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Kimsel; :U,Jat.ımut:k ,., .. uıı-
tie\"C de alcLı:uu um~ u •::alış1 ılc. 
Eğer hir lngilİ'L H Po<)~, lk 
tuzağı '1!. .. «la bıı•ı.t tliı~l't k 
t:chlil«'biııc manı1 ln:l•mu. oı· 
ilHyı-.ek, ~ iiz 'mrc k••ıutimr~i 
te!ldnh·N' "· qıbrııır) ohu duk. 
Hor haJllt> ıııuiıırH1' ! tdılikc
lt"re knrşı tdfv; c<i,·nlt\I' ':ı-~'l 
huna~l.n daha :ıiyudt• Rnlmclt> 

Yaun : H~seyin GahiJ t ALCln 

A lman r .. d,}osu bizım iyi
liğiınızk ıwk meşgul o
ıuy.)r \ c bızı ald.ıtmak 

12tivcn ba<.• devi Uenn b ı m •. k· 
tıatlıa.. ba.svurduklan tcdbideıi 
anbtıvoı ·Alınan ı ad~ o una gö
re BolŞc\•ıklcrlc lnr,ıl zlcı bizi 
tu~ağa <..nişürıuck için. t üı lü tür- 1 

lil <'arekr dü ün-ncktcdırler .. 
..Mcseb. muhayyel biı tchlıJ,('y\_ 
itarşl Tiirkıyenın koruyucuöu 
gibi !>ir t.'tvır t huın ı.1:.-rı 'ar
dır. Mün1sebc-t .ıl .n nlma...,ın: 
"'.l'ürkivennı h "İlll ~ı.:yJen kur
kusu olmasın, hız uııu ve bılha.s
"8. Boğazlaıı h(t 1navüzt' kı11~1 
toruyac:ıgız" dc~ıp dur yoı hır-

.. m19 .Alman- l\ ı t l ı~.ı ıll 

verdikten on u ualı :lr ıı-
vor: ".A.nun . M.a el onl.u il• 
ı!öyledikl rm: ı ';. 1\ ı tili:,:oı l.ıı 
mı?" 

Alman ı adyo ur. ı dınlerkt: 11 

biz c bu :malı sormuı-; buhım · 
v.>ruz. Filhakıka. hızım ı,ulaf, ·. 
mıza böyle "l ı tı.) u ı" el< slla

:rın bazı se ·it: ıı gt'lı ıi tıı . Bu 
tesl(>I' Boğa?lan müdaf... ede· 
ceklerinı bl7.e l('rr.ın t.tmı kı d r. 
Bertin radyo unun bı;.ı tt:ıı\-ır 
için ihtiyar ettı ı z hmete k.ır
.ırı minnettarlığımızı iı;bJt et
mek maksadile biz, ona bu tarz
da teminat.n ne zamanlar mtıha
tap olduğumuzu hatırı t.ıcağız. 

Bir tarihte, Almanya ile. Sov
yet Rusya pek do ttular. O de
recede ki bu ikı knmşu arasın
daki mlinasebetkrin samimi) e
tinden ufacık bır şüphe goster
mek ihtıyat.sızlı~nı gösteren 
gazeteciler fena niydler bcsle
melde, fcsıtçıılk yapmakla it
ham ediliyorlardı. İşte böyle 
bir c1evrcde Sovy( tlcr Birliği 
Romanyaya ilhakını hiçbir za. 
ma:n tanımnmıR oldugu Besa
rabyanın ırerı \'erilın(>sini Bük
ı eş hükiımcııııden ıs tem iş \'C 

Almanya cl::ı Romen dostlarına 1 
~us talepkrınC> boyı.ın eğmek 
~en başka ..>:r çare olmadığını 

1 
... ..ıyl·"' .istı. Romenler, Berlınden 
umıt kesince, boyunlarını bükc
ı·· '< :..esarwıbyayı boljalttılar. 
ı~"rlin de llom ... :1yamn mlilki ı 
l·.ın.:->.-nıyet:ni J.,"3.l ... ntı ederek o
nıı:..ı k~'WJY1•l.ll:::1U rolunü takındı. 

' '.o·• a, J· ıman propagandası 1 
1

• ,,.1 _.m~ bütün ~ıd<letiyle bi1Jm 

sesının 
' ':-' ..• ! ... : .. 

Dünkü Duruşmada Müddeiumumi Dört 
maznunun da idamlarını istedi 

•••••••••••e•••••••••••••••••••••••Q•••••••••••••••••• .. 
Suikasdin Türkiye ile Almanya arasındaki iyi münasebetleri 

bozmak ve bu suretle Ruslar lehine TOrKiyenin harbe 
...... P..~!!!?!:!~.~.!.!!.~I!! .. !.!.!11 ek gayesi ı e haz ı !.!!.r:.=.:i.~.!!!.~!!!.~!.Y.~~ ...... i 

