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t1~ n ı-rulivet kabul edilme-z_ 

Dirmanyadcıki Çin kuvvetleri Kıı
mandanı Genemi Stilvel 

En vahim 
Haftalar ... 

---*---
il er ild tal'af için 
vaziyet ayni dereced e 
nazilı balanmalıtt!dlf' 

SEVKET BİLGİN 

İkinci dünya flarbinin alevlendiği gün
den beri, Alman başlrumıındanlığının 
büyük ustalıkla tatbik ettiği tabiyenin 
bariz vasfanı, hep teşebbüs üsfünlüğüne 
dayanan ani darbeler teşkil ettiği ma
lumdur. Bu darbelerin plinlan daima 
Alman genel kurmayınca hazırlanmış 
~e son dnkiknda. B. Mussolini, bunlar
dan hnhudnr edi!mistir. Ni.,anın sonun
da Salsbur~ta yapılan miilakat mlina
sebctiJe İtalyan ~azctelerinin nec:-riya
tından anlıyoruz ki bu sefer de as:ığı yu
kan ayni usul mn'hafa:za edilmiştir. 

Yol11ız su fark ile: 
Şimdi iki mihver devleti, kumanda 

birli!'ine dnf{nı (Ok mühim adımlar at
ınıslardtr. iıalva. kara. deniz ,.c hava 
kuvvetlerini, Alman baskuınandanlığı· 
nın tensip edeceği şekilde te.rtipleıneği 
hhn1 etmiştir. 

Virgini Gayda'nm • Giomalc D' 
ltalia • da neşretti!i bir yn1 bu tahmi
nim;zc kuvvet verecek mahiyettedir. 

Gayda divor ki : • Bundan sonra. iki 
ınHlVer devleti İt"İn tek cenhe ve deı-ic:e
bilen bazı tali lcesimler vardır. Mfü:te
:telc askeri plinlann ve zaruretlerin iv
bhrna l!'iire. mfü;ferek ~:vret bu cephe 
•e lrf'Sim1erde kftldini ~östeTecektir. • 

Mihverin 1"Yftdan sonra ~hiri. ı-imdi
)e bclar tatbik ,.cınmemis bir ''enilil'•in 
h,,l.;c; meV71t11 old"~nu trö!'li(>~ekt.-dir. 

Tek ttn1'eye eelince . . Gavdımm h1m 
.. n mak~dı bftfün rtn'l'etll"rİn teksif 
edildfii bir ana('epheyi • ic:-aret etmekse. 
lhiiderek ,ııvretlerin hi"'ac:sa Sovyet 
ltosyanm yıkılmamn hedef -'· •tacağın-
41a.., artık ştlphe edilftnft. 
Rn~a sava.tımda mlhveı-dlerin asıl en

disele.-i mfiftet"tlerio itrind bir ~he 
... •PAlr l'l'" ... lorfl•• fi,.11,.rindPlı; tı;1orviki bü
Yiik ölrüde azahmab teşebbüs etme
leri ihHm,.l~nden do1'durm11a göre. Sals
J,nr!! mfilakatında hu ikinci cephe ta-
1&vvunınu suva dü ürmek istiven ka
tıtrlnr alınmı ·olması da :pek muhtemel
di ... 

UZtK OOtU SAUASLARI 
---·---

Japonlar 
Bir anya 
da ilerryor 

---·w·---
1\l indanao nun Japon· 
larca t a lD&m~n iş~a l 

~dildit'ii yalan 
- *-

ManUla lıoyundalıi 
adaların teslimi için 
miizalıereleH başlandı 

Çung King, 7 <AA) - Japonlar Bir-
manya yolu boyunca şimal doğu istika
metinde :Ierlemeğe devam ediyorlar. 

Yumnana hücum eden sekiz Japon 
tayyaresi düşüriılmü.ştilr. 28 düşman 
tayyaresi Sauşanı bombardıman etmiş
tir. Duşana da hücum edilmiştir. Batı 
Hunana düşman tayyareleri gönderil
~e de fena hava bunları çekilmeğe 
mecbur etmişCr. 

JAPON HAVA HÜCUMLARI 
Tokyo, 7 (A.A) - Birmanyada hava 

filo lan 3 - 4 mayısta Y oohan ve Şoşo 
şehirlerinin hava üslerini ve tesisatını 
tahrip etmişlerdir. 

ÇiN KUMANDANLARI 
MEÇHUL BİR ŞEHİRDE 
Çunkin, 7 (A.A) - Birmanyada Çin 

kuvvetleri komutanı general Stilvel ile 
Ç!n orduları başkumandanı Birmanya
da tıdı bildirilmiyen bir yere gelmiş
lerdir. 

