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Sen Nazer 
Baskını 

-
Yuaa: SADRI ERTEM 

SON aylarda Avrupamn i~
gal altm<la boluna.o bazı 

mmta.k:alarma ufakt.efek L<lker 
katileleri çıkanldı. N on·eçte oldu
ğu gibi son gllnler<le de Fran-.. 
nm Sen Nazer sahillerine yapılan 
olandan solll'a askerler tekrar g~ 
nıllerine blndiler, döndüler gelcli
ler. Ortada ne büyük bir zafer, 
oe büyük bir ka) ıp yoktnr. 

Zaman zaman kesif hıırt!!kefü• 
rine benziyen bu ha.1 ler bir yan
dan askerlik bakımınılan şüphesiz 
bi~k manalar ifaclc e<for. 

Ancak, bu lıarelıC'lin sırf askeri 
olan taratfarmdan IJ:ıska siyasi 
makRatlan da mevcuttur. Bu siya. 
si maksattan, işgal nlt1ndaki AV• 
rupn kıtasmda yapılacak psikolo
jik t.eslrler. müttefikler üzerinde 
Y&pacağı aksüüııncller, mihver 
Jnrn.et1er1ni A' rupanm sahil mm. 
takal.umda tetil<tr bulunmak IDe6o 
borl)'eWe İzah etmek mtlmkUn• 
dür. 

İş!?al altındaki mmtakalardaki 
halka muhtelif vasıtalarla telkin
ler yapılmaktadır. 

Sosyalist partileri ha hususta 
açıktan açığa A '\TUpa işçilerini 
sabotaja davet etme'lrtedlr. Bazı 
tngillz nazırlan da radyolarda 
söyledikleri nutuklarla Avrupa 
\şçllerinl mtttt.efikler hesabına iş 
bsşma ~ılar. Bu l~lerin bil. 
hassa harp ekonomisi cihazı tize.. 
rinde baltalayıcı tesirler yapma.. 
lan istendi. Almanyada 2 milyon 
kadar yabancı işçi harp endüstri
si emrindedir. Bunlann harekete 
ı·~bilmeleri, daha cesur bir §e • 

kilde faaliyete geçebllmelrı için 
A vrupanm herhangi bir sahiline 
asker çlkarmak kifi bir sebep de· 
b'ilse de oolan daha heyecaaıı bir 
§ekikle faaliyete sevkedebUecek 
bir unsurdur. Sahtle bir İngWz 
ord111111 ~ılmıast sözünün uyandın. 
cajı ~lr inkir cdilemiyecek de • 
'recede ehemmiyetlidir. Bundan 
hetka mtitt.elikler zanıan zaman 
(V) Ol'd11SQnQ,ı bahsederler. Bu 
0
rdu Vardır veyahut yoktur. Bu 

~Çblr !Jey ifade etmez. ~lesele o t.:::. gibi ~r yaparak işgal aJ
lal'da 

1 lnsanıara alelide 7.&IDILD• 

vaPlbür ~ seyleri 
ınektlr ;:ı cüret ve cesaret ver· 
bölgel~rfad da zaınan zaman işgal 
lİ\"eııleri e faaJlyete geçmek is
y;tt.edlr. ~tlendlrecek mah1 .. 

Sovyet Rosr. 
rette A \"'MJPada, .ıntttenıacıi bir ı;u. 
n.in ~lmasını 19 ilı1ncı bir cephe • 

dir. Llt\"fnof 'Vq~!tenıekte
nıüdafaa ettiği gibi Lo bu tezi 
faiskJ bo dbanın lehi ndfada <la 
konoşmaktaihr. lngıııe..::~ 1sra.rı~ 
~~cinin nutuklanna verdlii ::: lkı 
ıli Cevap A \'nlpa sa.lıillerlnJn fi
ke§lf hareketi tarzında YokJaıun bir 
sı oldu. a-

Gef!;i bunun mih,·er ta.rafın{! 
büyük bir hareket şeklinde gös:n 
rilerek ikinci cephenin silratıe yC: 
kıldığı ve tecrübenin daha salılkl 
iken muvatrakıyetsfzliğe uğrattı : 
llığı ileri sitr&leblllr. Şüphesiz ınih 
\'er propaganda \•a.._<nf:ıtan bu rnc
scleleri bu for.lda istismar ede. 
l'eklcrdir. Ancak zaman Z8bıan 
A vropanm herhangi bir kötes1nı 
ziyaret edecek bir mtttteflk kav. 
\'l"fl me,·cut bulundukça, binıa,,.. 
'"tnlar paraşiitçft kıtalarla t.akviye 
<'dt!~ Mttttn ~i AVl'ftl'8 • • 
lıillerlndc birçok muhafız kıt.alan 
btrakmak mecburiyeti lıisıl olur. 

~~ 

ı Borııba rnuhake-
r11esinin tafsilatı 

Kur.ağında patlıyan bomba ile ölen 
ömer 

Harkof 
bölge
sinde 

Sovyetler üç 
istikamette 

taarruza 
geçtiler 

Taarrm bir topça 
bazırbtındaa 
ıonra tanklar 

aııtulle yaplbyo 
Bllkret l (A.A.) - Oft (Bava.): 
Harkof çevrealnde .cm birkaç gt1n 

hUkUm lltlren sllkQnetten IOJlr& Sov
yet zırhlı kuvveUerl Uç iltikametten 
~ Devamı 2 ad •yfacla 

Usküpten gelen bavul· 
larda neler vardı? 

MAZNUNLARDAN ABDURRAHMAN DEDi Ki: 
SüJegmanın Miladiçe gizli mektuplarını ben 
yazıyordum. Kornilof la tanıştım, kendi

si le parklarda buluşup konuşuyorduk 
Ankara 1 ( Huaıllİ. muhabirimiz telelonla bildiriyor) 

Ankarcu:la patlayan bomba .uclularının muhakeme•İne 
bu ıabah Ankara ağır ceza mahkemennde balandı. 

Mt1ddelumumtıık, salon dar oldu. 

