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"Ankara,, da patlıyan 
bomba dô:vaFı 

ş BİR HABERLERİ: 
· Madagaskar 
1 ir başla • ıçtır 

(Baştarafı l inci Sahifede) lan rica ettiğini söyledi: 
Sonra Niyaziden kardeşi Fahriye gön- • - İlk tahkikat sırasında dinlenmiş 

derilmek üzere bir mektup çıkıyor. Kar- o~ Halime Yemcn:ci, Ha~ Ye:?eni~. 
deşi Fahriden paltosunun geleceğini Halıt, Muharrem ve Ferıde Gulserın 
söylüyor. Bir kaç defa postahaneyo git- ~ahke!'11? .ta~afından şahit olarak dinle
ti=. JWabalıktı. alamadığım iç.in pakctil oilmesını istiyorum.. 
iade ettirdim ve bunu her ikisine de bil- PARCALANAN KİMMİŞ? 
dirdim. Sonradan Fahri gönderdiği mek- Bu ~ahitleri istemek~iğimin sebebi şu-
tupta kardeşine çamaşırlannı Adapaza- dur :. Ekspertiz ve tabıbi adll raporları
una gideıı bir kadulla göndereceğini ve na göre suikast esnasında berhava olan 
gidip bavulu kadından almamı söyiü- şahıs 30 - 40 yaş arasındadır. Boyu da 
yordu. Hemtcrilik namına ineaniyet için bir metre 62 santimdir ve kendisinin hı-
gidip aldım. tist:yan olduğu da söylenmiştir. 

SEFARETE NEDEN GlTMlŞ? Halbuki bu saydığım kimselerin ve 
Bavul boştu. Hemşerilerlmden Abdur. berber Silleymnnm da ifadesine göre 

rahman OskUbe gidiyordu. Bavullan ne Ömer Toknt ancak 23 - 24 yaşında idi .. 
yapacağımı Fahriden mektupla sordum. Boyu da 1.56 idi. 
Sovyet sefarethanesine teslim et dediler. Mütehassıslar da yanılmış değillerdir. 
Mahkemede şahit olarak dinlenilen Po- Elindeki madde ile berhava olan 30 - 40 
lonyalı mühendis Edvard Romanskinin yaşlarında ve karnında ameliyat yarası 
tavsiyesiyle yoldq Dorikanofu aramak bulunan adam hırist:yandır. Mevzuuba
üzere Sovyet sefarethanesine gittim. Ka- his olan Ömer Tokada gelince bu ber· 
pıda gördUğilm Komilofa işaretle mnk- hava olan adam değildir. Sadece ortadan 
sadımı söyledim. Evrakı aldılar. Bavulu kavbolmuş olan birisidir. 
geri Yerdiler. Benim yerimde siz ol.say- Tetkik cttiğl.-n dosyalarda berhava 
dııuz, her hangi bir hemşeıiniz böyle bir olan şahsın Ömer olmadığına dair birçok 
yardım isteseydi bu insaniyeti reddeder deliller buldum ki ism!ni verdiğim şa-
miydlniz? bitlerin ifadesi de bun1nr arasındadır .. 

KORN1LOFUN TORKÇE Ehli vukufun raporlarıtUı. göre berhava 
KONUŞMALARI olan şahsın karnı Uzerinde 14 santim 
Bavulları teslimden bir kaç gün sonra bUyUklilğilndc. asgari 6 ay ve auımi bir 

Yenişehirde ~akta .old~~m bcr~er buçuk sene önce yapılm~ derin bir ame
salonuna ~omilof geldı. Turkçe selam liyat yarası vardır. Htıdise gününe ka
vçrdi ve Türkçe konuştu. ,Ş&şa kaldım. dar Ömer Türkiycdc ancak bir buÇUk 
Sefarethanede. iken blç Turkçc konuş- sene yaŞamışllr.. Ve .şah.!tler Ömerin 
mamı~tı. K~n:ıiof bana sefarethaneye ne battô. müddeti ömründe ameliyat geçir
~ gel~ğim1 sord~ Sefareth~ney.e medijtini söylemişlerdir. 
gıttıın. Donk.anof benı karşıladı. Nıyazı- Ömer Tokadın teyzesi Halime de bu 
nin bana selamı ?l~u~u söyledi, :u- ~·olda ifade vermiştir. 
goslavyadan bu ık_ın~ı bavulu. getıren Ehli vukuf raporunda ~rhnva o1anın 
A:~?~mana yem bt'I' şc:v g lıp lmc- ameliyat ,:tcçirdiği tesbit edildiğine göre 
dıgını sordu. b h ö d w•1d· ESRARLAl TALEPLER u sa ıs mer <'"ı ır. 

B _.. k · · 1-•- b l ·· SONNET VE BAVUL !ŞLERt un ogrenme açın ..... n u a gon- MU 1 · 1.. bT ihl 1 1 
derileceğimi ve alacağım cevabı Tak- bi ks ~dma~ ıgınl kailnnı ı t {\ li~ mtıyan 
eiın bahçeainde bana kendini tanıttırn- r aı es! 0 an S e ame ya ının 
cak bir adama söylemeğliğinü istediler. Ömer Uzennde !apılnuş olup olmadığı 
1 t b ld daha i . iı bulacağımı um- hususu da Ömerın nkrabasından sonıl-

8 nn u a ~. b . a· . mamıştır. Gerek Abdurrahman ve ge-
duğumdan bu teklifı ka ul ettım. ınn• k ö . k d' .. •.•. il a d » 
· ·· T k · b h · "tb. K" se- re menn en ı gozuon n e oı:;up 

cı gun a sım a çesıne gı m. ım d 1. .. . . . . 
· ·· d" tkinc· gün Kornilofu a eta e ınde buyüdllj!{lnü sövlıven Sil-

Y~. ~~~eme ım. 1 leymnn da buna dair bilgileri olmadığı-
gKORNILOFUN ABDURRAHMAN _ nı i.fade etmişlerdir. Bu ifadeler de bana 

LA TANIŞMASI acaıp .geldi. . 
K ·ı f Abd h 1 .. •· m k Elbıse parçalarına gelınce k1 berhava 
omı o urra man a goruş e Ö . 

(çin benim tavassutumu istedi. işi Ah- olan şahsın. mer olduğu bu ?1bısc par• 
durrahmana açtım. Görüşmeği kabul çalanndan :stidl~l edllme'ktedır .. 

· K ·1 f b d"ği li - Bu vasıta ıle hUviyet tcsbıtl hem 
ettı. ornı o un ana ver ı otuz rayı h k k h d tik 1 k k tt 
ısran üzerine knbul ettim. u u a~, cm .• e. ~ra 0 ara sa n ır. 

Sırf bir hemşehrimizin sıhhatinden Her şehirde bırıbınne beıtter kumaşlar
efr dı ailesini haberdar etmek ıaycsiylc dan koyu renkli çızgılı palto, aynı d; 
çok kurnazca kurulmuş bir hareketten senden pantolon, kauçuk ~~akkabı bır 
habersiz olarak iki ki§iyi birbiriyle ta- çok kimseler tarafından giyilir buna r~ğ. 

t k k unlanmz nazannda bir men SUleyınan 28 Şubat tarihli ifad tn• 
nış ırm d ) an de siyah ve altı deri ile pençelerun~ eski 
su~~da~r zaman geçti. Meseleyi unut- bir ayakkabı gi~?iğlni ifade e~r. 
muştum bile. Nihayet bu murettep suikastın terti-
ÖMERİN .ANKARA y A GELİŞİ bindeki ustalık gözönUne alınırsa pek 
Bir gU.n mUtcveffa Ömer ça1ışmakta AlA ha~ gele?ilir ki berhava otan şah

olduğum berber salonu önUnden geçti. sa Ömer;n elbıselerini~ benzeri ve hat
Nc için .Aılknraya geldiğini sordum. ~a d?ğrua· ~1an1 dog

1
wrbulllya Ömerin elbiseleri 

GUlınckle muknbcle etti. Ellinde bli- e ~ı~ ın m. ş o ~ r. . • 
yUmüş Olan bu çocu{,run nlaylı gUlüşUne . Fer~de GUlser .ilk t?hkıkat sıras~daki 

k · · ı d" Ö b nim · · len ifadesınde Ömerın iki bavulu oldugwıu 
çodı~· ~ ~rUnn un. ın5er~1 ft_e ksınır - söylemiştir. Bavullar hakkında araştır-

g mı go cc, • al<UUımı esersen 1 ıl t 
.. 1 . d di s· irimd elimd ma ar yap mamış ır. 

soy e~un· e ·· ın en ~ m.n· Türkiye Cümhuriyetine ananavi ve 
k.ns tıtr1!~~· Nihayet anlattı, kims': tarihi dostlulrJa bağlı Sovyetlcr Cümhu
s!z oldugu ıçm talebe yurdunda .. kendı- riyetinin bir vatandaşı olduğuma göre 
sme yer bulınak Uzere ~~?b~ler~e ben yalnız kendi müdafanmla değil, 
bulunmak maksadiyl.e geld!gını soyledı.. Türk adliyesinin hakkaniyetle vereceği 
Burada kalacak yerı yoktu. Hemşehri- karar ve hakikatın meydana çıkma.siyle 
lik ve insaniyet icin yan.unda yer g&ter-- de atlk.al.ı olduğumdan tahkikatın daha 
dim. İstanbuln dönmek üzere aynlacağı esaslı yapılarak Ankara auikasti teıeb-
gün uğurladım. büslerinin meydana çıkanlmasını ve bu· 
ÖMERİN SAYANI DİKKAT nun için de zikrettiğim şahitlerin mah-
SÖZLERİ . . kemeye celbini rica ederim. 
Trene !akit vardı. istasyonda gezini- cUSTACA HAZIRLANMIŞ 

yorduk .. Ömer bana: SUiKAST> 
" - Ağa bey. bllmeısin ne kadar se

viniyorum, Ab<lurrahmanı bir daha gö
reccğ:m .. • Dedi Ne demek istediğini an
lıyamadun.. Sonra aBeni buraya gön .. 
derdiler• diye ildve etti. 
Avnlırken basamakta da •Ben bura· 

ya Fon Papen il;in geldim• dedi 
İşte Ankarada bulunduğu ve yanım

da kaldığı müddetçe talebe yurduna gi
rcce~den bahseden bir şahsın tam tren 
hareket ederken .söylediği bu söze ina
mlır mıydı? .. 

Bu Uç suçludnu cvvelA Abdurrahman 
söylesin, Komilof ve Pavlofla görilşme
lcr!nden ve knrarlarmdan beni haber
dar ebnişler midir, bunların yaptığı iş
ten benim haberim olmuş mudur? Kor
niloftan soruyorum, kumazcasına kur
muş olduklon komplodan benim habe
rim var mı? Ömerle kimin vasıtasiyle 
~ısmıstır? Nicin hakikati gizl!yorlar?• 
TAHT..İYE TALEBİ 
Bundan sonra berber Süleyman cSki 

ffrı~elerini hemen aynen tekrar ederek 
suikast tesebbUsUne bilerek iştirak et
mediaini. hemsclıril:k ve insaniyet ~ay
retiyle bu işe sürilklcndiğini söyliyor, 
tahliveslnl istiyordu. 

PAVT.OFUN TALEPLERİ 
Pavlof nyağn kalktı. Tevsii 'tahk!kat 

hakkında bir mUracaatl olduğunu söyli
yerek dedi ki: 

Hadite yerini tetkik etmiı. müşahede
lerini raporla büdirmiı olan milli müda
faa fen ve aanatlar heyetinden albay 
Tevfik ve Muaanın, polia enstitüsündeki 
mütchassıslardan profesör Mark Tayo
nun ve adli Up doktoru Behçetin de 
ıahit olarak celbini vo dinlenmesini rica 
ederim. Profesör Tayo ile doktor Bch
çetin raporlan aonundaki hulU. kısmın
da cbu ıuikat uetaca hazırlanmıştır> de
niyor. Filhakika ortada faraziyeler var
dır. 

