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Çirçflln Natuk ve 
'relain Tas.tı~ı 

Yazan: SADRI ERTEM 

Ç ÖRÇlı.tN son defa tnglllz rnd
yoııwıdıı süylt·dlğl nntuk dUn. 

> .. 'tkirrumuml.) esinde filmdi.) c kıı • 
llar aöylcdığl ııı.tııklaru göre ba5k .. 
bir tesrlr yaptı, Bu son nutuk .-e ur, 
'- gih·ençU, dahıı. çok vuııdlldlr. Bu 
11Utkun yannkl hfidlseler lı;ln bugUıı. 
dtıı bir işaret olup o\nuıdıgını SÖ)'le. 
ıı.eıc milmklln değildir. Nutuklar lstll• 
bıı.ıe alt hndl5elerln değil, ancak söy. 
leJıcııtı zamanın ruhi h!Uetlnl U:ıdt• i· 
11barrıe bir mana Uade ederler. Çör. 
tll.ıo ııutku da an~k bu bakımcb.n 
tlıUtaıea edllebWr. Bence nufüun Is • 
lll<bau keolf noktası.ııdan ebcnuıılyeti. 
llJ bir tarafa bırakarak Çürçlllu bir 
111ltukıa ) ptıit pıılkulojlk ıeslrln se
~lertnı aramak daha doğru olur. 

Çi}rçUJn yaphğı bu tesir yalnız hl. 

1-lıct kaldelerlııln içinde {;izlenen bir 
' 1!' değildir. Onu.n eeuelerdenber tec. 
tilbe ettiği bir usulün tJlhlı verlmlıı • 
liııden biridir. Çör~ll iı, basma geçtlf;ı 
"'4enbeıi bir çok nutuklar ııöyledJ. 
8cı nutuklarda çok dela göz yaııın· 

llıııı, kara günlerden, acı batıralardıı.n. 
~16hlyetten bah..ıocttı. l)lkkat r-dllr 
fıetc olana bq\•ekll Çörcllln nutukları 
'tt. batt& ümit verici bıız.ı \:ıulyetlt•r 
t6at.ennı,, fakat hiçbir 'Zllnıan onun 
hı._. *Syledlflne hükmcdllmemlştir. 
~ becer1Jaı1z.llklerln jUrafı onuıı 
"-npaUk bir adam tclAkkl l'dllmeslnc 
ltıan.ı olmuş. zaferla, galebenin verdiği 
~Dik, cerbeze, &e\lınlllik, heybet, 
llij )'lldır onun çehresinden uza.klaıı • 
'- batllldruı dökWen ı;nçlar gibi 
'ııdan ıızaklaşmışlardır. Çörçll nııığ • 
:::lyetıen balısettlkç.c oou dlnllyen • 

ona acımışlar hattıl dUşmanlan: 
lıı c• - Sebeb olduğu :fcllllietlerl dllile 

!'er birer ıttraı ediyor., demişlerdir. 
rıı~rçll bu •df'fı& 7.ııman denen mUtte
. "'QJı artık kendlslle sar bcnıberllği 

~tıtuu .U)IUyor \'e ohndlye kadar 
lılıı bafkıılanna bir ııllAh olarak 

lcııııaııdırmayan Çörrll bu defa taur. 
' ~lyor. Ve h&\'a taarruzların • 
~zehirli pz lıılerlnd n balı&edlyor. 

ll mhıaUerl son zanuuılarda göze 
'n müttefik ha'a aUAlu faaliyeti 
~l'tlUn artık en çok l'Uvendlği bir 
'ettir. Bu kuv' ete gih·t·ni.) or. 
lııı Yı& efklrrunıunlly~ de onun 
lııı nutkuna ıazıa ehemmiyet verl~I 

l)J.._ lllıktıuun üzerinde lflddetlo durmul' 
~ındandır. 

~l'çll 1''1ander mağlOblyetlıü itiraf 
<4tt l<'raııaa mağlüblyetlnl ltlrıı.f etti. 
'it lllailClbl)etlnl ıtırar etti, Balkan 
~lOblyetl.nl itiraf ettJ, Afrika mağ. 
'Yetini itiraf etti, Perl Harbur ıe. 
t~ ... ~I JUrst etti, Slugapur nıağl(lbl
) "lll 1tlnlf etti, Blrmanya mağlObl· 
~ ltlrııt ottl,oa,·a ınağlflblyetinl iti 'etti. HUIAaa Anglo Sakson mağ • 
')'etJ be.ahına ne "-arsa onları blreı 
'lıt•~ ltln.I etti, ıurar ettlltlerl kuv 
·""' korkuaç birer hakikatti. 

--~llln .büytlk propaganda tekniği, 
~-canda taktll'I buradan, bu ltt . 
lcııcı tdan kuvvetini almakta VI' wıı.ın 1 
tltı,. ~tıoı arttırDlllktadır. BııgUıı Çöı l 
'ıc nutku !fÖyle bir p~lkolojl hıılkı.-T 

tedır: 
~ l:D korkunç hakikatleri olduğu 
~ fett,Yllyen adam elbette bu llÖzltırlıı 
~ laata etmez. .. 

'ııt"Wın nutkwıua yaptıfı telllr bu 
ıı.ıt.lc lld etıaaa dayanmaktadır. Çörçll 
'-it :.;: dünya efklnumumlyeslnl 

' daha alAkal&ndırdL 
' "1lkanm millbet netice.. oe o • 
'~! Bunu hiç bir nutuk hiçbir 
1ıa,.;-1t edemez. htlkbal sözün değU. 
lt~~n, blUm için meçh<ıl olan 
~I~~ hareket lllttlnlüklerlle şe
t~ "°ek ve böylece llolforınaawı gl. 

dlln.) aya ıörUneoektlr • 

Müddeiumumi 
Muavini Kemal 
Bora dedi ki: 

MUddelumumi mua,,1nl Kemal Bora 

.A iman tebıtQI 

Kerçte~i 
yarma 

hareketi 
sona erdi 
0,000 esir, 

197 tank, 598 
top aldık 

--<>-

Düşman bakiyelerinin 
takıbme devam edıhyor 

Pavlo/un 
hazlrlaııan 
den 

Salahigetli merciler vasıf asile tahkikat 
yapılmasına kara~ veriimesini isterlm 

Mahkeme Müddeiumumlnin bu talebini kabul etmedi 
Ankara, ıs (Telt•fonlıı) - Von Pa. 

pene suikast suçlularının davasına bu 
sab:ı.h sa.at 9,5 da §0.hrl.ınlz Ağır ceza 
mahltemeslnde oovam edilmiştir. 

İlk olarak Rus konsol03lıAnesi §O. 

förU MeT.gUmun tata.nbul poılıı mU. 
dUrlUğüne nı.: suretle celbedildlği 

hnkkmda evrak okundu. 
Sovyet konsoloshanealndc ıoı& o.. 

lan Mezgum Örfi 1dare mıntakasında, 
~r fstenllen §Bham nutwı tezkeresi. 
ııi aramak için pollı>e 11&lA.lıiyet verdi. 
ğl,tlılezgum .Aamahmeaçltte dolaıtır
ken polisçe hnrckAtı füphcll 1rörWdU
g-u iÇin memurlar tarafında.ıı çevrile. 
rek ntifus tezkeresi istendiği, fakat 
kenUiSi nllfus tezkeresini göııternıedl. 
ti için polis mUdUrlUğüne cclbedilcllğl, 
ora.da hüviyeti anlaşılınta aerbeat bı. 
rakıldrğı beyan ediliyordu. 

