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1. Door ACD aan mij gezonden n.a.v. brief ACD/39451. 

5-7-1948. C 5.

2. Ingezien n.a.v. deviezenbericht over Sadi Kavur. 6.7.1948 

<0216 • '46 
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WP. ./. 
MINISTERIE VAN BUITEN LA N D SE ZAKEN t. Kabinet en Protocol. 
�l!OCJElGX 

No ....... 7.2.611 .•..... 
'$-GRAVENHAGE, de ........ ..... ?.J.: ..... �_µJ.,.t ..... .+..94.9.• 

Mcrn wordt verzocht bij de aanhaling van 
dei�rlef _dait..clunlng, f'H.1mm,er 
on � rd e 11 n g nauwkéurig te vermelden 

� 

; 2 7 Il� l9A9
' 

Ik heb de eer U �� 1t:'.ll!n-·'dat
de Bui tengey,roon Gezant en Gevolmachtigd 
Itiinister van Turkije,de Heer Zeki Polar 
op 15 Juli j.l.zijn geloofsbrieven heeft 
overhandigd aan Hare Majesteit de Koningin. 

De Heer Polar is ongehuwd en woont 
aan de Prinsessegrecht no 29,waar# ook 
de Turkse kanselarij is gevestigd.
" 

De Chef van het Kabinet van de

Minister van Buitenlandse Zaken, 

Aan het Ministerie 
van Algemene Zaken, 
p/a Javastraat 68 
Den Haag. 

@ 44678 • '48 



C . .lJ. 

• 

' 

Nieuwe Turkse gezant 
aangekomen 

De nieuwe Turkse gezan� bij ons' lho.f, 
de heer Ardal Ziya Polar, vi·oeger se
cretaris-generaal van hét departement 
van Buiwnl.andse Zaken. � Ankar-a, is 
in Den Haag gearriveerd. , Ter ontvangst waren 9{) het station 
aanwezig de sous-chef van het protocol 
van Buitenlandse Zaken, de heer P. A. 
Crommelin, de Wdelijk zaakgelastigde 
van Tltl:kije, de.Wel' Fevzi Kortan en de 
tweede s'è�s van de Turkse legatie, 
de heer Resat Temizer. 



DOS!. tk, :-------

CIT.: IJ,y, ,0�-�IIML-

OATUII: 2- ll•fl'J 

PAR.:--------

p6'tllle"l?dff"'
� 

Poia'r, 
I 'fiïaiîs-pîaafSvefvä1fgend s ·s- eraal van 

het Turkse Ministerie v�nl se Zaken, 
� benoemd.,iq!�)(s !t<HPYP. Den Hl!,.�� 



''IP.

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN 
Kabinet en Protocol. 

� 

No ........ lv-9.J.�6?·. 

• 

'S-GRA VENHAGE, / .... 6. .. . ,.;.c.tol}e.r ........ 194,8 • 

/ 

Men wordt verzocht bij de aanhaling van 
deze brief d agtekening, numm er  en 
afdeling nauwkeucig te vermelden ' 

',_ . 

. ' JI' lf1cf;l ©
Ik heb de eer U nzede te delen,dat de Heer 

� Jrhan Sadi i\.avur,'l1wee1e .:3ec retaris aan het 
Gezantsc11ap van ·Turkije hier ter stede, tot een 
andere .)estemming is/ geroepen. 

4 De Chef van het (:3.binet; va n de 
fuinist,er van Buicenlandse la.ken, 

/ �K:� 

I
=---

---
-- -



NOTITIE van C 5. 

ACD opbergen in CD 595 • 

• 

• 

Dr S T U Y T van B: deelde mij mede, dat in een hem niet et 
nam e bekend Frans blad een artikel heeft gestaan over een èe vie
zen-overtreding, die in dat lan d beg�9.n was. De Franse ï)Ouane 
zou een Turkse Attaché uit Den Haag gearresteerd heb ben met een 
koffer "vol gqud 11• nadere details ontbreJ.cen. 

17-9-194'8 •

C 5. 



1 
lllNISTERIE VAA 40:EMENE ZAKEN 

Java.etràat 68. 
•s-Gravenhage • ? Juli 1948.

No. 394-51 • 

• Onderwerp: Ol"han SADI KAWR. 

GE H E  I M. 

Een doorgaans goed gein.formeerde bron berichtte het vol

gende: 
De 2e Secretaris van het Turkse Gezantschap alhier, Orhan 

SADI KAVUR, wonende aan de Koninginnegracht 107 te 's-Gravenhage, 
zou vrijwel ieder week-end per auto naar Belgie reizen. 