\ğırN!'L.'I Mııhk"':nesi fü iı-.1 
Sadri l'oldas 

A~ır~7..a. Malıkelllf'Si Aza.-.andun 
~'!'&t Bayramoğlu 

Hesap günUnde : 
~~~ 

MAZNUNLARIN SUÇ~ARI f 
K ornilof ve Pavlof, in/ ilô.kta parçalanan Om eri suikasdi 

1 
gupmıya azmettirmiş/er, Abdurrahman ve Süleyman da 

suikastçinin Ankarada gizlenmesini temin etmislerdir 

.MAZNMNLAR MAHKEME HUZURUNDA-
SAGDAN SIRA ll .. E : SüLm'MA.N - ABDllRKAIDlk~ SA \ '>IA:? ~ - ."-O&J PA \'I.OF - KORNİLOı 

Maznun Abdurrahman söylüyor: 
"Suikast Sul.tanahmet parkında kararlaştırıldı. Kurban bayramı 
~-önlerinde Ömere tabanca ve bomba talimleri yaptırıldı, bu 
si ahların nasıl kullanılacağı ve nasıl nişan alınacağı öğretildi ,, 

. -
-lRu• Komplocular infilak günü Abdur-- Crip~ps'in 

rahmanla nasıl irtibat yaptılar 

~llıdd. :uı~U!rtİ .it!ıı:,\hti 
Kemal Uona 

4 hazin kahraman 
ne talimat verdiler? teklifleri 

Sureti mah."AJf;&da gi~o a~ tdefoola bildiriyor : 

IBohemvada 
ayaklanma 

~------------------.----~-----~ ... »: ımi?.'€- çevirdı. Birçok gizli 
.... zı.ırdun ç•'.an muhtelif ha
ocı lcr, sır.iı~rn bize geldiğini te
ıııiıı t•di;1 ... rlard1. Bu meş'um söz
JP: o b- •ıL et., Rusya Boğazlara 
y p ·~mek istiy~cel.ti. Alman 
<tost •aıımız Türkiyeyi tehdit 
ctle:ı b.ı yakın tehlikeye karşı 
l:ıze şu çaı eyı telkin ediyorlar
,1:. V::ızıvefi anlıyacak ve mes
kk c!eğiştıre:!ek yt>ni bir hüku
m""t t~•·ıı etmek, Rusya ile an
L~· tı onun gönlünü yapmak. 
Dı:ndan sonra, Almanya bizi 
herh-anM bir teca .. Uz<.len koru
yaca!Ctı biz de rahat rahat ya
ı.ıyacakL.k ! 

Bilhassa kendisine muhterem bir öğretmen edaQı 
vermeğe çalışan Kornilof... Davanın en enteresan 

siması bu kara \" korkunç gözlü adam ! 

Ankara, 1 (Sureti mahsusa
da. gönderdiğimiz arkadaşımız 
telefonla bildirmiştir) - Ata
türk bulvarında patlı)'Qıl bom
za hadisesinin muhakemesine bu 
sabah saat onda Ağıcezacla baş
lanılmıştır. Salon saat dokuzdan 
füberen tamamen dolmuştu. Ec

ve Karnilof getirildiler. Yorgi 
Pavlinof Türk maznunların ya
nında oturmak istemediğinden 
arka sırada oturmasına reis mü
saade etti. Mübeakıben isticvap
lara başlandı: 

Sih Partileri 
tarafından 

kabul 
edilmiyor 

Bir Alma n kıılasıL 
da asker: " barı~ 
• t• d. ıs ıyoru~ ~ ıye 

bağırdı 

A~r.·an radyosunun şimdi Bol
~!!\•ihlor&e İngilizlt:ı4' hakkında 
f>ÖJled;ği sözler bir müddet ev
''el Almanların bize karşı söyle
l'1İ§ oldul:l.ınna tamamı tama
ını •• a uym ıyor mu ? Biz, Ber
lın radyol\t.r.u dinlerken i~te ha
fızanuzda bu rpk yakın mazinin 
§U tarih: \.anla~.dı. 

Berlinlı dostlarımızı ıtatmin 
ve t---~:i"l etmek isteriz. Biz on

.ı!ıisc~iıı Cahid YALÇIN 
f f;ctıu Sn.. 3. SU. 7) 

Sareti •alasuutla aiden arlcadaıımız 6iltlırigor: 

Bomba hadisesin in Ankara J 
Ağırceza mahkemesinde hesabı· 
nı veren dört maznundan ikisi J 

Tıb Fakültesi t alebesinden A"b-1 
dürrahman Saymanla berber 
Süleyman Saol'dur. Suçlulara 
mahsus 2 sıradan öndekinin sağ 
tarafında yanyana duruyorlar. 
Diğer iki maznun Pavlofla Le
onit Kornilof.. . Arkadaşların
dan uzaklaşmış, arka sıranın 
merkezinde başları öne eğik ha
reketsiz duruyorlar. "Yeni Sa
bah,, karilerine günün dört ha
zin kahramanını bırer birer ta
mtıyorum: 

Abdürrahman 1333 doğ\llJ!lu 
genç bir fakülte talebesidir. Üs
küpte doğmuş, 938 de memleke
te gelmiş, uzunca. boylu, kara 
kaş ve gözlü, ae'.\Mıli simalı bir 

genç .. Hafüçc bombeli geniş al- nebi gazetecilerin de hepsi gel
nı, hakimin sorgularına cevap- mişti. Bunların meyanında bir 
lar ara)llp bulurken bazan buru- lngiliz, bir Amerikan, bir Sov
şuyor, arkasında koyu kurşuni yet, bir Fransız gazetecisi ve 
bir ceket, ayağında daha koyu Türk basın mensupları vardı. 
siyaha çalar pantalon var. Jfe, t•tı Hakime 

Boğazına kadar koyu vişne- Heyeti hakime tam saat ona 
çürüğü Süetrinden açık krem beş kala salona girdi. Heyeti ha
gömleğinin iki sivri yakası tıa- kime ·§u suretle teşekküI et-
şıyor. m.işti : 

Ha.kimin sorgularına ceYaplar Reis, Ağırceza hakimi Sabri 
verirken düşünüyor; hafızasını Yoldaş, kıdemli aza Reşat Bay. 
zorladığı belli_. Sık sık dudak- ramoğlu, Emini Beke, rnüddeiu
larını yalıyor. Zaten dilini du- mumi Cemil Altay Ye muavin 
daklarından mihaniki harekotle Kemal Bora. 
geçirmek maznunda bir itiyat Ma:znnıılann Hü\iyeUeri 
halini almıştır. Bu h&:reketi canı Heyet azası yerlerine otur
landırırken parmaklığa da.ıranı- duktan sonra maznunlardan ev
yor, baş parmağını alnına göt~ veli Süleyman Sağol, sonra Ab-

A. Cema.lettia Sa~ duma.bma.n celbolundular. 
(a.nu aı. ı, ıu s de) ?ılüteakıben Yorgi Pavlinof 

Abdurrahman 1333 doğumlu 
ve annesinin isminin Ayşe oldu
ğunu söyledikten sonra: 
"- Rusçukta doğdum. 1938 

de Türkiyeye geldim. İstanbul 
Üniversitesi Tıb Fakültesi dör
düncü sınıfındayım. Bek.irim .. 
Mahkumiyetim yok. Üsküp lise
sinden mezunum." dedi. 

Süleyman Sağol da: 
"- Babam Adem, annem Maz 

lfıme, 908 doğumluyum. Üsküp
lüyUm. Türkiyeye bir yıl evvel 
.geldim. Türk tabiiyetindeyim. 
Ankarnda Lozan apartımanında 
72 numarada oturuyonun. Sa
natım berberliktir. Yenişchirde 
Güneş berber salonunda kalfa
ymı. Yüzde 50 ile çalışıyorum. 
Mahkumiyetim yok, tahlisim 
yok, biraz okur yazarım... de
mıştir. 

(Sonu: Sa. 8; Sii. 1 de) 

Liberal Parti Şefleri de 
bazı deği şiklikler 

yapılmasına istediler 

Yeni Delhi, 1 tA.A.) - Libe
ral Partisi liderleri neşrettikle
ri müşterek bir demeçte M. 
Cripps'in Yazifedinde muvaffak 
olmasını temin için milli müda
faa hususunda kabul edilebilir 
bir hal tarzı bulunmasını iste
mişlerdir. 

Sih p::u·tileri komitesinin mü
messilleri Cripps'e teklifl:rinin 
kabul edilmez olduğunu bildir
mişlerdir. 

Yeni Delhi, 1 (A.A.) - Ofi: 
Rö) ter Ajansının haber ver

diğine göre, H:ndu Naha.saba 
Partisi Sir Stafford Cı ipps in 
tekliflerini reddetmiştir. 

----ıı~~-

Şiddetli çarpışmada 4 
asker öldü, 60 asker 

tevkif edildi 

Londra, 1 (A.A.) - Londr•l· 
daki Çek mahfillerine gelen h•· 
berlere göre Bohemyadaki Par
dubice kışlasında bulunan Al
man askerleri arasında bir ayak 
lanma olmuştur. Verilen yeme!: 
lerin fena olm!lsından şikayet 
eden askerler subaylarına söyel 
bağı muşlardır: 

- B!lrış ıstiyoruz. :b."'vımizc 
döneceğiz. 

Kışl,tya kuvvetli bir hücum 
müfrezesi gfö1dcrilıniş, şiddetlı 
bir çarrusma olmuştur. 4 asker 
ölmUş, 60 ask~ tevkif edilmiı.· 
tir. 



MDAI 

( ASKERLİK BA~SLERf ) ( 

Zafere götüren olda 
Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

H asım orduları mukavemet sına.larda daı, birliklerinden hiç-. 
gösterdiği müddetçe harp birşey ayırmamış, uzaklaştır-

. kutl mamıştır. 
sona ermemış, u sonuca va- Yalnız, anava.tan armadal:ar 

E 
~ 

umı 

v ı· v 

~rIBAB 

B 
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U'inci lnönu ' 
zaferinin • • 

ısı 
yıldönümü • h z 

nlmn.mış olur. Harp~ asıl hedef ü dan 
düşman. ordusilllllil imhasıdır. rmdan bir filo, mit burnun 

Bu h:ırp tc, Büyük Harp gibi do~ Hint Okyanusuna 
dünya nimetlerini paylaşmak doğru llerleıneh'"tedir. 
hırsınd doğmuştur. Hayat Tobruk - Kafkas cephesinin 
sahaları denizlerin ötelerinde müdafruısı, Doğu harekitmm 
~ ordular, bu g,.,.,; .. elleri koru- gelişm~ine göre önem kaza.na

Umumi ihtiyaçlar nazarı iti are alı
narak varidat bütçesi 14,712,336 

lir,a olaralı hazirl ndı 

fark gösteren 1.290.000 lirnlılt 
karşılığı hü.kfımetimizin yardımı 
ünvanı ile ayrı bir fazıl gö erli 
miş ve bu suretle yeni sene mu
hnmmcnatı geçen seneye ruı.za.- Dün n-inci İnönü Zaferi
rnn 2068.500 l ra bir fazlalıkla nin yıldönümü bütün yordda 
14.712.336 liraya baliğ olmuş- olduğu gibi şehrimizde de bil-....... ....._. caktır. Ha~a ve deniz yoluyla İstanbul Umumi Meclisi dün 

ınaX mnksadiyle, kürenin döıt Suriyeye atln.mak keyfiyetine saat 15 te Vali ve Belediye Re
bucağına scrpılınişlerdir. El3as de, :&...-:hm' -a·~'- n,.;;. .. ..ı_ ~ 
d ki TT •• tu mnnıuh" de- u . .w.: ıw.uu.;a.ıu """'fıuw.ı. uu- isi B. Doktor Lutfi Kırdann ri-

ava. 1 
.u.u. P anı ' lundukça., ihtimal verilemez. 

riııdır, anda ucurumlar yarat- yasetinde toplaıuı.rak Nisan dev--
rnıştır. Avrupa kıyılarına çıkn.rmnlar . b dl tı 

resi içtımalarına a~ amış r. Harbi Yuıdun kaynakları bes ___ _.:..(S_o_n_u_S_a_._;4:.:.~_s_a_ • .;..4_de..:..:...) ____________ _ 
Ier. 1stiüı. çemberini Avrupıı 
kıyılarına doğru genişleten Al· 
manyanın elde ettiği en büyük 
fayda, öz toproklar.ımn selll.met 

• n 
ve m::ıswuyetiru lemındır. Rus- ev z 1 
lar, zengin ve zengince meskfın D 
yerlerini knybo mekle, ağır ka-

b~:~D~~~~;~~~~~~p~~~~: Hazırlan n pr 1· ey! o .. re t, zi t yüzde 
mu, Annlo • S lksonl ır içın ol-

:~~:~~~ı~:ınca :.;;~ 'ÜZ isbeti. de y pılacak 
ltalyaıun, cçkm ordul..Lrını, ını
para.to luk kııralarında. ve bu Dün mtı.ni:fatura ithalat bir- den mamul bilUınum manifa.tu
kara bahtlı elleı için feda etmiş lilderin umumi katip B. Se- ra .eşyasının villlyctl:erc ne yol
olması, rtaka.L.n kuvvctm de lahat.tinin ritn~eti altında fev- da. tevzi edileceğine dair bazı 
mukn.vemet r unu kuıın b.r t:nE.de <bir t;C;Pi'nntı yapılmı.,._o:ttır. esaslar tesbit edilmiştir. 
da.rbed r. Topla.atıda ipekli kum:ışlar Buna göre bir müddettenberi 

Almanya, h<.'dcfine yürürken hariç p.ınıuktan, yünden ve bez- vilayetlerin nüfus ve sarfiyatı
pişgfıhına Avrupa karaların- 1 ~v~ .mı. göre hazırlamnakıta ol.mı lis-
da çıkarı engellcrı gid rnıek ıçın, E • t tteler kontrol edilerek i;cvzi:ttın 
büyük güçlükl<:re uğramadı. Or- • ffi Jye -hirruı cwel yapılması hususun-
dular, ve memleketler bınbir M •• d •• 

1 
•• v _ Q da ioabcdcn tedbirler nlınmışt.ır. 

dınca ök tı:ı.aı rd gun e Diğer taraftan memleketim.iı.e ar uyor, ~ o ll· u ur 1 ı'thal olunan n~'?T'luklu, ,,.;;..,,il vıe su l! hasını geuı~ı L e .ı- .,~ 

İçtimaı Vali ve Belediye reisi 
şehr~n umumi vaziyeti hakkın· 
da izahat veren uzun bir nutuk
la açmıştır. Nutkunda evveUl ~ 
zayı seliiınlıyıın B. Doktor Lfit
fi Kırdar ezcümle demiştir ki: 

"- Bu içtima devt esinde meş 
guI ola.cn.ğınız en mühim maksat 
942 mali yılı bütçesini tetkik, 
mli7.akere ve kabul etmek ola
caktır. 

Yeni sene bütcemizin geçen 
senelere ait bütçelerden ayrı. 
müsainizi güçlestirccek ve ~alış 
ma imkfı.nla.nmızı azaltacak bir 
kunm hususiyetleri vardır. 

.Masrafln.rımız, bu sene bilhas
sa bariz nisbetlcrle kendini his
settiren fiyat farktan ytizünden 
yükselmiş bulunmaktadır. 

Geçen sene bütçemizin muha.m 
menat ycK:fmu 12.6!13.836 lira 
idi. Yeni ccne tahminlerimiz ge
çen t".enekinc nazaran 778.500 li
ra kadar yükseliş göstermekte
dir. 
Maaş ve ücretlere ya.pılnn mı.m
lar münasebetı1e biltçemizde 

tur. ylik tezahUratla kutlnnmış-
Yeni senemizin faaliyetleri, tır. Tören ve tezahüratın en 

:imar, iıı8a. yol ve buna mütefer- heyecanlı bir şekilde yı.q>.ıldı-
.r.i sahalarda maalesef pdk mah- ğı yerler hnlkevleri olmuş-
dut kalacaktır. tur. 

Vali ve Belediye Reisi bu se- Bu büyük yıldönümü mti-
ne mahrukat k'fayetsizliğinin nasebetıyle Eminönü. IBeyoğ
büyük bir sıkıntı tevlit ettiğini lu, Üsküdar Halkevlerinde 
söyJedikten sonra alınan t.edbir- ha.Jkevi reisıeri -ı;e salıihiyet
lerden bahsetmiş ve yine piya- tar kimreler tarafmdan İkin
sada mebzul denemezse de her ci lnönü Zaferınin 'rürk tari
türlü mahrukat mevcut olduğu- hindeki ehemmiyetli mevkii 
nu söylemiş, hissedilen ekmek tebariiz ettirilerek zafere te· 
darlığının karne usulünün tat- kaddüm eden muharebenin 
biki sayesinde tamamen önlen- safahatı anlatılmıştır. 
diğini izah etmia ve Meclise iç- Konferansları müteakip 
tima devresi esnasında muvaf- gençler tarafından milli oyun 
fakiyctler temenni ederek sözle- ve piyesler oynanmış, bu o
rine nihayet vermiştir. yuiilar halkevlerim dolduran 

Müteakiben ruznameye geçil- kalabalık halk kfiltlelerinin 
miş '\'e 14.712,336 lira olarak Lııitiıiiiaiıiıikiiiid0ir.iniıiiii...,ceiiiiilııııiıbeııiiıı~tmıliıiiıilıiiıii·.,. .. ti_·r ... ---• 
daimi encümen tarafından tes-
1bit olunan yaü sene Belediye Yağh tohumlarm serbest 
Vilfıyet Varidat bUtçesi Bütçe dövizle ihracı yasak 
Endfunenine hava.le olunmuştur. edildi 

Meclis bundan sonra Salı gü
nü toplanmak üzere dağılmı~. 

h be l k • • • J bez mensucatın l'ilU.yetJ.ere ıtev-
y~~. ~ nı u. ) r ~r ,·:a~: 1 suııst a 1 zii üç cı.ydanberl yüzde yetmiş r 
tann te 1 ıt i . u l te sı · - beş nisbetinde yapılmaktaydı. 

r a ancalı Kadın! 

Öğrendiğimize göre bilfınıum 
YB-t~lı tohumbrın serbest dövız
le ihracı menedilmiştir. Bun~ar 
unca:k takas ve kıymetli mallar 
mukabilinde ilııraç edılebilecek· 
tir. 

----ne----
ım.mıştı. Kış, zorlu ·ı n rt-ı Fak ıt son giiulerde gerek şah Sevgil.sinin kendisinden ayrıldığınl 
tınnış, kıyıpnnn Iab;ırma_ına! 4050 lira ihtilas Timiz piyasasında. :ve gerekse 
yol açını lı. \ nkıa, Do~da kar- vilayetlerde manifatura eşyası- örünce küplere bindi ve sokak orta-
mtaşm1, Ü oocnben anl ~a eden 6 me ur nın yiızde yetmi bes nisbatind~ sında tabanca ı·ıe .;;zen·ne yu .. rydü. 
imkfı.nlun bulaıruJ a.n 1ngıltcre l •

1 
l d tevzıi halkın giyecek ilırt:iyacıru -

\'e Rusua.nın omuz omuza savwş- lev .ıll O Un U ıtaınruncn lmr§ılamadlğı görül-
ma.'iına" fH-r;at v riyoniu. F.akat, ---oo-- düğünden manifatura ithnlii.t ıeş- Kadınlı, erkekli gelın~rer AsJi,e &:irdiler. Şahitlerin dınlcnmesine 

Altıncı Ceza :Mahkemctuuln önun- baslımdı. tık olarak ca~ırılnn 1stav
de ~ını bcklıyorlardı. ro 7emin ettikten soura hAdaiseyl 

lngiltcı , an yurdu k<>runııI.k, yaaının yüzde yüzünün tevzie 
1toloru ve domınyoI'Jarında beli- Eski polis müdür mua· ıtabi tutulması kararlaştırılmış 
ren tehlikeleri ö.nlcmckmcehuri- vı·ni hakkın..ia tahltika1 ve bu hususta h!l.Zlrlnnan proje 

1 

Vek=-1~+- '7'r-"11--;ı-;r:rt; ... uctinde ... dL Tcs.lcıliue u~..ıb- I c.u .. ~ ı:.uuu= .uı.u~ ....... 
