
Sivastopol
da harp bir
den l. ızıştı ___ .* __ _ 

Alınanlara ~ÖrP- Rus 
hiicumu muvaftakı-

ngilizlerin asker çıkardıkları cMrıdaqaskan ada.tınnı 
c Diyego SıuıTez > üs~nde bir cadde -

8
----b-.----1 Bir lngiliz işı?;ali 

y~tsizli#!e u~radı 
-*-Ruslar ltazı kesimlerde 

Ekmek azaldı, yeni miktarlar şöyle: 
on ır ,, * 

Gayret nj?I Madagas-
•ütte111ıiff do.tacıa kar,, a asker 
llelılenen Alman 
taCll'l'asana lıöyle k Jd 
teltilılıl edfyopfar- çı arı l 

mevzilerini dtlZelttlk
lerlnl bllcllrlyorlar
Berlin, 5 (A.A) - Alman tebcği : Üç 

mayısta akşama doğru ehemmiyetli Rus 
kuvvetleri muhasarada bulunan Sivasto
poldan huruç hareketleri yaparak Al
man mev2.ilerine hUcum teşebbüsünde 
bulunmuşlardır. Topçu ateşimiz karşı
sında bu hilcum muvaffakıyetsizliğe uğ
ramıştır. 

Ağır işçilere 600, büyükle
re 200, çocuklara 100 gram 

SEVKET BİLGiN ---*·---
Amerika v~ ln~ilte-
re tam birlikl~ hare· 

• Şu içinde J,ulundağumuz seneye kat
IYet iza(e ettiren şey, demokrasiler aley
hine olarak bozulan ınüvazenenin yeni
den kurulmasına doğru kuvvetli adını-
lar atılmış olmasıdır. Almanya ile or- k e İ ed j V 0 r) U r 
~"~ batıda, dojiuda ve uzak do~tda ,, 
~ndıkları büyük mnvaffakıyetlere -*-
'8imen ne başlanJClç(aki teşebbüs Jrud- Madagaslıar yine F'Pan
'etlerini, ne de eıi~i üs!ü?~ük~erini ayni sanın Vişl sll~Jdı ma .. a· 
halde muhafaza ettiklennı ıddıa edemez- ' .. " 
.ler. Zaman hakkmdaki telakki ne olursa llelede llaJunUPSG Ame-
.ıst.n, mUttefiklerin ~n~ıkl~~ za- f'ifıa ilana Jıendlsine 

Almanlar yolları ve blokhavzları mu
vaffakıyetle bombardıman etmişlerdir. 

RUS TEBLİÖİ 
Moskova. 5 (AA) - Royter bildiri

yor: Sovyet tebl:ği : 4 mayısta kıtaları· 
mız bazı kesimlerde taarruzi hareketler
de buhmwuş1ar ve mP.V?Jlerini rlü.,,.lt
mişlerdir. 3 mayısta 42 Alman uçağı tah
rip ettik. ~ ... 1+• tayyaremiz kayıptır. 

FlN TEBLICi 
He1sinki, 5 (AA) - Resmi tebliğ: 
Ne Kareli berzahında ne de doğu 

cephesinin cenup ve orta kesimlerinde 
(Sonu Sahife Z, Sütiin 3 te) 

Elımeğln çeşnisi fyfleşl 
)'OP - Hayvan yemi nlıın
mı lıalmıvaealı • Gaz 

vePRlyoP 
iaşe müdürlüğünden verilen maluma

ta göre buğday stokunun azlığı dolay.ı
sile her yerde olduğu gibi lzmirde de 
ağır işçilere verilmekte olan 750 gram 
ekmek 600 grama. büyüklere verilmek
te olan 300 gram ekmek 200 grama, ço
cuklara verilmekte olan 150 gram ek
mek 1 00 grama indirilmiştir ve hu indi-

(Sonu Sahife 2, Sütün 4 de) 

lbandan faydalanarak yenıl~Jerının ta-
... ir kabul etmez bir mahiyet almasını yapılmış sayacalı .. 
irı1e~ikleri muhakkaktır... • A • Londra, 5 (A.A) - İngiliz amirallık 

l'apaf!ı fiatları v ... yiinlü ihtİ\'acı 
• Mıhverciltt kin en muhi~ diva, hıç dairesi ve barb!ye nezareti tarafından 

hir noktada teşebhilsü eDermden bU1lk· salı sabahı neşredHen tebliğdir: 
._,vauk ............... lnnvet ve eeıta- Bi&kışaalşı mlDetler MIMlaz-karaa Di-
letlerini arttırmabnna mftsaade etme- (Sonu Sayfa 3 Sütün % de) 
ıı.teıdi. Eter Rusya harbini 1941 de bi- ' 

tirınete muvaffak olsalardı, olaylar bu- +-·-·-·-·- -·-·- --··-·-·-·· 
::n~mba.<ıb bir mecraya girmiş ola- B.R FlRARIN ESRAR~? 

Yünlü verıriyen fabri
kalar takip olunacak 

Berlin - Boma - Tokyo •lele ~'ererek -·-
lıi~ obnaaa eski dünyayı diledikleri şe
lilde tan-dm •bileceklerdi. Bu fırsa
ı... ka(ınldıiı indan itibaren Ra~ın 

Fransız ~eneralini 
Almanlar mahsus 

MotöPlö vasdalGPın rnern•nf:fetfndz dıpncı plıa• 
rılmasına mani olaealı tedlJlıt alrnntıf lndanayof' 

...,nnlanndald esici ,.Ukiin atırhğı art- Ankara, 5 (Telefonla) - Yapağı fiat-
~a artnuftır. lNl hazinmındıtn evvel mu bırakmışlar? lariyle yapağının tedarik işleri üzerinde 
_.alannda ..___ L-'IL•:-n "--.ittere • l ,._ .. - ıuıı;a .. ,."" :m,..- görilşme]erde bulunm8k ilzere yün Ü 
lıli. Şimdi, AlmaJar. batıda teseh'büs · -· mensucat fabrikatörleri iktisat vek81e-
latün10itinün kendı1erine ait olmadığı- Böyle IJIP fayla IHll'• tince şehrimize dAvet edilmişlerdir. tık 
' An«1o s.boa1arm kombine taarruz- sa da ilana PElı toplantı bugUn aaat ıs te iktisat vekAieti 
~ beklemek ıerektij'İni biliyorlar. lnand~f' salonunda )'apılmıştır. 
~an dohlyı mihver lehinde olan ··-ı- .. Diğer araftan yünlil mamfilleri yapan 
-.Uvuene dalı~ fazla 'bozahnadan, Rus· ~ondra, S (. AA ) - General fabrikalardan baıılarının milşterilerine 
h harbini k•anma~ akı11anna koy- J.•~od meaeleaı h~ esrarb ~ahiye- mal sabnaktan kaçmdıklan veya fatura 
lltuşlardır EJer kmllaran mukavemette tinı mli~haffaza edıy~r. a}Hadilli:bazud~ haricinde para istedikleri yolunda şikl-
..._~ • •-LA- b -'·-· 'IL-t'A h"r genera n raneanın lfC e memıı al lk . ı_a1 . a]Aka 
-vunlarma uuaan tr11JUDJYBD -.. ı ~ )uamında bulunduğu, Debrino ve yetler ınmıştır. tisat veıuueü il -

'-fer ka:ır.ıınamazlarsa yıpratma harbı- Abe·-' .. .. k Hü Fra sız ha lılara miUl korunma kanununun bu yol-
.. ı.... • • l uıe gorutcre r n - kU 1 ın· h 1 bl" ta ~ neticelerı mihver lehinde o mıyaca· ı reketine iıtirak etmemek husuaun- daki hü m er ı atır atan te ıgat 
sındsan sünbe edemezler. d L •• 1.. hh"" 1 . dd t.,;x.· bulunmuştur. Alınacak tedbirler arasın· 

Müttdiklerln saliMvetli bir şahsiyeti baildni ~lr tukrtud.taa ut en re e utSı da bu gibi fabrikaların kapatılması, ve-
111~ L-'IL~- LU.d:.k ~--- -~ rı me e ır. 1-A1 t taraf d ; .. ı ülm ..... ı "' ~yada _. - 3 .. .....-11":•-~ (Sonu Sahife Z. SUtiln 1 de) AAUe m an ~ e .._ veya mamUl• 
.. tısederken •Bu taarruz. bay Hıtleran .,_, _ • • -·- • • •• -~ (Sona Sahife Z, Sütün 4 de) 
~uda son gayretini teskil edece'ktir .. • ---------------------------
1);,.or.. Bu suretle ~·!& ' 'undan kana- 8 - 1 b J • ı d · b · • 
•tin hıtkikate ne derece uyıun olduJu- ütuo ta e eyi i gı ~n ,r ... n ır ~mır 
lltı bilmiyoruz. Yalnn şunu müşahede 
ftıneldeyiz ki müttefikler, Alman taar
~nun •Son bir ıayreh te.c:1a1 ettiımi 
'4lyJemeJcle bu :rayretin müthiş tc7ahffr
lerini iteklemek kap ettiiini de ıözöaün
- tutma)dad•t'lar. Bu da mayısın son 
••itasından ilk tesrinin sonuna kadar 
~ edecek olan bes aylık devrenin ,n harbin taliini tavin edecek kat'i 
..... devre olduiuau anl•tınaktadır. 

Kitaplar sene sonunda 
arkadaşlara verilecek 

AMER KILl 1 ARA GORE 
---*·---

ıt:adagaskarm 

iş~ali Mihvere 
vurulmuş mü-

htm bir darbedir __..._._ 
Ba ffgal .Japonya ""'de 
Alntanpı ~de ..... .......... 

Nevyork, 5 (A.A) - Nevyork Taymla 
pzetesinin bq yazan diyor ki: Mütfe.. 
fik milletler dünyaaı nihayet Mihvere 
ebenımiyedi bir darbe iDdirildijini duy
maki. btlyiik bir teselli duyacaktır. Ma-

(Sonu Sahife ı. Sütiin Z de) 

SOHDAKiKA 
in•iltere ve Birleşik devlet1er, aylar-

._. beri, hiitUn hamrlıklannı ,,e bütUn 8auf §f!ÇeftlePden 1taJI iyi OfaftlClf' Jıffaplaran fG• .. • • • • • • • • • • 
r..uyetlerini buna •Öre ayarlamak lii- ,,.,. ıaıe'--·e ~an edeceıııa, ,.,,,,. oıanıar Ruslar taarruza 
-...,unu duymuslardır. .,..3 - ••-:ır 
. .\rtık ikinei bir cephenin acılması ih- da Ofıal lıooJJel'GfiflePine scıtac:aJılClf'- b ı d 1 
liınsalini muhnkka'k saymnmak imkan- Maarif vekilliğinin, orta okuUarla lise 85 8 J ar 
1114ır. · ve meslek sanat okulları müdlirlük1e-

lvi malümat alan mahfiJlcr, ikinci rine, maarif müdilrllilderine gönderdiği 
~-nhe mese1e~ini şu suretle izah ediyor- bir tamimde kiğıt fiatlannın yükselişi, 
""I': kAğıt yapmak ve basın malzemesi teda-

. Sovyetler côobesi tuh•~a mulde- rik etmek hususundaki zorluklar göz
llır olursa • ki müttefikler tutunabile- önünde tutularak talebenin ellerindeki 
te~ine kanidirler • iki~i cephenin ar•I- kitapları biribirine devrederek kullan
liııasYnda hiç acele eililaıiyecektir.. Bu malan zarureü belirtilmektedir, tamim
t.Jrt1ihle. miitteFikler. lutaya avak bas- de hillisaten deniJiyor ki: 
~ için. Alman or41ulannın Deiuda ... i Bütün okul ve maarü idareleri kitap 
-an sav-.larda iyi~ yıpranma.o;ını. Al- sıkıntısını önleyecek tedbirleri almalı
"-Yamn i(inden ~üzülmesini bekliye- dırlar ezcümle: 
~l~rdir. 1 - Ellerindeki ders kitaplannı iyi 
~ Bı19k~4i ~ ordusu. ~a~ısa bBl'bin- ku11anma1arı ve arkadaşlarına iyi olarak 

oldıırıı ııbı. Rus «o~mı par<;alıya- devretmeleri talebemize düşen milli bir 
l'Jılk kat'i wer yolunu açmağa mu- ödem olduğu telkin edilmelidir. 
~oluna müttefikler saniye k~y- 2 _ Hali ve vakti yerinde olan talebe 
"'-ki en lutaya asker c:ıllara~ dol!"u- ı-ınaf geçince e11e.rindeki kitapları fakir 
•uta Alman haskL'iını a7.al&magı hedef talebeye armagan edecekleri gibi. fakir 
G~ ~areketJ~r ya?a~r. . talebe de kitaplarını makul bir bedelle 

lıaii 0~1iiy~r. kı va"'.'"~ hangı zavı!edrn okul kooperatiflerine satacaklardır. 
talaa edılirse edildn hU derakı A~- 3 - Ders yıh biter bitmez, ilk, orta 
~ _taarruzu. naüsbet veya menfi neü- oku] liseler meslek ve sanat okulları 
~'!ny)e harbin mli~hkbel inlci~f ~ey- devi; alın~ kitaplann mikdannı ve 
l'hlı ve nmkaddern 1111 CryiD edecektir. isimlerini maarif mUdürlUğüne bir liste Maarif Vekili Htufnt Ali Yüeel 

EYU2' BiLGİN ile bildireceklerdir. -- ........ 