MINDANAODA J\1UIIAREBEl,ER 
Vaşington, 7 (AA) - Japon1ann on 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Göriiş avrıfı,"i-ı ,, M 

---·---
1 n g i L iz ve 
Rus strate
jileri ayrı 

---·*---
Jnailiz mill~ti taar· 

""" ruza geçi fmesi ni 
istiyor, fakat ••• 

- *
istllısal son lıaddlne 
vannadı. Kavuetıe,. 
ııaıı mi, değil nd? Buna 
yalmz Jdilıümet fllflyor 
Londra, 7 (A.A) - (Deyli Herald) 

Büyük Britanya ile Sovyct Rusyanın 
stratejik sahasındaki görüşleri arasında 
açık bir ayrılış belirdiğini yazıyor ve di
yor ki: 

Ci1mh11riyefüı ve Cümhuriyet eserlerinin bekcisi sabahları çıkar riya!i gazetediT. YF.Nt ASIR Matbaasında ['asılmı!rtır 

Mac1agrukara karşı yapılan harekette mühim rot oynayan İngiliz tayyıırecileri çalıftrlarken 

Plühim bir lciyiha müzakere ediliror 

F evkal81e ahvalde mal sa
hibi olanlarla mücadele 

lstisnasız bütfin Framız müstemleke
leTini kcmtrölünde btılurıdttrmak 

istPdiği bildirilen B. Hitler 
Mareşal Kaytelle berabeT 

AMERIKAL!L6R4 GORE 
---*---

Al n .. a n~·anın gö-
zü bütün Fran
sız müstemle

kelerrnde 
- *-Vaşington, 7 (A.A) - Madagaskara 

askeT çıkarılması sadece bir deniz hare
ketinden ibaret değildir. Bu, Fransayı 
her sahada kontrol etmek isteyen Hitler 
le bu iş için de mücadele azminde bulu
nan müttefiklerin mevkiini kuvvetlen-

( Sonu Sahife 4 , Sütım 5 te ) 

- - - ----
MemUl'lal'l a ashel'i mensUJJ!al'ı ve lıdlıim sınıfını 
al~lıadar eden ltiyil!a malların ~ü~adere.ri, 

amme hizmetinden v e telıt1mit halılıın!lan 
mcıhf'U1tliyet g~JiD! cezaları ihtiva ediyor -Ankara, 7 ( Telefonla ) - Memurlar

la askeri mensuplard\ln fevkalade hal-
1crde mal iktisap edenler hakkındaki 
kanun layihası meclisin yarınki ( bu
günkü ) toplantısında gö!'ilşiilecektir. 

Dahiliye, Milli Müdafaa ve Adliye en
cümenlerinden geçen bu lfıyihanın aldı
~, son şekle göre a.,a,f'ıda yazılı olanlar
dan fevkalade hallerde haksız olarak 
mal iktisap edenler hakkında bu kanun 
hükümleri tatb!k olunacaktır: 

Devamlı veya muvakkat surette bir 
amme vazifesi veya hizmeti gören dev
let veya diğer her türlü amme mUesse
seleri memur ve müstahdemleri, devam
lı veya muvakkat surette ücretli veya 
ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak 
bir fımme hizmeti veya vazifesi gören 
l;imseler, 3659 sayılı kanunun mevzu· 
•ına giren müesseselerde hizmet eden
~cr. fünme menfaatlerine hadim cemi-

(Sonu Sahife 2, Sütfüı 1 de) 

:Ek n1 t> k 1 t· r uii n ı!~ll'l ta nı Vt' rİlt>c~·k r- ~ 

Ya r ın herkes eski ek
n,_ek istihkakıni alacak 

--------------
Cerıup vııayetlel'imizd e flnifdav lıaf'lflanıa,.. 
başf~o,. • H er atıeye ı ııuo pil'fnç veriJecelı 

Yannki Cumartesi günü İzmir vil~ye. 
ti halkı ekmek istihkaklarını tam olarak, 
yani ağır işçileT 750 gram, büyükler 300 
ve küçükler de 150 gram olarak alacak
lardır. Bu hususta valilikçe lüzurrllu ted. 
birlerin alındığı gazetimize bildirilmiş
tir. 