ğı Jru\.v'ctlcrinden hır k~~ ya?ı ıyor Bundun b3.§ka öğrendiğimize 
U2mik ce-phcl<!re, hem reste cest.e 1 Emniyet l · iırl~ mensup- göre kağıt iUınıa:t birliği elinde 
sürmek kıilfetlcrıne k :tlanmış- ı !arından b3.Zl memurlar mlıte- bulunan muhnn miktardaki bi
... addit d calıı.r mevhum hıslar rinci hamur kağıtl.ar.ı yakında 
w.İiaı-p nteru Uzak Doıfu u :.ık- namına bor<lrol:ır t:ınz.ım :ede- pir...saya ı:ı.rzcdccektir. Bir bu
larma sarınca.ya Jrada:r Bul ·k rek 4 50 li. alıl bir suiıstımal çuk aydanbcri bu nevi .k~'ltlar 
Britanya ordul:ırı Or~ka 1 yapnn,Jardır. . tevzi edilmediğinden pi_yıa.sada 
doğnı da taşını· bulunuyordu. Hci.c'L den mr.sul tutulnn yedi görülen yazı, '.ektup re istida 
Ccbeliitturık . Süvcy~ şehrahi- sudu dün Üçüncü !lr!!U Hakim- k<4:YJ. darlı '?ı.nı onletnek mnksa
nin, her ne p:ıhaya olurs , ('ide liği tarafındnu teviuf edı.:.m·ş- :eliyle bırlikler mevcut kai!rt.J:arm j 
bulundurulması lcat'i bır zaru- tir. tamamını -vilayetlerin ilrtiyaçla
retti. Lıbya ıtopmklarmda katı- Emniyet Müdürlüğü mcns p- rn göre hazırlnn:ın listeler da· 
yet.e götürmiyen ve bir med ve !arından miıtcmet Arnavu oyü hılınde tevzie başlıyuc::ılctır. Ay
cezir arzeden hnrckctler devnm l komiseri Resmi, Emniy t ı '- rıca ith 1 olunacak kağıtların 
edip gittı: Nil ordu unun takvi· I ınurlarından Osma.rı ve Cem l. yüzde yilu'iinün piyasaya arzo
~esi, hatta Singnpurun ihmal e- Komiser Nazif, pal s memuru lunınası için bir proje hazırlana
dilmesi gibi hoyrat dununlara Cevat Ne ati ,,.e l"udıct isımli rak Vıekfilete gönderilmiştir. Bu 
aürükleniyordu. memu'rın.r birço'~ defalar FJIUli- husustı Vekalet:~ alımca.k 

Büyük Brttanyanın harekat yet "lidiirlüfrü bordrolarında emre gore hareket edilecektir. 
"J>lfınma artık şunlar dahil ola- mevhum şahıslar namına ilaveli 

Kısa boylu, tıkıı.tız, Out.tasvAri '6Yle anlattı: 

bıyıklı, sarışın genç ~er ışm kah- - Ben Beyoğluııda Balukpaıa
ramanı .inuş. D1.,erleri onun dost- :rmd& ~ kesıclliğ! yapardım. 
lan ve genç çocuklu kadın da dava- Bır aün oasıı soyliyczcyim, bir ak
mn euÇlusu bu"lunuyor. pm ustu. tüklndarı çıktım. Bir 

Meraklılardan btrlai genç ndama musteriye tavuk ı;ötürüyor.dum. 

sordu: Baktım bir kalab:ıluk. Konum or-
- Geçını~ a1 un . . Mesele ncdirf • da. Bir kaduiliı bif erkek knvga 
O gülüms yere'k belki Yüzlerce :ynparlar. Kadın ablmıs erkeğin u

clcfa alllaUıgı m::ıccrnyı tekrarla&; zerine almak ister tab:ınzayı bu a- ı 
- Hiç caımn. Oldu bir kere li- dııml1n elinden .•. 

1e.. Ç~pkınhk, çocukluk, .sonra hi- Bu phıd1ıı üadesı h~diseyı bir
raz da kı ~1ık .. Heyı;ı bu ka- derıbire aksi bir safhaya sokmuş-

dar. ıu_ Hazırlık tahkkntındaki ifadesi 
Bir ı;u;aı:a yaku, sozune devam okundu. Şah~t burada tamamlylc 

et.ı.ı. aksini söylüyor. Erkeğin ı.adımn 
- 16 Yll§lnda başl.ıynn bır ma- elinden tabımcayı almak is!.cdl.ğtni 

cernnın hazin nct..cesı.. Cocukluk belirtiyordu. 

- Bak hv.ırlık tnbldlaıtınduki 
işte. O nım n deli gıbi sevışıyor
duk. Bu G--7 sene ayni .,ıddeUe 

ifadende bunun Uınlamiyle aksini de" am ettı. Faltnt bır gün bnkiım 
ki bu ~ artık yurumiyccclt_ Kcn- söylemişsin. Tabanca kımin elınde 

bilir: rakamiar tanzim elmişlerdir. 
A) Ana.yurdun -nı.üdafaası, Suçlular bu suretle 4050 liralık 

disinc lısanı rnunusiplc anlattım, ol- ıdi! 
"'ı·mmet vukuunun artmasına ıs•· h knpılmı ... ı· " mnz dedı, ısrar ettim. Zorl:ı kabul .avro eyecana 9• • 

sebep olan v:e llnzifelcrindeki ctUrdım. Ayrildığımuı kaçıncı. gü- _ Mnteteo Bay Rcıs. Gözlerim 
B) Cehclüttank - '.Maltarun bır meblağı 7.immetlcrine geçir-

müdafaası, misl<>rdir. 
C) Akdenizde cınni)et. Ücüncü Sorgu Hfıkimliğinde 

murakabe ıhakkını fümal ettiği ' nüydu bılmem, bır akşrun uzeri kör olsun tabanza bu adnmun elin
iddiası .ile Emniyet eski müdür I beııı· ,.,., .. alta ynlailadı. Bir de bak- <de idi. o kflbdı okumadım imza 
muavini Daniş Yurdakuf, Salii.- ..-1..3· um ki clınde bır tabanca pırıl pı- etmiştim. 

Tarihi konserlerden 
7 incisi ve sonuncusu 
Önümüzdeki 7 Nisan Salı gti

nü akşamı saat 21 de Şehir Tı
}'8.trosu Komedi kısmında vcd
lecektir. Bu seneki tarılıi Tüı k 
musikisi konserlerinin sonuncu
su olan bu konserde 18-lD un
cu nsır bestekarlarının eserleri 
mevcut olup Haşim Beyın (Kar
cagar) faslı programın esa uu 
teşkil etmektedir. Konser şun
diden kuvvetli bir alaka uynn
dırm stır. Biletler koneer günü
ne kadar konservatuarda ve 
konser günü Şehir Tiya.trosu 
Komedi kısmı gişesinden teda
rik olunabilir. 

San'at Mektepleri 
Cemiyetinin kongresi 
Tür1ciye Sanat Mektepleri Afe

zunlaı· Cemiyeti başkanlığından: 
5 Nisan Pazar günü saat 10 

da Eminöıfıi Halkevinde yıllık 
kongre toplanacağından üyele
rimizin teşrifleri. 

----ıcc----

Yiyecek maddelerinin 
tevziatma başlanıyor 
Şehrimiz niyasasına çı:lmnla-

oak olan 1600 teneke peynir, 600 
t.eneke sadeyağ, 150 .ton fasu.1-
~ 150 ton pirinç ve 120 ton bul 

. lMZ 
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Toton duman nda daha 
başka zehirler de vardır 

S igaranın en büyük Earan 

dumanındaclır. Bu zehirli 
duman, her nereye girerse ora
sını tahriş eder. Tırmalar,. ör
seler, zedeler. 

Dclikanhlık zamanlarında tü· 
tün içmeğe alışan ve hekim ol· 
duklarmdan sonra sigaranın 
2'.arariarını kendı vü utlannda 
da gören bazı doktorlar tütün 
dumanını tetkik ettiler, incelo
diler. 

Kupkuru cigara. i<:;memek içni 
daha öncecl n tütüne (glyscrın) 
karı.5tırıyor ar. Bundan da mak
sat, t'ütün cigara haline t> linr&
ye kadar yumuşak kalsın ve ku 
rumasmın bnüoe geçilsin! 

Sigara yanarken husule gelen 
d ırn:ı la ihı dü zelı · r • f, ) )r. 
B ri (Nıkotin) dı.o:;ri ye an 
( GliSt!rln) d.....,.,anının zch · iir . 

Belcimlcrin yaptıkları a.. tır
maln.rdan anlaşıhyor iri, g 
duma_rıı doku duğu ,l'erı . ı· 
yade tahriş ediyor. Tım ı1ıyor 
Ve tütiın tiryak ·ini z ~ k 7.e
Jıithyor. 

Hepimiz biliriz k i gli ~ı ı 1 
çatlaklarını ,ı lerır Pi erı ) 
~tır. 1''akat (G•ıs""h b 
madde1er1c, ec;~· a r ·ı.n, ı 1· 

Iırsa zehirli (boınb1t 1 
lıyor. 

Lte bu has.;,a.sı"l.<'l •n l 1 .. lrr 
ki (gl·serin) den h, <>U e , n 
duman çok ?Phirh ı ayor 1'1-
tiin dwnam ıle bırlc~mce ç , t '
bela) olu.) or. 

• 
İşte bundan do'ayı ,ır l<i. tlİ · 

tün dumanı gıtlagı b,.rb t"rlı· 
yor. Ses tel rıni tırmalıyor, her 
ıki al:ciğC'rler n b -langı ·ı o n 
büyük ve kalın (so.tk l:oıu ı) 
nu allak bulhk ed"yor. 

Bılirsinız h gırtlaktan nra 
gelen (buyuk ve a '•ıı nefes b >· 
ru,,..-u) nun 1 ınd rb·t g b ga
yet İnt'e ve lrüçu{"'ük kub:wcık r 
kıi<.;Jklar vardır. Bu-ılann v Zl

fcm, o evi soluk y 'lunun i"ın~ 
ve bcynz ciğerlere .,.i m k et -
yen t'O.,..ları, mıkroolau. y 'ba -
cı maddeleı·i tut.ar r ·~pted r
ler. O insanı öksürtürler, bu 
ck~ürükle dışarı at:i. I r. Bu 'U

sul ıle nefes borular nı v cı •ı
lcri hastalıktan kurtn.rırlar. 

İ§te düşüncesiz bir çok ıuruın· 
ların boşyere sarfeltıkJeı ı p:ıra
larla içtfülcri sigarıı '\rdan çı · 
kan ,-e (katmerlı zclıir olan da .. 
mn.n) büyük nefes borusundaki 
kibritçikleri harap ediyor. Uyuş 
turuyor. (Felc) ediyor. NüzulP. 
vğratıyor. Akciğerlerin ve ne· 
fes borularının istihkamları, 
tabyaları, müdafaa tertipleri tü· 
tiin dumanı sayesind~ pcr şan 
olduktan sonra gırtlaktnn bnn
~ere) den giren mikroplar, to?.· 
hır soluk borucuklarının derin· 
lililerinc, bava kesecek yf' "C'ri 
ne kadar serbestçe giriJ_ı y r•e 
şiyorlar ve mütcakıöcn a1tc1 -er 
leri ve kanı sarıyorlar ve tütiin 
tiryakilcri.\li sürekli öksürtüyor
lnr. Okkalnrla balgnm çıkartı" 
yorlar. Tıknefeslik veriyorlaT 
Eski ip (bonşit> yapıyorlar 
Hatta vereme bile çeviriyorlar. 

D) 'l'obr.uk • Kafkas cephe- yapılan sorgulannı müteakip 
ilinin müdafaam, suçlulardan Kudretten b ka 

E) Birmanya - Hint hattının hepsi tevkif edill!lislcrdir. Suç-
1 

hattin Korkutla eski üçüncii şu-1 -ıı p·•P•,~~-oı:du. ı~in 0 zaman doğ- Davacı nyııJ:a kalktı ve şahidm 
be müdürü Mehmet a'any.eri, ı " ~ "&LMV -

tusuıuı soylzyeyım, şalak attı ben- suçlu ile ımuruısebetı olduğunu bu-
Emniyet müdürlüğü mutemedi de .. Elınr. sarıldım, tabancayı almu- ınun için yalan sôylcdiı:lnı soylcdi. 
Fevzi, ve deftcrfüı.rlık muhase- ia çalıştım. Nilıa.Yet ,poliWcr ye- BAkim icabını d~~ndü. Mi.ıclataa 

Lokuuuz Hekim 
gunın tevziatına bugünlerde baş ----------

111üd.afaası, lular yapılan so~rnları esnasm-
F) Avustralya mildafnmu, da suçu umumiyetle Osman1a 
G) Athls ve Hint Ok-ya.nusla- Cemale izafe etmektedirler. B!ın 

nnda emniyet, dan ba.qka tahakkuk amiri sıfa-
H) Avnıpa kıyılanııa çtkar- tiyle. bu sahte bordrolardaki 

malar, 
İ) Müttefiklere yardım. 
.Amerika.ya gelince: 
A) Atlas ve Hint Okya.nusla

nnda va Büyük Okyanusta em
niyet, 

B) Bcıitıny.a ana ordusunun 
takviye&\, 

C) Avuatralyaıun müdafaası, 
Filipin vaziyetinin ıslfilıı, 

D) Çin ve Rusyaya yardım. 
Mlhver ordulan şu gayeyi 

gütme ..cdirlcr: 1 
A) Doğu harekatının zaferle 

~bcdırılıttısı, 
B) Akdenizdc cnıııiyet ve hi

kim.iyet, 
C) Uzak Doğudan Ak1ann u

zakla..,,t.mlması, 
D) Okyanuslarda Anglo -

Sa!kson ~yriscfer emniyetinin 
bozulması, 

E) Afrik2.da tutu~ ve 
Stivc.Y§i istihdaf eden karşılıkiı 
hareketlen geliştirmek, 

F) Batıda, Britany.a, üzerin-
den amaca varmak üzere ka.t'i 
~üslere giri_ı:.;mek. 

G) A ya doğu unda bir emni
,et sedcli t.esis etmek, 

H) 1'1hayet ·i dünyad eJ 
t.Arliğiyle veni nizlmı gerçeklcş
timıclc. 

lngfüz nayurdu, kritik dev
rede (I .. ;} tanrruzdan masun \kal
mıştır ve ı:ırtık mücmmcndir. 

CCbelütlnnk - ~alta - Süveyş 
yolu, tehlikeler arzetmekle ~ 
r:ı.i:>er, ka.t'i ihtiyaç zo.mmların
da, kayıpl~ da göze ahıuı.rak, 
iŞletilmcktetlir. 

lngili... . denizde donanması, 
Uzak Do 'hı duramuı:um dii2Eil
ülınesi bahif> mevzuu olan şu 

:b"'aka.t J>rens Alghero tarafın 
dan y:iknlamnu:ı olan ı. arkiz Yo 
risaka bazı ka del ri daha unu
tarak kcndıni bırktı \'e bu utan 
ma~ knsııg ya l.aptırdı 

Mıntres Ha tl y cffins salonu-
n un eqığinaen l ... k llarkız 
Yorisakayı g" du. Mnrki saç· 
ları boz-..ılmu , bir tırıld k gıbı. 
İtalyan Prensinin kolları arası· 
na sık µn ş - n k küçük bir 
siilün, uzak clenizl den gelme 
büyük bir vahşi J,ı tıun pem:;ele
ri arasında idi? nef c.s nefese 
danscdiyordu. ..tistres Hokley: 

- Ne kadar teshırkar kadın! 
dedi. • • • 

Eski lnasa köyünün üstünde
ki garp dağlarım çiçekliycn gü
neşin smı şulcleri ardına kadar 
açık olan lombar deliğinden gi
rerek Fclze'in yüzüne çarpıyor
du . .Jean François Fclze, koltu
ğundan kalktı. Kroki kartonu· 
nu kapadı ve ihtiyatla kilidi çe
virdi. Bir çeyrektenberi dans 
orkestrasının nakaratı mısmm;
tu. Felze: 

- Bu sevimli uthoşluk ale
mi belki de sona ermiştir! • 

Diye iimit etti ve odasından 
dışarı çıkmak tehlikesini göze 
aldı. 

DaV'etlileri!en çoğu gitmişti. 
Yalnız 'Mistres Hokley tarafın
dan yemeğe alıkonulan b:ızı im
tiyazlı dostlar hiila orada idiler 
ve Maikolarla Geysa.lara sahne 
hizmetini gören c;imen sedin az 
ötesinde bahçenin kiraz ağaçla
n altında sohbet ediyorlardı. 
Fe "' y klaeınca ilk önoe, o baş-

be memuru Mustafa haklarında tiştiler ve benı kurtardılar. Şırndi phiUerının cclbınc lcarar vererek 
aa tahkikata başlaıunıştır. bu maceraıun dav.nsı görülüyor. ıuuhııkeme,yi başka bir gune tnllk 
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lıca gruptan ayn ve b·rbırine 
pek yalcın olarak flört yııpaıı 
bir çift gördü ve manzara göz
lerini açtı. 

M stres Hokley uşaklarına 
bazı emirler verdikten sonra 
aoğruca misafirlerine gidiyor
du. l<~ yolda onu çevirerek: 

- Pardon! dedi. Gözlerim 
dumanlandı, ea.w;yorum... •. Ötede 
gördüğüm Markiz Yorisaka de-
ğil . ? 

mı. 

Mistres Hokley başını çevir
di: 

- Hayır, gözleriniz hiç te du
manlanmıyor. O Mnrldzdir. 

Felze büyük bir hayret için
de: 

- Nasıl olur? dedi. Marki 
Sasebo'dan geri mi geldi? 

- Bildiğime göre, hayır, gel
meai. 

- Ya? _ Peki orada. karısı-
ilWl elini öpen Marki değil .mi? 

- Komiksiniz! Onun, ibana 
J)"..reze.nte"ettiğiniz Prens A:lghe
.ro olduğunu görmü~or musu-
nuz? • 

Felze bir adını geri çekilerek 
ellerini kavuşturdu: 

- Böylece, dedi. Bu za.v&lh 
küçüğü -eğlencenize sürükleme
niz yetmiyormuş gı1>i, onu var 
h.i:m, belki de tehlikeli bir su
n>tte le!reledin'z yetmiyonnus 
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gibi, ona nazarmda_isyan edici, 
ahlaksızca hın bir şeyi eşlıir 
etmeniz yctmiyonnuş gıbı; Mnr 
kiz ~orisa.ka 'yı bir Roma, "lo
TallSl veya Ne,'York koketi g bi 
kullanabilmesi jçin zoı'la :vey.a 
istiyerek şu 1ta.lyı:ının lkollarma 
atmak suretiyle bütün bunlara 
tüy dikiyorsunuz. 

.Mıstre Hokley dikkatle din
ıedikten sonra bır kahkaha ko
pardı: 

- Ne :tuhaf şey! Kamaranız
da uzun zaman knpalı kalmanı
zın fena bir §ey olduğunu sanı
yorum. Çilnldü. işte çıkar çık
mak delice şeyler söylüyorsu
puz.. Burada a.hlii.ksızca veya is
yan edici 'bir biç şey teşhir edil
memlŞtir; buna iruınmanızı rica 
ederim. Mnrkiz, bizzat Gardeıı -
Parti'ye gelmesinhı doğru olnu
yacağını reddetmiştir. Bunaan 
dolayı serbestçe gelmiş ve ser
bestçe flört etmiştir. Sizin hid
detinizi tamamiyle gülünç bulu
yorum. Çünkü .Markiz medeni 
bir kadındır ve hangi meaeııt 
.kadın olursa olsun, .Markiz gibi 
flört edecektir. Son derece ma
sum bir ~ bu_ ' 

Felze eözilnü keaerek: 
- Hakkmu var! dedi. 

lllıami &-da ~ı 

"Hak,, kelimesi üzerinde ciur
muştu. Tekrar cttı : 

- Hakkınız ll'ar. Yalnız uca.
ha Markiz Yorisaka'nın herhan
gi bir medeni kadın gibi mede
ni olduğuna errıın misıniz? Me
sela s zın gibi ? 

- Neden olmasın ? 
- Neden? Bilmiyorum. Yal-

nız hüdisc şu hi bu iradın öyle 
değildir. İstcrsenız, neden öyle 
olmadığını ıu :tırmıyalım. Kı