Tuzkerelerde. Mezgumun U?.erindc 
bir tabanca. bulunduğu, Mczgumun 
Pavlota benzetllerek polis mlldUrlüg1l
oe celbedildlği iddiası dofrU olmadığı 
ıuı.ve ediliyordu • ' 
Komııor, tezkeredl! mevcut bir nok. 

tanın tekrar okunmasmı istedi. Bu 
nokta §Odur: 

<'Ankarada boınba. hlldlsesl.nde all. 
kadar olduğu tesblt edilen Pavıotun 
daha evvelce koll80loshanede bulun • 
duğu teabit edilmiş olup ıcabeden ted. 
birler almmı~tır." 

Pavlolun ilk ıuali 
Pavlof, bu fıkra hakkında bir sual 

soracağını söyledi ve kendisinin h'lll. 

r 
Belsin Pavıoıa 

iht&i'ı: 

"Biz bombayı kimin, nere. 
de ve nıuıl patlattığını arı. 
yoru.z. Mahkeme aiycuetle 
uirafmaz,, 

vul boş o!duğu jçin içine eşyasını 
koymuştu. Yengem, eşyalarını çı
kardıktan sonra boş bavulu SUley 
mana göndermek üzere b9.na vcı• 
mişU, Ben de 15 gün sonrn ls • 
tanbııla gitti:n. B:ıvulu vermek 
için Silleyrnaıu aradım. Onu bu • 
ln.ıırnynıca bavulu tekrar Adapaza
rma gerj getirdim. 

Sonra SUleyman Adapazarmn 
ıN.)dJ. Bavulu kendisine verdim 
ve: 

- Bu bavula nk'in bu kadar e-
hemmiyet veriyorsun, diye aor. 

ki aahitlertn ilk ifadeleri poUate kal. dum. 
dığını ve şimdi mahkemeye geldlğtnl - Bawt h:ıt•rıı.dır da onun için 
cvveJA bu ifadelerini sonra Adapa. cevııb1ru verdi ve bııvulu benden 
zarı mııhkcmesince alınan ifadelerin alarak gitti. 
blrunacağmı söyledi. Pavlof, Celalin yengeMnln han-
Celal Şenkarde§İn iladeıi gj tarihte Pirl~eye gittiğini sor 

Evveıa. ccııu Şenko.rdeşl.n i!adeal duCelal ifadesinde ilk Jfa.ıl~nin 
okundu. Celtu, Türkiycye muhacir •• 22 mart ıg.ı..ı tarihinde alınmış 
!aliyle geldiğini, IBkAn ~akkı istemi. olduğunu ve yengesinin bu la.mı. 
yerek v-e Türk tabllyetinl alarak A- tt'n u~ tıene evvel gittiğini söylü• 
dapazarma yerle,tiğinl ora.da evlen. yor ve yengesi ~gilzarm dört se 
diğlnl, geldiği zaman yanmda bulu. ne- evvel Piriştineye gittiği mey. 
nan 7 bin lirasının şimdi 20,000 lira dana çıkıyordu. 
olduğunu söylüyordu. Celtı.l ıtadesı... Celalin ifadesinde bavulun yen 
ne §Öyle devam ediyordu: gesfne kimin tarafından verildiğJ. 

- SUleynıan bir gUn Adapazanna nl" drur bit- kayıt yoktur. 
gelerek dükld'ı.nıma uğradı. Şenkar-
deş mağaza<ıı burası mı? Diye sor. Ziya Şenkardeşin ifadesi 
du. Evet ceva.bmı verdim. Sllleymnn Miiteakiben Ziya Şen.kardeşin L 
sl2..de emanet bir bavul vnrdır. Dedi. iadesi okundu. 
Ben de milsbet cevap verdim · Zh-a, bunda kendi hayatına nit 

Berlin, ıs (A.A.) - Alman ordula. gi tarihte konsoloshanede mevcudlye. 
Yengem Piriştincden gelirken noktn!arr antattrkta.n sonra karısı· 

yanında bir bıı.\'ul getirmi§ti. Bn· _.- Devamı 2 nC'I aa~ fada . 
rı başkumandanlığının tebliği: tinin tıısbit edilmiş olduğunu sordu ~~~~~--~~--~~~~~~--~ 

J'a\·lof 

Çörçil 
dedi ki: 
1,5 milyon 

muhafızımız 
var I 

Almanlar adamızı 
istilAya 

kalkarlarsa 

Arı kovanına 
inmiş gibi 

olacaklardır 

Kcrç berzahı Uzcrlne yapılan yanna ve: 
muharebesi sona ermiştir.. Bu mu- - Bu husu3tıı tezkerede sarahat 
harebe •ezilen ve çember içlne olınruı yoktur, dedi. 
dllşmıın Jm\'\'etlerinln yok edilmcsly. Kornilof dıı söz alarak §U mUtalea 
le bitmiştir. yı ileri sUrdU: 

t_jürı ün fil.ô:h Ö s.~· 
. : ··- ' . ' . . 

Londm, ıs (A.A.) - Dün akşam, 
muhafız kıtal:ırmm Vestmlnster sar!l. 
yma tahsis edilen mUfrezesiiıi tefti§ 

3~ 
eden Çörçll kısa bir hitabe<ie buluna • 
rak şöyle dcml~tir: 
Şimdi talim görmUş bir buçuk mlL 

I yondıın fazla muhafızımız var. Eğer 
ııiiııiıııiiiiıiiiiiiiiıiiıiiiıiıı ___ iiiııiiiiiliıil!Diiıııtl' 

1 

1940 dıı, mem1ekelin muhtelif nokta • 
Düşman şimdiye kııd::ı.r 40 binden - Pavıorun konsoloshanede bulun.. 

!azla esir, l!l7 tank, l'i98 top ve 260 duğu bombs. hltdiscslnden evvel teablt 
tayyare kaybetmiştir. Bundan başka edilmiş olmalıdır. Dedt ve bu fıkra 
çok miktarda askeri malzeme olm· om bir defa daha okunmasını ıstedL 
mış veya talıı ip edilmiştir. Kerı;: B:.ınun üzerine tezkere bir da.ha o. 
istikametinde yenilen düşman bakiye. kundu. Pavlof, rei6tcn söz alarak 

Gaz· 
Harbi 

elen Ruslar. Almanların boi:"lıcu iarmda, havadan çok sayıda düşman 
ı:,az ııeşrcdı>o birtakım boml alnr !116Cydl. çoğu basit karapinelerk! tec
kullanclf,daron iddia ettl!<>r. Pe biz edllmlş kUçUk gruplarla karşıla.p 

ıerinin takibine devam edilmektedir. şöyle dedi: 
Yarıı;n adanın sahil bölgeslnde mu. - Tezkereye göre, §Oför .Mezgum, 

harebe tayyarelerinden mürekkep .Asmalımescitte tevkif edllml!Jtir. Hal. 
tc§killer dün 4 küçUk nakliye gemisini buki şoför konsoloshane karşısında 
batırmışlar ve birçok kUçük gemile. yakalanmıştır. Bunda tczad vardır. 
rı hasara uğ'ratmışlardır. Reis - Asnıalunescldln lrnruıolos • 

Lı:ıponyada Almnn-Fin kıtaları için hane civarında mı, yok.sa ba§ka bir 
muvaffakıyetle neticelenen nıuhare. yerde mi olduğunu kendisini ziyaret 
belerde düşman Luhi bölgesinde 24 eden Sovyet sefaret memurlarından 
nisandan 10 mayısa kadar ll bin- öğrenebilir. 

m- Dc\'llmı 2 ncl sayında ı Reis sözüne devamla Adapazarmda. 

