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uikast davası 

Suikaıd dava!lna aid dünkii muhakeme celsesinden 
iki intıba: Solda suçlulardan Pa vlof ve Kornilof 

muhakemeyi talcib ederken, sağda 

Dün yapılan duruşmada 
hidisyi aydınlatan bazı 

vesikalar okundu 
Abdürrahman ile avukatı k lı d S h k "' [ k k 

..___ __________________ ___.
1
Pavlof un u an ığı '' a te ar ı ,, elime sini 

Amerika Başvekilin TUrk müddeiumumi nefretle reddetti 
Vl•ldekl Dolada inkılAb tarihi Dün dinlenen şahid şoför Fahri hadise günü Kornilofu bombanın 

-r Sov•et enst·ı.tüsü hakkında patladığı yerde başı açık bir otomobil içinde gördüğünü söyledi 

::~r:: blcu~ları mecliste beyanatı Davaya bn 1 C:!:~~~~~'~;ı;:·~~~~~~~J 
Çeklwo• f Z8Jlll&dl Kazım Karabekirin sabah devam 

~ a iki takriri reddedildi 

Leningrad top Ankar, 15 (A.A.) - Büyük edı'lı·yor Mareşal Peten, 
Darlan ve Laval 
arasında yeni 
görüşmeler 

1 

Fransız donanmasının 
akibeti Amerikada 
endişe uyandırıyor 

Londrave 
Berlinda 
akisler 

BerlnJ, 15 (A.A.) - · Yarı resmt bir 
ln.yınak:ta.n bildiriliyor; 

Vicby'den gelen bir habere cöre Ma. 
~ Pe~, amdra.1 Darbn ve M. 
Plen-e La,'3.1 yeni bir Fransız hükllınetl 
kunnata. karar vermişlerdir. 

Alnıa.n hariciye nazırlıtı bu haberi 
•ened ittihaz etmekle beraber şlnıdillk 
hlo-blr vaziyet alınamaktadı.r. 

(Devamı 5 inci .ayfada) o-----
Loadrada 

mllAkaOar 
Rauf Orbay Lond

rada Amerikan 
heyetinden 

Hopkins'le görüştü 
Londra, 15 (A.A.) - Birleşik Ame. 

rlka ıeneı kurmaY başbnı General 
Marshall bu ı;a.ba.h Polonya ba:ıkomutan 

1 

Millet Meclisi bugün Refet Canııe .. 

ateşi altına ahndı zin reisliğinde toplanml§tlr. 
Ankiara Dil ve Tarih • Coğrafya 

Dii.nkü 
Alman 
tebliği 

BerlJn, 15 (A.A..l - Alman ordu. 
lan ba..şkomutanlıtmın tebliği: 

Dotuda dö.smanın taa.rruz faali_ 
yeti biraz da.ha ır.ayıt'lanııştır. Yalnız 

bazı ııa.dir noktalarda düşman ol. 
dıı!kDa ehe:mndyetll luıvveUerle ta .. 
ıırruza seçmişse de piiskilrı.tllmtlttiir. 
Alınan ku.vvetlerlıntn ya.ptığı taar .. 
ruzlar, mahalli başarılada bltlrll_ 
m.lştlr. Ordu ve ağır topçusu Lenin. 

ımdm askeri tesislerini ve l>u arada 
mühimmat fabrikasını toı> ateşi. at. 
tına. almıştır. Çıkanlan ya.nrınl.ar u.. 
zun siirm.iia ve tnfillldar olduğu, ıö. 
rülmüştür. 

Alman savaş tayyarecllerlnln Si. 
vastoPol ılman tesislerine ve bir ha. 
va alanına p.ptıklan taarruzbv 171 

neticelerle ı.1-tmlştir. 

Fakültesine bağlı biır Türk inkılab 
tarihi enstLtüsü kurulması hakkın • 
daki kıanun layihası.nın geçen cel • 
sede ikind müzakere·sine ba;ılanir .. 
ken Maarif Vekilinin olmamasın .. 
dan dolayı tehir edilen Kazım Ka. 
rabekir «btanhulı> un «Ttirk İnkı .. 

(Devamı 5 lnci ıayfada), 
---ıo--

Zeytinyağı 

ve sabun ----------------
fi atları 

tesbit edildi 
Anb.ra, l5 CA.A.) _ "ticaret Veklle. 

tinden te.blit edllmiştlr: 
2.9 sarılı koordfruuıyon ga.rarına ıstına. 

den m.emleket dahilinde yemeklik ve 
sa.bunluk zeytiny:atı lle pirlna yatma 
Te sabuna asatıdakl esaslara ıöre :ı.za. 
mi f!latlar tesbit olunmuştur. • 

Madde 1 - M;am.i yüzde U asldll 
(Devamı 5 inci sayfada) 

C Askeri Yazlyet 

İngiliz .. Amerikan kuvvetleri 
' 1 Avrupa kı~ asınm neresme, 

nasıl çıkanlabilir ?; 
' 
Bu Çıkarma hareketi muvaffak olursa ne 
netice verir, vermezse vaziyet neye varır? 

Yazan : Emekli &enaral K. o. 
ve başvekili General Sllrorsld lle şahSI Bundan evvelki yazılanmuda Birleşik hkları karşısında böJlıı bir tnıut• • A. 
~ uzun bir ıöriişımı yapmıştır. Amerika cenel i:urmay başkanı General merman çı.karmaamm koL&1 lılr barekei 

.. ~: Barry H®~• bu sab~h ~~ye M.ıu:şalm Londrada ıörüşmekte olduiu o1a.mayacatını da ileri ıürmüftilk. 
buYük elçisi B. Orbayla. föriişmuştür. mühim meselleler arasında ,.a.rbı Avrııııa ŞlmclJ, tıpkı blr riyaziye meselesl bal. 

Pavlof dün 
T roçkistlerden 

bahsetti 
Paf.Jlofun ricası üzerine 

Abdürrahmanın 
"Abbas,, imzasile 

Sülegmana gazdıgı 
' mekiub 

Tutuncu Yusufun 
dükkanı önünde 

bir buluşma 
Ankara 15 (Hususi) - Sulkasd teşeb_ 

büsli maznunlannm muhakemelerine bu 
sabah 9,5 da de.a.m edildi. Attı-ceza 

mahkemesi salonu bir :.u.ı e\"t·ellnden 
dolmuş bıılunuyordıı. Bu dera mahke _ 
me salonunda a.vukatlara mahsus ma • 
hal Abdilrr&h.mamn avukatı Şakir Zıya 
tarafından [Kal edUıniştl. Gazetecilere 
ııamiln yerlerinden lklncl sıra 3yrıımıştı. 
. Abdü.rrahman, aTilkatına yakın ol • 

$oföt P 1ıbrl 

Biiyiik BritallJ'ada ödünç verme ve s:ı.Jılllerlne bir İnglllz Amerikan kuv. !eder ıtbl bidayette bazı mcohııllerl ma. 
kiralama malzemeslle meşınd olan M. vetlnln çıkarılarak A~ııpa kıt•asmda hun farzıeyllyerek yam Almanların çok 
Harrlman öi"le yemeiinde tleneral Si. üçlü pakt devletlerbıe ka.r&ı ikinci bir kuvvetli sahil bunkerlcrlne (betondan 
korsld ile bulu'imuŞtur. 1 daha kunılması meselesinin de ve zırhta.o yapılmış kapalı ıstinad nok.. ınak irin bu defa maznun yerlerinde 

---'o cep ıe .. he edilemiyecetinden talanna) dayanan ta.hmlnen yarım mU. sat kısunda bir yer almıştı. Reis, ter • 

R it M .h . bulundutuna. şu~ter walarında. bugün yonluk bir müdafaa orduluına karŞı cümanlara eski yeminlerini hatırlattık_ uzva ' 1 varı bahseder:kenrını::: ka~l ıclebllccek mlk. İngiliz • Amerlkahlıı.rın &'ene tahminen tan sonra Abdürrahmanın avukatına dö 

k 3 
bu ~l başa .liz Amerikan ııarcket or. bir buçuk milyon kişilik bir hareket or. nerck: 

Yenme l•çı·n tarda bir hıgı • 1 a .... , .. 01 dusu hazırlamış ve Blrleşll, Amerikanın - Vek&letnameniz gelsin, dahil olur. 
dusunwı ha.zırlıuup hazır anam ~...,, • 

ek bilinemediğini ve Alman. Attantlkteki deniz kuvvetlerinden de a. sunuz, dedi. 

e • ht•ıyaÇ duğıın~n ı> illerinden Fransa. lm:ın bazı blrlllderte daha. kuvvelll bir Avukat: seney 1 1a.rın Norveç şimal sah ' iği kt:ınm hale getirilen İngiliz ana va.tan donan. - Adam gönderdim. TCklilı-t.name gel 
İspaıı)a. hududunun birle no k masile üstün İngiliz Amerikan bava mclı: üzeredir, cc\"abını verdi. 

Ol d .... u so·. yl u·· yor hemen ... imal indeki tarihi Bayonne :ı. - 1 t 1 •• ugun sn.bası b~za.sına kadar takriben 4000 ki. kuvvetlerinin milzaheretlle bıı hareket Bund:ı.n sonra nıılb n ezlterrs o .. un. 
ıooımtrelik bir lmtldada malik ola.n garbi ordusunu A'Tupa garb sahlllrrlne çıkar. du. 

Vaşington, 15 (A.A..) - ((Pan Ame. A·-·pa r"hlllerl üzcrlııde y.ı:, bunların mak kararını vermiş oldoklımnı . t.:'bul Süleymanm talebi 
~ C"ü.nü münasebet.ile Bey:ıze~·de ••.. ""' blr k ı •"•bbtısunde 

hl terlandlarında iki seneye ya.km bir ederek böy'le çı arma e,,.. 
taı>ıla.n kabul ıesnılndekl hltabesindo, wn nmnnd~nberl durmaksızın lekeınmül ne dereceye kadar muva.ffııJuyet lhtı. Bu tezkerede lünımlu ifadl' ve e\Ta. 
ltuzveıt, Birleşik millcUer:ln l\lilıverl - ...... _. l f d ) 1ruı Pavlofa ve Kornllofa tercüme edll. 

iDovunl 5 Uıci aayfadal ettlrmeğe u;-raştıkları müdafaa hazır. (Devamı 5 ncı say a a 

24- Şuba"ç sab!\hı. .1asa ol.ar;.ı" 1~~w-ts&.hı.mdan 
set'art:"1:hs.neY• g:tdiycftı:lum • Barıe, r .. fik:ant 

Uadam ?a~en d~ refu~at a~iyordu ~ 

~am s~at IO u e dakikfi St~e İt~lyan S&faret
hanesins y•klaşırken ~ ~.em'l.&ds. şiaa~tl1 

bır inf.).lik duydum • llım1:1. mUte~ld.p sol ~ara!ca 
dUşt\ba ve sol baca!~~lan nafitQ& incindim • 

~eni?.ıl~ beraber M:ada~ da dU$nrtl~ttt · 
F~k.at ~c~uk kalkt~k· ~ ~1rada ge~e~ blr ta~* 
$l~c \~~ret eA~r&K ~erha1 

meılird bal.d:irdim ,. 
:tnt11ilk ~ıaaettnd<m kUJ.atc: zt;r1a1.'lm t}i<l~ tl• 

ın\ite&tı:·ıh oldu • fiimdt '!:it. iei:t•wiyomım • 
Rer ~~a~ı~tz to~ toprak t~ındcydi • ~adamın 
el.Msesi+.in arka teTatu•Aa , inf'l.li.ltt~ ;parQA 

mt pa~alM".ı. '1i-ıu:Oı .. 

Dünkü mub ......... nede Alman büyük efç•İ Bay Von Papen'in hadise 
hakkında yolladığı iki mektub da okunmuştur. Yukarıda bu mek. 
tublardan bir parçayı ve büyük elçiyi görüyol'9Unuz. 

dlti bildiriliyordu. :\taznunla.rdan SÜ • eeu. muhakemeleri usulü kanununu 
teyma.n, söz ıstedl ve: 138 inci maddesinde sayılı esaslar cer. 

<t- Tiirkçem az olmada bera.ber ka. 
nwıla.rımızın bülün teferrüatına. vakıf 
delilim. Bundan dolayı bana bir mü_ 
dafi tayin etmenizi rica ederim ... 

Bu taleb üzerine rels iddia maka _ 
mmın mütaleas ını sordu. 

'.:\liıdeldumumı bir pıüdaCI U.vıni !cin 

ı;evesine Süleyma.nın dahil olamıyaca • 

t:"ını U-barüz eltlrdi ve arzu l'derııe ser. 
besL avukat tuta.bileceğini söylı'1tl . 

Neticede mahkeme Süleymanın bıı ta.. 
leıbini reddetti ve izinli avukatlardan bir 
veya bir kacını srçmekte serbest old11. 

lDC\'&ml 4/1 d&ı) 

Müddeiumumi Cemil ve Ketmll Bora dünkü m\\hak~me e&ni\atnd~ 



2 Sayfa SON POSTA 

r Hergün ~ B••lmH Ba.kaleı = - Hiddetinizi yenmeyi biliniz --= 

İ ş~ meselesinde 
Aand:ğı sôylenen 
Yeni kararları 
Beklerken 
~·----Ekrem Upklııll
...._T e vakit yurdun iaşe meselelerini 
.I.~ ele alsak herkesin cözwıe ~n 

'b r lıakbün uzerlnde dll.J'al'alt darlık. 

tan l~ clarlıtıo cetirdlği pahalılıktan şi. 

kayet ederiz. Bir netice olarak da para. 
nm satın aJm:ı kuwetloln eksilmesinden 
doğa.bilecek tehlikeleri beliı1mJye çalı • 
,ırı:L 

Btitıın dünyanıa kanını bol bol dok. 
ınelde ltalmıyarak birçok 7erlerde ap • 
hkla 113 kal'Şı 'ka.rş~a celdltı bir de. 
vlrde kanmı kendlae sakl.ıyabllmek lrnd. 
ret.ini costereıı Türid,Yeıı.lıı ufak tefek 
ııkmtıla.ra. ra.tmcn içlade buhındutu du. 
rum., oevremiı:de ,rawan (Yabancıların 
cıpta.yla, ta.ıı:ıssurle baktıkları .. ır du. 
rumdur. 

Sadova bluharebeslJıln SOBaaıla Prusya krah sulh prlları üzerinde başveklll 
ile koııuşuşor, yenilenden öç almal( fJkrlndeıUr: 

- Dilşmaaa ceza vermellylr:, diyor. 
Ba,şyddl Prens Blsmark aksi kaııaa.ltıeııır: 
- Hayır, cenbmı nrlyor. Vazlteı:nt. dilnkil düşmanı kendimize dost 1ap. 

ınalr.tı.r. ceza tertlb edebilmek kudretinin verdlli zevk m11vakkatur, &'eçcr, dots. 

Diıddetin telkin eWii hikmet mub.ltemenln teWn ettlii battket&ea 4ahna 

faı:t.lıdı.r, Jstlsnasıs olarak birlncfsf ı.er saman Jçln aleyhimize çıkar, fkbıclıl 

l6e muilak surette lehlmlıc bir neiloe •erir. 
Blddflt hıeniiz düşünme kabiliyetini !kaza.nmamıe olan çoculırıa eseridir, mu. 

hakeme lae 'ok yaşamıe, blnblr tecriibe reçfrmlş :raşlmm Jıa.reketldlr, hld .. 

detlnbi JemDe>1 biliniz. 

Bu no~a üzerinde tereddüde biç ma. 
!ıal olıunaz. Anrak, olablienJ olabllet'ek. 
ı.e karşılaştırarak yurd hes:ıbuıa daha 
iyiyi istemek de bir vazıfedlr. J.'akat Js. 
ıemdt yetişmez. lümkiln olmı1anı 

mümkun olab'lecek bale retlrmenln ~
rcl"l uzerlnde de düştinmek ıa.zun. 

lutun temin eclecefi menfaat he ebedidir. 
________ _..-!" __________________________________ • ____________________ !'-__ 

) Halbuki her uma.o tekrarladıtunız 

ıibl derdin seb, bini rösterrcek olan Is. 
taUstlktir: ( Şehir Haberleri 

Darlık neden ~rl relmlstir, ısoara 

derecesi de nedir? 
Bu suale ancak nuıkayesell fst:ıtlsUlı. 

Jerin ıncelenmeslnden sonra c~ab n • 
rllebUlr. Mukayeseli lsia.tlstlk ise elde 
;yoktur. bu. ooyle olduğu lrıııdir ki bıitun 
soyledlklcrlmiz gorUlen darlıktan şikn. 

yet. etmenin ınORfi çerçevesi içinde kalı.. 
)'«, mütalealarnı mahlyetl de bir fara. 

Doğu;nda ölüme 
sebeb olan doktor 

cezalandırıldı 
~fyeden lbareitir'. 

nuaa •ukabll blzlnı maktum oldutu. Bir ıene hapse ve 500 lira taz 
ııım lstatist'ldcri elde bıılıuıılanwık bn. minata mahhıim edilen dok 
kinlaraa mal'lk olması lcab eden hü. tor, hamile bir kadını doğur 
k6ımeda mesele ü~ttlde var kuvvelllc tarken ölümüne ıebeb olmuı 
bteelentel« yapma.-..t& o1doiunu ötrenl. 

