmadan bombalan 
maktadır, Denize tutunan Almırtn 
cenahına taarruz eden mfttteflkle. 
rfn gayesi lstinsdııız bir dfttmın 

kanıtı teşkil etmektir. Bu«ftn alınan 
resmi haherler hu gayenin elde e 

dildiği kanaatını vermektedir. AL 
nıan radyosuna göre bütün turna. 
zun en milhimml olan bu bllcam 
dün fecir vakti baJlamıtbr. HL 
cümdan evvel adet oldula •eçblla 
İngiliz tayyarecileri Alman ballan. 
nı tenvir fiteı.Ierlle aydınlatmıtlar. 
dır. Bundan sonra bu hatlar iç u. 
at devam eden tlddetll bir bom. 
bardınıana tabi tutulmu,tur. 

Karııııada 
'faır.aıı: SADRI ERTEM 

M tı.LJ ŞEF Rehlcumhur lıımet 
1nonü Büyllk Millet Mecllsl. 

D1n altıncı devre dördllncü içtima yı. 
1m.ı millete yeni bir gör~, yeni bir 
bayat anlayqı \"eren blr nutukla aç. 
tılar, mlllot)n arzusunu, lrııdeslll dl. 
le setlrdller, Nutukta, harp icindo.kl 
dü.oyanm manmrası, ıblze gore t;aaav. 
vur edilen dünyanın hususıyotleri, 

harp ICiııde çalı~ıuı Turk hükumeti. 
nlJI bafarıları. Türkiyeyi aarmıuı 
1;11untemııl tehlike.) e lşııret edilmlot,lr. 

Nutuk, iııaret ettiği bu baklkat,ler. 
le bir Abide halinde t;a.rihe geomııtır. 

Harp lçlndeld dünya lıAIA korkunç 
Dl!' levha ballnde ufukları .armakta. 
dır, Olüuı, kan, sefalet, açlık, tahrip 
ediımı., medeıılyet eaerlerl bugünlm 
en bol teaadilf edllen otayla.rıdır, 

Harbin dördüncü yılı ya,andığı 

halde henüz kat1 netjceyj elde edecek 
faaUyetlere giriıllm~ değildir, Bu. 
c•m için harbin yakna bir zamand& 
bltecıetllle cla1r orıada b19blr ali. • 
met, 70ldur. Dört yıldır allreın kanlı 

V&afyet klml»lllr daha ne kadar ıü. 
recektlr'l 

MJIU Şef dünyanm bu ba7.ID man. 
zaraaından b&lııederkeıı fel!ketı, aç. 
lıtı, ~!aleti, bir medeniyetin ma.bvo. 
Juııuıııın manıuını y-u .. ıt&n ILll086dtM 

mtDeflerln Tfl fnsanhfm ıztırabını ne 
kadar derinden duyuyordu. Fa.cblar 
önünde utırap duyuyoruz Fakat hAIA 
ufuklarda parhtyan glln~ her 11ııbı.h 
t.a.ze lnaan kanına baka baka yükse. 
llyor. Belki blr gUn bu dl\nya ma.vl ı 
l"Öke, parlak yıldızlara hasret kala. 

cak11r. 1 
Fakat Türk milleti bir gtln bUtlln 

bu fıı.t!lalardan sonra bir haktkattn 
1 

anlaşılacağına kanldJr. Bu hakikat 

ıudur: ! 
MJlletler müstakil olnc.nktır. Ve 

dtlD.)"a bu mUAt.aktl mllletlerjn tcşk!I 
ettJğt mesut bir yekfln bslln:le 
1arthe mal olacaktır. Bir mllletlıı 
blMtka bir milleti. bir mllletın 
b&.,ka mllletlrrl blUcmll ve kııd 

tttl altındıı. cebir yoluyla tutmMına 
taıılhln ln'<l~af ae.) rl artık m\hı:ın.ıle ı 
edenıex. Türk de' !etinin 'e milletlnlıı 
bu dllııla gorüşünü buglln gelc<'t-ğl 1 
gUnu teııblt etmekten A.ciz bııhınılu • 
fıımuz sulh gününden evvel de kan 
""'ate§ içinde dövllıten camiaların da 

1 
ldrAk etme5e bafl&d•klarına ıüpbe 

yoktur. 
Tt\rk devletinin kurulu, prenıılpl 

büyUk, küçük devletlerin mUııa\·I 

hakka sahip olm·nı e asına. d~yanır. 

Bu prenslpln 1'.afcr kazanm:ı!lı bizi 
Türk goru,unün b:ıbethıdeıı d:>layı 

memnun edecelrtlr. Beşeriyet kanlı 

nıllcadclelf'rden sonra da bu hakikate 

Ankara ' (Telefonla) - Alm&D 
bUyllk elglııl fon Papene ııulkut •u . 
ç~ndan maznun Pavıot. Kornllof, Ab_ 
durrahman ve Sllleyman hakkındaki 
rnahkümiyet kararının temyiz mah.. 
kemesi birinci ceza dalreııl tar&fm • 
dan bozulması üzcr1ne auçlularuı. 
mubakemealne buglln saat 9.30 da 
tekrar ba§l&ndL 

Rcls Sabri Yolda§, azal&r Rept 
Bayramoğlu, Emln Böke, 1ddia ma 
kamında müddeiumumi Oemll AJ: 
tay, muavini Kemal Bora hazır bu 
lunuyorlardı. 

Tercüman Eşre! doğru tercUme ya. 
pacağı hakkında yemin ettirildikten 
sonra temyiz mahkemeııı birinci ceu 
dalre8l taratmdan verilen bozma k&. 
rıLrı okundu. Bu kararda Pavlofla 
Kornl.lotun 20, Abdurrahmanıa SU • 
lt>ymanm ise 10 ar 9ene hapııe mah. 
kllm edilmelerine ve muayyen malı. 
keme masraflarının tahsiline a.it An. 
kara ağır ceza mahkemesine verilen 
karar kısaca anlatılmakta ve suçlu. 
ıarm temyiz mahkemesinde mUdata. 

Mahkeme, ba clbe· 
Ua karara batıaa
maıı ıçıa doıyaaıa 

tetkik mercliae 
g6nderllmeııae 

karar verdi 

Duruşma bu ayın 
18 ine bırakıldı 

ayı biz&at yapma.k istedikler!, ta.ka.t 
ceza muhakemeleri uaulU kanunu • 
nun 818 lnct maddealııin buna mu _ 
balit bulundutu, avukat Şakir Ziya.. 
nm yazı:haneaj bulunmadJ#mdan do • 
~ayı barodan kaydmm .ııın.mestndeıı 

6türU mUrafaada h&Zrr bulunam.ıya • 
cağı hakkındaki hwıuslar hlkAye • • 

lnlnl'yl dinlerken : 3 

Harp ve TDrkiye 
T AltlHt!'' IJlr etini daha kaydetmedllt barp, bütün ,tdd&tlle Te ta. 

ratlaro ·bUtlin kuvvet kaynakları 1eferber edilerek devam ediyor, Her 
millet hıırp görmüırnr. Fakat hiçbir harbeden mlllet, bu harpte oldu.. 
ğu kaıl&r ıı:ırııılnuınıışur, Bıı harp dllııyayı o kadar mlltblı blr saram_ 
tıya uğrntıuıl)tır kl zararını (Örmi.Yen klmae k&lma.mııtır. deııeblllr. 

'.l'm·h~yellin duruıuuııu az.iz MllU Şefimiz tu el1mlelerle anlatoııe. 

lardlr: "'l'at!adı~ı gündcnberi memleketimiz dünya barblJle en r.lyade 
bugüu yakl.ıtmı§tır. Ha.kiki kuvvet,lerinıtzl, aatıam vazlyetitllfzt bulan. 
dırıp gc.lgel\•ndlren bir manevi telll.ş ve rıtıra.b bavaaı bugl1n vata.nımı. 
z.ıo ustl\ııdc eamrktedJr. Böyle haller, bir milleti hastalıklı ve r.ayıf ps 
terlr. Oııııtalıkh mlllet bünyeleri barlcl tehlikeleri ıllratle 11zerlertna 
çeker, Hu ,.ııooble bir l!ÜO bilmediğimiz blr latfka:netten ve blhoodlğ(mlz 
bahaneler a...tm:ıa \'atanımızm taarruza maruz km.lmuı ı,tıtıma.llnl BU. 
yük Mecllııin ciddi olBr&k ıözönllııde tutmaaı icap eder • ., 

Her kellmeal hıırkeal uzuıı ıuua dllfUndUrecek kadar veciz olan bu 
cümlelerle nıWetJnl h.lrp felAketlnden tlrodlye kadar ur.ak baluadur. 
ma lmldloıını temin eden MllU şeı bize Tllrklyenjn ve Tilrk mllletlnln 
dlın.) a ı~arıııeındaki hakiki durumunu açıkça anlatmış oluyorlar. 