ğu için duhuliye karUan bastmnı§, olan bu genç, 1938 ıene~lnde 
muhtelif makamlar vuıtulle dağıt- TUrklyllye geldi#inl, latanbulda tıp fa. 
ml§tı .. Buna rağıncn mahkeme salonu kUıteslne gtrdlğlnl, dördüncü ııntfa 

1 daha aabahm erken saaUerlnden ıu. kadar okuduğunu, ~kt.r oldufımu ve 
baren l>UyUk bir kalabalıkla dolmug. mahktıınlyeU bulunmadıfını, OıkUp 
tu. Poıls ve ~andarma, inzıbatı temln birinci erkek lllem.nden mezun oldu 
edecek tedbirleri alml§tı. Gazetecilere 1 ğwıu, talebe yurdunda oturduğunu 
aynlan yerler Türk, Amerlkan Alman .saytedL 

Rus, :tavlçre vcsalr ecnebt gazete mu_ 8CUYMANIN llOvtYBTı 
hablrlerl lle dohnll§tu. ı 

saat tam lO da ağır ceza mahkeme. Bundan sonra SWeymanın hUvfyetı 
si reisi Sadri Yolda§, aza Reşat Bay· tesbit edlldl. SWeyma.n, babaaının 
ramoğlu, Emln Öke, mUddclumumı Adem, anneııl.nln l4a.zlumşa11 olduğunu 
Cemil Altay, muavini Cemal Bora, ge. nu, 1908 de doğduğunu, aslr~n OskUp. 

lU olduğunu, Uç ııene evvel TUrklyeyc 
geldiğini, TUrk tebaa1mdan bulundu. 
ğunu, Ankarada Yenlfehlrde Lozan 
meydanında Lozan apartuQanmda o. 
turduğunu, berberlik yaptığmı m&h • 
kflmlyeti olmadığmı, okuma yazma 
bilmediğini söyledi: 
Relı: - Fakat senin yazdıfm 'mek. 

tupların var, dedi. 
SUleyman: - Biraz bfllrim cevabı

m verdi. 

KORN1LOF KİMDiR f 

S u ç 1 u ı a r d a n Kornllotun hU. 
vlyetı tercüman vuıtaaUe teablt edil.. 
dl: Babası tvan, annesi PeJepea, Rus 
mlllctinden 1908 doğumlu, Sovyet te· 

-le re k FCl'lerinL-8.ldılar. 
~ Devamı 2 ncl aaytado 

------------------------------------------~~~-----
SUÇLULARIN SOBGULA.Bı 

Evvel&., suçlulardan Abdurrahman 
Saymen geUrlldl. Bu, e1mer renkli, 
seyrek saçlı, 33 doğumlu, bir gençtı. 
Bundan sonra auçlu SUleyman Safol 
geldi. Arkasmdan trorgt Pavlot getf· 
rildt. Bu, uzun boylu, Rwı, 45 yqmda 
bfrı.tdfr. Daha sonra suçlulardan Kor. 
nllof içeri girdi. 

ABDUBRAHMAN K1MDlB1 
Evvel&., Abdurrahmanm hüviyeti 

teeblt edildi. Babaaı Ragıp, annesi Ay 
§8, 33 doğumlu, aaten OıküplU. 

Şeblr mecuıı 
llagla toplandı 

Yeni sene bütçesi 14 712336 
lira olarak tesbit edildi 

Bugün sorgusu yapılan 

.... _A_bdtl_rralunua SeiııJDie'_•_ ... 

Maznunlar kimlerdir ? 
1 - Tıp talebaintlen Ü•

lıüplü AbJUTrahman 
2 - AnkaraJa berber kal. 

laı U •/ıiiplü Süleyman 
3 - Sovyet ticaret mümea. 

.Uliğintle nolıliyat mü. 
§Gllİrİ Kornilol 

4 - Sovyet lronNl•lttıne
nntle dajyer ,,..,,..,. 
Y orgi Pavlol 

Yüzlerce 
tren 

Sark cephesine 
Alman asker; 

taşıyor 

Almaar 
gençler ıtlAll 
altına ab1111ı 

Slokbolm. 1 <A.A.) - Şark cephe. 
•indeki Alman malııalılıtuJ. ilk defa 
olarak "geride balgnan kQfGk teblr • 
terde., doğrudan clofrQa Alaam,adlın 
gelml§ olan bir çok 19D1 çehrelere 
•t.esadtıt edildiğini bildlrmekt.dlrler. 

imar, mşa, yol faaliyeti pek mahdnt olacak 

10 '5 1 Şehir meclill bugün .1&&t 15 te nl· 
1 san devrut toplantuarma bqtan:u,tır. Kömür narlıı 

kuruşa yükseltildi 
Azadan vetat eden Aslz Ak için Uç 
dakika sUkQt edildikten 80JlJ'a vali ve 
belediye reJ.al Lflttı Kırdar §ehrln mU. 
nakale, yakacak ve gıda maddeleri 
yil.zlJnden kl§In maruz kaldıtı gUçlUI.<. 
!eri ve bunları yenmek için alnıan be 
ledl tedbirleri anlalmlf, ve yeni bUtçr
hakkmda §Unlan aöyleml§tfr: 

tahminlerimiz, geçen 1eneklne naza. 
ran 718.500 lira kadar bir yü1ueli§ 
göstermektedir . 

Ve gene m&&§ ve tlcreUere yapılan 
lzamlar mllnasebetlle bütçemizde fark 
•österen 1.290.000 liranın kal'fllılı, 

Sonklnunda Alman.yada bir QOk 
gençler aUA.h altma llhmıı.lltır. Bu ye. 
nl aınıflar ıubatta ve martta pek nkı 
bir talim görmllflerdlr. flmdl uker, 
cephane ve ailAh ytlkltı yUzlerce tnıı 
hergUn tark cepı.a.. ptmek Oaen 
Alman latuyoıılarmdan laanlıılt et • 
mektedir. Tl'enlel"._.Mı sn,.,.._ 
yaya yapılan ...... mldl,atım. talİlla 
edllmlf olduğu 11111 bllllll ...m,.tte 
ae,abaUer pa ü 4 a 1'0* t t ı1a 1ı11e 
geni§ 6Jçtlde kal ........ . 

BugUn toplanan fiyat murakabe kom.layonu bazı meseleler hakkında 
göl"ll§me yapmıg ve bllluuıea odun ve kömUr narhı üzerinde incelemeler ya.. 
parak narhı de#f§tirmeye karar vermiştir: 

Gerek nakliyat ve gerek tedarikte gUçJUk çeklldf#lnden kömüre toptan 
9 kuruş, perakende 10 buçuk kunı§ narh konmuıtur. Bu narhm haricinde 
sat!§ yapanlar ıtddeUe CCl:alandınlacakıardır. 

Odun narhınm de#i§Urilmestne !Uzum görUlmemiftir • 

Bohem1Jada 
Bir kıtladaki Alman 

askerleri §Öyle bağırmıı: 

Türk- İngiliz 

Bu içtima deVreainde megul olaca. 
ğınız en mWılm meaele 942 malt yılı 
bütçesini tetkik, müzakere ve kabul 
etmek olacaktır. BugünkU rUzna.me _ 
mJ.zin tek maddeılnl de e1a1en 9•2 bUt 
çesı teşkil etmektedir. 