sacası bn. Ben sıze sadece bildi
eyorum. Beyh de milnalrn.şala
n.. .fclsef elere liırJID yruc: Siz 
Markiz Y orisak.:ı. 'yı tnaııruyor
sunuz ve onun hakkında çok .al
danıyorsunuz. Siz onu tahayyül 
cttığiniz gibi ~'D.tıut ışu Miss 
V.ane gibi bir şey sawyorsunuz. 
Hayır! .Markiz Yorisnka adını 
vıınncr'in isimler~ıden biriyle 
süslcmemiştir ve mektuplarını 
yazı makinesiyle yazmaktadır. 
F:izik Matematik üzerinde bir 
miinnkaşaya girişmek için siyah 
ipekt.en bir gömlek giymez. 0-
ınun ehlileştirilmiş bir hayımnı 
yoktur ve yalruz 'konferanslar
dan babset;mez. Bununla bc:raber 
o, sizin dediğiniz gibi, medeni 
bir kadındır.. Belki. s1zden da
ha medenidir; ama sizin t?"'İbi 
medeni aeğild r. İkiniz de birbi· 
rtne benziyen <'lbiseler ı?ivivo .. 

!anacaktır. 
Öğrendiğimize göre tevziat 

tayin ıedilcn mutemetler vası
ıtasiyle kaza ve nahiyelerde her 
bakkalın cirosuna. göro yapıla
caıktır. 

KOtüphanecilik kuisu 
Aıılmr:adı iDil, Tarih ve Coü-. 

ra.fyn li'aıkilltesinde bir "Küt\lp 
hnnen..ilik Kurs\l" açılma® ka· 
rarlaştınlmıştır. Kunmn .kurul
masından nuı:ksat. kütüphaneci· 
likte mütehassıs memur yetiş 
ıtirmcktir. Kursa orta. mekte~ 
mezunlan kailUl edilecektir-. 
Derslıer. iş saatleri dışınckı. ya
p!}.a:caktır. 

sunuz. Fakat bu elbiselerin al
tında, vücutla.rmız ve ruhlarınız 
birbırine benzemiyor Gülüyor 
musunuz? Haksızsınız. Markizle 
sız n aranızda.ki uçurum Naga-
nkiyi Fransiskodan ayıran ucu-

1 
_,. ___________ , 

rumdan daha büyük, dalla gc· r , 
niştır! Onun için, güç bir yak- Yen.
!aşmayı tecrübe etmekten vaz
geçiniz ve şu zavallı küçüğil, si· ~~....,...,,_ 
ziıı Amerikalı, hem pek Ameri- ABONE BEDE~'. 

Terki)'• •.on•~l 
kalı olan misalleriniile ne yapa
cağını bilmiyen şu Japon kadı-
nmı rahat bırakınız. 8EHELtK 1400 K,. 2Jreo Krı. 

~·eıze biraz si11'irli konuşuyor- e AVUK no " t460 ,, 
du. Mistrcs Hokley vakur bir 1 AY:LtK 400 ,, 800 .. 
eda ile anlatıyordu ve akademik ~ ıAYLIK 150 .. 800 ,, 
mübabaselcrde kuvvetli idi: L----T-A-K--1·-----=-I 

- - Ben böyle düşiinmüyorum, V M 
dedi. Ay11i terbiye ve ayni talı- Kaun 146 GfJN IJ() AY 4 
mle tabi olunca bir Amerikalının ------· 
bir Japondan farklı olmaya.cağı 1361 
fikrindeyim. Diğer taraftan ben 'ı 
Maıildz Yorisakayı gayet iyi ta
..:nıdığıma kanim. Oiinkü onu sık ' 
sik gördüm ve -0nunla samimi 
ve lıeyecanlı görüşmelerde bu
lunduk. Sonra da dünyayı kU
çüJten ve milletler arasındaki 
mesafeyi kaldıran \büyük gemi
ler, telefonlar, §imendiferler ve 
diğer şaşırtıcı icatlar çimdi 
Markizle benim aramdaki uçu
rumu da bertaraf etmiştir. Bun
dan dolayı sizin blltün deUlleri
qiz batıldır .. Sonra siz Markiz 
Yorisakayı alikalandır ~-ın ~yle
ri benden daha iyi nasll anlar

2 
R.evve1 Nisan 

15 1942 

1358 

Mart 

20 
PERŞEMBE 

CJ6ne1 öfle 1kiııdi 

fl.18 s . .u 9.19 Ezanı 
6.42 13.18 16.53 Vuatı 
Akf8m Yatsı hı:ısak 

ıa.oo 1~3 s.2s J!unt 
J.9.35 20.08 4.59 VU11U 

-DJ«KAT-
mruz? O bir-kadındır, siz ibir er- a-ııtemlze ~ J'Ullar 
keksiniz. Bütün psikoloji filim- ~ :ıeoreıUJmet:fn iad:

'leri, 'kadınların ~ erkeklerin aluıımla •• ~- ms'Wlyet 
karşılıklı olarak birbirlerınin iç 
yüzünü asli göremi~lcleriııi llıılk•abul--edilmez.------

·· .. ı.. (A" var) 



k.Wvanndaki infilik hadisesinin muhake~ ~~ b~n 
gıai§ gününiiıı ertarinde 'bir öğ- (~lt.alldtm dftafaf 
le fuımi Dolımahabge bTşısm- lam tur.a1darma ıtr~am 
daki tiiçU paröa 'Paclofla gii- 80Dl'a İngiliz 'Vey& ~ ... 

-- ~· 1 1wo1 lllU'hd .. ) ğe sempatim vardı. I.ılıkin ö-
- mer Tokat'a ıkaqı yçı)an :8u. 

._ Ha a ~ kaucrkça rneledeıı dOlayı bu-

R' '§ , 

&onu,... tstt..vor. . güa kmniinizmden ııemtt ediyo-
Wüteaıklben Yorgi Pavli:Dof ıs- :rum." dedi. 

tıo.!ap edildi. ~ 908 dQğum- Ahdurrahmau ifadesine ıu 
- Babam ~ . .. .-uretıe davamla: 

lqy.um. :emaz tikiEçe lliliyorum. "- S~ymaııı Oakttpte tanı
dacli1rtsıı m ..,.ap1armı ~ mazdım • ., demil -ve kom~ni'!" 
ga :vammek iliıılliit=i laeyan etti. meyyal iken oomba hldısesın-

Rcis: -~:ı:- . . den sonra bundan nefret et:ne
"- .iiz llira&t.üritge ıuu.uS~Z. .sinin karaktersizliğin~ .delil~t 

Burası Türltjyedir. Lut.fen t.UI'k- ~tmediğini, fikir degıştirmesi-
çe bOylcyin." dedi. . ... ılım nin sebebi Ömer"n öhimünden 

Mc.Nk va iuk Fntdttfuıa•_ baıJka .bir hlleti ruhiye altında 
Iemal kalrbjmı, ömere ihanet edildi-

v ... vn: ğini 'Ve bu -suretle komüniethk-
"- KODkarım )l&11lışlık yap- ten kati bir nefret duyduğunu, 

~HU. " ~tm sonra.: m sösleriııin ciddi :ve samimi ol 
~ Amıenun ..ami '.11eha.'1ı.r. dıığumı, zaten İstanbul zabıta-

Aslen Rusımı. Sovyet tebaasm- sında üade verdiği zaman ~
danım. İstanbula 20 mayıs 1940 .kikat evrakının baş tarafına ı
n .._., da . So~~ .dam kelimesini yazdığını, altını 

t muşavırı- imza ğını, ve bu harek tleroe 

M ..,,.,.ovı l ~ u k Eııstıtı.i.- bulu le oozadau k kma- MAZNUNl.ARDAN ABDURRA:i ııı.A:~ IUAJI.KEME Ht WRUND,A HESAP VElttYOB 
n ""'" .!Miyim. Uç dığını g rdi • inı · yle•L .. fan .....ıaaiyle binat ömıırd!"! 1 11ır. mahltümiy~ "l:J'.:.kim bur.ada maznuna Su- vulları Ankarada Sovyet Sefa- °b'".Lhsetti.., tercum·· eı"hali hakkında tahritı 1 k h Ç 

·na .ı:..-· ı· tt· •· · ve Vak t l>"PL'İkmis.ti. M111ıakeme . .~ı ı 11 l o ara: ı · ı.-. ..... anla naaıl tanışt1h.._. sor rethaııesine tes ım e ıgını, "'~" k bir not istemişti. Ömer bunu 
b r ·an b ıum. Bırazı. Türkçe. :=::- yine bu mektubunda Nı.ya.zi.nin -saat 1.4,30 da devam olunma ""erdi. 

-..:ı: \M&o ld - --..:ı- öa üure talik edildi. • t=u.uca b =:· d•= -..... bu tma1e karşı :l'ro0kffıt o ugunu ne~n ~- Bundan sonra lııcyımnıtı üçün 
ır! ,......, ı.ı...a Sllı!ırmant Beyıızıtta Ydd z ote- rendiğini sorduğunu, ceva~ Üünei ce "se oü vey.. dördüncü günll yine Ö-ıa K ı nilof sorgu- !inde tıuıulığmı, lamdialne :Os- kendiai Yugoslavyada ken .og- merin arkadaşı Selimhıiıı evde 

ya çclc.ildi. Ba asının Nikol -kübe dair -halterler almak ıçın rendi.ğini ô ldirdiğini s·\yledı. Öğleden sonra Ahdurr.ahma.n bulurunamasmdan. .istif'llde ede-
p 

1 

unu o~e11 maız- Kenan isminde bir arkadaşiyle AbJurrahman ifades ne de- sözlerine şu suretle devam etti: rek İstefanla beraber Pavlof eaıııı ,_ lıuı if.t- bulun- giderek tanıet>ğmı, ara sıra vamla Sül•yınaoın ertesi gün - Arlof lstefa.o. ..., lıoo. Kı- ve gelıyor. Onlar eve ginrMıden 
ro K ed · u soyledi. keııdioi okuına yazma bi mediği Taksim bal•~e ·i de bir şahısla sıl<lı pa"kında gOniştiik.ten son- evvel, yani Pavlofuıı..,. gırme-Rı ıı-> evaben: . için oııun mektuplarını yasdı- te.mşıp görüşmek üze_:e ~ ra ikinci randevuya yabnz İste- sındetı evvel lste.fu benim u-

' .ıı:.wı&.lıilıviyetinizi tesbit ğını, bir giin Süleyman'.n !ren- haneden talimat aidıgını soyle- fan <ıeleeeılıni ve 1ıu. dofa gerek zoldaıımamı, aralaaııela bulun
edcnm Sonı·a sbylers niz." de- di.s neyin bir mektup 1 lct~ et- mis, baska arkad~ı olup olma- kendimin, gerek ömeriu. gerek mamamı istiyerek, benden özür 
a.. Mu akıb n {ımıılo!, Sovye, liı 'rken bir noktayı so.ldallıgını. dı;iı sualine de: Süiôymanııı <erciımehallsrim dı1iyot'du. o akşam Pavlofla Is: 
te8a eVfi ""' -5 çoougu oldu- kendisine açık olmasını ihtar '_ Rayır, demiştir. beraberimde getirnıenu .soyle- tefan ömerin yanında. bir ıkı itıuw -- -•tı...iyje ,.,,.,,.. eltioini ııiyl'yerek: . Suleyman ertesı günü bu şa- ınişti. Arlof Komilofll berabor saat lra.Jdı. ömer komıştulı:ları 
liyerek yıne tercüman vasıtai;ı- "- Eaasen Sill~yman benım •tında goruşnıezee daha ertesi geldiği sırada şahsi hayatımdan hakkında bana şunları söyledi: 
le. S fikirlerimi btliyordu, dod!. ve günü gorüşeceğ.ni Süle~an~n bahsettiğim zamaın muna8ebet- ötnerden sitayişle babsetmi§ler. 
•- - .,-... anatıın Süleyman llaDa meael•Y• 'PJYle kendisıne sOyledıgım, eı>tesı gu- te bulunduğum cllr\iın müşkül Mdcadeleye hazır olup olmadı

tbr.rihqlUk. 't'mılll -.ıallimiyin1." a"tı ~;- 9lJ.ll)arı anlattı: nü bu şalıısla goruşmtiş ele.cak vaziyeti bana bilhassa ııa.ndevu.- ğmı teknar somıqlar. İcabında 
- - -. -rda bulu. • .. _ 9:ı9 senesintn batınında ki Süleymanın Taksim hah~ lar ıçin bir engel -1 etmeme- ışi -..ı;p ~. -.U 

jllu .._ ~tti. Ü sinde tanıştığı şahısla kendısını si hususunda ıcabedeni ya- bir yerde ~lannda:ıı ıki-- --! lıalmıyan bir ayında . ı;kijpten göriiştiirmek ıizere randovulaıo pııı:ağım, maddi )IUd-. bu- mm bulıuıduğtm 1'Dlll!llar ve 
'Rıeıie ne Uftectigmı sorunca, arkadaşların tavsiyesı .uzerıne veçhile Su!tanahmet Parkında lunacağmı sôyıedi. Bu mtinı~ .komtinizm meseleleri iuı.kkmda 

'l'ttrk 1'\:ondiırisUenn tahri~i a- Nt•·azi ismınde biri geldı. Tra~- bfrieşerek orada maznunla.rd~ betle ayda 35 lirayı geçmıyecek konuşuhnU§. 
dımihw: tııl:afmGan tahrik edii- .,.. '11U'Ct yle lllo•1<ovı\yıı geçb. .JWııu,lafu lıuııdığuıı fakat ıamı- aumtte para veriloceğuu. mak- ömer bilhaaa ~'la· 
DUt•ldWlla.r.ını \le bwıla.nn ma.k- Niyazi Siıleymandan bır ri~ada ni söylemediğinden ancak b.om- buzlara. imzamı atmayıp sadece a.lluk eden Jasmı1ardıa. daima 
aıöArMUll ~ .ile Sov_y~t bulunarak o sırada Yugo,fürvya ba hadisesinden sonra tahkıkat S - 15 koy:rnanu aöylemişti. bunlara müabet ve haıvetli ce-
Rua,ıama .-...ı ttonnM ıçın ile Rusya arasında müıın~bct .sırasında ~rendiğini, kendisile .Bwıdan SOllD& ı.tefanle.. ka- 'Vtıp :verdiğiııl söyledi. 
"Gld~ ~ıyerek: olmadığı icuı Yugeslavyadan Türkçe göriiŞtükleritıi, bu sıra- ııarlqtırdığmuz gÖl!Üşmede .kop- .Aril:adaşı &AA,mjnjp bayram 

_ Bizi ııayıe ıtdamlıırla o- geı...,p melrtuplannı Raoyaya da kendiainden baVıillar ltıikkın- riide ı.uı.._a:k kendisine~ tatııwı.,. d-.ıği ~ oalıa-
t.urtma,yımz.. •• dedi. R~ surdu~ göndermesini istedı.,. da mali'.ı.mat istediğini, bırdenbi- mm, Ömerin ve Silleymarun ter- hı nerıdei.. .evme Pavlofla Kor-

- I{ mler talırik ediyormuş· Mamwı, Yugoslavyada bulu- re Kornilofun me\'zuu değiştil'e- cümeihallerini verdiğmı sırada nüof ctamıamıştı. .zaten İst.efan 
iic.fk-atm avamı sırasm- nan Niyazınin kardeşi ile muba- rek Tiirkiyenin Rusya aley~ine makbuzları imza.ladığım. ıçiıı bUBdaıı. iliı" iki .gün ev;vel, -yaılmı-

6'. wtyt•mlmr. . . bereyi '58 etmekle beraber harbe girm.einden -evvel ıböyl_e" -yanbş hareket -ettiğimi tk>yledi da bilmediği bir tarafa lıareket Bwıcian. 8011N. arkadaıki kUr- Rusyadaki Niyuiden :gele?cl: air '8Y olduju takdirde -kendi- "Bmılar inmalarmuyaclik, aadece edeceğini .söylemiş. -Bahsetti-
side :dtalııaüanna miina4e ~ mekttij>lnrın da 'brdefi F~~rıjıe !leı:ini habadar-etmesini söyle- brarhtştırılrmş rfknulu'la. ya- ,ğtm güııtfı:ı sabahı Konıilof, Pav 

rliştük. 'wağma düşer miyig! 
ömerin İzmire gittiğini "1'e ya. ltfnfıetmetidirti A""9!' ~ 
kında döneceğini söyledi. Fa- Paganduı, çok maslı pıikdk>ji 
kat benimle bP.rgangi bir saat- hataları ~pnutkl~ ~' ~ 
te veyeı hıerhangi bir günde gö- faıaıl ve m•~. Ne vtJN.o 
rüsmek için nerede ve iuı.sıl bu- lur, ne bıkıp uaamr, 1Waııt m de 
labileceğmi sormuştum. Benim uslanır! 
Fakült.edeki derslerim satıelılan Atman pn>pagandasuıtia göm 
8 den B buçuğa kadar olduğunu çarpan kusurlal'dan .biri, :belıld 
buradan telefon edebileceğini, de bu yorıılms'PftBl vıe 9tYJl'I. tJeJ"! 
çarşamba ve paar günlerı de len tekrardan bıbmvnuı, biıt 
akşam tizerleri beni Kaııaköyde yenilik icadında kabiliyetsiz ~ 
Tophane yolunda, biri de Fın- ~~· Bugün i.ı ~.,_ 
dıklıda Taksime çıkan yol U?.e- tmı ıkı buçuk sened bEri dia· 
rinde soylediğim saatlerde bu- liyoruz. Alınan d~ Pf'?'" 
ltınmaımı İSbemi§ti. Bu şekil gö- p,!lg'andBlann haherl_erinı de ~ .. 
-'"U{mleler bir hafta kadar devıam nü gününe ta«ip -ediyoruz. Şlim .. 
etti. Bu haftayı müt.eakıp kinu- diye kadar \Mı pro~ 
nusaninm sonuna doğru olacak, Mhte .l"eyahut. liley te 
bir cumartesi günü ıçin benden va.otı~ı, _yıın_ı :ı_u ~ pol. mc~
(Yurt) ta kalmamı ve o .g.iın j. nı. dcgıştırebılaı.gım ,. .diller 
çin telefon b şında bulwuna.mı mı? Kıaç kere ~oy! tlık ~rnl:rtmı
istA. ... şti. Telefon edildiği tat- ya çalıştık: Türkıye;:e . ar ı ~ 
dirde derhal Dolmabahçe önün- iyı propaganda, Türkıyeyı k~ndi 
deki parka .hareket etmemi aöy- ~ne bı~aknıak ve om n ~ 
le .işlercr Maamafih tecr··beli nnde tesır yapmt\ a ç:ıhm -
~~·telefon edilehilir.u U- maktı~, ded~. 1:' pa~aruhnın 

umumı nrensıplerı her n 
zun zamaııdn· -&es işitilirs" gö- lıusUBi vasıflarına. k ı~ur 'e n e
nişme mahatine .gü:melc "cabet- zıvetlerine gôı·e az c k t 
miyeceğini, fakat nasılslo., iyi- dilmek lhımdır. Bur un ım • 
misin? diye bir ses isitilİl"se der- mıvan Berlin proJ andad &n

:hal :görüşme mahaJüııe hareket cıaık kendi zaranna dev edi
etmemi sövlemişlerili. 
n.-~--ı· criinu·· "",.;.ı-forı dil- yor. 
UUID<U"U:B b~·- .~ w C!imdiye kadar Türk Sl ·aseti 

memış, ~ ~~ ogleye dagru istiklfili, derm gör·, ·e 
yukarıda mrettigım her iki l>a• mile temeyyi.ı eder. tıı.. TW}.1 

rota yerme telefonda bu ikı P~· ı bugüne kadar aynı pren. 
rola ka tı. Randevu mahalli- sadık kalınıs v.c , 
ne gid~nce yürüyerek gidiyor- görüşı~üzdiır. Klı sevi ~ t. 
du.m. K rşıma Pavlof, kırmızı madık ve -· 

1 
eye ı !da 

plaka ~.oeqyan 0531 numarah bir mıya çalıştık. Eğ r ır 1 
otomdbil içınde göründü. Bana ve Bola,evik tuza~ var da 
biraz . .beki memi e!i~l.e işaret et. düş!M\k tehJik 
ıti. Biraz sonra göruuşme ma- au~ vr iai e . yiı 
ha.Ilıne .-.eler.ek, .fırsatın kaçırıl- mizi teıki re lrapt 
dığındıuı bahsetti. bahat .iste- duk. 1ier • 
.dljmı aman. y&lmz omudarllll kelere « 
kaldırarak bilmediğıni SO}I edi. bun n 
O zaman Ömer, Ankarada bulu- -g-örüyornz. 
ıuworda. -O gti.n PavJof •Yrma 
Girka(; yerde gGl'iipıek igin yer- ~ 
lerill-teebiti ıhaJr.Jr+Ma imılaat ver 
.di.. Bu .ınearanda İetanbul Sa
m.y sinemam ve daba bil'kaç yer 
vardı. Pavlafla ~de-
- ~~~~~~ 