1 - Hıube hl'r ııamanldnden fazla yaklatm11 bul~ınuyoruz. Fakat 
bu blz1 kor"-ııtmıyor. Türk milleti, harbi hiçbir va.!dt istememiştir. 

fakat hlçblr va\it de ondan korkınamı1tır. Bil n,.11,;lnlz blr lıtlka.n~ 
ten \'e bllmt'dlğıınJz bahanelerle b&rp kapımızı çat:n:ıd&n gelebilir. Bu 
•uretle ı:el.>r.ek hıırbln giSreccğl 4e vardır. 

Bazı J'C lıancı meoıbalar harp ba.l(nde Türklyenln bir milyon, lk1 mil. 
yon \"t>Yll ııu kadar as\<rr çıkarabileceğini yazıyorlar. O:ıl:ır bil.nlyorlar, 
ki harp h:ıJ.nde kadını, rocufu, ihtiyarı Jle bUtiln Türk(ye nüfusu ıcuv. 
\'et ve .ul•"rdlr. Bu l:m."'\·et; ve kudret,lmtzl bula.n:lınp gölgelendiren, 
m:ınevt teıııı ha\'lıl!lı uyandıranlar bll nel!dlrler kl, TUrk k~ıı ınları ve 
Türk mllle(J krr.dllerlnl mukaddu topraltlarma bücuma c~~aret eden 
dU:;m:ınııırl.ı ayııl hlıı ~ gayede tanıyacak ve tıpkı dll,man muamelesi 
y:ıp;ıcal.tır. - N. A. 

erl~lllrse bl:r. ge!le ba.btlyıır olacıı.. ~anın gözlerini listline çel<mekte:llr. tarafa bırakan soysuzların faali.Yeti. 
<:akız 1 Şimendiferler yBpılı) or, ııalama lıtle. dJr, MllU Şef mllll b!lnyedekl bu 

!\an ıclndc bogulsn b:.ı dlinynnm I rı tantlm ediliyor. Yenıd~n mektep • Arızanın teşhlıılnl koymuıttur. para. 
latlklıali hal.kın:llld tM:n"\lurl.trınıızı lcr acılıyor. Bıı ~upıeı ,·e yaratu·ı fa. :r.ltler mlltJ bünyeden sökülüp atıla • 
lılilll Şef büyük \·uı.uhla senelik nu • nllyl·t dUn~ ıuıın ~eçlrmetcte olduğu caktır. 

tul,Jıırmdıı. :ınlattılar. j bihtıı. buhran leı.·h~ııı ile tam ter.at \'azltemlz eananmı:r.ı ınklaştır • 
Milli Şet dünsıının manzarnsmı çiz halindedir. ll11 m:ıvafflt<yet Tilrlıi)e mak onun bayrağı altımla tek kıılb 

dlltt en ,.e bu dünyanın n'l~ıı hlr pren I hııkCimrtlnin gıl\'en 3' ıllık fııollyetinl h:ıllııde harekt't etm~lctlr. Boz~uncu. 
ılpe dayanma ı taz.ım.,..,.1.:li;t.lnl IZl\!ı ifade eder, 1 ,"Urguncu, milli birlikten ku\-Vet alan 
tt!lkten 11oıır.ı Jııırp ıçjn IP'cl •r.irl'i. ı~nl<ııt il- lllı ŞrflınJ:tln lfııde cttll.!Pq devll'tln ellııdcn kurtıılamı:var.akt,ır. 
) eııın dı•\ l 't ol:ırak ) arı tığı hlt>rl bir ı;lbl, hütün bunlara ra ;::mrn T.ırl<j. Hen Uz b!Tden u·z.aklıı:smıyao tobll. 
kaç hntla re •net.tll ır. T. rk de,•lctl )6 bcnfız harpten ııraklıışmı, sayıla. keyf ancak bu ıurelle, hPplmtz biri 
harp dıtı luıl;nayı, fakat hnrp edl'f8° mıız. Harp her znınnnıl:ı.n dnlm ziyade mjz., birimiz hcpl'11İl için çaıı,:aralı 

19 .. rene dövüşmesi pr. ıı :p l"dlnıni'Jtlr bize )akındır. Bunun lr;ln harp tl·hli. ycneblllrlz. 
8uııun için 'l'Url<!.)e ıırı kı•ıı:tl lcıın·e. keı;lni kıırşılaııııık. • ltı alvıu"tinu 1\11111 Şefin 811;\llk Millet Mt'f'll.t .. 
l1r1° da~ıtnıın stılh ":ı u,•tjnl dPvnm dl'\Bın etmr.k \C.)n'.ı ıt knp Pd"'r~;: şe. nj:ı dıjrılt1nr0 içtfnıu ·ılını atış ııııtııK. 

"ttJr.m~~ı C'!ID!4tır. Bunun için dün\ ıı. renı bjr ımr •tte lı ı ·ıı etm<.-k için ıarı ınillr.te b.ı h:ıklkııtlt>rl açıl<ça lı:ah 
rıın lıd tarafı ııa~a ıı:ırr;ıı ço!<er. h • ı 1'ilrl<hcnın l<ent.lln~ T.aaf t:'I tırı•'ıl1 .. ceı. ..~tı. \'ntan:lıışR dlİ'J"n var.ile h ırptc'l 
rabl'ler birbiri ıır lınl'.I blh ıl< s:ıhıılıır lıPr tllrlü ftrıO' d•ın kurtul·n ıs 0111111 olıııın, sullıtn oloıun hı-r ııanlve on ıın 

lşlııl edf'rken Tlirkho• bir. im ır \e in. s• Hnmdır. l"akitt b·ı nrll ıl ırı hııs ~ emrinr amade old ı~ıınu şmırhı bir 
'a trıl'ınleketj olmak vıısfını mıh fn ı;:ıı< h'r r ıhla mhtnl a ı•ıl.·n ' lilli Şef surette hlsııetmrı;lcllr. Böylece <:Uzel 
~a "tmt•ktedlr. hrpl ılw ınlllııte c.pnc.k ı,..aret b ıvur. \P. l~i gt\nlere kavu<: ı<"Rğız Kôtll nb 
~:ırnn d ın•anııı vıınııııl:ı lıııtr vı• nıaıct-ırltr. Hı Aıı:r4-ılır milli olrll~i rll.ler \Urı:ıınmıııun ına,.,.'ll lı•llrıl 1111111 

'"" ı .. ırrln lt"kl htir '' ti kn h •fınl. "llr,.11111, için halm•e ~.tpıl t•ı tııhrl 1c. hııHıtı bir \nrmı., bir '.\Olrnıuıı olı:..:uk. 
.)c,ı ı,;en\; \C t:ı~c b}ı tUe.ıılek t o.ın. kr, \lırguııc:ıluk l!:ln her l'lldjr;e,)i bir tır. Bu gun ı; ıııı;:itir. 

dlld.kten aonra §U huıuaı&r teb&rlla 
ettlrllmekteydl: 

1) HAdlaeııin vulı:uu rtınU, İta17&Jl 
Macar sefaret.haneleri arumda iki 
kitinin Çankaya latlkame:.lnde yulu... 
n kaçtıklarına dair malQmat l&hibi 
oldukları &nl&§ıl&tı ltalyan aetareU 
kapıcısı ile Alman aetarethaıı.eanda 
matmazel Roza.ıım f&hit ııfaWe din.. 
ıenmeleri, 2) Polı. en1tltllaU prot. • 
eörlerinden Payonıın t&blbladll Beh. 
çet ile beraber !ı.azırladıklan rapo. 
run okunulması, 8) Suçlu Pavlot ve 
Kıornilofun Ömer! bir ıuo tııem•te 
tqvik etmeleri huıuıunun daha kuv. 
•etli delil ve emarelerle ıöaterı.ım..L 

Temyiz kararının okunmaın bittik,. 
ten ıODt'a reis tUrkçe bllmlyeıı mu. 
11unlara temyia kararma mııtt&ll o. 
lup olmadıklarmı veya bunu aynca 
izaha !Uzum olup olmadıtuu ıordu. 

Pavıotıa Komu.ot 'bu karardan t&. 
mamen haberdar oldukl&rmı, aynca 
tavzih& lllzum O!madztrm ~ldlrdil•r. 