Geçen aene l>lltçemlzl.n muhamme _ 
nat yekQnu 12.643.836 l~ra idi. Bu se· 
ne malQm oldutu üzere belediye vergi 
ve reelmlerinden tanzifat verglı~. ten 
vlriye, lflbiyat, pazar yerleriııln lfg&ll, 
kuntrat, haller ardiye, levha, ve !lln 
resimlerine, mezbaha Ucretıerl tarife. 

1UkOmeUmlzln yardımı Unvanlle 
••0.000 lirası vllı\yet s~.000 Uram 
belediye kısmına alt olmak Usere ay. 
rı bir fasılla gösterllml§ ve bu suretle 
yeni sene muhammenatı geçen .eneye 
nazaran 2,068.500 lira bir fulalıkJa 
14.712.336 liraya baliğ olmugtur. 

Varldatımızda bu yükselen rakam
lara rağmen fiyat yükaellılerl klLl'fl • 
s mda bUtçemlzi tevzin edebilmek için 
maaratıarmuzı aagaı1 hadde ı.ndlrmek 
mecburiyeUnde bulunmaktayız ve bu 
mecburiyet sebebledir ki yeni 3eneml. 
zln faaliyetleri, imar, 1nfll yol ve bu. 
na mlıteterrl sahalarda maalesef pek 
mahdut kalacaktır. 

Barış istiyoruz 

Ticari mlnasebetıe
rı iç mlıll arttı 

sine ve diğer bir kısım tarifelere ya. Meclis gelecek aau toplanmak Ur.ere 
_.. y..., ı DC1 ea)'fada pılan zamlar mllnaaebeWe yenJ sene datıımıftır. 

-<>--
Şiddetli çarpı~ ıonunda 

4 aıker ölmüf, 60 asker 
tevkif edilmit ! 

Londra, ı (A.A.) - Londradakl 
Çek mahfillerine gelen haberlere göre 
Bohemyadakl Pardublce kl§laamda 
bulunan Alman aıkerlerl araamda bir 

..... DeTamı 2 DCI •ytada j 

Saıuyoraz ki Sea NueJ1e yapdan 
bukmm asil hedefi de budur. Yi
ne saıuyonız ki milttefikler Sen 
Nazer hukmı ile :iktifa etmlye
cekler bukmlar tevali ecleeekttr. , 
Bu beJnnvJen Sea NMer bMlanı 
Sovyetleıtİa lst.dlil iJdacıf cepibe 
hareketinin ba§lan~. Ejer 
Udoci eephe ~. Sovyet RDAY&· 
,. ~1eeek 1lftvetlerİll bir 
kısmmı bir bqb sabada meıtgnl 
eCmek ....... l 

Mukaddes Uçurum 
Yazan: İSKENDER F. SERTELLi 

cemiyet içinde ya,ıyan her !erdi ve bilha11a kadınları alAkadar 
eden bu heyec&nlı roma.nm mUelllfl bize diyor ki: 

" - Bu eeerlmln ·menuu tamamlle hayattan allllllllf&ır. Okuyam. 
lanın, Mrkaç stın 900ra, ılmcUye kadar tir.erinde dum•.....,... 
yep yeni ve ba§ clöndllrUcU bir mevzuyla karfıhf,.......lanlır. 
Romana baflamadan önce • maalesef _ fazla bir ,ey Mly
Jlyemenı." 

(Çılgınlar JruHlbU) tefrikamız biter bitmez~bu muammaıım dlllü· 

mQnU ~tt.z. ' 

ÇOK TABINDA 
111 SON DABİB&'JI BIBLIYİNİZ 

ı r Los Ancelos 
bölgesindeki 

3000 Japon 
çıkarıtı901 

.::.aııa Fıauaiako, ı (A.A..) - Aaked 
ııakamlar Loa Anceloa limanı bölge. 

sinde bulunan 8 bin Japonun tahliye · 
•ini emre~lerdir. Bunlar prp 8&hl. 
liDde ecnebilerin sevkedlldlkleri mer • 
kez olan Santa • Anıta yar11 meyda. 
nma nakledilerek orada göz hapmne 
almac.&kl&rdır. Bu b61gede t>ulunan 
Japonıann bllyük bir kllmı zıraat &· 

melesidir. 

.... ~ ... ,.... 
Kri 
teklift ri 
Sih partileri 

tarafından kabD 
edilnt 

Yeni Delbl, l (A.A.,) - ıc-.raın 

icra komlteai Bir it ff•I l6tpeaıı 

tekliflerini tetkik - 1iaİlb av ... ı 
.Uren blr toplantı ,..._ d& ~ 
neticeye varanıaımttır. K'omltıt ille • 
den 90nra gene top'INlec.lltlr. 

ıı: .. . 

\ "l'nl Dellıl, 1 (A.A.) - Kllftere 
beyanatta bulunan Liberal puta fefle. 
rlnden alr Tej Sapru w ~ llt 
Stattord Kripaln ftlllftlılDdt .....ı . 
tak olabiımeaı lçl:1 ar f1ııa 11111'1 
hakkında kabule.,.,_ 1111' llll'alll 
bulunmaaau teklif •tadeleıdlr. -
Slh partlleriaın komite.( ır,.._ mL 
racaa t ederek ileri 81lrduta teldlftlrlr 
kabul edilmlyeceğ1Dl 1111-Hlllşl~~ 
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:: - E~' .SON VAK.İKA - 1 1''1SAN un:: ÇAnŞAMBA 

B• :;~~~~:;~~·_ 1 EN SON DAKiKA ıB'?..~~.~ nd -~~.~m~~.!,.~!S. ~ar~ ceph~sinde 
(!JllF" Baotararı ı ocl ıııaytadu 

ta.uruza geçml§lerdlr: Şimalden, ce. 
uptan ve doğudan. 
Bu taarruz dUn gece yansına kadar 

süren bir topçu hazırJığmdan sonra 
ba§lamıııtır. Tazyik bilhassa yanlara 
yapılmaktadır. Esaa Sovyet kıtalan 

bir çevirme için buralara talışlt edll
ml§llr. 

Şehrin ııtmallnde. henüz donuk bu. 
ıunan Harkof nehrinin yukarı kısmı 
Ue BJelgorod demiryolu arasında en. 
vaııtar yeniden bB§laml§tır. Bu çevrede 
harekatla bulunan kıtalar cenub-batı 
istikametinde tazyik yaparal~ aon Al. 
man mUnakalc lmklnıarmı da kesmek 
Uzere ıehrln gerilerine doğru gedikler 
ııçmağa çalıı;ıyorlar. 