~ gönde~ v.e U~p~ fince uvaben ı.öyle bir ~ e- zılacaktı. Herhangi bir hadise Jof Omeri yatUtan, nereye git-t.ıaıam- Okunuyor _ gelecel: bir kadının gclır"<'eğı tursa kendiiıinin ancak ftldyo ise kıır.ıılıışılır bu - mek 14zmııuı gideceği cevabım 
Bandım ..,,..,. nrikldeıımnmıı hır bavulu alıp m.uhafazıı eiece ve gazetelerle m~ olab le- .., bın:iimeihalin lmrhımgi hır -. o gün öuraFe işi hemen \Baş tarafı J. ıi""1 Ol}'foda) gibi oldu. Fakat tı lli ,i ık"•· 

iddian-im tıkudu. lddıanıı- ğinı, bu suretle Sılleyma'1lll d~- ..,ğini, bu euFetle TliriuY"Din y...ıe buluıı<iuğum ilmi -. -etmeoini aöylemltler, bu gö- ~-:Belli Jti :munun bti ,.;, Yor, ve bilt m ce"" ı a 
mede .....,, W elan !» 7 ima Fahri de mu ı be "' e<!ıp harbe jıireceğini daha evvel an- eeloli. ri.......,.. .._ anı.lanada ,,;;,;ıeme1t 'diliaıırndııdır. sa ıYk 1 B•k sık ..,,eınesı, ı ı doğum!~ ömer T kıat'ın Türki- Şubat HYI!."' kadar b r aç mel.· layamıyacağ?nı ~i. da- - llk gıijlGfm.,..izde; - ----ıı.ı.- d!lgoiinnm!uı:; hafıamm >ıar!a- 1' ·at ok c .ı , , 
_., - dlıtla .,.._ıldik · top yazdıgmı. "' ktuplw • ya_l- ha l!ODra Si! eynıan ba~ wrum kendisine milıııısebette bulundu- - ..... lolor. mak ~ - --., ·Q> so a dıkınesi "" o. 
- - 111 ~ At:Wi nız bavUl"' m .. hıs gör:işnıek üzere Kornıloftn r~- ğum kıza kürlo,j~mu,yı dü- Beio ~ ......ıan ııua1e ı.ı-k i"""'iğiae de ıtmlııt e- lerı n s k 
bulvannda İtalyan scfnretlıane- olduğııau, bu - fÜ!lhe- .ı..,u aflp tıirlilde Omorin ..,_ ııünd~ - -. olan -.ıhon Abdumılıman Omere dabilir. Lögut [l8ralama llleı'aln N 
ei -civanlda ıbir ı.tnnba . iştial et- j lense bile ~.~ aD!~ "tıkr. 1~,.~~: gittikle.rıni, mada ~ Stiley-1 bütün ~__,.. -eöyle- işi terk-etmeyi teldi! ettikleri za- kendisine yaııh§hlrlar ya tıntiği ve bu ıştinl netıcesınd Ptr· zaran komunuu.~lıgı .., Jı", 1 manuı garek findııımaı ~ mişti. - ~ 150 ıınan - hvlof .ıııı- ..,._ ']>Gr. Stıcw ı mn'<abili ~ 
<;al8'lAft p1ıaa lWlnıik 1'zkii)tc. ı;"1 b1mtm rr-

1

1! n arkadaşlı· la ..İan ıııııtlırdikhıri bımıllan lirayı iode eum. - sebe- <la ioeler <le ...m.iAılaıı .iııtifa yerine av-iat demekledir. 
si tale esinden me.kür Dmer 1ia uyguıı olmadtgııu, "~" aydn qo "il taaıdığllıı. i<DmilotJ& ıerlı;ıı. bine plin<e, ve -·•.kı- -i ae - <IÖ!lledilderi- K1ftımun Rsiriirfe itiraf a1'la 
Tokat olduğunıın Blqıtiığı ve toın:a.. ıılimeıılr tatiU'lllllna.«~ daş olup öaiinı; ,..... -.ıtjlni. fa.. - ~ ~ ıı-ceguı. ni lıabrhyamadığuu. bilılinli ve bıılıınmıw .griıimmekteıı .ıe şet-
ömerm; maımunlar tarafınian tiyle Üskübe gidıp b~r_ay ~".·· kat Korn110f iidllnç pıma ~ ..., ıralQjılım .. ~. ı ..,.ilne-..W: .ı; oekind'ııi.aola<lllıyer. O, artık 
.A ·-~·1 lül • .• uı.. ,..lM.ı Fon P,ı>nAnl '"''"'8.da kaltlrak F&hri ıle goı us mra--oini, z~n.. edecem_..... k""E\ k ·-~'tü ha k tt bu .. ın wı ....- "" y- -r~ ._ ~"'O"~e-- ~--- ı;a.w fsteranla gıllitlım~ de- - Bundan evvel elsun işini o._ pe · av re e e -
öldü.moolt U-e Aaıkan,ya bu tl1ğiinü. a.v<lııtt.e ~ a • .,. bilillnljjini, badhıino 30 lira ._ -''--'u. Kımdiliflo ya - sonra ohmıı h,,, dıığuıuı nıilhriktir. .Sı1ikaııili11, 
.., .. ~ı---t wm giıDderildiği. fak_at rllınek liaııre Fahri taro!uı- · v....U ı.. pıma için 8oı1J9t Se- -v-- ~ . .. , --•- --•·--~ iileoı fed•Moj o,_., ·n~ılsa .:! ... ı. • .pa•1--u:ı oldu~rn- kendı"sine bir bavul d&ha ~esı .. un 1 fa-----......:a~t-~ Amre ltöjJriide, ya SulwRa.rwn.aıte g<>: yardım edeceklerini BOYıfYÇEt:a -ı----- .. 

...., 7"'"'""11 WiWI•~ ~ SiU ~ .._..._ ... _._ l'ÜI}~ ~en ondan da i6 TemZiyle ıiılmıa. ıal- aldatılmasından :aoın.ra kco.dısı 
DlBl tıeileyyün ~ Pavlo~ ':e edildiğini, bu bavullar.ıu " e.~-ı (3D ma Uıhm1 9*1imte ~kçe verdikten anıa lsWan 8erhal dıklan makbuz mukabilinde pa- .de lıakikati .bütün ~le 
Karnih>fun ömeri auikast ıçın man ta~dan MOalIDv~y~ gen yasılı bir ..ı.ı- l~':'W.~· öıneri görmılt -. Kinunu- nı -.ırişlenlir. anlamaaıııdan dolo,yı itiraflıınni 
W'i obrak ......ıtirıııi§ bulun- derilecegını, fakat ~ =abrda bu_..,. ide etmegı duşundu- evwc\-mıtijın kir nkşama Konıllof boynımn blllnnilş. ,vapmaktadır. 
dukları-U.y.QediliyQr ve mazn.wı- vaaiy.et k8:~ışık . .oldu~1!. ... ba- ğü aı.ralaftta Sül~f!..~- üzeri Slllta.nahmBtte nndeval 1 Pavlof da ellenni bağlamış bir Gör.üniqıe göre bu sözlerinde 
lana ,,_ kanununun 62 ve 64 vullann go 1der~mosmuı -•h- btikları Aakaraıya gıdecegım ~ mahalline gitıtik. .......... Pav--~ '88111imWlr. --..,. m 
ilncü maddelennin delilletivle hüre uğradı. mı söyledi. Bnvul- lei;jjiBi, okendioi de b'!. kcımıtr !ofun lıaııa ~ •}'llell Alıclıımllımmı ~: korklııt,"ıı şey kork,_- .._. 
tııo ncı maddeye nı idam ce- lann içinde bazı alelmle "'l:l'8 ınaı.n. liınere enl&tacağııu, bir öıııete t:ekruladı. o_. de mı!- - 'Fakat <ömer gerek lıUluna- dılmoktir. -Bunu her ""8Ile ıle 
zasmal göre teczıy i tl.alep o- ,..,,...ı ise de .ıı.aı -kaı".1 !~ gu.. :..amvay daral< o/erine Kor- oadele lıakJmıilaki fikidmıı mfl&. cağı .....ı..ti. ge<elı: fili' -- .. ı..a.ıayıp dıu:du. ltuıu"ordu. bulunmasından da ıji!phe c x ıgı- nilo<un Yorgi Pıwlafu getadl- bet bir şekilde haranllle lkarş>- da 'bir ııey loillmoiUği için lııuıo, ~ _.,.,. Siile- Sııol 
~ ........ Yoqi Pav- n! fak~~. ~unların. ?e oldu~; ğiııi,~ine Kornilof gibi tahkikat ladı. öınerle bir müdiıit için da ki.fi -derecede izahat Wl'eltle- u-~. (},. .... ı evı 81 'D1811lle-ıof ickUmemenın rusça bir su- bılmedıgı~ı,_ 940 yazın~::.,te. - baflıalvıncaya kad4lr .bu adamm ..., !!il ;r-& 

'l' 
.... a1. ~ 'lrTumilof da tahtı 'Oskübe gı lıp orada -:ra-: ~~ da wnini bil.......d.aw.i, bu ""'1-. yalnız olarak görüşeceğiıli söy- mi~. Aılcak ~"1 -ilk gı- -keie gelmiş.bir:.liler-beldir. 34- ya-
0' ~- ~- p tl: ıa F"'1rinın "-•- ledi. din auretle ômere "t bar>- deceği -güne J"'1nn !tir -da .,....ı.ıw. -- -Oüaeo iler-d:ı ~<1'1cu anlatıldı. diğer adı " • 

0 

,/j .. . • sın &rpça bild!Bini ııöyU..U cinde muhtelif zaınanlıır •çin Kmıdlof ile Pıwlof da .tııkara. her oelonUIHla yüzde elli poyla tırnağına •-..lar ı-eıver , g ;.-ııım s.._ _,,,. Valizler Tiiroekisl •ldugunu . &küple ;• ü-e görÜflllleğe muvafakat randanı. veriyor ve ômtr<t>u gö- :'Y& hareket etmesmi -söylemifler, """l::eeeJri.achr. A.rb.s nda .b tYaz DIUjıür. lrJ.rl_.. .. , -Kornile.liılıliı . r kan Proleter gazatesmdon ""a: ettijjilıi, fakat.......,. onun ki'- ~~ -...- ,.:::!:";"_ ~- k:a..-
Bu sırada s:ıkına ıl!i. va 