H ij beweert steeda een diplomatieke portefeuille in Zue
rich te moeten afgeven. Naar verluidt zou deze portefeuille devie
zen en diamanten bevatten. 

•
Aan de Hoogedelgeatr. Heer 1!'.W.A.M.Paaymana 

Directeur der Invoerrechten en Accifnzen 
bij het Departement van Financlen 

HET HOOE) VAN DE DIENST, 
Namens deze, 

te 

's-G R A V EN HA. G E. 

E. van der No ordaa.



S.T. 
C 

29 Juni 1948. 
No. Gebeim/Gr.V.D. 570 

! Volooo. 1 
Onderwerp: Mr. Orhan Sruli .Ka.vur.

!� �JUU 194� ! '

• 

• 

Aan: c.v.n.

r A�D/ Jy '/;,-l 
Van betrouwbare, meesttijds geed' geinfoID1eerde 

zijde, werdt mij bericht, dat de 2e secretaris van het 

Jlurkse Gezantschap te 's..G-ra venhage, :Mr. Orhan Sadi 

j, I Kavur vrijw4l iedere Zaterdagmorgen zeer vreeg met 

snelle auto Nederland verlaat richting Belgi8. 

Hij WGrdt dan vergezeld van zijn echtgenete, die 

in Brussel W9rdt achtergelaten. 

Kavur rijdt via Parijs dan naar 

dagsmorgens weer terug ap zijn bureau te 's-Gra venha

ge" na nacht en dag te hebben deergereden. Zijn echt

genC!>te is een Belgische balletdanseres • 

Kavur verklaart zijn week-end-snelheidsprestatie, 

d(j)(l)l' het :fe:i. t dat hij een diplomatieke pertefeuille in 

Zurich moet afgeven. 

Deze portefeuille zeu echter diamanten en devie-

zen bevatten. 

S. To
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COMMANDANT 

DER 

KONINKLIJKE MARECHAUSSEE 
1 • ·, 

's-GRAVENHAGE, 2 Juli- 194ö 

X1mtèlii{g{ ... S e.ctia 2 

Bureau ............................ . 

Raamweg No. 4 
/ T olefoon No. 183885 

J <f (!;) /; 

x�= .L.i,.t:t; .. Ji .. ,46 Geheim/Gri!D 

Bijl.: ............................... . 

Onderwerp: 

Orhan öadi Kavur. 

Van betrouwbare, meestal goect geinformeerde 
zijde, wordt mij bericht, dat de 2e ,.>ecretaris 
van het Turkse Gezantschap te 's-Gravenbage, 
Ur. Orhan Sadi Kavur vrijwel iedere Zaterdagmorgen, 
vergezeld van zijn vrouw, met een auto Nederland 
verlaat in de richting Belgie. 

Na zijn echtgenote, een Belgische balletdanseres 
in Brussel te hebben achtergelaten, rijdt hij via 
Parijs naar ZUrich" Des J.1aanctagsmorgens is de heer 
Kavur weer teru.g op zijn bureatt te 's-Gravenhage, 
na ctag en nacht te hebben doorgereden. 

Kavur verkl,rnrt zijn bovengclnoemde hétndelwijze 
door aan te voeren, dat hij een diplomatieke 
porteÏeuille in �ürich moet a:t'geven- � zijn echter 
redenen om aan te nam.en, dat bedoelde porteÏeuille 
diamanten en deviezen bevat • 

De Generaal-majoor, 
Commandant der Koninklijke marechaussee, 

o/1 De liuitenant-k:olonel, 
C t<>f van cle Si;aÏ, 

W. 1.ist.

typ:HL 
coll: 1

AAU: 

.Hoofd C. V.D., 
t.a.v. de Heer L. �ot. 



BH ./. 

MINISTERIE VAN 
V�' .t Cl �,,Lry le 

lefP�� 
No ........ ;.\.!.52�.t. 

-�

·� : Vcl gr:o. · 

B U I T E N L A N D s-E ��\.re N 
, 1 5MAl,948 � 

4.:-U;cs --� -----

... ,,.. 
'� . � '5-GRAVENHAGE, de ......... 

��1 ....... ��_I
Men wordt verzocht bij de oonholing 

von deze brief dagtekening, nummer 

en afdeling nauwkeurig te vermelden 

Ik heb <ie eer U mode te delen, c at ue 

nieuw benoemde Gezant van îurkije" ce Heer 

� Nedim Veysel Ilkin, op 11+ Hoi a.s. zijn 

golbo!"sbriov0n aan :nare I�oninklijlrn l!oog

J � �à de Regentes zal aanbieden. 