Sovyet kıtaıan sayıca UatUn olmak. 
a beraber §imdiye kadar önemli hiç 
bir ilerleme yapmamııılardır. 

Harko!un cenubunda savaıılar dört 
haftadır harekAta sahne olan dar top 
rak ııerldl Uzerlnde oluyor,. Bu bölge. 
deki tahkimli Alman haUannda çok 
kuvvet11 müdafaa mevzileri vardır, 

cephedeki a~ değişiklik de bundan ile. 
rl gelmektedir. 

Ba§ka keıılmlcrde, faaliyet mah-
duttur. Yalnız Taganrog çevrealnde 
mevzli mahiyette bazı §lddeUI hareket 
Jer kaydedilmektedir. 

Slvastopolda. deniz faaliyeti bir müd 
dettenbcri çok artmıştır. Ve Alman 
uçakları Slvastopolu hergün bombıı. 

Jmn.aktadır. Filhakika, "On günlerde 
malzeme ve aeker yüklü birçok ııovyet 
gemllert Umana gelmektedir. 

• * • 
Btosko\"a, 1 CA. A.) - ''Prav

da'· gazetesinin Kalanin cephesin
clekı muhabirinden: 

lki ~un uurcn çetin bir carpnı
madarı c.-or.ra bir Sovyet birliği 
Alma.lllııu 34 me&kün mahaldc:ı 

ı-ilrmUş. ı;ıkarnııı>trr. Geri çekiler. 
.Alınanlar her köy civarında. içle
rinde subaylar da bulunan1 yllz • 
!ere~ ölü bırakmışJ3rdll', Sovyet 
kuvvetleri birçok top, havan lopu, 
mitralyöz, otomobil!.:r ve bilyUk 
ır•ktnı dn Mühlınmat ele gcçi.rmiş. 
Ierclir. Subay vc er olarak 90 Al· 
. ııa ı esir edilmi5tir. 

• ılı ... 

.Mmıko\'11, 1 (.\ , .\,) - Scvyct 
,ece tebliği : 

31 Mo.rt gilnU cophcdc eMslı 
bir değişildik olmamrştır. 29 
Mattta, ~lce' bildirildiği gibi, 
'•5 değil, 26 düşman tayyare~ tah
rip edilmiştir. 

31 Martta. 25 Alman tayyaresi 
lıi~UrülmUştilr. Biz sekiz tayya.re 

kaybet.tik, 31 Martta Moskova ci
varında beş Alman tayyaresi dU • 
şürillmtlştür. Ba.rentz deı'zinde 
ile dilşmamn bir deniz altısı ile bir 
fÜk gemiırl batmlmıştır. 

* • * 
1.-<mdra, 1 (A. A.) - Röytcriıı 

asken muharririnin verdiği maliı· 
mata gör<', Almanlar şark cephe-· 
ilinin muhtelif kesimlerinde son 
Uç o.y içinde 264 bin Jd§l za,>i et• 
mi$1erdir. 

~-----) 
iranda , 

• 
ıaşe 

zoruğ 
J~üttetikler kati 
miktarda buğday 

gönderdi 

r 

--<>--
1-linc!istana da çeker 

gönderildi 

.•Iosko\'n, i (A.A.) - Tahrandan 
blld!rlllyor. 

ıranın bazı çevrelerinde raatıarsn 

tntıc zorluklarını yenmek için Rusya, 
lngllterc ve b rlftşlk Amerika bu mem 
ıeltete k&.fl miktarda buğday gönder. 
ml§lerdtr. Bundan ba§kB, İran buğday 
mahsulünU arttırmak maksadlle Run
ya, buraya tohumluk butday da, gön. 
dcrmlştır. Diğer taraftan İngiltere de, 
Hindlstana çok bUyUk miktıırdıı şelter 
sevkıyatı yapmıştır. 

Bu mevzu:ı.lara temas eden Tahran 
radyosu, Sovyetlcrin cenubi ırana taz 
la m•ktard!l un gönderildiğini ve bu. 
nun hallt arasında çok ucuz S!ltıldı~ı· 
nı btldlrmcktcdır. Sovyet yUk gemi 
teri Amcrtko.dıın lrana 550{) tonUıUo 

buğ'dav gctlrmlljlerdlr. -- - - ---------
Mctsalt havalarda 

Alman denizaltıları Amerika 
sahillerine daha çok 

yaklaşacaklar 
ıstokholm, l (A.A.) - D.11>.B. 
Bir Vaılr.-;ton telgrafına göre Bır. 

le§ik Ameı~kn deniz teknisyenleri ııöy • 
le demişlerdir. 

Müsait havalarda Amerika suların. 
dakl rAlman denizaıtılarmrn hareket· 
ıeri dil.ha kolaylaşacaktır, Bu itibarla 
yakın bir atide daha büytlk miktarda 
Alman denlznltılarmın Amerika kara 
sularında barekdta geçmeleri bekle • 
ne bilir. 

fraasada hava 
baltası 

\ 'iti, 1 (A.A,) - D.N.B. 
Hava haftası 4 nisandan 11 nisana 

kadar devam edecektir. Bu münasebet 
le bazı gösteriler yapııa.caktır. Kuru • 
lacak sergide ordu ve elvil havacılığa 
mahsus tayyareler tc§hlr edilecek ve 
sergi mare§:ıl Peten tarafından açı .. 
lacaklır. 

Amerikada işsizlerin sayısı 
giUikçe azalıyor 

\'aııtngtoıı, l (A.A.) - Mart 1041 
denberl b!rle§llt Amerlkadaki tıalzle. 

rln sayısı takriben iki milyon 500 bin 
ltadar azalml§tır. Şubat orttısında. ıv. 
çllerin yektlnu 39 milyon 842 bindi, 
Bu yükseli§, bilhassa çıkan sene zar_ 
fmda ağır nnnatlardakl gctlııırıelerc 

atfedilmektedir . 

nın istinat noktalarında toplanmaaı Küçük ilanlar Kuponu tıaasmdn. 1928 11eDeainde TUrkiyeye Ve arka sıraya geçip oturdu. 
ve Sovyet cepleri dolayıslle cephe bat gelmiş, Sovyet ticaret mUmeesllllğin -
tında husule ~len boşluktan doldura .de nakliyat mil§avlri, Moakova şarlt 

SON TAHKİKAT EVRAKJ 

cakları ve sonradan llkabhar taarru. (Btı .kupona ~nerek gönderilecek l'nsUtUsUnden mezun, evll, tllrkçcdcn Bundan sonra, birinci sorgu h~kiml 
•· •· ua. la •- 8o Orhan imzıılı son tahkikat evrakı o. zuna l§Urak edeceklerdir. "il arama ve "V verme .. n rı .,... n bafka ?1L9Ça ve franaızca bl1dltını söy. 