23 Nisan Çocuk Bayramı 
için bir haf talık zengin 

program hazırlandı 
• 

Oglin çocuklar Taksim meydanında toplana
caklar, valinin bayramı kutlamasını müteakıb 

söy:evler verilecek, resmigeçid yapılacak 
1orm. Aııkuadan ıtlen haberlere ba • Dün f ind ağ1n::eza mahkemesi 
kılacak olursa incelemeler sonwıa yak. vefata schcibiyeUıen suçlu b ir dok. 
la.şau~tıır. Alınan neilcder ıtek. )"llkmd torun dunı~sını neticelendfrmi'"' 
esaelı &ararlar şeklinde ~özöniine çıka. tir. • 
cald.ır. Gelen ufa.' tefek belirtilerden an. Ratib ismindeki bu doktor, e. _ 23 Nisaın Mi'Ili Hak.imiyet ve Ço., müsamereler tertib olunacak. Halk 
laıd~ Jd, niıfoslar~m yekunu dört )eyfündeki iddiaya nazaran, Kimi_ cuk bayramı hazırlıklnrına deva m evlerinde d.e çocuklara müsamere • 
mll:roeu b111lln bü:ruk &eblrlttlmlzde le ıad ında hamil-e b.ir kadının do • olunmaktadır. Bayram günlerinde ler ver~kcek. karagöz, kulda oyna.. 

r···································· ........ , 
Olur mu? 
Halka karşı iyi 

muamele edelim! 

• . . 
i . . . . . . 
i . . 
i 

: ... darehancmlze mütcaddıd. şlkiyet. ~ 
:.1. ler JaJnldı, birk~ aefa da biz p. : 
• hid oldu. Sümerbankın İstanbul ta. ~ 

rafındaki Yeril Mallar P&aa.rında, : 
ı&ewlM emaamda halka i)Gk fena 
muamele ediliyor. Halkın fada toıı. 
la.ndığı yerde blras Jntl&amsıshk, itiş, 
lı:a.\ış olması t.ablldlr. Bıma bir ,,.. 
alikadar :memuıia.no haşin muame. 
leleri, halka. karşı fasla li.U.ba 11 sayı. 
~bileeet harttre'Jeri llive olunursa, 
derha.I hükmedilebilir ki bu vaziyete 
bir çare bulımlı: cerekUr. halka 1tlrer ta.ne iaşe 1teiıesl daiıtıaak ğurmasına müdahale etmi~ fakat ~pılacak töııcne aid program ba • ulacaktır. 

bl.bıs ıne1"Zlludur. Bu ~ belgeleri. bl. vefatına schebLyet vermi~tir. zırlanmıştır. Programa göre o gün 23 N isanda bütün ilkokullarda İı;lanbul Yerli l\lallar Pazarımda, 
rer Jaii~yct cüzdanı şeklindedir. İçınde Mahkeme, duruşma sonunda au. muhtelif ka:zıalarda Cümburiyıet saat 8,30 dan 9.30 a kadar öğret.. b:ıbaS5:1. basma. tevzla.tlle mC$Clll 0 • 

m~f numaralarda fişler .ardır. Bu. çu &ahit gömıüş ve Dr. Rat'bm 'bir meydantarında. Çocuk Esirgeme ! mıenlıcr tıuafı.ndan konferanslar ve. lan bazı memurlar, balkı pek ziyade 
na bakarak hükmediyoruz ld, muhtelif sen:e müdodetle hapsine, 500 l ira Kurumu, Hafkevleri ve olruHarın lritec-ektir. haşlamakto, bir memur clddiyeUJe 
A'Yl'ııı>& memleketlerinde lli:l bucuk ~e. tazminat vermesine kuar vermlt • iştirakile toplant ılar yapılaeaktır. lrkokul yok.sut çocuklar!nı ko .- asla telif edllcml~k hareketlerde 
aecleırberi tatbik e41lmekte olan usulun ti-T. Bu toplantılarda Çocuk Esirg.eme, roma cemiyeti bayram münasebetı. bııUUtUDaktaclırlar. Ba.t.ıırlat.malt iste. 
bir benzcrbıl kabul etmek yolwıa cirll. Yoksul Çocukları Koruma Kuru _ l ıe şehrimi.z okullarındaki 5000 ço. ria ki. burası bir devlet müessesesi. 
mI.,ur. Ô, b • l J mu ve okullar adına söyıevler ve • 1 cuğa erhise, ayakkabı ve muhtellf nln ...ı., ,.eridir. Şekil M olarsa ol. 

BiIAassa ~ı.anya ile isviçre•e ~kiyi ~n ır va an o aşı ız r i)ecek, ilkokul talebeleri tarafın • hed:yıckr dağıtacaktır. 81111, balkın lıbmetUrı oldutumuzu, 
ff'lftf!l'ekır 'Y'Crmiş olan bu il ulc ."ort i:ı. h3yır cemiyetler. ne da.n şarkılar söyllenecek ve geç id --o- 00 her zaman hiirmtıtk.Ar da.nan. 
ee miidurlüiü llf,r ay buLıb dı~I ) iye. . , 1 ktı ll/f • • "h malt mecburiyetinde balondohnnızu 
eek maddelcrinl teı.rın bakk~lları~ IS.OJO lira bnaktı res-T~~:! · :da~ında ele. her ka. ıvıezunıyet ımtı an- ı anatmamahyıa. 
latır ve gazetelere blrer ı:an v B ' '- .. 1 f d fL zadaa gönderilecek çocukların '\e larında dört defa : t iaüdar ok.layucalannııadan bazı.. 
)la.ika· ınaç gun evve ve at e en '°r k la . ~ k'l b "" "k b " r· larından aldıiımız melttablarda ora. 

- ·.,.l"ıı n--ıı 1lıapon autabll'n. ya plajları müsteciri Mdımed Uy. urum rlı n ;!bra Bı e .. uyud rV ol: muvaffak olamıyan-
r• .. .....-R h r f h . Le . ren yapı aca ... tıır. u toren e a l dakl Yeril Mallar Pazarı .,.W,eslnden 

ele te şu flat ti:ıcrbldea bu Jıadar JBaıl. , guncla5 mb.u t;_~ abyır cem ı>:'et. rı - ve Belediye Reisile vilayıct, paıroti, J • • memııııtıb'eıtle 'Ye te•kürle bahse. 
•eyi istedlğinls yerden al;ıbillrslnz, der, ne n llnl le erru etmı§t l r. L'Led ' h l'f k }a kA arın vazıyetı dilmesi de &'österlyOl' ki bu ip halka 
L..Lkall·~a. ... .. aWıkları maddeleri usulü. Mcbmed Uygunca bu arada Kı. Qe L ıye, ı_rnı_u ~ık vurul~ r Berı·a -
- - ,.._ 3000 ç L E K nı nazır ourunaca a L V'C e e - r--n dere yılında li- bitı'rme haşin dayranmaden da ~aıımak ka. 
.e •Yrvn .a1.tıde ıJ.atıttıklanmu toplana. z~laya , ocu... ~sir.g-cme u - d' R . . kl' b - ~ ..., • ...- ı 2000 h d k' __ ,_ _ı ı ye enı çocu arJn a)"Jamını imtihanla.tında 4 imııhan devresi bildir. 
oak fişlerle lsba.t et.ek mecburl1eUn romuna , cep e e l aH.~Rere M"' k b .. l A1Utadar1llrın dltkat mannı 9e. 
tahmil tder. 2000, Türk Haıva Kurumuna 2000, kutluluyaoak.tır. . utea. ı en 8~Y tN hakkını istimal ettiği ~aldıe ~uvaf. kenen, memur va.tanda,t-an halka 

Bu wı1"iıl Almanya Oe lsv!çrede pet Az.c~baycan Türk Kültür Cemiyeti. ler verilecek ve hır geçıd ~ YL fak olamıya11 talebenin tahsıl du. brşı iyi muamele 'be)dendltinl -.e o. 
iyi net.Jeeler ftt"llÜş oldutvnu söyle - ne 2000, V crem Mücadele Cemi. ~ı1aca.~~~r.Çoeuk haftası m~asebe.. rumu meılcUk bir ''aziyette bulun - na aaeak bıı hareket tarzının yatışa. 
mlştik. ş-.raaııu da etıllyellm ıd. uuıun yetine 20()() lira b •rakmlftlr. tı1c hutun rnektıebkrde eglcnc.eler duğundan veliler tarafından alaka~ catını Ube etmek isteriz. 
lyl ae41cıe ftıl"llliş olnıasınıR başlıca s~. darlara müracaatlar yapıknaktadır. 
'elti ütıhlan mMldenln ihtiyacı kam. Yenişeh"r cinayeti Bu vaziyette bulunanların belge. 
lıyacak ~411ari miktar.la olınasına JDO - f ·ı · . . . Halka dag.., ıtılan li talobıeleri-n tabi ol.duk.ları şerai t 
kabil ıa ıuWen evvelki fiaı.lar üzerinden al 1010 tecz yeSI dahilinde yalnız kendi ıınıf ders -

attl•akb olaasıdır, yoksa dcğıtıl:ın iste11il İ d dd 1 . . i lerinden mi, yahud lise bit irme im.. 
•addenln h.em az ııem de harbdeıa ev. B' h ft l y . h" d • gı a ma e erının titanlarına hariçten girenfıer gibi üç 
"ttlldain ltlrJı:~ naİsıı tlalla o!ıaası bek. :ıe ır • a a ~vve.. ~nı~L ırd \ lt • sınıfın dcntlerinden mi imtihana 

1 l dikten b:ışka aksi nen CJnayıetın curmume~uU a • mı•ktarı artırıldı ti:bi tutulacakları tasrih edi)memiş... )enen net ce) veslraıed •-.. lllr ı nununa 1ıcvfikan 2 nci ağırcezada 
l&tllı:anıetle bir te r e yarawwı · .... ,_ hak . ı:ı. tır. Bu yüzckn ortada halli ıcab e • 

i51'1 rede tatbik edil • goruııcn mu emeaı ıon samaya den bir meeele bulunmaktadır. 
Almanya ile ç varm lftlr 

"'

...L.0- olan ~ u~ulü biz ayıaen alflakla D " k .: ı_ -d "dd . • +~-- •·- t tJ MC9Clenin Vekaletçe yakında ""K; fi U un u ccme e mu eıumumı ...-u1tul halkmuı ._e h yacını I k d" 
""·rabtt tiş h:ı.rlclnde serbtst a a ser. oı. K·· .. d . . . t.a'\·z.ih edilm-esi bek enme te ır. 
-' 1 di.k' ibl ynrn a. nnan onı 1 dıanamesım okumu' karşılama« ihıere ayrılan fasulya, pi. ----o--

! Olur mu? 
\. ............................................ -' 
Gelecek sene için 

kömür stoku 
yap ıh yor 

'best aıt~ verişi de ş m 1 1 ., jve kahveci Necmeddini öldüren Ke rinç, bıı~ıır ıfbl maddelere Ulbıcl b!T 
ıaıı:o:rma . ınk&.nıarı~~ m:ıı~ but:~:~ı lmalin fii1ini ıtıehevvüren i§knen bir partt oıarak 150 ton plrinp ve 300 ton 6 müfettiş İaşe teşkili· Halta içinde külliyetli miktar 
rm. J\u saye:':c ~hü: :k .;1 miktarda llUÇ mahyıetinde görmüş ve ceza faaul:ra daha Uf.n ed.itmlşü. Alika. l k t l d k da maden kömürü geldi, mah 
clevletçlllk rolunu J p kanununun 448 İncİ maddıesine tev darlar aon bir karar tiJıerfne Jııa mlk. 10) on f0 e ece TUkat tacirleri, nakil Vasıtala 
fata.t çok vem !lata yiyecek :U:~d': da. fikan te<:zi~ini iat.cmiştlr. iddia ıtara 300 toıı plri119 Ye 308 ton fa..<11l. Belediyeden üç ve Ticaret Vekii- rında bu iı için mükellefiyet 
.-ıtmak saycslıule 11

"';"'
1 

fa :uır :rt .. makamı, ayıni hadisede kavgaya ı,_ ,.a daha ilin eWrmlşlercllr. Bu ıu. fetind-en üç müfetti, bir hey-et he - ,,.u/ü iıtiyorlar 
Tinde ni.um bir rel e oy~ıyl ~ .. ; bu t irakten maznun bulunan Kemalin Tetle lftllr lbUyaeı lobi 610 t.o11 pJ. linde lstanbul iaşe işlerinin tefti, 

_.. 1 tekrar e arkada ı:aTı acı ayram ve e - rlnç ft Hll tea faaalya ayrı nuş o· ve kontrolunu yapmak üzere tav • R-i56 .. etln ı;{mdl 7apaıa.. • 6 L H B M h 1 l 1 

mudUT. ıleiil ınl? »"lll yorus.. • med Alinin de bu cihetten cezaya llllakWll'. Bu mallanıı bir kısmı ikin. zif edilmi .. krdir. Bu heyet ilk ola. 
ı1ellm 1 tatistJit onan ellnietlır, sı\m - t b . . ,. 

1 1 1 bnhn~k mev çe.rptırılmal'arın.ı ta e etılll~lr. el teni.ata \nrakıJmqıtır. n.k ekmek tevzi i§ini kontrol ede -
tı 1 g' :lt rmenln çare et' n • o ı _J 
kllnıle olan da. odllr, bizim yaptıtımız '- cektir. 
umımıi rarazi1eıer l-unııerek nene~,,• Bir korucu kamyon ----------------------------
ınntcne beklemekten 11tattttlr. altı 'lda canverdi 

Evvdki akşam ıreç vakit, Bey. 
fit Nisan kozla Ömerli araıında bir korucu. 

- -.------u 'RUn ölGmile neticelenen bir kamyon 
TAKVİM 

Rumi r oe 
111<>8 -Niean 

8 

c LI l'.Ş 

~. 

16 Areltl •ea• k.azaeı olmuttur. 

Pertembe ~ Üsküdardan Ömerliye gitmekte 
Re..ııl .. :ıe Ka111 u olan şoför Muhiddin in idaresindeki 

1942 160 3922 No. h kancyon, Beyko2dan 
~erlcıen, o dvarda koruculuk ya. 

IM::iAK .,""' 
pan HÜı9e)'jn adında biri kam:rona R. evvel 

iSTER 
iSTER 

iNAN, 
lNANMAI 

Ostad İsmail Hakkı Baltacıoğ. 
lunun. «Her 1eyde Türke doğ. 
ru ... » hatlıkla yazıları mallım. 

Tıyatroda, mimaride. resimde. 
musikide velhasıı her ıeyde Ü&
tad, cc Türke doğni gidelim!» dl. 

Fakat «Yeni Adam> mecmu. 
aının ıon 8&yısında Baltacıoğlu 

fU fikri de ileri .ürüyor: «Milli 
bahçe istiyoruz. Bahçede de 
Türke gidelim!)) diyor. Biz de dü 

Son günlerde havaların jyileşm~
e.i ve kömür havzasından külliyetli 
miktarda kömür gelmesi üze -
rine td'ırirnizdıeki kömür miktarı 
fazlalaşmı-otı•. Dün iki vapur.la 
6000 ton kadar kömür gelmi§tir. 
Ayrıca 3000 ton da he.f ta içinde 

gctirilecektrr. Diğer tara.han kö • 
mür tevzi merkezi önümüzdeki se. 

1 
ne için şimdiden stok yapmağa 
haşlamıştır. Yapılıan stok geçen se
neki eookun 2 misli olacaktır. Ay. 
rica §ehJ'e civar yerlerden mangal 
kömürü gct?rıilmeğe çalışılacaktır. 

Odun ve kömürcüler fazla mal 

Niıan 16 

Sebahtan Sabaha: 

Tur/ anda sulha 
Güven o!maz 
Mevsimini 
Beklemek gerek! 

.,_, ___ Burhan Cahid _ 

A. slı var, fok. İsvepte hazırlandııı 
MlylCAen barış kon uşm.aları ü • 

mid verdi. Ger~I sôylendlii 0cldlde barJŞ 
k&ı"i bir dünya sulhu dctildlr. Buna raf:. 
men bu haber taüı geldi. :insan. nasıl 
anlatayım, mevsimsiz bir meyvıı. gör • 
muş clbi oldu. Sanki sofra.ya taze ,uck 
veyahucl kavun cel'ınlş KlbL Rivayete 
ıwe Almanya .tııplt.ereye şöyle bir &ek. 
lif yapıyormuş : 

- Beni serbest bırak, Rusya ile ra. 
hat :raha.t hesablaşayım. nen de seni 
scrbest. bırakayım, Jaı;ıonya ile nıha..t. 

raJıa.t hesablaş! 

ilk bakı6'& atla gclmlyecek fikir de. 
tiL l:"alnu daha sonrası için bir anlaş. 
ma olmnsa fıı l'eDe yanm kalacak de. 
mm. 

Bu barış :teklifinde, insanlığı daha 
kanlı. daha kırıcı aJdbctlerden kurtar -
malt cl-bl hls'lenlen ziyade düşmanları 

taksim etmek clbi takUk lhtly~lar cöze 
çarpıyor. Akla ya.km gelmesi de şundan. 
Alma.oya çetln bir Rus davası karşısın. 
dadır. :Kendisi bu davayı çözemeden Ja. 
poııya Asya ülkelerini birer birer ele 
~lr. 

Felemenk 11lni4lstanınm re?ll'in pet. 
rol Ye kauçuk &Cnetfne, l\Ialezyanın ka. 
lay re diler ham madde kaynaklarına 
sahib o1all JapoDYanm o b:ışArıcı,· ya. 
pıcı hdretfle prbe dolna yürümesi Al • 
manya besahma da hoşa ,rideme%. Hd • 
tA Almanya Rasya. davasını kazanıp 

büyük petrol ve ham madde memb3 • 
Jarıuı ele g-eçirse bllc eğer harb talihi 
yer :J'Ü7,Ündc :yalnız JaPonya ile Alman. 
yayı söz sahibi bıraksa blle Alman1a re. 
ne kendini l'ıe zaferini cmnt1ctf.e l'Öre • 
mez. Tok bir ioctıterenlıı. kendi yarlığı 
kendi.ne 1~ bir Amerikanın )'i'rtnl 
genç ye aç Japonya.om alması Almaııya 
için tstenlr netice olmaması JAsımdır. 
Mihverin nizamına göre prkm Japon • 
:yaya, rarbln Alma.oyaya a,ynln::ası bir 
k&iidüst.ü m~eleshulm başka bir şey 
delildir. Y~n elele ve~lerln kn • 
rarlıen ayrllmalan ferdi ve cem'i . b1r 
seciye kaldesidlr. Yüksek sfj asctler {'-Ok 
defa küçük, fa.kat tabii zvurctler önün. 
de dannadabn olup giderler. Yarın için 
söz söylemek lmk3.nı olm:ı.dıp gibi har. 
bı kazanmak lçln kanış:ı.n elterln neti • 
erde ayni beraberllii gösterecekleri de 
lddfa edilemez. 