Sofralarında çok ekmek yemek itiya
dında bulunanlarla başlıca gıdaları ek
mekten ibaret olanları yapılan kısıntı
nın üzeceği ve hatta sıkacağı inkar edi· 
lemez bir keyfiyettir. Fakat zaruretlere 
milletçe katlanmak mecburiyeti karşı· 
sında olduğumuzu daima hatırlamakta· 
yu. Memleketin bugünkü bahtiyar duru-

(Sonu Sahife 2. Sütün 4 de) 

Piyango 
dün çekildi 

---·*---
Bityfllı IJıf'amlye 
J62J6 nııntm'aya plıtı 
Kazanan diğef' 
nantaPaJarın tamamı 

. MADAGASKAROA UURUM 
---*---

• 
ıyego su· 

•• •• arez ussu 
tesl·nı. old 

---·*·---
Miitttıti kl~rin Daka· 
rı da iş~al edec~k· 

ı~ri söy leniyor 
- *

FNllSIZIGI' Madaga-
lıarda ı taJdelJJaJdl' .,. 
J lıf'lllHIZöf' lıayllettlla 
Viıi, 7 (A.A) - F ran812 kabineal 

marepl Petenin baıkanlığında top)an
mıf, hükümet re!al Lava) Madagaskar 
hadiseleri üzerinde izahat vermiştir. 
Bahriye devlet müateşariyle müstemle
keler devlet nıÜ<ıle§arı tecavüze dair ge
len hab, cleri bildirmişlerdir. 

Franı.ız kıtalan mukavemet etmekte
dirler. N.ılZırlar meclisi Madagaskar gar
rıh.onunu oiddetli mukavemetinden do-
1.tyı tebrik ctmeğe karar vermiştir. 

MUHAREBE ŞiDDETLENiYOR 
Londra, 7 (AA) - Son haberlere 

göre lngıliz kuvvetleriyle F ... nsızlar 
arasında muharebe ,iddetleniyor. lngi
liz hava kuvvetleri dalgalar halinde Di
yego Suvarczi bombardıman etmekte
dirler. Buradaki hafif Fransız deniz kuv 
vetleri oiddetle bombalanmıştır. 

İngiliz noktai nazarına göre Diycgo 
Suvarez mühim bir liman i"e de iyi ha
zırlanmış bir deniz üssü deği ldir. Bura• 
da gemilerin tamiri bakımından mühim 
ve bir kruvazör alabilecek cesamette bir 
kuru havuzu vardır. Berzahın ilerisinde 
müdafaa tesisleri kuvvetlidir. Oasün 
mcdhalini sekiz batarya müdafaa et
mektedir. 

(Sonu Savfa 3. Sütün 2 de) 

Vişide k a r ;a r lar 
---··---

Franr ız fi-
losuna tcili
mat verileli 

---*·---
Filo d~nizP açılınca 
kararların nıahi· 

y~ti anlaşılacak -·Almanlarm Fas 
lııydal'ında asileri 
tetlıilılel'le meıguJ 
oldalılaf'I bUdil'iliyoP 
Londra, 7 (A.A) - Deyli Ekspres İkinci cephe, müttefiklerin en z.İ;\·ade 

~e.ni-z ku'"·et1M"inl "tt>nlamalarrıa if.ti
)'ar f'(icfere11 hir (e<;(>hbiistiir. Su hı;1lde 
Jnih,·erin plıinı hu kııvvetlerirı topTım· 
llıa"'"B mevdnn bıra)mnvan. hilı;1\İs diic:
llıanlannı her 7a: ~dan zivnde dıt0-.1-
llıa•A mecbu,. eden bir foşel>hiis olahi· 
lir. Alman • 1talvan • JA'rH'D deniz kur
lhav1111nn111 fri~ bu mahİvette J>it' hare
ket ha~rladıklanndan 'ba~ilmi~r. 

Bu hal, hatanın mutlaka İngilizlere-----------------------------------
Ankara, 7 ( Hususi ) - MilJi Piyan· 

gonun onuncu tertibinin birinci keşidesi 
bugün Sergi sarayında yapılmıştır. 

gazetesin:n biJdirdiğine göre Vişi kabi
nesi yeni toplantısında mühim kararlar 
ittihaz etmiştir. Dünyanın dördüncü de
recede büyük filosu mevkiini muhafaza 
eden Fransız. filosuna amiral Darlan ta
rafından verilen talimat Fransa hükü
metince alınan kat'i kararın !Ik işareti 
olacaktır. Bunun mahiyeti yakında bi
linecektir. Tutanda bulunan FranSJZ fi
losu deniz.e açılma~ hazır bulunuyor. 

tahminlere vnre. Jaoonlar. Hind Okya· 
llu••nnda mfitte(iltleri şa<:trlacak ha~ 
• etler yanftrlct"n 1falyan donanmstctt Ak· 
• eni?.de faalivetini ıa'ritıracak. Fran!nZ 
donıtnmamnı~ sUpheli }tarelretleri de 
An"°Josı.lrcıon denft lnn7'•eflerinin muav· 
)erı sahalarda ezid hPlcimiyet tec:is ede
tek ~·rette t,.nlanmalnt'lna en~el te~Jdl 
edecelrtir. Anlı.qJıvor ki, mihver strate
jisi. ı\lmanva ile ~ıt'klanntn Jlnc:va se
ferinde serbest ofmalın, İ(İn ıreTileri ko
~yacak 1'azı hareketler hıwrlamı.,tır. 