Eski komiseri vur
mak isteyen sabıkalı 

Bir zabıta rneınur unun 
kurşuniyle yaralandı 

si nelen lngiliz propnga.ndn"'ı hnı c
kete ~ecti \'e Almanlnnn <loğu 
r.cplıcı;intl<: zehirli gaz kull:ınıı• 

caklarmı, Ruslnnn dn lmn:ı. lrnrşı 
Yazan: BiR MUHARRiR tedafüi hıızırlıklıır yaptıklarını bil. 

K dirdi. ERÇTE Alman hür.umu 1 1 basJa,h. Buna tam ta.:ırru.ı Görülüyor ki iJ,i taraf d:ı b ı·. 
dcm•mez.. Fakat Alman lcaynakla birini gaz kullsnmnk veya knllıın-

mnı:a hazırlanmakla itham <'ıll) or. n da 8 Mayıstanberi or:ıda başlı-
yau şiddetli hareketlerin bliyiik Utlnya harbi bash~ah iki lıııçnk 
t bl ba<>lan 1 bil fieneden fazla geçti. Bu mliddet 
aarru:ıa r gıc; avı a c• 1 1 1 b"" ··k ı t 
, • · • •lzl ~ılyor!ar K • hii" ç m e gayet uyu · c;ap a aıırruz 

cı gııb111 g ' 0~.. ;re • u. lar, miidaf:ıa 'ıı.r, ihraçlar, hn' n 
11111, raz sonra ·~to Uzerınc bo b d 1 , 1 1 Şehirler 
yapılm:ı<ıı muhtemel bliyü•ıt taar- m ar ıman an .,rapı c ı. • 1 
• k 1 1 t 1 hl \'akılıp yıkıldı, momleketler bol- ı 
ruzu ·o ay a~ ıran yar< ım<'ı r :.,_ 1 i 111:-- 1 .1 hazan bir 

1 b·ı - . uan mya "' a o.unuu, 
ıları•kct o 1\ 1 N"egi ~ıbl, dllsınan b .. ,.. b. .....~ d r l:ırla elden 
\ t 1 • • h d ft bi. b"lt'" o .,e. ır C.uı. e a nu,·,·e erını e e en '" ı un 1 t. h · ı ,..8 ... ct zoı·lu 
b 1... ı t ı k k 1 1 d .• t e c ıtN.: ı, mu nrıp.er . .., _, 
aı:IU& no t .a arn çe nıc c; n u- h . .. it · mii<lafaıı an 
·ı "I •· b" i mu a.,ara ,,.~ nm ~ız 

.,, nu muş ır saı;ırtma hareketi 1 . 1 1 Donların h1c;bir'nılc 
dl' olabilir. arı ~ıı.<tM ı ar. • - ' 

\'alrıız Almanlar değil, İrıgillr· 
ler de Alman ordo"unun bıı hü 
cumıL.-ı JPni slHihlıır kulla.nınut::ı. 
lıa.-,ladıklarını hııbe-r 'niyorlar. 

lıl~blr ta.raf gaz kııllanmnga te. 

Rugiin Şehremininde bir sabı· 
k!..'I, eski bir komi.seri öldUrmck 
:ste-rken bir polis ta.rafından yara
l:ınmışur. 

ı in hemen bıçağını çekerek saldır- Bu yeni sl'item hann topudu:-. 
m:ştır. 1 (:?k h~yük tahribat ~pbğı ,·c ı;G4< 

O sırada hadise yerinde bulu • suratlı nctl<>Cln aldıgı iddia edl
nan poli~le':" derha, i~e müdahale ~ liror. Kcıçt{'l<i harclcetlcr lıalikm• 
etnli'~ler \·e i.çlerinden b ri •rala • da lıir fikJr cdineblhnek iç:ln bir. 
tın t;hlikede olduğuna hUkmedın· lmç giin beltlemel' lazımgeldiğinl 
ce talıane!U>'nt cı:karnrak Sadetti· iki taraf da iddia ctme".-tc<lir. 

ŞebbUıt ctme<li. Biliyordu ki ayni 
~ilah chişmanmın elinde de varılır 
rn banun neticesi, A87 kuilanaıı 
tarafa (}iinyanın lanetini celbet
tlktf'n ı;onra ıki taraf için ele ay
ni derecede felaketli ola<'.al<t ır. 
~imdi mzivettt' th•ğiı;;mioı bir 

•2ey ~·oktur. Gaz harbi iki taraf 
irin de mll-.a\'i bir fe'üfeWr. lln 
zun gıız kul'anmaV,a karar ''erı-n 
taraf mes'uliyetl 'lüsmana )iiltlc· 
mek için do böyle ~:.yialar çıl•r• 
rahillr :unlllJl biz rtoz harbind(' hiç 
hfr tarafın nJC'nfaati olm:ıdığın:l 

kaniu._ Bütün bu ılm)·etıer bir 
gaz harbi yapılaraii,111a ıle~-11 ~c. 
nioı mikya..o:ta bir ııropaırnnrl:ı hnr

•hf ynpıltlİğınn işaret -ıayılabllir. 

Hfdise cıöyle cereyan etmiştir: 
Eski komiserlerden Talat, Şeh. 

nminindc Sarav mevdanından ge 
çerken Sadettin isimli bir sabrka
h ile karşılaşmıııtır. Bu sabıkalı 
vaktiyle her işlediği suctan sonra 
karş~ında fik h<;!sabı verdiği komi 
seri görünce laf atınış ve daha i• 
leri giderek kUfUr C'bniştir. Talat. 
buna mA.nl olııuk isteyince Sadet-

ne at~ş ctrn5ştir. Sabıkalı genç, Son günlerde korku \'e dikk:ıt 
kurşunu yer yemez, elindeki bı • uyandır.ut şeylerden biri de gaz 
çağı ile beraber yere yuvarla.ıı- har-hinden ısrarla bahsedllme!ll
mıgtır. clir • .Bu iddia llkönce Japonlardan 

Yaralı Gu:ralxı hastanesine knl - ı;ıktı. Binnanyada ricat ha lincle 
d1rılml§, hıl.dise hakkında taliki • ' buhı1UU1 ÇinHlerhı gaz kuilandık
kata başiarunıştır. 1 lan ih~ri stirlilnıüst U. ('o!ı gcc:me-

cnktı. Şimdi gelirse her tarafta ken.. 
dlsine hUcum edecek azimli insanlar 
bulacaktır. Şlmdl bu adanm i.!ltllllu 
teşcbbUsli, 1nglllz hava kuvveUerl ile 
karşılaşmaktan do~acıık z.'.>rluklar 
bir tarafa bıralnlırsa bile, bir &n ko· 
\'anına inmek gibi olacaktır. 

--------~o~~~---

Uzak sarkta 

Müttefzk 
tayga reler 
Oittikce artan 
bir kuvvetle 

Japon 
kuvvetf erini 
hırpahyor 

ı.ondrn, 13 (A.A.) - Müttefik ha. 
va km•vctlcrl cenup Pas:ıfikte Japon. 
ıarı ortan bir hızla hırpalamakta ve 
döğmeltte dcvaın tmektedlr. Avus
tralya resmt mı:ıhfıllerinin tahminine 
göre, duşmıınn gittikçe artan bir kuv 
,•elle şiddetle darbeler ınd rilecektir. 