Aan het Ministerie van 
Alg'3mene Zaken, 
p/a Javastra at 68, 
's-G r ave n ha ge. 

ê 7361-'47 

De Chef van het Kabinet 
van de �inister van 

Buitenlandse Zaken, 

�J{o4Ut-__ 



oÏ) ?9'; 

�# 
•' 26 .fv>!!,,il94q 

� !� \ �;�.APR t048 l
Li tt A 29 Geheim/GrVD 309 Î - 1 17 Bijlagen: 1 L� ........ / 0 L// a L/ 
Onderwerp: Granspassage 
door R. Alcsan en M. Seyr'la. 

• 

AA}T: 

• 

'�e Uwer informatie cl oe ik U 
hierbij toekomen afscL1 :�î-': � ... 1 •• 1 �" t 
_·::..r.1�ort, opgerllaok+ a oor Z, betrekking 
l1ebbende op grenspassa�e door de Tt1rl::se 
diplomaten 11esat Lb,-,an en Hahmuh Seyda. 

Hoofd C. V.D.,

Javastraat 68 
'R-GRAV '!:J.ITEA.GB. 

c.s.





M I N IS TE R I E VAN OPe&.EGD 

BUITENLANDSE ZAKEN 

• 

AF DEL l N G 
A: /Reiswezen 

No. 
_ 42453/B':i 

'S-GRAVENHAGE, de ...... ?J Apr.il 19 48. 

Man worlr-\,of:t"rnn b1T' ltë' ffllll:fflwt'fftl' 
dez.c brJ� \'f3,!�e,.kenlng, nummer 
•l'I B f d e l I Ó Q � n:\\JWkCUl'fg te VermoJdcn 

2 6. APR 19�8 f 

" JL/o8Lj 

lü,j.ë.:avrcemdeliu&endienst, 

Ra.amwe� 4 7, 

'o-G R�\ VENHAGE. 

Het ?Siuisterie van Dui tenlandse t,;aken heef,; de eer U te be

- richten dai; .:?1 JtïJril 1�46 :!:18t vim,m. VJ:JJl J,,evrouw fü:cU.re :?oPtan 
fl81; 

diJüomtiiieJ!. p8S.l}Oori;11u.w:.ier �2/4? en Vcill Pe,1uf:frou.w Yilf!.iz Xor1,un 
�- diplou.ati�k 1:>a�pou.r·t11wn .�r 2..)/tt-::>( Tt;.rk�e i1atir.Jll�1li tei t) voor zes 

maanden zijn verlengd. 

c.c.btinisterie van Algemene iwcen

Javastraat 68,

's-C.HL VEliHAGE.

. .
C 
J 

J 

,. 

'-..... __ - "" _ .... ., 

@ 7290 - '·18 
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1 f Turks gezant in De.n Haag 
l . Ass. l:'

i
ss �eldt uit Ankara, dat de 

heer Ned Vey
.
sel Ilkin is benoemd tot 

Turks g ant � Den Haag. 
De hee ..... � is verscheidene jaren 

c!Arecteur-gerieraal van het Turkse pers
bureau in Ankara geweest. 
l ...--------__,;;;,;= 

G� 
.... '. . 

I 
j "ATUM: '7..- � ÎJ. • . _(
I " ", . """-··" - -r-�. -- , 

1-. • 

- ---- ---.J

C



• 

afschrift: 

O�GElt�. 

Dagblad TROUW\ ·��-::-2-194ff 

\ r� � 
N ,J 1 , 'n ., '8 

-

,- JI/� 
Turlrn gezant in Den H��;: 

.r1.ss. Press meldt uit .t�nkara, dat de 
Heer NEDifl� VEY$EL ILKIN is benoemd tot 
·'.rurks gezant in Den Haag.
De heer Ilkin is verscheidene jaren l<L.A...o.........,,, 

directeur-generaal van het Turl::se 
persbureau in Ankara ge:-.eest. 



2-

1 exempl in OD Turkse Vert. in Nederl. 
1 " " t1 Beleidskwesties C ( CVD-

1 7 f r .3 1' 48 C actie bij BZ. 
TURKSE MAATREGELEN TEGEN 
SATELLIET-DIPLOMA.� 

• 

• 

De 2e Secret. van de Turkse Legatie Sadi Kavur heeft 
bij Dr. Stuyt van BZ geïnformeerd op welke manier Neder. toe
zicht uitoefent op diplomaten in het algemeen en die van de sa
tellieten in het byzonder. 