Nlkklm bahsedilen sullı mewuu b 
bu vadide bir örnektir. Yarın için beşe. 

rl:ttıt ı~ln bir eeY ri.detmlyor. Dilş • 
manian yenmtt ç1n lta~lıldı bir müta •• 
reke yapmak şekli bi.klm cörünU,.or. o 
halde sofraya süriilen bn turfanda mey. 
va.ya pet heves etmlye ,etmez. Cün'kü 
aldatıcıdır. tabii mevsimi ve ta.bli mah. 
51116 bdllemek re~k. 

cJJul!han Cahid 
···················································· 
lıtanbul iate kadrosu 130 kiti 

Bölge iıaşe müdürlüğünün uzun 
mü.ddettenıheri beklenen yeni kad • 
roeu dün tebliğ edilmiştir. Kadro 
130 kişiliktir ve ağlcbi ihtimal. nıü 
dürlük Dördüncü Vakıf hanına ta
şınır taş•nmaz faaliyete geçmiş bu

lunacaktır. 

RADYO 1 
1--__;;~--------~--

P ER Ş EMB E 16 /4/ 1912 
'1.30: Saat ayan, 7.33: Hafif procram 

(Pi.), 7.45: Ajans haberleri, 8: Hafif 
prorramm d-enmı (PL), 8.15/.SO: Evin 
saa.tı, ıt.SO : Saat ayarı, 12.33: Şarkı ~e 
tiiritüler. 12.45: Ajans haberleri, 13/ 
13.SO: Şarkı -.e türküler, 18: Saat .&yan, 

18.03: Fasıl heyeti, 18.ia: Zlı·nt tak. 
vlml, 18.55: Xon9frlo (Pi.), 19.30: saat 
aya.rı ve ajans h.a.berlerl, 19.45: Yurd. 
dan ıesler, 20.15: RadJO p.z~sl, 2o.45: 
Mahur makamından prkılar, 21: (J>erd 
leşme saati), 21.15: Şarkı ve türkWer, 
21 .SO: (Jllkliy-e saati). ~1.45: Radyo sen.. 
font orlle&truı, 22.30: Saat ayan. ajans 
babederl ve bo1'5alar. 

lstanbul borsası 
15/4/942 açılq • tapaoJIJ Clatlan 

CEKLER 
Açıllı ve k.ıpaııı1 

Londra l Sterlin 5.24 
"\ew.1:"ork 100 Dolar 130.70 
Cenevre 100 lsvt~rc F". 30.365 
M drid 100 rcçeta lZ.9375 

.ot.bolm 100 İsveç Kr. 30.72 

Bir altın lira 34.90 
24 a) arlık bir gram 
külı;e altın 47,ı 

6 
ıo 

o. 
19 

IO 
29 

S. o. gizli olerak asıhnı~t!r. Bu hareketini 
4 82 toföre .ezclirmemek için, müşkül 

18 48 bir vwı.iyıettıe .eyahat etmıekte olan 

yor. 
Bir flkirdİI'; belkl 

Cfür, belki değildir. 
mümkün. 

tündük la§ındık <cMi.IJi bahçe)) 
tabirinden bir ,ey anlayamadık. 
Fakat ey okuyucu sen. ((Mi:li 
bahçe» olabileceğine, 

getirtmek üzere nakil vasıtalarına 
E!lham ve Tahırll ıl.t 

mükellefiyet tahmili hu9Usunda a • 
lakadarlara mürıı.caatta bulunmu§ • ~ 7 1/'l. 933 Türk oorcu 

O~le 

~ u. 
l::.· lll 1' 
V. b 26 

Jlciodi 

s. ı.J . 

16 ~' 
il 10 

Aham Yatılı 
,), l), :>. fi. 

19 lıO 21 26 
ı..ı 1 87 

a=:=-iı:ıımiı .. ._._ ............... o 

borucu, tam kamyon Ömerliye ge.. 
lirken müV'Mkn.cııini ~k te 
kerleklerin altına d(i"1lüş, feci bir 
tckilc:J.e ezilmi'ştir. Ömerli dieıpanse. 
rine keldlTlt.n ~ralı ac •onra öL 

iSTER 
iSTER 

iNAN 
iNANMA! 

!ardır. trans I 
~ 7 934 has • Erzu • 

Nakil vas.ıtaları sa~'ble.ri ~c ~av. nun 1 19.50 

lun üc~etlenni? az.~. g ını ı~erı s.:ır ·ı ~ 7 941 Demlryolu n 19.35 
mektcdır. Navıun ucretlerı ycn:dcn \.. ,/ 

tesbit olunacaktır. • lııı-------------• 

40.05 





---··-
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-~iılii>AfilONA HALil 
,-----·---............ --............................................................ .. 

Boş vakitlerimizi Son Poıfanın edebi telrikaıı: 114 

ı, ' 

nasıl.~~~~:!,!?.~uz? . ox;,;;yı~ 
Dinlenme cereyanının biz.de ııe- : - T h B k J 

y 0 daı bir dizile goğ ,. dmdan .gö'zlcrıni devire devire gük Hasan ağanm yüreğı scv!nçle reği sibi geliımemc3inin bir sebe. : Nakleden ı Muaauz a 8in er an 
süne basarak tıançeriru çekt1• Ha - g bi gürükledi: çarp'tı: bi de çalışma zamanlarımızı tam i Hayır .. Bir oğlu, yahud to • herkesle dOst geçinmek istemiş 'V 
san agu toz toprak ıçınde debcle - - Bre saçlu sakallu zağar, ya Kayılkçı sahile yanaşırken, cUr. bir cehdiJe doldunnamaml'Zdtr. ;runu var. Bülend Bey. Bir '.iefa kü. ken-disıni herkese sevdirmiş. 
nıp çmpınmağa baş.adı. licı.nç\!r bizi !hırsızlar alayı vezirlerle bir lu. iSkele üzerlııden bağırdı: Tam çalışm:yan insen, eğlenme ve Eçük ihamın burada iken onlar da İhtiyar dadının sözlerınc içi 
panldryarak ~ıavaya kalim1c:ı, ağa araya gelür mü sandın? [Palasını - Hey ... Kande gitmek ister. dinlenmenin de bazzına vaıamaz. Egelmişlerdi de gördüm. Çdk ter _için memnun olduğu halde şüphe 
gcTL:ıerıni yumup dı.şlermı s1Kt.ı. kaldırdı] var ykıl imdi, gözlerim sin? Dur olduğun yerde. :biyeli insanlar. Annen Nezihe Ha. ıenmekten :kendın.ı alamıyordu. 
\ ü:zlcrcc ses: cUur ıbre duıana!. gör.mesün. [Homurdandı] §L>ndi Hasan ağa az daha bayılacaktı. Görülüyor ki boş zamanı hakkile Enımı çoık sevmişti. - Oğlum, ben ne kadar olsa kn 

ğ l kanma .mrerim! ( A<-'--- ) dolcl.urmak büyük bir mesele tetkil .: - Ya oğlunu? rınla beraber yaşamadım. Faka 
~;~c~a;~~~da ~ftr::,S~ar.{f~:~~ - ! .. ~ ~ı var etmektedir. Bu huıuıta hem ferde, E - Onu da. Zannederim ki NcrL madem!ki sen bir polis hafiyesi g 
sırada olduğu yere :mıL."ılanıp ~al - Patrona yeniçeri ağasının altın. hem devlete ağır vazife ve me:ı'uli- :man Hanunı senden aynlmağa tef; bi tahtkikata giriştin. Madam Sür 
d~. Patrona Halilin dem:r parmak" daıki a.tıın sağrlSına kuvvetli bir Denizcilik yetler düımektedh. im eden Bülend Beydi. p ğe müracaat etsene ... Karını 
ları hançeri tutan clı bir kerpeten pala ) üzü şaplattı. Hayvan şahla- Büyük şehirlerde yazlıia çıkmak i - Şjımdi anlıyorum. $e!'"best ka. n~a .Aıvrupaya yolladığınızı u 
g.bı :kıstırıp zaptet.mişti. nıp geri geri çekildikten sonra ters (Bat ıar-.rı 311 ile> Adeti iyi bir dinlenme insiyak.ından :mak istemi._ni. Annem bu hususta nuttun mu? 

Yolda§ yarı dönüp hom~>andı: yüz etti, başıboş kopnağa başladı. ı:ın~beri bet. t~yyare gemiıi i~ r;elmektedir. Bu sıhhi insiyakı tan- ine diyordu? _ Sahi! 
_ Bırak yoldaşım. Hasan ağa !kaçıyordu. ?atrona kol. etmıtlerdir ve ıkı tuı'e daha da ın- :zım etmek zorundayız. Bugünkü gi. ; - Ayrılırsanız onların birbir. - İstersen hatta Nezihe Ha 
Patron-El Ioolu büküp hançer. aL larını böğürlerine kulplryarak gü. eaaı bitmek üzeredir. bi yazlık evlerin biT ihtikar mevzuu ilerile evleneceklerine emindi. nımla da görüşc:bilirsin. 

dıkta.n soma ağayı öldürmek isti. büııns.iyc gülüm.siye baktı. Amerikalılara gelince, Japonların olmaa·na imkan verilmemek l&z.ım. ~ Ömer bu sözleri habrici bir laa _ Evet, adresmi bulursam •.. 
)en ihtiliılciyi 'kaldırıp birkaç adam Hayvan oortınala gidıyordu. Ye. Amerikalılara verdirdiği tayyare dır. Bunun en iyi çaresi halkı bir ta. :~ydliıkle d:iaıJedi. Hakikatte ise BaŞka bir diyeceğin yok mu? 
Öte) e fır)attı, gür ve korkunç &e - niçeri ağası başını dOOdürüp geri. semiıi zayiaıtı da biiyüktür. Fakat km köhno, salaşlara muhtaç bırak ikalbi bir<lenıbire koı1kunç bk sü • _ Hayır çocuğum. Umarım 1' 
sıle çıkıştı: . ye baktı. Kendısini takib edip et. Amerikalılar de bet tayare gemisi mamak ve şehirler civarındaki ııe. iratle çarprnağa başlamıitı. bütüın bu .gevezelikle.rın kilçü 

_ Ne deyu anın kanına gırmek medi'klerini anlamak istiyordu. He ile filolarını takviye etmektedirler.. niı sahalarda büyük çapta bir in°• : _ Böyle bir kanaati• olduğu hanımefendinin aleyıhine bir iıJ o 
.sersin? le Yar.mbi şükrür, köşe~·i sapaY'k~n Yakın Uııılere malı.k olmıyan hır faallyotine geçmektir. Bu evlerin ihalde annem bu iki gencin bu de. madı. Onu ihtiyar kalıbim ıpck sev 

Yere yuvarlanan ihtUAlci ~ğır geniş ibir soluk alab!ldı. Ellerı tıt. devlet içi.n tayyare gemis: daha .faz aade, basit ve aıhhi olmaları ve çolr !rece sa:md.m.i olmalarına nasıl göz eli ... Hatta, cesaret etsem, seni kı 
agu- kalktı. Patrona.ya ağ~n ~gan reyip çenesi ~.a~~ıyordu: . la kıy?1et kesbedeceğ!r:.den ilerJde ucuz:. çıJunaları mümkündÜI". lstan. Eyumuyor?u?. . . . . . dııımaktan kotkım~am .•• 
bakarak çekildi. Halıl yenıçerı ~ - AğaJtap:wtı onune gelıncıye ka- Amerıkalıların Jeponınra karşı ya. bulcla lzmirde An.karada tehirle _ : - Gelıninın cıddı) et:ne .ı.tımadı _ Ne diyecelaıın? 
ğaaını yerden kaldırarak atına b.ın- dar başıiboş birkaç ihtilalci ile pacakları mücaddede tayyare ge- . • .

1 
bu ' vi in .... a.ıa ne ka. Evardı. :_ Mad.emki anneciğin gelinini 

-Jım.. dizoinleri elıne ka l.,c.+, ~, d k a· . . t . b k ı... h • ti .. rın çevres ne ,,... • B be . ? dııuııa;~en sonra • rşı 911'"4• v-ı.uar a en ısını a - milerinın üyü 'DiT e emmıye go. d Ü 'ddirl Bunu d*udaT' r - u y ne 1§ yapı.yor. kendisine ltYlk görüyordu, o ha 
tutuşturdu: . nıyamadılar. ~ zükecektlr. . d:lru;a ~~vlet yapabildiği gibi ~ir. L - Hukuk tahsil ediyor çocu • de ... 

-İanıdi durma, savuş. İster ısen Hasan ağa dogru hareme seç - Hind denizindcld naklıyat de. k 
1 

d b bT B · a :gam. _ Sözünü bitir dadı, ne deme 
saadetlu padlpha git. ti [1] ağalık dairesi altmdakı .bil. vam etmek zaruretinde oldukça ln- etker e ka~kra tlı ırd ~ ~şe ser~e· S Ömer ha!kııız olduğunu bile istiyorsun? 

Hasan ana hayran ihayran b~. ··k ib .. ı-ede l gadl dan ı b "b '- ı k 1 ye oyaca §Jr'. e er eve vey• ·ı·bile şu sörıderi söyledi · 
.o d - ~. . ""'"!t .ı. ça ışakn lı.ı· ·ıar , ıiliz er u gı i ~ayı~ ara .. marbuz .. a l lediye bazı menfaatler baht ede ~ i G b' .ı. d • :k b b' ômerin birdenibre öfkelenmes 

kıyor, bir şeyler söyleı:nck iste ıgı bırıın.m yı:ıı~. pırtı §.a varı ı e saı-1 mak zorundadırlar. Çünku ugun. bilir. : - enç ır 1A8 ın .~e aşına ı Neza.'ket kalfayı şaşırtmıştı. Ba~ını 
halde bir türlü söylemıyordu. Pat. tasmı getır.ttı. Çenesıne bır cmak- 1 kü va:z.iyeue deniz ic.uvvetlerini Ja. B _ . .. kül. ~ :ev açıy<>r. Kayuwalıde Yakacı'k eğdi ellcriır1i kavu,tturdu. 
rona pi.lası.nm ucunu.. ~alının rama ıtarttı. Dişi ağrıyan dişlenk 1 pon tayyare taa.r.ruzlarına karşı la. ugb~ ıknııaatın lmuı atılnai rabg. ita... Oraya kimin girip ç!ktığı ne • Ben ~ir şey dnmedlın çocu 

d k d d k baktı· · · .k 1 ~ · d' A..ıı. t men ır ta ım atı sermaye er n u • 1.~ ı G" .. ,_ d k" k r - •u "" burnuna ayıyara ı.ıt ı . bır fhtıyar ı ısına gır ı. n\.a a.,yıkile koruyamamak:tadırlar. k d' b"I 1 . .. .... v· :maL~. oru...,e e un ne a ı ·g·um. Benım gi-bl cahil bir kadı 
·ıa d z? inı6cl .. .. d mecraya aev e ıe ı me eri mu .. ~wı • r? Ala Mükenmıel' 

- Ya, hfı urur musu . raftan k ere gonmm~ en s~ • lrıwiPterenin Atiantikteki müca. d'" ı uz An.karada başarılan :Sl . ~·. ~ı ~asıl sözler n n sôzlerındcn ne çıkar! Fakatil 
- DiyccC'ğimiı vardır. vuştu. Doğru Ul'J4(apanı iskelesme deleyi kaybetmemesi ve ayni z.aman ~r.:"n yor . · d .. ... f .. - an og um. 0 • • aiJ<lımca diyorum ki, senin karınıı 
Halilin g0zlcri parladı: in.eh. B:r .kayığa atlamak isttyürdU· da Şimal denizi ile Akdeniz.deki de. kuçuk evler ınşa~tın a goru.en mu- :oyle? ~mıeı:ı sık sık gel.inınln ya. ka ı bil uk kabahatlerin olduğu.~ 

- Ya bizim tarafa mı geçmek İskele\e geldiği zaman Patirona n'ız. ·u·~u··nır.a·uın· u" . b"l vaffakıyct bunu Jsıpat eder. :nına gıderdı. Allah içın, onun l'§ • ) ak bahanele 
"''e--ı-? Gel, seni gene calaı. e. Halilı~ !kol kethüdası t~yin ctt ğı . ~ -. . d.evam ettdııe 1 .mk e. Heıfıalde halkın hayati menf.sat. haidcınde lbir tek dedid<odu işitme- na ~reblaranızyı a~~~cyerde bilaki 
"'~ 1.-..U• • • • • •• en onem1ı ııten arasın a ı en r . ı b' d k d l B •dınt ve Sı;;ıue er arı • 
delim! cUrlu. nun beş on ihtıla'cı ılc Ka. erek Hind denizinde erek Uzak. en o an ır ava artııın ay z. u : . .. .• ona yaklaşmağa çalışmak daha 

ğ acı acı ~ülümsedi. sm~aşa tarafından gelecek devlet ıı .. . g . huau.ıa 1Brfedilecek her em.ek ta. - Annem çok musamaha'k~rdı. vafı'k olmaz mı? 
Hasaın a a .. kl' d •atanlıy11 kuvvetlerini «a~ılamak için tt:d.. prktekl odevlerı de Anıerıka do .. mamen mahalline muruf olacaktır. • - Bil'3kıs namus meseleler nde mu b' 1 

Saf ve merti yure ı eı bir aldığını FrcİÜ.. nanmuınıın üzerine almaıı bek1~ne.. o !onun kadar titiz ve mütaassıb kim Genç a~am yorgun ır tnvır 
takdirle bakıyordu: b · ü • · · ·· 1 omuz s• ınctı 