Atman muhabirleri tarafmdan veri. Dakikada paraan. neoredlleeektll', Ev- ledl kwıdu. 
len izahattan anlagıldığına göre bu lenme ıekllft &öndettn olruyucmlann ~im, tUrkçe sorguya çeldlmesinl r Burtıd3, yapılan tahkikattan an.. 
taze kuvvetler merkez ve §imal bölge rnhtUz kalmak üzere urlb adrealerl. n8yleyince auçlu: !aşıldığına göre Pavlo! Kornlloı ve Ste 
!erinden ziyade Kırım ve Doneç hav. ol bildirmeleri lhmı.) - Belki bir yanll§lık yapanın. o. !an tarnf'mdan ömerin hıı.zırlanmııı 
zasın teJJkll ettiği cenu,P bölgesine nun 1Cin ruaça cevap vereyim, dedi. bir fedai olduğu, yardımcı bulunduğu, 
önderllmlştlr. Bu bölgede vaziyet he Evlenme teklilleri: Dileği kabul edildi. öm?rin Alman bUyUk elçisi von Pape-

g üz k kt • Ya§ 24, boy 151, kilo 45, beyaz nl BldUrmek için hazırlanan bombayı 
n arı§ı rr. YORGJ PA\'LOF KUIDlRT kullanırken lnfllAk Bahn"' hududunun tenli, mazısı temiz, ten bir kız, 30.S5 ..... 

Bolıemyada 
-- Ba!ltarofı l ncl sayfada 

ayaklanma oımuvtur. Vcrllen yemek· 
lerln fena olmasından §ika.yet eden aa. 
kerter subaylarına göyle bağırml§lar-
dır: 

Banıı lstıyoruz. Evimize döneceğiz. 
Kışlaya ltuvveUI bir hücum mU!re • 

zesl f.'Önderilmi/J, şiddetli bir çarpış. 
ma olmuştur. 4 asker ölmUf', 60 asker 
tevltlf cdilr;ılııtır. 

T rll. Jnqlllz Hcari 
m nasebetıerl 

Londrn, L (A.A.) - Taymis gaze. 
· ~sının İ8tan1Jul muhabiri bildiriyor: 

tngillz korporasyon heyeti reisi Sır 
Frank Nlkson Uç hafta kadar '.l'Urkl. 
yede kalmış ve Ankarada Ucarl gll • 
rll§meler yapmı§tır. Nıkson bu görll§· 
mclerden çok memnun oıduğUnu ve 
korporasyonun kuruluşundnnberi TUr. 
ltiye ile lngiıterc nrnsındakl tlcnrl 
mUnasebatın Uç mısll artmı:ı olduğunu 
müı:ahede eylediğini söylemi§tlr. 

Fıkra 
:::::::::::::;.-: 

Lal anlamak sanati 

LAf anlatmak nasıl bir san:ıtse, IAf 
anlıwıak da a;)ııı r:cldlde bir sanat • 
lir. Eskiler ''leb,. dc.medeıı (leblebi) 
deııC<"Cğlnl idnlk eden l.naanlarla )art 
ı.ılııy t"derler, fakat yarı da onları tak 
dlr ederlerdl, Bugün "lcb,, df'.ıneden 
{leblebi) olduğunu an1ıı)an kaldı 

mı? Bunu bUrnlyoruz. Fakat herhal. 
de IU anlnm.<ıyn.ıı insan bir yığm. 

BJr ad:urnn gayrt tenbe1 bir kö1esl 
\'Brmı~ Bir gün çar ıya gönderir: 
saatlerce gelmC7~ Nihayet l<ar&qına 
r.cker: 

- Buraya bale ulan. der; artık 1)1 
cc nnl:!drm ki sen adam olnuyacak. 
&ın! Bir de )ııb:ıncılarm ltôlelerlnr. 
bakıyorum da lmn:nlyorum. Eft>ndl -
l"rl bir iş emret.ileler iki iti blrdoo 
ı;örU~·orlar!,, 

Hır iki gUn sonra efendi ha3tala • 
rur. Köle31 h klnı ~ğn'maya. gönde. 
rir. rnkııt köle doktorla beraber baş. 

kn bir nd::ım daha alıp gelince sorar: 
-Bu daldın? 
- Efendim; siz bana ellerin köle. 

lerı iki ıs birden görüyor., demediniz 
mi? nc:ı ele iki 1,1 birden ğördUm! 

Bu adıım ölll yılmyıcıdır, Şayet Dok. 
tonın 11!\cı fnyda "tıne1. de 51UrtM'n 
yıl•ru.uı diye getirdim. 

NASRETI'IN 

yaşlarında, evine ve e§lne mdık devlet Suçlulardan Yorgl Pavlo! verdiği lyl tahmin edliememesı gibi bir ıhtl 
memuru veya subay bir bayla evlen • ifadede, Sovyct tcJ:>aasından olduğunu, maile Von Papenln bu hudut haricinde 
mek ıatemekledlr. (Menck§e) remzine Slblryada doğdutunu, annesinin adının kalmam sayesinde katil tillınln te§eb
mUracaat _ 249 Alekaadra olduğunu, evli bulunduğu.. bU tam dereces.lnde kalıp bombanın 

"' Ya,, 215, boy 162, kllo 158, kumral, nu, mahkQmlyetl olmadığını, Sovyet n n c a k ö m e r i telef ettiği 
mütenasip vücutlu dul bir bayan, 80_ konsoloehaneelnde stnjyer memur o • u:ornilof ile Pavloi'un Türk ceza. ka. 
40 yaıııarmda, hayatmı kazanmış, tah. larak çalıştığını, tarih muulllmllği yap nununun 62 ve 64 Unctl maddeleri 'e 
ııııı. iyi Wr aileden bir bayla evlenmek tığını söyledi ve ııunlan llAve elti: .A:bdurrnhma.n ile SWeyman, Ömeri a. 
istemektedir. (215 ltumro.l) remzine - Bir ııey rlcıı edeceğim. dam bldUmeye hazırlamak suretlle i~e 
müracaat. _ 2159 Reis ,tcrcuman vaaıta~ıe kendJslne karııbltlarmdıın 615 vo 61 inci madde· 

• Yaıı 48, boy 17, kilo 63, tekaüt söz verince §Unları söyledi: ler delAletlle 450 inci maddenin dör. 
maaııı ile geçinen, ldmseslz, lıııll vakti Süleyman ile Abdurrahman bazı dUncü bendi Ue muhakeme edllmelerı 
yerinde, kibar bir bny, 85.40 yaşların. yabancılar ta.rafından te§Vlk edilerek fatcn.lyordu. 
dn, kimsesiz bir bayanla evlenmek ls. Türk • Sovyet mUnasebetıerln.i, doat • 