SUiKAST DECtL, 
NOMAYIŞ MI> 
infillk eden maddenin bomba olma

dığı da ıöylendiğine göre bunun gürültü 
çıkaran teıirelz, ıenliklerde kullanılan 
cinsten patlayıcı bir madde olduğu da 
anlaşılıyor. Şu halde h&.dlae hakkında 
en laabetli düşOncc bir ıuaikast teşebhil
aü olmadığıdır. Bu iıte infillk maddesi• 
ni taşıyan ıahlstan baıka kimseye urar 
gelmemiştir. Yoldan geçen ilci kiıinln 
pek hafif yara, bere almalarından başka 
hadisenin kurbanı da yoktur. Buna na
zaran bu bir auibst değildir. Ancak nü-

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Manif aturala
rın tevziine 
başlanıyor 

-*-Evvela manlfatııracdar 
birliğinden fiş 
almalı lcizım 

-*-İzmir vilayeti emrine verilen ve şeh-
rimiz halkı ihtiyacına ayrılan manifatu
ra eşyasının perakende olarak satışına 
bugUn öğleden sonra veya yann başlan
ması muhtemeldir. 

Manifatura eşyası manifaturacılar 
içinde millet pazan, Bursa pazarı. HUs
nil Atabek ve Selim özenç ticarethane
lerinde perakende olarak satılacaktır. 
Bu manifnturalardan satın almak iste
yenler evvela manifaturacılar birliğin
den f~ alacaklar ve yukarda yazılan ma
ğazalardan birine miiracaatla istedikle
rini mUbayaa edeceklerdir. Bu suretle 
izdihamın önüne geçileceği zannedil
miştir. 

--- o- --
Başfıa y erden izmire 
Jıahve getirdiği için 
Adliye y e uerlldl .. 
Basmahanede 281 nci sokakta oturan 

Bekir oğlu Mehmet Kulgunun dişardan 
lıtmire 58 kilo çekirdek kahve getirdiği 
iddia edilmi§, başka mahallere ait bir 
malı İzmlrc getirmek maddesinden ken
disi adliyeye verilmiştir. 

--- o- --
Bi r limon tozu 
llıtllıtirı iddiası.. 
Alsancakta Mesudiye caddesinde bak

kal Mehmet Ali Ersarraçoğlu hakkında 
limon tuzunu yüksek fiatla .sattığı iddia
siy le takibata başlanmıştır. __ ,_o- -

ZABIT ADA 

Kadlfelıale gazlnosun· 
dafıl llırsızldı-
26 Nisan gecesi Kadifekale gazinosun

dan çalınan blr radyo ile masa örtüleri 
ve pltlkların slrkatinde İzzet ve Salih 
adında iki kişinin altlkası olduğu zabıta
ca tesbit edilmiştir. Sivil zabıta memur
ları Kızıtçulluya gitmişler ve orada kah
veci Salih Kahraman, Kasap Mustafa 
Akça ve Mümin Alp ismindeki şahıslar 
vasıtasiyle radyonun satışa çıkanldığı 
anlaşıl~tır. 
Zabıta memurları radyoyu satın a}. 

mağa talip olunca kendileri radyonun 
saklandığı Kançeşme mevk.lindeki bir 
magaraya götilrUlınUş ve radyo kendi
lerine gösterilmiştir. Radyoya derhal el 
konulmuş, Mustafa ve Mümin tutulmuş
lardır. Hırsızlığı yaptığı anlaşılan İzzet 
aranmaktadır. 

iYi ÇALIŞMIYOR 
DİYE VURDU •• 
Cumaovasının Bulgurca köyünde tU

tün ameleliği yapan Fatma Nazlı adında 
bir kadın çalıştığı sırada işçi batı Musa 
karşı koyan kendisine daha ziyade çalış
ması için ihtarda bulunmuş ve çapa ile 
zavallı kadını vilcudunun muhtelli yer
lerinden ağır surette yaralamıştır. Fat
m ha!'Jtahaneye kaldırılarak tedavi al
tına alınmıştır. Musa tutularak adliyeye 
verilmiştir. 

AOır surette yaraladı 
Kemalpaşnnın Ören köyUnden Musta

fa oğlu Halil Barak, Rasim Aktqla bir 
alacak ıncseleJOinden kavga etmiş ve Ra
sim Aktaşı bıçakta ağır surette yarala
mıştır. 

Yaralı hmir memleket hastahanesin
de tedavi altına alınmış, Halil tutulmuş
tur. 

ı60 lıUo zeytinyağı 
Kemalpaşanın aşağı mahalfesinden All 

Tekerin çarşı içindeki yağ deposundan 
160 kilo z-eytitı yağı çalının~ı;tır. Tahki
kat yapılmaktadır. 

--- o- --
Japonıar gemi azlıOına 
çare arıyorlar .. 
Tokyo, 6 (A.A) - Çin harbinin ba

şında j aponyanın dört milyon tonluk ti
caret gemisi vardı. Sonradan 14 milyon 
tonluk ticaret gemisi yapmak için bir 
program hazırlanmıştır. Japon hüküme
t~ bütün teknik meseleleri imkan dahi
linde basitleştirmek için her deniz tez
gfilunı bir tipte sipnriş almağa mecbur 
etmiştir. Milli Japon bankruu tezgahlara 
190 milyon yen kredi açmıştır. 

TEL: 36·46 
BUHAFTANIN 

ZENGİN 
PROGRAMI 

• - Muhterem hrudmler, evvelA u
nu nazan dikkatinize nrzetmek isterim 
ki şimdi bUtiln tahkikat evrakına vakıf 
olduktan sonra ceza mahkemeleri usulU 
kanununun 143 UncU maddesine muga
yir hareket cdildi~lnl de anlamış bulu- ALMANCA SÖZLÜ 
nuyorum. Zira bizim şimdi öğrendi~imi.z 
şeylere duruşmaya başlandı~ sırada va-
kıf olmnmız icap ederdi. Bundan başka 
ilk tahk!kat sırasında 13 ve 17 martta 
hazırlananlardan maada zabıt varnkala-
nna da vakıf d~ildim .. • 

Bundan sonra Pav1of ceza mahkeme
leri wıu!U kanununun 239, 413. 135, 216, 
237 ve 239 uncu maddeleri hUlrlim1erl
rıe l Unat ederek mahkemeden şu husus-

l ·- (lPEttA BALOSU 
İNGIUzCE SÖZLÜ 

2 •• ELEl\.'l'HiKLi Al> AM . 
MATİNELER : E. ADA.1\1 2.30 - 5.30 - 8.30 

O. BALOSU 3.45 - 6.45 - 9.45 ... 
CUMARTESi - PAZAR GÜNLERİ 12.4ii tc ilave seansı.. 

Vergi tahsilatı yolunda 

"lzrr ir,, de tahsilat geçen 
yıldakinden fazla 

Tahsilat lazlalıp .ı.032.762 llrayı buldu.. 

---*---
Müttef iJder, mllıvercl• 
ıerln sü,.prlzH darlle• 
ıer indirmeJıte 
lıe,.dilerine telıaddii"' 
etmeleri e meydan 
vermefı istemiyorıar 

(Bn tarafı 1 inci Sahifede) 

Maliyenin İzmir vilayetindeki vergi 
tahsilatı malı yılının ilk or. bir ayı içinde 

Böyle de olsa Lnwlin müttefikler dıi~ 
vasına meydan okuyan özleri. en usıı 
ihtimalleri bile ,;öz önUnde tutrnaıtıll 
kat'i bir zaruret oldut<ıınu anlatmıştır~ 
Madam ki Lavnl mihverin son za(ttl 

ıilat ta 14,669,282 liraya baliğ olmut- kamııncağına innnnuştır. Basit bir Jtlll• 

tur. hakeme, hareketlerinin dünya için 110 

mükemmel bir netice venniı ve defter
darlık maknmiyle maliye memurlarının 
vergi tahsilatı işinde baıarılarını mey
dana çıkarmıştır. Reami rakamlara göre 
Nisan ayı onuna kadar lzmir vilayetin
de muhtelif haliye vergileri tahsilatı 
13,973,345 liraya, sabıka vergileri tah
eilatı 715. 9 4 2 liraya ceman her iki tah-

Geçen aenenln ayni mUddeti zarfın· ~bi neticeler doğuracağını hiç h~~ 
daki tahsilat haliyeden 10,068,S 77 lira katmadan Fransnnın milmkiin oldur 
ve sabıkadan 567,948 lira olmak üzere kadar mUsait şartlnr elde etmesine .~· 
10,656,525 liralık bir yekWı gösteri- lışması. daha doi:rrusu mihverle i blrU,.

1
•• 

yordu. Verailere yapılan zamlardan ve ni son hndde kndllr götUnncsl tabii ~ • 
tahıll_ihn iyil~ind~n ~u m~U senem.in du~unu gösterir. lnırlltere ve Birtcııık 
on hır ayında bmır villiyeunde 4 mdil~l- devletler Montoire politikasının iııki~ı 
yon 032, 762 lira failalık temin e • seyri üzerinde hayale knpılm dnn, bit 
mi tir. keITe ipin ucunu kaçıran Mnrcşnl fc

---------------·------------------ tenin artık vaziyote hllldm olamıyacaJı; 
Ekmek istihkakları Mada!!askarda nı, mihverin her orzusunn boyun c(ınC 

·~' :zonındn kalacn~nı dUşUnmU lcrdir. 
deg"" İŞtİ rİ idi durum Mihver memleketlerine gelince, onlat 

dıı, Lavalin işbirllli politikasına sadakn· 
(Ba~tnro.fı 1 inci Sahifede) (Baştarah 1 inci Sahifede) tini MadnJ?Dskıır hadis inde alaca tı ka• 

lunmaktndır. Bu azalmanın yanlış tefsir olarak tellkkl edileceği hakkındaki rnrlnrla ölr.mck ni:vctlndodirlcr. FraD" 
edilmemesi bilhassa lazımdır: Yurdun Amerikan demecinden bilhassa memnu- ız hasveldlinin bu~ hu ustn B. Hitlcr ve 
buğday ve un stoklarını uzun zaman nuz. Gelen haberlere göre Madagaskar· Von Ribbcntropln görUsmck üzere Bet· 
halkımwn ihtiyacına yeter durumda daki Fransızlann ekserisi Degol taraf- Unc 1titti~i bile söyleniyor. Alınanyanın 
bulundurmak hükümetimizin başlıca tarıdır. şimdi elindeki bUUln tazyik va .. ıtatanıı• 
prensiplerinden biridir. Bu tedbir yok~ iŞGAL FRANSANIN DA müracaat eder<ık Vişiyi Anglo sn)a;oll• 
luktan ileriye gelmemektedir. Fakat LEHINEDlR Jarla harp haline oknınğa c:nlışııtast 
stoklan yeni mahsulün idrak günlerine Londra, 6 (A.A) - Taymis gazete- muhtemeldir. Vi i mihverin bütün tel· 
kadar ayarlamak bir u.nıret olarak mü- si baş yazısında şöyle diyor: Madaeaa- kinlerine kendini kaptıracak mı? . 
tala! edilmi§tir. kara yapılan llareket hiç bir suretle Bunu öğrenmekte geclkmiyeceğiz. Zı· 

Sonra yukardaki ekmek nisbetleri Fransaya, hatta Vlıi f'ransaıına bile bir ra bundan sonra hadiseler büyük sürat• 
dalın! olmadığı gibi, yakın günlerde ve tecavüz aayılamaz. Bu adanın Fransa le inkicıa{ edecektir. 
belki de önümüzdeki hafta içinde bazı hesabına i,ial alhnda bulundurulacağı Kanaatimizce, Madap k ar. mUtteCik· 
gUnlerde daha faz.la ekmek tevzi edilme- hakkında birleşik devletler reisinin ıöz- lerin taarruz stratejisinde bir b Iangıc:: 
si mUmkUn olacaktır. Fevkallde ahval. leri Ufi ve sailam bir garantidir. Fran- tır. l\lüttefiklcr düşmnnlanıun slirı>rizb 
de zaruretlerin icap ettirditf. bazı feda- sanın hakiki menfaatleri, eğer Madagas- darbeler indirmekte artık kendilerine 
kırlıklara katlanmanın hepimize d~en kar JaponJann elinden kurtarılırsa o za- tekaddüm ctnıclcrine meydan vernıc1' 
vazifeler olduğunu hep beraberce hatır- man muhfaza edilmit olcakbr. lfgalin istemiyorlar. Geren sene hür Fran.sızla· 
lamak mevklindey~ gayeıi Japonlann earba doğru genişle- nn Dnkara yantıklan hareket akim kal-

Bu azalma keyfiyeti karşısında ekme- mesine ve hareket sahaarını genişletme- nnşb. CUnkil İngiltere Vi i ile biisbiltüıı 
iin çeşnisi muhafaza edilecek ve hatta sine mani olmaktır. mücadele haline girrneği istemiyord11· 
iylleşecektir. iŞGAL T AFSU..A Ti VE BuJ!ijn böyle bir endiseye kıymet ver-

Ekmekler yine 600 gram olarak çıka. TAHMlNLER mediğl anlasılıyor. Şu halde Madagııs• 
rılacak, çocuk istihkakı 1,25 kuruşa, bü- Londra, 6 (A.A) - Royterin aııke- kann i ~ali tamomlanmca müttefikleriO 
yük istihkakı 2,50 kuruşa, ağır işçi is- rt muharriri Annalist yazıyor: Fransız batı Afrikasına, botta şimal Af-
tihkakı 6,25 kuruşa verilecektir. Herkes lngi1iz kuvvelerinin Madagaskara çık- rika imparatorluğuna karşı hareketleri· 
ekmeğini tarttırarak alncaktır. maaı günün en mühim hl\discaidir. Bu ni beklemek 1U7.1mdır. 