PAVLOF 1TJ.BıAZ SDIYOB 
Bundan aonra mahkeme ralli tem. 

y1z kararına uyulup uyulmaması hu. 
SUlnnda !De dilfUDdlUıleriıı.1 IHMUD • 

lara .aordu: 
Pavlof: 
- Bozma icararmı kabul edl,o • 

nun. Ancak blr lkl aokta U..rlııde 
maruzatta buJunaoacım, dedi ,,.. IUD 
!arı ilA.ve etti ı 

- Sulkaetm wlcubuldutunu O. 
mer ve ·SUleymanla tanl§m&dıtmu, 

bundan baıka uıuı bakıınınd&D da 
daha bazı noksanlar olduğunu temyiz 
me.hı ~"'lesine vaki mUracaatımda 

anlatmıştım. Ha.\bukl temyialn ka • 
rannda bunlardan hio b&lılı yoktur .. 

Rel.a. temyiz. kararmııı tetkik veya 
tonkld etmenin mahkemenın YUlfeı: 
cllmlealnden olnıadıtmı. bu kararın 

münakap mevzuu olamıyscağmı 

Po.vıofa tercUman vuıtattfle anlattı. 
Pnvlof cevap olarak: 

- Ben de bu karan mllnakap et. 
mek latemedlm.Rela bey ıordufu için 
bflt1 de mlltaleamı bildirdim, Diğer 

(Arkaııı: Sayfa J, Sütun 6 de) 

Alman kuvvetleri 
Kafkaslarda 

ilerliyor 
lloekon, '(4.A.) - 8&7JCA Geıtaa 

.uman kuvveUeri N&lÇillD oenulıa 

prkiılnde muntaZ&man U.rliYWek 
Ordzonokltzeyi, Kafkuy&IWl oeıııı • 
MIDd&lll aeopa böip.ı.rta ~ w 
Orcmd petıol lallalal'm& slden .ım-. 
d!fer battım tebdlt •tm•kı.dlrler. 

Loadıll. & (A.A.) - Koekovada 
DefNdilen Sovyet poeyarın teblllf: 

1 ik1ncltepiade, kunetıertmıa 

dU,DWlla Stalincr&d oevrulııde, Tla. 
apMllln ılmaJ cloguıı.ında .,. Naıoı • 
im cenup dotuaunda Q&rpııınıııar • 
dır. Diler cephelerde kayda defer 
hiçbir değlJlkllk olmamııtır. 

Berlln, ' '(A.A.) - Alman ordulan 
b&fkumandanlığınuı t•blll'l: 
Batı Kafk&ıy&da ve Terek k•81 • 

miDd• flddeUI muharebeler devam 
etmektedir. SaV&§ tayyarecileri Tu • 
apn limanına teılrll bUcumlar yap • 
mııl&rdır. 

Stallııgradda temizleme. aavaıtla 
nna devam edllmtıttr B•ı mU:ıaN • 
betle mukavemet etmekte bulunan 
blr dUıman ırupu kuıatrtmqtır. Sov . 
yetıerln k•l'lı taarrUlôlan akım kıl • 
mqtır. 

Bir harp muharlblnln telırafın. 
da temin edilditine ı~re, Almaa 
hatıannda ıeniş bir ıedlk açıhaıt. 
hr. Hareklta ba~layan lnıtllı sırll. 
lı kuneUerl artık serbest bir aa. 
hada faaliyette bulunabilecekler. 
dir. 

Londra: 4. (A. A.) fqfllı tollf,, 
çusu mühim JılibYer kunetlerln'•ı 
hemen tamamile Qember içine alıa_ı 
dılı cepheyi şiddetle bombardımııaıı 
etmektedir, Bu cephe aeldıincf or.~ 
du ile Akdeniz. arasında bulunmalı:. 
tadır. Almanlann sahil boyunca •L 
!erinde kalan dır 10lu ıenlflelm'"k 
için yaptıklan btlt6n ıayretler bo. 
fi ıitmlıttr. Avustralyalılar deniıe 

1500 metrelik bir mesafeye kadsr 
yaklatmıflardır. Onlan Akdtnls. 
den ayıran arul bataklıklar Ye ın. 
ce kum sahalarfle doludur. A.1. 
maıılann ........ı lılentamery'nhı 
yeniden taarruza ~ Te de. 
minyon kıaUarının kendi mldıfe. 
alannca. ıedilder •c:D• iiiiftt 
fak oldullannı 1171emellrl• nL 
men lnsilfı lnımudaabltma bat. 
lıcı kuvveOerfnl muba......,_ at. 
mıı oJnauı nıubtemel addedilme. 
mektedlr. tnnkl ıeneralfn n!'ltb 
taburlannı tank kll'fı b71111 top. 
Jarlle kuvvetlr nıuhafıu edlJen "'· 
bft fstlhkAmlıra kartı t~hJfteye 
koymak istemeyecell ışfklrdır. 

Sekizinci tngtllı orduıu karar. 
sAhı: 4 CA. A.) 

Elalemeyn'dekl Mlbnr lmTTet. 
lerine kartı ıirlşilen Udncl taarruz 
hakkında şimdi aıaJıdıkl tahUAt 
verılmekteıUr: 

QüııiiııGlar1-us~ .;· 

İkinci taarruz evveli tiddetU. bll' 
topru ateşi ile bışlamı,, bundan 
sonnı İngiliz ta!1kları Alrı1an ileri 
me,-zlJerine dolru harekete ıecını,. 
lerdir. Çöl topların, tanksav-r tup. 
lamı, tlnklırdakl topların, mit. 
rıılyözlcrln ve dfi,man üzerine milt. 
tdik hava ku\·vetlerlnfn yıAdırdılı 
hnmhR kürültüsü ile fnleınekte idi. 
Miiıterıklerin ha,·a üstOnlfililnll el. 
!erinde bulundurduklarını herşey 
tryid etmektedir. Almanların )"a ô. 
lünceye kadar mücadele etmek vt. 
ya Nil della!'iını ıabttlıne'k prc.I. 
ramından tam.:ınıile nı ıeçmek it. 
zım geldiitini nıiiılrik bulundukları 

alınan esirlerin irHdeJerinden anla. 
şılmaktadır. Son "IJQnlerde urr,.t. 
likıerl hüyiik .ıayrellere raJmeıı 
m!iıteflkl•rin elinde hennz blrçt>k 
ihliyotlRr nr<lır. müttefikler ıslnı. 
ıth·e korlar çôlıle kullanıhnı$ olan 
en mfihim kun-.. tıere ıaahKt •rk1'. 

. ' . 

To plu bir bak.ış 
razaa: BiR MUHARRiR 

M ısm•da lııılll& taarruzu oıı 
iki &"Ündenbert devam ediyor. 

Teblifler büyük bir tank mubarebeal 
cereyan ettlğlnl bll4lrlyorla.r. Netice 
hakkıııcla bir tahminde beluııabllmek 
için bir müddet claba beklemek IA • 
zııugeliyor . 

Kafkaıılarila Al 'DU Uerl llareke. 
ti devam etme~te41r. Staltnıradlıı 

muka\'eıneUne ratmea yukıın rere.. 
kin batıundakl mihver barekltı •llr • 
atıı bir lnklpf ballndedlr. Nalçı~ 

oehrl Alın- ve Romrn dal kıtal&" 

tarafından zaptedlldlkteın tonra Kue. 
lar cenuptakf dağlara dotro ıllr .1111, 
yor. Radyo gazetcmlı.ln blldfrdlğlne 

göre Katlaısy&dakl ı.nuharebeler ar. 
tık bir cephe aavaıı lıalhıden c:ıkını1, 
Almanlar tarafından ~rlılll'n bir ta. 
kip 118\'a§I hallol al.nııttır. Mihver 
orduları Vıloullkafka11& dotru süratle 
ilerlemektedirler. Bu tehir Tlflı•e 

giden askeri eoı::nln bqı otdutu iÇln 
sevkulcen bakııwn:lan fevka.ll:le e. 
hemmlyctl vardır. Alman va ınl\tte. 

tik ordulıtr ıarafınıl•·• uptelljllrae 
bundan sonraki har"ıdltın dnlı ııUr. 

at: .. lnkl;ıaf f'( merıl ocıılhnkünd~r. 

l\Jıo;ır \"e Kafl<as tı'lrpl ·rlııtn ara. 
lnrıı11.1tki ~11 k bh~iik nlt!!ll:tfl!\P mt. 
ıı~n, IJlrlııı Uc ııc dı:ı~.:e ıı.ııı 1Jldu • 

tuna bu •utuuoa bir çok defalar lp. 
ret ettik. MU.verin ber iki Clt'pbedekl 
beden de Ortadotadur. şı:uali Afrl. 
kad& lıııuu taarraa.ı, Al.ıaıın • it.al. 
yan ordularını yok edaoell dııNOede 
muvıaffak olduğu ıa.cdlrde Ortado • 
tunun Uııtüne k&panıu~kıt ... va,~o 
mihver luıkacının bir ucu lurdını:; 

olacaktır. lngllfzler bU 11etlr-4'yl ehh· 
edebllirlerae Mıııırdakl ordularının 

büyük bir ıuamını 1ra1aa çekerek Kat. 
kuyadaıı ıelf'bllecek mlbvf'r tehdidi. 
Dt önllyeblllrler. BllnıL muvAfll.k o. 
lamazlıtrta Ort,ad.ıtunun müdafaası 

zayıflar. Mongoınarı taarru.ı;ıınu ber 
tarar ettikten •onra Romelln tıturrıı 
za ceçlp ıeçııılyect"fınl bile n • ytz 
Taarruz ett.111 takdirde muvaffak o. 
lııp olamıyacı1fını d• bile D"'vlZ, Bu. 
ıttne ka:larkl hltt1Aııôt'r El!\leıneyn 

llll'VZllerlnl ..ö emenin ber iki tarar 
için ~ pek zor bir ı .. oldııltunu ort"· 
-. koymu!Jtur. Fakat bU cepbede Ro. 