1 lh• u boz ak l in k dil r1n Yu ABDtlRRAHJ\IA ~rN' SORGUS(T temektcdlr. (2.2,,8) remzine müra- Uo ... n m ç en e e -
goslav komUnlBU ııll.!U veriyorlar bun- Bundan aonra Abdurrahmanın eor 

gusuna geçlldl. Abdurrnhman l}ÖyJ.edi: caat • 251 
• Ya§ 21, boy l 70, kilo G9 yaluşıklı 

sarışın, el! göz!U, 60 llrn mn:ışlı, klm. 
sesiz bir bay, ev !§!erinden nn1ayan, ı. 
yi ahlAkh, mazi.al temiz, l,M veya 
1,6:'.i boyunda, kız veya dul, zengin 
bir b:ıyanıa evlenmek istemektedir. 
(R.B. 28G) remzine müracaat 252 

• YaB 22, boy 161, kilo 60, kumrnl, 
s.erbest meelek aahlbl. ,o.ylık kazancı 

120 llrn olan ve aynca ufak bir geliri 
bulunan iyi. tahsil görmü:ı, hayatta hiç 
kJmeesi olmıyan, bir genç çok güzel, 
iyi ahlAklı, bir ltızla O\'lenmek l!te • 
mektedlr, tip mevzuubahs değildir. 
Evleneceği kızın uvimll olması prt. 
tır. (Çangal) remzine müracaat • 2M 

I§ arıyanlar 
• Türkçe, fransızca ve almanca bf· 

len genç bir bay: mUe!l!e&elerde veya 
ciddi bir yazıhanede çah:ımak ı.ste • 

ı 
mektcdlr. (R.P) remzine mtıracııat. 

• Ll.se 1 den çıkmı§ 19,ya§mda bir 
ı genç ltız, herhangt bir müessesede \'a. 

1 
sııt bir ücretle çelı§lllak ıstemekte • 
dlr. (Bahar 118) remzine müracaat. 

* Bir tıp talebesi, ehven tiyaUa 
ortaokul ve lise talebelerlne flı:llt, 

kimya, cebir, geometri ve biyoloji der:s 
lcrl vermek istemektedir. Evlere de 
gider. (M. Kr.) remzine müracaat. 

41 Eski harfleri okuyup yazıın, dak. 
tllo bilen, munme!D.t işlerine vtı.ltıf bir 
az da fransızca bilen bir bay, resmi 
veya huswd bir mUessc"cde I~ aramak. 
tadır. (F.E. Xl remzine mUracaat. 

Aldırınız: 

ların komUnlsUlkle alakalan yoktur. 
Bugün bizim memleketimiz aleyhine 
ou ıekllde hareket ederlerse yarın 

TUrkiye halk partisi maskesi altmda 
Türkiye aleyhinde de tahrlklt ya.pa 
bWrler. Ben bunlarla bir mrada otu-

31 bin tayyare 
Amerikan mlmeı

slller meclisi 
levkalide tabılsatı 

kabul etti 
Vaşington, 1 (A. A.) - 'Mü

messiilcr meclie.i 31 bin tayyare 
in6ası için lilzumlu 6 milyar 990 
mil~·on ta.hsisatm verilmesine ait 
ıtanıın layih:ısmı tasvib etm:J,ş ve 
_,yan merJlcine g6ndermiştir. Dl • 
ğer taraftan ayfuı meclisi de Ameo 
r'.ka ordusundaki a.skcrlerle kil -
~ik subay rnaaşla:rmm arttırılma• 
st hakkmdalti kanun IA,>ihasını ke .. 
bul etmiıı ve mümcsslller meclisi • 
ne iade eylemlştir. 

Pasifik barp mecll
ııaın ıııı toplantısı 

- Orta bir aileye mensubum. Tah. 
slllml gUçlUkle ikmal etUm. Usküpte 
Anna adında bir kadınla lanı:itım, sc. 
vi§Um. Bu bir komUnlBtU. Teaiı1 al· 
tında kaldnn. Bllft.hıro buraya gelince 
tıp fakfilteslnc yazıldım. Arkadll§ım 

SUleymanb. tanıştım. Bu SUleyman 
UskUpto Niyazi adında biri.si ile mu • 
habere ediyordu. Yazmak bilmediğin. 
den mektupııın bruıa. yazmasını söyle. 
di. Yazdım. GlzJl geyler yazıyordu 

Bll!bıre bu Nlyazinin Petko MUavJç 
admda bir Sırp olduğu, Moakovaya 
g1tUğlnl 6ğrendlm. Niyazi, SUleyma. 
na gCSnderc:Uğı bir mektupta bir ka • 
dmla bir bavul göndereceğinl, bu ba.. 
vuıu iyt saklamaaını ve Moskovaya 
göndermeBinl yazıyordu. BllAhıre bu 
Petkonun karde§i Buçko M.Davtç ''Falı 
rl,, müstear adile muhabere ediyordu. 
Bir bavul daha. gönderdi. Bu bavulla. 
nn astarları arasmda baZI ~slkaıar 
gizllymJ§. SUleyman Ankaraya geldi, 
Evvelki bavuldan çıkardıl;l'ı vcslkaları 
Sovyet sefarethancslne götUrdUği.lnU 
bllft.hıre geldiğinde anlattı. Bu bavul. 
ları Moskovaya göndermeye harp do_ 
layısilc imkAn bulo.mamııtı. SUlcymıı.n 
oradakiler tarnfmdım Sırbiyell komti· 
nfat birkaç arkadaşı oıup olmn.dı""ı 

sorulmu!:'. O da beni ve ölen Ömer! 
söylemıı. SWeyman latanbula gcldlL.. 

Ya~ingtnn, ı (A. A.) _ Bugün ten ııonra Kornllof ile tanıştık. Nıızarı 
Vaşingtonda ılk celsesini aktede· rlikkati celbetmemck için parklarda 
cek olan P8.5ifik Harp meclisi, ! ve saz yerlerinde ı.onu§uyorduk. Şlm
tn'Unhasıran ist.J~ olacaktır. dl nrkadaıırm ömerin komUnisUer ta. 