• adadaki Fransız garnizonu dağınıktır. j 'H 
Efımerı lstiltlıalıları esJıi İngiliz kuvvetleri Diyego Suvaroz üssün- SlZV E'J' 8 LGI 

den 1 7 kilometre uzakta bir noktaya 
haddine çılıarılacalı.. çıkmışar ve hu noktadan hücuma geç• 
İstanbul, 6 (Yeİıl Asır) - Şehrimizde. mlşlerdir. 

ki aH1kadarlardan öğrenildiğine ~öre bir Madagaskar umumi valisinin Vişi ıa
kaç giln sonra ekmek istlhkaklan tek- rafından tayin edlldiiine göre düşman
rar eski mikdar ve nlsbetler Uzerinden ca hareketler göstermesi tabii ise de 
verilmeğe başlanacaktır. garnizonun genç ıubayı ve erlerinin bi

Hırvat tayyarecileri 
Rus cephesine gldl~or .. 

Rusya harpler i 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ŞtMAL KEStMtNDE 
Cephenin şimal kesiminde kıtalarunız 

uzun zamandan beri hazırlanan cüretli 
bir taarruzla, düşmanın çemberi altına 
girmiş mühim bir Usle muvasall temini
ne muvaffak olmuşlardır. Burada düş
mana karşı koyan kıtalar General Şerer 
komutasında olup sayıca üstün dilşman 
kuvvetlerinin bir çok hücumlarına ce. 
saretle karşı koymuşlardır. 

Dl(;ER YERLERDE 
Bir mühimmat deposunun bombalan

ması üzerine Lcningradda şiddetli yan
gınlar çıkanlnuştır. 

Fin köylerinin bir çok noktalarında si
lahlı çeteler mahvedilmiştir. 

Laponya ve Mormansk cephesinde mu. 
harebeler devam etmiştir. Dilşman hü
cumlarını püskürttükten sonra kuvvet
lC'rimiz bir çok noktalarda taarruza geç
m~lerdi.r. 
Savaş tayyarelerimiz Sivastopol, Kerç 

yanm aduı ve Kafkasya kıyılannda as
keri tesisleri muvaffakıyetle bombardı
man etmişlerdir. 

AZAX SAHtLLERİNDE 
Bertin, 6 (A.A) - Asker! kaynaklara 

göre Bol:7evikler 3 Nisanda Azalt denizi 
sahillerinde bir yeıre ilci motörle asker 
çıkannı~tardır. Sahll muhafızlariyle bir 
çarpışma olınuş ve kısa sUren bu çarpış
madan sonra, dilşman yine deniz yollyle 
çek Um.iştir. . 

Orta kesimde taarruzda bulunan düş
man ormanlarda bir kaç mevzii ele ge
çirmek istiyordu. Kanlı kayıplarla pUs
kürtülmUştUr. 
DİôER CEPHELERDE 
Laponyada ve Murmansk cephesinde 

Sovyetler münferit hücumlar yapmışlar
dır. 

ALMAN HAVA H'OCUMU 
4 Mayısta Alman tayyarelerinin Kerç 

yanm adasına taarruzlarında yerdeki 
tayyareler tahrip edilmiş, dört bin toni
H\toluk bir gemi ciddl hasara uğratıl
mıştır. 

Moskova, 6 (A.A) - Royter: DUn ge
ce Sovyet kaynaklarından alınan do~ 
haberlere göre 3 Mayısta tahrip edilen 
düşman uçaklarının sayısı 25 değil 30 
dur. 4 Mayısta 125 Alman uçağı tahrip 
edilmiştir. Biz 8 uçak kaybettik. 

ESKtPOLONYA 
UMANI BOMBALANDI 
Moskova, 6 (A.A) - Royter Aj::ı~ı 

bildiriyor: 
4 Mayısta İngiliz uçakları Polonyada 

Gıdınya limanına hücum etmişlerdir. LL 
man tesisleri ile oradaki gemileri bom
balamıştır. 

FtN TEBLlôİ 
Helııinlti, G (A.A) - Fin resmi tebli

ği: Doğu cephesinde bir Sovyet taburu 
Lohi bölgesinde mevzilerimize girmiştir. 
Düşman derhal kuşatılmış ve bu kuv. 
vcl imha edilmiştir. Sovyetlcr 500 ölil 

ze düşmanlık göstermeleri ihtmali yok· 

Agram, 6 (A.A) - Hırvat devlet 
rcisi doğu cephes:ne giden Hırvat tay· 
yareciler grubunu kabul etmiştir. 

tur. Bununa beraber Vi~ tn rafından se- -;iiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiii; 
çilen valinin telkinlerilye az da olsa bir .ııı 
mukavemetle karıılaııtacaktır. rEŞEKKVR 

Garnizonun kayde değer bir hava Ani vcfatiyle bizi en büyük elem 
kuvveti bulunduğu şüphelidir. Buradaki ve kederlere garkeden pek aziz kıy
tayyareler Cibutiye seferler yapmakta metli oğlumuz doktor Kemal Tahsin 
idiler. Şmdi adada buunıalar bile lngi- Soydamın cenaze meractlmine ve bi
liE çıkartma hareketini himaye eden ze samimt tfiz!yetlcrde bulunmak su
hava kuvvetlerimize karıı koymaları retiyle gösterdikleri yilhck alaka 
şüphelidr. Yerlilere gelince kuvvetleri- ve hissiyatı insaniyeden dolayı muh
mize dü~manlık göıtermiyecekleri tabi- terem Belediye reisi ve chir meclisi 
idir. llzaları ve bütün doktor avukat ar-* kadaşlariyle merkez vo Karşıyaka 
Fransız mulıavemetı Parti ve Halkevi heyetleriyle men-
artıvor- sup olduğu tümen subaylarına ve 
Londra, 6 (A.A) - Ofi bildiriyor: Sa- Karşıyakanın güz.ide zevatı muhte-

IAhiyetli kaynaklar Madagukarda Fran- reme.sine en samimt şükran ve mln· 
sız mukavemetlnln arttığını bildiriyor. netlerimizi sunan%.. 
İngilizler çıkartmadan beri 32 kilometre Babası : Tahsin Soydnm 
ilerlemi§lerdir. Ana.!11 : Fahrive Sovdam 

- --.%'W'u oııw•O""""""'-

H a V 8 hücumları 
(Baştarab 1 inci Sahifede) 

Gece avcılarımız ve uçak aavar ba
taryalarımız 3 lnııiliz bomba uçağını 
d üoürmiittür. ' 

Hava kuvvetlerimize bağlı hafif bom
ba uçaklanmız bir İlliiliz sahil ,ehri olan 
F ollteıtonda demiryolu teıiılerini bom
balamıtlardır. 

Londra, 6 (A.A) - Bu abah iki 
düşman uçağı cenubi doğu kıyııında bir 
şehre hücum etmiıtir. Bunlar hem bom
ba atmıılar, hem makineli tüfek atetl 
açmışlardır. Bazı hasar ve insanca kayıP'" 
lar vardır. Kurtarma ekipleri hemen ça· 
Iıımalanna başlamışlardır. 

Londra, 6 (A.A) - Dün gece lngil· 
tere Uzerinde liç Alman bombardıman 
tayyareıi daha dü9ürülmUgtür. Bu ıu
retle düşUrülen tayyarelerinin yekünu 
yediye çıkmıştır. 
İSVECE CIKAN İNGlLtZ 
PlLOTLARI 
Stokholm, 6 (A.A) -Trondhayma hU

cum eden İngiliz hava kuvveilcri pilot
larından 9 kişi !sveçe çıkmıştır. 

vermiş, taburun kumandanı ve elli as
ker esir edilmiştir. Fin kuvvetleri karşı 
taarruza geçerek bu kuvvetin geride bu
lunan alayla irtlbatını kesmiş ve alayın 
ağırlıklarını tahrip etmiştir. 

24 Nisanla 5 Mayıs arasında Fin kıta
tan bu bölgede 100 Sovyet hücumunu 
pUskUrtmilştür. Dilşman bu deovrede 
binlerce ölil vermiştir. Alman topçusu 
ve Alman pike uçakları iki yerde dilş· 
manı ağır kayıplara uğratmıştır. 

Cephenin diğer kesimlerinde kayda 
değer ehemmiyetll bir şey olmamıştır. 

Hava kuvvetleri cenup kesiminde düş
manın sığındığı köyleri bombalıyarak 
bilyilk yangınlar çıkarmışlardır. Bir mü
himmat deposu havaya uçurulmuştur. 
Ladoga gölünde bir Sovyet uçağı bulun
muştur. Bunun sahil topçumuz tarafm
daıı dtijüriildüğU anlaşılm~tır. 

Ki SACA 
••••••• 

PENSE GOZLCIK 
Eczacı Kcnna.l K. Aktq 

Bugünlerde gözlük eksikliği pek bü
yüktür. Hele pembe gözlük bulmak im· 
kim hemen hemen hiç yok gibi.. Va• 
pur dumanı gözlUkler ortalığı bulanık 
görmek bakımından revaçta olsa gerek.. 

Gözlük UZlUl bir tarihe sahip değildir. 
150 sene evvel dünyada gözlUğü bilen 
yoktu dense yanlış olınaz. Acaba dede
lerimiz rüyet eksikliğini nasıl tadil eder
lerdi diye düşünüyorum.. Zavallılar el
liyi buldular mı, başkalarına okutur din
lerlerdi hiç şüphe yok .. 

Keyfi yer!nde, zevki denkli olanlar 
ötedenbcri gözlerine pembe gözlük ta· 
karlar, etrafı, hadisatı, ahvali, istikbali, 
her ~yi pembe, şafak renkli, ümitli ve 
neseli görürlerdi. Bu cins gözlükleri en 
çok gençlerin giizlerinde görürdük. bil
hassa genç fi.şıkların.. Şimdi bakıyorum 
da hAdisat gençlerin gözlerine de pembe 
camlar takamıyor. Dumanlı gözlük re
vaçta oldukça gençlere acıyorum .. Vakıa 
onların ruhlarında yanan neşe gözlerin· 
de parlar, parlar amma şafak renkli 
ufukları ne do olsa bulamıyorlar. 

Benim çocuklul{umda mavi göilUk 
modası vardı, hatta zamanın mnruf şan• 
tözil ıPcruz• hanım şöyle bir de kanto 
söylerdi: 

Mavi ~özlük takarım 
Giize11ere baknn m 
Güzel bana bakarsa 
Bir temenna ~aknnm 

Dedijtim gib! bugünUn gençliği mavi 
ve pembe götlUk değil, dwnanlı götlUk 
modasına rastladı. Serde gözlUkçUlü.k 
var, IM bana dUşUyor, inşnaltah pembe, 
yaz gözlükleri ino:anlığın gözlerine biz 
Türk gözlükçUleri takacak. yannın pem• 
be ufuklarını bizler işaret edecek, mUj .. 
deliyeceğiz inşaallah .. 
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''Ankara,, da patlıyan bomba davası Borsa 
Nafia miidürliiğünden: 
Nafia dairesi muamelat odasında yaptırılacak 1185 lira 75 kuruı keşif bedel· 

li doıya konulmasına mahsus sabit yerli dolap 28/4/19-42 tarihinden itibaren 
15 gün müddetle pazarlığa konulduğundan isteklilerin 2490 sayılı kanunuo 
hükümlerine göre hazırlıyacakları 69 liralık muvakkat teminat mcktuplariyle 
birlikte 13/Mayıs/ 1942 çarııamba günü saat 1 1 de Nafia müdürlüğünde müto-(B~ tarafı 2 inci Sahifede .• ) .. 

rnay4ten ibarettir. Bunun böyle oldugu· 
J\u teyit eden cihetler çoktur. Dinlenen 
tahitlerden hiç biri bir 11uikast teşebbüsü 
tertibinden bahsetmemi§lerdir. Hatta 
Abdurrahmanla Süleyman dahi tama
tniv]e bir ıui1cast tertibinden haberdar 
olduklannı beyan etmiyorlar. Süleyman 
:111t tahkikatında vermiş olduğu ifadeler
de hu huıuıta Ömere ianatta bulun· 
nıaktadır. Duruımada katiyetlc anl~ı
lıyor ki Süleymanın ifadcai kendi
sinin d('ğildir. Zira mahkemedeki bü
tOn suallere ·Benim bu hususta bir fik· 
:ıim yoktur, aklım ermez• cevabını ver
di. Suallere cevap vermekten istinkAfı 
kendisinin bir ajan olduğunu, bize iftira 
~tti&l gösterir. Hiç bir hakild ve huk~
lrt kıymeti olmıvan SUleymanla Abdur
l'abınanın isnatlarından başka bütiln 
doayada bizim suçlu olduğumuza dair 
h~ bir emare ve delil yoktur. Bu ifade
ler ancak kendilerinin, başkalarının ira
des!yle hareket eden ajanlar olduklarını 
İsl:>at eder. Ortada suikast teşebbUsü 
Yoktur. Suikast tasnii vardır. 