1

!' il";; dı"1nı bu bavıı lan ve ;ı: ndekı ca bilmediğini IUllaollğını. ilen- riişnıolernnuntazrunaa devam fiıllnıt bımıı lıelıden - ı -"' <ioPli .wıu;-ı IHr koablm ar, lle avır_.,_ .,;.. _, 
tir ldi. ~lof -elind~ h1ır1 •• !,';! : .... i~ian :MQSk"""YR ı(nıier- diBi biraz R"""" iılldiği için ediyordıı. .Pavlofla A görd!t- ı:iz!"""'1Sial lolemi§ler ,.. g;d&- Jo:alı9erlıngi 1&Pı.a. _, sı ılÜRleldadir. F..ı..t alın .......... ,..,.. 
kalemle .oynuyor, id cw ......... .,yı meı<len nrn.kf;S.dın "koınönızıııe po-nı~-- da ,--4....._1e ~ melenin siJüı. hakkındaki kouuır ,ceiı yeri İzlnir<>larek göat.erme- ~ıistilndıe duruyor . .&emik!i Jar &Blı .bwı 
tst.l;ik Oi!U'mriu. - .......... ,.. --- z--. ı malan lstefan ela-- 1fllii t111yı.mı,;ıenı;. Onıilııa ela ......ı ..,.....ı .luılifgo -._ de~ • lıılı:"' 

· IT:ihınan elJI} I'! ~ya ·~~ tillolerin~"1u görüşmede Pa~u- Bayramm~tlmeı-. bma~bıüliniı. h - .. .,_,.....iıoyu ı.. ı-....ıa ...._elec • ı iAhhıınlımıınıa r- anladığı .. , G.ırilı>te Fahn de fun Unünlııtlerin artık kapıta. >lı> birlilııte otuma ...... Seıa.. 'lmt 6- her - ..,. iter 'hu· 111111 .-..,. JIÖOı> <ıal!lllY r. - 3"11' • .Arltııarıı dtııfjı:tı •tıoaı. "' 'BD gu 
1 

agreeçıldı AbduıTa • ın.an nuş u~ ~~ .!:.. ırı ~oa~~~ list p"mlara ~rşı~ ~a.;ara aeü.pe _.l.ri.. evde tıa1mmlal11aa dola.- susta oldugu· gı"bi bunu h9kı- ~•d---..ı-- m=Wk •&der.i .hi.- m~ .. .ak Aiipdi9 saQ!arı keı dun-.. ı?6 ,r en -.ı.\ wJ•lJrı "-"• ..... .,.,,... ıntileri limaı .gel~nı, vem ca.- -.uuuı ,.._ .. _.., u.ıu ~ ., ,.. 

k 
14.ı yle JHr vaiia otm.~ıy~ Ya aiiıı&> nıcyip ~ndisirc i&- d81e - iimm PldiPıi llily- yısiyle önıede - •ili!ua loı1t ..ı.tnğu gilıi -· Ancak ı.ımıe.e -.ıü ı.ını-. ılnn>- --bir a.ı- edarazı ı...ı.,.11 ı.. ilın.tll:ıTÖ "· . de<iri i< , ;. ıni t tanbula av- 1 yinee bndioiniıı milııııdelele- lm~ §aklini - .. rme,ııi ömer 1mrelretiıııı.n bir Yeya iki yor. EliMe •atıı olarak l»Uıığu • - ıiellşetle <>çlı- <eV· 

ret etm diiwi. aı:lı~ı !'!'.;l'. deti~de i,eyrıyot; üleyttmtı• ~! ~ _;..,.., ....ı Glaoağım eor ~· -..m tatil- ~ - l"lmef ~ Kfll'Dllofla mendilim au sıra 4udaldtmn& ıı.l.&ôslıır bot tesiri iaaıe eıl'yor. ayı ı t nlaı:ııı cTuette "böyl~ ~~(ıA_ dird ği.ni. hatta vr·s·kalaı ı gar-d n~unu fakat Pavlofun vazıh lerine isMıet eden Üt' guıı sahalı gorüşerek Bebek'e doğrıı yola :götörmme ıkencüsia.ill <canlı bir lWıfrll .-Yi .çigekli :ban.ti Jmra-yeceklerını cvve. a beY0:
1

• nwk ;,,tam- de Stllüym'1111ll -~ -· . ı.. lllÜCacle- 'VÜti eriıen Omer .lıoni J:t.but ~-.ı. -4a liilaı lokan- ıns!ıl1ik ..ı.ıqp1'ıiıtn bile !liöı>he '"*141skimami!a lxoğlıuzmıt, inkar 
ten sonra O.. oplıe •• ~:~~ buna mü:ıaıı<lc .otm digini, ö..,r f~ 1ıillıin y~ Ywıa- 11J1811C1m1ı. ._ ~ faıun talordım lıiriııde yemek J1811ikle- edilecek. lltma.Ua lıorıılıor ahi- p8ilııci par gıaır ~ mu
bir aile .ı mU -~/.o un .. , .le ÜS!:üplc ıncklcp arkada•• ..ı. i:,. ....,.. Btlguıetıııı 've 1ıei- ı.lııutııa ile pk"4jiııi -ı·dum. nni söyleiii. ömere o gun dahi ri -etııiolijioıe • ıoa lteye ..ı.ıııı:._ devam eclerkea l<erl::ıl ' 
orta mektep ve~d~~ du.-unu v !ıaba ının nıetms :. ile 1'ilri<iııeıie ela....., lliiJ<li- T- 9 - <il'l'ıırdu. Sdl ..._olup olınadığlııı, Gt işin .. 

111 
mk...., .ıoutl<•- ......,uin IW&ıdekih\w: pı . 

ça tah- rek bıtir ı •. • tu•':n...;.ıaıı aralarında R'"<lııı- ~'- •ililı kıılleıınıi< lıi!ınedl- - - <İlllHtli emıu- .:oıla ve '1ljjlr -.ı.ı- ıuılatııuı- 1ıOHi oı.-. Ve Jt~m; nlı - ıca.ı....... ~-oy· 
tada bir defa diıt d~~ aııiım - dttiğinl, balıasımı ~~ e bilea arkadıışla.n bulu- yet yeri varilı-.. _:ıtUll:ımıı '!:'1'H mm. ll-"b """"'!a"ll'•t- ki ı.ı-m ~"" Mı& t.ic.IJ!r oıatııı:ak lleaıli .......... "11 .,..11-
ni, Tiirlt eyı 1. "11i-~n - haliıden şikiyetçi ..ı- guıı, ;ulunmat!Wtm ....ıuıiımt1 Juldnnela gördugumıız teerülıe- li - ""'11'& diledjıiı Yerde - 'llÖ..._.. 1liiıi ~ılıopv.. •· der "!"!"'ı'=mrak,,......_ ..ıtt-öğrondıgıni söyı. !"' =ı dujım-. ..ıne bir şabadetn-. n~pl ili ve şunları ili.,, etti: Ier :şıınlıırdıtn ıboretu. (Ötn<r ,_ itllıor-.ıtı, llller De- tik ....-.,..;-~ m%zi m Glllyor, ııdnııWır -· 

"- Uskuptelii z , ,,.... ol p.... tedar;k ederek llO BOY e öm SW yınan- IRı ı..rübeleri "lstefan bana - bir ')'e1'de tsb&ilino .de- g....,..., lıoııit ltir Holl<-- - ~ "*' ; w...ıu. Cebin 
lere ikınci bir * 1 • ' .ıtPe lııa- :J.cöe+: · iıı in ortalarında L-ı - Ben, . "";' lof •b!Tlaıı; .-U" ..ıi) · Hedefe nam! ıu- - eılolıikıoeğiai <iGJdeınifiler· mı ---_......,.. den -lıeu -- 1111ıaıwak kılıyordu. Tah•I ._ Zm .._ , ıohla .,':;ğini, Hukuk falifil,· dan baht . -a;._ :ıııı. ._ ahoacajjı, .Dllllli .kalıe -- a 'Ömer 1ou fikiıılore ılair kaP.. --•••-"" .o?ttrııtı clııa .. ,.,...._ Jr;lıti aildi. Sol 
ismind zekı bır .__ .;, ..,. -... laı.\'daılilorek Türk tabiı- gttn ~ ~ cih edileceği. bilbaasa at.eıı edi- il ._....,. gibi 'liaı..., ·- 1-lt iKwa M 918 -...ıııttıil- ~ al -· ~ .ı !r yıl rabıtarmz 'e -!:'mn oin1~ ~-'- « . riıli, lamiııe g" lerıek 1 b~.r ledia.r Bı"r enin - °Otlttittat'- 1i*- e1in ~1· ~ld • dik- me ~~_,,~ ~~r dür. Dili sn O •n gibi :84: f'&-~~ &>~. ü.nı .bite-
.,tti. - >aı!em - '""'"7" - ,...~ ''r.ılillı.tııoı "°""" soy . . .,- -··• vlof lıı•t edilmesı azım ge ıgı, ..._ '79ftle, ~ -·-_...., ııuıdL. - ~a .duğnı ,.. -.- - .,._a aa•ot>a 1Hliawww..ı. ...,.,...... Talts!1 eo· ~-L .. L ..J'° .eliiiiııi. ~- da ııüh* .bır serde ~ -· marıb yer, yahut vazıyet "' ----llJıluKumı ""' ~ ........ &ili .....,,ı &özlll ~ -..... 8• d 

ic ·· ·z:n faalıvct.1 c•d .1111i8DDU13. .Qi ak -ı buluştük 'Önlbri&ı.dm =tJiıo "9U"'
1 hedefi~ zaman hakkında_ malU- .eııada Ploll"JC•jrn•" sö.JUemit- ....._ti..&.. tq~. Ken~ .sov ... ._Jamıımı.t • yjne ;c.ewıza nasın • omun tlakü ~- mali y.ırdıında lııilwım ta ·di nfu Pavlof ona "Stefan. du. Kaa Si de .....ı. Ptwhıfııa - - .,_ - ~ 

dl ~ _.wı. J> • ta de 'kifi g. medil!ınıfun '1.ferııan il/ yo .;. -tı.ğırılı 9 ,.. mat vemıjyoı -l..nın aıı - a le ,..u.r~ - a- ---..__.,.,, ıo gıı 
ainde .1835 - lll36 11bnıia iki • Mali,ye 'l'ahsil ~ a~Jlım ~ ,....._,." - Öıınn- ı.. hususta ınaliimaıtı ölıhd!ğ>- ...- -- toMf~ai .,..ıiıil .-IQıııt 
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--.. -_ 
lcbe it;tı , ılzde k0"'1ldu. Bu lm- b: .ınemutjyete,ı:irdiğin! bu a- - \lıu -- - . . m, ancak, Pav~ ~ -!'.""'!' F-. ııı...... wli- ,_. ......_ Lilıiıı "-lılc • •ıı la 

1 

l F ı ıl .a.ıaip 
reket bende k$UlAmhcill Y't·\!Uı r~e maişetin! temin~ talı ~==';ı.ıa.. Ga· iht.;,arda.n direktif ılid!iım ııliy- .-.ıiii - .laı!m _."'!"' - llbıade __ ta. ... _ c ı· &ıııokliıMie tıa-
mün.itt parW:ıne da . ~ ;_rr.. ~ 'li:mule .. ,;ı-~1• 911 iie- ·uıur. ~ t L't tırft..A-.ıu.. İete- lerdi. göre katiyea hıaıbıer.i •*": Bil- tıilinde .mD:iJp ..,.._., .._ w ' Jer#diMit. mtap 
T :ll't. ---anın "Bfr"'"ll\. ft.0- tuft.ftl & ~ tıiııvda a.8P.:'ml _ .. _...........,,. ...._,_ -· bi ;.l-1'n~•-;a- ~_.._._ ,.:a.;~ .aııcak ".Quadaıı .ibaretti• • ......._ - - ~- -'11·--wfn ·ı.a.rwu. • • l>"istmı Yllff'sla:vy.&mtı ve Jıfalıedorwıa· il emh• .&ava 4ll- .ı.ıWıcı r "'™'GDAU.UA ~ ...._.. .,, ae · mıot lıitv~ ~ -a- -·, 1 • - --., ~ mllıiis't esm1crı o1rududem. : - ig..ıindooi ~ .:ok Dl- *"!.- fi .:..m... Görüşme sıra- Omenn - ıı<il!ıılııBe tıııg ırAıw""'"!ni•in ~ l!Jt KoP.. - ••:ı-~ tıır "mülm, 9- lılr 4lir -· aadır! 
Lula Tft>- . . umum• .teouiroldıı.,"ıuıu,yemıunt dııglıau w--..e• el-•gotiııdl. ... yan ----~-Jıta, -...-la411ıirıılmWt belli 'il .. 'ıııa. ~'bir 
kültürU:ml Mıtam&~ '1Çll'l+-~ maıı Jromiip1gt ô!arak metiıldke- sındate~ tıbJ ettirdi Kapitalist cajlırıı sorduğum<la, 1ıunun Mr --"':-ılÜ!'il An- -· :Siyaiı,_- .ıiıt -111. _.....,.. .!tıltıılı:m~, i-ılim -• r ,. __ • _.,... . . - uJ!tımı:uımllıı yase m . . ..:....,,_,._.. ....- ,_, *-'-<liyle - "-• Ulua aın....... onllııd& _...,._......., zı -••daiwlwı .ııeııı ... Ben-...._~ aMrta: ~- 1938 tinin • ~·a-~ıarı- meml.eketlelm 'biı'lU9"1JA«a"n& ..D...ı...:1~ Jtahaetti. B<m- Friilnmka, Jenaea ilk l:JıırıJ- .. ~.w..-.~~-- 'llW- -- 4illi•-ııhıedlMltr. 'lı-.-....1.~ '-.a. "'~ •• a. annec"nın ve arA uu.,.. _...........,-•ada 'DiiP- a.wı::uı -...,,.- ....__ ......J.:1..2 ı ---~-~--· - ·~-. a• 
- fl ' n"e,ııiltim. On doku' ;:un sonr • • • do- cJilnya .....,_ - - 1a tııık!mıdıı. -at veolL .... -• - ... - -"mtıı; mnda llıiıbç ılefıtı nat.cldı..SoY- .mktlkl ...._ "' -- l'İ· 

;::... 1ııı kmoib.st lll!lfel-•,~"utıu, kiyeniııpekııazilı:dunmıelaol- 11 +a•.n•n-wıeO...- b.~ hareket ~eceili ..ı:--- -:ı.-......,.....,._tıllol!l ~,.. W ç • t'dı. ı<i'"'t'<llin Ioyı çok m•lteesır ~ ~ bta ...._ 1 1 1 Mil• w ılıii= ·-.Pw- Jl'lbt1ın .. -.- e6en 1rir ıınitı öı;loı JIO lira --- *'""ı:. 
s-u 

3~ ıınmna U-'kuttp~j ııc- yıl~-· 'llllll'fhıgw • -- . -.-..-.. J!ııoım> •-.... ocıcsı.vıe P ıa ..... •· !WVıilıaww._ 1c ta , . .O ttsk: pten 'b:.ıraya An kr: .... ıh.~ •un "fUlla. izahat kılmam •- .......... M-.llkll&madım.t Pı yi1ııe Pavlof ~ Jl]lr1lllRek i;IR 1iir goı uşw 
m ;.ır ~ n ı ızr..ıb.ı.'fll?.a- me!rtaı>.!' ':aft, ~ltılll ~ -- t·ım- 1111 

k k m F 'komt\nıstn- vemteı:ı~u \lbk"' & 
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Atatürk Bulvarınd ki ad·sen·n m a messi Askerlik habisi ri 1----~-
(Ba, t<lrafı 2 inci sayfada) 

' CBaı tarafı S Uncü sayfada) 
:fehzadcbaşına bir kahveye git
tlk. ömer .Ankn.nıdıa bulunduğu 
)4 gün ~ında n§ağı yuJraı:ı 
faptığı her §eyden babscttı. 
Bunlann içinde Komilofla he 
men her gUn görü.5t,Uğü, Süley
aınnın yanında kaldığını, ömar 
A.ımamya gidince kiralık bir o
da bularak müstalôl kalaca.kt.ı. 
Fakat bulamayınca Sülcymanın 
yanında kılmak istemiş. Fakat 
Kornilof ile Pavlof bunu müna
sip görmemişler ve ayni zaman
da Silleymana. da hiçbir şeyden 
lıabsetmemesini istemişler. lşte 
ömer 1sta.nbula avdetinde bnn:a 
Süleyınanla ve Süleymanın oda
snda. {lrkadaşlan arasında ge
~irdiği atlerden bahsetti. Ay-
11i zamanda bütün Ankarayı gez 
diğini, bilhassa sef aı·etler civa
ıının gezdiıildihıni söylemişti. 
· ömcrin İstanbula dönüşün -
den Kornilofun haocrı olmadığı
nı söyledi. Y lnız onlara. Eski
şe.ıire k.'idar gidip geleceğini 
söykmişti. Fak..ıt ömeı, ke:ıomi 
ycn,..mı)en beni görmek arzusi
le lstanbula geldi. lşte o gün 
iki üç saat beraber kaldık, yine 
ayrıld ı. Kcnd ı bulunncağı ha
reketten enun dc,;;ildi. Belki de 
ban1 bu telkini vermek istiyor
du. Fak..ıt ayrılışında. bir gara
bet ' ardı. Benimle çok samimi 
biı suı dte ' dalaşmıştı. Omer 
veda esnasında bana Von P:ıpe
ne karşı suil:ast yapılacnğını 
6Ö) lememıs fnknt lfornilofla. be
rabeı sc.>far.!tan civarında gez
mcmı ve o:.dan a) rılm:ı
mayı. Ankar;ıda her giin temas 
ctı ı gibi ebc-plcrlc Ömer tı:ı
rafuıda.n yapılacak suikast hc
dcfinm \' oo Papene karşı oldu
ğunu anlnmıştım, dedi. 