-*-Stokholm. 5 (A.A) - Marttan beri 
ilk defa olarak bugün Sovyet tebl:ğinde 
Rus]ann taarruzi harbe geçtikleri bildi
rilmiştir. MaşKov&dan gelen haberlerde 
mareşal Timoçckonun Kursk, Harkof ve 
Taganrogda hücumlara geçtiği bildirili-
yor .. 

Istanhulda ek-
n!ek yarı yarı

ya indirildi 
İstanbul, 5 (Telefonla) - Bugün ga

z~ telere İstanbul vilayetinden şu tebl!ğ 
verilmiştir: 
Yarın sabahtan (Bu sabahtan) itiba

ren her kes ekmek istihkakının e1lerin
deki karnelere göre nısfını alacaktır. Bu 
vaziyet muvakkattir. 

AMiRAL DARLAN 

DlRLAN FAALtYETTE 
---·*·---

Akdeniztleki b;:_ 
tün Fransız üs
. )erini teftiş 

edecek 
-*-

Londra, 5 (A.A) - Gazetelerde kay-
dedildijine göre amiral Darlan Berlin 
ve Romadan gelen Japon mümessilleri 
am:ral Nomura ve amiral Abe ile görüş
tükten sonra pazar gilnil Akdeniz Fran-

( Sone Sabite .ı;, Sltan 3 te ) 

' ----·-·-·- --·-·-·- -·-··· 1'ür1' iy~nin sipa· 
rişl~ri Am~rikt1da 

müstac~I savılacak 
.-ı• -

Vaşington, 5 (A.A) - Harp istih
salleri ofisi Türkiye, İzlanda, hilr 
Fransa ve Cekosovakya mmuna ya
pU. eiparitlerin müstaceliyet bak-

landan istüade edecek memleketler 
listesine yazıllllltSIDa karar vermiş
tir .. 

• ·-·-·- -·- - -·-·-·-·- -·- (61 

JAPON NlYETLERI 
* Muhtemel dört 

hedeften han
gisine hücum 

edecekler? 
-*-

Eğeıe Rusyaya Said,,.._ 
ealılaf'sa acele eı11ıelePI 

razım göPltlüyoP 
Londra, 5 (A.A) - JllJ>Ollyanm ._.. 

ruz hedefleri hakkında yapılan tahmin
lere göre Japonlar B~rmanya yolunu ele 
aldıktan sonra mareşal Çan Kay Şekha 
ordulannı arkadan vurmağı ve cm me
selesine son vermeji istiyecelderdir. 

(Sonu Sahife Z. Sitt6n Z .. ) 

BIRMANYA HARPLERi 
---·*---

Japonlar 
Çin hududu 
na vardılar 

-*
Aınerlkaldar R ..... 
bombaladı, ın1111zaea. 
Japonları dal yoll••ma 
çelmleie çalı'1yorlar .. 
Yeni Delhi, S (A.A) - Reami teb

liğ : Amerikan bombardıman tanare
leri dün gece Rangonun ıimalinde ba"8 
meydanına hücum etmitlerdir. Ain 
çapta bombalarla iaabetler kayd"'Alilmll" 
tir. Yangınlar çıktıiı ve büyak lafilak. 
lar olduiu görülmüttür. Uçaklanımz se
ri dönmüolerdir. 

JAPONLAR ÇtN HUDUDUNDA 
Şanahay, 5 ( AA ) - Japonlu 

Kungmu kes.iminde Çin - BirtnaD79 hu
duduna varmıılardar. 

Asabi Şimbun gazeteai ~ela 
ikinci Çin kolordusuna kumımda eclea 

f!':Mu SAhife %. SUtthı S te) 



. - -~ ... __ '·-~ ~-. . . ... 

rElll ASIR 

ŞEHİR DADERLERi: 
Madurnuda bir 
i~ne f abrfkası 

a~ılacak 'J'aplJti Roman Yazan: .Şahin Alıdıırnan 

--'6 ••• 
Kub!lay ihtifali 

17 Mavısta 
yarılıyor 

Kocakarı çabuk gel diyordu 
Y aJancıfıtan ~ere düıer cfı benimle lıonu.şmalı 

~.sini l»almafta, ~aJJaJı lıemerln aııına -*İhtifale heyetin ue 
gel divorda... hallıtan ıstıyenJeıe 

iftiralı edecelıler Güneş karşıki tepelerin arkasında 
kaybolduğu için Halep şehri o dakikada 
narin, ince bir siyah tülle san1mış gibi 
görünliyordu. 
Hayrabayıo sarayı, meydanın bir kö

şesinde, boşluğu dolduran karaltılar ara
sııida yükseliyordu. 

Zihnim yeniden bu sarayla meşgul ol. 
mağa başlamıştı. Hayrabayla, onun sa
rayile acaba ben neden bu kadar ciddi 
bir surette alakadar oluyordum? 

Orada benim gönlümü cezbeden mıh
Jatız gı"bi ( • ) cazip bir kuvveti vardı? 

Tabiatta her halde gizli bir takım kuv
~tler mevcuttu. Burilann mahiyetlerini 
anlamak bizim için kabil değı1di: c•• ) 

Kendi kendime ben o dakikada böyle 
düşünmüşüm!.. 
Alqamın boşluğu dolduran karaltılan 

arasında düşünceli, dalgın bir tavırla 
gezinmeğe koyuldum ... 

Sarayın kapısı önüne yaklaştığım va. 
kit orada bizim mangaya mensup olma. 
yan tanımadığım bir neferin nöbet bek· 
lcdiğini gördüm. Bunun yanından geçe
rek sarayın altında bir oyuk teşkil eden 
knranhk menfeze doğru yürildüm. 

Bir az önce bahsettiğim gibi oyuğun 
üzerinde bulunan binayı tutmak için bu
:rada taşlardan öriilme bir kemer vücu
da gt?tirilmipi. 

Karanlığın içine daldım... Gizli ufnk 
kapının önilne geldiğim vakit burada 
durdum. 

Acaba sarayın sahibi bu gizli kapıyı 
ne gibi bir maksada binaen açtırmıştı? 
Şimdi ikinci defa olarak bu düşünce zih
nimi yeniden işgal etti! 
Kapının çoktan beri kullanılmadığını 

ve atıl bir vaziyette kaldığını her tara· 
tını saran örümcek ağları bana anlat. 
nuştı .... 

Bu taş duvaı·larla kapının çürümeğe 
yüz. tutan eski kanadı, burada cereyan 
eden esrarlı işleri dışarıya sızdımııya. 
cak de.recede kalın ve derin bir sessiz
likle muhat gibi görUnilyorlardı. 

Hiç bir şey anlamağa muvaffak olama
dığım için bir az durduktan sonra tekrar 
yürildilm. Kemerin diler ucundan dışa
nya çıktım. 

Burası tenha bir sokaktı. Sarayın ar
ka cephesi bu tenha soka!a nazır bulu
nuyordu. 

Binanın ön cephesindekiler gibi ar
ka tarafındaki pencerelerin de kalın per
delerle sun sıkı örUilll bulunduldanıu 
fark ettim. 

Yalnız pencerelerden birinden dışan
ya parlak. kuvvetli bir ışık sızıyordu. 
Hayrabayın bu odada bulunduğu. 

nu tahmin ettiğim için birden bire zih. 
nim parlak hayallerle doldu. Bana öyle 
geldiki memlük Generalı orada, kafur 
kokulu .:şıklar yayan altın şamdanların 
arasında oturuyordu! Sarayındaki en 
güzel cariyeleri etrafına topla.mq, onlar· 
Ja tatlı bir söhbete dalmış bulunuyor· 
du! 

Bu benin1 zihnimin uydurduğu sırf 
evham mahsulü bir kuruntudan ibaretti! 

Fakat ben bu kuruntuya bir hakikat 
nazariyle bakmaktan o dakikada kendi· 
mi alamıyordum. 

Gönlllmil yakan acı bir hasret duygu. 

( "' ) Doğrusu mıknatıs. 
( •• ) MeAU telepcııi gibi. 

IJir Jirann esrarı 1 
(Baftaııafıı 1 ind S+H•) 

Vişi hültümcti general Jirodu Alman
lara teslim etmemek kararını vermiştir. 

* Londra, 5 (A.A) - General Jiro-
Clun Afrlkadaki Fransız müstemlekele
rinde İngilizler aleyhinde kendisinden 
istifade edilmek üzere Almanlarca ser
best bırakıldığı hakkında çıkarılan iddi
aya Londradaki Franaız ve lngiliz mah· 
fi11eri ehemmiyet vennemiılerdir Ge
neral Degolün umumi karargahına men
sup bir zat böyle bir iddianm general 
;Jirodun Fransadaki mazisine uygun ol· 
madığrnı söylemiştir. 

Jngiliz mahfilleri de generali bir Fran
sız vatanperveri olarak tanımakta ve 
F rananm çökmesinden evvel lngil.iz or
dll9ile münaeebetlcrinin samimi olduğu· 
nu bildirmektedir 

-- -- -=-----~----_-______ ,.. 
ACI BİR KAYIP 

lzmirli tanınm-ş tüccarlarmmdan 
M&bilyeci Türk müzayede salonu .. 
hibi bay Hafız İhsan Yılmana An
karada Nümune hastanesinde bir 
~uk aydan heri şeker luıstahtm· 
elan tahtı tedavide buhmduiu sıra· 
chı Z mart 94% cumartesi ıünü vefat 
ederek cenazesi Anbradmı bmire 
nakledilip huıüa 1 d kordonda 314 
!lllyıb hanesinden saat 1% de bWırı· 
lank namazı Kemeraltı omiinde ic
n edildikten soma aile ltabri:danma 
.aiedileceğinden ü"bba ve dosu. 
mua Wumnaıa..mı acı te<, .... iirlerle 
!llYJll hmwrlilere bildirir ve ailesi ef
n4ma tahril cemil ve mun ömilrler 
.mera. 

sunun tevlit ettiği dayanılmaz sızılar 
bütün hüviyetimi sarmıştL 

Karanlık, dar Halep sokaklarının içine 
daldım ... 

Bir az sonra mehtap doğdu-. 
Ah bu mehtap! .. Bana hem Lornnzayı. 

hem de Naciyeyi, ikisini birden hatırlat
mıştı! 

Ve bölüğe geç vakit dönmil§tüm! .. 

* Ertesi günü, akşam üstüne dol,'l"U nö-

Her sene Menemende Ayyıldız tepe
sinde yapılmakta olan Kubilay ihtifali 
bu sene 17 Mayıs Pazar günü tekrarla
nacaktır. Dün bir heyet partide toplana· 
rak ihtifal programını hazırlamıştır. 

17 Mayıs günü lzmirden ve Manisadan 
Menemene hususi katarlar tahrik edile. 
cek ve muhtelif heyetlerle halktan iste· 
yenler ihtifalde bulunacaklardır. 

Törene istiklal marşiyle başlanacak, 
nutuklar söylenecek ve Kublliiy abide
sine çelenkler bırakılacaktır. __ .. ..., . ..,. .. o---bet sırası yine bana geldi. Mızrnğı elime 

aldım. Nöbeti bana teslim eden arkada. 
şım değişen parolayıda bildirdi: 

- Yeni parola Hadım Sinan paşadır, Vilciyetimizde sıJıJud 
dedi. • 1 • J d Padişahın adından sonra şimdi parola l.Ş erı ~O un a .. 
olmak sırası Sadrazamın ismine gel- Vilayet umumi hıfzıssıhha µıeclisi 
misti. dün sıhhat müdürlüğünde Dr. Cevdet 

E.ski nöbetçi gitti, ben yalnız kaldım. Saracoğlunun reisliğinde aylık mutat 
Aradan yarım saatlik kısa bir zaman toplanlısını yapmış ve vilayetin sağlık 
geçti... durumunu incelemiştir. Neticede vila-

Birdcn bire duyduğum hafif bir gürüL yette şayanı dikkat b!r hastalık mevcut 
tü beni ilgilendirdi! Muhakkak saray olmadığı ve sağlık durwnunun nor
pencerelerinden birisini açıyorlardı . Ba- mal bir vaziyeti olduğu müşahede edil· 
şıını kaldınp baktım... mişlir. 