Sonra, infillk yeriyle infilflkın hedef 
tuttuğu söylenen şahsın o anda bulun
duğu mesafe kat'ivetle tesbit Pdilmemiş
tir. Hedef tutulduğu farzcdllcn phsı 
inf!1Aktan sonra sapa sa~lam ve tam sıh
hatte olarak o sahadan 100 metre uzak
hiında bulunan otomobiline binerek sağ 
\7e salim sefarethaneye gitmiş, işine de
vam etmiştir.• 

PAVLOFA BENZİYEN ADAM 
Pavlof Sovyct İstanbul baş konsolos

luğu şoflSrU MeclQbun da şahit olarak 
dinlenmesini rica etmiş, MPclClbun ken
diai (Yani Pavlof) zannedilerek lstan· 
bul zabıtası taraf:ndan bir iki defa tev
kif ec:llMfltlnl söylemiş ve şöyle de:miştlr: 

• - E~er ben iddia edildim Ş(lbi o ta
rihlerde sokağa çıksaydım Meclöbu de
ğil, beni vakalamalan icap ederdi..• 
KORNİLOF, KİRKOR VE öJENf 
Pavlofun bu slSzlerinden sonra, vakit 

Reciktiğinden saat 14.30 da muhakeme~ 
Ye devam edilmek üzere birinci celseye 
nfl-.,.vet verilm~. 
Öğleden sonra ikinci celsede Kornilof 

söz almıs ve demiıtir ki: 
c - Kirkor hakkında verilen adli tıb 

raporu bence bu şahitlerin aklından zo. 
l'U olduğu hakkındaki sözilınil teyid eder. 
Buna ra~en iddia makamı şahitli~ni 
kabul ediyorsa benim hem Kirkordan, 
hem de Öjeniden soracak sua11crim var
dır. Sahlt olarak dinlenmelerini isterim.> 
Bundan sonra Kornilof yanlış geçen ba
zı ibareleri tashih ettirmiştir. 
MUteakıben, Abdurrahman Sayman 

hakkında htanbul zabıtasından gelen 
tezkere okunmuştur. Bundan Abdurrah
nıannı TUrkiye ve Yugoslavya hakkında 
knli ve fili bir hali ve propagandası tes 
'bit edilmediği, bir iki aTkadaşı tarafın
dan Abdurrahmanın sol fikirlere müte
mayil oldui!undan bahsedildiği, talebe 
yurdu mOdUrtıniln de Abdurrahmanın 
çok zeki, çalışkan ve çekingen tabiatlı 
olduğunu beyan ettiği yazılı idi. 

TABANCA NEREYE 
SATILMIŞTD 
Bwıdan sonra iddia makamı mahke· 

rneye bazı evrak ve vesikalar tevdi etti. 
Bunlardan birinclai Berlin büyük elçili
ğimizdcn, bombanın patladığı yerde kı
rılmlf halde bulunan cValter> markalı 
ta'>ancanın utıldı2ı yere dair gelen tez
kere idi. Bunda 78190 numaralı taban
carun 2 7 haziran 1940 tarihinde Rega
'da Arvenyan Ekonomisyon ticaret evi
ne teslim edildiği bildiriliyoTdu. Taban
ca üzerindeki 8 rakamının 3 olmuı ih-
1.imaline kartı 73190 numaralı tabanca
nında nereye satldığı tahakik edilmiş ve 
bunun lran ordusu namına f sviçrede 
Brende mübayaa bürosu tarafından yapı 
lan .;,,arif üzerine Berlinde Iran büyük 
elciJiğinde ordu mümcuillne 25 mayıs 
1940 da teslim edildiği öğTenilmiştir. 

FON PAPEN HAKKINDAKi 
RAPORLAR 
Fon Papenin kulağındaki anza hak

kında verilen muvalcltak ve kat' t rapor
lar okundu. Buna göre Fon Papenin sol 
kulatmda küçUk bir Arıza kalın1' ve 
iıltme derecesi Uçte bir nisbetinde azal. 
nııstır. 

ÖMERİN ESKİ İSTİF ASI 
Daha sonra, Ömer Tokatın evvelce 

~ıştığı Mercan maliye tahsil şubesin
C!ekı 40 lira ücretli tah.!il tebliğ memur
luğunu bıraktıluıa dair i.stifanamesi 
olnmdu. 
ÖMERİN BABASINI İTALYANLAR 
TEVKİF Mi ETMİŞLER? 
Abdurrahmanla Ömer hakkında 'Os

ktıp konsolosluğumuzdan hariciye veki
lett kanaliyle yapllan tahkikat evrakı da 
iddia makamınca mahkemeve tevdi edil
di 'OskUp komolosumm ~t Karabu
dakın imzasını taşıyan bu evrakta deni· 
liyol'du ki: 

.o.,. .. r aslen Geylln kazasının Dovi
can nahiyesi hallrından iken Üskünte 
Yerleşmiş ve muallimlik mesleğinde bu
lunmus olan Halidin oğludur. Halit el
.Yevm İtalyan işgalinde olan maskatı -re
sine dönmUştUr ve Arnavutluk memuru 
olarak nahıye müdürlüğü yapmaktadır. 
Suikast hAdisesinden sonra İtalyanlar 
'tat-a!ından tevkif edildiği rivayeti bu-

BVGUH LALEDE 
YAZ FIATI 3 FİLİM 

1-TÖRKÇE 

JnJıılôp Kahramanı 
2-TtJRKÇE 

YJLDJRJM ALAYJ 
J • llint Aucı Alayı 

Z İNCi GUNGADİN 
J • RENKLİ MllD 

lunmakta ise de bu cihet tahkik edile
memiştir. Suikastçı ÜskUpte iken baba
sının b!r kadınla gayri meşru münase
betine kızarak b:ıbasını öldünncğe de 
teşebbüs etmiştir. 

ABDURRAHMANIN MAZlSi 
VE AİLESİ 
ömere ve diğer Osküplü bir kaç Türk 

gencine komünizm aşılıvan Abdurrah
mandır. Abdurrahman Türkler arasında 
faal bir surette komünist propagandası 
yapar, tatillerde Oskübe gelerek kır iç
timadan tertip edermiş. 1940 senesi ya
zında son gelişinde yine böyle bir top· 
lantıda harp vaziyetinden bahisle bo
ğaz.1ann Rusyanın elinde bulunması lü
zumundan bahsetmiştir. Bu içtima dola
yısiyle Yugoslav zabıtası tarafından hak 
kında tahkikata geçilince pasapoTtonu 
alıp Türkiyeye dönmüştür. Abdurrah
manın babası mnhallebicilik yapan hacı 
Ragıp adında ve iyi tanınmış bir kimse
dir. Abdurrahmnnın telkinntına kurban 
olanlardan biri de amca zadcsidir.. Ko
münistlik faaliyeti yüzünden Bulgar di
vanı harbincc ölüm cezasına mahkum 
edilmişse de cezası kral Bor!s tarafın
dan rnii('hhP-t kii,..eüe tnlwil l"flilmic:ti,., . • 

ABDURRAHMAN REDDEDİYOR 
Usküp Konsolosluğumuzdan gelen bu 

maıftmatın okunması Uzerine Abdurrah
man, ismi Han.di olan amcasının oğlunu 
940 tarihinden beri ~örmediğini, Ömere 
kendisinin değil, bilakis Ömerin kendisi
ne müessir olduğunu,. ÜskUp konsolosu
nun tahkikatını kabul etmediğini, bil
hassa boğazlar hakkında kendisine vaki 
1snadı ı:;iddetJe reddettiğini sövledi. 

PAVLOFUN AVUKA'ITAN 
ŞtKAYETt 
Pavlof söz alarak Abdurrahmanın 

avukatından şikayet etti ve şöyle dedi: 
• - Maznun müdafaadan ziyade 

Beni ittihama çalışıyor, müddei mevkiin
de imiş gibi tavır takınıyor. Mahkemede 
iddia makamını güzide Türk hukukçu
lan iş~al etmistir. Cemil Altay ve Kemal 
Bora her halde kendisinin beceriksiz 
yardımına muhtaç değildirler. Bundan 
başka Rus halkına karşı kabulü caiz ol
mıyan çıkışlarda bulunuyor. Türk milli 
kurtuluş mücadelesinin ilk gününde 
perçinleşmiş bulunan Türk - Rus dost
luğunu hatırlaması dahi avukatın bu 
usulsüz ve nezaketsizce hart'ketine ma
ni olmak icap ederdi.> 

Pavlof Sovyet edipleri hakkında geçen 
celsede söylediği sözlC're de temasla avu
katın bu sahada tamamen cahil olduğu
nu sözleriyle ıspat ettiğini iddia ve mah
kemenin kendisine ihtarda bulunmasını 
rica etti. 

Avukat ta mukabeleten söz söyledi. 
KORNİLOFUN SUALLERİ NE? 
Bu münakaşadan sonra ınüddciumu

mt muav!.ni Kemal Bora Korniloftan 
Kirkorla Öjeniye neler soracağını söy
lemesini istedi. 

KornUof Öjeniden sordurmak istedik
lerini saydı. Kirkordan sordurmak iste
diğini söylemedi. 
MÜDDEİUMUMİNİN CEVAPLARI 
Müteakiben Kemal Bora talepler hak

kındaki mütalbsını şöyle dermeyan et
ti: 

• - Yorgi Pavlof, ilk celseden itiba
ren bizi alıştırdığı mugalatalara bugün 
yeniden başlamıştır. Tamamen bir saf
satadan ibaret kalmağa mahkı1m bulu
nan mugalatalann bugün bir şaheserini 
verdi. Kendi tabiriyle hukuki ve hakiki 
Mç bir değeri olmıyan bu sözleri guya 
adalete hizmet emeliyle söyledi~ini ifa
de etmesi de bizi aynca müteellim et
mi.stir. 

Pavlof un ~eytani tabiye i1e tahkikatı 
yanlış yola sevketmek istediği muhak
kaktır. Söze başlarken mutadı veehile 
ceza usulü kanununun bir maddesi ihlal 
edildiğinden bahsetti. İnkar edilemez k! 
evrakın mahkemeye tevdünden sonra 
her ilcisi de müdafaa hakkından en ge
niş sekilde istifade etmişlerdir. 

EVVELA İNKAR VE SONRA ... 
Yüksek nazarınızdan kaçmamış bu

lurunalıdır ki her Hci maznun işe evvela 
inkirla baslamışlardır. Fakat gün ~ibi 
görünen hakikat karşısında inkarda kal
manın hiç bir kıvmeti olm~cağını an· 
lamış olacaklar ki şahitlerın ifadeleri 
arasında mübavenet varatmak hevesi
ne kapılmışlardır. Buiıda da fayda elde 
edemevince bu sefer başka yola sap
mıcrlıı'"<iır. 