- Gel şu cemiyeti dağıt.. Yok Orada, sahilde kilrekleriııi ha. ı r. • . • . 77 'ekmek karnesi satarken Ese ?lama~· .Bunun ıçın, guze ve - Y'akl~ ak imkanı olabile 
1 S aa va va :kaldırıp bekli yen bır ka"·ıkçı Jngılızlerın bu aıralardakı fazla. :zarıf gehnınln bir taraf tan her • . . şm . 

yere padişaha Asi o ma. em s - J J • k ı b k k b yakalandı · kad 'bi ğ1 · - cegını zarınetmıyorum. 
detlfı cfcndımize götüreyim. M~r- vardı. Hasan ağa karşıdan karşıya claa gcmı ayıp arınğa at~ en un. . . fgençd d"ın g~· ~ e~tmes;:ıe m - Sen hele bir iste ... 
hamctlu ınadışabtır suçun.u c~hıl- el etti: rı azıms~mı!aca ız. .a. at. sava. Kaaımpuad.a Nıyazlnm luıhve _ :~a e e ıyor, n- ara an a onun _ Olab"lir Belki de istemiyo _ 

1 m .... e bağışlar. Belki sem vczır e. _ Hey ... Yoldaşım bizi Galata ıın genel giclieınde bu gıbı r:ıııbeten •İnde yatıp kal~an ~nebolulu Meh- ih~reketlerlni yakı~an kontrol e. rum · I 
&4'' Balılopazanna geçiirür müsı.iz? ufak sayılacak kayıpların, mücade. med isminde bıri hır fırın tez.glh. :dıyordu. T~rar ~dıyo~m, ondan · , • u i 
de~ Vez!r mi eder? Ka)ıkçı naz.landı: lelerini evvela denizdeki kuvvetJe~i tarından tedarik et!iği 17 aded gün ihiç. bir ş~yet .işıtmedım. . - Dogru ):Frsors~n çoc 

· öl _ Ka~~·a _,,.mek istiyen çok esasına bina etmiş olan demokras. filk ekmek kamcsını satarken suç : <?mer bitlAıhtıyar acı acı gulum.. ğurn, ınan ban : h" .. 
1 

h<'ve i 
- Beli, padişah mürüvvetıne ·..r? ~-, . 1 . d . ··ı b'" "k b" .. t" d k '- ı·•ıT •sedı Kafan n sesı u un e, J 

ı ı yoklaş.ıın, yırmi akçe verırsin. erin eniz stratcJI erme uyu· ır UI un e ya aıenm 9"' • i · . l . . . 
çu Xrıır::J~ v~:ıa~~ne~~san kalaba- te1ir yapmamaıı İc•b edecciinde ıt- Suçlu. dıemal hakkında zabıt L· - Alllaşıl~r kı k: herke.· cana tıtrem ı. (Arkası var) 
ıl'it <iilkıkatle dinliyord, u ... P~~a Ul AiakalllDI• Mr k_. u harem rula duıacaiız.. tanzim edilerek milli Jı:orunnuı mild ı.. ın nalnına ıeore şe t verttı f, .)' 
" ı. ldu ar lafl"f'.ll lale. S C • cleiumumil'.=.:-- tcsl' m cdilm.i,flir. ' .......... - • .................... ... ··--- --··•••• ........ " •• Halıl illkin yük.ser.. ses.e gu . - . • ..., ... 



4/1 Sayfa 

(Baftarafı 1 inci sayfada) 
hnu kendisine blldlr41. 

Abdurrahmamn avukatı 
l\lutuJtlben AbdUttahmanın a\•uka.tı 

6akb- Zira siz alarak teil 11.1: 
«- Mıiekkilim, ewelkl celselerde bli. 

tiın hayalını ve bu hadiseye nasıl ka • 
r~ıfını cenlş tarzda anlatmıştır. Ben 
lill&'un yanin:. bir noktayı tebarüz ettir. 
inek lsl~orum. Abdurrabmanm bu ıse 
az da olsa miıdalıate edip karışmasından 
dolayı çok nadim ve pişman oldutunu 
lt• ıırarı \"eçhlle efkarı amme huzurunda 
bunu hatırlatmak isterim. Kendisi blr 
tak1o111 ruhi lmlUer ttM&lr müessirler al. 
tında bir buhnan r~lrrn1$ ,.e bir cere. 
Yana kapılmı~tır. Burün ise, m!lli hisler 
lı:arşısıııı1a müleesslr n \icdan az.ahı 
lı:'indedir.» 

Pavlofa ihtar 
ftels, blr numaralı dosyada bulunn ıı 

bilyüJt elçi ton Papeuln nıelitubunuıı 

9ku~cat"1ı slrlecU. Meklub okunm:ı • 
dan PayJof söz aldı Te cllnile tuıtugu 
lniıt<?addld klibllara bakar.ık rt1se lıl. 
tat.en soze başladı. Bu sözlt.rinl tt'rdi. 
inan Yehab kıs&m kısım t.ercUme etti. 

~eis bu sırada terclimana: «Sô>lc • 
1lnız dedi p 1 , • • av of elini ~binaen ~ıkar. 
•ın ... 

Pa,·hır cenb \'erdi: 
"- Duramıyorum da!ıı 1 
«- Sıra)a tutunsun!ıt 

SON POSTA 

aikast 
ıralihi1etlerid benden esif(enmcmesinl küml.)'cllnl liknuııa. 
dlll)orum. ttıra:ıım bundandır.» Pa.vıor - Fak:a.t ben, So\')'et muıa • 

Reis - Müdafi ne elemektir, soylesln Yirlnln muh:ımekeye tarar 1Jlarak lttira. 
baltaha? ktndc ısrar etmiyorum. K:ınunlar ban• 

.Pavlof - ileride ııöyliyece!lm. miısaid de;ildir. Mt'DllekeUmln blr n .. 
IWı - ŞhnCll i&1Jesln? !adı olarak dost bir memleketin kıl • 
PatJof - Ben hakfiltşlnas cldlllm. nunlarıııa, Adetlttlne hürmd etmet;e a. 

Fakat Türk kanunları muclb!ncr. bana JışmJ$ bir adamnn. Ancak .ahli1e111l Is. 
haklar nrllmlşt.lr. Jla .balıları kulla.na. U;rorum. 
mıyorwn. Bu haklar aYnl zamanda, ar. Bana ve arkadaşıma ltarfı alınan ted. 
k:ıc1asım Kornllota da Yet1lıncmlştir. lbtler lı::ınunl 4etlldlr. Bizimle temasta 

Reis - Tekrar etmesin, ne sllyll) e • buhmmak ıeln ıeren ve Tllrk makam • 
ceGe 011U s61.ıesfn, fşlmft \'al', IJ.tınta bu maksa.cll:& ken41slne yfıe ~-

Pavı.f - Bana karst bit tedbir oıarıtlı rilen müşavir bWmle temas eclebtlmell. 
beni neurf't alhna alınq bulımayorl:ır. 41r.• 

ıtels - Nezaret cletfl, mevtcurtur. Blınd:ın sonra. Kornlofa ne dlJ ecelt 
ravlof - Halbuki n.nun mucibince 80ruldu. IC.o~llot: 

~ ~1ı19la1'1l k•f1ı tek\'lf k9rıırı alın3 • _ Ben de arttadasımın !Sttltlerine 
b!lir. J(atınak lbilınsll balnnarsa, ser. aynen ıştlrtlt edlyonım. 8otTet arukatı 
sttl oııırsa. aıtıı.tl~lar!le :cınasa ret;i:'.rcıt hukuk mii4A,'1rl olarak bizimle röriiş. 
~un delillerini ka)'bett.lrmek ihtimali mell4lr.» 
bulunursa .. Bu Uç fıkradaki lbtlmalltr Reisin ihhrı 

lerile fısıldaştılar. Rei11 tt"rcüman vaıı. 

taslle kendilerine: 

den hi~ biri benim \'C ,ru:ıasıın için 
vadd de-fildir. J(.ornllofun ve benim fkll Bu sırada Pulof ile ıtorııılof •ıtlbir. 
metgihım vardır, 

Rris - K.omlloftan :,alısedcme1. Y«'. 
klıleti yolttur. -ı·aını:ı ~alısınbn bahse • 

dPbfllr. 

- Duruşmada blrlbfrle.rıle fısıklasma. 

sınlar ~ bılriblrlerlnln ıözlerln! kesme. 
sinler, dedi. 

lerbll lstl3 wıw. Aac:alı: atar ef'ıayı •llıı.. 
tebhn sııtlalar mevkıır&arlar. A.. 
tr su'1u ise kanunda dalma kafac:.k. 
•ıı C'lri ..,,.. .. ,. 

Pavlofu lstanhulda, Kornlloru .lla71e. 
rldc 3'•kalaya.b1Adlk. Kayserl7e solulu 
alan bir masnunun cıkaçm17acalım:e de_ 
mf'.Si yenıh:dir. Taleblerlnln reddini iste. 
rlm,D 

l\lüddelumumfnlıı mütaleası Pavlofla 
Fllora tero8~ ~Ulrllc11. 

Kornilorun itirazı 
&omllof: 
- Ben, dedi. :iddia makaını ile birbir 

•man nıiinalqa1a ritlşmek istemem. 
ÇilnkU, O, ltanunlan cot c1a.ba lyt bUlr. 
Ceta lı:aııununnn 145 ınct ma(lc1esfnden 
bllhsettUt.r. HalbUJd bu maddenin flılnei 
kısmından babsetmedtıer. Ba1ıınıı sl:rıe 
burasını okuranm •• 

Komllot bu!'ada ttlrtce ~aralı: mad_ 
~31 oltUllu. l\f.adc1• mahkemede bir 
nıüşavir olarak kaııunl ınllmesslller de 
btllonabUlr, dl'nllmekteydl. 

Kornllof devamla: 
- Halbuki iddia makamı bize buna 

okumak sahmetlıttıe •ulanmanıışlardır. 

7.aten bizim de talebimiz kanuni mü. 
meslllere alddlr, eledi. 

Rds: 

Niaaa 16 

rha~ konllflllmasuu mUsa:ıdc eillmı. B d 
ntcı.lnl r>ca. ec1iyorwn. un an sonra müdc:leiumu • Ce 

Reis tcrcüm:ına: mıl Altay söz alarak: mı 
- Fon p . hk - Kerallofa 11e1leyl11la, Bapa ıı:raıı.. . . • apen n ma ememıze 

ları v:ırsa sö7Jesl.n. Fa.&b vaktlmlı •olı. 1kıncı hır mektubu vardır. Bunun 
• da okunmaeı·nı · · 

- Birçok dfle:derlm vardır. Şlmdflik s·· "'k l . ıstıyorum, dedi. 
bunla.rı soylemıkien Y&q'Cçilm Senra •• uyu e Çl bu mektubunda Ha 
intdf sd>fbl lriıe vakUle bhdl~lnmnlıt rlCJ~e. ~k~lletimiztıı kendisinde~ 
oldutunı1an ceu kanununu• ıes inci ;ar u;,u J 10~ale ıu cevahı veri • 
maddesi de fblil olunmuştur or, Ye lyordu: 

' « 1 - S "k d E • • ö Jlelıı: 
1
• i h'"d' wd as aıh mıerin res-

m n a ise en l 
- Ba kattll ftlradannı blllhare da " d" Ş h •onra gazete erde 

raem• emasmb 1tllctwe•lllr. e•mctı bas: ~ri ~h k sını ;anımıyorum. Keo 
1la 41lelt nrııa ona s6y1t9in. 't1 aıp a tara.~• K~rmedim. 

T hl• l I b" dd d•ld" - azar ııunlerınden maada a ıye a e 1 re e 1 1 hergün sabahları •aat 1 o da evim. 
Kornllot başka diyeceği olmaclıtmı den çl~ara~· yara olarak. sefaretha. 

sö)1edi, buıMlaa MDra mahkeme kJSa n.eye gıc:Lerım. Öaleyin de eve ıeli. 
1'tr allatır.ere7I mllıe.Jıtb MUnımlann n!'1. A~şa.m Ü.%.eri de parka doğru 
ıalet>leı1ain recWlne karar vertı ve ı hır gezıntı yaparım. Madam Papen 
nıım-.h clos)·Mtalll evralıın olnınaı.a. bu gezintilerden çok hoşLınır.>> 
., ... rernc11. Fransız sefareti 

Fon Papenin rr.ektubu rmdan birin in 
memurla
ifadesi 

En-ela Almauranın Anura blir~ el. Bundan sonra, F ransı-z scfareth 
olel Fon Papeoıia mahkemeıe •in4er. nesi memurlarından Luhtenin tah•: 
clljt 1.abriri llMkal Nand•, iri.tik eı.ı riri ifadesi okundu. Şahid burada 
mdltebanda pnlan tö1lilJ'onlu: ıunları anlatıyordu: 

U Ş~ •baln, 1a7a olatQ ikame&.. , 
plumdan :1eta~eye 1hll1orc1••· - Vak a aabahı Hat 10 u 10 Pavlof - SabslJ et1m tüblt edilmiş 

bulunu3 or. Biz yersiz, rurdSuı serseriler 
değiliz. SerMst olursak 1.Ahktkata mü • 
dahaıe e4ecelı: mevlctde ckJillı. 

r.eıs - 7A.ten muhalefet etmlre mUk 
Udlr detilcllrler. 

Müddeiumuminin 
mukabelesi 

:a.na, refikam madam Pape.ıa 4e refaW geçe sefarethane boyunca yürüyor. 
eaı7onıa. ~um. Büyük elçi de refikaaile bir. 

- Fakat bu, hacir ıııanıla balunan. Tam Ma& ıt • 1 dakika •eçe i&alyan likte k8.?'§ıdan geliyordu. 
Bma 1Mi&eak1', maıınuıalatlll laUll lar TC')·a malul olanlar iıalı:kındadır. Bi d _JL· b' · f"""-\.. ld e-faretb::ıneshıe yaklaıırnn atkamwla r eDUıre ır ın la& o u ve 

kt.ı'Jl8ın4a mllldelamMllahı llftKalelıSt KormloC: efddetU bir lnfllik duydaU:. Bunu mi.i.. mütealcıben Fon Papen He bayanı.. 
Kornll()f - ArkaclasU11: bUf.ün ecne. 

Parior sunları sö3 luyor W! sunları 
tl:rordu: 

Is. bllerden cletil biz ildınlııJen b:ıb!ietmek 
ısıı,or. 

soruldu. Mwutn KeJD&l Bora aanları - Bizim ka.lluni müml't'lsllhub de teaktb sol tarata dUttllm ve sol bacatım nın Yenişdıir istikametine doin1 
16J'WI: Son•et bü;Jtik elçWdlr. - k t kla ı .. d"" 

- M•r.nantu ınü4afaa bakla11nm lh.. 
lil edlldftfııl Ye ken411etlnl mffafaa d. 
mder1M hnlcln yerUnıeıll)tnl slyffyerell 
eHtlyet eUller. 

dan hafilpe lndncllm. BenlDll" berab<!r oı u rın gor um. 
8Gara, KaJ"Mılide Jakabndıiım meıe. madam da iliişni}ftil. Yarah ıfki genç kız da canhlrllf 

«- İlk tahkikatta ve duruşma es -
;ı-sın;ta Türk kanunları ihlal edilmiş bu. 

1 
unu;ror, :\laruzalllll bu noUalara aid o. 
&ealrtır.11 

Reis: 

- Söylesin bakahm.11 
a 1 r de,·amla: 

Pavlofun itiraz, 
«- TqkilUı a;aab'enln !19 uııcu 

~Cl>l ve ceza mWıakemelerl uuhı 
aananunun tab 136 ncı ma.cldr.sl aıa:ınu.na 
ha dkatın ti lMeımla.nberl mudaCaa 
{~kı Yttna!f4ir, 13' DCI madde ınud:ı • 

"bite le aallblyctl rlnl de ta>in 
etınJş l>ulunuyor, Bu v;ı:rJCelcr mn.nwıla 
munas bete ceçmek n onun lstedikle. 
r'.ni ()l:Ten111Pktlr. Ayni zamanda muda -
fıln nlablyeılul ciabUl.ııde ilk iahkikat 
&afhalartn'a mll&ebas ..&arın mütalea • 
Jarından hab«c!ar olması ela urclır. Bu 

Pallot - Ben lstanbul polisine şıth. 
san cetmlı;iJndlr. Kaçacak me,klde de. 
iUlm. Bf'nl ~e arkadatımı ~erbest bırak. 
sınlar. Kr-fale& vermete 4e ha:tırım. 

Bundan maada mahkeıneden bize 
ınüdafaa hakkı veribnealnl lstrrlm. na 
münasebetle Jtusyadan ~elen bir Sov • 
:ret. hulı:uk milşlybinbı bbl müchfaa e. 
clebllmeslni dilerim. Bu z.aUan istifade 
et.meaaize lmkin Yerilain ! 

Bizi.Dile şifahi ve taıırtri 1.tmasta.rda 
bulıuıabllsln • .Bu :mli!jlvlr mahkemeye 
l~rak e4ebllsin, ı:lra idclla makamında 
lkl mühim şahsiyet vardır' Hukuk mü. 
ıa.vlrlaı cıe malakemede ı.lr tarar teşkil 
edebilmelidir. Maznunların v.uılyeti ile 
iddia makamı ara.smda müsanı 7ok • 
tur. 

ReJs - iddia makamı bak Ye adalet 
rohuıa >iiriİ1'· Kanaatine &:öre, maı • 
nuuun beraetlnl de isler, .r•lnız mah. 

Kmdllertne mlldaraa haltkmm ne de. 
receye lı:actar verilmls oldutu apa~dt 
meydandadır. Eter kenc!Uert bıtnu idrak 
edememlf]erse-, bbıce ıtiJleneeek bir lt1 
)'oktur. 

Ceza kanıanancnı 145 &acl maclclcslne 
röre. ancak, ıuplu bir lı:adm olarsa lı:o. 

eası kM4lslne nı~\'lrllk eclebtıır. Bal. 
bukl muııunlar kadın deflllerc11r. Bun. 
dan dolayı lrendllerlne müş&l-ir ta>inl 
Mel"mubahs olamaz. 