Baıtı·a werlr •• 
Kahirt, 4 (A.A.) - Ortatark 

ınti§t:-rck İngiliz tc!>liği: 8 inei or. 
du 2 V" 3 sonteşrin JrectsUe dllnkU 
gUn yeniden il:rlcmiıtir. Şima Je 
Eııhjl kesimi mUattall&, dU~Kft 
Sidi AbJurM!hır.andan t:ırdeclil 
mi~tir. Cenup kesiminde dll~man 
Dcyrclııngar, Manu~b ve Himey 
rAttaki mevzilerini terketmiAtfr. 
Bu mevzileri kıtala.rmuz i,Jpl et 
nıi§lerdir, 

Mat e ••ra.rı 
ıamıır Al••r•r• 
ııtmell ı ı. ••etı 

mel tf'hdldlnln devam "tmeal bile tn ı.ondra, 4 (A.A > Garbi •hke. 
1;1117.lerln ortad:>_tıı mn:h.haıını 7.H, donyııdak! t{uml!ln ~ıtıa•k IJ~re 
ra ıığratma!ı'a k!UI ı;-ellr. Bnn•ın lc:jn Almanyaya göndermek tqtn Almanlar 
Mı"ırdRkl lngfllı. taıırruzıı ne •apıp tarafından aarted ıerı ıa~ntl'9r b.>t• 
lapıp aradıtı netlt'll've va ,ı ılıdır. gltmıştir. Londrada\cl t'qıaan hllkO ,. 
l\lon;:om~rt erdulıınw." oııtda ıcHır.tH. m~ıce gelen babt-rl•n: 16"' y&lıus 
rtlklnt fe\•k tl!\ıll' "" IL:f g"yratı d • ı· 60 ı,,c:ı Alman) a1a ırtt.aı ~~ razı ol -
buoJan ileri &t1ll,l ur . m;.ııtur . 



Nfc:'VAR 
LVOK 

Saray banyolarının suyu 

Bu işi biz.im kısa aklımız ka\'Tı 
yamadı, nmma, onların yapmosm. 
da, muh:ıkkn'k, bir hikmet vardır. 
İngiltere de, üç senedenherl lı:ırp. 

le ~ ıı., tabii, hrr şey<fo t::ısarnıra 

lüzum göni~ or. Kıra! d:ı, teheasın:ı 

ilk en·el fırnE.'k oluyor. Bn çok iyi. 
Hük(ııncl, halka, yakııcak tasar. 

rufunda bulunmasını ttn siye edin. 
ce, K1r:ıl Jorj, Bııkinııam Sarııyın. 

dıı ve Vindsor k6şkün~c ne kııd:ır 
bın~o \•ar~a, hunları, diplerinden 
llibaren 13 s::ınlimelrl! yükseklikle, 
boya ile çizdirmiş. Her yıkanan, 
h:ınyosunu hl çizgi hlzasın:ı ka • 
dar doldurmıya, çizgi·\'j geçirmemi 
ye ınccJ:ıurmuş, Bu tedbir ıfte, su. 
\un ısıhlma5ınd:ı tnsuruf kabın. 
d.mmış. 

Bu :ırada her yıttak odnsındıı. yal 
nız bir elektrik lllmb'.'lsı yanınıısı 

l'e ancak doktorun emriyle rahat. 
sız olnnların odnl:ırı ısıtılması da 
vardır. 

Kırııl ile KırııJicelerin dairelerin 
de de, elel.trikteu tasarruf edile • 
ceklir. ı @: 

DEl'Lİ EKSPRES 
GAZET&'iiNE G0RE • 

Alman genel kur
may başkanı değişU 

A!man taarruza 
kı ın da devam 

edecekmı, 
Londra, 4 (A..A.) - DeyU Ekspres 

ı;-oretesının askeı1 muharrlriı:ıln ka. 
naatlne gl:lre, Almıın ıenelkurınayın, 
da yapılan son değl,llı:llklcr Alman • 
yanm kı§lll dıı taarruza devam ede • 
ceği.nl gılstermektedit. Muharrir bU 
haıısa, genelkbrmay ba,kanlıtrna.' 
s-eneraı Halderln yerine gell1!ra.l fon 
Zelgler!n getirllm;§ olma.sına dikkati 
~eldyor, 

DeyU Ekaprcs eUyle devam eıJlyor: 
Hua cephesi için kış pl4nlan hazır. 

lnmağa memur edllm~ olan general 
fial:Ierln Stallngra.dda çarpışan kuv. 
\·eL!ttrju icap ederse Afrika.da kul • 
ınnılmak Uzere Don gerilerine çekli. 
mealnl tavsiye cttıtı ı~ın ba~kanhk. 
tanuzakla§trrıldrğI zannedllmek•ejir. 
General, mlbverin Afrikada bUyUk 
tehlikelere maruz olduğu kanaatinde 
idi. Bugün Stallngrada 'kar~t taar • 
ruzlara devam edlleceğlnt gösteren 
ba§ka dcllller vardır. Ayni zamanda 
Kafkas.raya karıır Alman taarruzu 
flddeUenmlştlr. Almanlar Batum L9 • 
tikametlnde ilerliyeblldlkleri takdir 
de Surjyo \'e lraka karşı bir teşeb : 
bU.se geçmeleri beklenebilir. Böyle 
bir pl!n, tam blr hezimete maruz 
bulunan Romel orduııu tızerlne yapı. 
Zan baskıyr hafilletecek mahtyette 
gBrlllllrse derhıı.1 tatbik edUebillr. 

Şubeye davet 
Eminönli As. ,ubesinden: 
Şubemizde mukayyet enıeMi, yd. 

nbay ,.e As. Me.)arın ıhhi du-· 
nrmlan tC'<ibİt edilmek Ulere hj1. 
dirilen günlerde ~beye müracn. 
atları ilfııı olunur, 

8.11. 9.t.2 den 10. 11 91~ ye 
Jmdnr : Piyncle 1 t. 11 9 ı~. 1 r.. ıt. 
MZ, Topı:ıı,, l 7. 11. 9!2,. '?5, 11. 
9-12 Sü,ari , .c ham 21} · ll '""~., 

' • • ;;J ,., 

3(). 11, 912 fc;ti'h.tılim n nıııhabeıe 
1. 12. 942 : ıo. 12. 912 r., .. Jan.' 
l>my. ve ~<k,, 11. 12, 912 : 20. 1:!. 
942 Thb., <li~i. cczııcı, Ye \'eteri. 
ll<'r. 21. 1:?. !H'! : 21, 12. 9t? ye 
k:ular muhtelif «ımıflar. 

• 

SO.iTEŞlUN 1012 OAllŞA?lm 

Mahkeme Salonlarında I EN SON DAKiKA 

En müthiş cinayet I 
Niınetin ifadesine göre, bir genç kıza 

hakaret davası açmak suretiyle 
. 1 b·ı· t? ış ene ı ır ..... 