öMER.tN SO'NNETStLtöt VE BEN1 
Pavlofun iddiasına göre ömerin her 

hayat olması ölüniln Ömerdcn başka bir 
sahıs olınası 18zımdır. Raporda görülen 
Ömerin yasına ve boyuna dair mütalaa· 
lar tahmini ve ihtimale dayanan izah
lardan ibarettir. Beri taraftan katiyetten 
bahis noktalar vardır ki Pavlof şeyani 
t..'\bivesivle l-i1ilti,ar., hiç bunlara temas 
etmemiştir. Meseli Ömerin sünnetsiz ol
duğuna saplanıp kalmıştır. Ömerin şah
siyetini tesb1t eden alnındaki bene hiç 
temas etmemiştir. Abdurrahmanın, Sü
leymanın, Toros oteli müstahdemlerinin 
ayn ayn bildirdikleri gibi Ömerin iki 
kaşı ortasında bir sis tabakası vardır ki 
bu alın kısmı elde edilen parçalar ara
sındadır. Pavlof csUnnet olmak Müslü
manlığın bozulmaz bir kaidesidir.> di
yor. Bu noktada kendisiyle hem fikir de. 
ğilim. Hatta iki ay evvel yüksek mahke-

BUGUll 2'AHDA 
2-TÜRKÇE FİLİM 
ı · Atlas EJıspresl .. 

TÜRKÇE 

2 • Günahsız Katil 
TÜRKÇE 

J • RENKLi MiKi 

F t A T L A B: DUHULİYE 
BÜYÜK, KCÇÜK 10 kuruş .. 

ÜZÜM 
menizde göriilen bir ırza tesaddi dava- 83 Ahmet Halth · 48 
smda Müslüman ve Türk olan Behlül 51 t Alunet !Uuhtaı· 50 

51 
53 
48 adında bir m:wnunun sünnetsiz olduğu 35 Öztürk 48 

tesbit edilmiştir. Kaldı ki ömerin sUn- 169 i Yek6n 
netsiz olduğu tenasül uzviyle sabit olmuş 195887 i F..ski yekUn 
iken bunu lzmirdeki ha1asiyle eniştesin- 19r.n57 Umumi yekfuı 
den sordurmak istemesinde hiç bir ame- No. 1 47 50 

48 50 
51 

li fayda yoktur. No. 8 
PARÇALANA.ı.~ ADAM No. 9 

53 öMERDtR No. 10 
İnfilakta berhava olan şahıs katiyetle No. 11 

teshil edilmiştir, bu şahıs, kendilerinin İNCİR 
58 

suç ortağı bulwıan Ömer Tokadır. ta ken- 83 İsak N. Barki 
disidir. 155G65 E.<;ki yckiın 

29 33 

BAVULLAR VE TABANCA 155748 Umumi :'\·eklin 
Pavlof, ömerin bavullariyle hiç meş- ZAHİRE 

gul olmadığımızı söylüyor. Bu bavullar 70 Ton Su.<;am 
arkasında bir hayli yorulduk, bavulları -•----

57 59 

bulamadık. Her şeyi ince teferrüatına Meralılı Şeyler 
kadar tesbit eden bu iki suçlunun, bu iki 

Ö . b 11 ••••••••••••• yaman maznunun menn avu arını 

ortadan kaldırmayı temin etmeleri de Kdlnatın azameti! 
muhtemeldir. Bu bavul1ann kendilerin- Arzımıza en yakın yıldızların bizden 
de olması dn mUstebat değildir. Hadise-

1

40,000,000,000,000 kilometre uzak oldu
de kullanılaı.-ak tabanc~ numa.ras~~n iki ğunu söylüyorlar. 
ay evvel silinmesi dahı kendılerının ne tngilterede büyük bir iplik fabrikası 
kadar basıret ve ihtiyatla hareket ettik- vardır ki tabii zamanlarda bir günde 240 
lerini gösterir.> milyon kilo metre uzunluğunda iplik çı-

MUHAKEME UZAMAMALI karırdı. !şte bu fabrikanın her gün bu 
Kemal Bora Komilofun talepler!ne de kadar iplik yapmak şartiyle bir senede 

temasla onun gösterdiği şahitlerin de 310 giln çalıştığı farzolunursa, dünya. 
dinlenmesi muhakemeyi uzatmaktan mızdan uzatılacak ve bize en yakın yıl. 
başka bir netice veremiyeceğini söyli- dıza varacak uzunlukta ip imal etmesi 
yerck bu taleplerin reddini istedi. için tam 500 sene uğraşması lnzım geldi. 

KARAR ği hesap edilmiştir. 
Hakimler heyeti müzakereye çekildi.. 

Bir müddet sonra salona gelerek kara· :m11111111ıı•ı11111111111111tı 111111111111111111111111111!: 

rını tefhim etti. = Ankara llacl vo~n § 
Bu karara göre. tahkikat evrakının _ - _ 

münderecatına ve duruşma safhasına ve - T -
Süle rmanın vaziyetinde halen bir te- : BUGUNKU NESftlYA ~ 
beddill bulunmamasına, tevsii tahkikat 51ııııııııııııııı111111ııııuııııımı1111111uııııı1111111f; 
hakkında Pavlofla Kom:lof tarafından 7.30 Program ve memleket saat ayarı, 
gösterilen sebepler yerinde göriilemeyip 7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
bu taleplerin kabulü halinde duruşmayı Müz!k pl. 8.15 _ 8.30 Evin saati .. 12.30 
uzatmaktan başka bir fayda temin ede- Prngram ve mcrr.1eket saat ayarı, 12.33 
miyeceği kestirilmesine mebni Süleyına- Müzik : Karışık makamlardan şarkılar, 
nın tahliye talebi hakkındaki isteğ:nin 12.45 Ajans haberleri 13.00 - 13.30 Mü
reddine ve diğer maznunların da mev- zik : Şarkılar 18.00 Program ve memle
kuflyet hallerinin devamına karar ve- ket saat ayarı, 18.03 Müzik : Çifte fasıl 
rilmi$tir. Şahitlerin getirilip d'.nlenmesi 19.00 Konuşma (Dış politika hadiseleri) 
de kabul olunmamış, yalnız iddia maka- 19.15 Müzik pi. 19.30 Memleket saat aya
mının talebi vechile berber Süleymanın n ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Hal
Adapazarına ~idıp kendilerinden bavul- kevi Folklor saati .. 20.15 Radyo gazete
lnrı aldığı Celal. Ziya ve Bergüzardan si 20.45 Müzik : Şarkı ve türküler 21.00 
hak:lrnten Üsküpten böyle bir bavu\ ge- Ziraat takv!ıni 21.10 Müzik : Şarkılar .. 
tirmiş olup olmadıklarmın istinabe su- 21.30 Konuşma (Kahramanlar saati ... ) 
retiyle sorulması kabul edilmiştir. 21.45 Müzik : Radyo senfoni orkestrası .. 
Adnoazarına bu hususta telgraf çeki., 22.30 Memleket saat ayan, ajans haber-

lecektir. leri ve borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki 
DURUŞMA ÇARŞAMBA YA KALDI program ve kapanış. 
Duruşmaya önümüzdeki çarşamba 

günü saat 9 30 da devam edilecektir. 

MukaddtAr akih~t 
- --o-- -
(B~tarafı 1 inci Sahifede) 

ti yapıldığını bildiren tebliğin n~rinden 
sonra saat 3 de bildirilmiştir. Koregldo
run hangi şartlar altında teslim olduğu
na dair hiç bir haber verilmemiştir. 

Cebu Dago ve !iyon adalarında savaş 
devam ediyor. 

TFSUM OLMADAN EVVEL 
Va§İngton, 6 (A.A) - Harbiye na· 

zırlığı bildiriyor: Filipinlerde general 
Vemrayt salı gecesi Japonların Korcııi
dora asker çıkardıklarını bildirmiştir. 

Vaıington, 6 (A.A) - Amerikan 
aıkeri sözcüsü Korogidor adaaına yapı
lan Japon asker çıkarması hakkında 
ııunlan söylemiştir: 

c - Korkarım ki kahramanca. gös
tcrilmiı olan mukavemetin artık sonu 
gelmiştir.> 

B. RUZVETJN MESAJ( 

TEŞEKKÜR 
Birliğimize mensup kahveciler cemi

yeti idare heyetinin kahveci esnafına 
tevzi ettiği knhvelerin boş çuvallanmn 
satışından hasıl olan seksen lirayı birli
ğimiz dispanserine teberrü ettiklerinden 
kendilerine alenen teşekkilr ederiz. 

C. H. P. İşçi esnaf cemiyetleri birli~i 
reisi Hasan Yiğit. 2534 (1087) 

KARŞ JY AKA 
MAKBULE KEBARE 

Dikiş yurdunun mezuniyet imtihan
ları sona ermiş, kış devresi talebeleri 
yük.~ek derecelerle mezun olmuşlardır .. 
Yurdun sergi.si b!r çok ziyaretçiler tara
fından gezilmekte ve çok beğenilmekte
dir. İzmirin her köşesinden gelen bu zi
yaretçiler kısa bir zamanda hazırlanan 
bu sanat eserlerini takdirle seyrederek 
yurdun defterine çok kıymetli hatıralar 
kaydetmektedirler. Srgi önUmUzdeki 
pazar günü akşamı kapanacaktır. Yeni 
devre için talebe kaydına da ~lanmış
tır .. 

ADRES : Karşıyaka Yemişçipaşa 
sokak No. 5 

7 8 (1089) 

§ekkil komisyona müracaatları. 1 7 2357 ( 1030) 

r 

Doyçe Oryent 
f>RE S D N ER B A N K 

bank 
ŞUBESi 

1ZM1 R 
Merkem : Hl!JtU.N 1, 

Almanyada 175 ,ubesi mevcattul'- ' 
sermaye ve ihtiyat akçesi 

J7 ı,500,000 Rayllsmarıı 
rDrkiyede ~ubeleri: lSTANKUL ve lZMlR 

ML<ıarda ~ubeleri : KAHIKt. Vt. lSKt.:NUl!ltlVE 
Ueı türlü banka n1uamelalJm ita ve k.abuJ eder. 

Vilciyet Daimi Encümeninden : 
1 - idarei hususiyci vilayete ait ödmiJ kazasa nın Gölcük yaylalll\da kain 

otelin 1 / Haziran/ 942 tarihinden 31 /Mayıs/942 tarihine kadar 3 senelik ica .. 
n aleni müzayedeye çıkarılmıştır. 

2 - Üç senelik muhammen kira bedeli 1500 liradır. 
3 - Müzayede müddeti 7 /Mayıs/942 tarihinden itibaren on bet gün olup 

eon gün olan 2 1 /Mayıs/942 perşembe günü saat 1 O da viliyct daimi encü
menince haddi layık görüldüğü takdirde ihalei kat'iyesi icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdan 1 12 lira 50 kuruıtur. 
5 - Kira §aTtlarını öğrenmek isteyenler her gün Muhasebeyi huauai.ye vari

dat müdürlüğü ile ödemiş Muhasebeyi hususiye memurluğuna müracaat etme-
leri ilan olunuT. 7 12 2525 ( 1085) 

Jzmir c. Müddeiuınamlliğlnden : 
lzmirdc ihdas olunan milli korunma müddeiumumi 25 lira maaılı ve aynca 

30 lira tazminatla bir adet zabıt katipliği açılınııtır. 
Memurin kanunun 4 cü maddesinde aayalan evsaf ve ıcraiti ve liae mezunlan 

olanlardan devlet hizmetinde bulunup kanunen 25 lira maa11 alabilecek der~ 
ccdc bulunan taliplerin heman İzmir adliye encümenine müracaatları ilan 
olunur. 2533 (1086) 

T1REASL1YE 
CtNDEN: 

HUKUK HAK!MLl- tZMtR 1 NCl tCRA MEMURLU. 