Kavur voegde er confidentieel aan toe, dat zijn Regering 
zièh ter voorbereiding van een doelmatige actie in Turkije om 
aan spionnage van z.g. t1 diploma ten". paal en perk te stellen, do 
haar representanten over de in vrije landen getroffen maatrege
len op dat punt, wil doen voorlichten. 

Deze Turk vertelde, dat de militaire attaohé's van zijn land 
in de satellietssaten onder permanente controle staan. Hij be
toogde, dat het niet opging, dat diplomaten van vrije landen in 
b.v. Boekarest onafgebroken"gepest"worden, terwijl de vertegen
woordigers van Roemeni� in democratische staten de volste vrij
heid genieten.

Toen Stuyt te kennen gaf, dat Neder. in Oost-Europa geen mi
litaire attachés heeft een dat wij geen speciale maatregelen te 
gen diplomaten treffen, gaf Kavur lachend ten antwoord, dat wij 
dus ondanks de oorlog nog steeds het eldorado van vbbr 1940 
zijn. 

den Haag, 10 Februari 1948. 

C 5 



• 

• 

Aan: Dr.A .M.Stu.yt. 
Van: E.v.d.Noorda • 

Den Haag, 12 Juni 1947. 

Van de zijde van de Politie ontving ik de volgende 
gegevens, 
Charles Daniël VAN ROSSEM

f 
geb. 10-4-1909 te Rotterdam,wonende 

ie •s-Gravenhage, Van StoJtweg 20, is tesamen met zijn broer 
N.J.A.C.VAN ROSSEM firmant van de fa. Gerd.van Rossem en Oo., 
groothandel in tabak. Het kantoor is gevestigd ten huize van 
T.Oldenhof, proc�.houder, Statenlaan 616,Rotterdan;.

In 1945 werd hij vanwege een valse beschuldiging door 
de P.R.A. gearresteerd, doch spoedig daarop weer in vrijheid 
gesteld. 

Volgens het Rott.Nieuwsblad van 27-5-1947 is O.D.van 
ROSSEM als honorair/consul- generaal van Turkije toegelaten. 

Er is op politiek noch op crimineel gebied iets ten na
dele van hem bekend • 

E.v.d.Noorda.



IlIT,ICHTI.:-fGENDL�UST. 

�OJ.'T.J::RDA:M . 

I. D • M o O 4�? •

GEHEIM . 

--

Rotterdam, 5 

:I Vofgoo. 

1 6 JU�fr947 
1vM�1• 

• 

• 

., 

In antwoord op U ·· schrijven van 18 Apr il 1947, No. CX 
13866 betreffende Ch.D. van "'tosselU, wo,rct.t U het vol3ende bericLt: 

van Rossem, Charles Dtniel, geboren 10 April 1909 te 
Rotterdam, koopman in tabak, wonende te 's-Gr2venhage, van Stoll,;: 
weg .tîo.20, is buiten &..,emee.:1schap van goederen gehuwd met Dannnron 
Eléo nore Adélaide, geboren 7 Augustus 1910 ';e stra.at sburg (:FR*). 

Hij is met zijn broer, U.J.A.C. var aossem, firm ant van 
de firma Gerd. van Rossem en Co, groothandel i� tabak, lantoor
houdende ten hllize vao de procur atieho ·der T.Oloenhof, Staten
weg No.6lb te 3otterdam. 

In v .,,rbard met de t ijdsoms ta.ndigheden ligt het bedrijf 
van de firma momen�eel s�il. 

Door een vroegere c, .. a.uffeur der 
Rossem onenigheid had geh�d, werd C.D. 
digd in de oorlof"s<"agen in :Lei 1940 1..ti 
militairen te hebben gesc ,oten. 

firma, die met C.D. van 
vàn Rossem ervan oeschml

ee aLtt1 op Ned rla ,ase

lfa de bevrijding i1 1945 werd !lij door de Politieke Re
cherc e Afdeling na.ar aanleia.ing d aarva.'.'l çearresteerä., doch na 
ééri. dag weder in �rijheid gesteld, d aar aange tooad kon worden, 

" d at _çlie aangifte ve.il:s w as. De criauffeur eü zij.1. echtgenote:: zijn 
in uerba d hiermede vervolgd WeJe�s valse aaniifte. 

Door het een en ander heeft è firm a korte tijd 01cer 
heer ses taan. 

Op zijn geàra� gedurende de bezettia0 sJaren valt voor 
ver hier is na  te gaan, iiers aan te merken. 

Zijn naa.m komt in èe politie-adminisvratiè alhier 1iet 
voor. 