ı~ft ... , CO:ıılıifc 2. Sütnn 6 da) -

yüklenmesini icap ettiğini ifade etmez. 
Fakat tam bir anlaşma için İngiliz hü
kümetinin daha sıkı bir gayret sarfetme
sinl icap ettirir. Her harp silahı, her as
ker, her gemici ve tayyarecinin kararlaş
tırılmış stratejik ihtiyaçları karşılaya
cak §eküdc vazife alması lawndır. Mef
küremiz bu olmalıdır. Görünüıte ailih
lanmızın tanzim ve tevziinde bu aon ke
mal haddine varmadık.. Hedefimiz bu 
olmalıdır. Buna varmağa çalışmalıyız. 

Gazete İngiliz milletinin hararetli ta
arruz zihniyetine i§aret ederek diyor ki: 

Millet tedafüi vaziyet ve ricatlerden 
doğan hicap verici faslı kapatarak sahi
feyi çevirmek istiyor. Bunun için lazım 
olduğu kadar kuvvetli olup olmadığımı
zı tayin etmek hükümete düşen vazife
dir. Müşahitler istihsal sahasında henüz 
kudretimizin son haddine erişmediğimlzj 
söylemekte müttefiktirler. 

t .... ,. : ı:- - RtıS'lıa araS?nda stratrji sahasmda göriis aynlıkları 
oldu/iu bildirı1itıor. Klisedc. 1nnilizlcri11 pek 11ana 11madtiiı anlaşılan 

""nci cc!Jhcnin acr1masmda israr eden Rusyanın VaşingtO'R 
De Londra Sefirleri .aöriilmektedir. 

lmti h a n ve tat i l yak la~ıyor BÖY"ÜK iKRAMiYELER 
--~~~~----~---------------- 016236 numara 20000 liralık birinci 

mük&ratı kazanmıştır. 

O kullarda çalı~rr .. alar ve 
hazırlık hızlandı 

084233 ve 325711 nınnarah biletlere 
onarbin lira isabet etmiştir. 
Beşer bin lira kazanan biletlerin nu· 

maralan ,unlardır : 
019084 032030 082852 234569 
İKİŞER BiN LiRA KAZANANLAR 
İkişer bin lira kazanan numaralar 

Şehrimizdeki liseler ve orta okullarla 
öğretmen ve sanat okullarında imtihan 
hazırlıklarına başlanmıştır. Ders kesimi 
günleri yakınlaştığı için oku11arda hum
malı bir faaliyet vardır. Müfredatı geri 
kalan öğretmenler talebeyi sıkıştırarak 
programlrını tamamlamıya çalışmakta
dır. 

Lise ve orta okullarda dersler 27 Ma
yısta kesilerek 1 Haziran tarihinde .bu 
okullardan bir ve ikinci sınıflar talebesi
ne karneleri verllekcetir. Son sınıflar 
imtihanlarına 30 Mayısta başlanmış bu
lunacaktır. 2 - 4 Ha7iranda orta okul 
üçüncü sınıflarının Türkçe, tabiat bilri
ı;i ve Matematik elemeleri, 9 Hazirandn 
da bitirme imtihanları yapılacaktır. Bu 
ı:ınıflar taleb esine imtihan neticeleri 18 
Haziranda bildirilecektir. 29 Hazjranda 
da sözlü imtihanlar bitirilmiş olacaktır. 
Liselerin devlet ve olgunluk imtihanları 
23 - 24 Haziranda yapılacaktır. 

Ticaret l isesiyle nkc:am kız sanat oku
lu ve kız enst itüsünde dersler 27 Mayıs 
Çarşamba günü k esilecek ve 30 Mayıs 
aksamı imtihanlar bitecektir. 