Küçük ilanlar Kuponu 

Bu kupona eklenerek gönderflecel• 
Is arama ve ıs '°erme ll!nları En Son 
Dakikada parasız oeşredl!ooektlr, 

lllnlann gazetede görUldiiğii eckild" 
olma,ma dil•kat edilmelidir. Evlenme 
tekllfi göı:ıderen okuyucutarm mabluz. 
lııı!bıak üzere ıarlh adre.slcrlnl bildir, 
melert JAuoulır, 

Alclırınız: ·~.ı:~ 
Aıafıda remtilerf ywzılr otan o. 

kuyucularrmızın nıımlarına ıE.'len 

Son gUolercle &ıılh ceza mahkeme.. ru açtı, bir istida ~kararak hi\ldme mektuplan fdarehanemlzJeo (pazar. 
Jerioin ,ormekte olduğu hakaret da • verdi: ları hariç) hcrgtln aabahtan öğleye 

\"a!arıom bir çoğunu ev aahlplerlle kl - l:fendfm, ben ılnfr hastası bir kadar ve .ant 1'1 don ıonra alıfrrma. 
racılar araıında cereyan eden va.ka. kadınım. Konusama:n. Dol,tor rapo. lan. 
Iar teşldl ctnıtktedlr. rudur. trademı tahrir! olarak \ercce. (A.U.) (Acele M.K.) (B.Ş. klmseıılz) 

Bunların sebebi dl' sadece, mal a.'l. flm. (Bu1unma.z) (Bay Faik) (Çabulı 

hlplerlnlıı klracı:arı evden çıkarmak Firdevs hakikaten ha.Ataydı. Elleri olsun) (Dadı) (E.J.l. GUn) (Evlşl) 

istemeleridir. titriyor, gayet halsl:r; duruyordu. 1'e. (F .t. Yılmaz) (F,U.S.) (F.D.K.) (H.K) 

llirlntj aulb ce:ıa mahkemesi de j ticede mahkeme, da.ueı Ue ıahltle " 123 ~ istlyen) (İ.N.D.) (M.E. 49J 
bu ııabnh, bu ekildekl davalardan lkl 

1 

rin çafrılma•ı için muhakemeyt bat. (Özbaba) (R.A.) (P.A.) <Saf) 
taneıılne baktı. Bunlardan blrlnelslo. ka bir ıüne bıraktL ı (S.S. çabuk) (S.Z.D), (Samimi) 
de ııuçlulıır bir anıı. ile kızıydı, ADI~Il'E l\llJll.\BIRl (Ş. 3.) (Yağmur) 

Davacının fddla mıı göre, bu ana 

• .. ı:., ""·lerlnde oturdukları müddetı;e F r a n 8 ad 8 t et h 1• ş h 8 re k 0 t I 8 r 1• ne kira vernıı,ler, ne de kendiııtnı ra .. 
hat bırnkmL,lardır. 

Zoilra kadın istida ıııd&: 
''~lhtıyet son de.fa, evdeıı çıkmva. 

caldarmı 6'\yllyerek Uzerime bUcum 
ettiler ve b,aa yapmadık lı.akaret bı.. 
rakmadılar. Hıırektıt ettiklerini ııu, ,u 
şahitler ı ıttıır.r. Kendllerinlıl tecz.J. 
yeıi ile :ıararr mıınevlmlA ta!•dlriııl 
isterim!,. diyordu, 

Zehra mahkemeye ı;elmemiıtt . Ye. 
rjoc u·ukatı &'CldL Tarailaruı bar11. 
madıkl&rmı ııuyllyerek davanın deva. 
mwı fstedl, 

Suclu Jı"lrdevı ile kın Nimet Ereaç 
her lkist de çok slDJrllydller. Genç kız 
mütemadiyen dudaklarını emiyor, a. 
sabi asabi etrafına bakınıyordo. Orta 
boylu, bordo reı:ıgl paltosu, bqtiı111stı 
boyıısız ylir.U oldukça g-öz. nlıcıydt. 

Anne 1 fse 7.aytf, kuru, esmer bir ka, 
dındı. Dordutu yerde titriyordu. 

Blldm C\'\'elı\ :-.·ımetı sorguya ~. 
tf. Nimet, h!\ltfm daha ıuallnl bitirlr 
bitirmez tel!l:th ve acele acele ısnl&t. 
mafıı haıılııdı: 

- Y lan elendim, yalan. nerede 
hakaret etmı,h:, ne vakit hak:ı.ret 

etml~lz. Klın görmıı,, kim ı,ttmb, 
evvela bu tarafları lsbat edilsin, on. 
dan sonra. 

nen az çolt tnhııll g5rm\l:ı bir kt .. 
zım. TerbJyem, edebim \'llrdır. Ken. 
dlmden bUy{ığUne karşı naslı lıllr. 

met ec'lllece~nl bilirim. 
Hem benlm gibi bir ı-enp kn: aleıy. 

hf.ae böyle bir hakaret davası aç. 
mak, l tlltb:ı.llnl kirlf.'tmek blr clne.. 
yet değll midir!!._ Bu bllyUk bir suç 
t~ırıı eder . ., 

Nimet o kadar heyecanlanmr,tı ki 
dodaklnrı titriyor, h:ıııldly&e hırıım. 

darı a(layaeıık hale ı-eıllyordıı: 
- Nlşnıılı bir kır.ım, bugüne ka • 

dar mabkeme nasıl Yl'rdlr, bilmem. 
Zehra teyzem benim bliyilğilmdllr. 

E~l'r böyle bir ıey yap .. aydımı 
-Te)7.e<-lftm ,·er elini cipe~ Jm. ~. 

nl affet! derdim, 
llalbokf hep 1 yalandır, uydurml\. 

dır. NedenJO bizi llll\ ~ıkarmıık l"tl· 
yor. Hat tA bu yüzden bizi ııılh ha • 
lmk mahkemeılne bile verdi . 

Fakat ... yok, yok, nereye ba,vur • 
duk, hııngl "-Cmtl aradrhn bir telr o. 
da. bile bulamadık. Buglln bir kUmes 
btıls:ım derhal b:ıradıın çıka.o ~ım, 

Şu saat1e, siz gösforjn, derhal evin _ 
den çıkacatı:r:. ö}z.lmle b:S;te tıftraJA. 
cağına bir ev bul!la ya, 

1'1met bir tll : lü ııu mıyordu .• "lhn. 
yet hlkJm: 

- Yeter kır.ım, yeter, fazlll &\'Ukat. 
lıAıı lıizum yok. ll11karet ettlnlı. mı. 
etmediniz. mi! 

- Katıyen. 

- Ha. Otur yerine. Stn kaile b& • 
l•alım Flrıll'\., hnnım . Ne di;\·eceksln' 

l"irde\'I cevap 'erc::c;Jne, ç:ın ta ı. • 

ıo büyük şehirde 
bombalar patladı 

ingUlz tayyareıerlndea rransaya 
;ephane ve sllAb atılmışı 

V~i, .ı ( '..) - Paris matl:u· sarat ehcmıniyellidir. Aynı sokaktn 
atma gö:-e, Jngiliz tayyareleri son p::ıtılan ikinci blr homba sahibi 
zumu.da Fransanın işgal altında Oorio lejyonuna mensup olan Ho. 
bulunm1yım ktsmındili tcclhi~çi • yal k:ıh\'csini tahrip etmiştir. 
ler için infillk maddeleri, silahlar lşı;al altında buhınmıyan Fran11a 
ve cephane atmış'nrdrr. ııın 10 büyük şehrinde ue boıulıa, 

Scvuork, 4 ( A.A.). - \'işiden lar pallJmıştır. 
alınan haberlere göre, ılün gece Vişidc büliin ~chir halkını uyan, 
Limojda birkaç bomba p:ıll:ıınışlır. dıran iki miilhl5 inriiak olmuşsa ık 
Bir kişinin öldüğü, biıkaç kişinin lıiçlıir yangın çıkmamı~ ve hasla. 
de yaral:ındığı sü) Jcnmektedir. hane ar::ıb:ıları lı:ırckctc geçirilme. 
Bonıbal:ırdan biri Dorio'nun l.:ıırar. ıııiştir. !)ehir tnmamiyle kıınırtıl. 
si'ıhının kapısının önilnde pallamış. mıştır. En·elce iki defa taarruza 
lır. u{;ramı~ olan Dorio'nun karargfılıı 

1nfiltık ncliccsinde bombayı ko. bu sefer tamamiylo harap olmııştur 
yan lcdhlştl de ölmü~tjr Elli lrn. Polis bir komp~o hrsısında hulu. 
demlik bir s:ıharla biiliırı Lınahırın nulcluğundan şüphe ctmemeklcdır. 
cnml:ın kırılmıştır. Pek kal:ıtı:ılık Çiinkii 10 lıü)iik şehiroe bomb:ıl:ır 

ol:ın lıu sokakta sc'\ rüscrer durnıl'' aynı sıı:ılte paltamıştır. )~~ı homln. 
lur. Bombalardan birçoijunun s:ı lıırın dn aynı moılelclc olduklıırı tcs. 
allı boınbalnr olduğu xannedilrnekle bit edilnıi~llr. 'l'cdlıişçllerin Dorir 
dir. f'rıın'iız r.ıe;yosu tedlıl~çıleriıı pnrıf~i ile lcjyo unu lıedcC tuıtuk 
ynhudi lrnnıünistter ve dö Gol taraf. lorı a"ikılrdır. Bir ihtiyat tedbiri 
lıırl:ırı oldu~unda ı'irar clnıckledir. olmak üzere geçen harı:ı polis \"i5i. 
ler. J•akat rıofü \işi de bulunan t:ı:i nin otellerinde '\'c pansl:ronlınn.la 
tetl Prcss ınulı:ılıirine tedh!ş<,ilerin ara~l ırınalnr yapmış ve 50 hin zl. 
hih·iycllcri tesbıl edilenıcı!'ı1iııi söy yorelc;lnin hü\·iyeli tsebil edilmiş. 