Harp mecJısinin bu mahiyeti ro- ratmdan öldUrülmeslne sebcb olun _ 
is Ruzvelt tarafmdan baam top. mnsmdan sonra ltomUnlstllğe karşı 

A,ağula remlzlerl ynzılr olan o. l;ıntı.,ındn ka.ydedilmi.sUr. bUytık bir nefret duyuyorum. 

kuyucuıanmızın naoılorın:ı gdcn B;r sor~yn cev~p veren reis 1STEPAN Kİl\IDİR!' 
mektuplan ld.ıırehaneJniden (parar. RuzYt>lt şoylc demıştir: lstepan 941 Eylülünd Tür.ki 
lıırı h:ırlt< ı hrrgün sabnbtnn ötlt)t!. Harp meclisinin istişari bir tc· yeye gelmi5 bilfilııre Isla~·y ;. 
kndar \'C s:ıat 17 den txt:ıra nldırrıı:ı "'"kl:Ul olması aebcbae, mUm<:ssi '- lu ilE' Suıiy~ye kar.ml§lır ~~~r 

!etin mUru.vı !'nlli.hlyctlere malik ~ • • 
1JUl•mm:ıları bahis mevzuu olıunaz. OEZA KANUNUNUN 

(Tunaııı (Deniz 18) (26 F..e) (ünı.t Bl MLmal cyh, Pıı..tjfik, Londra ve MIDDELERİ 
lCiddl) (Uygun) <Y.Ş.) (M H.A.) \' "'İl'ı:;tond-ıkı yeni h:ırp m eclisle• 02 nei mal1dc: Bir kimse ı le· 
lH,K, 218) (Eclar) (H.T. &J (A:ııMa 1 r inde mil~tcrek genel kuıınaylar meye kastettiği cUrmiin icrn. .na 

ları. 

:.~ .. •.. . ' · ~ '.~ ·, . . . . . . . . . . \ 
1 tım) (N,U,N,) (El) (Ayin) ıc..ı.ı dlnsm b sı1<ı blr işbirliğı yapıla _ laa.llfık eden bUtün fülleri b tir. 
ı (A.L.) (M,Z,E,) Nadide 79 ı c hnı beJ;rtmJstir. miş. fn.!ttı.t ihtiyarında Oillllynn bir 

(26 Sezen) (M,Z,E,) (Ayyıtdız Gı Hınd.ctanm ned<"ll harp mec ;. sebepten dolayı o cürlim mc,da.ruı 
(Emekli) (S,S.) (Pembe uırt) ıc l\1) ı-ınde bulunmadığı sorusuna ce\'tl.. gelmişse kanunda ynzılr olnuyan 
(Ad,) (l, 1~kao)(B,1, Kaya) (Sa 'ld!!t) ;,. ., reıs ''Hindiıot.an Pasifi'~ çevre• )'er.,eı-de föl ölüm cczı:ısmı mil tel• 
(Emekli) (5.S} (Pembe ı:art) (Mer:lh) tnd<' deı1 ldrr,, clemiRtır. zim olduğu t.a.kd.Jrdc mUte~bbi 
(Sezer) (H.R.K.) cs.n.G.) (GörgUIU) l H ndistn.n ve !'al:m ':ırkta haf- Jı::ı.kktnda 20 seneden a{lağı olma
(Hııyırlıaı) (D. Yurt) lSemlramlsl 1 ki Oir harp m x L' kurulup kuru· r.1a.k fü::ere muvaltkat nf;-ır hapis 
(AhÇıba§ı) (GWçln) (Mesut) ı ı.mıyn~ı &<;>rusuna reis Ruzvc-lt. ve mll~t ağ:r hapis cezaıımı 

ooy le bh· mcadeden maHımatı o'· nıüste'zim olduğu takdirde 15 se. 

ile sabah öğle ve akşam 
Maltada 6 

defa tehlike 
işareti. verildi 

ı.ı uJı cevabını vermistir. Munıa- neden 20 seneye kadar 11 ·il' hapis 
ileyh Çinhı cı:mubundn kUçUk bir ceza.sınn hilkmoluııur. Sair hali~ 
k~enin ucunda bulun:ın Çin kuv. do o cilrünı ~J;1n kanunen muayyen 
vctlerlnin general SUlvel kuman• clıı.n ceza nltıda birinden üçte bi· 
Jasmda Hint harp sa.hneslnde mu rinc kad."U' mdin1ir. 
harebc etmekte olmalarına rağ - 64 Uncu madde: Birkaç ki§! bir 
men Çinin Pasifik harp çevresi a• cii.rünı Yey:ı. laibohn tin icrasına i§
ra.smda sayıldığını söylem.ittir. tırak cttikelri takdlrde filli irtikap 

Her yemekten aonra günde 3 defa muntazaman dişlerinizi ~rçalayıruz. 

Çlıgmlar Klübü 
l'ıııw: İskender F. SEBTEUt 
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Klll'll'"' mutfak peneettJeladea sL 

f'ell bir 8M'I kedi Çıktı: 
- Mır:aav ... mırnavvvv •. 
Sahir tekrar sillerek: 
- Ben bu e\"de .Cılclırmazaam, ne 

mutlu,. 
Diye llÖ7lendL Oda kaptıHın aürme • 

iedl •• Şer.JoJl&'a ur.andı. 
Yatak oduına .cıkmıyordu bile. 
Orada karıamm hatıralarını gördUk.. 

çe sinirleniyordu. 
Gazete okuyarak uykuya daldı. 
Ve sabelıa kadar uyudu. 

ı-;rtesı abalı,. göz.lerlnl agtığı za. 
nı:ın saat yediyi nıruyordu. 

Sabir deliksiz bir uyku uyumuştu. 
Gözlerini utıtururken, kapının ça. 

ı .ndıjrnı duydu, pencereye kottu: 

- O ae?? acldenlo aıınal, 

a... --- ..... 1 s*': 
- 1111.VU,,_ ı.auıudb .... 

<'ldı?ııin nnrıt>!!I çok tcıl,lı)dı ,·e 

gözleri ağlamaktan kıpkırmızı olmuı;
tu: 

- A.flederalnh:, doktor bey! dedi . 
Sizi böyle erkenden :rab&fmz ett1m 
ama.. l~lnlze erken glttlğlnl7.I bUdlğlm 
için, biraz konutmak bf.edlm. 

Sahir kolDfU. kadını içeri aldı: 
- Dalla vaktim var, hanımefendi .. 

buyurunuz. 
Sacldenlıı annesi çok Ozgüadü, Alt 

katta kl ) emek odaıma girdi, bir 'ı<n -
na penin kcnanna 111,tl ı 

- Bu geoo kızını eve gelmedi, dok. 
tor bey! pek merak ediyorum. 

Sahir, alay ctmelt fırsntmı buldu. 
- Kızınızın geceyi dıprdıı geçirme. 