:Blijkens ee, bericht voorkome 1de i n  het Rotterdams :i.Tieu'.ïs 
bl ad van 27 Mei 194? is C.D. va11 1tossem toegelaten als honorair 
co.1sul-g<>neraal van rurkije. 

Of hij lid is vari eei politieke partij �s niet bekend, 
doch aan te nemen is, dat hij cte richting va-, de Partij van de 
Vrijheid is toeiedaan. 

Verzon en aan: Hoofd Centrale Veiligheiasdienst, JaVastraat 68 
te 's-Gr avenhage. 



.. 

/IApril 1. 

Aan den Heer Hoofdoommisaaris van Politie' 

te 

o. D. van Rosa em. -,
'· 

R O T T E R D A. M 
==================· 

GEHEIM 
======-

Ik heb de eer U te verzoeken mij in kennis te doen stellen 
met·ae personalia, antecedenten, het gedrag tijdens de bezetting 
en de huidige politieke orientatie vànt 
Oh. D. VAN ROSSE�, honorair consu.1-generaal van Turkije te Rot�er
dam, nadere gegevens onbekend • 

. Tevens zal ik gaarne van U Viernemen welk personeel hij in 
dienst heeft, met vermelding van hun personalia. 

Een �poedig an�woord za� door mij zeer op prijs gesteld 
worden. , . ' · · Het Hoof'd van den

CENTRALEN �ILIGHEID5DIENST,
, namens dezen:

'. (J.G. Orabbendam). 



XXXXXXXXX Kabinet 
35340 

./. A:fschxi:f't, aél.1,gebode,n aan 
E. van der 1foo:rc1e.a"
Jave-stI:à.at 68,
's-G:rave:riha:ge •

en Protocol 

16 April 1947 

den Heer· 

- Ten vervol!t"e op mijn sch:t'ijven van 27

Februar� jel., K�binet en Protocol No. 15435, 

nopens dé voorloopige erkeru.1ing �an den Heer 

Oh .D. van Roseem als honorair cons'u..1-generaa.l 

tl . 'Van Turk�je te Rotterdam, moge ik UHoogEael-
gest:r;:enge beleefa ver11oeken, mij, kan het zijn 
spoedi�, t�r zake te willen inlichten. Het 

Turkscbe GezantscÎlàp hier ter stede heeft 
namelijk reeds een:tse malen op spoed ae.nge-

i.rm,;;:: � t'/'� � 
D�; 1nl.l'uS1J.1ER V ....... -BUI�ENLANDSC 1E ZaKEN • 

Voor. d�n Minister, 
De Chèf van het Kabinet, 

.Den Heer· Commissaris èier Koningin 
in de provincie Zuid-Holland, 
:te 'a-GRAVENBA.GE. 



Ct.>NS1J:'."..AIR1! A:IBT1.:NA..lillN VAN VREl,I,!DE LA':'D�T, G.uVl.L .PIG l IN 
NEDI�RLAN:O' Nln. INTIIE' u::�:tL\ 1'.i[� t-;n Gl'1l'.CL.O 

(�\ 
- -- ------------- -------, ---- ------- -

TUP.:�IJE -J� 

-- ----- ---

ROT"::JRJ)AM 

----------------------------------------

Adres:· ffiaa13straat 1 b 
Tel.: 

21.2.1947 

--- ----- -- . ----- ----------------------- ---------

Naam en 
, voornamè.n: • Adres: Tel: Du•1-r 

-----· ------------ ---·· -------------------------------- ---- ... __..... 

ROSSfül! 

C. D. van
cons.-gen. 
1946 

Mafürn traa t 1 b • 



,,. 

Personeel TUfil�SE Lt::ga tie te 's- Gravt nhage 

• 

---------------
Prinsessegraaht 29 
112958 (j ., 

1 ----------------------------------�--
Naam en 
v0ornamen: 

Functie: 

-�--------------------------------
/ 

0Hl:G ,;.,r)I Go iaan t 
Aali 

�LLI 

Nihat 

K.t\VUR 

Orhan 

IAVUR 
mevr. 

LLLI 
s.-

ELJ.iI 

Sadi 

Gez. raad 

2e secrt. 

echtg. 0.S. 
Kavur 

dochèèr N. 
Elli 

• 
mevr. 

echtg. N. 
El:!.i 

NEDIM VEYSEL 

IIKIN 

Gezant 

Adr s: 

Prinsessegr. 
29 

Hotel des 
Indes 

idem 

• 

32 

13.2.1947 

.. 

Tel., Dunr verblijf': 

112958 11.10.46-

1.10.46-

1î5663 1 • 10. 46 

idem 1.10.46-

6 .12. 4-6-

6.12.46-

•
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