Evet!.. Yanılmamışım!.. Orta kattaki Mevsim dola 'ısiyle sıhhat müdürlüğü 
pencerelerden biri nçık -bulunuyordu! ı;ıtma ınlicadelesi için tertibat aldırınılj
Bu pencerenin önUnde bir kadın hayali tır. 
seçer gibi oldum! Fakat yüzünü iyice gö- .. ıo---
remedim! Çünltü bwıun pencere önün- F U A R D A 
de görünmesiyle oradan çekilmesi iki üç ~;r;,ıenceıer çoğalı·uor 
saniyelik kısa bir zaınnn içinde çar çabuk ~ .F 
olup bitmişti ve ben meseleye faz.la bir Fuarda eğlence yerlerinin çoğaltılma· 
ehemmiyet vermedim! sı için çalışmalara başlanın~ .. B:r de 

Aradan yarım saat daha geçti. Saray atlı karınca meydana getirilmektedir. 
kapısı birden bire açılarak dışmya ör- Bundan küçük çocuklardan başka 
tülü bir kadm çıktı. büyükler de istifade edebilecektir. 

Çok yaşlı bir kadındı bu! Beli iki kat Belediye reisi dün fuar sahasındaki 
olmuştu, yürürken pek ziyade zorluk oyun yerlerini tetkik_ eylemişt:r. 
çektiği belli oluyordu. 1 -

Ne yüzü ne de gözleri görünüyordu. ı Yol ve ftanaHzaS]jOft 
Başı siyah. kalın bir peçe ile sım sıkı • isleri.. 
örtülmüştü. Kadın kapıyı kapadıktan 
sonra tıpla ufak bir çocuğun emekleme· 
sini andıran çok ağır, sallantılı bir yürü. 
yüşle benim yanıma geldi ve yanıma ge. 
lince elinde taşıdığı kalın bir deyneği ye. 
re düşürdü! 

Zavallı kadın iğilemiyordu! Sanki dü
şürdüğü deyn~ yerden almağa kuvveti 
yetmiyormUJ gfüi durdu ve benden im. 
dat bekler gı"bi elini uzatarak yüzüme 
bakmağa başladı_ 

Ben hemen yere eğilerek deyneği al
dnn_ve ona verilim: 
-:I Al nine! dedim, salon bir daha dil
f{lrme! Bu deyneğin olmadıkça işte gö-
rünUyor ki yUrüyemiyecek.<.in! 

Ben bu sözleri söylediğim sırada ihti· 
yar kadının yanına yaklaştım. Kadın Sİ· 
yah peçesinin altından sızan gayet yavaş 
bir sesle: 

- Beıı onu mahsus d~düm! dedi, 
seninle konuştuğumuzu başkaları sezme
sin diye böyle .yaptım: 

Sana diyecek smlerim var! Çabuk şu 
kemerin altına gel! Orası karanlıkçadır, 
seninle konuştuğumuzu kimse fark et· 
mez! • 

Böyle diyen koca karı elindeki dcy· 
nekle, bir kaplumbağa gibi ağır ağır yü. 
rüyerek gizli kapının bulunduğu kemerli 
oyuğa doğru ilerlemeğe koyuldu ... 

Aman Yarabbi! .. Ben birden bire şaşı. 
np kalmıştım! Ömrümde bu kadar de
rin bir hayret ~ olduğumu hiç ha
tırlamıyorum!. .. 

- BiTMEDİ-

Japon 

Belediye reisi B. Reşat Lehlebicioğlu 
dün yukarı rnahalatta inşası icap eden 
yollarla knruılizasyon işlerini tetkik et
ıni.şt:.r. Hatay caddesinde ~asına de· 
"am edilen beton yol yakın günlerde 
ikmal edilecekti.·. İzınirin en güzel cad
delerinden biri haline gelen bu cadd~ 
nin etrafı ağaçlandırılacaktır. 
Yukarı mahnllele.rdc iki kanalizasyon 

•.-c iki kaldırım inşaatı işi dün belediye 
encümeni tarafından müteahhide ihale 
edilmiştir. 

iz mir 
Değerli IJir doııtoru
nu daha lıayllettL 
Şehrimizin çok tanınmış ve çok 

sevilmiş doktorlarından cildiye ve 
emraz efrenciye mütehasslSl doktor 
Kemal Tahsin Soydam Anjik dö pu· 
vatrin Aksesl neticesi olarak pek 
genç yaşında dUn hayata gözlerini 
yummuştur. 

Bu knra haber dün akşam üzeri 
şehre yayılınca umumi tees.5lirU 
mucip o]m~ıır. 

Kemal Tahsin Soydam mesleki 
üzerinde hayırlı m~en ta.<ıar· 
ruf edebildiği vakitleri gençlik ve 
spor hareketlerine ayırmış, bu 
uğurda yonılmak bilmeyen bir 
azimle çalışmış değerli bir mem· 
leket çocuğu idi. ölümü cidden zayi
attandır. Bir iki ay içinde İzmir ta
babet aleminin bu dördüncü acıyı 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) duyması cidden elim olmuştur. 
HİNDİSTANA MI? Kardeşi Fikret TahSin. Soydamın 
İkinci bir ihtimal Hindistana taarruz- ve bütün ailesi efradının büyük 

dur. Fakat Birmanya - Hindistan ara· acılanna iştirak eder, hepsine haf 
sağlığL direriz. 

1»ndaki arazinin çok anzalı ve dağlık Merhumun cenazesi. bugün saat 
olması kara yoluy]e bir teşebbüsü im- birde Karşıyakada Salih paşa cad-. 
kfuısız kılmaktadır. desinde ( 180 ) numaralı evinden 

AVUSTRALYAYA MI? ı kaldırılarak ebedi metfenine tevdi 
Üçüncü ihtimal Avustralyaya taarruz- edilecektir. 

dur. Fakat şimdi Avustralyada kara, ••-----------•• deniz ve hava kuvvetleri vaziyete hl-
kiın olabilecek şekilde hazırlanmışlar· 
dır. 

SİBİRYAYA MI? 
Dördüncü bir ihtimal olarak Japonlar 

taarruzlarıru Vladivostoka yönetmeyi 
düşüneb!lirler. Rusyanın uzak doğuda
ki sahil eyaletlerinde karlar 15 mayısta 
erir ve ıs haziranda şiddetli yağmurlar 
başlar. Eğer Alman tazyiki altında Ja
ponların böyle bir hareket yapmağa ni· 
yetleri varsa önlerinde pek az vakit kal
mıştır. 

---o---
Amerikalılara ~öre 

(Baştaraft 1 inci Sahifede) 

dagaskann İngiliz kuvvetleri tarafından 
işgali Hint Okyanusunun kontrölü için 
yakında girişilecek harekete ait te§eb
büsll japonlann elinden alıyor. Bu ha
reket, Vi§i hükilmetinin japonyaya karşı 
müsaadeli tavrı harekeli bakımından ta
mamen haklıdır. Madagaskarda Mütte. 
fiklerin bulunuşu japonya için olduğu 
kadar Almanya için de bir hezimettir. 
Emin olabiliriz ki Vişi hükUmetinin fer
yatlanna rağmen bu hareket Fransız 
milletinin tam tasvibi ile karşılanacaktır. 
Çünkii Fransız milleti mUttefik zaferi 
haricinde Fnuıaaıun yeni hayata kavu
pmıyacaiuu biliyor. 

Husyada durum 
(Baştararı 1 inci Sahifede) 

bildirilecek önemli bir hareket olmut
tur. 

Luhi çevreainde kıtalarımız düşmanın 
müteaddit hücumlannr püak.ürtmüşler
dir. Dünkü savaşlarda dü§man 5 00 kişi 
kaybetmiştir. Buna topçumuzun faaliye
ti de sebep olmuştur. 

RUSLARIN FıNLERE 
HOCUMLARI 
Stokholm, 5 (A.A) - Finlandiyada 

Sovyetler pazar günü daha §İddetli hü
cumlarda bulunmu~]ardır. Buradaki 
Sovyet kıtaları beyaz deniz ve Lühi ara· 
ıında bir çok hücum yapmışlardır. En 
tiddetli hücumlar Lühi bölgesinde ol
muştur. 

Verilen haberlere göre Finler, bir 
müdafaa harbı yapmaktadırlar ve Fin
lerin Kondolaski ve Suroska arasında 
Murmansk demir yolunu keameğe te-
şebbüı etmiyecekleri tahmin olunuyor. 

ALMAN - FİN ASKERLERİ 
ARASINDA 
Helsinki, 5 (A.A) - Alman askerleri· 

ne Finlerin gösterdikleri dostluğun şük· 
ran mıı.kabe1es! olmak üzere Alman as
kerleri aralarında 184 bin mark iane top-
layarak general Mannerhaymin emrine 
vermislcrdir. 

Turistik yollarda çalışma -*-Jstanbul, 5 ( Yeni Asır ) - Boluy• 

Bir heyet iz mir - Ef es yo
lunda tetkikat yaptı 

tabi Mudurnu kazasında büyük bir toP'" 
lu iğne ve dikiş iğnesi fabrikası kurııl• 
ması için iktisat vekaleti tarafından tet· 
kikler yapılmaktadır. 

Atina Belediyesi 
memurlarına yiyecelı 
Ankara, 5 (Telefonla) - Anknra be-

lediyesi Dumlupınar vapuru ile .AtiP8 

belediyesi memurlarına 2500 liralık yi
yecek maddesi göndermeğe karar ver· 
mi.ştir. Yiyecek paketler ha:ı.ırlanınakta· 
dır. 

Malzeme fiatlarının ve amele yeumJyelerinin 
paltaJdlğına rağmen tııri.stUı yollar progra

mı tahafıfıulı e"irUtyor_ 
KIZILCA HAMAMDA 
ASRİ KAPLICA Bir yıldanberi devam eden. İzmir • 

Efes turistik yolundaki faaliyeti görmek 
üzere vilayet daimi encümeni azasile 
turistik yollar ve müze müdürlerinden 
mürekkep bir heyet Efeste tetkikatta 
bulunmll§tur. 

İzmir - E.fes turistik yolu Arapçı kö· 
yünden başhy.arak 26 kilometre 480 
metre uzamaktadır. Bu 480 metrelik 
kısım Selçuk - Kuşadası şosesinden ay· 
rılarak Efcs harabesinin Vedyüs jimna
jına gitmektedir ve sonradan ilave edil· 
miştir. 

9 metre gcniııliğinde olan yoldaki fa. 
aliyet kısım kısım tetkik edilmi§ ve kar· 
şılaşılan hummalı faaliyet takdir olun-

Bir istifcilik ve hir 
ihtikar 
-*-f.,Tefpaşada 5 66 mcı sokakta kömür-

cü Hasan oğlu Ali Karaaslamn dülc.ki
nmda külliyetli miktarda mangal ltömü. 
rü hulunduiu halde. kömür satın alm.a.k. 
üzere müracaat eden miifterilerine ckö
mür kalmadı, gelince size de Teririm> 
demek auretile kömür isill ettiği ve mal 
P.izlediği iddia edilmiş, Karaaalan milli 
korunma mahkemesine verilmiştir. * Geçedlerde Efralm oğlu Muiz ter
zi Mustafa oğlu Süleymana daha ucuz. 
verilmek. lazam gelen le.ol a.stannı met
resi 230 kuruetan sattığı iddia.ile adli
yeye verilmistir. HHkk10da ihtikar mu-
amelesi yapılmalc.tadır. 

- --o---
RkmPk az~fflı v~ni 

miktarlar şöyle 
(Ba!ctnraf ı t inci Sahifede) 

rili• muvaldcatbr. 
Ekmeğin yeni fintı belediyece tesbit 

edilmiştir. 

muştur. 

Malzeme fiatlarının ve amele yevmi
yesinin pahalılağııı.a ve fıkdaruna rağ
men vilayetin turistik yollar proğramını 
tahakkuk ettirmek yolundaki c;alışmala
n durmamak.tadır. 

Malum olduğu üzere İnciraltı - Cü
zdyah turistik yolu bitmiş n yol proğ
ramırun ilk kısmı tamamlanmqbr. Ha
zirandan itibaren ikinci parti yol proğ· 
ramının tatbikine geçilecdttir. Buca yer 
lu ne at koıuları Ahasına giden yol, P .. 
narbaşı yolu yapılacak yollar arasında
dır. Üçüncü parti de Bergama ve Çeşme 
yolları vardır ki bunlar pek büyük bir 
ehemmiyet taşımaktadır. 

Zeytin fiatrarı tes
pit ~dildi 

- *-Vilayet fiat murakabe komisyonu 
dün akıam vilayette toplanmı~ ticaret 
vekaletinin bildirmesi üzerine toptan ve 
perakende zeytin satışları için fiat tesbit 
eylemiftir. Son günlerde zeytin Hatları· 
nın sebepsiz bir surette yübclmdcte ol
ması böyle bir tedbirin alınmasını icap 
ettirmiştir. 