Mak Artur umumi kıırarga.bı, •· 
ıı giiDU, lld Japon dcai& ~ -
can denizi rnuh:ırebes!nln başladığı 

yerde, Salı:ımon adalarında Kessa açık 
_... De,,-amı 2 nc1 sayfada 
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• • .u emesı bUgünkü celsesi Al an te~ı ğn 
~ Ba5turafı 1 nd sayfada 

den fazla ötu vermiştir. Şimal bu ' 
denizi sahilinde ve M:urmansk Uiııı 

nmrla muhar<'be ve Stuklı tayyareler 
gemilere yaptıkları taarruzlarda bıl- ı 
hassa muvaffak olmuşlardır. 8 b!II 
tonluk bir ;ıilep ile küçiik bır vapur 
tahrip cdilıntş 4 bilyUk nnkllye gemL j 
siyle birkaç muvasala gemisi ciddi 1 
hasarl:ıra u~ra tıımıştır. Diğer bazı 

gemilerin de tahrip edilınl.? olması 
muhtemeldir. Domınmnyıı mensup ge. 
m!lerle i~birliği yapan muharebe tay. 
ya.releri bundan bcr;ıka. şimal burnu 
bölgesinde bıı- dilşm::ın deniznltıı::mı 

batırmışlardır. 

~us ~etelerine 
j 

karşı 
lllaoar, ıo a 
spanyol kıtal 

ul!anıh or 

Ba!jtarufı 1 mi ı;ayfada 

ıın Pin;:tiı:ıe..irn lsuınbula gelir • 
oren be..""S.~rirnic tir bavul getir -
mi.'] olduğunu, bu bavulu istanbu· 
la giderken Süleymamı te;ılim et 
:nck iiz~rc bindcriııe verdiğini 
rn latıyor vr: !'.oyle d<'vam ediyor. 

1 

Jofun yazısı okunmamaktadır ve bu 
zattn Lir muharrir veya ilim adaını
olduğu h'lkkıuıtaki s0zlerinin hepsi 
yalanuır. Son beş senelik Sovyet ne~-

• J: 
- KarJ~im İstanbuldan te!{ • 
ır bnvalu Adapazarına getirdi. 
'i.mk:.i İG~1.nl:>uld:ı teslim edeceği 
.ıdamı bu.nnı:.ı.mıştı. Süleyman son 
ro Adapaz'.l.'"ma gelerek b::ı.,•uiu al· 
h. 

Pavlo'la Kornilof bu ifadeler 
okunurken, mütem'ldiyen not alı • 

orlardt. 
P..eis kendi1eri.'1e bu ifadelere 

karşı lıir diyec!kleri olup olmadı• 
ğını sordu. lki Rus maznun bir di 
yecckleri olmatlıii:ı cevabını verdi· 
!er. 

Bur.dan sonra bavulu getirmiş 
clon Bcrgiizarın ifadesi okundu. 
IJcrzüzo.r ifadesinde, Türkiyeye 
geldi.kleı ini ''e Adapazarmdn. yer 
kştiklerini s<:iv'ediktcn ı:onra 6 

l:.irinci teşrin 938 de Piriştineyc 
tebdilihava için gittiğini, üç seue 
sonra döndüğü zaman kardeşi 
Kahramanın, T~.simde bcr~r Sü-
1 eyı.,ana Yermek üzere kendisine 
boş bir bavul ve-rdiğ"ini ka.ydedi • 
yordu. Bergüzar ~öyle devam edi
yordu: 

- Ka.rdeŞim bu bavulu bana 
verirken, bu bavulu verdiğim ad. 
rese ~önderirsiniz. !sterse Süley· 
man gelir, kendisi altr, demişti, 

• Niyazi ıJıangi tarihte 
lstanbula geldi? 

Bergilzarm ifa.desi Sovyet maznun· 
lam anlahldr. Pavlof, Kahramanın bu 
bavulları kimden aldtğı hakkmda bir 
sarahat var mıdır diye sordu. Reis, 
yoktur cevabını verdi. 

Bunu mUtenklp Bergüzarm Adapa_ 
zan m!lhkcnıcsind'l istinabe · suretile 
alman ifa.desi okundu. Burada da Ber 
gUza.r aynı şeyleri tekrar ve teyit et.. 
mekteydi. Daha sonra C~1Al Şenkar -· 
deşlerl.ıt ~rdikleri ifadeleri okundu. 
Bunlar a. aynı şeyleri tekrar etmek. 
t1>ydller. 

Bu ifadeler hak.km.da Silleymanıı 
ne diyeceği soruldu. Silleyman, bir df_ 
yer:eği olmadığını, şahlt!erin doğru 

şahadet ettiklerini söyledi ve bavulun 
içinde birtakım çamaşırlar olduğunu 
:lUşilnerek Adapazarma. kadar gittiği. 
nl ilft.ve etti. 

Bunun üzerine Pavlof söz istedi ve 
SUleymandan Niya1Jnin hangi tarihte 
tstanbula geldiğini sordu. SUleyman, 
939 senesi ağustosunun sonlarına doğ. 
ru geldi cevabını verdi. 

Avukat retse hitaben: 
- Efendim, SUlcyman yanılıyor. 

F..akl lfıı.deslnde 938 seneslnde geldi 
d"yordu. 

Ilir ya.nlrşllk olma.sın. Süleyman 
ilık ifadesinde bu husus amnryor. 

Slileyınan ayağa kalkarak: 
- Gayet iyi hatırlıyorum efen• 

dim. Niyazi tst.anbula 939 da gel ~ 
ı:ı;ştır. 

Diye teJtrar etti. Müddeiumumi 
muavini Kemal Bora da aynı fikri 
tekrar ederek Süleymanm 939 se
nesinde Türkiyeye geldiğini ve 
binaen.a1ey!ı bu tarihten evvel ya. 
ni 938 de Niya.zin.in 1.sta.nbula ge " 
lcmiycceğini bildirdi. 

Kornilofun su:ıli üzerine Celal 
Şenkardeşin şahs.detinde söylediğ1 
gibi hu bavulu Sülcy:mamn, haki 
ka.ten bir hatmı olal"J.k mladığı -
nr, ~ahlt Celfıle ~öyleyip söylem('· 
d1ğini sol'Clu. Sill0.yman ben bir şey 
bilmiyorum, t.ledi. Diğer maznun • 
lar da bu ifade!~re bir diyecekleri 
olma<hklarmr söylcdilP.r. 