şunlardır: 

=
~ 031371 45732 50179 59456 84958 

' 92078 114693 147906 149771 150094 
~CQQQQQ~J: 212502 234679 251539 272590 282570 
SON DAKJK4 294111 334747 341s12 asıı53 391526 
•••••••••• • (Sonu sayfa 3, Sütıln 1 de) 

"Madagas~< ar,, da bir 
şt~h ~ r daha alındı 

- *-Londra, 7 (A.A) _ Bahriye ve Harbi-
ye Nazırlarının müşterek tebliği: 
Diye~o Suvarez limanının başhca 

şehri olan AntUornt bir gece hücumiyle 
ele geçirilmiştir. Esash hücum şehrin ce
nubundan tevcih edilmiş, fakat bahriye 
silah endazlarının şimalde karaya çıka
rılması suretiyle de bir şaşırtma yapıl
mıştır. 

A ntvirontdaki kara ve deniz kuman
danları teslim olmuş1ardır. Bununla be
raber bir kaç mukavemet m erkezi daha 
vardır. 

Diye~o Suvarez ı:manında bir deniz
altı ve bir büyük mavuna batırılmıştır. 

ALMANLAR FASTA! 
Moskova, 7 (A.A) - Royter ajansı 

Bernden bildiriyor : Sovyet ajansının 
verdiği bir habere göre Alınan genel 
kurmayına mensup bir subaylar heyeU 
uçak meydanları ve telsiz !stasyonlan 
kurmak maksadile Fas kıyılannda ve 
hava alanlannda tetkiklerde bulun
muştur. 

1 Sonu Sahife 4. Sütun 2 de ) 

Bölge s anat okulunda 3 Haziranda im
tihanlar bitecek ve 5 Temmuzda aylık 
pratiğinin sonu alınacaktır. 

Görülüyor ki orta tahsil müesseseleri 
(Sonu s;u-fa 3. Sütün 1 de) ~ '~ı::ıı::ıcCK"ICc~ 

Kat'i tıe mühim kararlar verdiği bildirılen 
kabine azci.n hp bir cmıdcı 
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ŞEHİR DADERLERi 
'l'arlhi Roman Yazan: Şahin Alıduman 

--· 67 -· 

--Baş gözde • 
senı istiyor! 

Çirlıin yüzlii Jıoc:a Jıarı e srarıı lıemerin altında 
ilana bunu söyleyince ıaıırmqtıın. 

Koca karı acaba bana ne diyecekti? 
Fakat ben onu hiç tanmuyordum! Bir 
koca karı ile benim ne münasebetim ola
bilirdi? .. 

Koc. karı deyneğini kakarak yürü
meğe devam ediyordu. Ben ise tutuldu
ğum derin bir hayret sersemliği arasın
da zihnimj dolduran ve hepsi de kör dü
ğüm ile bağlanmış gibi duran bu tuhaf 
işin muavelelerini halletmeğe uğraşıyor
dum! 

Birden bire aklıma, beni o dakikada 
derin bir heyecana düşüren garip bir 
şüphe geldi! 

Dün nöbet beklediğim sırada sarayın 
pencereleri açılmıştı ve ben orada örtü
lü bazı kadın başlan görmilştüm. Bu
gün, bir az evvel de yine aynı hal vaki 
olmuştu. Sakın sarayı dolduran genç, 
körpe cariyeler arasında beni gözüne 
kestiren birisi olmasın diye düşündüm. 
Acaba şimdi bunlardan birisi tarafından 
yapılau. bir davet teklifiyle mi karşılaşa
caktım? .. 

Koca karı kemer altının karanlıkları 
arasına dalarak gözden kayboldu. Ben 
bir az daha bekledim. Fakat duyduğum 
merak ve heyecan o kadar şiddetli bulu
nuyordu ki daha fazla beklemeğe mult
tedir olamadım. 

Bir az sonra kendimi kemer altında. 
ortalığı saran deria bir boşluk arasında 
buldum ve koca karının gizli kapının 
önünde durup heni beklediğini fark et
tim. Hemen yanı.rıa yaklaştım: 

- Ne var yine? .. Bana ne diye cek
sin? 

Koca karı yüzünü örten peçeyi kaldır
dı. Muhiti kaplıyan loşluğa rağmen o da_ 
kikada gözüme çirkin, baştan başa buru
şukluklar içinde, korkunç bir yüz görün
dü! Birden bire, çocuk masallannın kah
ramanı olan Cadılardan birisinin karşı
sında bulunduğuma zahip oldum! Koca 
karı nezleli, boğuk bir sesle: 

- Senl bu sarayda oturan birisi gör
mek istiyor! dedi. 

- Beni görmek isteyen kimdir? Ben 
onu tanır mıyım? diye sordum. Koca ka
n cevap verdi: 

- Senin onu tanıyıp tanımadığını bil
mem! Bu güzel bir kaduı. olup Halep va
lisi Hayrabay hazretlerinin baş gözdesi
dir! Nasıl delikanlı? .• Bu davete icabet 
edebilecek misin? 