ıl ilk defa vaki olan bir hldlsc olma. 
sa gerek, hanımefendi! (Bobstlllcr) 
kulllbO açıldıktan sonra, bana alışmıı:; 
ulacafını:ıı Anıyorum, 

Kadın a!lamağs bR:ılndı: 

ye gittfiinl biliyor mueonuz t 
- Evet A1qam Ostll hazırlandı. 

Kenclllbıo nereye gldooeflnl sordum, 
Bana adfıce: "Şinasi beyin kotraalle 
koyda bir mehtap gezlntııl yapacatız. 
Çabuk döneOl.'f lın.,, dedi. HM-a kara.. 
nrken evden çıkıı• gitti. Arl<Mmdan 
(gCi) kalma!) diye bağmlnn .,ama.. ya 
Jslttt, ya ıeitmedl. 

- HAIA dönmedi demek~! 
- Evet, doktor bey! HAiil dönmo. 

dl, Merakımdan çıldıracağuıı. Ha1;a 
lodos •. deniz dalgalı.. ~lanna bir 
kaza gelmiş olın:tsı ihtimalini dllşU • 
nerek, sabaha l<adar göT.llmc uyku ı;ir 
medl, nfladım. 

- Şlnaslnin kotnuı lod08& mllte. 
lıaınmlldlr. Bir ka:ıayn uğradıklarını 

tahmln etmiyorum. 
- Nerde kal3bllir? 
- \"nktllc 11ı·u111f'~ bcyltı do bir haf· 

ta ortadan lmybolıın bobstll lm.ınıı. bir 
geceyi herhangi bir yerde eğlenml'kll' 1 

- Ah efoodlm, ne deııenlz hakkını,, 
\'Br! Ben çok geç uyandım. Hızımı o. 
rn)a göndermemeliydim. SacJdenln, geçlrmektf' mahwr gürrorı. 8 ınıyo • 
o kulUbe intisap ettikten ıııonra ahlA. 1 runı . 
kı detı,tı .. hayatı değlftl.. nna•ına, - Benim nğlı~ ocağımı, merak ed!! 
lıabuıu, yuvaaına kareı hürmeti, cetımı de dllşUnmez mi? Bu zamane 
'-ıthhfr kaime•. kn'lan nf'ıl<'ıt bu ltııılıır genlıı )tirelill 

- Sadde hanımwı dün ak~m nere· oldularT (Devamı \'CIJ 

Malta, 1 (A. A.) - Sah alqa• 
mı neşredilen te-bliğ: 

:oun gec:: M'altada altı deCa ha· 
va tehlike işareti verilmiştir. A· 
ktnlarm elaseri&i baraj ateşinden 
ve İngiliz av tayya.rclerlnden ka(,'' 
m.a.k için bulutlar arasına gizle • 
nen mfiteaddid dllşm:ın tayyare -
lerin~n gel!ll}i ~l attSlıan bom. 
balarla yapılmıştır. DUprranm bil• 
tün bu hamleleri yalnız hU&U&i 
meskenlerde haaa.r ilwna sebep 
olmuştur. Birkaç kişi ölmliş ve ya
ralanmıştır. Hava karşı koyma. ba
taryaları devamlı surette fBaliyet 
göstermiş ve İngiliz av tayyareıe• 
ri birçok defalttr ba.valanmmlar • 
drr. Buna rağmen Hı.mican ve 
Me~rsclunid tayyareleri arasın • 
da bulutlnr iç'1nde neticesiz ola -
I'l?ık yalnız bir tek ham çarpışma• 
m yapılmışlıı'. 

.OZEMLAK. ; 
ö. Mekki Hal<'er tekrar işine 

ba§ladığım sayın müşterllt'tlne 

arzeder. Telefo: 229155 
Sirkeci Kemalbey 11inema1t yanın. 

da Dtn1şıer sokak No. 10 kat ı 

Cenup b.-ıtı Pa.CJ!fjk çevresi için.. edenlerden veya doğrudan doğru· 
de general Mac Artbur hava, ka.. ya bir cürüm i~lcmiş olanlar da 
ıı:ı ve deniz başkumandanlığnu herbfrl o fille mahsus ceza ile ca. 
yapmakt.aclır. zalandrrılrr, Başkalarmı cUrtlm ve 

Reis Ruzvelt, Londradaki Pa.. kabahat işlemeye arzettirenlerc 
8lfik harp meelisinin takip edile • dahi ayni ceza hükmolunur. Ancak 
CC'k Aiyaset hakkında kararlar ve- filli icra edenin onu işlemekte şah 
rcoeği ve V~ harp meclisi• cf bir menfaati olduğu sa.bit olur· 
nin yalnız stratejiye ait işlerle .. ..a nzmett!reıı §8hsm ce7A51 ölüm 
meŞgul olacağı hakkındaki basın yerine 24 sene ve mUcbbct ağır 
haıberlerlnl yalanlar.nıı, ve bu ka.. hapis yerine 20 sene ağır hapis • 
bil hı\berl(!r doğru değildir. Ge • tir. 
rck Vn!)ington ve gerek Londra _ 4!')() / 4: Ceza Kanununun 450 n• 
fia.ki her ~tl harp meclisi de isti- ci rnaddee:nin dördüncli bendme 
:Alidir ve kendi a.ralamıda anla- göre suç taam:nüden işlenirse oc-
aaca.klardtr. dem!,.orlir. za..cu idamdtr. 

İstanbul ıihhi müe11eıeler arttırma ve ekıihme 
komisyonundan: 

İstanbul kıylt tıp talebe yurdu merkez blnaamda yaptınlacalr demir 
merdiven in§aatı .açık ekltltmeye konulmU§lUr, 

ı - 18.4.942 pertembe gUnU saat 15 te Cataıottund3 alhhat ve lçtl.nıal 
muavenet mUdUr!Uğll blnaamda toplanan komisyonda. yapılacaktır. 

:? - Ke,ıif bedeli 8880 lira 70 kuruııtur. 
8 - Muvakkat teml1ıatı, 866 liradır. 
4 - Mukavele, bayrndırlık 1flerl, genel hau!l ve fenni 11artnamelerı pro. 

je ke§if hull.ıraslle buna müteferrl dlter evrakı lateklller hrrgUn komlayon. 
da görebilirler. 

5 - lstekliler en az bir taabhUttc 8500 llralıl~ bu tııe benzer ıı:ı yapt • n.ı 
dair dalreıerlnden nlmıt olduktan veslkalarıı ıstlnaden latanbul vllAy t ne 
müracaatla eksiltme tarihlnde.n taUl gUnlert hariç Uç gün evvel alınmı~ en 
llyet ve 942 yılına alt ticaret oda.eı veallmslle bclU gün ve saatte komlayona 
tclmelerl, ( 40lli) 