Abdurrahmanın avukatı 
Pavlofa ihtar yapılmasını 

istiyor 
Bu sırad,1 Abdurrahmanın avu • 

k.-ıtr Şakir Ziya söz istecU. 
GC'ccn celsede Yugoslav konsolo 

s;.ımuzun .A.bdurrahman hak.kında 
verdiği rapora ait ba?I izahlarda 
bulundu. Kon."olosun Abdurmh • 
manm ko!':'lür.ı.ist!~~ ta.b.rikltı yap 
tiğı, !:ı3!;azlıı.n bol k~cden Sovyet
lere bırakmak istediği yolundaki 
sözlerin yer:Dz olduğmıu ve bu söz
leri.1 hukuki bir elıenımiyeti bulun 
madığını ifade etti. Pavlofa döne. 
rek: 

- Eğer bir dnlıa i~i şalıs.iycte 
döker. hakkrmI.:'.da kölü lisan kul • 
la?ırrs::ı h:-:.kkındr.. tnk"1mt ynpılr.w
,;;mı ~tiyaceP,im. Tarafnı1zdnn bir 
ihtar yapılmasnu rica ecliyorum. 
dedi ve sfö.lerint> d~v:ım ederek 
bazı gazetelerin kenc!i beyanat.mı 
ltrsmen ya.nhş!arla sayfahrma gt.. • 
çirdikle1'ini ifade etti. Reis: 

- Bu husustak.i;ajzl.E>riıti.zi bize 
değil, gaez.tel€re ~~j{in, dedi. 
Avubt da: 

- Rica ederun. re:i~ bev elıe::c. 
1''İyı>tiııc biMcn· bu mesel~~in iizc
rin!!c m-.1rh durmak mclınd.yetin
r!eyi!'.1, diy"rck eözcrine şöyle de ~ 
'ıım c-t•I: 

- l\:ornlıorun lCadesine göre Pav. 

riyatını takip ettim. Bu adamm en 
ufak hlr hikaye kitabı uahi yoktur. O 
bir tarih araştırıcı veya milellif oı _ 
maktnn ziyade şeflerinden a.ldıklan 

emırlcıi yerine> getiren basit bir adam 
dır. 

Pav10f ayağa lmlkaralt: 
- İki rica.n Yar. Birisi yani evra. 

kın okunnıaSJ digeri de avukata sora
ca~nn bazı suallere cevap vermesi 
ho.kk'mdadır. 

Reıs tercüman vasıtasile okunması 
istediğin evrak hangisidir diye sordu. 

- Abdurrahmanm İstanbul zabıta
sından 25 şubat ll12 de verdiği ifade • 
lorden bazı kısımlıırın okunm'l.Sını is_ 
tıyorıım. 

- Bunları tercüme ettirerek alma_ 
dın mı? 

- Du tercümeleri aldım. Fakat 
bunda bazı mUbayen.etler vardır. 

Müddeiumumi muavlnl Kemal Bora 
28 tarihli ifadede Abdw·rahma.n, be. 
nim fotoğrafımın gösterildiğini ve 
ilk defa olarak ı mart tarihinde An • 
karada gösterildiğini söylUyor. Halbu. 
ki İstanbul polisi. Abdurramana be -
nim foto~rafımın gösterildiğini blidi • 
riyor. Aradaki bu fark. Şahit manav 
Enverin ve arkadaşının beni son gün. 
lcrde g-ö~di.lkleri ve fotoğrafımdan 

tanıdığı hakkındaki sözlerinin yalan 
al.du!;runu anlatacaktır. 

Pavlof okunmıyan evraktan 
bahsediyor 

- Bunlar mlidafaaya ait şeylerdir, 
O vakit söylersiniz. 

- Ceza muhakemeleri usulU k.anu
nu duruşmrı esnaspıda. bazı evrakı o
kutmak salahiyetini bize veriyor • 

- Okunmayan hangi evrak vardır? 
- 28 şubat tarihli Abdurrahmanm 

ifadc>si okunmamıştır. 
- Peki, bunlavı;ize terclime edildi 

ya. 
-Edildi. I<'aknt bu evrakın burada 

okunmaaı ldtlia. makamının yaptığ'I 

beyanatı tekzip edecektir. 
- B:z esasen her evrakı ayn ayrı 

okuya.caj;'IZ. .Burada okutarak vak • 
tiınizi almakta ne mana vart Müda • 
faıınızda. müddeiumumi şöyle söylemiş 
tir, halbuki bu, ifade bunun aksini 
gösteriyor diye her şeyi uzun uzun 
anla.ta bilirsiniz. 

Pavlof ellerini göğsüne koyarak: 
- Eğer bu talebim kanuni tse, ıut. 

fen kabul ediniz, kanuni d'Cği!se söz • 
lerlml geri olıyorum, dedi ve bu söz. 
ler aynen .zapta geçti, Pavlof ayakta 
sözlerine devam ederek: 

- Bu ifadenin tercümesini aldım. 

Bunun gibi polis enstitüsU profesörü 
Kayönlin verdiği .bir raporun da ter
cUmeslnl aldım. Fakat bu rapor ve bu 
.ifadeler burada okunmamıştır. Rapor_ 
da infll1k yerı ile Von I'apcn arasın
daki mesafe tcsbit edilmemiştir. 

Reis mUdalıtı.1.e ederek: 
- 131.z, raporun tamamının okun _ 

masmı istemiyorsun diye zapta geç. 
tik. Daha. sonra senin kallup da şu 
kısmı 'böyle bu kısım böyle demende 
ne mana. var? 

"Hepsini okursanız 
minnettar olurum,, 

Pavlof. 
- Hep.sini okursanız minnettarınız 

olurum. 
- Başka bir diyeceğin var mı? 
- Raporu okuyup da anlamadığrm 

şeyler var. 
- Bunu anladık. Ba'}kıı. bir diyece. 

ğin var mı7 
- Milli mUdafaa. fen sanatlar he

.yeti az[:smdan iki albay tarafından 

Jı'lZtrlanun raporun okuıımasınx da iS. 
.tiyorum. 

- TcrcUmı:sinl alrnanrdız rnr? 
- Kaydettim, tercümesi de var. 

- Başka? 

- Tıbbiadlt ile profesör Kayyö ta_ 
rafından verilen raporda ölen adamın 
m.ide:;intle ameliyat yapıldığı hakkın
da kayıtlar vardır. Bunun da okun • 
masnu istiyorum. 

- TercUmcsini aldınız mı? 
- HulAsasmx aldım. 
- E:ıııka bir diyeceğiniz var mı? 
- Mahkeme zabıtnamelerinin bazı 

yerlerinin de okunmasını talep ediyo. 
nım. ~ 

- Bunlar nelerdir'! 

Pavlofun daha ba8ka 
istekleri... ~ 

- Dosyu 6, sayfa 3, satır 15 deki 
h<'ııiın lfadeın yanlı~tır. Ben, "Yugo.s_ 
lav komUnl~t! olan bu ndarnlar, Sov -
yetleı· birliğlııe karşı hlirmet ediyor· 
lnr,, clcmediın. Ben, •'Yugoslav ko _ 
mUni3t maskesi altında ba ad:ı.mlar 

Sovyelle1· bırl!ğlne karşt hareket edi. 
yarlar. Yaıı:ı halk fırkası mensubu oL 
dul.la.mu söyliyerek Tilrk:ye cumhu
riyeti ateyhlne harelrnt edebilirler. 
Bunların bu maskelerinin mahkeme 
uı.ı-a!ındnn :ı.:aldırılacağınr üm!t ediyo. 
rum,, d-cıl.m. ~ , 

11ctnci nokta 1,iUd·ır: Zabrt varakası. 
nm 55 ve ı:m ncı sayfa?a:ı:ındaki şu 

noktalar da yanl!§ttr. Ben, "'lXlrklye-
1niµ haldki dUşı:nanıan kaç~ v&.~ 

" 

lenmlfilerdir. Onlarm gayesi bu hadL 
se ile komünistlerin otoritesini kır. 

maktır,, demedim; ben, ·'t::ı.hrikçiler, 

demokrat memleketlerin gaddar dü5-
m:ınıdrr)ar. Dolayısile demokrat Tür
kiyenln de dilşmaıudırlar. Onlann ga_ 
yesi yapttkları suikastın komünistler 
tarafmdıı.n yapıldığını bildirmekle 
Sovyet vat' ndaşlart nleylılne isnada t. 
da bulunuyorlar". Bu suretle Türk 
make..mları muvacehe.<ıinde ve TUrk 
efkarmmumiyesindc Sovyetlerin iti
bar:.nı lnrmak istiyorlar ve 'l'ilrk _ 
Sovyet dostluğunu sarsmak istemL 
yarlar,, dedim. 