- Bıı kadın be.ni nerede ve ne zaman 
görmek istiyor? 

- Onu şimdi &aDa bildireceğim! An
cak bu iş gayet gWi tutulacak! .. Maiz.al
lah birisi bunu haber alacak olursa, o 
zaman her üçümüzde hapı yutarız! Yani 
ne sen, ne de hen, ne o güzel kadın, bin 
canımız olsa Hayrabay hazretlerinin 
elinden hiç birisini kurtarmağa muvaf
fak olamaya!.. 

Seni davet eden kadın burada nöbet 
beklediğin sırada seni görm.Uş olacak! .. 

Onun pek ziyade hoşuna gitmişin olma
lısın ki beni tarafından elçi olarak senin 
yanına gönderdi! Ben bu işi kabul etmek 
istemezdim amma hanımımın göz y4l§la
rına ve yaptığı rica ve israrlara dayana
madım! .. 

Güzel kadımn Ikl gözü iki çeşme! .. O 
dakikada ağlarken onu sen görseydin bil
tün dediklerini yapmaktan kendini ala
mazdın!.. 

Bilmem bu işi yapmakla sevap mı iş
lemiş oldum, yoksa künaha mı girdim?. 

Fakat bir insan taştan bir yürek sahi
bi de olsa onun ricasına, israrına muka
vemet edemezdi!.. Eğer elçilik işini boy
numa almakla gUnah işlemiş isem. Ulu 
Tanrı büyüktür ve ihsan sahibidir, el
bette beni affeder!.. 

Aman Yarabbi! .. Koca karı neler söy
lüyordu? .. Şimdi ben onu serbest bırak. 
saydım, kendisini bu işte suçsuz göster
mek için kim bilir daha ne boş boğazlık
lar yapacaktı? 

Beni alakadar etmeyen bu sözlerin 
uzamasına meydan vermemek istiyerek 
dedim ki: 

_ Sen asıl benim sualime cevap ver
medin vakit geçiyor! Nöbet yerinden ay
rılmak benim için büyük bir tehlike teş
kil edebilir! .. Çabuk lafı bitirde ben ye
rime döneyim! Madamki tanımadığım 
bu kadın beni görmek istiyor, bana bu
nu tebliğ için de seni buraya gönderdi, 
o halde nineciğim! .. Sen hemen bana ha
ber ver, bu gece onu saat kaçta ve nere
de göreceğim? Koca karı gayet yavaş bir 
sesle: 

- Bu gizli kapıyı görüyor musun? de
di, tam gece yarısında sen bu kapının 
önüne gelirsin!.. Ben seni içeride bekle
yeceğim!.. Kapıya hafif üç fiske vurur
sun! Bunun alt tarafına sen karışına! .. 
Nasıl, böyle tehlikeli bir mülakatı göze 
aldıracak derecede yüreğinde cesaret 
bulunuyor mu? .. 

Koca karının sözünü keserek dedim 
ki: 

- Tam zamanında burada bulunaca
ğım ben güzel bir kadının yaptığı nazi. 
kfuıe bir mülakat teklifini reddedecek 
derecede kaba ve vahşi değilim!.. 

Böyle dedikten sonra acuzenin yanın. 
dan ayrıldım. Koca kan sarayın arka
sındaki sokağa doğru yürUyerek gözden 
kayboldu ... 

Aman Yarabbi! .. Bu benim başıma ge
len neydi?.. Kadınların teveccühünü 
celbetmek hususunda şansım pek ziya
de açık bulunuyordu. 

llk olarak Loranzanın, sonra Naciye
nin, şimdi de Halep valisi Hayrabayın 
baş gözdesi olan tanımadığım bir kadı. 
nın husus! teveccühlerine mazhar olmuş 
bulunuyordum. 

Bu kadın genç miydi? Çok güzel miy
di? .. Baş gözde ne demekti? .. 