'J'tirk mahbmelerlnie, lslltarl ba.k 
llriinhasıran Tirtl ankattanıaa veril. 
m.lt&fr. Pavlof De Kornllorun -'Ualea. 
lan yersiz ve es11swlır. 

Kendileri hiirrl:retlıerine hmujmak 
için de istekte bulunu1or1M' TC tMll1e. 

le&ine rellnce, l>en :memlekeUmden ııa. Fakat oa'bulı kalktık. Bu urada ccçl'n feryadlarla kaçıyorlardı, Yaflı bir 
lnrıkhiı.m ve buradaki yadfem blUlil bir taksiye işaret ederek derhal polliıe kadına ne olduğunu sordum. Bana 
için memlelı.e&me ılcllforclum. Eter be. haber ltrınealnl bllcUrcllm. infllik tld. blrlılnin BlmUı olduğunu aöyledi.» 

n1 kaçtı sanncdlforlana alclanııorlar. detlnden kulak urlanın 'Jlddetle müte_ Şahitlerin ifadeleri 
Harb 41olaııslle BlleYa He allfVerlt ajan. enir oldu. Şlmdi iTi lşUemlyoruın. 
lıPulan imlı'lerlm lııent ıerı çatırmış. Her tarafımlz toz topralt İç n • Ayni dosyada Toros oteli ee.h bi 
~;Üııdd • deydi. Madamın elhi.eainin na Emin ile oteJ k!tibi Halid ve Sey. 

umumı uuJ kanununun ihlal tarafınd• infillkta parçalanan a _ fettinin evvelce alınmış Ha~lerl o. 
~flme~lltlnl sô1ledl. Halbuki lıunun ih. dam:.n et parçal 11 vaTOJ. Patlayan kundu. 
lal e4llcllline clalr clelUler nrclır ve ken. maddenin mayn cins'nden olduğu• Emin: 
cllsl lnmları da.~a. ı,.t bilir. nu ve bir yere konulmuı bulundu - -. - Ömeri tanımam, bize bir ae-
Muddelumuını Kemal Bora: iunu zannett'm. celık, borcu ı.•ardı. Kendisini hiç güı 
- nuııu SOJ"lmıekle ile kasdeimck Sonradan tetkik edezek • nfillı - medım. Ancak Öm'!ri otelde Hal d 

lstl7orlar? Jı.ın bizim 6.7 metre kadar arka • ile Seyfettin bilırl diyordu. 
Xonıllof: mızda olduğunu tesbit ettim. il l'd de: 
- Ben sadece Pavlofan t.a.leblerinl İnfilak sırası'ldt\ kltt'bem d(' SO - Bana bir ayakkabı gösterdi. 

tekrar edettk kendisine lşt.irak edl1o. adım ilerideydi. Bu sırada ltalyan ler. Bunun Ömere aıd olduğunu 
rum. eefaTelhaneısi kap1cıaı, 'nfilaki mü. kat'iy tle tcsbit ett:m. Zira, Ömc-r, 

Müddeiumumi lteınal Bora: teakıb iki adamın auratle kaçtığı - bu ayakkabıyı yeni aldığı zaman 
- Malıkeme4en afaki ıHvıular üz~ .. nı görmüştür.» cne,aau 4/2 de) 
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suiftasd~ dauasına bu sabah 10,30da deuaı edildi 
-.a.~ _,., 

Bu "sabah dinlenen şalıidler bomba 
hadisesini nasıl anlattılar? • 

1 

lnf ilak F o; Papenin önünde mi oldu, arkasında mı ? - Kornilof mütemadiyen 
istiyor! - Ömerin Toros ote~in:ieki günleri nasıl geçti? Sııikastçini.1 

söylemek 
bi~m ~ce merakı 

Ankara 16 (Kıssusi) - Yakn'da. Be.. tl701"4i11. Keştu.m, &eftrJ kaldırclım, ka • Papenin arkasında veyıa önünde oL l Ömer sa.ba.hları 9,30 da kalkar, bir 
fa.h vapuru haclisesi•de suçlu ohna.k zan rıslle beraber kolllll4' rlrdba. Dört beş duğunu farketmemiştir. Scıfiri n Ö- ı saa.t kadar gazete, kil.ab okurdu. Ulus 
nı altında bulıınanlarıa mukakemelerl adımdan fada Jüröcliik. Parçalanan iki nünde patladığına kaniim dedi. pzeteslndek.i bilmeceleri beraber halle. 
de ayni mahkemeıle başlıya.oafından a. baoaia rastıeldik. Sefire 4'Cllbıık yürü. Bayan B igü!l : eski ifadesinde ıs. derdik. 
tırce-za mahkeme.si IHı mef'Siaı hartalar. yöa, kafalıın! ıı dedim. Ataşemlliterfn a. rar etti. Ve <t arkas ı nda patlam ış- Reis - Bilmeceye meraklı idi, de • 
ca meraklı da.va celselerlnia cereyaıuaa raksı yetişti. Onları hindirJlm. Sefir 1

1 

t ı r.. ded i. Adli Kanmazın evvelce mek~ 
nbne olııyor demeltfü. Diin bir buçuk ba.na: v verdiği ifade doeyasından çıkarıla. ~yfettiıı - Roman okurdu, nereler. 
ıa.aUik bir fasıla. hariç 13 saat devam - Ça.buık Pollsi çaııl'ıaız! rak okundu. Adli; bu ifadesi ni ha. de gezerdi bilmem. 
eden muhakemeden senra ba sahalı a. Dedi. ~a~r vermeğe lüz~ın kalmadı. ı urlıyarak; bu doğrudur; dedi. Ve C\luhakeme devam ediyor) 
fırceza mahkemesi kapılarını :ene sııl. zatea :retıştıler. Oralarda ilu bayan vu. bayan Bigünün ifadesin e ilti h ı.k et. 
kasıl da\·ası için a.çmı.5 bıılanuycnılıı. dı,.bir de çöpçü onbaşısı ıördiim. miş oldu. Bu :fadeler ve müvacehe 

Muhakeme ~aş:ıyor Mareşalin arabası geçiyordu. Ma tafsilatını Türkçe bilmiyen maz .. 
re~l bayanları arabasına aldı. Be. nunlara tercüman Vehab vasıtasile 

Bugün geriye k~la.n Anhradakl 10 nim gördüğüm bunlardan ibarettir.! terceme ettir ildi. 
imıne şahidi sıra_ ıl.e dlnlene(.'C~. Ben gelirken yalnız bir yeşil şap- Maznun1ar bu ifadeler hakkında 

Bu sabah kanh bir 
aila faciası oldu 

Bu sabah Sultanahmedde :\lehmed. Süt 10,30 .. Ila.lumler yerlerınl al • kalı .a.daan g idi'Yordu. Fon Paıpen söyliyecekleri olmadığını blldiıdi 
dılar. Rel'i, salona hitaben: ! de geliyordu. Ayni hizadan yürü.. 1 

- İçeride şahidler \.-ars:ı salonu ter. yorlardı. Erte3İ gün, sefir heni se. er. 
kelsinlec! Kimse bulunmıy:ı.cak! dedi. faretlhaneye çağırdı ve vak'a hale. Toros oteli kAtibi 

dinleniyor 

• paşa ma.hallesinde kanlı bir aile faciası 
olmuş, bir adam annesi ve karısını ağır 
surette yaralamıştır. 

Kornil<>f ayakta, rei!'lf' hltab etmek kındıa benden malumat aldı. Cri 
istiyor. Reis cevab veriyor: roen·kte bir araba Kavaklıdereye 

- Evveli şahldleri dinliyecetiz. sonra ı doğru g idiyordu. Bu araba Ameri-
söylesin! ka veya lsveç aefarethanclerind.en 

Tercüma.nlara eski yen1inlerl 11.a~ırl.&. b' . 'dd' . 

1 

ırıne aı ır. 
tılı•·or ve şahld Adlı Kanmaz davet e. R · • cıs: 

diliyor. B h'dl • f'J•k· F 
H . . V 1 • l . t "k - azı şa ! er, in ı a ın on ar1C1ye eJ\a eti 010 0$1 • Papen in arkas~nda olduğunu .söy -

. • tın nedır} Sen sefırın onun.de pat. 

Bundan sonra şahidlerden Toros 
oteli katib i Bekir Seyfettin d inlen
di. 

Şımlan a.nla.ttı: 

- Maznunların hiç olrlsini tanımı • 
yo!"Ulll. Ömer 1 Şuba.t 194? de, otrlimi. 
ze ,.eldi. 24Şubatta. kaybolarak bir daha 
l'ÖTÜnınedl. İlk gelditl z.ı.man yolculu. letÇİSİ neler anlattı;> ıl l~yorlar: Senin bu .h~su~ta.~i kanaa-

Adli, Hariciye Vekaleti motos!kletçi. !adı diyorsun? tunun sebebini bize «citerlerlmden has 
sidir. Doğru söyliyer.eğine yemin ediyor. Adli, ifadesinde ısrar etti. Bom. tayını, İstanbul havası dokunuyor, kay. 
Siıleymanı, Abdürra.hmant, Kornlofu, banın Fon Papenle refik asının ar. 
Pa.~lofu taııımadıtmı söylüyor. Rels: kasında patlamı~ olmayıp, onların 

- Bunlar tarafından •on Pııpene bir karşı karşıya mukabil istikametten 
sulkasd hazırlandığı iddia ediliyor. Ne yürüdükleri sırada yüz yüze iken 
biliyorsanız söyleyiniz? patlamış olduğunu ilave etti. 

Adli Kanmaz bildiklerini anlatıyer: Bu sırada salonda -bulunan ve 
- Hadise günü, sefareUıı1.nelere git. dün d i nlenmi~ olan bayan Bigünün 

mek üzere takriben saat 10 da, İlal3an tekrar şehadetine müracaat lüzumu 
&efaretbanesinln karşısınd.ın geçiyor • hası? oldu. Ve bayan B!gün Adli 
dwn. İnfilakın olduğu mahallln 11.15 ile yüzleştirildi. 
met.re Berisinde idim. Bir "nfil:lk oldu, - B iz yukarı g id iyorduk. Se • 
ben mo:örden yuvarlandım. l\lotör kar. fir aşağı iniyordu. Şu hıılde infilak 
şı duvara gitti, çarptı. Etrafıma baktını, sefirin arkasında olmuştur, müşa • 
bir lduma.n sütunu yükselmişti. Alman hadem bu yoldadır, dedi. 
sefiri yerden kalkmağa ~alışıyordu, ya. Adli, bayan Çankayaya doğru 

nuıda.ld reflbsı ona yardam etmek is,. yürüyordu; belki de infilaltin Fon 

dımı Ankara hukukuna naklettlrcce _ 
i'im!I) yolun!ıla izah etmişti. Arada 13 
ŞUba.t 1942 de is-tanbula. gidecelinden 
bahisle, çantasını ve eşyala.ruıı ahı> o • 

teıle hesabını kesti. Fakat akşam üzeri 
tdcrar geldi ve arkadaşının işi bitme. 
dilinden otelde kalacağını 11e :istanbula 
gitmek karannı bllaha.re tatbik edece. 
ğlni söyledi. 

Bu defa çantası yanında yoktu. Ar • 
kadaşiarına bıraktığını söyledi. 13 Şu. 
ba.tta ayrıla.cağmı söylediği esnada, o • 
teıln çamaşırını yıkaya.n ı.~ın tara _ 
fından çamaşırlarının yıkanıp temizlen. 
dikten sonra mek&ubla ,ıöndereceil acl. 
rse yGıllanm.asmı rica et&l. 

l\lehmedpaşada Şehsüvar solıağında 

15 numaralı evde oturan ve 9eyyar el. 
bi9eoillk yapan Rıza adınıla 30 yaşların. 
da biri bu sabah annesi Hanife ve ka. 
rı.sı Hatice ile birlikte kahvaltı eılerken, 
birden.bire buhrana kapılmış, mas:ınm 
ayatını kırarak onunla. annesi Hanifeyi 
ve karısı Ba'lceyi dövnıeğe başlamıştır. 

Kadınla.rm feryadına koşan Mehmedpa. 
şa karakolu memurları, d:ıya!dan b.ıY. 

gııı bir hale &-elen kadu11arı Rızanın e. 
Undeıı g-liçlükle kurtarmışlardır. Başla. 

rından ağır surette yaralı bulunan lla. 
nlfe ile mı.tice Haseki hastanesine kal. 
dınlnıışl:ır, Rıza yakalanmıştır. 

Bu sabah denizde bulunan 
kadın cesedi 

Bu sabah Ahırkapıda. Cankurtaran sa. 
hillerinde 25.30 yaşlarında kadar tah. 
min olunabilen bir kadın cesedi görü • 
lerek sabile alınmıştır, 

,.ücudunda bir takım yara ve bere 
izleri tesblt edilen cesedin bir ka.zaya 
mı. ~·ok.sa her hanı:-1 bir cinayete ıni kur 
ban gılttiği araştırılmakt,ulır. Müddei • 
umumilik hadiseye el koymuş bulun • 
maktadır. 

Nisan 16 

Suikast davası 
<Baş tarafı 4/1 de!\ ı kasdde methaldar olmadığın ı söyliiyur. 

ayağını çok sıkıyordu. O g ün bu Komünizmde ferdi tedhiSçillk olma.ılı. 
yüzden ayağı nı d inlend irm ek çı n kın ı, partiye dahil olmadıgıııı sörlüyor 
sandalye üzerine uzanm ı şt ı . :. d iyor- ve bunla.ra ce\·ab \'ermek mecburiyetin. 
du. de olmadığmı da ilave ediyordu. Zabıt .. 

Seyfeddi n de ayni şeyleri anlata lar okunduktan sonra Kornilor, bunla • 
rak, obe llerde arama yap ı lmağa baş rın t er cümesini istediğin i söyledi. 

ıand ıktan sonra ömeri görmed i ğ i . Süleyman, Kornilof 
ni, ortadan kaybolduğunu söyl ü • 
yordu. 

Bir menjil 
Bundan sonra dosyadaki diğer 

evrak okundu. Bunlardan b irisinde, 
zabıtanın vak'a mahall inde buldu _ 
ğu b i r mend il in Ömerin çamaş ı r • 
!arını yıkatt ı ğı kadına gösterild İ Kİ, 
fakat kad ı n ı n mend ili tanımadığı 
yazılııydı. 

Evrak jle Papenin b irinci mektu
bu Pavlof ile Korn ilofa tercüme et 
tirilmişti. Reis, tercümana, ikinci 
mektubu tercüme etmesin i söyledi. 
Tercüman bunları anlatt ı ktan son_ 
ra devam edilmek üzere celse tatil 
olundu. 

ikinci celse 
ikinci celse açıldıktan ı:.oııra evvelce 

tutulmu$ :ıa-bıtlar okundu. 8 Mart tarı. 
hini taşıyan ve vilayet makamında Kor. 
nllof sorguya çekilerek tutul~ zabıtta 

şöyle deniyordu: 
İstanbula ,.eldiğim lTakit Alp otelll1e 

Indinı. Karım da İS:anbula ıeldi. Onıın. 
la Büyükdered~ oturduk. 19H Eyliılün. 
de Rwıyaya döndü.ki.en sonra mada.ın 

ÖJeni tarafıııdan işletilen, l. ardım apar. 
tıınanında otuıdwn. Sonra konsolosha. 
neye ılWm. Zabıtta Yardım apartın'8. 

nı ka.pıcısının karşılaştırıldığı ve Kornl. 
!ofla ÖJenfyl ta111dığı '.ı;aydtdlllyordu. 

Fransızca ders 

Ayni dosyanuı ikinci bı!nd inin H 
l\lart tarihli zabıtnamesi okundu. nun. 
da Süleymanla Kornilofun nasıl tam~. 
tığı anlatılı~·or. Kornilof bı:rb,.r :.'\llt "t'. 
lln dükkanına uğramış olm:ııl ı~ 1111 ii;n•c 
ediyordu. Zabıtlarda berber ,Holıiıı Kor. 
nilofu tanıdıl'ı ka~·ded!Uyor, fa kal Kor. 
nllof bunu lnklir ediyordu. 

Dosyalar· 
Kornilof, bu zapta llfl\'t• edilecek btr 

sözü olmadıtını söyledi •e & l'Ia.rt toı. 

rihli Pavlotun do:.tor rapora ukwıdu. 

Raporda Pavlofuıı muayene,1 ı ıle sıy.ıt it 
görülmedlti, umumi adale :ıttı:ıtsı:tlığ ı_ 

na karşı ilaç verildiği yazılıydı. Ve ayni 
dosyanın 2 ncl bendinden hıtşk:>. bir za. 
bıt okundu. Burada istepan l.ı Üınrr ve 
Abdurrahnııuıın resimleri PllvloC:ı. ı:-ö.s. 

terildiğ:i , Pal·lofun bunları taııııuoıil ı'.;ı ııı 
söylediği bildirlllyordu. 3 .Ha rt tar'hll 
dosyada Pa,·iofun tipi hakkındı maltı. 

ma.t veriliyordu. Buru gore Pa \'lufun 
ka.ra.kteristlk, müstehzi b ir tıını oldu;;ıı. 

en i.li. si.cara.ısı içtiği, kahve rengi elbise 
gılydiği , yemekte fazla şarap içtiği bildi. 
rlliyordu. 