Reis diyor ki, mahkeme 
siyasetle uğ·raşmaz!,• 

Rei.>, burada Pav!ofa müdahale e
derek: 

- Mahkeme, siyasetle meşgul ol • 
nııyor. O, .suc;lu kimdir, yalnız onu 
arar. Bulursa ceza. verir, bulamazsa 
beraat ettirir, gider. 

Pavlof, i.içüncü olarak şunları söy _ 
ledi: 

- Dosya 6, sayfa 6, satır • 10 dakl 
üadem de yanlıştır, Ben, de Troçldst. 
lerin gayeai, bir smıfm hdkimiyetini 
tesis etmektir,, demedim, Ben, "Ab· 
durra.hman kendi ifadesinde proleter. 
yanın suikast yapmakla zaferini te_ 

mine çalışıyorlar. Halbuki Abdurrah
man bu ifaclcsile kendi adamlanm ve 
kendis!nln hüviyetlerini açığa vuru -
yor. Sovyetıer, bir smıfm hakimiyeti 
için çalışmıyorlar. SovyetJ.er, bugün 
vatan harbi yapıyor, 2ô devletin islik. 
lAl, namusu ve hürıiyeti için çarpışı_ 
yorls.r,, dedim . 

Rel.s, burada Pavlofa gene ihtar e
derek mahkemenin Sovyet hükO.meti
nin ne maksat takip ettiğini. arama • 
dJğmı, mahkemenin siyaseUe m"'.·gul 
bulunmadığ1nx söyilyerek: 

- Biz, bombayı kim, nerede, nasıl, 
niçin patlattı? Bwılarr e.rıyoruz. de. 
di. 

Bu talepler :hakkında. iddia maka • 
mınm ne diyeceği .soruldu. KCJnal :Bo
ra, Pavlofun yaptığı bu taleplerin 
yersiz ve mana.sız olduğıınu beyan e • 
derek yalnız mUşterek rapordan Pav. 
lofun anlayamadığı lusmıla.rın okun -
masınt istedi. 
Gereği düşünüldü. Evrak, hA.kimc 

vı:ı naip bayan HayrUnnisa. Hazer hu· 
zurile maznwıla.ra haftalarca tercüme 
edildikben ve dosya. muhteviyatx ter • 
cüman vs.sıtasilo de ayrıca. azılabldık. 
tan sonra. Pavlofun oı..11nllUl.Sun iste_ 
diği evrakın veya. bunlardan bir kıs· 
mının okunması 'lı.u.'!Uatndo.kl talebi _ 
nln reddine 'Ve müdafaal.armı ihaZır ~ 

lam.ak ilzero evrakt tekrar tetkik et
melerinin mümkUn ibulunma.sma çoğu. 
Iukla karar verilerek tef'.ıi.m kılındı. 

Kemal Boranın Pavloltan 
sorguları 

Bu sırada, müddeiumumi muavin.l. 
Kemal Bora, söz istedi ve maznun 
Pavlofa ba7.ı soracakları olduğunu !be. 
yan ederek: · 

- Pavlof şimdiye kadar hangi t::ı.. 

rin!erde ve nerelerdeki konBolosluklar 
1 

da. çalışmıştır veya. memur olarak ı 

bulunmuştur? 

Pavlof, Tllrkiyeden başka. hiçbir 
yerde çalışmadu:ı::, dedim. 

Reis illl.ve ett1: 
- Başka. bir sıfatla baş.ita bir yerde 

çalışmadın mı?, 

Pavlof. 

işlerle me~gul olduğunu nnl.unak zor 
ı0lmasa gerektir. 

Şimdi, yliksek heyetinize verceegim 
izahat az evvel kPnıfü:ine tevcih edi -
len suallerin manasını tebarüz etti : 
.receği gibi, tc:1-idi haJ.ndc de bize ah_ 
$!yeti haklunda esaslı v~ daha kati 
bir- !iltir vermeğc sailc olacaktır . 

Pavlofuıı bazı hn.riç memleketler • 
.ele, ezcümle 1925 sene.Rinde Romada 
.konsolosluk memuru olarak çaltştığ"l 
.sırada o tarihte gene Romada bulu· 
nan Sovyet mtJmurlarındaıı . tesbit cL 
.tiğ"imiz isme nazarar- bu ~ah:oın Jur 
naniyef olması J!Uımgeliyor _ Evet, 
.bu şahısla birlikte komüni..st isyanlaı·ı 
çıkarmak ve fa~izmi devirmek için 
çalışt.J~;ma ve bu tarihten :sonra sor: 
vada Svetinodeıya ldliscslnde Bulgar 
krau Borise kar6ı tertip edilen suL 
kastın, ke1.a1ik 1937 senesinde gene 
Sofyada Bolşevik aleyhtarı Troçko. 
Slovo gazetesinin sahibi o!an Solona -
viç adındaki zatın evine konularalt 
patlatılan,, evin harap olmasına. ev 
sahibinin yaralanmasına ve karısmın. 
ölümü ile neticelenen bomba bl1cl.lse . 
sinin müretteplerinden olduğuna mut. 
taıı: bulunmaktayız. 

Pa.vlofu esaslı i6tigal sahasında oL 
duğu karakterini <le tcsblte yaraya. 
ceak husu.satın aıa.ıca.ıı memleketler -
lerlren salft.hlyetll merciler vasıtasi'e 
•tahkikine ve tesbitine vıı~tin darlığı 
Jıasebile imka.n bulamadığımız için 
çok esaslı bir noktanın aydmlatılma -
..sına hizmet edecek olan bu hususatm 
4;alA.hiyetli merciler vasıtasile tahkiki. 
ne karar verilmesini talep edel"im,. de
dı. 

Bu sözlerin Pavlofa tet·cümesine 
başlandı. Pavlo! ayakta hem not alı· 
yor hem tercllmanın heceUyerek ter • 
cUmcye çalıştığ! müddeiumuminin is
nadına. gü!Uyordu. 

Bu sırada ru.sça. bir kaç kelime do 
söyledi Tabii biz bunu anlayamadık. 

Tercl.lnı.e işi biter bit.ınez reis karar 
verilmek üzere celseyi 15 dakika tatil 
etti. 15 dakika. suren müzakereden 
sonra. celse tekrar açıldr, mahkemece 
Pavlofun Sofya ve Romıı.da bulundu. 
ğu tesbit edilmiş olsa dahi, ha.len gö
rülmekte olan dava i!e bir alfı.kast bu_ 
lunamıyacağmdan, kaldı ki Pa.vlo • 
fun Sofya ve Roınadaki ha.diselerden 
mahkeme altına aımmadığı ve lt.ınun 
bir tahmin ve zandan ibaret bulundu. 
ğu anlaşxldığmdan roll.ddclumumlnin 
talebinin reddine lcarar verildi. 