!emiştir. Bu münııscb'Clle Dorio lir. Dün biitün gün poJicı Vişiyc 
tarartıırlnrmın bugün burada bir s~lip gidenleri nezaret oltında bıı. 
kongre alı:delıneyi kararloşlınııı, ol. lıındurmuşhır. htnı.yonl:ırdn 3 bin 
dukl:lrı hatırlatılmnktodır. yolcunun hü\'iyet var:ıJr:ıl:ırı dik!.n! 

Nisle El<'Ce y:ın~ınılun bir kaç uıı. le tetkik edilmlşlir. 
kika sonra s:ıhlhl fınlynn olan J,ir J.fyonıla d:ı hl)mJınlnr pııllamışs:ı 

_R_:ı_r_ıı 1_· d_R_b_I r_ı_ıo_n_ı l_la_r_:ı_u_rı_ı_n_ı,_ı_ır_. _H_ıı • __ rt_a_h_c_n_ü_z _ı~M alı namnm ı ştı r. 

• Nafıa Vekaıetinden: 
Ek [itmeye konulan ı,: 

1 - Kccatll ıu işleri on yedinci ,utxı mUdUrlUğU Mlgesl içinde bulunan 
Pa.mukovanın Sak:ırya r.chrlDden sulaması ve ısla.hı 1,1crı te.!ımln edilen 
ko§lf bec!ell !,yat vahidi uasr Uzcrlnden ( 1534.838) lira 80 k'.ıru,tur. 

2 - Ekslltrnc 27,11.042 tarihine ra.stlıyan cumıı gUnll saat ( 15) de 
Ar.karadıt eu l§!erı rels!lğl bim.sı lçln1c toplanan su ek!iltme komisyonu 
oda!ında kapalı zıı.rf usu'ıle yapılacaktır. 

3 - 1stclıll:er cks;ıtmc §artnamesl, mukavele projesi, bayındırlık fşlcrl 
genel ıartname!I, umumt su L,lerl !ennl §11.rtnamesı ile husust vo fenni 
bartnamcleri ,.o projc!erl (50) lira (00) kurtt§ knrşlnğında su ı,ıerl re. 
h;ljğinden nlıı bjli;!~r. 

4 - Ekelllın<'ye ıOebllmek lçtn isteklilerin (59,705) lira (16) kuru~luk 
muvol<ka •. teının:ı t vermesi ve ekısııtmen;n ya.p:lac!lğl ~an den en az Uç gUn 
en-el bir dj!l•ltç;e l!e nafia vekllettne mUr!lcaat ederek bu Lşe mahsu9 olmak 
ll7..ere vesika ulmıılarr ve bu vesikayı gös•erm~leri şarttır. Bu m!lddet için. 
de vesika :ıt!6ır.de bulun:nıyanlar eksilt'lleyc girenı'!zler. 

5 - btehlilerln tekil! mektuplarını ikinci marHc :h yazılı sutten bir 
sıııı.t cnc<'slne i!adn su l§lerl rejeliğlne makbuz karşıhğ'ında vermeleri Hl, 
zım1ır. Posta~=- olan gec:kmcler kabul edilmez. (1053) 

"Nlyf' haurlanuyor un,.,• K A RA EL M A ~ bir 7.nman =sr!md:ı bir Jı:ıyalln etaje. 
''Trenden jneceğlz., rln yanını!;•, eıını bir toprnk vR:r:oya 
Iinrşımdal,f ada.m Kols ofaı:nııydı, • uz.atnıı, bir rnzlyette durduğunu ;;ur, 

lıfrdenbtre d elirdiğine hll•t~:J rılim. 75 dilm ... 
tstasyon tokaut,uınd:ı, ıkı dubıe bıl7_ lngilizceden reviren: VE.HJP TAYLAN :'\rntc:ıkıp Mıll<ıeler ba~dön.ıurur.ıı 
hı bira getirttllctcn sonra, b:ın:ı pll. bir ııürntle cereyan rtti. 
nını iz.ah etti. Sn\•fnr.lm:len nz l•al'ıo ya tırmanJık. El yordamtıe dl\':ına ka. j rUl(.Usü taldp ettL :\luh:ıkkak çok Bir clel.(tlk fpııerl ıınrl:ldr, \'nw ye_ 
h~~ nunn sarılı~ orcl•ım. ~!rıı plilnı mu. 1 dar ilerleyip üzerine b!lyhı boyunc:ı yakınıın11.n Jtldrm ı~rnbJt f'tm'' ola. re dii!!ti\ , ." Pt\rçalanclı. Dh·and:ın fır. 
cılıfncE.' gbllce :ıtoya. duar.crl•llk, :> n. uınndm. J\ols nyaklı '-l'lll(.in yakınınd.ı CAklL lnd:m \'il ı;ö.dcrlme ta:ın:ımadım, 
nl J\ijsi ycnldl'ıı ı:ürm::ık fır>1:ıtını bu. kendiıılne ınl\naıılp bir yer bulm:ı,tıı. Bundı\n !'!:ınrn bir ,:.l;:ınıık bn,hdı. Kol" eljylo dcrl kıltııı;a i~arct edi • 
fı?ı:lctım. • . 1 .. Boy~e<'e epey zarruır. bcl•lcdik. ?\l'n. Bun rağmen arlta•h,ı nın b!rdrn yordu, 

..,ı. rıt. on bire dofru hır taksi: e bl • uıml bıç de ralıııt hlıı ctml3 ordum. Bir pııt ! denı~I lmlıtğınıüan ımı;:naJ.ı. ''Bu) ıırunıı:ı mi«< Mar,:uıt., dcıll . 
n_erck l ola çıt.tılr. l'lpo:n·ı y:ıktmı, 1 "İgnra ~ nka!ıil eydjm, b::liil de key • Hılhin ha\asııımı yordum , .c Iıhe • '.\fh '.\lar~ant, hc~·kcldl'ıı rark,.11. P '. 
l\.ols da ııl~:\raıının birini s~aJ'irUr>· llm yerine gell"cektl. Fal<at b;ına bir candan yumrııkl.ırı:u, sıktım. Oıııarda rinde duruyordu. Kol' rrl bir hare -
birini yaluyortlıı. 1 türlli CC/iaret edcrni,\Ordıım yağmur b:ışl :tdı;-ı ı;lhl sllratlc durdu. Ji ntll' ~l'rci ltl !tırık\. rn pnrı:alarınııı 

ho)dcn hira7. ev\'f~I nrlmdn~ım nrıı. Etrnfınuı: knp\araıılıktı. Bu ııeıısl1:. Blrılı•nb'rl' blrhiııjı> ~cıı,i:ce silflh 
1 
arnsından koc:ıman ııın:ırırıu bir uıek, 

J•a3 ı durdurttu 'e ofc.irc, bizi "Hcynz 1 ilk jçlnde ~ alnıı. kt!ntll nel imi 1~111 daire inden çalı,:.n ı oılssıa ı d ı;1ru aU t 1111 ç•kıtrdı, 
ı.uıtı,, da belılcme~ını tenbih etil. Gmı yordum. Tü~·lerjm bi r l:lbr.a Ur1wrıll. ıilnerck Uerlc'11ğlnl l>iıısctılm. l "Demr.k lı:ıkl?d vnsl,yetnanıenjn gi1. 
dao onra ~a.)a olarak yola dUz.ı-ndjk. Aklıma bııhındnğun• ~·ere enelcu 

1 

l\'ı•reıılml tuttum. lcnllcllği ~·er bura!lıymı,., dedi • 
TcpemlLde lttğmıır bulutlan topla. ynhrnııı; olduğun1111 ulül••r, uılsler Üç klşlnjn öllımllyle nlhn,; etlenen Al balın hal< iki ,·nı;fyetnıımeslııin 