- BİTMEDİ -

Mühim bir Layiha mL· 
zakere ediliyor 

(Baştan(ı 1 inci Sahifede) f me~uu ve tah~a~. sırasında yapılacak 
yetlerin idare uzuvlarile ücretli veya hacı.z h~kkında hüküml~ vardı:·. .. 
ücretsiz memur veya müstahdemlerL . T~:k me~urunun gösterecegı luzum 

2556 sayılı hakimler kanununun 6 m- üz~erıne t~ikatı emred~1?"1er. tara_?nd~~ 
b b hükUmle · ahfuz kalmak ~ alakalılara ışten el çektirilebılecegı gıbı 

tc:l ~okı. .~ddeiı ~ umilerl hın.:..:. bunlar bağlı bulundukları vekil tarafın-
. e un ım ve mu um e aıuı:ıı d ,_"" . d ı bil kl 
sınıfından sayılanlar da bu kanun hilk~ an veJUUet emrme e a ına ece er-
milne tabi olacaklardır. dir. · 

BEYANNAME iSTENiLEBiLECEK Mahkemeye verilecek olanlar hakkın-
Yukanda bildirilen şahısların kendi- da duruşma sonunda suçlunun haklı 

lerile kan veya kocalannın veya vela- olarak iktisap ett:ği sabit olmıyan malla
~·etleri altında bulunan çocuklarmm ya- rının müsaderesme. kendisinin müebbed 
şayış tarzları veya mal dunımlan gelir- surette amme hizmetlerinden mahrumi
lerile mütenasip olmıyanlardan bu ka- yetine ve tekaüt hakkından da mahru
nun hü.küınlerine tevfikan beyanname miyetine hükmedilecektir. 
istenilebilecelrr.r. Beyanname hakikat hil~fı ver!lmişse 

Mal dUl"Umuna gayrimenkul mallar, suçlu hakkında ayrıca 6 aydan 2 seneye 
para, esham, tahvil!t, altın. mücevher kadar hapis cezası hükmedilecek, suçlu
gibi menkul mallar ve her türlU alacak- nun beyannameye dercettiği malfunatı 
lar ve diğer haklar dahildir. teyit için verdiği vesikaların tasnii ha-

Bevanname ~izli olarak istenilecektir. ende ceza kanununun hükümleri tatb:k 
LAvihamn 3 üncü maddesi beyanna- edilecektir. 

me istemeğe salahiyetli olan mercileri Suçlunun mallarını müsadereden kur-
göetermektedir. tarmak maksadile gizlediği veya kaçır-

BEYA NN l\ Ms;>f ,ERİN dığı usulen sabit olduğu takdirde bun-
MUJITEVİY A Ti dan dolayı da aynca bir seneden 5 se-
Bevannamenin ihtiva edeceği husus- ı::ıeye kadar ağır hapis cezasına hükmo-

lar hakkındaki 5 inci madde şu şekil- lunacaktır. Bu hususta bilerek kendi-
dedir : sine yardım edenler hakkında da kaçı-

REY ANN AME: nlan veya gizlenen mallann kıymet'ni 
1 - Alakalının kan veya kacıısile ve- aşmamak üzere ağır para cezası hükme

layeti altmdaki cocuklannm mülkiye- dilecektir. 
t!nde bulunan bütün mallan.na, 

2 - Bunların yasayış tarzlarına. 
3 - Bu mallann ne suretle iktisao ve 

bu yasavış tan:ıntn nasal temin edildi
~ne ve bu cümleden olmak üzere ken
disine, itan veya kocasile velayeti albn-
da bu1unan cocuklanna ait bUtün t{el!r
lere. 

Sahilpark 

Yarın ve Pa1ar 
~ünü yapıla
cak maçlar 

---·*·---
Yarın yapılacak müsabakalar şunlar

dır: 
Şark sanayi - Karşıyaka arasında vo

leybol, saat 1 5 te, hakem Cevat. 
Demirspor - Ateş arasında bendbol, 

saat 16 da, hakem Cevat. 
Göztepe - Altay araşında basketbol, 

saat l 7 de. hakem Hüsnü. 
Pazar günü yapılacak maşlar da şun

lardır: 
Altınordu - Şark sanayi arasında vo

leybol, saat 13 te, hakem Besim. 
Göztepe - Ate!! arasında bendboL 

saat 14 te, hakem izzet. 
Pamuk mensucat - Yün mensucatı 

arasında basketbol, saat 15 te, hakem 
Sait. 

---o---
Manifatura 
tPvziinf? doğru 
Halka dağıtılacak manifatura eşyasına 

ait fişler vilayetçe intihap edilen komite
ye teslim edilmiştir. 
64,000 parçadan ibaret olan manifatura 
eşyası dün de yazdığımız gibi dört yerde 
evvelce tedariki lazım gelen fişler muka
bilinde satılac'-ktır. Ancak fiş usulünün 
tatbikinde fayda görülmediği gibi nüfus 
hüviyet cüzdanlarına istinaden satış ya
pılmasının da salim bir surette yürüye
ceği zannedilmemektedir. 