Müddei Tire istasyonunda makascı 
Mehmet Ali Çaylak vekili Tire avukat
larından Ahmet Gündoğdu tarafından 
lzmirde Karatav Kırk merdiven ara so
kak 20 sayılı evde Mchcct kerimesi ve 
Mehmet Ali !tansı Hatice Çaylak aley
hine Tire Asliye hukuk mahkemesine 
müracaatla müddeiaeyha Hatice ile dört 
senelik kan koca olup kanunu medeni
nin kendisnc tahmil ettği kanlık vazife
lerini ifa etmediğinden mezburenin da
vacı kocası Mehmet Aliye karşı sadakat 
ve müzaheretle mükellef iken bu kanu
ni ve ahlakı vazfclcrini yapmadığı müd
dei aleyhanın baııkalariylc tesisi müna· 
sebete başladığından bu yüzden taraf
lara arasında müşterek hayatın çekilmez 
bir hale gelmediğinden ve saireden bah
sile ikame eylediği bofi1nma davasının 
cari muhakemesinde: 

Müddcialeyha tayin olunan duruş· 
maya gelmediğinden hakkında mahke
mece gıyap kuan ittihaz edilerek iz.
mirdeki ikametgahına gönderldiği hal
de mezkur ikametgahı terk ederek sem· 
ti meçhule gittiği ve yerini mahkemeye 
bldirmediğinden gıyap kararının mah
keme divnnhancsne ilsak edilerek teb
ligatın Jzmirde münteşir Yeni ASJr ga
zctcaile Umma ve duruımanın 13/ 5/ 
1942 çarpmba günü saat 1 O a talik edil
diğinden yapılan muameleye müddci
alcyhanın beş gün zarfında itiraz etme
si akıi takdirde bir daha mahkemye ka· 
bul olunmayacağına dair hultuk usulü 
muhakemeleri kanunun '402 ve 405 inci 
maddelerine tevfikan tebligat makamı
na kaim olmak üzere keyfiyet ilan olu-
nur. 2508 (1084) 

CUNDAN: 
Traaca köyünden Veli oğlu Halilln 

Mehmet Cemale olan 2500 lira bor 
cundan dolayı merhum Trasca köyün 
den kuru dere mevkiindc üç tarh yol ve 
bir tarafı sahibi senet ile mahdut bağ 
haline ifrağ edilmiş içinde su kuyusu ve 
eşcan müsüireden badem; incir, zeytin 
gibi ağaçlan mevcut beher dönümü 20 
şer lira kıymetinde 16 dönüm tarla ve 
kurucu ova mevkiinde ve niafiyet üzere 
iki tapuya merbut şarkan Bahtiyar oğlu 
İbrahim garben Hacı Hasan oğlu lsma• 
il şimalen Mehmet oğlu lsmail cenuben 
Ayşecioğlu Mehmet Ali ve Havva ile 
mahdut kıraç tütün ve hububat ecrine 
elverişli beher dönümü 20 lira kıymet 
li 18 dönüm tarla ve yine kuru dere 
mcvldinde tapu kaydına göre ıarkan ve 
garbcn tarik şimalen Emin tarlası ccnu
ben mer' a. ile mahdut va iyet zabıt va 
rakasına göre şarkı dağ blunan ve be
her dönümü onar lira kıymetli ve içinde 
bir çam aiacı mevcut ve zerriyata el 
verişli on dönüm tarla 13/ 6/ 942 tari 
hine müsadif cumartesi günü saat on 
ikide lzmir birinci icra daireunde ber
vcçhi ati şerait dairesinde açık arttırma 
suretiyle paraya çevrilcce~tir. Arthrma 
şartnamesi 1 / 6/ 942 tarihinden itibaren 
9251 numara ile her keıin göremeai için 
açıktır. 

1 - Muayyen olan günde arttırmaya 
iştirak edeceklerin arttırma şartname~ 
ni okumuş ve lüzumlu malumatı almlf 
ve taınamını kabul etmiı sayılırlar. 

Arthrmaya iştirak için % 7,5 pek ak 
çcsi vcrilmeei şarttır. 

2 - Her bir par~.a gayri mcnkülun 
ihalesi \içer defa münadinin nidasından 
ıonra yapılır. ihalenin yapılabilme1 

J a ~ iç.in 1u.tt~rma .. bdcdclirun imubha.m.mden1dkıy Hirincı sınıf mütehassıs Doktor .. , met erının yuz e yetm ı cıını o ur 

D Alı wr AAıf ~1 ması lizımdır) Bu §art tahakkuk etmez 

1 
emil' n.cunftl-s a ıe en çok arttıranın taahhüdü bak.1 kal 
Cilt ve Tenasül hastalıklan ve mak üzere arttırma 2 3/ 6 / 942 tarihine 
t.:Lt:KTRİK Tl:illAVİLt.'K.I müıadif salı günü ayni saatte ve ayni 

Biriaei Hevler Soka!°' No. 5~ .. lzmh' mahalde yapılma üzere temdit edilir. 
Elhamra Sineması arkasmdaki mu- ikinci uttırmada da böyle bir bede 

Va;,ington, 6 (A.A) - B. Ruzvelt 
mesajında düşman uçaklannın ve top
çusunun ıiddeti artan hilcumlan karşı
eında müdafilcTin kahramanca mukave
metleri birleşik devletlerde hayTanlıkla 
takip edildiğini ve bütün dünyaya paT· 
lak bir sebat ve fedakarlık örneği veTil· 
diğini bildirerek diyor ki: 

f ayenehanesinde hastalannı kabul elde edilmc"•e borç 2260 numaralı ka xıaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .... 

c Bu ümitsiz durumda döiütcnlerin 
azmi ve sebatı burada deniz tezglhla
nnda, harp Fabrikalarında çalışan itçi
lerin gayreterini bir kat daha uttırma
larına en büyük saik olmuıtur. Siz ve as
kerleriniz zaferin teminatı oldunuz.» 

MttDAFtLER 6500, JAPONLAR 
250000 kişi! 
Radyo gazetesine göre Koregidor ada

sını yalnız 6500 asker müdafaa etmiş, bu 
adacığa karşı japonlar 250,000 kişilik bir 
kuvvet göndermiştir. 

Nihayet teslim olmak zorunda kalan 
Koregidorun kahramanca mukavemetini 
japonlar da itiraf ediyorlar, --·-·o---

DUllY A SAADE2'İ 
Pırlantalar· 

la donanmış 
taçlardan, ve 
ziimriltler ile 

Ç;~-~~Jll!I i~lenmiı ger· 

Satılık 
Denizli Şemsiterakki Debağat ve ti

caret T. A. Şirketinden : 
Denizlide Halkevi civarında kain şir

ketimize ait metruk debağat fabrikası
nın kuvvei muharrikesi olan 2/ 45 uzun
lukta 3/20 kuturda maateferruat su do
labı, 20 metre uzunlukta 8 santim ka
lınlıkta dört kapela ile bağlı akson, ye
di tane yataklarile beraber pikten ma
ınul gönye paraket, bir tane komple kö
sele tokmağının 19 mayıs 1942 salı günil 
saat 14 te açık arttırma ile mahallinde 
satılacağı ilfuı olunur. 

DOKTOR 

NııPI Şemsi GCINEREH 
llastalarmı her ıün Tilkilik Akar 

Çeşme karşısındaki muayenehanesinde 
kabul eder. Telefon : 4057 

1ZM1R BELED1YES1NDEN: 

kerlik vesikalariyle belediye hesap işle
ri müdilrlüğüne müracaatları ilan olu 
nur. 2537 (1088} 

danlık lardan 1----------------------------------------===----
çok daha gil· 

5 7 9 (1056) 

Belediyemiz muhasebeslnde 20/ 60 lira 
maaşlı mtinhal memuriyet için 11 Mayıs 
942 Pazartesi günü mUsabaka imtihaniy
le memur alınacağından tahsilleri orta
dan aşağıya olmamak ve fiili askerliğini 
bitirmiş bulunmak şartiyle talip olanla
rın hüviyet cüzdanları ve tahsil ve ~ 

zel nedir bilir . . . ., 
mısınız." 

Her girdiği 
eve dünya sa· 
adetlerini ba
ğışlıyan, duy
gu sahibi !n· 
sanhğın ruhu

na inen saadet dalgalan halinde dolan 
(E. GÖREL İZMİR KOl.ONYALARI) 
mamulatıdır .. 
Şimdiye kadar bir misli dahi görül

miyen kolonya cinslerine verilen adlar: 
İzmir Kızı, Türkiye Yıldızı, Sevgi, Ay 
Çiçeği, Bahar çiçeği .. 

Toptan ve perakende satış yeri : 
Odun pazarı No. 20 (Şamlı Şükrü ma· 

eazası civarında..) 

KAStltRI 
BA~, DiŞ, NEZLE, GRiP, HOMATiZMA 

Ve IJfttttn ağrıları derhal ııeser-
smw,., VekiJetiaia ruhsatım biWlir. lcabanda piade (1) k-.e elınabilir. 



TENi AS'IR 

AFRiKA VE AKOENIZDE 
---·*·---

«SENNAZAR» BASKINI 

* 
r··· .. ·r·::·;J;;;·ı····v·~~·i·y;ı··I··;···ı 
Çi~fff~;-.. k~~-~H····ı~·p;~·ia~- Liby ada ~alk lngi-

d h ~· t•ı kunı fırtına- lızlere yar-
rın a ucun_a geç ı er d . 

arı var ım ettı 
Ja on adalarına yalıın sa~!'!erdefd çln taarruza 
m;:h·m mauaffaluyetler gösteri ·or • Jaf1onyada -*-
ticaret ve Jtarp gemisi azlığı. MadagmJıaıtdaJıi M!.LTAYA HUCUVtltR DEVA~1 

-*-
iKi ING1LtZ ZABiTi BÜYÜK 

çarpıımaıa,. devam ediyor- EDiYOR, FAK4T HAF F ••. KAH.~AMANLIK GOSTERDI 
Radyo gazetesine göre Birmanyadaki de ancak yarım milyon tondur. Çin 

muharebe inisyatifini tamamen elinde harbi bac;ladığı .ıaman ise Japonların an
bulunduran Japonya, asıl Çin toprakla- cak 4 milyon tonluk ticaret gemileri 
nnda inisyatifi tamamiyle Çan Kay Şe- vardı. 
ke terketmiş görülüyor .. Çinliler!n Ja- 1937 de tasarlanan 15 milyon tonluk 
pon adalarına yakın olan doğu sahille- gemi insası pro~ammm en mü,.kil1 nok
rindeki Şanghay. Nankinde büyük bir tası, J,nponyada ~e1ik ve gemi insasına 
taarruza giriştikleri ve daha şimdiden yanyan sa'r ham maddelerin bulunma
Hankö sokaklannda Çin ve Japon kuv- masıdır. Japonla: bu harpte büyük bir 
vetleri arasında muharebeler yapıldığı hızla yüz binlerce kilomet:re arazi işqal 
bild'riliyor ve Çin taarruzlarının strate- etmelerine rağmen bu ihtiyacı temin 
ji bakımından gayet önemli istikametle- edememişlerdir, çilnkü aldıkları saha
re yöneltilmiş olcuğu görUli.iyor. ]arda demir, çelik madenleri ve gemi 
Şan~hay ve Nankin bölgelerinde yapı- insasına yanyan diğer malzeme yoktur. 

lan Çin taam.ızlan Nan Şangdeki mU- Bundan başka Amer:kanın büyiik 
hiın Japon kuvvetlerinin durumunu mikdarda harp gemileri inşa ebnesine 
mu.,külleştirebilir. Büyük bava faal!yet- mukabil Japonyanın da harp gemi1eri 
)eri neticesinde Japon münakalltı ehem- in!ia etmek zarureti vardır. Japon tez
mivetli tahriplere uitı'atılmııtır. Nankin- dhlannın ayni zamanda, hem harp 
de bilvUk yanımJar çıkanlmıştır ve ora- hem de ticaret gemisi ihtiyaçlannı ka~ 
dan 800 kilometre mesafede bulunan Vo- şılaması gü~ür ve ham ıemis! inşaatını 
ho demiryolunun mUhim noktalan ke- a7.altması mümkün değildir. Halbuki Ur 
llilmistir. Halbuki bu dem=ryolu Nan- bin kilometrelik isti1A ve harekat saham 
kindeki Japon kuvvetlerinin ikmalini ile yeniden işgali düşüniilen yerlerin 
temin eden mnhim bir yoldur. ana vatan ile muvasalesini ve ordulann 

JAPONLARIN UÔRADIKLARI =kmallerini temin için Japonlar ticaret 
GOCLUK gemileri inşasına da mecburdur. 
Japon adalariyle Japon lstillsına g!r- Japonlann bu iki m?şkülii nasıl ven-

miş olan Filipinler ve Felemenk Hindis- ~~ğe çalı~caklarını bıze ancak zaman 
tanı adalan arasında Japonlann mUna- ~osterec'-ktir. 
kaleyi tesis ve teminde bir takım güç- MADAGASKARDA ÇARPIŞMALAR 
lUkJere uğradıklan gelen haberlerden Son haberlere göre Madagaskarda ha-
an1'aşılmaktadır. reket]er devam etmektedir. Londradar: 

Japon gazetelerine göre Japon parll- hildirildiğine göre harekat geliştikre 
mentosunun yapacalı olagan üstü top- İngiliz1er daha çok b'r mukavemetle 
lantıda yeni denız inşaatı bak.kında b!r karşılanmakta ve zayiat artmaktadır. 
teklif yapılacaktır. RUSY ADA 

Bir habere göre Çin harbinin iptida- Doğu cephesinde karada önemli bir 
mndan, 1937 den beri Japonyanm tica- dejtişik1ik olmamış, fakat Alman hava 
ret filosu ancak iki milyon ton, yani faaliyeti yine geniş ölcüde olmuştur. Bu 
senede yanın m;lyon ton artabilmiştir .. taarruzlarda cok zayiat ve hasar oldu
Japon in$aat tezgihlannm veriıni sene- ğunu Almanlar bildirmektedir. 