Bi rJnanya harpleri 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ankara ci· 
varındaki Kızılcahamam kaza merke
zinde asri bir kaplıca binası yapılacak· 
tır. Bu inşaat için 118 bin lira }ıarcaJltı· 
caktır. 

Mersin ue Samsunda 
grup IJirindlllıleri 
ınmabalıaJarı.. 
Mersin, 5 (Hususi) - Grup birinci· 

liklcri müsabakalarına devam edilmiştlı'· 
Sivas Gaziantebi 4 - 5, Mersin Adana)" 
O - 1 yenmiştir. Sivas \'e Malatya ara
sında yarı final bugün yapılacaktır-

Samsun, 5 (Hususi) - Futbol grııP 
birinc!liklerinde Trabzon Sinobu 1 - 10 
Samsun Gircsunu 1 • 2 yenerek finale 
kalmışlardır. " 

DENIZLi T AKJM1 ŞAMPlYON 
Denizli, 5 ( Hu.usi ) - Beş vili.Yel 

arasındaki futbol grup birincilikleri fi
nal maçında Denizli L.iae tak.mu bugÜll 
Manİı\ayı da 3 - O yenerek grup birin
cisi oldu. Denizli takımı yaptığı üç nııı· 
çı da kazanmJ!tır. 

KISACA 
••••••• 

SllLBSÖZİİ 
Eczacı Kemal K. Akta§ 

(Baştara[ı l inci Sahifede) Sulh sözü geçen umumi harbin uçün
general Veyliyangın. azledildiğini ve ye- cü senesinde ortaya çıkmıştı. Bu cihaP 
rine general Çeningin getirildiğini ya- harbinde de yine üçüncü sene içinde gS

zıyor. ni laf baş gösterdi. Geçen ytl sulhu k.iJlı· 
Londra, 5 (A.A) - Birmanyadaki se ağzına almıyordu. Ne olur, tıdil, bet 

vaziyet hakkında mütalaasına müracaat tarafı tatmin edici bir sulh ortaya çıksa. 
edilen salahiyetli bir zat general Alek- herkes etrafmda hoşnu~ hakkına sahiP 
snndır kumandımndaki İngiliz kuvvet- bir durumda toplansa, onu ihlal edecek 
lerinin Japonlarla mücadeleye devam hUtün ihti.ınalleri ortadan kaldıracak 
ettiğini. mukavemet eden lutalarw dö- esaslar yerini bulsa, hep temennim bu .. 
ğüştükleri arazinin çekilmeğe müsait ol- Sulh sözlerini gazetelerde okuduğum va- . 
doğunu. general Alebandınn tabiyesi kit ne yalan söyliyeyim ümide dü.şınC
düşmanı bu ountakadaki dağ yollarına elim .. Fnknl lafı valan da olsa ortaJıkta 

EKMEK CF-C)NiSt çekmek olduğunu söylemiştir. dolaşıyor, bu biİe .<?imdilik kAfidir \.~ 
Alınan tedbir üzerine lzmirdc bun· ·Tokyo. 5 ~A..A) ""'":-' c Japon Tay• bir başlangıçtır ded!m.. 

dan sonra ekmekler daha iyi cıkacaktır. nus > · gazeteeı dıyor ~ : v Eski tulllat sahnelerinin bUyük sanat-
F 1 k ln&ıltere Mandalay ıle uzak doıuda kar"' ı komik Hasan efendı" merhumun bir · ırır ara verilmt- üzere hazırlanan un· •L___ b 1 l b ..._ L niı~n.un sem 0 i 0 an _ ir şe. nri &ll.Y. • oywıwıu hatırfadıın. Merhum bermutat lar huğdav unudur ve yabancı maddesi b ı. M d 1 d Çu k 
gav,.t cüzidir. e.~m~tır. an a ay.m uşm.eaı " .. ın evin eınekdar uşa~. nasıl<>a bir kabahat 

re1ımı.ne l:arşı lngılız durumunun çok- ic:}' ·ı b' l 'kt f d' · · '---Dün izmire 400 ton bul?day ve 250 . d k. · 8 . 1 .. . """ıyor, ayvazı e ır ı e e en ısının~ 
mcıı eme tır. ırmanya yo u uzerın- d h ı k 1 •· U 

ton aroa getirilmistir. Buğdayların ta· d k' .. . le d'" .. tü t T şısın a esap ver:.r en ya an soy yor ... 
mamı lzmir vilavcli emrine. verilmiştir. k e 1 'in ~t r ~'i:İ 1.muı r. n.~1 ıı Yaptığını yapmadım, yapmadığını da 
Aroaların mahalli ııu(ı henüz tonıak kulvvet ellarını~-!~~ı . a .an Biısmının mufna: yaptım djyor, bir hayli tafsi.18.t verirken 

a e yo n llcaurnlftir. rınanya se en A l!l~ da y 1 be eI di ' 
mahsulleri ofisine bildirilmemiııtir. Key- yakında ıon safhasına girecektir. Kat•i diyvaz u~-~~asıbn alanl• a an .Yl ~-,:·;.. 
fiyet ofisçe dün umum müdürlükten so- f b k. d .. · b vla v yor. ~ı u Y arı ı e Oruu.&&" 

1 za er u a ar unut ag nan yagmur "'k.ı'\- •- -:-ı. A J!!gihA"f ru mustur. su wıe"' ver~en yvazın nB ..... mevsiminden evvel elde edilmiştir. . lu-
H AYVAN YEMi iHTIYACI Mandalaym iıgali Hindistanın vaziyeti- yalan demesıne k~zarak, ·~ne o -
Yeni arpa mahsulü de idra.k edilmiş ni de tehlikeye .okmaktachr. Birınanya Y?I" .be! Y~ ma.an adamcagız pek ili 

olduğundnn yakrn günlerde piyasada Hindistanın ilk müdafaa hatb icli. Ja- ~yor• ~ıyor ve nevamma yalanını da 
arpanın bolla,.eağı muhakkaktır. Bu su- pon kuvvetleri timdi Hindistanın yanı ıtiraf etmiş oluyor .. 
retle hayvan yemi iç.in çekilen !!!lcmtmm başındadır. Sulh sözü acaba" yalan mı çıkacak der-
önii.,,. .. f!,.ilcc,.ktir. g:..ni? .. Yalan malan. ümit kapısını kur-

ANKARADAKI COROSMELER KOl.OHBIY A calıyor ya, sen ona bak .. Diyeceğim ge# 
Ankaradan akttdcn maHimata i!!Öre liyor .. 

Ankaradn lzmir vaminin de ~tirakilf! Cünduırrelsl,.,_ Tekrar ederim. adilane, munsif, het 
vapılan valiler toplantısında muhtelif Bogoıa, 5 (AA) - Re!sicUmhur L<>- kesi tatmin edici, yarın bir ihtillf çıkar# 
iaşe mevzuları ~örü,ülmektedir. ValiJe- pez 400 bin reye karşı 600 bin reyle ye- ımyacak bir sulh. makul, adil bir su1bt 
re iase İ§leri hakkındn yeni hllimat ve- Diden Kolombiya cümhurreisİ.iğine s~ insanlığın temennisi hep bu .. Allah btl-
rilttl'"ktir. Toplantılarda balk dağıtma çilnüştir. yüktür .. 

b~~~nin~kffi~m~~~9d~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ miftir. Vali B. Fuad TukMtlm daha hir 
iki gÜn Ankarada kalacağı bildirilmek· 
tedit. 

BtR KART~IZ EKMEK SATISI 
iaşe memurlan fırınlarda ekmek sat ... 

ıoını tetkike baslamışlardır. Bu meyanda 
Ballıkuyuda Hüsnü öksenin fırınında 
iaşe mf'murları tetkikat yaparak 2 1 gün· 
r!e 2369 adet ekmeğin kartsız ve kaqt
lıkınz olarak sattlmış oldu~nu tesbit et· 
mişlerdir. Derhal cürmümeşhut yapıl· 
mı.ı ve fırıncı adliyeye verilmiştir. 

Fınn. sahibi ekmek kartlumın kav
holduğunu söylemclcte ve hakkında mil· 
li korunma kanunu hükümlerine göre 
takibat v11nı]m,.\,.tArl1r. 

CAZ DA~ITIMI 
lzmir vilayeti halle.mm aylık Raz ihti· 

vacmr temin maksn~ile ~az tevziine baş
lanmak Üzeredir. Bayiler vann gazlan 
nlıo bakkallara verecektir. Bakkallar da, 
talimat muc.ı"hince mahalle mümcnille-
rinin dağıtacağı kağıtlar mukabilinde 
elektriği bulunmıyan her eve seyyanen 
üçer kilo gaz vereceklerdir. 

Ayni zamanda kazalara. nalııiyelere 
ve fzmir merkezine bağlı köylere de gaz 
verilmek üzeredir. 

--•""""""0---
Yapa~ fiathırı ve 

vünlü ihtivacı 
~ ~ 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

!erine el konması da vardır. 
MOTÖRLO VASfrA 
İHRACI YASAK 
Ankara, 5 (Telefonla) - Bir İstanbul 

gazetesi, bazı yabancıların yurdumuzdan 
aldıkları otomobil ve kamyon gı"bi vası. 
taları yurt dışına çıkarmakta oldukları. 
nı yazmıştı. Ticaret vekiletindeıı veri
len malOmata göre motörlü vuıtaların 
ihracına müsaade edilmediği gibi dışa· 
.rı çıkmasına mani olacak tedbirler de 
alınmış bulunmaktadır. 

HAFTADAN HA'fTAYA ·········---
Mukaddes Yokluk 

Gazetıelenle olm~ Kahftbane
lcr, kıraethaneler eyun kiğıdını piya
sada bulama•klanndan dolayı sızla. 
ıuy..ı.n..... Kızalay da hu mıltıya 
cevap vermcie karar -.ermiş, yakın· 
da ka~t dağıtacakmış .• 

Ötedea heri yaloştıramadığun bir 
şey vardır, o da Kızılaym kumar kil· 
!tcfı satması .. 

Fukaraya yanhıa eden. yobusa 
ekmek veren. 7arahnın yarasını sa· 
ran, merhemini vuran Kızılay gibi 
hayır ~miyetlerinin haşmda ıe1en 
bir t~kü1e hen kumar Hfıdı sat
maiı bir türlü yakıştıramadım .. Km· 
Jay KiJnUn birinde (Senden gelecek 
hayır Allahtan gel~in) diyerek ŞU11-
lan bir ahvene diye kendi kendime 
düsilnür dururum. Ne ise bu bahis 
mevzuumm:un haricindedir .. Onu da 
baska bir gün konusunız. 

Asıl ınahada gelelim: 
Oyun kağıtlarının piyasada tüken

di~i haberinden duyduium sevincin 
ömrü çok kısa sürdü .• Kwlayın da· 
~tma karan bu sevincin canına kıy· 
dı .• 

Oyun üğıtlan.. Nazenin kızlariyle, 
('atal sakal papasl&l'iyle, riilüflü ol
lanlariyJe, kannlan benekli aslariyle 
maaile bu memlcJcete kumar cknilen 
betayı ıctirm~lcrd.ir. 

Bu aile e(raduun dele vererek be
zik. poker; prafa, altmq altı. piket, 
pasra ve daha aklıma gelmiyea bir 
çok isimleriyle oyna.madıkl•n oyun, 
önne4ikleri ~ap, ~ri iacir 

dala kal1111Yor .• 
Yedi yaşmdan yetmiş )"8Şl1Ul kadar 

kadın, erkek muhakbk bu oyunlar· 
dan birinin acamisi ise diğerinin us
tası. iic;üncüsünUn de mtiptelisıdır. 

ViLiyet merkezlerinden, nahiye 
kahve ocaklarına kadar burnunu so
kup zehirini akıtan kumarın kötülftk· 
leri • kağıtlannm yokluğu yüzilnden
azalacak, belki de yavaş yavaş zail 
olacaktı .. (Ktzı1ay) m ki~ bulup 
daa-ıtması bu zaiftemiş, kaburga ke
mikleri görünmde başlıyan habise 
yeniden can ''e kan venni~·ec:ek mi! 

Kumar iptiLisının tedavi~ her hal
de miiptelalan yavaş yavaş oyundan 
uzakla~tırmakla kabil o~duğuna göre 
her yerde. ha deyince kiğıt bulama
mak hu tedavivi kendi kendine yap
mıvacak mı idi! 

Ben oyun kiğıtlarınm yokluğuna, 
kumar iptilasının tedavisine yarama
sı bakımından (Mukaddes kıtlık) di
yorum. Dedikodu yaprnamal: için. 
yalnız vakit get:innek maksadiyle en
ne klli?tt alıp oyuna oturan kaç ~
miı; var! 
Kızılaym bu dağıtma işinden vaJ: 

cıreçme!'ine can ve ~önü1den dua ed~ 
kcn palavra kulübfinün dilıUerindenı 
:ırampiyonlanndan çekinmesem oyutl 
Jca~ıtlanndaki yokluğun tavlanın zar
lariyle pullanna da am olmasını dl
le~·eceğim •• 
Ohnıyacak duaya amin diyemeyİS. 

diyeceksiniz de!il mi! 