Pavıor, bu zabıl.namenlıı terı·ümesinf 

istedii'lni sö_yledl. Bundan so rırı? 1 !\l;trt 
tarihli başka bir zabıt okundu. \'ilayf"t 
mıKamında tutulan bu zabıt i Pavlofun 
bastonuna dayanarak içeri ~· rdiğ-1 . :, ıizü. 
nün Tatar tipinde olduğu, Tıirkıyeye 
1941 de geldiği ve bir daha !tusya' a 
dômnediği, Rusyada 926 da mu.ıllim 

ı numaralı dosyanın 8 Mart ta:-lbll mektebinden mezun oldu~u. 5 ç'lru~u 
evrakı okundu. Burada Kornllof Lenin. bulunduğu, Abdurrahmanl ı. ka.rş ılı< ' ı. 
gradda doğduğunu. 2 çocuğu bulundu. rılmca : «Ben bu adamı lı.ı .ı ıı.'b ilk 
tunu, türkçeyl orta derecede bildiğini, dt•fa görüyorum» ı:lediti, Korıı ilo. 

istanbulda fransızcasmı ilerletmek h;ıln fun resmi gösterlllnce Je: 
Nimet adında bir kızdan ders aldığını, - Tanırım, dediği ve setarellı:ıne me. 
karısı ne Bo.tazlçlnde kaldığını, Bursa. murlarının reslml.-rini 1aıı ını tJ ı~ ı ka.\". 
da çellkpafasta. oturduğunu ı:.öylü~ordu. dedlliyordu. Pa.\•Ior: «26 Şuh.ıttaııh~ri 

KornUof 29.5.941 de madam Öjeni ile dışarı fıkmadım. 17 Şub.ttt.t hıı" t P. ~·~rm. 

mukavelesini feshettiğini, M05kovaya Ge1meğe sefarethanenin ot••m ·ıhi 'i ile 
dönmek için 5 Mutta Ankaraya döndü. çıkardım. Bebeğe giderdim. Orad ı bır 

ğiinü söylüyor ve şöyle deıınn rdlyordu: lokıın :ııtıı yemek ,)emi Um d ur.ıu. 

- Pavlofu konsoloshanede tanıdım. 

Memur stajyer idi. Şehir ıbhiliude be. 
raber ıezerdlk. tstepan, Süleymau ve 
Abılurrahmanı tanımam.» Kornllof sul,. 

Pavlofun hayatı 
7 Mart tarlhll diğer bir :zabıtlı i tJıı. 

(Devamı 6 ncı sayfada) 



·SON POST~' 

Telgraf, Telefon Ve Telsiz eril 
Z t. gı" ve sabun 1 Bu sabahki 1 Türk - Bu__lgar 1 ey ınya dosllugu Askeri vaziyet :J 1 

1 ~~ 

fi atları tesbit edildi haberler «Slova» gazetesi, tarih iki mil 
letin yanyana yapmalarını 

mukadder kılmı§br, diyor 

( Battarafı 1 inci aayfada) ile Finlandiya aJ"UUldakl JWnı körfeslle 
mali bdundutunu anş&lrahm. Fiıılandiyaom Jima.l Nta Juulad.lanna 

iu.ct~ • Amer:ika.lıla.r ıvbi Avrupa d:ıyawwıaı.,. 'ft .aa...lanJMba laWi o. 
aa.hillertne karlı bir tıkarma harekeUni la.rak &'Orecıekleri IDllkavemetier SÖIÖDI. 
üc DUDtakadan yapabilirler: ne alınırsa bu hanıild.I ne kadar .._ 

ı - Norveç p.rb aabillerl mıntakası. ma.nda ya~ıerı de diit1iDülmea 
2 - Danimarka prb ı;ahlllcrilc Da. liu'ım bir mıe6eie halini alacaUa. BlD&,,, 

nlmark.a • Dolanda hu.dudlAn arasında enaleyh, böyle !tir t.etdtbüle 8"7e&lere 

İnşaat ilanı 
Sümerbank Umum 

Müdürlüğünden: 
ı Karabükte yapılacak Şamot fabrikası _intaatı pİ • 

' ·· 't'ba lınmak Jarlıle kapalı yasa temevvucatı nazarı ı ı ra. a . 
~ uıulile ve vahidi fiyat eaaMyle elnıltmeye ko_nmuşlW: 

2. _ ltbu inşaat ve ameliyatın muhammen keııf bedelı 
432,262,24 liradır. 

3, - Ekıiltme evrakı Ankarada Sünierbank Muamelat 
tubesinden 30 lira mukabilinde alınacaktı~. 

4 - M akkat teminat miktan 21041 l~radır. .. 
· uv / 4/942 t rihine müaadıf Pertembe ~-

5. - Eksiltme 30 .. a L--•- Umum Müdürlüiü in-
nü ıaat 16 da An.karada Sumer1HU1& 
taat tuhesinde yapıla~ktır. k meyanında, Jimdiye kadar 

6. - lıtektHer tekhf. ır:r.a ~ bunlann bedellerine fir-
Japmıt olduklan bu eıbı '! r ~e terekküp ettiğine ve 
Dıaııuı teknik teılcili.tının k:;: .duldanna dair yeeika
lıangi bankala1"1a muamele 
lar koyacaklardır. h • zarflar ka.palı olarak 

7. - Teklif ınektublannı avkıb mukabilinde Anka-
ih 1 .. .. 15 kadar ma uz cakh a e aıınu saat e • ,. • li"ine teslim oluna r. 
.._da Sümerbank Uınumt .katit ~l'fler nihayet ihale saa· 

8. - Posta ile göndenlece t 
1

• -.e zarfm kanuni 
tinden bir saat evveline kadar Jelm;t st d!l Yeki olabile-
tekilde kapatılm1f olması lazım B'. ~--~ 
eek gecikmeler nazan itibara ahımny....- .. :Ses,, 

9. Banka ihaleyi icrada terbeltdr. « 
(2740) 

....._ M-d- ı-wünden • • Devlet Hava yolları Umum u ur ug ı 
_. ----~ ~ ,,... . 

lS.4.9ft a.rlbiDcleD ıuwea JıııHa tef.,_ ..... 
AMara - IUı.st 

Sala,P~·~ iMt ılak .. 

' .. 
.Aıtıkara ~ «cıı6ebülb • .. 
Amtara meydıı.aılan «ta,.yare• 

11 .. 
Ellınt ~ •nar- JO ...-· 
EJl.ıat IJılılloft .. ot ...... 

lZ 

gJıuat - Ankara 

.... riell. Çarpallıı9. c.ı-/ 
s-ı clüllıa 

• 
Amerika 
Fransaya 
yiyecek 

gönderme 
pliDIDI 

iptal etti 
Lavalin mevkii iktida
ra gelmesi bu karara 

sebeb o!du 

~eşhur bir Alman 
generali Fransada bir 
vazifeye gönderiliyor 

ı 

l..oadı'a 16 (A.A.) - Alman genmıl 

erirı;ıJen 't'OJl Runsteıd. şark oeııheslnden 

almank Frnnsa1a &'önckrilml§tlr. 

Ank.an l 5 (Radyo gazetcııi)
So{yada çık.an cıSlO'Vo» gazet~i 
Türk • Bu\p.T dostluğuna tahsis et. 
tiği bır makalede, Türkle7"1e Bul -
garların beş aaırdanberi beraher 
yaşadı.khrını, bhbirlcrinıi iyi tanı -
dıllarını, ayni kültür ve harse aa -
bib olduloluını yazmaktadır. Ay -
ni ga~ her iki m"Ilethı m~nfaat -
leri icabı dlan Befk.an sulhunun mu 
hafazasl için ~irliği yapmalarl 
lüzumunu !beliıt-erck; iki memleket 
araıııodaki doştluğun bozulmıyaca. 
ğını anlatıyor ve tarih: bu iki miL 
letin yanyana ya~melarını mukad. 
d"Cr kılmıştrr diyor. 

Cripps Kahirede 
yeni beyanatta 

bulundu 

bulunan ve Bclcotancı ada&uıuı vücuda ya.rdım cd!Jeme4Mkıea batka ıDilhlm lun. 
ı-etirditl mü.ılalaa aahasuıı da lbUva veUer kör bir ~Mla saplanmıt bir 
eden ~I batı Alman.ya atılllert, Ho. vadyette .._... ft "'111 •ınanda ı..tı.. 
landa lle Be~lbıun kesalik fimal ve tere aclalaradaa b4i7i1ık bir luın lurne,. 

pıt> 9dılllert 'ft Dıınkmt De Bresı ıı.. tile b4rl!kie ebemmiyeül aeaı. 't'e -
manian a.ra&mdakl Pn.na ıhnaı aahfl. k~ ete afkın Mr ı.t-UraeeUe 
1eri mıntabsı, hareket ~ ........,. ıWea &hnanta. 

3 - Bnst De Ba.yonne ar.t ındakl .ra belli de. İn«'ilt.ere Maaının Ma11t de. 
Fransa cıu1> sahlDeri mı~ nf:r:I llllJıWeriM mab.bll Wr flbı'ma 

Alman ana Yaianını en kısa lst.l.ka. )'&:PQaak ot-.aret ıoe lmUııı lı&bfedUmlt 
mrıttm \ehd1d edebilmesi. Alman sana. olur l"e bana rire ba laanılıeün detnı 
yUol.D en mütekisif b!r .ha.ide bııJundutu 
ca.r'bi Alma.oyanın aiiraUe ele ceolrll~. olmayacağı da anlaııl,,., l'raua prı, 
bllmeshıe müsaid ve a:rnJ samanda 1ıı.. salılllerlnden ;rapılaccalı 'bir ~lkarma U.. 
cll&ere pik sahillerine ele oot J&kın bu.. reıketı Alınnlar mennde 1ıılra:a daha tu.. 
lunma.sı clola7.UC bu öç mıo&akadan la tSr husuıle 1'"-lrir• de netice S\!De 
İncfU& Amerikalılar lçin en mUuld o kadar büyük .&..a. 
YC7& &h:.anı.,. ifln eu tdıUJreU oJanı Yalnız. İnc'ilb • Amrrlkahlar fofa f"D 

eüııhesla Dr.lnc1 mm~ır. Bıınun ~ln. dotnı ola.catı ank.-'an Ut\ncl mmıaka1a 
Abnaııbnn sart>i A'fTllP&C).akl 25:10 tü,. karşı bir pkaıma U.reketlnio mll't'&ffa., 
mem• :ya.ııl t.biben ,-anın mılJ'on ld. kQ'd IMim&Yttinin pek o udu- ful& 
şlJIJı: ordv.lannın bü.ri\ kısımını bu mm. olmadıtuıı iı*:nı' et.dl meebııri,.u 
iabda t.uf.aoaldan 1l'e Ddoel üncei e. vardır. Zha, Ah .. n llHnllerınln f'D 

Ka.tııitt. 15 (AA,) - Slr 8t&fford bemmf;reUdtl tiçiincö mmtaka Do. ü. büyük lı.ısmuıa ba mın,,....,,. hlw,. 
CrlJlllllS Kablre:re val'Dt.lf :ve Tahnındaıı ctindi clereoe ehemm!7eUekl birinci eattndan im&'_., AllD&ıYar bem 1nl 

mmtabla.rcla sıra.alın 4ahır. .a kunriler 
selen knı tarafından nr.ııanmıtıır. balundUJ'l.Clliı:Jerı san Ye tahmln oJuna. mıntab 8&bllleriDl11 &ahldmlıae daha 

.Kaöire, U CA.A.) - CrJPPS lllnd.ı._ bil" ta.la ebe~ ftll'mltler, bem de Zic. 
1ı&Dd.a a*eri ~&!J'eün lJt olduiıma ~lla • Amerib.Jönn buna P,e bu MCJ. haUmı ~e "' &ync& ıhnale 
söylemiş, fab.t dtişmaA& yarayabilecek nımtablar4aa h:uı&'islne karşı bir ~ doinı tabdld eı&meiJe Olkarma &e:eebbü.. 
elan talalWı w:rmekien odriıım.l,&ir. .karma t.ıeşebbıüılündc bulnnmMarı do~ru söııde llluw.llak elArat ühDe aotru 

Hi""ı.t•niakl ft&ifesl bakllmda olur? Bu na.le aeVlllı ~rme:& lıtolay de.. lleı1l)"eeek lılr .......,a bf1l e.4ıli bir 
CriJJll5, b.aıtt k.alılaeskıe btr rapor l'on. .tlhfu ve bir dereceye lwhr h2Jı:lbte mıiiclalaa ..Wl ~ ~
derdihıl Ye Looclran nntıtı nklt .&.. UYa.bBecelı: lblr oevab ~bnet lçfn hile Ondan _.., ~ .-aı la ..... aılall 
1'tlm Kanarumııilıır. be7am.Ua buluoaea. nrubuun tazallann umumi wı.lyctlm wı Almaan aras11ı1 ~- .._ .ıal. i1.1tt seyt~. 

baJdancb daha esMh mal6mat sahibi llne olan --*i meale ... lıf' •*' 
A k V d k olmak 11.undır. Bhfm ille ba tanda lıac!al' olar. Qmt.i ~ .-ı ti. meri a işi e i maUimatmııa 1'0ktar 'ft Urıri stlnltlttl. mendller lllıelıı:ellaılCll ~ ..ıeU1e 

:möa miitalaMa.r daha zlyô\tle mesmuata mühim ital7an btu~~ rDntle fi. 

Sefl·rı"nı· gerı· m·ı 'tllC tahmine miistenl4dlr. nu sebeble, bu lıarma sa.hlılanna ~'*"" te kahil.. 
~ ele rene iabmtn hudlldlannı aşa_ c'tir. 1$e, biüiin - ııebebler ~lr. 

k. il mayaeat bir cıevab wıereblleceliz. ki ~e Ame.rlkalılann ..-m 
Çe 1 yor r 1oıtHz AmcrikaWanıı bütün kudrei • 

• ve enerjU~Ue blıilkie \clı.nuı deniz ve aa;rta.tı ~ alarak Avrupa ıvb sahille. 
(Baş.tarafı 1 lnci sayfada) hava. kuvvetıerhıden de istifade tderek rlne bir ç*»ma ~bbii§Ünde buluna. 

Peten. Dvlan • Laval röriipne1erl çıkarıma lm'eketin.I !kinci muunya blleeeklerine u llıı*lmal ~Is. 
Loııdra, 15 lA.A.) - ı•ans rady0t;u., karşı yapm.a.p teeebbüs eA.melerl kanaa.. Jt. D. 

Bu Sabahki Sovyet lebligi na sure, Marrşaı Peıahı, amiral Darlan Umisoe eı dotru olacakiw. ZJra. bu 
" M. l.avaJ .nriizao1erelerine ılen.nt et • .uretle hem Alaalıoiana CD tıaııı alacıaJı 
mdc iİllft'C tekrar Vtcby'dl! ioplanmış. .nok1alarına teftCC!Öb ~ hem pı'bl 

Başveldl;n Tork inlDIAb 
tarihi enslitosu hakkında 

beyanatı 

Londra 16 (AA.) - Ri7ter: Bu sa. 
~ ~ .,_ı telıılltt: 

Ooıııılııde de ...ıı ~lkler elma.. 
..,.av. Bılftıat. clmıWDde 17t0t &ealak 
~ ....... .-ı.ı~. ! 

Sırbislanda 
mücadele 

60 esir kurşuna dizildi 
Soly., 15 (AA) - Ofi: 
Aailerle Sııb 'büklımet kuvvetleri 

waaıncla tiddedi çarpıpnalar ol • 
muıtur. A.ilerd.aı 860 JUain1n öl -
d üğü .&ylemnektıedir. 60 MİT kur
p.ıoa di.z.Nmi,tir. Hwtt'bnet ltuvvet. • 
lttinin hylibları ehemmiyetli de.fı}. 
ctir. &.. timalinde bir çok köy
ler Mİ kııvvetler t.ara.fından bo,.1-
t ı!lm.ıttııı. 

Diier taraftan. Hır.vat td>liline 
göre, iltincı Ust-.i alayı, 9, ve 10 
Ni•n güııı1eri Saray Bosna ıim&l 
doğu.unda binwok lr.öyleri aeri al. 
maia muvaffak. olmutlardır. 

mussolini paraşutçuları 
teftiş etti 

...... 15 (A.A..l - ~. DCÜh etr. 
ta Mal18ft rt'mlt ... ;parlllflf<ıö &'fa ta. 
bım«armdan lııuılannı ~ ~-

1-dU'. HtaalEerele:r hakluocla •lmdiye ATnlpada.kl Alman kaYTetlerinln e.aı bl. 
ltadM" lalobir ifşaat yapılmaauetır. :rük k-mı iiftrlerine ~ brm de 
l..avaJ l•önce sulh yapacakmıı .....a.t aWllklan tMdlnle ~ 
llladfti, 15 (A.A.) - .. ;rter: R1M11a,. ve K~a ~ bti7tik bir (.......,. 1 inci aa~) 
hi ~&lan lııa&ı mahf•Uer La.valin yani- 7apmış olarlar. lıab Tarihi E.mtitüeü:o yerine •Türk 

ince ~ Ue nJ.b hn•l.ı~tını inıiJta • Amerllıahlann ~eliiklerılen 1.tild&l ve lnlı.ıllb Tarihi Enstitü. 
-* Almııuıyaıu. laart. taa.l'""Dde iL tıapıal"ak tılbnna ha.rekeUnl bu 1nın. • • . •• 
INı'Uii J'&Pl8Ak J'OlıaMa çok ileri &ide. Wta Wılllnılen Y"PID&TlP ta farua bl. 8Ü» denııme.ı heltlı.ınclakı taknn 
ceğial sanmalltacbrlar, Böı'lc bir ı.a.lrU.. rlaci •rl-•:ra raaı N~ sari> .._ tekrar ok\IDID,Uf ve bwadmı aonr.a 
ti bir 15tili.)-a t~ Fl'ıuaaa sablUerhıln hlllerine llal'll y~lanıu tanıeaenm Barvcldl Dr. R.fi~ Saydam küniiy• 
lı.onuunu•n ~ ~ iaaere ü.ıerlD "' bu ~ rire daha Myöt blı eteniz eclerek fU demeç! yapmıflır: 
wnlııi, lııeflnoi kolıuı Ql't.a.dan kalctırU.. kJmllle cla.ba ceuı. bir ban aabasını •Aricac:latlar. biz bu emtitüaiia 
mıauıı n dolu cephesi tçln daba fazla emnb'et altma almalı mre~nde kanununu öirenirk.en. bundan ev • 
mUııtaıda aaer topbnmMwı leab etti_ bJacıak o1malanı:ıa ratmen Olkarma te. vcl inkı~b der.&eri •ardı. Onun 7• 
rebileoekUr. l\laamıllrih Lal'al büiüa tebiiBbde DUW&tfJlk olthıklarmı ela bu rine bu enKİtüyü kurduk. lamin ele.. 
prejelerinl )'erine ~neı,e ka4ar ara tahmine ilin eJH~. A.lleak. re"* bw ği,ıirilmetıine bendeaiz . mr liizam 
dllıı ı.ir lllt a:t ·~ MDPM>)uaQOJ' JDU\l&rfü.ıyet ~. serene ban. görmüyorwn. Zaten t~f kan11DUD 