ııı.) ordu, uukltın gelen bir gok giıriil. .Edl ton 'c damadı mister Sprt'k :;e!, bu mmımnıa a) dınlauıror mıı_rdıı? imhası !!:in en m,inı:ı.,lp ı.ıtmaııı (ntl • 
tUsU bir fırtmnnm ynl;lu tığını 1bbar dl. Oııl:ırın bııı. ibl \ileuı lıırıııı kl'ndi Güz.Um hiçbir ,e) j tel rlk ctmruıek. hap etnıl~ iniz., mis lıtr,tınt. Zira 
eıdlyordu, '>ükür, yaı\mıır h:l,lamadan eliınJdc bu dh·aıı:n ür.erlnı• tı7.atmı, le herntı.>r şimdi nıııvl percl!'njn ~·:ıaa en telıliliell hll'lmınız.ın, J{olsun artık 
hedeflmlz.o urtlık. Ortalılc o dcre<'l! 1 tık, Her il•! ölU, buglhı ke,.frtmc·k ljçıı c;ddhliğlnl \'e biri inin odanın eşl!'fn. sahnedc:ı ~eklldlğjııo hUkmPdl,·ordu • 
karnnlıktı ki elimizi gii:!UınULün ciniln 

1 
t Urlıi znhmctlt'!re katlandı~ın11~ ~ırla . d" durıhıj{un:.ı hl»..ı l, im. Ba m~!ıCıl nuz.. ıral<at ı;örU~·orııınuz, Kol-. hiç • 

de ı:öremiyorduk. rınr, bel'1lberl"rlıl1e meL:ırs gotıirmiı,. ..ahııı • bana do~rn :;Pllyo~rtıı . bir :ı:.ııınnn tıJr muammııVl çö7mt"dPn 
Kola evvelde-• te rtibat almı~tı. Sağı lf'rdl. &tt~ \'1tmro•um'ı h~.r.ırhıhın. o es gitme::ı:. Haklkt v:ısl~etna•neııln nııet . 

dakl pencerenin nlt kısmını J ukarı l\llil hl' bir &l~ek bi rdenbire odoyı nnıl11 bİr ~lm;el< o:l:Hı ı:cn~ aydınlat nlnl sizden ba,ıta sadece ölen avoknt 
k:ıldırdı. Kendimizi yukan teklp oda. 1 aydınlattı. Onu Jc.l\

0

V"tll bir ırllk ll'Ü • ı tı. Cir uul~eııln ufal; bir <'li7ü kadıır biliyordu. (OC\ nmı \'ıır) 

~., ,. .. 

s • 
1 

--~ at d vası 
(D:ııttarafı l lnd yfada) 

taraftan bu karara uyulup uyuııı.mı • 
yacağı meselesine gelince bu davaya 
bagka bir heyeti Jıa.ldmenln bakması 
talebinde bulunıı.cağım.,, <li!di. 

Rcls temyiz mahkemesinin bu da. 
vayı isterse ayni mahkemeye, !..ster. 
oo aynl derecede bıı§ka bir mahkeme. 
ye göndcreblleceğ;ni söyledi. Ve Pav. 
loftan rc:idl ht\kim karan isteyip ıa. 
temedlğlDI sordu. 

PavloC §U cevabı verdi: 
- Mahkeme tahkikatını doğru yU_ 

rUtmem~tir. TUrk ceza usulll muha. 
kemeleri kanununun 236, ve 237 lnc1 
mıtddcler,i.ne muh,.llt hareket edllmt,, 
maznunlar dinlenmeden delillerin tes 
bltlDe geçilml;ı ve bu tetkikat gıı.ze .. 
telerde ilA.n olunmuştur. Bu ne~riyat 
!\zerine ııahltler burada oahadette 
bulunmuııla.r ve mevcut ves:ılke gö, 
re beyanat yapm~ıardır. Bu nokta 
kanuna muhall!tir. 

lkinc.L bir .sebeb olarak diyebillrlm, 
SWeyman akh bagında bl.r adam ol. 
duğu halde hazırlık tahkikatında 
verdiği j!ade mahkeaıede okun:nak 
suretlle lktt!a. edllml§ ve ceza usulu 
kanununun "maznunların sorgusu ya 
pılm:ısı ldzımgeleceğl., hakkındnkl 

hUkmUne riayet oıunınam~tır • ., 
RE1SL""'l FAVL0ll'A lHTARI 

Reis Sabri Yolda§ bu hususların 

rddi h6.kim sebebi teşkil etmedlğlnl 
ve bu glbl ftlrazJarı ~krar etmemesi. 
nl Pavlo!a ihtar ederek: 

- Biz:lm başka. iıılerlm!z var on • 
ların bagka f§lerl olmayıı.blUr dedt. 

Pavlo! cevap olarak: "Red sebeble. 
rl meyanındtı. mahkemece dinlenme. 
slne !Uzum bulunduğu ve mahkeme • 
nln bu l.%aha.tı dlnlemeğe mecbur ol _ 
duğunu beyan etti. Bunun Uzerlne 
mUddclumumt muavjni s!Sz olarak: 

"Pavlofa uırule muııal!t harekette 
bulunduğunu ihtar ederek tahkikata 
ait dellllerin vo vesalkln evvelce o • 
kunuımaslle usule muhalefet yolun • 
dakl mUta.leanm yerinde olmadığını 
söyledi ve reddi ha.kim meııeleslnde 

Pavlo!un atak! sözlerle mahkemeyi 
iş<;'al ettiğini beyan edere\t kanunda 
red .sebeblerinlD okunulması sııre!.1, 

le Pavlo!un bu sebeblerdeıı ııa..ngisl • 
no uyarak reddl hft.klm talebinde bu. 
lunduğunun sorulmasını m!lhkeıne • 
den istedi. 
Gereği dO§UnUldU: Maznun Pavlo. 

!un ceza mahkemeleri usulll kanunu. 
nun 21 ve 23 UnçU maddelerinde yazı 
lI rcd ııeb:ıblertne tamamen vtl.kıf ol. 
duğunu beyan etmuıne rağmen bu 
sebeblerl s!!ylen:neslne s5z birlltile 
karar verilerek te!hlrn kılındı. 
ltED ~BEBLEUlNl ll 'Kl.alLER 

UEYErt AYmsı~ 
Pavlo! oturdutu yerden ayağa 

kalktı ve rıunları söyledi: 
- MUsıı.ade ederse.ıjz ben fzabatttl 

bulunayım da bunlıırın hanglsi rcd 
sebebidir onu ıntrcn Mklmler bE.'yetf 
ayırsın, SUleymanm Ölfahl olarak 
mahkeme huzurunda dl!llenmemcsl 
usuılln 244 UncU mııddesl:ıe muh'.lll!. 
tir. Ehllvukur duruşma esnasında 

dinlenmiş değildir. 

Gene aynı ma.dde ehlivukufun ol • 
fahrn dinlenmesini de 11.mll bulun • 
mal<tadır, Ta!ıklkıı.t dnha bitirilme • 
ckn en•cl mahkeme kararını vermiş. 
lir. Bu ne adnlet ne de kanunıı uy. 
gun bir keyfiyettir. MahkemenlD ver 
diği karar bu b:ı.'mndıın us:.ıl:t:ı 2S7 
inci mnddcsınc aykırıdır. :3erdcdllen 
dellll~rln tahkikata ve d;ısyıı. nıılnde. 
rlcatına uygun olm'.\sı llzımgellr. 

llalbukj bunların bır kı~:nı tahklk:ı.t 
dosyıısı mllnderiyatın:ı. uycr1n dcl'lL 
djr, Mahkeme bunların bir kısmı:u 

kendisi uydurmuştur. Şa!llt 1''abrl 
Uçann bahis mevzuu ett!ğl r:mk ve 
ocldlde Sovyct sefareti a~a 1l:ısr yok • 
tur. Sovyet ııetarctt Fahri Uçarın 
söyled:ğı ııekllde bir ı:raba sahibi bu. 
!unmadığını resmen Türk harlclyeai. 
ne bild rmı:ttr. Halbuki t:u lfııdc da. 
hl mahkemede aynen kuı,:ıı e.:lllmi~ -
tir. 

Us:.ıllln 265 incJ moddes'ne göre 
mahkeme knrarlnrı i~bst c 1(1mlş va. 
kıalara. d'.\yanır, halhuk1 b•J karar 
sab!t olmryan vil.kıa1 ara lıı!,IMt et • 
mektcdlr. EylUI ıou de KornlloC An. 
ltarada olmadığı halde mahkeme bu 
tarihte Kornilo!un Anlmrada bul:.ın.. 

duğunu SUJcymanıa ~örU~tUğUr:ll ka. 
bul ediyor. Ve bunn göre bir knrara 
varıyor. Yırml TUr.k memur şnhit, 
KornlloCuıı cylfil 1fl11 de ArıkoradR 

olmadığını i::ı'Jat:ı hazırdır. 