Abdurrahman, evvelce verdi
ği if adcde bu hususta Pmerin 
.kendisine saralın.ten ne yapaca
i;"lnı, Huikast h~def;nin._\'on.!,a: 
pcnc ait oldUnaunu soyledigını 
reis sordu. Abdurrahman ver
digi cevapta, suikastın Von Pa
p ... n.: k'rşı yapılacağını sarih su
rette siıylemed.i;iı..1, bunu ben de 
bilıniyoı-dum. Kendisinin de his
s·~ tına nazaran suikastın Von 
Pap..ı.ne karşı yapılacağını anla
d.ıg1ıu beyan etti. Ömer, avdetin
de artık Süleymanla. hiç konuş
mıyacak ve otelde knhcaktı. 

B n, Pavlofla. görüşmekte de
'\ am ediyordum. Pavlof beni da
ima tarassut halinde bulunduru
yor 'c ;)azı şeykr söyliyerck tec 
ı uoc etmek istiyorlardı. Bana 
o sıralarda Balkanlarda seyaha
tt ı;ıkan Von Ribbetrop'tan 
da bahsctnuşti. O günlerde ya
nı bomba hfıdisesine takaddüm 
<'dC'n günlerde bir akşam üzeri 
J!cy..ızıtta tütiincülük yapan 
~.e: · chıim Yusufun dükkfının
d ı L" ")ofu bekliyecektiın. Ken
dı cıükkaıra. gelerek enala si
g ı aldıktan sonra çıkıp yü
ı ücl..ı. Enfıla kelimesinin son la 
k<» • c inde kalın teliiffuz edil
d g.ui oyliycrclt bunun bir Bul
ı;:ı ı olJuğı.mu sbyledi. Sözümü 
~ .ııı i:ı. bı. aY.~rak çıktım. 

P :..\"l fu ılkip ederek Azak 
oinem~ üsti.indeki sokakta 
duı lum. Yanında ilk defa gör
dii~ iim l<.ısa boylu bir kadın var
dı () t n deı CC('de tiırkçc konu-
ı o. ı.lu . Hadise giinii akşam ü
ıu. rn \ erı:;ilt (jniindcki havuz 
rakı:-.nd.t ·a t 1'8,30 da Pavlof 
lJi ni be:.lıyordu. J(('ndisini ta
k r l tfm Di c:ı mektebı civann
c • duı.ı .. .ıl< bir parça heyecan i
r·n,l , Sülcvm.ını lıerhıı.ngi bir 
\ aı--.•.t ı iit 1stanbula dc•rhal ça
ğıı r.:~mı i.,·edi. Ertesi günü Sü-
ymanı cağırmaiının sebebınin 

ı,~· gizlt mek olduğunu anladım. 
l~endı sahHi kanaatime göre Ö
m r .'.ııkmada iken yaptığı ha
d Jıı iz kalmıl' acağından Sü
IC'vınam lRtanbula çağırarak Sü
ı,,\rman ıle kendisıni de ortadan 
Omer gıbi uçuracaklarını zan
ı c ı r im. tledı. .Kendisi Yurda 
gidiı> ertesi gunu Süleymana 
~ôndet mok üzere bir mektup 
ya dını. Mektubu bitirdiğim sı
raJa Yurda gelen arkadaşlarım 
Ankaradaki hadiseden bahsetti
ler. Bl'n dr gerek benim, gerek 
aı kn<.ln ımın b:ışına geleni anlı
yarnk koı kıı ıcınde ve ayni za
manda da şüphe içinde hiçbir 
sıırc-tle tahlil edemediğim bir 
haleti ruhiye içinde mektubu 
,.ıı tt.ım. Ertcsı günü SUleyma
~a tekrflt" mektup yazdım. Ken
<lhıinc iş buldu~'UIDU bildirdim. 
Hadiı:ıc• gi.inü Pavlof, eıtesi günü 
için Askeri Tıbbiye okulu kar
şısında beş dakika için görün
memi söyledi. Şapkasız olarak 
çıktım. Eclinde bir kese kağıdı 
vardı. Siileymaniyeden Edirne
kapıya kadar dolaştık: hadise 
hakkında bir şey söylemiyordu. 
Sonra bana münasebette bulun
duğu'YI kızın evine gidip hiçbir 
taraftan görünmememi söyledi. 
fi1rtesi günü saat 14 de Beyazıt
ta buluşmamızı istiyordu. 

Otomobille oraya geldi. Fa
k t bir şey konuşamadık, ihti
yatlı bulunmamı, ve şüphe altın
da kaldığım takdirde katiyen 
bır şey bilmt!diğim.i ve her şeyi 
gızlememi istiyorlardı. 26 şubat
ta lstanbul zabıtası tarafından 
n ?. ret altımı. alındım. Orada 

verdiğim ifade doğrudur, dedi. j suikast yanılması teklifi karşı- Doğu müda.flll!Slllda. tesiri haiz
Aclapazarında bulunan bavu- sında kaldığı için olduğunu Sü- dir. Ancak, bu cllr'etli te§ebbüs 

lun Süleyman tarafından geti- leyma.na söylemiştir. ömerin ıteritorval <>:rduııun kuvvet va-
rildiğini söyledi ve devam etti: bu sırada ağladığım da ilave et- ziyctinc bağlıdır. 

- İsteıfan, kurb:ım bayrnmı miş ve bu suikastın sebebini Okyanuslarda anniyet, Müt-
sımlannda görüıunez oldu. kendisine göre, Sovyetler Türk- tefikleri hayatiyetlle ilgilidir. O 

Rels: lerfa beraber harbe girerlerse sebeple, bu uğurda en biiyilk 
- lferak edip sormadın mı? ha:rbin bir senede nihayete ere- f edak:irlıklar beltlenebilir. 
Pavlot: ccöJni d~ündüğünü ve böylece Amerika, faaliyet saharunda 
- Herkes yerindedir, diye binlerce insnnın öl.m.iyeceğini, muharebe ödevini başırmıya 

• mtipbem bir cevap verdi. infilılk hadisesini duyunca, bu müsaittir. Onun için ilk hedef, 
lStcf anın Yugoslavya pasa- i§in Ömer tarafından yapıldığı- Uzak Doğu buhranının önüne 

portıuvla. ve Kars yoluyla geldi- nı anlıynrak çok korktuğunu, aeçmcktir. 
LE SABAH, ve AKŞAM ÖGLE 

ğini söyledi. İstef a.n ile ömere fakat tertip edilen hfı.discde ne 1ihv r, ilkbaharla, her t.a.raf
talim ettirdiği tabanoarun Pav- yakından, ne uzaktan bir claka- ta en son kuvvetlerine de baş-

Her yemekten sonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi fırçalaymız, 
lofa ait olduğunu söyledi. sı mevcut olmadıgını, Abdur- vurarak tnaıTUZlar tevcih c-

Rcis: rahman ve ömerin alfıknlanrun <lecektir. Avruparun önmnli ve 
- Suikast teşebbüsünden ken da bilmemekle beraber Kornilo- biricik cephesi, Rus topmlda-

di fikrince maksat neydi? fun alakasının muhakkak oldu- nndadır. İlk he-clef, buradaki 
- Böyle bir şeyi TiWklere ğunu s:.ındığını, Pavlofu tamına- mukavemetin kınbnasıdır. Bu, 

yüklemek ve Türkiyeyi harbe dığını, Abduınıhmanı Konlilo- elde edildikten sonra, yeni ccp
sokınnktır. Bu kendi fikrimdir. fa kendisinin tanıştırdığını söy- beler açılmnsı beklenebilir. Ak
Bu hadıse Almanya ile Türkiye- Iedi. deniz klyı l:ırınd ı t'('şcbbüslere 
nin anı ıru nçıp Ruslar lehine Rci.., tnraf ndan ömeıin Von girişmezden önce L ibya ~uru
harbc sokmak gibi bir netice \ e- Pa nane suikast yapmasının mu- munu sa ~ lamak gı.. rekir. 
rccckti. karrer oldurıınu duyması üze- Daha uzıın bir z.1man ıçm 

Reis: / rm<' htikümete neden haber ver- Mihver üstün 'c s ıldırr.: m 
- Süleyınanın ref IXJ hakkın- med • ı soı uld ığu zan n ~tiley- vaziyetini muh.ıfaza e<leb11ir. 

da bir düf,ıüncesi var mıydı? m n n, öm('ı den böyle bır Fey Bu y1z içinde crişıl<'C'ck merha-
- Kat'i surette fıkrim yak- b .... ıcmedı ~uu, buna inanmadı- lcler iizcr inde miitalca yüriit

tur. Ancak Siileyman Yugosla-v- ğını. bu hadiseyi biı ai' evwl mek için Ooğu Ye Uzak Doğu 
yada iken bazı işc:i partı C'rine yanımda oturmak istenüycn lıu harekatının inkirt..ıfma inti7..ar 
mensuptu. Bunu da kendisinden • nl.rn:. ızlnr ba mıız.ı sarnu~tır, etmek icabeder. Z '"er yo!lnn 
duydum. dıye Kornilof ile Pavlofu gös- 1 her iki tarnf irjn de he-niiz çok 

ZA Y 1 
Deniz ordusundan almış olduğum 

askerlik tezkeremi zayi eltim. Yeni
sini al:ıcağımdan eskisinin :hiikmü 
yokt\lr. 

932/910 Buraa Has:ın oğlu Ah· 

met 326 doğ umlu. 

Z A 1' 1 

F.) ••P hıc;e meınurlu!,rund ın aldı

ım !!301 2'302, 2501, 2;:ı02. 2;ı02. 2503; 
2504, :!505 numaralı 1/ 4/9424 Nısan 
ayıııın knrnelcı ini :aıyl t>ttır,imılen 
) cnlsıni çıkar:ıc: ğımd:ın et:kısinin 

hükmü yoktur . 

VAŞAR BECER Reis: terdi. 1 dikenli n~ karanlık gorünil}or. 
1 

- Bomro hadisesinden sonra Bir diyeceğı olup olmadı.";'l ====:--=:-=::::::==--:~==::================ 
da P.avlofla mün~bctiniz de- l\.ol'nıu.>t a suıuldu. ı"onıılof, fJli- ---
vam ediyor .. Halbuki fikrinizcle leyınanı tanımaclı ·~ını Vl' 8ıiley- }sfll.JıbU/ })effe1darf1ğ1ndan: 
değişiklik olduğunu suylüyordu- m:ının •efarethaneye 3cıdığı ta
nuz? rılıte J·endısiuin An karada ol-

- Vak'a.dan sonra fikrimi maclığını, bunun da y ıhwak 
birdenbire dcğıştirmcdim. Ha- tahkikat ile meydana Ç'Rabilc
lati :ruhivemle mücadelede bu- ceğini söyliyf'rek Abdurrahm~.n 
lundum. Ondan sonra karanını ve Süleymanı taııımnJ.ığrnn ıs
d.CJ'iştirdim ve komünistlikten rar etti. 
nefret etmiye başladım. S.ileymandan sonra Abdurrah 

Reis: man da Kornilof ve Pavlofu tn-

Dosya No: NEV'i Muhammen 

bedel 

5J218ı/49 Kuzguncıııtt, ısı \TOZ ın:ıh.lllesmin Arabacı 35000 
c:ıddrsi E• knı;ında s:ıkıt h:.nedand:m Ab<li\1-
ınt~ dt' mt t kı ı 1 yC'nı 51. 53, 55 k:ıpı No.lu 
214 dönüm m. n muştcmilfıt kıi:ık• \'E' b.."l~•rı 
tamamı. 

Temınat 

2625 

YENi P 'UDRA 
lt~nkteri 

ÖNÜNDE 
Kadınların 

HAYRETi 
*----

• PIHh.dilr, 
~Sihirli Wt' ~fl118_; 

1!Dalüae üe' ...uhaal e4u;.u.ıir. 

*--------.ı 

- tstıanbuldaki ifadende Ö- mdığını, bu iki ad:ımın karnkt"r l 
ıner öldükten sonra sen de böy- ve hal ve şekı!!crini, harckctle
le 'bir suikn.st yapabilir misin, rıni evvelce de verdif;i ifadNle 
diye sordukları zaman, evet, di- tamamen izah t-ltiğind n kendi
ye cevap vermişsin. Sebebi ne- lerini tammndan bu ifndesinin 1 

sı217 il 14 

2Ci5 Mecidıye'.oyunde 12 pafta 84 ada 7 pm ~cı 
numar::ıh (3364) metre mı.;.r.ıbnı nrımnın ta -

ltJP.20 1262 1 
Teninin en ıtYI"" 
«Clecek pudreıun ta111 
n hakiki renıini ,.e-

TEIC1" 
GOZELLtCINI 

ON MtSLt 

<lir? kabil olamıyacağını söyledi. E-
- Evet <lemeseydlın, bana sa.sen Ömerin Ankarc1.ya geldi

karaktersiz ve korkak diyecek- ği tarihin ayni güne tesadüf et
lerdi. Onun için evet yaparım, miş bulunduğunu ,.e bunun bir 
dedim. Bundan başka da her- tesadüf olamıyncagmı bilrlirdi. 
han~ bir işi yapmak zamam Bundan sonrn P~nlof sor ruya 
geldiği zaman ferağat etmek çekildi. Pav1of da Abdurrahman 1 

mamı. 

2Bl MecıdiyPkiıyündc 12 pnft:ı 04 :ıdıı 2 parEd 26-tr.o.40 
ı.ını . · ·rıh ( 44084) ın• trc murnbbaı nrs3nın 
. ın;ımı,. 