SON SiYASi VAZİYET 
---*·---

Laval Fransayı 
Milttefiklerle 
harbe sürük
leyecek mi? 

SIRLARIN D'ŞASI MI! 
---*---

Kamarada eizii 
konuşulanlet rı 
~ir lhebus töv-.. 

liyormu~! 
~*~ ~*- . 

JAPONLAR ZEHiRLi GiZDEN B1R MUliAFAZAKAR VE BiR 
BIHSETIEGE BAŞLIDILAR LiBERAL BUNDAN ŞIKAYETÇ 

-·~ ~*~ Radya pzeteaine eöre Madagaakann Londra. 8 (AA) - Avam kamarası 
lneiizler tarafından igali, dünyayı ilgi- g!zli bir celse yapmıştır. Bir muhafaza
lendiren en mühim olay olmakta devam kAr ve bir Liberal mebus Azadan birisi 
etmektedir. Madagaakar hakkında ha- tarafından gizli celselerde görilşi.ilen 
herler lngiltereden ziyade Vi,4iden gel- mevzular münasebetiyle yapılan Uıbar
mektedir. Viti Diyago Suvarezi adadan lan bahis mevzuu etmişlerdir. Bu ih
ayıran berzahm lngilzler tarafından it- barlarda bulunduğu iddia edilen şahıs. 
p) eclildiini haber vemiftir. işçi mebus Mak Korvettir 

VJSININ MESAJI --o u • 

Mı-da"ıı•Tcar hldiaeainin Vi•ide uyan
dırdığı yankıya ıelince: Gerek Peten, 
serek Darlan ve gerek Fransız müstem
lekeler nazın Madanskardald kVYVet
?ere verdikleri mesajlarda tiddetle mu
kavemet edilmnini atemiflerdir. Fakat 
hu mesajlarda gize çarpan bir fark var
dır: 

Darlanın mesajı diierlerind~n daha 
eert ve çok kötümser birşekildedir. 

l..aval A(llerikan no•tasına cevap ver-
lnİf "Ye fU noktalan belirtmiştir: 

1 - Adanın itgalini proteato etmit
tir. 

2 - Adanm harpten aonra Franeava 
iade edilec~ini bir senet olarak tel&kki 
etti~ini b;1dirm~tir. 

3 - Fransanın adayı müdafaadan 

Irakta 3 idam 
karan verilcii 

-*-0Jftrnlel'IM fdllırned!len-
ler, Rafit AJI GeyUinlldn 

aPlıadqlan.. 
Bağdat, 6 (A.A) - Harp divanı Rafit 

Alinin hükümet darbesine iştirak eden
lerden Uç kifiyi idama mahk<\m etmiştir. 
Bunlar arumda Raşit nazırlarından Yu
nus Sabavi ve zırhlı kuvvetleri sabık 
kumandam albay Fehmi vardır. 

mahrum edldiiini göeterir l>ir "YUiyet dır. Fakat böyle bir harekete kalksa bile, 
almışhr. Vifi hUkilmeti bütün Fransayı Amerika 

Amerika, eğer Viti Madagaskar h&- ve İngiltereye karşı harbe siirüldeyemi
dMi yüzünden bir harekete ııreçecek yecektir. ÇUııkU aynı hilkümet Hindiçl
oluna Am .. rikanın kendisini Vi4i iJe niyi Japonlara karşı müdafaa etmemiştir 
ham hı-lind• sayacaiını bildirmif bulun- ve Madagaskar ifgali de bu yüzden dol
maktadır. Boeton radyoau da ıunlan mu§tur. Fransa Hındiçiniyi japoruara 
aöylemi<1tir: vermemi§ olsaydı, uzak doğuda harp 

c Vi<1inin bir kartı hareketinin 26 belki de bq'ka bir şekilde inkiJaf edecek 
millt-te kııır•ı bir hart-ket ııı-vılacağı Fran- ve lngilrere Madagaskarm l§galini dU
.. ya bildirilmistir. Artık Vişinin mihver şünmiyecekti. 
taraftıorlı<h hic ihmal edilmivecf'ktir. Vi- Fransızlardan büyük bir zümrenin bu 
fİnln M11daıra•karda bir mukavemet em- mantık ve muhakemeyi haklı bulduğu 
ri bir hım> emri savıl·~akhr> gelen haberlerden anlaşılıyor. 

Laval bu ciheti d:lckate almıı, olaca le BtRMANY ADA 
in RBZeteciJere bir demede bnlunarak Japonların Birmanyada ilerlemesi tn-
Frııı,,sanın Amerikaya kar .. bir hareket- giltere, Amerika ve Çinde endişe uyan
te hulı1nmıv11cağ1"ı sövlemiıtir. dımştır. japonlar bir noktadan Çin hu-

Asıl me1eJe Alman1ann tutacalrlıtn dudunu geçnü,lerdir ve timdi her taraf
yoldur. Vakıa Alm1tnya Mdiıı,.yi kö- tan sarmq oldukları ve Çinlilere teslim 
tümıer ve h"vdutlnk tf'llkki eder pö- olmalı ve uzlaşmağı teklif ediyorlar. Fa
rünmü<1tür. Fakat Lavalin ne yapaca~- kat Çinin bı teklifine uymıyacağı göril
ın b,.kliyor. Anlaınlan Laval bir imtihan lüyor. japonların ellerinde bulunan 
devresi Sl'f"'irmekte ve Fransanın mütte- Şanghaya ve diğer sahil şehirlerine şid
fjJrJ,.r 11Jeyhne sGrüklenmeif belctenmek- detli bir taarruz yapmakla Mareşal Çan 
tedir. Simdi iki s111~l vardır, ki bunlann Kay Çek japon sulh teklifine fili cevap 
cevapları mühimdir: vermif oluyor. 

1 - Acaba Lava} bu yüzden Fransa- Son günlerde İngilizler ve Çinliler ta-
JI lnaihere ve Amerikaya ka"1 harbe rafından zehirli gaz. kullanıldığı japonlar 
aürüklivecek mi) Yani kendim buna ph- tarafından iddia edilmektedir. İngilizler 
aen taraftar mıdır) bunu japonların zehirli gaz kullanmak 

2 - Acaba Lava], kendi!linin taraftar için bahane aradığına delil sayıyorlar. 
olduğu bu harekete muvaffak olsa bile, Hakikat ne olursa olsun, zehirli gaz adı
Pet•n ve Darlan buna razı olacalı:. mı) nın kullanılması bile çok fena bir hidi

BiTinci sual cevao vermek lı:.olay sedir. Çünkü gazsız olarak aevam eden 
dejildir. Gerçe Laval Fransızlan Mihve- bu harbin vahşet ve fcc :ıt i zat n pek 
rin mukadderatına bajlamak tarafdanı büyüktür. 

-*- -*-Malta, 6 (A.A) - Resmen bi1diri1di- Londra, 6 (A.A) - Royter ajansı bil-
ğine göre Alman ve İtalyan avcılarının diriyor : Sen Nazcre yapılan İngiliz akı
hima.rc ettiği bir harekette İtalyan nını görmüş bir Fransızın hür Fransız 
bomba uçaklarının Malta kıyısında bir mahfillerine gelen raporuna göre Al
bölgeyi bombardıman ettikleri sırada b:r manlarla mücadele için Sen Nazer akı
düsman avcısı ağır hasara uğratılmıştır. nı esnasında Britanyalılarla beraber so
Bu uçağın üssüne dönmemiş olması çok kak muharebelerine iştirak eden beş 
muhtemeldir. Pazartesi günü düşmanın yüz Fransız sivil: ölmüştür. Muharebe
bir av tayyaresı tahrip edilmiş, bir eli- ler fasılalarla 28 mart akşamından 31 
ğeri hasara uğratılmıştır. Pazartesi ak- mart akşamına kadar devam etmiştir .. 
şamı 2 tehlike i·aret: verilmiştir. Az sa- Gerek Fransızlar, gerek Almanlar bu 
yıda düşman u~ağ. bombalar atmışlar- akını büyilk ölçilde bir İngiliz istila te
dır. Sah günil "afaktan itibaren beş teh- şebbilsü zannetmişlerdir. Deniz ~ü
like ~areti verilmiş, fakat düşmanın fa- nün muhtelif noktalannda arada sırada 
aliyeti az olmuştur. L'manda bir feribot patlamalar duyulması bu kanaati kuv
makineli tüfenk at~ine tutulmuştur. vetlendirmiştir. Almanlar Fransız halkı
Sivil binalarda hiç hasar yoktur. Bir ki- na karşı cok vahş!ce hareket etmişler-
şi ölmüştür. dir. Yüzlerinden yaralanan bir cok er-

ALMANLARA GÖRE kek ve kadınlar Sen Nazer hastanesine 
Berlin, 6 (A.A) - Alman başkuman- na\ledilınislerdir. 

danlığının bildirdiğine göre dün Malta- İki İngiliz subayının kahramanca fe
da askeri tes'slere yapılan hücumlar sı- dakarhğı bilhassa kaydediliyor. Neylton 
rasmda Lavalettanın Floryana mahalle- destroyeri Sen Nazer havuzunun ka
sinde bir yeraltı buğday deposuna tam paklan arasına sıkıştığı sırada bu iki 
isabetler kaydedilmişti". Diğer bir de- subay esir düşmüş ve sorguya cek=Jrni.!
poya da isabetler olmuştur. lerdir. Bunlar cevap olarak bu gemide 
Savaş tavYarelerimiz Maltanın cenup infilAk maddelerinin bulunduğunu in

kıyısın~a Marsa Slroka limanında de- kir etmi$1er ve destroyere çıkacak Al
mirli bir şilebe hücum etm:şlerdir. Tam man deniz subaylannın heyetine refa-
isabetlerle gemi ikive bölilnmiiştiir. kati kabul etmişlerdir. Neylton destro-

* yeri bu heyet gemiye bind!kten sonra 
Berlin, 6 (A.A) - Alman başkuman- havaya uçmuştur. 

danlı~nın tebliği: Almanlar muharebenin cereyan ettiği 
Simali AfTikada şiddetli kum fırtına- sahada sivil erkek nilfusun yüzde unu

sı keşif milfrezelerin:n mahdut faaliye- nun kurşuna dizileceftini bildirmişlerdir. 
tine engel olmuştur. Sahil seh:rlerinde rehine listeleri hazır

Maltada Lavaletta limanı ve hava lanmıştır. Sokak muharebelerinde Al
meydanlannın muvaffakıyetli bombar- mantar ölii olarak U( dört yi1z kayıp ver-
dımaRı devam etmi!dir. mişlerdir. ----·- -·----Çinliler ~ana- 20 bin bom.ha 
ha}·a ve Kar- ki- uçaiı Almanva

ne kuvvetli nın teslim olma
akınlar yaotılar sına kif i .. .) 

- --* *---
Şanghay deniz #sd, Bö~le diyen lnglllz ma· 

Nan~ln tePsanelef'f ve 5 reıaıı evveıcı Alrnan~a· 
lıöpıeü tallıelp edlldL nın, sonıea .Japonyaıan 
Evveld Atn'llpa na, ezlleeeğlnf ııave 
azalı doğa 11111?.. edlyoP .. 

-*- ~*~ 
Londra, S (A.A) - Yeni Delbi radyo- Londra, 6 (A.A) - Bomba uçakları 

sunun buıün bildinfiiine ıöre Şangha- umum komutanı hava Mareplı Harri 
ya htlcum eden Çin kuvvetleri Japon gazetecilere demiştir ki: 
cleniz üssil ile kuvvetli tesislerini hasara cAlmanyayı nefes aldırmadan bom bar. 
uiratmqtır. dıman edeceğiz. İngiltere ile Amerika-

Ç!n kuvvetleri demiryollannı havaya nın Almanyayı aman dileyecek bir vazi-
atmışlardır. yete dil§Urecek kadar kuvvetli hava fi-

Yapılan şiddetli sava.,ta Nankin tersa- lolanna sahip olacaklan gün ykındır. 
nesi havaya atıldığı gibi beş köpril de Almanya ezildikten sonra sıra japonya-
tahrip edilıniştir. ya gelecektir. 