Bu csaslarh mahk,.mc ublt b'r 
filtre .saplanm ı hlss1 hareket edere':< 
bitaraf olm't':ltğmı g")Jtermış•ır. O • 
nun için reddi h1lılm ta'eblndc bu • 
lunm:ıktnyım. 
Diğer taraftan ld }ia:nı k:.ı-n·::tı:n. 

dlrmck bnkmımdan funu da kısaca 

söyJ .. mc~ fster:m ki b:.ı mah'<e:ncde 
Şakir Zly:ı slbl bir ada•n avu'tnt ota. 
rak bulunmu11 ve muhakeme cs:ı:ısın. 
da w.lrr.a antf Sovyc.tlk bir !l"Op&. 
ganda yapmı~ \'e bu pr..ıpa~a.ı ianın 

yapılmasm:ı da y:ı:cs~k ma:ı·~:ı n:::ılz 

mUsaade etmiştir • 
Reis - M'l!ıa:tcme bitt:kten sonra 

sonradıın alınan. karar Uurlne onu:ı 
avukatlık yapmasına m ısı1.1J;:, ellL 
meml.ştlr. Evvelc:ı bu h:ısus billnmL 
yordu, dedl. 

Bundan •0J1ra dlfer rnıwıun Kor. 
nllot aynğa ılalkarak tUrkçe )'az.:1ığı 
yazıyı okudu. Ayni mUtalut:ırı Ucr1 
sllrerek dedi ki: 

- :MUdcleluınuınl muavlnl K~mal 
Bora tahkikatı oalısıuı idare etmt., 
mUdafaa haklarımıza ciddi zarar 
vcrml~llr, Blr tarafiı ve mesuııyetll 
bir tabl<lkat yapml§tır. Usul kanunu 
müteaddit defalar jnka.r etmiıUr. 

11ubakemenln cereyanı aırasmda lJ'.ı 

usuıu muhalefet taahlh edileceği yer 
de ısrar edllml~ ve ark&da§ıın Pav. 
lof hakkında. bir takını uydurma hl. 
kft.yelerle mahkQmlyeU latenmiştlr. 
Bu suretli temyiz ma.tıke:nesı birin.. 
Ci ceza dal~slDln kararmdan da an,. 
la,şııacağı glbl to.hkt)<at tam ve dil.. 
dUst olarak yapılmamrnır. 

Bu eurctıe TUrk ceza muhakemele. 
ri usuıu ceza kanununun 185 ve :?U, 
236, 237, H4, 216, 247 incı maddele. 
rl iblAl edilmlgtlr. Mahkemeoe veri .. 
.ın karar muayyen ve mU,terek esaala. 
ra bağlo.nmadıfl takdirde hata.lr olur. 
Ay.ni cUmleden olarak fou Pape:ı.Q 
sulkaıst yapıldığı aarlh olarak karar. 
da anıatılmamı§t.ır. Pavlof ve Kor • 
nllo!un Abdurrahman ve SWeymanla 
tanıııtığı tesblt edllmemt,llr. ömc~ 
bir boca oğlu ve aUnnetli olduğu ha.l. 
de berhava ola.n adamdıuı kalan pıı.r,. 
çada.ki tenasUI uzvu sUnne~l.% oıaralC 
gılrlllmcktedlr. ömertn akrabast v 
teyzesi öınerin herhangi bir ameli .;: 
yat geçlrınedlğlnl s5yedlklerı h~do 

ölen §ahsın karnından ka.la.n bir pıı.r. 
çada ufak blr ametiYal geçirml§ oı,; 
duğıı raporla. ııab!ttlr. 

Rels burada Kornllofwı atlztl.nc 
mlldahale etli: . 

"Ölen Ömer defli mldlr? O hAldo 
Omer ne oldu diye aordu,,, 

Kornllot: "Ömerln nerede olduğ'u,. 
nu ben b!lmlyoruın. Söylemek i•tedf. 
ğlm §CY 61en adamda.n katan parç&.. 
larla ömerln hUvlyetl arasmd& b1r 
benzerlik olmayrııdır. lık tahkikat 
arrasındıı bunu açtkça blldiren mil • 
dıı.faa ııı.hltlerl de ısrarımrza rağmen 
dlDlenmemiııtir. Bunuıı gibi ölen ada,. 
mm ya~ı. boyu vesatr hususıarıte ö. 
mer tlrasında herhangi blr m'.lna3e. 
bet dahi yo'ktur. , 

Fon Papene suikast yapılı!ı:t ve 
Pavlo!la Kornllofun ömerlo tanı~tr,. 
tr en kıı.tJ b;r oekU..Se tesblt edllme. 
dikçe ve bu husus!a.r ayd.mlo.nmadık. 
ça verilen kararlo.r bttarat de~ldir 

ve reddi bll.klm talebinde bulunma .; 
mız da yerinde bir talep oıur. 

Abdurrahmanla SUteyma.n temyiZ 
kararma uyulmasını ı.ııtedller. SUley. 
ma.n da reddi hft.klm taleblDde bulun. 
du ve mnbkemen1n bu davada btta ... 
1'1\t olmadığını eöytedl, 

.Mahkeme refsI lddla maka.mma d!S. 
nerek ne diyeceğini sordu. 'Mllddelu_ 
muml'C<ımll Altay ceza muhakeme~ 
hır! usum kanununun hll.ldmlerıe za. 
bıt kQ.tlplerlDln redleri tetenllebUe. 
c"ği hakkında sarahati lbttva etmek 
teyse de mnhkemo azasından. olu~ 

d' mUddelu:numtyl temııllen çıkan 

muavinlerin reddi caiz olmadığını a. 
çrkça blldırmektedlr. 

Suçlulardan Komllof ark&dspm 
R'cmo.ı Boranm reddl hakkmdaki ta. 
lebl yerinde değildir. Pavlot ve Kor • 
nllot iki giln evvel mcmurtyeUmll 
vasıtaslle temyiz mahkemesi mllddi.. 
umumlliğlne hitaben yazdıkları tas_ 
\ılhl karar mahiyetlnde görUnen aı; 
zıhallcrinde bugllnkll sözlerini ayııeo 
tekrar etml§ler, Bu da tetkike tab> 
tutularnk rcdded:luıl§ ve bu karar 
kendllcrlne blldirllm~ tJr. Ancak bu. 
gUn isim tasrlbl ııuret!le heyeU hı1 • 
k'mcnln reddini bu :5'beblcrc lstlna( 
ettirmektedir. 

Bu sebeble kanunun tayin ettiği 

rllddl h!klm talebine hiçbir auretıe 

tııa.11 teşkil etmez:se de reddlha.klm 
hakkında bu mahkemenin bir karnı 
vcrmeğl ıalAhlyeti olmadığından 

red sebeblerı sa!Ahlyetll nı~rclde tet. 
kik olunmak Uzcre dosyanın mUdıll. 

umumlllğe ladeslnl talep eder1m, de. 
di. 

H!klmler heyet! NJ be§ dakika 
kadar suren kıısa bir fa.aıladan so:ıra 
~u kararı verdi: 

"Her ne kadar maz:nunle.rdan PaY. 
1 o! ve Komllot SUlcyma"lm zabıtna.. 
mede yazılı gBsterdlklerl rcd eebeb.. 
lcrl kanunen MkJmln reddini mucip 
sebeblerden değil91lde bu ciheti tetkık 
odip bir karar vermek usulen mcr • 
cilnc a,t bir keyfiyet bulunduğu ee. 
bcb!c ilk ~nce rcd tnıeblnln hııllln • 
den sonra duru~mnya devam edll • 
mck Uz~re do3yanm tetkik mercllne 
gönderllmcstnı temlncn mllddiumuml 
ı;ğc tt.idlJno n duııı,mıuun bu ee • 
ll'Jb!o l~.11.0t2 çn"'amba gilnll saat 
doknz buçu ~a. bırnkılmuın& aı>z 

biri ı~lc l<arar verildl . 

ŞEHiR TiYATROSU 

r·ıırı11 D ~r~ '":Ol: U 1 

11/ıirul/ı/i K031Fd>1 KlSMJ 

Asrile§en Baba 
Cumarteal ve Paz.ar t"llnlerf 

1:5,SO da Matine 
Her Per embe .aat 16,SO da tarihi 

m:ıtıne 