11'3 Meddiy~kovundc 4 pafta, 108 ndn 4 par--el 22080 
No.iu (2206) mı•tre murnbbm nrsnnm t<ımnmı 

264 Mccıdiyt koyfmde 12 p. ft:ı 84 d.l 6 p:ıı el 5fı07 

numaralı (5fı07) mrtre mur:ıbbm arsanın t:ı-
mr.mı 

1984 

1656 

421 

A.RTTIRlll 

rt:n yf'ni bir ''Co1orımctriquc,. 
makine icat edilmi~t.ir. 

Bu s;ıyede, şımdiyc kııdar WSrül-
01emiş derecede cm~alılz ıüz.ellllrte 
yt-ni pudr:ı renkleri lstlhtar cdllın"i 

1 
ı_ 

mümkündür, dedi. ve Süleymanı ~nımadığını, fa. 
Bundan sonra tabanca ~ar- kat Kornilofu tanıdığını, vilaye

kalan iddia makamının talebi ü- te yapılan tahkikat sırasrnda 
zerine Abdurrahmnnn gösteril- teı cümnnlar v:ısıtn.,iyle muttali 
di. Abdun'Uhman tabano.ının olduğuna göre Süleyman ve Ab
Pavlofun numarası silik, nam: durrnmın sözlerinin bir ·r :ıufi
lusunun büyüklüğü ve emniyet ye ı:om~.nıı;ı_dan .ı ~aret oldugumı. 
mandalı yanındaki kırmızı işa- buglinku !':ozlerının de bu roma
ret dolayısiyle Pavlofun ıtabJn- nın devam~ndan. ~şka bır ey 1 
casıdır dedi. İddia makamı si- olamıyacagını soylıyerek Ahdur 
lik nu~arasının okunduğunu ve r:ı.hrn;:uı ve Süleymaııın ifndel.e
fabrıkadan izahat istendiğini, rinin tamamen Hu çalarım bıl
fabrikacbn cevap gelince bu ta- mck istedi~ni \'e dosya içinde 
bancanın hangi hükfımete satıl- mevcut evrakın da H . .ıscalnrını 1 
dığı makamı riyasete aynca istcdi.~ni söyledi. Reis tarafm-

Yukard::ı yazılı gnyrımenkııllcr 22/4/942 Çnrı .ıınha günü şnnt 15 dı· ı ;fiil 
11.mu Ernltık MUriiııltiğiinde mutc ckkil Komisyondn ayrı ayn knpnlı znrf Devlet Demiryolları ilanları 
usullylC' nrttırmayn ok:ınlmı lır. l'lteklilerln 2490 s:ıyılı k:ınun hükumle-
ri dnlrC'slnde hııztrl:ınn 1$ tcklıf mcktııphırıııı lhıııe emıtindeu hır ııant ev- •••••••••••••lil•••••••• 

J:>ildirilecektir, dedi. dan bu işin ço!t mü ·kiıl olaca~ 
15 Dakika '.l'ntil :Edildi 1 hatırlatılarak Pavlof ve l{onu-

lofn bu eYralan mahkemece ta-
Celscde Abdurrahmamn ver- yin cdileccJ< bir naib huzurunda ı 

diği ifia.de Komilof ve Pavlof:ı tamruncıı tercilme etirilcb'eeeği 
tercüman 'asıtasile anlatıldı. 
Kornilof ve Pavlof bu izaha ti ve bunu kabul edin etmiye<'ckle- ı 

ıi soruldu. Pavlof razı oldu. 1 
kfıfi görmiyerek bi.lhassa Pıwlof İddia makamrnda bulunan J 
cilmle cümle tert·üme istedi. w 

M ··te J. be s··l Bay Cemil, maznunlara tebligl 
u a:z-.ı n • u eymanın sorgu· edilmesi kanunen kendileıine 

suna geçildi. Süleyman, evvelce tebliğ edilnıesı lazım gelen C\'l"a ı 
zabıtıada verdiği ifnJedcn bnı:;ka kın HnsGa lcrciimeleriıdn vsı.n -
lf adesi okundu. Bu ifade A b- larak kendilerine vcıildiğini ve· 
durrahmanın söylediklerini tu- yalnız Abdurrahman ıle ~u ey
tuyordu. manın ifadelerinin de bir naib 

Süle~an 1939 senesinde huzurunda tercüme ettirılmcsi
Türkiyeye geldiğini, Yugoslav- nin do~ru olacağı mi.italcasındu 
yada yalnız esnaf cemiyetine bulundu. Abdurrahman ve ~ü
dnhil olup bu yüzden 1935 sene- leyman başka bir diyecekleri ol
sinde.ki umumi greve de iştirak madıklnrını söylediler. 
ettiğini, fakat komiinist partisi- Kornilof bazan Rusı;a, hazan 
ne dahil olmadığını, Ömeri ve Türkçe söylenmesinin Lir mak
Abdurrahmanı l<>tanbnlda nasıl sada bağlı olmayıp Türkçeyi iyi 
tanıdığını, berber Marscl'de 16 aıılndığını \'e fakat ayni km·
ny çalıştJğını, Niyaziyi bir giin vetle Tiirkçe cevap veremediği~ 
salona g"eldiği zaman kendisiyle ni, Rusça söylediğini bu cihetin 
görüşmek tize.re bulunduğ'unu, yanlış anlaşılmaması için bade
Niyaziye Sovyet konsolosluğu ma yalnız Husça konuşa~ağını 
binasını kendisinin gösterdiğini söyledi. 
ve Moskovadaki kardeşi ile beş Pavlof da (Abdurrahman ve 
altı defa mektuplaşmalarına Sülevman beni deve sanıyorlar, 
yardım ettiğini, bavullnn n:ısıl halbÜki ben deve deliğim insa-
elde ettiğıni ve içindeki ev- nım) dedi. .. 
rakın bir kısmını An-karada Sov- Heyeti hakime mü7.akereye 
yet sefaretine teslim etmek mec çekilmiş l'e şu kararı vermiştir: 
buriyetinde kaldığını, evrakın 
diğer mütebakiHini lstanbulda KARAR 
yine Komilofa verdi@ni, bu i- İddia edilen fiilin mahiyeti 

tt-linc kııdar Kom~< n Ret'!!l•g.nc tcvdı P.tmc-leri mukt. t.icl ı". 

F:ızln b.ıhat ic;ln meı:kür MUdürliığc mfm:..cant. (40!14) 

Üçüncü çekiliş ·7 Nisan 1942 

İkramiye 
Miktarı 

Lira 
1 30.000 
4 10.000 
6 5.000 30.000 

40 2.000 80.000 
120 J.000 120.000 
160 500 80.000 

1.200 100 120.000 
1.~00 50 60.000 
8.000 10 S0.000 

160.000 2 320.000 

170.731 Yekun 960.000 

YÜZ Bll.ETTE 42.668 BİLET 
KAZANACAK 

l'am bilet 4, \'arım hil.-t 2 lira. 

!kinci kısım evrakın ömerin e- itibariyle maznunların mevkufi
vinde valiz açıldığı zaman A'b- yetlerinin devamına. mnznunJar
durrahman tarafındnn valizin iç dan Abdurrahman Sayman ve 
kapağının astan içinden çıkarıl- Süleyman Sağol'un ifadelerinin 
dığını, evrakın mahiyetinin ne ve evrak arasında diğer zabıt 
olduğunu bilmediğini ve Sovyet varakaları ve vesaikin Sovyet 
sefaretinde ilk vermek için git- tcbeası olan Kornilof ve Pado- ====================================== 
tiği zaman kendisini Kornilofun fa tercüman Abdüvehhap vası- /stanb11l Fiyat b/ürakabe 
karşıladığını söylemştir. tasiyle okutulup tercüme cdil-

Abdurrahman ve ömerle Sü- mesi için salahiyetli sulh hakim Komisgonnndan: 
levman 1stanbulda Beyazıtta tü- !erinden Hayrünnisanın tayini-

1 ne ve gelecek celsede yalnız An- tl!ın No: 155: 

r,ıuh.ımmeıı bedeli l 141iGl) ı .ro ulaıı muhtelif eb':ıtta 162,!JOO rr.ctrc 
mık. bı \:mn dilme, kıı l:ıs 'c t:ıhtıı (u/ 4/ 1942) Pazartesi glınü .nnt (15) 
on ht tc Haydurpaşnda Car binası ti hıl. el<' tı komisyon Uırııfındnn paz. ı
lık urnlıyle s::ıtın nlınncaktır. 

Bu i~ ı> ginnek ı~t ycnteruı (2l!J!ı) lira < l:i) kuruşluk kati temin:ıt 'l:e 
lcnm nun tnyin etti'! \"e$::ıiklc lıırl ktc pawrlık giimi sıwtine lrnrinr koıı İP' 

yoı~n mur.ıcnatları ]fızımclır. 

Bu ise :ıı lt şnıin.ım(ler k om i•yon-d n p:-r:ıcız ol. rnk dogıtılmoktadır. 

(4018) 

Maarif Vekilliğinden 
ı c•ın ı l!ı .. Lı tede nr red na 

2/ 1!'9'3 sııyı lı tallm:ıtr n ~yı! guı L ı 1 oJ, u ll.n fotı.; m::ıt..k, T ... bu )t:, l , r: -
~zca, Alınancn \C f1 ı •nli1ce d .• ır. ıı ıetı il ınua\ ın· c<.'ıln ek ._ -
re l•taııbulda Yuksel, ö rı tı ıı n u u l , ı d C.ı ı Tt : e 
J<:n~tıhısHndc lmtıh.ın : ("ı l:w 1.tıı P,ız t sı ~unu 

b, lıyae· htrr. t. teki leı 11 bultıtıcl k' Ti ' cı n ın·• :ır r . lnrelcriıw hr \ ll • -

r k lmtıh. na girme ıı ti: ı ını il re ıncl ı ı ' c "' ıı :.ı !~ı ını b ı d k 1 · < 
ı m~tirert k en geç 30/ V / 942 Vekıl'. 'ım."'e ı:tönrl l'ı ı ler ıl !l 

olunur. (2; '•1 ~r:uu) 

Trakya Yolları l11şaat 
Aliif efti.-JliiJindeıı : 

Tr.ıkya yollnı ı 111 r.ıt nıüfuC'•t • lı" rı<' .ııt ıoı j ,ı cfut oto l~sUğı ı .. ır.ir cdı-
lec-cktir. T.ıhplerin Kuınk ıpıd"\ 1\1cryeın:ıı ,.1 k' · nele mezk•r m '1fett1'-
hk :mbarındnki l.ıstıklı .. , 26 211 :ıu M. ı l 'ti :.! 3-ti 8 Nisan !>42 
g!lııli•rinde sabah nnı 9.30 d ;.ı n ı 1.30 :ı ı<. d. • '" •• ı ı ona ıorP tehi flc. ini 
Ank:ırn Cadde,,ındc Kahı am,ın Z d " hanınd, T ı a ~h·'l ı.ı., ı ~ant M ufct
tişliğl arttırma ve <'k iltıne koıı IS.} <ınuıı ı ııur (=: 742) 

f1!1. ............. :1111••arı~111~.-ı:1 ,m1 ............ ~WP.ll!li~i .... •...,r~ 

TÜRKiYE CÜMHURİYETI 

ZİRAAT BANKASI 
E.unı\ut ..... 1111. - .... nii: 100 ........ Tan H:ıwıl. ... ,. 

. AJıuw adedi: 111 

Zlraet Baokaıtın4a CU.Dal'alı ve ı.nc~..naa& uu-ıruı ~ • 
az &O liruı bulunanı.ra Mnede 4 clllla oııkJMrü ta;;ı'a Uıt ..-ladaı.J 
pJAnıı r6re lknm!J"e dafl~'-caktar 

4 aded 1.000 Llf'alı k 4.0M M LI,.,... ~IOO Lira 
tüncü brahiınin dükkanında karada bulunan a· mme şahı"tlerı· - N ç b b h fı k" 1 isnn 1942 arşam a sa n ından ıtlb.ır1.:n yeı Iı ve Bulg.ırya te ·1 ı 

buluşmuşlardır. Sülcyıp.an gerek nin dinlenmesi için davetiye ya- yapılmaksızın bilOmum mangal kömürünün kilosuna kayık Ye vagonda ya- ' 
Abdurrahman ve gerek Ömcrin zılmasına, mtıhakemenin bu se- ı i 9 k k.. . d .. ı 

4 • IOO • l.000 
4 • llO • 1.000 

Lir• 11100 achd 
• 1IO • 

: 111eo • 
4-4llCO • 
l.IOO • 

48 • 

• • 
komünist ruh ve temayülleri ol- . k pı an sn~lar için azr.m ·uruş, omurcu ukk .. nlnnndn yapı an pcra-

dug· onu ı ıgını, merin An- '"' " · ' .. " b "ld' -· . Ö beple 8 Nı"snnn talikıne arar kende ..... tıclar ı·,.ı·n nzam.I 10,5 kuruş fiy::ıt tesbı" t edılaı· ;, , ılf'n olunur. (4095) 1 
· d k d verilmiştir. 

kara seyahatin c en isinin e- Salon saat 21 de bocrn lmıya 
vinde 14 gün misafir kaldığını !t'"" 

ve bir iş takibi için Ankaraya başladı. Adliye salonunun önü 
geldiğini söyliyerek !stanbula müthiş kalabalıktı. Hapishane 
dönerken de istasyona beraber arabası geldi, evvela Abdürrah-

ö · k man ve Süleyman, arkasından 
gittiklerini, merın ço canı sı- Kornilof ve Pavlof bindiler. 
kıntılı bir hali olduğunu ve mü-============ 
temadiyen of of dediğini, Ab-

Sahibi: A.. Cemaleddln Saraço§lu 
Neırlyat MlldUrD: M. Sami Karıyel 
Ba&ıldıOı yer: (H. Bekir GDraoylar ve 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii 
M 0 E S S E S E S 1 M OD O R L 0 C. 0 N D E N : 

KAV AK AGACI Al~INACAK 
tmal!'ıtımıza luz.umlu kavak ı:ıl c. ı mucs cscmızde teslim metre 

mikfıbı 16 lir .. dnn olınncnktJr. Tal.p1erfn §craıti öf rrnmck fizere bızz t 
veya tahriren tzmlttc Müessesemiz merkezine mUr c:ıatl:trı. 

durrahınanı bir defa daha gör
mek nasip olacağından fevkalü
de memnun bulunduğunu, sıkın
tısının sebebi ise, :Von Papene A. Cemıleddin 6araçoijlu ;natbaa51) iil••••••••••••••••••••ilıl•••••mii 

40 • 100 • 4.000 

Dl K KAT: Haaplanndaıd p.ralar blr ~ ~d• M llradaıı ..... 
dilşrnlyenlere ikramiye çıkbtı takdirde 'lo 20 fu.ııı.ty~ verllffe1ıttir, 

Kur'alar eenede dört defa 11 M~ 11 Thı.zi.~ 11 EJ· 
lül ve ll Birincikfuıun ıarlbleri..ude ~. 

HA mıc .wwwuw 

• 
Jstanbul P. T. 11

• llfn~diirliiğüıtden: 
İstanbul Paket '\e P osta Mcrkezlerındc çalı.,tırılr.wk ıizt>re 3JO ı l ; O 

Maı t tc\CllUtlulcrdcn 15, 20 \ e 25 lır. ucrc .le h. m.ıı nl·n:ıt ktır. 

t tcklllcnn şcrnltı -Ot;ı-c.nmck u:i:erc ı. an~ul P. T. T. Mı.l 'urlu:. 
ktılem muamelat k ına l"'tır. c ti. rı ılan r-lunur. 