MllRAr C:IJIAll 



' ......... 
se:ec s = ,....... . ., ....... ,,,....., 

Jli4 Bra -.;..ı ile -Uileıw 1" '-ulmat .......... ziraat oblu biDw Borsa • ••• • •• • •• • f ~ f ~ ~ -!~~~~-L~t:r·=i Gidi Tetaı~i 
hastalı" 

çaba kiremit a1ba ınuJdui 2 -- kalmJılr J8.8IO ..... mikap kenıete,oe 
'Vztl'M iatakli Gıkm•dwı.adH 27/ 4/19.fZ tarihhiea elr•iltee mid~ed 10 slia _..ı. 

101 M.J. •·-ı.. - ca 52 50 makla itteklilerin 2490 aayıh yaaa hükümleriM tavfikan hazır~ U8 

Olümünden birsene son
ra tekrar doğan kız! 

~ 
78 ·~~çao. 5ô - lia JOk•natt~lehirJikte 15~19.f2-lial-t ti •rta-
23 M. İzmir o. 56 : fJa müdürüiU.ufe m&.W ı_.,._. ... nrm-.. J 9 2414 (IOSI) 

* 12 lluammer u.ıu 50 53 
TetaDi butalıinua nibeti meydana 214 YekAıı ısr .&NBVL BEı.BDltaDrDBN : 

çaktığı vakit onu anlamak - hekim ol- 195673 i eski yekfuı Şehzade bqmcla Letafet apertmam k-...cla Belediye ve h...r idareye 
mıyanlar için bile - pek güç değildir. 195887 i Umumi yek&ı ait olup lmlr p!lnmda Onlvenite mahalleai olarak aynlan mahalde bulunan 

. Fakat bu h ... tlıian bafladıktan aonra. No. 'I 47 50 10872,60 metre murabbaı ubalı ana üzerinde tartlanna tıÖl'e talebe yurda 
uzun m&ddet. hiç bir türlü nöbetle belli No. 8 48 51 binaaı inp edilmek üzere kapalı zarf uauliyle aabbia çabnlnu,tu. Nec:muuau 

Tenaliibe inangJer, en ziyade şarkta 1 mele karar vermişlerdir. Ktıc;ük kız bu olmadan gizli olarak kaldığı da vardır. No. 9 51 talanda bedeli 1JCM71 lira 20 lcarat ve i1k teminatı 777J lira 34 kunqtur. Ba 
bulaaur; ..... ....Uhe bk- mual na- haberi büyük hlr sevinçle ~ ve Bazen gizli hastalık hiç bir vakit meyda- No. 10 53 ite ait fal'tlulme proje veaair nrak 6 'lira 5 3 1r.111Qf mvkeWliDde ~ imlr 
-ıy)e babnlar, her halde inananlar- şehrin sokaklannı kendisi bulmuş. bu Da çakmaz. O zaman da bmbütün zarar- No. 11 58 müdUrl6iünden aLnacaktır. ihale 18/ S / 9.f 2 pazarteai tıiinii aaat 15 te daimi 
da pek çoktur. suretle Jwcasının evine kadar gitmeğe 11& denilemez. pkü çocuk her halele ZA.BtaE encümende yapılacaktır. 

lllSU'dan itilmeıı Hindiçiniye kadar muvaffak olmuştur. normal bir çocuk sayılmaz ... Sonra, giz- 20 Ton susam 60 60 50 Talip].rin ilk leminat makbuz vqa mektuplan•• kanunen ibraza lbun 9'-
taık pnq bir ulw.la, milyonlarca iman SöyledJ.ii odadaki parayı kocası bul- li butahk uzun zaman gizli kahr da bir 15450 kilo Mahmuze 800 len weailrelariyle 2490 namarah kanunun tarifab ~e hamlayaculan 
-.lardan beri tenuühe inanmaktadır- muş ve almış olddunu bildirmiştir. sün IDeJ'dana çakabilir. ------------- teklif mektuplanm ihale tıünü aaat 14 e kadar daimt encümene •ermeleri 1&-
lar. Bundan sonra. Mittarda gez!yorlarken Bu hutahk gizli kaldaiı vakitte de, ~murauttttttffllltQto ıll • ·,.111mntmrmn11Rtıg zımdır. ( .f98S) 2 6 11 IS 2423 ( 1 CM8) 

~bir~~~~~~~~~~~~~~~~~~te~~ : AnkamRad~oi--~-----------------------
dlr? .. 8wıu burada araştıracak deliliz.. eliz çökmüş ve bu adamın eller:ni öp- vardır. Maell çocuju bır taraftaki ku- = _ w 1 ,.,,.,,. Nafıa ,.,.,,.,.,,,.,,,.,..., 
~ k6çG1c Hintll Sadi Devinin mace- müştür. Hayret içinde kalan baba ve laim.ın m~m~le. dudaklanmn ° taraf- ~ BUGUllU JIEŞRIYIJ 3426 lira 7S kurut ketf.f bedeli üzerinden 10 sUn temdit ec1iJmit olan C. Kız 
'-. - lltf•em olaralıc - jnananlar ka- anesine de· ta bırJ..,t•klen noktanm tam ortwna, i- E...tidiaıii beton yol infaatma istekli çıkmadtimdan .kailtemenln hitiP olan 
dar lmmmıyan].an da hayretlere dilşüre- _Bu ~t benim kocamın ağabejiclir ucu liatikli çekiçle vurulduiu vakit ço- :tıllllflllfllA"'"111HltttHHttlfftllllNlfttllflflllHr: 2_7/ .. /19.f2 d• itibaren Lir ay müddetle pazarllfa lconulcluianclan ı.teldlle-
aelc m.hlrette bir tıemısOh bAdlsesidJr. Adı da bay Çestlr! de~. . c~i~n. dudaktan ve yüzündeki adaleler 7.30 Program ve memleket saat ayan, nn bazar)oracaldan 257 lirahk teminatlariy)e birlikte her tin Nala mldürl&-

Ba hwnlma hldl9e Ozerine, Hlndis- Hakikat, bu zat N08UD büyük karde- buzulür. . . . 7.33 Milzik: Radyo salon orkestrası 7.45 iüncle müt.,.W komisyona b., vurmaları. 3 9 241 J ( 10.f9) 
tllllla çdmn m b8yUk pzetelerc1en şidir.. Fakat bunun p"bı al&metlen hekim Ajans haberleri 8.00 MUzik: Radyo_. 
·~U ~· _... mtldtlr6 L. N. Gup- Küçilk Devi ilk bayatmın anne veba-

0~ d:8~ e'i,'t"",:r·~· bir~ lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saatL , ..... 4 Mncfl lePfl MelllM ........... : 
ta. mlDI Hint 6rkw lideri B.. Sama. baunı da bilmektedir. Tar.fi üzerine bu m. ...Sor ~ lu . 12.30 Program ıve memleket saat ayan, D N Bo-'--0... .,,.,.........,_ T. lıfaılur tedd- ailen.in nesdlne aöWrülmU. ve ldki1k ~eti ~li)-eceiim: Çocaian -.o .. dıne- 12.33 MUzik : Şarkı ve tUrknler 12.45 : · o.: .,......un adt Ye lklmetsllu Boırc: Kmu T.Ma. 
Jrata .. ahmm•,.ler ve Ameıibnm kız, ilk haptuun ebeft7nin1 elli kadar -riaia .. bira ahmdaa. ya).at bacacı diz Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mtizik : 41 / 5113 Damlacak dere ao. 3 numarada Salih 4i'Oö ıa;:-Ma:\:e 
-Am.&sn Yllld. IDlmlHllS'nU müfa- irwu. idnden ~ve •Babacaiım kapapnm altmclaa tatu)apl ~ılmca. el- $arkı ve Wrkiller 18.00 Program ft 42/ 108 Po1:--n M. 15 numarada n_L ___ ıı..1 !_ 2600 .,._ he.» ı IDl MI ı....ı--1.:.. ...u.: .ı:-ı.. ..__ ___ ,___ __1 • de ve bacakta tetani hutu1Pnın alAme- --'-ket ·· """" ~ ~ Maa...e 

n- nep n...,_.. M"'ebg.ın• UQ"-- uuz~- W"&&- ti meydana çıkar yani çocuiun elindeki. maıue saat qan, 18.03 Müzik: Raci- 42/ 109 lataabal pıoetahane civarmda tathct 1 J600 Mfizayecle IC. 
Ba;aa;dsıllla ilke: IQlbr. L _s,_..ıı_L• Lla d yo dam orkestrası 18.45 llGzik : F_. "-im -.:u.... RMim 
~ s.dl Dewi. Delbkie 18 aene- AvdeUe. tnDıle Jkea küçük Devi: •a'!ut ay.,..._.-.i parma~ rm a .ı~ beyetJ 19.30 Memleket saat ayan ve vs-

li ..... n'einla 21 mde dıolm·-·- Beni kocanun -.ı- --.ı- bırak len gerilir ve parmaklar b6z61tir. Çocuk aJ baL--1--> 19 •m: SerL... 5 dalriL 41 / S690 Jldçe,melik Huta eokM 12 No.da 6010 
·~· - . y-...-~ - sık aak hay.azlanına. uykuauz kalına ans .uar.u:n ·- ~ _ _____..!! F.,..f oiha ff.wa 

Bu çocuk dart Y...- kadar Sllkiıı ve maclmız? .. Diye fiklyette bulunmuştur •. anneai ba alameti kolayca anyabilir 19.50 llUzlk: F.dvard Griel- Kemm ve 41/5687 Mm.Ybt ~· taW. •-rm v.w.ı 2616 au. 
C»k uslu ltb' --.-...U. Fabl lııo- Gizli tetani hutalılt bn ~ de piyano sanata.. 20.15 Radyo ........ .f l /5118 Keatelli caclde.I 71) No.da n.nılüm 
llUŞmala bapdılJ zaman. başka bir ha- Bir Jnailiz jaaali meydana çakar. Çocuiunun kamndaki 20.45 Müzik: Bir IQ8l'f öjren.brorm.. 41/S701 Selihadclin oilu Burç so. lıtip 

'9-15 Noe. s. 
16-8S Müzayede K. 

Jat batıralarmdan 1'lıllaettiii liiriilnt_. ,._ ~P"" blaiyam madeni. kata _,.unun bir li~ Konservatuvar mareı- 2LOO Ziraat uk- miahacirledadu 
tir .. Meaell. bu mlnlmlni kızcat.zın ba- (Jlllttanfı 1 inci Sabifeııle) Te9inde 105 hattl 110 mi1icram olacalı vimL. 2UO llllzik: Şarkı ft tilrldller.. 41/5694 CM-e el... aokak 8 No.da Fettah oi!u 12- Kira M. 
.. 1'alde, eok defa 80 hatta so milİpama zu• llUzik : Şukı ve ttırkUJer 21.Jt AMlet 
-~ev ..... 111z-....ı ,._suara l'mm ._. ÜSIÜllebqa du,er. Buan da. aWne. kalaiyum art- Konuşma (Avve-..oradair.) 2L4511G- 42/112 ~ ao. 190/37 tı..da Hü.aıü aaa&Ga ~ » • • • • 

,...,..... yerd!k ve kocam, sık sık ee- ber hanıi 'bir lwelrıeti ön1emete kara' mit l.ulunar Bun11n mlrn.MJ da, utma- zik: lUyaseticlbDhur bandosu 22.31 41/5695 Meldte ~ 1/19 No.da laaall oilııa 19-67 • • • -. -. 
kerleme w tatlı allrda... n.diii görUl- ~hıdlr. lnıUia denis ve kara hir- •da b..la· hu ınadealn münzewinitl Memleket saat ayan, 1Qans haberleri ve Ali Riza 
....... 1111111 ..... teM' .__..r ba flssUn !>ozalmw demekti•. botı b .. 21.G - 2UO Ymmkl procnm Yllbnda teel>il odiJdiij veçhile Jzsnir •-.S. idM ıinr "'1la .ısal • 

Anneli ....... Ncla•ll -- aeılılıa- ftlT lJI *1. lladapsbrdp 0n- lçla. tetaal ................... ve kapanış.. itlaa ldw ...W. ille ...._ itlharea 7 sin içinde~ ad w 
da: balanan Fnıma makamlan. Fransa im- aelMılai imada UW,... m.deai mhu. ------------- leri aJac•lrluun takibine .bqa borcun tamamma v.,. bir as-ana itirulan 