Amerika 9eflri seri 41an IOlll'a tabıaWnlk eutreltlleeekleri ne. rulıunda mündemiçtir. Binaenalqla 
çaiıralacak mi? Ucıeler AbDaıQa ft miitıknkleri itin pek 1.n'kılib E.mtitü.ü ıek inde lı.almuı.. 

v~. 15 lA.A.) - Amini bayıııli saıwtu ;mılbl,etlsıde oımara. nı zannederim ki arkadat1mız da 
Lca1!b'Dlııı ~'den SH'I Nınlmaaı caırtu-. Zira, ~ ııablllerlnin ı.-uıe tercih buyururlar. O tekilde kalır. 
b1 __. Man mabfellerde -urni)'dle tncnıs • ~. y&hm Atlas Ok.. .. daha raıa.afık olan 

lıddo ±ıedlı. J'Mli- •mı ehnal kJmı.mda hanlı:~ Bunu mütıeaktb Kizım Kar.be • 
BIHmet 7t1bek malııfellıeriDIH. VlebT ımaı.- Alman ıit.ehı w hava knvetle. lcir •l.ta.nW» an bu takririle Türk 

ile eıfine~ ıoalıleıı tam hıoe. :rlnln Wtfade ~ Öl u Umanlan lstiltlal Savatı ve Türk ink labcı ye
bmnıelıl h-11. ~ bbal eclJlmdrte. ~ ceıelrmlı olaeaklardır ft •1!~ r·ıne Türk iaiklllinin ve Tiirk in -
llkaı aJ1t1 ll&IDMMb Le&h.7'nhı l'eri oa le clalmi we • ...,,. .. u 

tınlmvDMla m.iinaeebeUerin kesiımeai mmı " bu 11ebeb lr ckni kılabıntn denilmesine dair ikinci 
-----· elımad·:ıı.. ..__clol_•akiadır. bir ~ tehdidi m~mel b tı•- ..; takriri okunmuı ve reye konan her _ ,.. - llmaaJ. JQluna lliln&cl etmek ınıre K': • l 
Vidıy fle IJIU'ahMen miinaeebetlerio ~a bft~ Wtanallıl'ınm tbWI baha. iki takrir naı.a.rl dıkkate a ınmıya. 

k'eıdlmr8 Ye bhr Pransıdara ılestftlen_ mna .-Re do!nı yapmak btlyecetdt:ri ra~ k:-n~ t6yıhaııa ayneD kahul 
meal mmellelerindıe blrook f&ra'ııi7Cler- ö. 1leTlfıme ~ ele alllant iSTee edıl!rnııtır. 

ne ~ - ile, i7f haber alan liiliiiliiiliiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii••-·······-.-.-• ., •• -.-.-.-. -~ -. -. -. -, g7U1dar, lbtJyatlı cl&TraDm&b 'fe ba ,ıııı1 

,.._ mnıııı-.1& ~e Mnnamatı Harbin tıeti. ean'atın kudreti; atkın e.z.mnetiDden yanatıl.n 
~ ~lt'Gddedlr. büyilk. e9el' 

::! :,:..:(~~u 1; E Ruzvelt Mihveri yenmek vaı~ .... 7't1.ıtr - Fran - BU AKŞAM LA LE Sinemasında 
Anbn me)'daea ~att> 11 H İÇİO 3 S0R8Je ihtiyaç aız Afmmı münasebetlerinin baıılı-
Anb.ra ,,ehre cete*a .... ld .... . f ca ~i Vatinetonda umumiyet s o N 1E:9 N 

kf1l ..- , t5 * m11mn oWHil _., uo - O ugunu SÖJ Uyor k .anıldığına göre Franaız donan.. '~ PMaı- (ilıalert AnbrMan Aclau , ak b . lm k. d 
blbeakUI'. «!688.4415• (Bettarafı 1 inci aayfacla) ~uının ı ell o a ta evam e • KİPLlNG'in bütün dünya hanlarına çenilen ~;~;;;;~-;-;~;;;~~~;:;:;~~~~;;;~:;;;;;~:~;;~rı~:7ı~::~:,:,:,;.;.;.ıı ~ kin 1kt io .-e7e lhU7af ol. dıyor. RUDY ARD en b::..::ı.. Me'l'i. '; 1 1 Wımo. böttin Lltlıı Ameriu mem~. incllWere söre "V u.a. [ ı 1 Belediyesi lanları Jı:dierl dl~ mümeuıuertac ha, .. _ Londra 15 (AA) Daily RONALD COLMAN'in K~.m!=.==- • l ____ !s:t~a:n~b~U=-=:.:..~----------_. ~. B.anoelt, safere olan mathk E.xpr>eesi.n lı:.eyd.etti.ğ~ bir habere uur-

lt.lmlldm.ı lfsdıe tıclft"dl demiftv ki: göorc, Hitler, P~taının Alman fab. I O A L U p 1 N O'nun Yeni bir laayat yanlan 
~~ J-.aJ&bllecıe.llDe e_ rika1arına 500.000 ~ij)le~is ve .ız zaf•idir. 

:mlu olmı11aııs lç!n '-1, belkJ de öç sene müt.eha.seıa i,ı;ı göndCT hne•ı. tekli - Heyeoanla tit.remelc, takdirle ağlama1' zevk.le •~ bazıda. 
liamdır. Bu medenl:reCtn 1~ fini redd~t ol~ı.nı vcsııc ya• nını:ı.. Progr ma ıl.aVoe ol.rak: 
Jımcll1D tanwmllıe kaa11m. Hepl:mill fec!a. parak kabınede değişıldılı:. yapılma. WALT DlSNE.Y'in en aüzel RENKLl MlK.l'ai 
kirbklar ~ fabe. llOQ11DÜ ıa. aını bir ultimat~~ iatcmiıtir. Ult:fen numarah ycrkr"nlz.ı erk.enden hpetınız. Tekfon: -i359S 

ın, ~ u. ıarmı kllrenln Jlerha.n. Tımes gazcteaını~ Fre.neız. .hu • '--------~--111!11•~-~~~~-------ıt bir k1BDll Alman hWınt,eti altına dıudu.odakl muhab n, b r Jng 1. z. - 1KıNc1 HAFTA 
taUirclc cıurumuıı n...ı olMıaiJ. Amerikan c;ık.a.nna hareketınde ~-----~~-m. -....-1-- Fran.sanın elindeki l>utun kuvvet • 

nı4-oe -~·,,,....--· d v· 1ı u da ELBA..,..R •'da Ba h&Nn SOll1lD4a. Mihnr ıentı•lk. lcrle muke.v~:tt e ~cgı ~. vlni .lı•& ı&a. 
lıt'et1 ıolana ~mat faali. Almanyaya ıı;at temınat veıutg ve o T I 

ten ~ıtı 'fakH. bttth clibı7a4a hatta Vicb.y'nin kım:ni acf~nberlik M E ç B U L D il B :peıUae paca11mm ~pmak l(ıhı, pl8nları hazırlamakla olduğu hak • 

:.:;.Wer ~a MıkrM' llir mecılla kındıa bir babcrri de i.btlyal kaydile M~raklı, lıe1ecaııh nnsalsls film Tiftte Söllti. 
vennektodir • 

l 

. 
.. 
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6 Sayfa SON POSTA 

nilcast davas1. 
<B~ t.arafı 4/2 ele) . .vara~1e tıaoibi adli doktor Beh-

bulda evrai nıcmurluiu ;:;Lajiyerlıti )'aP. lçet, k 1 ' .. f ·· ·· d k H 
1 

• r moıoJı pro esoru o tor a-
tığını, memleke.lnde av:.ı cıu.lilnl, fakllt bo t fınd h 1 l 

Tu 
.. ..._

1 
..... •-J ara an azır anan rapor ar 

silah kullanma.dığını, •a y ..... e swo okunmuştur. 
yaı,ınıat.ııı oldugunu ve meb'us si.tara. H · ı_ • d h. d' • • 

1 
er lK.l rapor uzun u ve a ıse-

suu çok beğenerek bundan ıçtıtLni. ara. ·1 ••t L b d '--1 hd d . • . . .. .. y mu ca11.ı orta a K'Cl an ma u 

«- Sulkaad ismini alan bu dava bak.. 
karıda uzun söyliyeceklerim var. Fakat 
bU&"ün yorcunum. isterseniz bir kısmını 
söyll~ylm. Bu l.~e kat'iyen hiçbir ala. 
kam yoktur, ohn&mıştır ve ıılamaz. Bir 
trl\jedi ve komedl·adan ibarettir. Şantaj 
l"lU'dır. Hakiki tahrikçiler henüz buluna. sıra en i.la. da lçt.iflnı soylüyor ve: 11İs. .,_ l 

d 
, tah lk ldlr ,.

1 
d .... 1 vesıı.a ara dayanarak etraflı surette 

na ıa. r eser ... ey ana. çı.aar. h 1 l t . az r anmış ı. 
ma.1: Türk adllyeslne diişer4 diyordu. . 
Bu t'SDAda Kornllofun lçerl alındı(ı. Pavlofun rıcası iizerine 

mamıthr,, dlyettk ilave eUl: -
,,_ Abdumiliman 3 :\lart tarihli Is 

tJt'Y&bında bıa sulkMdle Türkiye ile Al: 
llJ&D)'Mlm arasını a.çmak n Türkiyeyi 
harbe sürüklemetde n bu suretle de 
prolotaeyanın za.f'f'rlnl temin &"aYesi &'Ü.. 

dül~ür. 

Baş, diş, hezle, grip, romatf zma 
pa,·lofun kendisine cöz işareti yapiıit ı ki b 
ilivc edlliyonlu. Zapta ıla bDlldan ~:ı.,_ yazı aıl me u 
ka. Pavlofun: <( Bu iş~ bir talırlll vardır. Hadiseden sonra Abdürrahma. _ 

Nevralji, Kırıklık ve Bütün Ağrılarınızı 
İcabında günde 3 kate alınabilir. 

Derhal Keser. 

Komilofun da bir tahrikçi olması müm.
1 
nın SUl:cymanı Ankaradan lstanbu. 

kündiin dedit1 kay:ledill:ord~. . 
1 
la ç.ağ.ıran mektubu okunun~a bun-

PaVIOf UR >ahtekar11k ırldıaSI ~akı ın.ızanın -~den Abbas oldu -
gunu reis Abdurrahmena eordu. Ab 

Reisln bu zapta ne dlyecdhıl sorması dürrahman dedi ki: 
iizerlne Pavlof: 11- Bana Anna, Abba.s derdi. 

- Ben &"ÖZ işareti 7apmadını. Bil u.. 
bıtlarda sahtekarlık nrdır, dem~Ur. 

Birçok kimseler beni bu isimle ta.. 
n:rlardı. Ben de Süleymana bu im. 
za. ile yazardım. 

eeYaltmı «- Bu mektubu Süleıymana Pav 
Re~: . 
- Aksini ılsbat edebilir•, 

yerdi. 
Söz tstlye11 müddelamuıni Cemil: 
- Bu zabıtları blz tamıiın ettik. l\IÜ. 

saade ederseniz arkada<pm cen.la ~re_ 

cet< ... dedi. 
Ayağa kalkan Kemal Bora ıunlan 

&öyJedl: 
- Pa.vlof memurlyetlmh hakkında 

lofun ricas1 üzerine mi yazdınız~ 
Abdürrahman cevab verdi: 
«- O istemi~iıı 
Bu s!rıııda Abdürrahmanın avu • 

katı aöz alarak: 
«- Pa.vJofun ricasile değil, em.. 

rile ya2'ffilştır. Z i ra .A.odurrahman 
anla~ıl ıyor ld kendini tamamen bu 
adamlara kaptırmış. s· r tazyik al -
tında hisler in in cereyan ett' ğini 
bilahare öğren~eğizıı de d i. 

.. Ha.val"r LozuLu,, 

aj:1r ve çirkin tarhlerde buluıuauştlll'. 
l\lak2.mınız bu t.M"b.lerde bulunmaması 
~hı Jluın relen ihtarı yapmıştır. )IÜ.. 

d.afaa haklnııa karşı hürmet hislerimizi 
rerl bırakarak cen.b nrmek zaruretin. 
deyim. zabıtların bazılanıa ıtlraı: ~ Müddeiumumi sordu: 
sahtekarlıkla taY5if ediyor. «- Süleymanln Abdürrahmana 

Müddeiumumi sahtekar\ıl< v~rdiğ~ c:v~bda ~ava:ar bozuı~u 
• • • dıye bır tabır var. f ensıb ederseniz 

kehmeSIRI nefretle reddelt !bunu izah et.sin. Zira bu mektubun 
Bu esnada ~. tucüm.aıı nsıt.aslle yazıld:ğı ~e"'.simde havalar hiç de 

Pavlofa daha ıerttbU oturmasını sôJ'le. boz~~ deg ı ld~.>ı 
a.ı. Müddelımıunü devam et.tl: Suleyman ızahat. ;erdi:. .. 

_ Sahtekarlık Türk adli maka ı:ı 1 ıc- Maksadım ıçımdekı şuphe _ 
nın teneuiil etmlyecdi bir ~eyifr."''Iü:k ?c.n Abdü.T11ahmanı .. habe~dar. e~mek 
adliyesi Jaer ~I. her ulı.lkaU ıne)dana 1 ıdı. Ömerın bana soykdıkLerı~ı ha. 
çıJ;.ana:r.yı şiar ittillaz elm{ot.ir. Pavlofan tırl:)'Ordum. Ortada bulan:k bıır ha-

• va vardi.» 
kalla.adıi'ı sahta.arlık kellmeı;ini nefttl R . d 
Te Jstlkrahla kendisine iade ederim. t. els Ôor u: 
fadele:r asılsızsa AbdurrahıllMl Jıuzuru. «- mer .~ana K.omj.Jof tara f:n 
nuzcladır. İcab ederse l(f"n.dısine sorul. dan gönderildiğini ve Fon P:ıpeni 
sun. Müdafaa. hududunu :ecuüz ede. öldürmenin bahb mevzuu olduğu. 
cek mah~yctte sö1~Ulnıeweslni hııı;na. nu söylemiş miydi? ıı 

<<- Ömer bana auika.sdden hah 

Bundan sonra Abdarraıuna.nın vekili sotmedi. Fon Papeni tem· zlemek 
ten bahsetti.ıı 

tan rica ederim. 

süz ls1ed1 ve ŞUAiarı söyledi: «Salonda gülüımelen 
Bunun üzerine Süleymanın Ah -

dürra'hmana yazdığı mektubdaki ta 
rih bahis mevzuu oJ.du. Süleyman 
tarihin yanlış yazılmış olmak ihti. 
malini ileri sürdü. 

Reis: 

- Çok nazik bir meseleden dolayı 

suçlu mcvldiRde bulunuyoruz. Sahte 
denen evrakta mUTekklllınln de imzası 
vardır. l\Jüvckklllm, ölüm karsısında 
bütün bakfkatl Türk adliyesine aıılaı. 
mış bulunuyor. inu:ımız bulunan e\Tak 
ha.'kStındaki sabteklrlık iddiasını 5'ddet. ıt- re:ldederlm. «- Sizin dükkanda duvar tak... 

TahriKçilerin muallimleri 

Abdurrahman bu beyanatı ile h~m 

kendi5ni hem ele hocalarını ele vermiş 
bulunuyor. Gayet bariz surette anla~ılı. 
yor ki, Troçkistlerin külli7atından alın 

mıştsr. Bunıla.nn ,ayeleri rırolotaryam~ 
zaferlle koıiuııma.khr. Ta.ınamile saçma 
olan Abdurrahmanın beyanaıtt manasız 
dır. Zira So.,.-yetlC!' bugiin ölüm diri~ b 'I .ı~ ı e ..... ret ettltim adamın paltosunun 
hayat mema.t uturunda laa.n döküyorlar, parçası ve şapkasının ayni idi. Tepesi 
namu.s w ~ret ve 1.sUklil ıotn çalışıyor. :r'Ul-a.rlak, rencl yeşillmtrak idi. Kara_ 
!ar. :\l:ıhke:menln nazarı dikkatin! celb kolda ba.zı rotografları ~österdller. Bnn. 
e'~k bitcrbn H bu tahrikçilerin muat_ la rın arasında Ömerln re..mi yoktu. 
!imleri Türit dekll:Ur, mmyyen bir .ıa. )~inci ı:-ün rösterileo Cotograflar an. 
matı Türk olmuşlardır. slnda Ömeri tantdım. 

A'manva da obb1llrler, t alyan d ıı o. Rıeıls: 
labUlrter. Bu ln.cıa.nlann ntan mefbu. •- E~UU lfa.cJonde Komlloftan 
muna ve lc'lmai terbiye ve şeref mf'fhU. bahsetmemiştin?• 

mt•na yabıncı olduklarını cörüvomm. süıeyman blrlnc1 ıradesinde, Papetı öı_ Korni lof hadise yerinde 
dürülürse. Tiirklye SovvPt ittlfali• ~ı. - Evet. yemin ettim. Dotrw.unu söy. 
rafına ceçml' olauktlr. Bu .,uretle Tür. luyorwn. Mahkemeye &"elinceye kadar 
kive ile So,·yet Ru-ıy:ı, Almanyay~ kar-;ı ı K.onılloru gormeml')ot.im. f'akııt burada 
mütk!hld bk CC'flhe te~-lı.II edrC"Cklertllr 1 ınaznwıları tanıyıp tanımadığımı sor. 
dt"mls idi. Acab:ı lk tahkka.t sırasında dunuz, o zaman &"ördüm ki bu adam 
~ii1eymanın if :leler! diye bunları k'm hi.dlse &'Ünü bir otomobil •Qİnde or-.ıdan 
öyltrnl$ Siile)nıanm yerlnf'. ı-«ıiyordu. 