Bundan sonra milddelumumt mua
vini esa.~ he.k!nndnki iddiasını derme_ 
yan et'mel<. Uzere dosyanın mliddeiu • 
mumUik makamına teslinılni istedi 
:Mahkeme bıı talebi kabul ederek du. 
ruşınayı önümtızdeki çarşamba saat, 
3,30 a bıraktr. 

lılnkara at yarışları 
ba~sı mtlştereklern 

Büylik t:ıarruı. mu! 
llcrlin, 13 (A. A.) - Ask ri 

kaynaklar, Alm:ın büyük taarr ı
zı.:ııun Kerç yarımad:ı.smc a b:ııjla 
mm olduğunu ve bunun umur 
taarruz için bir basamak teı:ıı iı 
edeceğini söylemclttedil'ler. Bu 
c0phede Alma.n ve Rumen kıtaln
rının kullandıkları yeni silahlar, 
r:wıları şa~ntmı!Jbr. 

Loııdra 13 (A.A.) - B.B.O: 
Bu saba.ilki Sovyet tebliğine gi5re 

Kerçte şidclelli muharebeler d·~vnm e· 
diyor. Moskova radyosunlla konuşnn 
bir Amerikalı muhabir~ göre çarpış. 
malara büyük kuvvetler ışt!rak et • 
mektedir. Cenuptaki Sovyet kuvveL 
terini general Kozlof idare etmekte • 
dir. Netice birkaç günde belli olacaic. 
tlr, deniliyor. r.:n şiddetli muharebeler 
Kerçteki hattın şimalinde oluyor. Al
manlar hUcuml:ırı neticesinde ağır ı.ın_ 
yıplar vermişler, şimalde biraz ilerle· 
mişlerdir. ilu muharebelere 2000 Al _ 
man pike tayyaresi de lştiralc etmiş. 
tir. Almanlar ilk defa olaralt havan 
topu kullanmışlardır. 
Mo~!mva, 13 (A.A.) - Hovyet gece 

yarısı tebliği: 
Kerç yarımadasında şiddetli çarpış. 

mnlar olmu~tr. Cephenln diğer kesim 
terinde önemli hiçbir şey yoktur. 

Evvelden bildirildiği gibi Almanlar 
38 değil, 60 uçak kaybetml~lerdlr. 

11 mavısta 42 Alman uçaitı dUşU. 
rlilmüştür. Biz 16 uçak kaybettik . 

Uzak şarkta 
~ Başt.a.r"<lfı 1 nci sayfadB 

larmda yapılan bir taarruz esnasında 
batınldığınt bildirmiştir. Bu iki gemi
nin son deniz muharebesinden evvel 

~ bu adalarda toplanmış bulunan Japon 
kuvvetlerine götürmek Uzere malze • 
me yUklemiş bulundukları muhtemel
dir. 

MUtteflk deniz bomba. uçakları, 
Loui..siade taknn adalarını.lan Deboyne 
adasmdakl Japon deniz uçakJarx üssU. 
ne taarruz etmişlerdir. Bilindiğine 
göre. Japonlar bu aclnlarm hiçbirini 
henüz işgal etmemişler, fakat bura • 
lara malzeme bırakmamışlardır. 

Bu taarnızlar, bilhassa, bu malze • 
rne ile birlikte dUşman deniz uÇakla
rını ve petrol gemilerini tahrip için 

1 
yapılmıştır. 

On günlUk blr durma devresinden 

1 

sonra Japonlar, yeni Ginede Port • 
Moresbi ve Horn adasına teltrar Uıar. 
ruza başlamışlardtr. Her iki taa.rruz 
da buralardaki hava alanlarına kar. 

[ 
şıdır. Port Yokbtde az ha.sar oımuş.\la 
da Horn adasında hiçbir zarar ve ka
yıp yoktur. 

Avustralya. hava nazın Dra't~tord. 

l...ondra, 13 (A.A.) - Almanya, .f! 
çete gruplarına karşı mUcade!e i 
Macar, Slovalt ve 1sp:ınyol ıutaıs 
kullanıyor. Bu harek ıt o l•adıı.r ge 
olçUdc yapılmaktauır ki, ''hat gd 
taarruzu,. adır.ı taşımaktadır. 

Bir Arı"~ tün yolG 
gemisi 

Mihver ve müttefik diplO' 
matlarının mübadelesind! 

kullanılacak 
Dueııos Ayres, 13 (A.A.) - .Ad 

tiııirı hariciye nazırı Kinazu, evvc 
Haly<m bayrağı ve Prencipessa :Mil 
is;:ui ile S(:yrü::ıefer ellen ve sou cıe 
lıUkumet tarafından tamir ettirUt 
Rio dö la Pıata ismini ahın Arja!l 
yolcu geıııisiı:ıin, İngiliz ve mib 
diplomatlarının mUbadelesinde kllt 
nxlacağınt söylerıılştlr, 

P.io dö la Plata gemisi bugUn 'i 
Orleana hareket etm~tir. Burat 
şimali 1rlandaya gidecektir. 

Japon diplomatlarını taşıyacak or 
gemi Portekiz doğu Afrikasında li 
renco Markese doğru yoluna devatll 
dee_k ve buradan, Japon gemUerl} 
uzak doğ·u:ian gelen 1ngıllz diploııl 
ıarı;ıı alacaktır. 

Şimalde se~er 
yapan 

Bir lngiliz mayn gemisi11İ 
kaptanı neler anlatıyor 
I.onılr:.l, 13 (A.A.) - ŞimııJıl 

sefer ) apan bir İngili.z mayn ~ 
misinin kaptanı Londraya va~ 
ıla su malumatı vermiştir: 
"Gemimi~ nsll düşmandan 

da, lıuz, fırtına, kar gibi düşın 
lı.:n <la vardır. Güvertede lıuz 
b~kası hazan bir metre yükselı. 
bulur. Tayfnlaı· mütemadiyen btl 
kırmak mecburi.yetindedirlel'. 
kat bütün bunlara ve düşman 
nı. ve deniz hücumlıırına. rağrtl 
kafileler gidecekleri yere ula 
bulunurlar/' 
İngilizler Li byada taarrl.ll 

geçeceklermiş ~ 
Stokbolm, 13 (A .. A.) - Svc 

'l'agebladetd gazetesinin Roma. xııı.J 

biri, İtalyan askert müşahiUc yl 
Ingilterenin Mısıra ehemmıyelli :ııl' 
tarda a.sker, ha.va ve deniz, kuvve 
ıcri gönderdiğini tesbit cyledlkl 
bildirmektedir. Müşahitler :tngnı.zıc1 
pek yakında Mısırda yeni bir ta.af'~i 
za rreçmeleri ihtimali olduğu neti 
ne va.rmaktadxrla.r. 

Amerika 83 günde bir ge 
yapıyor 

Nııvyork, 13 (A.A.) -
;emi inşası, 83 günde bir gemiyi 
niZe indirmek surctllo bir 
aı:ış bulır::ımaktadır. 

Bu sene inııa edilecek gemile 
15.000 tona baliğ olacağı söylenme 
dlr. 

Bu, ileride icap etliğl takdirde 
seltilecektir . 

- Hayır ço..lı:şmadım ve bir yerde I 
seyahate ~ılrmış değltim. 

Ankara iI'i>bahar at yarış~arı 
nıüsterek ba.bi~Icrinc 5ehrinıiz 
den de Ankaraya gitmeğc li.t
zum .ka?madnn i"itirak edilmesi 
"Haber ga:.ıcte!.i". vasıtaslle tc.• 
min edilmi:;tir. 1\lera.ldıla.rm her 
gün Haber ~:ızctesinin b:ışhğı. 

y8üllndaki kuponları f(e"ierek 
toplamaları ve bunları cuma w·_ 
ya. coma.ıtesi giinü a.~·ni l{aı:ete

nin id.areh:ıncsinc getirerek i!·" 
ted~'lderi atlar için ~lpari" kupo· 
n~ alrnafan laznndır. 