- Kocam~ tGccan lcll, bana em- ............ 1t1r ~ ohnaia • ...................... e. da bo,unda AI.ı tttp:•Caa .,.,.. ...... ı ,._. ı..w. • nra tlf.._ icra ••-.. bilc:linmıleri 
lllıık • ı' mlw ıft' 'ı 7111tuuda.. wm ............ •• ' ' .-...... droit ..........., ~ puatiroit Uzunca bJr :ramudan beri ıstırabua ftJ8 74 fiDcl ...dde macilıince mal beyamnda bulun-'•n lMpnmda H-
Demletlr- mlUelik -'lledeııla neM.ıılehele niyeti pdcleJenla ~ ille__.mdea ileriye çekmekte oJdulum ..... leit •ncılan- Janm•dd.Jan •eya ...,ı,.111 .. yanda ltulundaldM1 tlıkclirde Lapi8 ceu"""' 

Bazan .. ftlnln tefenUatından bah- ...,.an ......... ......._ edDmlştir. gelir. mn f4hllblelr ......... mneliyatum ~ ed# lı etil Mla ~eri nya itim.,. ı *lwi ti ,,.,_ cel>-
eec1erken lıl!ttardald wlerinia büyük ve AllERiKANıN VİŞİYE TEBLİGATI Fakat. tetani butahimm önemli bir denıhte ederek km bir umanda hayati- ri icıaTa devam edi1eceii ihtar ve ilan olunur. 2481 ( 1073) 
IM'ı bo7a1ı blr ev olduiuma da söyle- Vatington, 5 (A.A) - DUn akşam rebebi de, çocuiun ricuclünde ektilik mı kurtanmt ola kmir .ui)K evi hu- ---------------------------
..... Fransanm Amerika bClyilk elçisi J3a)' .,. a1b!enBk mU..wııe•ln bozu1mw. IUll lautelı•""' sahibi ve mOdllril qr. JIRYUT DBat&fOl.L ... fSlda ...... Jl8-

!Jk amanı.raa, ldlçU1t Sadi .De9inin Hanri il.eye qajıdald hususlar b~ dır. Çocak ricudGnde ba mhazene al- metli dotıdıor operatBr B. lllthat Barana •t ... ~ • ....._.,_ .. _. . 
..._ saderlne .... w ...._. -Çocuk mlştir: kalen tarafa doina byua çocaluu ..- amelipbm esn..,nd. s&terdill P7ret Dvlll.vuvftUDft : 
........... .,._ ......... .,_....... Blr1etlk Amerika tlevlederi reisi, Ma- dumdan selen b1alyum ~deninin tuz- ve hmbtten dolayı 80DSU& f'1kruwm A1-noak Yapm Wtelesi içlncleld büfe 1 hazinm 942 tarilaindea 31 ma-
lerdir. l'lllaat çoouk bir QOk defaı.. Del- tlapsbna lnPBs lı:anetlerl tanfınün lan ayrılıp •fi kalai)'am haline gele- bJJdlrlr ve bat hemfire A,dmh Batiee YJ8 94' tariWM bdm ltir aene içln icara v.u...k ._. 6 19ayıa 942 
biden 150 ldJametre uzakta bulunan .......... laaherclar edl1mlştir. Bu işpJ mez1er. Aysan ile cB1ef hemflrelede JStn,ph tarihinden iti.ren arttırmaya ~anlmlfbr. 
lllttarı zlpnt etmek anuawıu gCi8ter- A.mmb ltlrleıtik dnletlerlnln tam tu- Tetani butahima tutulan çocuiu te- gUnlerimde beni aramak ve hatırlamak Arttırma ft Weal 22 mayu 942 tarihine müaadlf c:mna sünü aaat 16 
lllllllr. \'ip ve ...... eliyle o1m__.. davi etmek, tabii, hekim itidir. Annele- lGtfUnde bulunan b07Uklere ve ebbep. da -.ı.t ..... ~oDan lzmir ..... müdlıl)'et oa ııı •• ~ lııazarua-

lt(lçUk Devi OG ppa kadar •Koca• MUmır t1evleClerl w Jdlha-a Japonp ria ,........ f9F, o hubdtktaa t6PheJe. !anma .ımı1 tepkkOril bir bcq bWrlm. da 711p'11ıcakw. T.tuaia edilma ~ icar hedeli oa llradw. Şartnameal pa-
llDın adim 1ılLtlnmmle ve alzmJ alma- tarafm4a ,............. lstlkt9aWe bir nince heldme hal.er ftftnektir. Nadllde AyclıDb imam oluDarmda ._ e1-,k Kldez YapWlan -it1etme weftlilnden ~. Ma+a\bt t..,.__ 
lllletu'. Zaten RlndlJerde bchnJar koca- a. olarak 1ru11an1ı--. allttefik millet- Şi,ede aiitle bealenn. blahaldr oda- Mustafa ÇaVUfOllu Ali~ b 9 lndu. 6 IS Z497 (t019) 
lannın _..... ~ ..-. olarak lılliıa ve Pfr a -- zamandan heri da yatmlan. ....ktinden önce doimaf 2489 (1281) 
alablllrler. Fabt bir gtln kilçUk kızca-~ medeniyet tarmun muhafaza- olan, bilbwa kemik hutehima latulu ............. ımı ... .. ............... : 
laz : • tein , ..... meeadelede birleşik dev- ı;ocuklara tetani hmtabiı daha ziyMle .... ıa• Kila ile ....... albnda Mı1aıaaa d•let cle.ir ~Dan w. i in ,AJ.aa-

- Kocamın .. Çobe Kedar Nostur letı. için hakiki w eWdl ltlr tehlik~ nıuaallat olduia iPn iyle çocukların a- vS cak &e .,.,.. ~ aatırep ı ı_.. ~ ..-ı f' ...... ..ı.ta 
~llt ~-~ .. .;. • ' rıı uı s·' u" •A • ..u.. nelerine dalaa ...-. d1kbt elmek clG. .....__._,8 ....,..... .-... ....... , ·ı •ıw' ,, . ıc..u ı..wa ıeos.u _.... ....._ 

uamusltami_._,me ............... ., ............ _ Ma- tef· •vw• . • ....,.... Mil 15,,40 ..... Ketlfw ... ••meledlenmm seıiz ..... ........_ b: 
olan ve 1dlçUk l)evbı!n amcası olan bay dapsbrm mihvere bqa himayesi içill C. A. teldileria 8/S/94Z tarldne ... N cama cW aat 16 da lterüalrited-
Cat. bu kızın ımWen kollef diıekttiril Ameribba bra ve denk_,, kuvvet· •Welri komiqena ee1meleri ilh oı-. 2S86 (1076) 
hQ BillıJa Ww4 '*· ..,. 8lla ralı- imi ,.n·-• •-MIII olana hun- M• • fdl ,.,... 
lara alt il 1 'ıı.te fm:1a llle9IUl oYu- .. tereddilt .....,ecelllr. • •• • • • •• • ili ••• 

lundan. kGeUk Deviyi g&mek Jıususun- MADAGASKAlt YİNE 
~ acele ..... Jl'RANSANINDIB D NDt JrBHDDIB - ............. ld ••••'••lJl~--

.Dftl. .. B'ı d= .. ._..... ol- ........ Ye ~ harpten wın .4ÇIUJlf KAPIUR birine hmlr Km, dlieriM ftırlıiJe ,._ 
- w .. ..,. llaa 'o_...._ d. wp "w'•=bnn eW. tvtıı.ım.. arbk B k-.M L-..111-- _,_ L-...1 dm iıınnl vmwL. 
....... 111 .... --..BaFBla ... wur1~ ...... ~ Pae u ---wa-...... -•r: ticekal "k' . . ............. . 
.._ Wr 1._ t 1' ft Alt wc ı ı' l'ı--.ra ilde ..._ .... mut.1Mk llu- Bir .. ,. •••871eae W. .... .=r vıMlerW Jc1I111a 716 1111 .. ... ... 

..... .... ,.. ..... ••1t•••• 
6''6 lira 42 brul müammea Wel •...... .... ali ilaa eti "ı el.. 

Bornova ziraat okalu hlaua çaba ıp. m h•d 6ı.404 • ı mrılt19 ..._.. 
çakmadıiuıdan elrailtm '" Wli:I ....._olan 27/4/1942dee111ı- '* -. 
miiddetJe ......... koaulıl'limı +, iılhiW ı• 2 .... ..,.. y.- la a 1 1 ... 
.._ •emrı.-aL1en SZI ..a. ı ' •wtıle Wrlikle ._ ... Nafia _. ... 
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Madagaskarın işgalile 

YENi AS'IR 

HiNDiSTAN VE BERLIN S JN HAVA HOCUMLARI 
---*--- --~*·---

H i ı: tliler "Rostok,, ta 

' 

!\! -
6 .MAYIS CARSAJIBA JH2_ 
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• ı .., •A ~ ·'"" ,• : ·. ""'- (. ş <>.N .. ,,~,. ;' ·'.·r~~fi. 
Parti Meclis grubu toplandı 

elde edilen f aideler 
Ja onların Avus ralya veHindistanyo!unnkes

meleri önlenmiş bulunuyor •• • İngirz ve Al· 
man !tava hücu !ar2 .... 

ha kik atı 
görn"'iişler 

ki kavıplar 
ffiiiİhiş Bu yıl Üsffianiyede çel· 

tik ziraatı n.enolundu 
R. dyo gnz<'tt ·n göre İngilizlerin as

ı, r çıkardıkları ,:Madagaskar ndnsının 
( lG.000 kılometre kare yüz ölçüsi.i ve 40 
bıni Avrup:ılı olan 3.840.000 nüfusu var
dır 

Adada bir çok neviden hububat \e 
bol mikdarda pirinç yetiştirilmektedir .. 
Fakat maden yoktur. G<'nisliği 600 uzun
lui,'U 1500 kilometre olan Madngaskarın 
doj;ru sahilleri yüksek dağlann sarp 

etekleriyle kanlnnnuştır. Batı sahilleri 
daha elverişlidir En mühim lımnn ada
nın şimal ucunda bulunan Diyego Sua
rez limanıdır. Burası ayni zamanda da 
bir deniz üssüdür. İngil:ı.ler burnsını iş
gal etmişler ve deniz kuvvetlerini belki 
de burada ilslendirmislerdir. Bu Us. ce
nun Afrika burnundan 287, Bom baydan 
2700 mil mesafededir. Bu suretle Ang]o 
Saksonlar harp malzemesi sevkiyatı em
niyet! bakımından batı Hint okyanusu
nun ortasında, cenup ve şimal kısunları 
ayni derecede emniyet nltına alabilecek 

SİY ASİ VAZİYET 
--- *·---

l\~ada2"aSkarın 

iş~alinden son
ra ,,Vişi'' ne 
yapacak? 

bir yerde üslenmeğe başlıyorlar demek
tir. Eğer burada Japonlar üslenmiş ol
salar, Avustralv:ı ve Hindistan yolunu 
kesecek ve nakJiyatı hemen hemen dur
durabiJ ceklcrdi. Madagnskarm is~nli. 
JapÖnlnrın buraya sıçrnm::ılarının öniine 
gcçmi t ir. Faknt bu yolun tam emn·yeti 
için Seylan adasının da elde bulundu
rulması lUzımdır. Zaten Seylan adası 
İn'!iJizlcrin elindedir ve tahkim edilmiş
tir. Buradaki tahkimatın derecesini, beş 
Jnoon uçak gem!sinden ucurulan tayya
relerden yetmiş beşinin tahrip edi1mesi
le tayin etmek mUmkilndür. 

İNGİLİZ - ALMAN HA VA 
HÜCUMLARI 

Cephelerdeki hava harekatına gelin
ce, babdn her iki taraf yine ağır tnarruz
Jarda bulunmuştur. 

Avrupada ikinci cephe açılmasa bile, 
1942 de batı havalis! ağır hava hareket
leri cephesi şeklinde devam edecektir. 