HANGİSİ MOHIM. AVRUPA MI, 
UZAK DOOU MU? 

Londra, 6 (A.A) - Avustralya hari
ciye nazın f vat ~azetecUer konferansın
da beyanatta bulunmuş. bazı mahfille
rin uzak şark harp sahnesini !kinci de
recede telakki etmeleri tehlikeli oldu
ğunu söylemiş ve şunlan ilAve etmiştir: 

- Biltiln kuvvetleri yalnız bir cephe
ye yılmak çılgınlıktır. Evveli Bitler pa
rolası doğru değildir. Bütün kuvvetleri
m!zle bütün dU.şmanlara karşı qarpış
mazsak onlan yenemeyiz. Muhtelif harp 
sahnelerine gönderilecek harp malzeme
si asker! zaruretler göz önünde tutula
rak, sağlam ve amell bir esasa dayana
rak dağıtılmalıdır .• 

---ıMMJ~~-----
8 i r m a n~a savaşı .. 

(llaştarah 1 ind Sahifede) 
JAPON HAVA HOCUMLARI 
Çung King, 6 (A.A) - Av tayyaresi

nin himayesinde 27 japon bombardıman 
tayyaresi Birmanya hududunda Pauşana 
hücum etmişlerdir. Bunlar gönüJlil Ame
rikan uçaklarını karşılaml§lardır. Hava 
muharebesinde bir japon uçağı düşürül
müş, bir çoğu hasara uğratılmıştır. Am~ 
rikan uçaklan Uslerine dönmüşlerdir. 

BtR HAVA ALANI JAPONLARDA 
Tokyo, 6 (A.A) - Resmen bildirildi

line göre japon kara kuvvetleri 4 Ma
yısta Birmanyada Akyab bava alanını 
iıgal etmiılerdir. 

Am~rika otılu~u 6 
milyon kişiye çıka· 

rılt.0ak üzer~ ... 

Vaşington, 6 (A.A) - Mümessil
ler meclisi encümeninde beyanatta 
bulunan Harbiye müsteşarı Pater

~ son Amerikan ordusu mevcudunun 
'/ 6 milyona çıkarılmak üzere olduğu
~ nu bildirmi§tir. 

Eter bu gece Almanyaya 20,000 bom
ba uçağı gönderebilecek vaziyette obam 
yarın Almanya siWılarım bırakır.> 

~--MMJ~-~--
Mada~a sk ar işi 

-*-(llaştarafı 1 ind Sahifede) 

Fransız hilkilmet reisi Laval Mada
gaskann İngil:z kuvvetleri tarafından 
işgalinden doğan vaziyeti Alman devlet 
adamlariyle incelemek için Berline gi
decektir. 

LAVALİN BEYANATI 
Vi'1, 8 (AA) - HUkUmet reisi Fnm

aız ve yabancı gazetecileri ilk defa ola
rak kabul etmiştir. Basın mUmessilleri· 
le görilşürken yanında hariciye sekrete
ri Debrinon ve haberler devlet Bebele
ri Maryon bulunuyordu. EvvelA Macfa. 
pskar umum! valisinin saldınşı haber 
veren telgrafı, sonra Mareşal Peten ve 
B. Lavalin Ma~ garnizonuna me
sajlan ve nihayet Birleş:k Devletler 
maslahatgüzarı mister Pllmeyln notasiy
le Fransanm cevabı okunmuştur. 

B. Laval Fransa ve birlesik devletler 
arasmda kat'i mahiyette bir harekete 
ge(llllyecetini 8iiylemfıtir. Japonymun 
muhtemel tepktKI llakkmda bir suale 111 
cevabı vermiştir: 

• - Japon bGy(lk el(isi deiilbn ki m
alinlze cevap vereyim •• İn,Pltere ilk defa 
olarak harekete ~k ~ Depleulu 
arkasında ıizlemnl1or-• 

AMERiKA İNGILTERE iLE 
BERABER 
Vaşüııton. S ( A.A) - Amerika hari

ciye nazın Kordel Bul IDIJjecilere fUll• 
lan söylemiştir: 

• - Madapskara y&PJlan İnıfliz • 
ker ÇJkarm8SI ıibi tedbirlere icap eder· 
se Amerikan harp remileri tle iştirak 
edecektir.• 

MARTiNtıdN VAZiYETi DE 
TAKİP OLUNUYOR 
Vaşin~on, 6 (A.A) - Hariciye nazın 

B. Kordel Bul Fransaya ait Martinik 
adasmdaki vaziyetin günden ıüne ve 
(Ok dikkatle takip edildiibU bildirmiş
tir. 

7 MAYIS PERSEMBE JH!-
zı 2L --

SON H~B.E~· 

lstanbulda iaşe işleri . 

Her eve 5 metre pamuk· 
lu mensucat ayrılıyor 

Valinin refsllğfnde yapılan azan ili• ıopl,.,,,... 
kqe ff!erl göritfülclü.. 

İstanbul, 6 (Yeni Asır) Aııkarada te
maslarda bulunan valimiz Dr. Lütfü 
Kırdar İstanbula dönmil§ ve doğruca vi
layete giderek iaşe ve iktisat müdürle
riyle alakadarların iştirak eylediği uzun 
bir toplantıya reislik etmiştir. 

nin görüşüldüğü tahmin ediliyor. 
HER EVE 5 ME:rRE PAMUKLU 
Yarından itibaren iaşe memur lan ev

lere mensucat almak üzere karneler da
ğıtacaklardır. Her ev sahibi bu karne
lerle yerli mallar pazarlarından 5 metre 
pamuklu memucat almak hakkını haİf 
olacaktır. Bu içtimada İstanbulun iaşe vaziyeti

~:r<:::..<:::::~..c:::::..c::::..o<::>~~~:::::.<:;::,..<:::::.<~::,.<;:~~~~~~~~~~~~r:::> 

Mecliste dünkü müzakereler 
- ..----- -

Ankara, 6 (AA) - Bilyilk Mi11et 
Meclisinin bugünkü toplantısında Erzu
rum - Karabük hanlan dar hattının 
milli müdafaa veklletine devrine ve örft 
idare kanununun 7 nci maddesinin de
ğiştirilmesine dair olan llyiha kabul ediL 
miştir. 

Nahiye teıkil ve idaresiyle, nahiye mU
dUrlerinin tayin ve istihdamı usulleri 
hakkındaki llylha üzerinde müzakere
ler yapılm.ıf ve bazı maddelerin ~ 
ne iadesine karar verilmiştir. 

Meclis Cuma gUnil toplanacaktır. 

Grup biriucilikleri müsttbakaları 

Denizli takımı Manisa
lıları reağliip etti 

EslıfleldPIUeıe ımtallyayı, !'NlllzonlalGP da • .,,.. 
sana ntallttp etdler .. 

Eskiıehir, 6 ( HuSU9f) - Eskifehir bakuma iftirak için Menine hareket e.., 
gençlik kulübü ile Kütahya gençlik ku- mittir. 
lübü arasındaki final maçını Esktehir * Denizli, 6 (Hususi) - Garbi 
O - 4 kazanarak grup birincisi olmuotur. Anadolu grup birinciliği final maçı De-

*Trabzon, 6 (Hususi) - Trabzon- nizli - Manisa arasında yapılmştır. De
Samsun arasındaki final maçını Trabzon n;zli 3 - 1 galip gelmiotir. Galip takım 
1 - 4 kazanarak grup birinci olmuştur. grup birincilkleri müsabakasına ittirak 
Bu takım gruplar arası birincilik müsa- için Mersine hareket etmiotir. 

Makine ve 
'~erilirken 
• 1 

MADAGASKARDA 
lloğııca lllr sı~alı var .. 
Londra. 6 (A.A) - SaWıiyetli mah-

filler Madagaskardaki Fransız mukave
metinin şiddetle~ olduğunu bildir
mektedir. İngiliz kıu.Jan toprağa ayak 
bastıkl'lnndan beri boiucu bir sıcak al
tında 30 kilometre kadar ilerlemişlerse 
de başlıca hedefleri teşkil eden D:yego 
Suarez ile Antsirana şehirlerine dün ak
şama kadar var8mamqlardır. Hareklt 
bugün de devam etmişse de netice hak
kında henüz malfunat yoktur. 

--~...,.-~_, __ _ 
BIPrnanyada d11Paın.. 
Yeni Delhi. 6 (A.A) - Birmanyadaki 

kara muharebelerine dair hiQ b:r taze 
havadis alınamamıştır. Fakat fimdiye 
kadar gelen haberlere göre Çin kıtalan 
Birmanya yolu boyunca japon ileri ha
reketine inatla kaJ'$l koymaktadır. Kuk
talde siddetli bir muharebe cereyan edi
yor. Çan Kay Şek!n bu kıtalara takviye 
gönderdi~ söylenmektedir. Son haberle
re göre Mandalaym batısında japon ile
ri hareketi sehr.! 50 kilometre kadar 
uzaklıkta olan Monvada general Alek-
sander Maksat esas Britanya kuvvetleri 
~kilirken diişmanın ilerlemesine mlni 
olmaktadır. 

---'4Wll~~~-----
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Roma. 6 (A.A) - İtalyan umumi ka
rargihuıın tebliği : Sirenaika cephesin
de kum fırtmalan her iki tarafın hare
ketlerini tahdit etmiştir. Maltanm deniz 
üslerine ve tayyare meydanlannı Alman 
ve İtalyan tayyare teşk!tlerinin bomba
lamalan birbirini takip etm1$tir. Alman 
avcılan bir Spitfayer dOşürmUşlerdir. 

-----·MMJ----
ı,.,,uız lıav11etlerl ifada· 
gaslıCll'da llal1CI tCICIPl'llZ• 

ICIPllll flddedendlPdL 
Vişi, 6 (A.A) - :Madagaskarda Fran

SJZ kıtalan şiddetle mukavemete devam 
etmektedir. $imdiye kadar mi.itecaviz:.n 
Diyego Suarez deniz üssüne ve limanı
na denizden yalda""ak hususundaki 

§[1[gJ&~~& 
~ ftstNEtı.AASINDA 
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cinıWzce Sözlü> 

l·- KARNAVAL 
KRALiÇESi 

Manş denizinde 
ki;çük bir harp 

* 'l'a!Jdan ,,,,. 1laoa lllllllG• 
ıeelJeslnde llıl tayyare 

.... ,.,.,. ağPafddı 
Berlin, 8 (A.A) -Alman Bqkumaa

danlı~m tebliği: 
5 Mayısta Maniş denizinde falalyette 

bulunan hafif deniz kuvvetlerimiz Bri
tanya ve destroyerleri ile bir muharebe
de topçu ateşiyle bunlardan ikiainl ha
sara uğratmışlardır. 

----·----Alnerllıanın Vlfl 
•eflPI UzlJonda-
Lizbon. 6 ( A.A) - Amiral Lihi A

raya gelmiştir. Oğlu Yarbay IJhi ile ı&o 
rllşmiiştür •• Yarbay annesinln tabutu 
önünde eiilmek için Lizbona gelmif bu
lunuyordu. Lihi ilk uçakla Vqingtona 
gidecektir. 

----·----Bota Hollanda 
lıllllVetlef'f teıııaaı
landırılacalı .. 
Londra, 6 (A.A) - Hilkilmetleri adı

na hareket eden lngiliz Hariciye Naun 
Eden ve dolu Hollanda Hariciye Nazın 
Fon Plepen, doğu Hollanda kuvvetlerini 
teşkilAtlandınnak için bir mukavele im
zalamışlardır. 

bütün teşebbüsleri düşmana kayıplar 
verdirilerek pilskilrtillr.ıilştür. 
Çarşamba sabahı İngiliz kuvvetleri 

hava taarruzlarını siddetl.endinn!f]er
dir" Bu hava taarruzları bir tayyare ı• 
misinden kalkan tayyareler tarafından 
yapılmaktadır. Madagaskar umum vali
sinden bükUmete gelen bir telgrafa ıöre 
bir çok İngiliz tayyaresi dUsUrUlmU.
ti.ir. Yine ayni ulgrafa göre 20 kadar 
İngiliz ,enı:si bunların bir ço~ nakliye 
vapurudur. Diyego Suarez sahillerinde 
dolaşmaktadır. Eunlar şimdiye kadar 
karaya asker çıbrmala muvaffak ola
mamışlardır. Çarşamba günü ~leden 
sonraya kadar clSkerl durum hakkında 
yeni haberler gelmemiştir. 
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