Avustralya hava kuvvctıerlnln Avru_ 
pa ve orta~arktan gelen yeni ilotlar 
ve çok hızlı yeni av uçaJ<laı-ile ehem· 
miyetll surette t'akvlye edlldiğinl b!L 
dirmiştlr. 

Birmanyada lngilizler ri 
ediyor 

MUddeiumuml muavini Kemal Bora, 
suallerine devam ederek ııunıarı sö~·· 
ledi: 

- Pavlof, Sovyet memurlarından 

Yumanlyef ile beraber çalışmış ınr

dır, çalıştı ise nerede beraber çalış • 
mıştır? 

Pavlof, durdu, hafızasını yoklar ı,>i.bl 
bir vaziyet aldı ve: 

Bu isim rusça mıdır? 
- Böyle bir adam, hatta böyle bir 

isim bilmıyorum. Bu isim ı·uscıı mı. 

dır? -"""' 
Müddeiumumi muavini: 
- Evet, diye cevap verdi. 
Pavlo!: ...___./ 
- Böyle bfr isim tanımıyorum. 

(Elini havaya doğru kaldıraralc) Ju-
rollof olmasın? ~,,.- -

Reis: 
- Belki o cila.bilir . . 
Pavlof: 
•- Şarki Sibiryada. Tlta şehrinde 

,benim Jurllof adında muallim bir 
arkadaşım varidr. Onunla beraber 1929 
senesine kadar muallimlik ettik.,, 

MUdri~iumı.uni muavini: 
"- Aynı şeyleri surmu~ olacağını. 

Po.vıof tasrih etsin. Romada. ve So! • 
tıada bulunm11ş mudur?,, 

Pavlof: 
ı - :Ne Ron:ııa.da, ne de Sof yada. bu -
lundum! 

Mtl;ldeium:o.mi muavini: 
- Paviafa. tevcih edilmi§ olan su. 

all&rin cev.apjlannt şu anda almrş bu
lunuyoıımı. Bu suaUerin sebebsiz ve 
,yersiz olarak irat edilm.cdiğlnden e • 
miniz. Tahkl.katzn bida.yetindenberi 
ker.ıdi.si. bize .masum bir ilim adamİ 'dil 
viyetne ta.mtma.k ~tçl.n ça.Iıısa,n PavJO_ 
fun ·ha~ ilJnt ettldleroen ba§k& 

-------------------------------- -
Kars P.T.T. Müdürlüğünden: 

Londra, ıs (A.A.) - Birmıı.n)' 

; İngiliz kuvvetlerinin ricatl devaııı 
1 mektedlr. Bunlar Hindlstanm SO 

942 yılı telefon hatları lhtiyacı için ebat ve evsafı aşağtda yazııı 2450 metre doğusunda bir noktaya 
adet çırah çam dil'cğine tekil! edilen bedel Hl.yıkı bad gorUımediğinden mışlardır. 
aşağıdaki şartlar dairesinde yeniden kapalı zart usulile eksiltmeye ko· 
nulrouştur 

Direkler 8 zer metrelik olup makta ol~unun avundur devlet ormanı
dır. Direklerin depo ve teslım maha!U Sarıkamı~tır ve her ctire~in muho.m. 
men bedeli (7) lira, muvaltkat teminat (1286) lira (25) kuruştur. 

Dlrekler 30.4.942 tarihinden itibaren onbeş gUn müddetle kapalı zarf 
uauıu ile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14.5.94:! tarihine ınlisadif p~rşem. 
be gilnll aa:ıt 15 te Kars P.T.T. müdürlilğil binasında ve nıtidUrllik odasında 
ınüteaekkil komisyon huzuruııda yapılacaktır. 

MUnııkasaya iştirak edebılmelt için taliplerin temin.n ve teklif mek. 
tupıarmı tayin edilen gün ve saatten bir ı:;aat ev1>eline kadar komisyona 
Vt:rmL'J veyıı. göndermiş buh.:nmaları meşruttur. 

Şartnameleri Ankara P.T.T. U. Md. levazım ve lst. P:r.T. müdUrlü. 
ı'tı.inllen al.na.bileceği .ı:ı.n olunur (507ı) 

Kars P.T.T. Müdi.irlüğünden: 
941 yılı ihtiyacı için ebdat ve evsafı aşağıda yazılı (4910> adet çıralı 

ço.m direği satın alınacaktır. 
Mezkiıı· direklere teklif tıdilen bedel 11'ı.yıkı had görülmediğinden aşa. 

ğıdaki yazılı §artlar dairesinde yeniden kapaıı zo.rf usume eksiltmeye ko· 
nulmuştur. 

Direkler 6, 7, 8, 9 metrelik olup maktaI Oıtunun Ağalık orınanxndadxr. 
Altı metrelikten 2250, 'i metrelikten 1620, S metrelikten 870, 9 metre

likten 200 adet direk kl ccman 4940 direk Sarıkamışta depo ve teslim 

~~~ l 
Beher direğin muhammen bedeli (6) Ura (20), kuruştur. Muvakkat tc. 

minatı (1832) lira (10) kuruştur. 1 
Direkler 30.4.9f2 tarihinden itibaren on beş gUn mUddetle ve kapalı 

zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 14.5.942 tarlhlne müsadif per. 
şembe gün!t saat 15 te Ko.rs P.T.T. binasmda müdUrlük odasmda. ınllteşek· 
kil komisyon huzurunda. yapılacaktcr. 

Peye, iştirak cdebilmelt için taliplerin teminat mektuplarını tayln edi
len gü.ıı ve saatten b.i:r aaat ....ıim ]ladal- lMımiayOD& verml§ veya. gilı:ıder. 
mf§ bulunmaları m.cr;ıruttur. 

Bu sa.a.tten E:Onra tevdl edilecek temillatlar kabut edllmiyecekttı. 
Şartnameleri Ank~ra P.T.'I. U, Md. levazım ve 1stanbw 1.3.T.'l'. mUdUr. 

lüğUndeQ alma.bileceği 1lAn olunur. 1(6072), 

--------0,--------
V il ay E: tt e bu sabahki 

toplantı 
Bugiin vilayette v~i ve bel~ 

reisi 'nr. Liıtfi Kırdarın relsU~iJİ 
<1 c bir top'.antı yapılmıştTr. '!' 
lantıyn vali muavini, ia'}e müdi. 
belediye ikt!sat müdürü, bele 
teftiıı heyeti reisi de iştirak e 
mislerdir. Top~antıda un suiisf 
li yapan bazı fmncılarm. teczi) 
L~inin görüşüldüğü anJaşılnı~ı; 
dır. 

Saat 13,30 a. kadar devam e.~ 
;çtimada kati bir neticeye ,1P'ı 
madığmdan toplantıya öğleclellô' 
ra tekrar devam eclUecektir. 
leden sonraki to~lant.I san± ı1 
belediyede yine va.li ve be1ed 
t·elsi Dr. Liltfi Km.larm reislif 
)'a'Pılacaktrr. 

iki Roman 
30 kuruş 

.Fiyatları 73 kuruıJ olanı ( 
1 - Bir Kafkas romanı 
z - Kafes Arkası _. 

• ;;,10 
Adlı 1k1 ronıa.u, bu iliınlıı 

klt.abeviııe mü.ra.cnat edenlcro > 
ruz SO kurucın verlleooktlr. 
lier ildsl eu gilzel birer "şl' ti' 
macera romanı olan bu o.~ 
almakta acele e,llnlz. 