Uzak Doğa Harbi 
---*·---

Ko:rokidor da -
yanıvor, iki ta
raf havalarda 

faalivette 
. ' 

· ~*~ ~*-
MAD8GASKARDA ÇARPıSMA· KO:\OKIDO \O\ TOPÇU 00· 

LAR • MiHVERiN BEKLE· ELLOSU VE J' POr4 HAVA 
NEN TAARRUZU HOCU~L"RI VAR 
~*~ -*~ 

Radyo gazetesine göre günün en mü- Melburn, 5 (AA) - Müttefik uınu
him hndisesi şüphesiz İngilizlerin Ma- mi karargahının tebliği : Yeni Ginede 
dagaskar adasını işgal etmclerldir. Ma- Port Moresbide Japon bombardıman 
dagaskar adası Lavalin iş başına geçme- tayyareleriylc sıfır tipinde av tayyare
.sinden daha evvel, gerek Mihverin ve leri havn meydanına neticesiz hücumlar 
gerek Müttefiklerin yakından alftkalı ol- yapmışlardır. Avcılarımız bunlann yo
duğu bir meseledir. Her iki tarafta bu lunu kesmiş ve dört bomba tayyares:yle 
meselede birbirinden şünhe ediyorlardı. bir av uçağına isabetler kaydetmişlerdir. 
BugünkU şartlar altında gerek Anglo . Lahede avcılarımız düşman hava mey
Saksonlar ve gerek MihverciJe.r biribiri- danına hücınn ederek yerde bulunan 
nin maksat ve emellerinden haklı ola- uçakları ha.sanı uğratmışlardır. 
rak şUphe edebiJirler. Madagaskarı bir Yeni Britanyatla Japonların Rabnho 
tarafın veyn diğer tarafm işgali, karşı 
tarafı o kadar kötü bir vaziyete dUşilre- hava meydanı uçaklarımız tarafından 
bilir ki her iki tarafın buna karşı koy- bombardıman c<fimiştir. Üç uçak tam 
mak istemesi pek tabiidir. Nihayet tn- isabetler n1mıştır. Bir iaşe deposunda 
giliz.ler daha evvel davranarak Madagas- yan!?ln çıkarılmıştır. 
garı işgal etmişlerdir. FİLlPiNLERDE 

Bu ada dünyanın dördüncü derecede Filipinlerde Koregidor ndası Ue topçu 
büyük olan adalarmdandır. 1896 da düellosu berdevamdır. Japon hava kuv
Fransız.lar adayı sömürge halinde Fran- vctleri adaya 13 defa hücum ctmiş.ler
saya ilhak etmişlerdir. Daha evvel yerli dir. Visiyansta hic bir değişikl:k yok
hUkümdar tarafından idare olurdu ve tur. Mindannoda düşman Tago cephesi
son Kraliçesi «Romo Vnlono> idi. lngi- ne yeni kuvvetler çıkarmıştır. 
)izler adanın Fransaya ilhakını epiyce Diğer cephelerde bildirilecek bir şey 
bir zaman tasdik etmemişler, nihayet olmamıştır .. 
1904 de tasdik etmişlerdir. 
Adanın işgali İngil!zleı· tarafından ta

mamlanıp tamamlanmadığı henüz belli 
değildir; zaten çok geniş olan adnnın her 
t."ll'afının isgali mevzuubahis olamaz. 
VlŞl NE YAPACAK? 
Bu olayın en mühim noktası Vişinin 

nasıl hareket edeceği meselesidir. I..aval, 
iktidar mcvkiine geçtiği zaman Mihver 
%af erine inandığını ve İmparatorluk sö
mürgelerini siltıhla müdafaa edeceğini 
söylemiştir. İşte bu sözler İngiltereyi 
kuşkulan:lırmışhr. Son günlerde iki jn
pon Amlralının Vişide bulunması ve La
va) tarafından kabul edilmesi Anglo 
Saksonlnrın kuskularını arttırmıştır. 

Vişinin ne yapacağı kesin olarak bi
lınmcmekle beraber yakın bir ihtimal 
olarok Lavalin harekete geçmek, Pete
nin de harekete mani olmak isteyeceği 
akla gelebilir. Dahn iyi bir karar vere
bilmek için Vişidcn hfidise hakkındaki 
mütalflaların gelmesini beklemek lllzım 
gelecektir. · 

MADAGASKARDA HARP 
Alınan radyosu bu hadise hakkında 

$Unları söylemiştir: 

--- o- --
Bir silt!hlı Brezilya 
vapuru batırıldı .. 

- *-Boynes Ayres, 5 CA.A) - Resmen 
bildirildiğine göre 6692 tonluk Pamoli
bo adlı Brezilya vapuru şimali Ameri
kaya giderken Trinidad adası yakınla
nnda torpillenmiştir. Tayfadan 23 kişi 
KabcdQbozo İspanyol vapuru tarafından 
kurtanlmıştır. ~ll vapur batırılan Bre
:ıilya vapurlarının 5 ncisi ve silfilılı ola
rak yola çıkan Brezilya vapurlarının bi
rincisidir. 

--- o- - -
.JAPONLAR 
Andamanda bazı Hint• 
lileri lıurtarınışlar .. 

- *-Tokyo, 5 (A.A) - Miynho Şimbun gn. 
zctesinin Andaman adalarından öğrendi
ğine göre japon kuvvetleri burada muh
telif yerlerden gC'tirilmiş 1000 den f82la 
Hintli ve Birmanyalıyı kurtarmışlardır. 
Bunların hepsi Hindistanın milttefikle
rine ve Birmanyanın istiklfiline tadafdar 
kimselerdir. 

-*
İn~ilizlel' Eiı i!eri 
s~lahl&n !!ttm~kftan 
~O!'~ ~~ a ~, ÇÜl!kf •• 

Berlin, 5 (A.A) - D. N. B. bildiri
yor : Politişe Ond Diplomatişe Kof'!
pondans j!azetesi bugünkü nüshnsındcı 
Kripsin H indicotanda uğradığı muvaf
fakiyet11izlikten bahsed iyor ve bu seyn
hatın H indlilere hakikati göstermeğe 
yaradığını belirtiyor. Hintliler Kripsin 
istediklerini redd etmişlerdir ve bu ci
het kongreyi, ittifaka yakın bir ekseri
yetle, lngiltereden ayrı1mnğı istmeğe 
sevketmiştir. Bu hadise tamamen ispat 
etmiştir ki Hintliler memleketlerindeki 
yabancı kuvvet1eri İ•tila kıtalnn olarak 
telakki ediyorlar. Bugün Hindistann 
hükmedn müstebitler HintJllere yurd
)arını müdafaa için silah vermeğe cesa
ret edememişler ve onların yerine Ame
rikan askerleri ~etirtmişlerdir. İn~iltere
nin Hinff1ere güvenmemesi tabii görül
mrlidir. Çünkü Hintlilerin silahlarını ln
f"iUzlerc karşı kuUanmnlan pek müm
kündür. Hintilerin ln~ilizlerden yüz çe
virmesi lngi1terede hayal sukutuna se
bep o1mucıtur. Hind milleti sahte vaad-
1arla lngiliz menfaatlerine kurban ed i
len Avrupa memleketlerinin akibetine 
düşmek istememiştir. ______ , __ _ 
Amerikada pa
ra b iriktirmek 

mecburi ••• 
- *-

Vaşington, 5 ( A.A ) - Harpten 

-*-
& ffrzıer de, Almanlar 
~a ~ayya?'e i!(!U .. arına 

e'(1entt etiryo~ a:ır .. 
Bcrlin, 5 (A.A) - Dün gece İngiliz 

fnyynreleri cenubi Almanyadn bazı yer
lere, b:Jhassa Stutgartın meskCın mahal
lelerine yanr,ın ve infilak bombaları at
mışlardır. Sivil h alk nrasındn ölü ve va
ralı vardır. $imdiye kadar haber alındı
ğına göre bir tayyare düşürülmüştür. 

ROSTOKTAKİ KAYIPLAR 
Vaşington, 5 (A.A) - Nevyork Tay

mis gazetesine göre İngiliz tayyareleri
nin Rostok bombardımanında yaptıkla
rı tahribat çok müthişfr. Bu b.ombardı
man neticc<>inde 7 - 8 bin kişi ölmüş, 30 
bin kişi açıkta kalmıştır. 

MANSTA ÇARPIŞMALAR 
Berlin, 5 (AA) - İngiliz hava kuv

,·etleri Manş Ü7.erinde ağır hezimete uğ
ramışlardır. Elli Sp:tfayer Fransız sa
hillerine hücum teşebbüsünde bulun
muşlardır. Avcılarımız düşmanı karşıla
mıştır. 

Gök yüzü acık, görüş şartlan mU
kemmeldi. İlk bes dakikada yedi Spitfa
yer tahrip edilmiş ve denize düsUrill
müştür. Sahil uçak savarlan da Şcrburg 
şimalinde bir Spitfayer diişürmii.~. 

Ö(tlcden sont'a elli Sp:tfayer ikinci de
fa olnrak görü:ımUslerdir. Avcılarımız 
yine beş dakikada yedi Spitlayer dUşür
müş ~e Jteri kalan düşman ucak1nn İn
!'!iliz sahiline dönmüslcrdir. Almanlar 5 
saat icinde on beş düşman tayyaresi dü
r;ürmücılerdir. İki tayyarem!z geri dön
memistir. 

ALMAN HÜCUMU 
Londra. 5 CA.A) - Alman tayyarele

ri diin Jtece İngilterenin cenubunda bazı 
yerleri bombalamıslnrdır. Baz.ı hasar ve 
inc:anca kayıplar vardır. 

İnl!iltercnin cenuo kav1sında dört ve 
şimali Fransa alanlannda Uç düşman 
ucağı düşürülmU..c:tür. 

sonra çıkacak vahim ekonomik buhran 
scbehile enflasyona mani olmak üzere 
reis Ruzvelt geniş bir proğram hazırla
mıştır. KulJanılması 7.aruri olmıyan şey
lerin tnhdidi hakkındaki karar da ancak 
bu acbcp dolayısile alınmıştır. Fakat 
harp aırasında kullanılması uıruri olmı
yan §eylerin harpten sonra çok arana
cağı tabiidir. Bunları harpten sonra ala
bilmek için müst,.hlikler lehine tedbir
ler alınacaktır. Bu tedbirler arasında 
mecburi para biriktirmek te vardır. Bu • 
paralar müdafaa bonolarına yatırılacak 
ve harpten sonrnsı için ferdlerin biriktl
rilmi~ paralarını teşkil edecektir. 

~-~~~J"~~ 

MBHs ŞeNim!z Yunan 
elçis!ne lınbul 
buyurd ular •• 
Ankara, 5 (A.A) - Cümhur re

isi ismet lnönü Cankayadn, Yunan 
büyük elçisi M. Rııfa~li kabul bu
yurmu11lardır. Bu mülakntta harici
ye vekili Şükrü Saraçoğlu da hazır 

--- o- --
Rv reş • Sof a arasın· 
,,,.., ""Vf1 1JOSt,,ınrı •• 
Sofya, 5 (A.A) - Bükreş ve Sofya 

arasında uçakla nakliyat servisi yeniden 
açılmıştır. Haftada üç defa işleyecek 
olan bu servisi Rumen havacılık şirketi 
idare edecektir. 

--- o- - -
VİSİ riZFRİNDE 
TAYYARELER ucru 
Vişi, 5 (A.A) - Gece Vişf Uzerinde 

bir kaç uçak dolaşmıştır. Yalıuz bir k aç 
aydınlatıcı fişenk atılmıştır. 

Uçak savarlar hemen faaliyete geç
mişlerdir. ----·-·---l)arlan Jaaliytıtte 

- *-(Baştaralı ı inci Sahifede) 

sız deniz üslerini teftiş edecektir. Deyli 
Meylin Fransa hududunda bir yerden 
öğrendiğine göre amiral Darlan evvel!i 
Tulonu ve sonra sırasiylc Bizert, Mer
silkebir, Oran ve Kazablankaya gidecek
Cr. Fakat Madartaskann müttefikler ta
rafından işgali üzerine amiral Darlanın 
teftiş planını değiştirip değiştinniyeceği 
malOm değildir. 

JAPONLAR VİŞİDEN BERLİNE 
GİDİYORLAR 
Vişi, 5 (A.A) - Bcrlln ve Romada 

üçlü pakt devletleri mümessillerinden 
kurulan komisyonlarda Japon heyetleri 
reisleri amiral Nomurn ve amiral Abe 
bugün Vişiden Berline Uıyyare ile ha
reket edeceklerdir. Cumartesi günü 
Madridden gelen Japon diplomatlan Vi
şide nezaket ziyareti olarak bir kaç gUn 
kalmışlardır. 

Japon ve Fransız mahfilleri Japon 
amirallerinin Vişide husust bir vazife ile 
kalmadıklarını bildirmişlerdir. 

§~nmuştur. 

Makineve 
l ~Prilirken 
w L2••••t• 11 u ·-
PErEN ·DARLAN 
Fransız lıuvvetlerlne 
mulıaveınet emrini 
verdiler-
Vişi, 5 (A.A) - Mareşal Peten ve 

amiral Darlan Madagaskardaki kara, de
niz ve hava kuvvetlerine taarruza karşı 
mukavemet etmek ve Fransız bayrağı
nın şerefini korumak emrini vermişler
dir. 

--~0No'""4'""''111--

COlll'lere hücıım.. 
Vişi, 5 (A.A) - İngiliz deniz kuvvet

leri bu sabah D 1yego Suarezin 50 kilo
metre cenubunda bulunan Courier ko
yuna taarruz etrr.işlerdir. İngiliz kıta1n
nndan önce paraşütçü kıtalan inmiştir. 
Adayı mUdafaa eden Fransız kuvvetle
rine karsı İngilizler hafif Zll".hlı birlikler 
kullanıyorlar. 

--- o- - -
)fada~as~aratatll'f'UZ 
eden liuvve~ler .. 