Troçkistler 

Beyli« ve fena ezbeclenmı, ifadeler, 
bwıuı:ıda ifllraıım bıiyüklüiüniı Kösler. 
mdc iaüyorum n istiyordum ki, benim 
ve arkada ıının şu oturdutumuz ma7_ 
nıınlar sırasındıa bu lşl aa,71rlıya.n kö.ü 
hocaları. Tr09klstlerio Ye chrüm şerik. 
lerl otursun. Dlter söyUyeceklerlınl 

bili harı: arze~tlm.• 
neis sordu: 

- İyl<>e tanıyor mu.sun? 
- Evet başı açıktı. Bir otomobli ı. 

çiode idi. Şorörün yanın.da oturuyordu, 
toförün b:ışı da açıktı, enu da. rörsem 
tanırım. 

- Otom-0bll na.cııldı? Ne nnkte ldi? 
ŞoförWı tipi ecnebi mi, 1oksa Türk tipi 
mi !dl? 

- Otomobil rlşne cürıitü reng-Lnde 
93:> modeli bir Forddu. Sofôrü ecnebi 
tlpltW.e ldl. 

Sovyet sefareti otomobili 

- Bu o:umobill tanı.yor musun? 

- Pavlof, Ömer!, Slileymanı, Abdnr. 
rahm:ını ve İ!il.epanı tanun.ayor uıu? t. 
radeslnde ısrar cdlvor mu? 

Pıavlor t"evab ftrdi: - Tanı.yordum, Sovyet sefaretine aid 

.. - Siiı>hesiı: kanlim ki mahk1':11\enln S20 numııralı otomobildir. 
tahklka.tı bu iddiamı kvsl\: ed""<:ektir... Kornilof eöz aldı: 

ı•avıor bıı ırada maı.nun kısmına _ Sovyet sefaretinin otomobili 
dönerek e'rala bakıyGr •e komı--asını • .... w .. d w Jd' .,... 

1
vışne çurugu egl ır. 

o tanıra tevrlh ediyordu. Şoför Fahri Uçnr sözüne devam 
Reis - Neye arka ·a dönüp ba-kıyor. etti: 

bana bakacah dbe. ihtar •:ttl ve J>avlof «- Belki bir gecede boyayabi
ya.n tarafında a!Tt hissettiğini. bıstn 1 lirler. Ben 12 senedir Ankarada • 
oldııtunn söyledi ve ilave etU: ylm. Şoförüm, bütün sefaret oto -

Reis: vimi yok muydu~ ıı 
- Bu gibi fsnadatta balıınanların <ı- Vardı. Fakat bizim çırak 

ka.nun nuarında ceıalandırıbcdı, me\·. d ikkatsi:zdi. Takvimin yaprakları _ 
:tııa.ıımnm ı.n ,ıı.ı lsııadata müsald ol. nı kopa.rmazdı. Hatta hukuk mü~a
m:ulırın sörltyettk mamunlau. anla. viri Ziya ibey vardı. Her ge.Uşinde 
tıldL bize bunu hattrlatırdı.11 

~- Bomb:l hilylik tlçlye değil, bblere mob ilerini ve numaralarını tanı -
111'•1m• tır Runu ileride lc:bat rdf'r.Pll''m 'il rım. Sovyet sefaretınin 320 No. lı 
AbdUr ·ahın3nın mukgbelP.Sİ arabas: vişne rergindedir. 

Gri olan 326 numaralı arabadır 
Bu iddialar ii2ıerlne Abdurrahman so:ı 

aldı ~ Pavlofmı kendisine karşı olan 
boş yere sarfedilen pyret ve hürumla. 
rl\ müdafaa sıra!iiında cevab vereceğini 
ifade ettl ft Abdunahmanın avu!tııh 

bu iddialara mukabele lçtn hazır balon. 

ve Şevııoledir. Bir de eski Merse -
desleri vardır. 320 numaralı oto -
moib ı l i n önü nikelajdır ve iki te. 
kerliği k•rmızıdır .. Reisin ifadesi 

Okunan vesikalar ara~ında Kor ~ 
nilofun. Beyıoğlunda Madam Ojen 

Reis: Mahkeme huzurunda mü. Abdullahın evinde pans'yon kal -
dafaanln nezih hİT lisanla yapılma- d:.ğı sırada bir hafta kadar ortadan 
al lazım geldiğini, işin tezvir ve is- kaybolduğu, bu key\b<>luşunun 941 
nadata döküldüğü takdirck Türk Teffinisani ayı hidayetlerine doğ • 
kanunları mucibince bunu yapan ru 'V'Uk'bulduğu, madamın merakla. 
hakkında lazım gelen tedbirin alı. ntp konşoloshaneden eorduğunu ve 
nacağını ve hatta icab edense İsna- aparıtıman kapıcısının konsolosha -
datta bulunanlar lcim olursa olsun Mye gittiği :zaman Komilof'un o -
hakkında kanuni muamele yapıla _ rada bulunmadığı ltaberini aldığını 
cağı ve buna mevzuatımızın mü _ tevsik eden bir :zabıt varakası o • 

dutunu. mahttemenln milsaadf!!ll olursa 
cevabtannı &"elettk cel'itde l&l"Zedecc~nl 

soyledi. 

Komilof buna karşı kendisinin 
şoför o\madığını, makineleri tanı -
yamıyacağın:, Süleymanın kendisi
nin bulunmadığı E.ylul ayında An. 
karada olduğunu iddia ettiği gibi, 
hiç binmediğı bıT otom~bilden bah 
seden bu şoförün ifadesini de ka • 

said olduğunu söyledi. kundu. 
Reisin bu ifadesi yabancı maz. Pat'ıyan madde 

nunlara tercüme edildi. 

Yusufun dükkana önünde 
Bundan eonra diğer zabıt vara.. 

kaların.ın <>kunmasına devam olun. 
du. Pavlofun tütüncü Yuaufun dük.. 
kanından enala sigarası aldığını. o 
sırada Abdürrahman.ın orada bulun 
duğunu, Yusufun Abdürrahmana: 
«Bu adam ~veaine göre Bu~ar ol -
mak ihtimali va.rdırn dediği, Pav. 
fofun sigara aldıktan aonra ayrıl -
dığı: Abdürrıahmanln arkasın<:lan 
gittiiini, bir sokak içind.e buluştuk. 
larını, bunun Yusuf tanfından gö -
ru1düğü ve bu sırada k.ıaa boylu, 
gözlüklü, orta ya~lı bir kadının. le.en 
d ilcrine Hti'hak ettiğine dair :zabıt 
varak'ası okunub da hülasası Pav. 
lof ve Komi1of'a tercüme edilince, 

Pavlof: 
- Belki o dükkandan bir sigara 

alm•şımd~r. Fakat AbdüJTahmanı 
tanımıyorum ki buluşayım, demiş.. 
t'İr. 

lrana adındaki kadın 
Abdürrahman iae lrana adını ta. 

şıyan bu kadlnlll simruıl, giyinm · ş 
tarzı hakkında izı:ı.hat vermiş, fakat 
kendis' ne bilahare gösterilen tütlü 
resimler aras•nda bu kadının fo -
toğrufisine tesadüf eylemediğini i-
lave etmiştir. 

CurmUfl~eşhud zabıt 
varakası 

Müteakıben buıvardakl infiliık 
ha'.li esı 'hakk1nda müddeiumumi • 
ni.n hazırladığı cürmümeşhud zabıt 

llli.dl e gilnil bulnrda 11atlı:ran mad. 
denin tnfllix kudreti çolr :rük'ek 'f'I! J, 

4 kilogram ağırlıtırida dlna.mıt veya tor. 
pil fasilesinden bir madde ulduğum d:ı. 
lr Fen San'atlar Umam :uüdürlütünün 
raporu okundu. Bu rapot'da maddenin 
bir maka.aiuna I~ ateslenebileceil tas. 
rlh edOmt':kte hlt 

531 numara·ı otomobil 

Mü.teakıben iddia makamı Pavlofun bir 
pıı 531 numaralı plikalı otomobllle 
Dolmabalıceye cettlğinl, ora.dil\ Abdur. 
rahman bulundutunu söyllyerek bu oto. 
mobilin kime ald oldufll'nun billnmesJ 
l(ıln Ankara Em.niyet Müdütlütünd«-n 
lreyfiyetinln bir tedere ile soruldutunu 
ve alınan oeva.bın oTiınma.sını riyaset 
makamından rica etti. Ge-len eevab o. 
kundu ve bu otA>mobllln Sovyet eJçllltt. 
ne &ld bulundutu tezkerede blldlrill. 

yordu. 

Tabar ca 

Hadise yerinde parçalanmış olar.ık 
bulunan Valter tabanca ının da silinmiş 
ol:ın numarasııun yapıla.o te•kik net1ce. 
sinde tesblt. ~ilt'lltı 178190 numarayı 
t:ı ıdığuun anlaşıldıtını mahkeme reisi 

ifa.de etti. 
Okınıan bu ,·esiknlar hakltın:la ma:ı_ 

nunlardan bir söyliyeceklcrl olup olma. 
dıl':ı sorulunca, Pavlof tabfbi a.dli ve 
kriminoloji profesörü tarafından nıiışte. 
rcken ve profesör t:ırafındım ayrıca 
mUstııkfllen yazılan raporlann faraziye. 
'lenl<'n ibaret bllluncluğunu söyledi. 

Pavlof alAkam yok, diyor 

Pavlof süzüne devamlM 

Amme şahidleri 
Bundan sonra Aııkarada \ıu\unan im b 1 de . w•ı ı' .. 1 dı' - u e mıy~eg n soy e • 

me ,ahidlcrinin dlnlenmeshıe btşlandı. fn·hr'ı U b dd k ı 

t 
_ .. çar u re e arş : 

lk olarak hidlse pnü ı>rada ctzmeğe O f" .. L .. k d .. «- şo oru [lugune a ar goT. 
çıkmış bulunan Bayan Blclin Tokgö7 dı'm F k , 1• t bı'l b me . a a. ayn o oıno e u 
dinlcnıli. Bayan Blı'ün bacll!le pnü nf'. sabah istazyonda rastladım. Biz tak 
\er gönhitünü tıtrarlıca anlattı Ye ha.dl. ·1 şofo" 1e · h • _ t t t 0 s r rı uıusı ve scı:are o om 
se<kn blraz evwl Mr o'-0mobilln dıırdu. billerile çok alakadar oluruz. Çiin
ğunu ve !('inden dört k1'4nln lndlkinl ve kü makine yağı bulunmuyor, on -
'bir müddet arala.rında göriişiülı.ten aon. lardan daima 3 z yanmış yağ alı • 
ra bnnlarm aynldıklarını lliÖY~ı. yoruz ve rastladıkça yaklaşıyo • 

Şoför Fahrin: n ifadesi ruz. . . . 

Ö 

Reıa phidın ifadsını tercüman 
ı:. aaer Tuk1adıo yanında durarak arabt~ vaaıtasile Pavlofa. tercüme ettirdi. 
... um mı d yoen $0fOr FalLrl şu izaha ı 

1 

p 1 f h 'd' 'f d · · k . av o p ı ın ı a esınln ·açıncı 
verdı: defa alındığını <tOrdu. Şahid bu de-

c- H ~ubat. sabahı lstas,yondan blr f """:. .. 'f d 1 bını · . a u,.,ncu ı a em o uyor ceva 
ka.dıo )'Olcu aldıktan -ıenra Yenişehir. d · ver ı. 

elen ileride bıraktım. Kavaklıdereye Vakit g~ikmişti. Yarın sabah 
dotru &"lııliyonlum. Yolda ı Unde radyo 
akiinıüllUörü büyüklüiünd• luımızı blr 

saat onda muhakemeye devam e • 
dilmek üzere reıs celseyi saat 

ezbe l&l'ılı cötaiine ya.pışılıı. bir surette 22,30 dıa tatil etti. 
taşıyan bir adam rördüm. Bir müşteri Esas tesk"ılAt kanununun 
buldutwnu zannederek küçük kornayı , d 

59 uncu madde3i ~ldım, önüııde durdum. Bana bakmı. 
7ordu. ikinci bir korDA üzerine bana 
dikkaUi balttL Ben tle ona i>alı.tım, ba. Son Posta - Pavlofun t!ad<"slnde ba 
şmı 7ukarı doğru kaldırarak yürüdü. b!.ettitı esas teşkilat kanun11nun 59 uncu 

Durmadım, Kavaltlıdereye rld-erek nuk. maddesi şudur: .. ucrkes mahkeme huzurunda, hn _ 
kukunu müdafaa için llizum ı:ördüğu 
meşru vesaiti lstimatde serbestlr.» 

t.anın yanındaki taksi bekleme yerinde 
durdum. Bu sırada bir inril~k sesi geldi. 
JI&dlse az :r;anı1Ulda belll o1Ju ve emnl. 
yet müdürü ve birçok z:ıbıta memurları 
oraya ccldiler. Kendisin! tanıdığım ko. 
mlser Osman d~ orada idi. Yanına gl. 
derek hadi e yerinden geçerken rördll. 

Bir yaramazın marifeti 
Şehl'emlninde, Ereğli mahallesin

dıe Börekçi sokağında 24 numaralı 
tüm kırmızı beze sarılı clsnıl t:ışı):ın evde oturan 13 yaşlarında Burhan 
s:ıhsııı ortada görülınedl~lnl söyled:n. adtnda bir çocuk dün evlerinin cİ
Bcnl~e alakadar oldu ve beni karakola varındaki oreada oynarken fırlattığı 

taş ayni ye'r ak.inlerinden 7 yaış•ndl 
p l\ k ilhanın bı:ı.şına isabet etmiş, tch-
a o parçası ve şap a likeli suııette yaralanmasına sebebi~ 

Ka.rakoldn ı:önlükltrlm! anlattım. 2'1 yet vermiştir. 
Şubatta ildncl ifademi verdim. Bana ilhan ıtıedavi edilmek üzere ha _ 
parçaln.nnuş palto parçalarını ve bir taneye kaldırılmış, vn.k'a etrafında 
, .. pka cösterdller, bunlar o cün otomo. tahkikata başlanmıştır. 

g"ötlirdü. 

• 
L 1 l2A 

Sümerbank iplik ve dokuma 
fabrikaları müessese!;İ 

müdürlüğünden 
Müessesemize bağlı Anadoludaki fabrikalarda tavzif 

edilmek üzere, 
300.- lira ücretle operatör ve dahiliye mütahasaıaı iki 

doktor alınacaktır. 
Aranılan §artlar: 
A. - Şimd:lik aıkerHkle alakası olmamak 
B. - Yatı 50 den üstün bulunmamak 
isteklilerin; Ankaradaki müessese müdürlüğüne ti fa 

ben veya tahriren müracaat etmeleri lazımdır. 
«2741 )) «4567n 

Devlet orman işletn1esi Karabük revir 
a ııiriiğinden: 

8000 metremikap kayın 
maden direğine aid nakil 
işinin açık eksiltme işi 

.. ı - .Devleı orman Lı;letmesi Karabük revir amlrllilne merbuı Karat.epe 
bolresiııın Karatepe ormanlarının Yörük deresi. Cobl, Kocakuz ve Girenee 
Örlük mevkilerinde meveud dalD&'alı tahminen 8000 &ekiz bin melre miki~ 
kayın maden direklerinin nakil işi açık eksilt.meye çıkanlmıştır. 

2 - Bu direkler birinci maddede rösterilen yerlerden alınarak bu böln ha,. 
dudu Jçlnde YörükderesJ. Girenpınar •e Gfrentt deresi rampalarına nakil .,. 
..ınk halinde tesllm edileceltUr. 

3 - Acık eksiltmeye çıkanlan SOOO sekiz bin mettt mUıl.b K1171n dlreklerl_ 
nin nakJi için beher metre mikibına takdir olunan kıymet yedi lir.adır, 

4 - lUuvakbıt teminaL akçesi -. 7,5 hesablic •200 liradır. 
5 - Bu lşe ald açık eksiltme şartnameleri Ankar.ıda orman umum mü 

dürıütü ile Zonguldak orm<1n çevlrıe miidiirliifilnde YC K rabük devlet orma; 
ışletmt'şl rf'vlr i.mirllğlndı:kl dosyasında. mevcuddur. 

6 - Eksiltme 21-~iııaıı.HZ tarihine rastlayan Salı günil saat 14 de Kara .. 
bük devlet orman Jşlet.me!ll revir imlrJlii blıusında toplanacak olan komlsyoD 

huzurw1da icra edilecektir • 
7 - isteklilerin ek ıttme rününde teminat akoelerlle blrlikUı reYir f.mlrılit. 

ml,.c müracaat etmeleri !Uzumu ilin olunur. "4289• 

İstanbul Levazım Amirliği !')atin Alma ' 
Komisyonu ilan~arı 

Bt'hcr kilosuna 33 llra tnhnıln edilen 40 kllu Gom nol Udncl ı lın:ıcaktır. 
Pazarlıkla ckı;Utmes! 21/4/942 Salı günü ..aa.t 14 de Topb netle Lv .• \nılrlı.ği 
satınalma komisyonunda ) pılacaklır. Kat'i tcrntna.tı 108 Urııdır. isteklilerin 
belli valdt.te ı:omtsJona ı~clmelcrl. (691.-i585) 

Beher kllo una 55 Urıı. tıılımlıı etlllen 30 kilo ınantol ıılın:ıca'ktır, paz:ırlıkla. 
eksllt.mesl 21/4/0<12 Salı günu saaı 14,30 da Toph:uıedc Lv •• mlrhği .... ıın:ıt. 
ma. komlsyonundn yapılacaktır. Ka.t'ô temln:ıtı 247 lira 50 kuru tur. istekll!erln 
belli aa.Ue ıtomlS> ona gclmclerL ı G92.45SG> 