< - İngilizler Madagaskara karşı bir 
harekete geçmişler ve umumi validen 7 
saatlik bir mühlet ile adanın teslimini is
temişlerdir. Vali bu Uılebi reddetmiş ve 
Pnzartesi günü akşam muharebe bac)a
mıştır, hfıla devam etmektedir. Fran~ız.-
1arm zayiatı vardır. Vişi adanın vaziy~ 
1in ümitsiz olduğu kanaatindedir.> 

Londrn radyosu da şöyle söylemiştir: 
cMadagn kardaki harekftt devam et

mektedir. Bir batarya mevzii ele ~eçiril
miştir. VJii hadise etrafında henUz tcb
)iğ neşrctmemiştir. Roytere göre Mare
şal Peten bir mesajında Madagaskardaki 
askeri mukavemete ve Fransız bayrağını 

Veraset ve 
hakkında 

intjkal ver2isi 
yeni bir hük&m 

Vişi, 5 (A.A) - Madagnskara karşı 

yanılan taarruz hakkında alman !Ik ha
berlere göre Diyego Suarez deniz üssü
ne hücum eden İrıgiliz deniz kuvvetleri 
iki kruvazör, dört torpido muhribi, iki 
nakliye ve muhtemel olarak bir Uıyyare 
aemisinden mürekkept!r. Taarruzun 
başlnngıcında f n~lizler iissü hava bom
hardım11nına tabı tutmuslardır. Bu esna
da b ir Fra0S1z :fonizaltı~ı ile bir devriye 
.. emisi batmıstır. İlk taarruzda iki İngi
liz tnyyaresi d!ic;ürülmilştür. 

--- o- --
in11,Ji:ı lta~ıpJcen 'hafif •• 

Londra, 5 (A.A) - İmf.liz bahriye ve 
hprbiye nnzırlıJdarı bu akımm a~amdaki 
müsterek tchW'•i neşretmişlerdir : Mada
ı:taskar hareketleri devam etmektedir .. 
Şimd1ye kadar İngiliz. kayıpları hnfif ol
muştur. 

müdafaaya davet etmiştir. 
Resmi Frans1z. Ajansına göre Ameri

kanın Vişi maslükatgüzarı Lavalle gö
rüşmfütiir yakında resmi bir izah neşri 
hckleniyor.> 

JAPONYA VE Ç!N 
JrıPo"llar, Ç:nli1cre İngilizlere itimat 

etnıel: r.:1iz o![ımıyacağını söyliyerek 
ycnidr·ı uz.lasma teklifir.de bulunuyor
lar. !!'..,,,. t Mareşal Çan - Kay _ Çekin 
muk~,\' mele devam edeceği anlaşılıyor. 
Mıhvere bu sıralarda bir çok cephe

lerde tarruzun başlıyacağını soy]eyerek 
a ıl repl>eyi gizlemeğe çalışmaktadır. 

Ankara, 5 (Telefonla) - Veraset ve 
intikal vergisi nizamnamesinin 38 inci 
maddes! hüiasaten şu şekli almıştır: 

Mükellefler tarafından müddeti içinde 
beyanname verilmediği takdirde mal 
memurluğunca derhal kendilerine yazı 
ile müracaat olunarak intikal eden mal-
lardan menfaatleri mikdar ve mahiyeti
nin nelerden !baret bulunduğunun bil-

dirilmesi istenip tebliğ tarihinden itiba
ren sekiz gün içinde istenilen malUrrıat:ı 

verenler namına tarholunacak vergiye 
yüzde y!rmi zam olunur. Bu ınilddet 
içinde malUmat vermiyenlere intikal 
eden mallar idari tahkikatla tesbit olu
nar.:ık tarh olunncak vergiye yüzde 50 
zam yapılır. 

Fara kalmadı • • 
pıyesı davası 

- - - ·--- - -- - - ---------
İstanbul, 5 (Yeni Asır) - Para piyesi 

hakkında yazdığı makale Uzerine Piyami 
Safa aleyhine Necip Fndılın açtığı dfiva 
bugün bir sürpriz ile neticelenmiştir. fiti 

taraf davalanndan vaz geçtiklerine dair 
muhakemeye müşterek imzalı bir istida 
vermişler ve bu suretle dfü•n siikı'.it et
miştir~ 

--- o- --
t/I! açı!lı daha düf~!riildii 

Londra, 5 (A.A) - Dün gece İngilte
re üzerinde d:~eı üç Alman bomba tay
yaresi daha düşUrüldüğü haber veril
mektedir. Bu suretle düşürülen Alman 
tayyarelerinin yekunu yediye çıkmıştır. 

--- o- - -
Al.MANYA 
Ve Madagasfıar-
Bcrlin, 5 (A.A) - Bugün öğleyin Al-

man hariciye nazırlığı gnze~erin 

-~~-~-~-~_..._,,~~--~---~--

Ankara, 5 (A.A) - Cümhuriyet halk sene iç.in Osmaniye kazası dahilinde çel
partisi meclis grubu umumi heyeti bu- tik ziraatini mcn'c karar verdiklerini 
gün (dün) saat 15 te reis vekili Seyhan bildirmişlerd:r. 
mebusu Hilmi Oranın reisliğinde toplan- Söz alan bir çok hatipler umumi ın~ 
dı. Celsenin açılmasını ve geçen toplantı hiyette çeltik ziraatinin sıhat üzerine 
zabıt1arının . o~unmasmı müteakip ruz- yapmakta olduğu kötü tesirleri bclirtC
namcye geçıldi. . ,.. . • r ek bu zirantin çok daha esaslı kıytl~r 

. Ruznamede, Seyh~n vıl~y<:ti~ın Osma: altında yapılmasını mümkiln kılacak biJ' 
nıye kaz.asında çeltik ekımının umumı lfi 'h b' ı b"' ilk ·net 
sıhat durumunu ihJfil ettiğine dair ma- Y~)~~: tiı.r .almn e-:v.e.ste 0.Y1 d" mıJia· 
hallinden yapılan şikayetlere ıUa ı husıl ~e . c ge n esmı ı mış er ır .. 
ettikleri beyaniyle sıhat ve içtimaı mua- tip1~~ın bey~natına cev~p veı;en zı~at 
venet ve ziraat vekillerinin keyfiyeti vekılı Muhlıs Erkmen boyle bır Hiyıha• 
izah etmelerini isteyen mebuslardan Fe- nın çok cSaslı incelemeler sonunda sıhnı 
ridun Fikri ile iki arkadaşı tarafından vektıletiyle tam bir mutabakat halinde 
verilmiş bulunan Uıkrir vardı. tanzim edilmiş olduğunu ve bugünlerde 

Takrir okunduktan sonra kUrsüyc ge- vekiller heyetine arzedileceğini grup 
len ziraat ve sıhat vekilleri bu şiknyetin umumi heyetine bildirmiş ve ruzname
hilkümete de yapıldığı ve mahallinde de başka madde olmadığından saat 16145 
yaptıklan esaslı tahkikat sonunda bu toplanmaya son verilmiştir. 

uAnkara'' daki toplantı 

Err_niyet komisyonu ça
lışmalarını bitirdi 

ValUer bir lıaç gUne Jıad ar vazifeleri 11aşına dö
nüyorlar, lstanbuJ valisi avdet eıtL 

Ankara, 5 (Telefonla) - Dahiliye ve
kilinin reisliğinde bir kaç günden beri 
toplantılar yapan emniyet komisyonu 
çnlışmalannı bitirmiştir. Kom!syona jan
danna genel komutanı RilştU Akın, em
niyet işleri umum müdürü Sabri Adam, 
birinci umumi mUfettiş Abidin Özmen, 
dördüncü umumi müfettiş general Ab
du llnh, Ankara valisi Nevzat Tandoğan, 
İstanbul vaesi Lüftü Kırdar, İzmir vali-

si Fuad Tuksal, Hatay valisi Şefik So
'.\'er, Bursa valisi Fnzli Güleç, Kars valisi 
Büdru Knrnsapan, Konya valisi Niz&
mettin, Manis::t valisi Akif, Samsun va
l:si Faile, Giresun valisi Mtimtaz ve 
Çankırı valisi iştirak etmiştir. 

Valiler bir kaç gün içinde vazifeleri 
lJaşına döneceklerdir. İstanbul valisj bu 
akşamki trenle hareket eyledi. 

Nahiye M r c lisleri oin vazifes i 

Verilen idari, adli ve 
kazai salahiyetler 

Ankara, 5 (Telefonla) - Nahiye ka
nunu layihasının 16 ncı maddesinde sa-
yılan nahiye meclisinin vazifeleri arasın
da ihtikAra mani olacak tedbirleri al
mak ta bulunmaktadır. Lilzumunda ek
mek, et, petrol ve tuuı nark koymak, 
ithal ve istibl~k kooperatifleri vücuda 
getirmek, dere ve çayları temizlemek, 
nahiye içinde havayı ifsat eden su biri
kintileriyle bataklıklan kurutmak da 
nahiye mecJisinin vazifeleri arasındad ır. 

Mikdar ve kıymeti 50 liraya kadar 

olan ödünç para, gayri menkul ahm "e 
satımı, icar, Ucret vesaireden mütevellit 
alacak dAvalarma bakmak, 150 liraya 
kadar olan ve gayri menkule müteailıJc 
bulunmayan ih tilMlarda müracaat ha
linde tarafları uzlaştırmak da nahiye 
meclisinin kaza1 vaz.if esidir. 

Bu h usustaki lfiyihanın mtizakeresi· 
ne meclisin yarınki (Bugünkü) toplantı· 
ıçında devam edHecektir. 

LAyiha kanunlaşınca altlkalı vekAlet.-
lerle birlikte tatbikine dair bir nizam· 
name hv.ırlanacaktır. 

Maarif Vekaletinin im
tihanlara dair tebliği 

Ankara, 5 (Hususi) _ Maarü vekAleti 
bu sene derslerin kesilmesi ve imtihanla
rın günleri hakkında bir tebliğ neşret. 
miştir. 

Bu tebliğe göre bölge sanat okulları 
müstesna olmak Uzere bütün okullarda 
imtihanlar 27 Mayıs Çarşamba günü bnş
lıyacaktır. Orta okul birinci ve ikinci sı
nıflnn 2 Haziranda karneleri vermiş bu
lunacak ve liseler bitirme imtihanlan da 
aynı günde başhyarak 16 Haziranda so
na erecektir. 

Orta okullan eleme imtihnnlan 2 Ha-

ı.iranda başlıyacak ve 9 Haı.irando bite
cekt ir orta okul sözcüler imtibanlan 10 
Haziranda başlıyacak: -.e 29 Haziranda 
sona erecektir. 

Ticaret orta okulJarında imtihanlar 1 
Haziranda başlıyarak 30 Haziranda bite
cektir. 
Kız enstitülerinde imtihanlar 1 Hazi.. 

randan 13 Hazirana kadar, akşam kıs 
randan 13 Hazirana kadar, akşam k~ 
sanat okullarında da 1 Hazirandan lS 
Hazirana kadar sürecektir. 

Suikast davasına bugün 
de devam edilecek 

Ankara, 5 (Telefonla) - Ankara ağır 
ceza mahkemesi siiikast davasına yarın 
(bugün) saat 9,30 elan itibaren devam 
edilecektir. 

Geçen Perşembe günkü duruşmada 
maznunlardan Pavlof ve Kornilof tevsi 
t&hkikat isteyip isiemediklerine dair an
cak evrakın tetkikinden soora cevap ve
ı·ebileceklerini bildirerek mühlet iste-
mişlerdi. Araya giren tatil günlerine 

önünde Madagaskar hadiseleri hakkında 
v~yct almağı rcddetrlıişt!r. 

Almanya bu hUdise hakkında demeç 
yapmakta acele etmiyccektir ve İngiliz. 
hareketi henüz bitmemiş olduğu için Al
man 'hariciye nazırlığının böyle bir de
meçte bulunması beklenemez. Madagas-

rağmen maznunlar ve müdafi avukat ev
rakı uzun uzadıya tetklk ederek notlar 
almışlardır. Pavlofla Kornilofun bu hu· 
sustaki faaliyeti bu akşam geç vakte ka
dar devam etmiştir, 
Diğer taraftan, Abdurrahman hakkın

da bulunduğu talebe yurdu muhitinden 
İstanbul za'Qıtası marifetiyle ve mahke
me karariylc yapılan tahkikat n eticesj 
Ankara Cünıhuriyet Müddeiumumiliği
ne bildirilmiştir. 

kardan alman hnberlcre göre oradaki 
Fransız k ıtnları mukavemet göstermek
tedir. İyi malfunat alan mahfillerde bu 
hfıdise hakkında şöyle deniliyor : Bek.
liyeliın ve 7.amam gelince Fransanın Al· 
ınnnyanın İtalyanın ve jnponyanın ne 
diycceklermi görelim .. 