- --o---
ZABITADA 

Küçüfı bir kız yandı 
Kuşadasına bağlı Akıncılar nahiyesi

nin Şirince köyü altındaki değirmende 
değirmenci Halil Süngünün üç yaşında
ki kızı Zehı·a, ocak başında otururken 
üzerine sıçrayan bir kıvılcımdan entari
si tutu§muş ve vücudu yanmağa başla
mıştır. O sırada yanında kimse bulun
madığından zavallı kızcağız acı feryat
lar savurarak muhtelif yerlerinden yan
mış ve ölmü~tür. 

Ödemqte bir lıaç 
fP. na cöfı ü 
ödemişi~ sebze hali karşısında Hüse

yin Karagözoğluna ait sisam yağı ve hel
va fabrikası binasının bir kısmı ansızın 
çökmüş ve bu sarsıntıdan nalbant Hasan 
özerin civardaki harap damı ·ile buna 
bitişik 90 sayılı dükkanda çökmüştür. 
90 sayılı dükkılnda bulunan Hüsnü Şan
lının sağ ayağı kırılmıştır. Yaralı hasta
haneye kaldırılmıştr. 

Kasayı açamadı, 
~uuaı ~aldı 
Evvelki gece Keçecilerde 865 nci so

kakta 37 sayılı Mehmet Zekinin tütün 
deposuna kapı kilitlerine anahtar uydu
rularak girilmiş, kasa zorlaruruş ise de 
açılamamıştır. Meçhul hırsız depodan 46 
adet çuval çalarak kaçmıştır. Suçlu 
aranmaktadır. 

Okurlarunızın mektuplan 

Nerede, ncud un 
bulmalı? •• 

Bundan bir kaç gün evvel iyi kaliteli 
unların karne mukabil:nde bakkallar 
vasıtasiyle halka tevzi edilmeğe başlan
dığını yazıyordunuz.. Şimdiye kadar un 
alamıyanların yüz kişiden ibaret oldu
ğunu ilave ediyordunuz. Bu yazılarınızı 
da iaşe müdürlüğünün beyanatına atfe.. 
diyordunuz .. Halbuki vaziyet tamamen 
aksidir. 

Ben bakkallardan müteadd!t müraca4 

at ve te...c;cbbüslerime rağmen balık kı
zartmağa yanyacak yanın kilo unu bile 
alamadım. Nihayet iaşe müdürlüğüne te
lefon ettim. Oradan beyan edildiğine gö
re iyi kalitedeki unun bitm~ bulundu
ğunu ve ekmek yapımına hasrolunan 
undan karne mukabilinde fırından ala
b:leceğim.i anladım .. Kuyumcularda 60 
No. ile Anafartalar caddesinde 490 No. 
ile 941 No. lı fırınlara müracaat ettiğim
de: 

Bu fırıncılar karne mukabbilinde olsa 
dahi verilecek unları bulunmadığını be
yan ile kendilerine alakadar makamlar· 
dan .bövle bir emir verilmediğini de ila
ve etliler .. 

Bittabi bu vaziyet karsısında her va· 
tandaş gibi benlın de hakkım olan unu 
alamadım. Acaba bu vaziyet fırıncıla
rın emre itaatsızlığından mı ileri gelmek· 
tedir? .. 
Alakadarların na7.arı d:kkatini celbet

menizi ve dileğimin aynen yazılmasını 
rica ederim .. Say~larımla .. 

• 

Devamlı okuyucunuz 
Recep Ertuğrul 

gazın osu 
4 - 1 eylill 939 tarihinden itibaren 

alakalı De kan veya kocası veya çocuk
larının ellerinden çıkardlklan mallara 
ve bedellere ait malO.matı ihtiva ede
cektir. 
CEZAİ lfOKtlMLER 
Layihada beyanname vermiyen veya 

r.oksan malömat verenler ha.klonda va
S>ılacak muameleler. açılacak tahkikatın 

Çolı zengin saz heyeti ve istanlluJdan sureti 
luısuslyede getirilen artistlerin iştiralıile ya· 
rınlıl cumartesi günü alışaınından itilJaren 
açdıtlr. ilaveten zengin bir aııe varyetesi lıo· 

• fa gldecelı numaralar gösterecelıtir. 
~xx:ıcc;accaaaaacıcı::ıcıcaacccc~~...co:.. 

900 adet ekmek kartı çalındı 

Bu kartları aldıkları sa
nılan 3 kişi tutuldu 

ısa elımeği lıartsız sattığı neticesine varılan bir 
fırıncı adli yeye verildi 

Bir ekmek kartı hırsızlığı olmuş, 900 BİR FmINCI ADLİYEYE VERİLDİ 
ekmek kartı Alsancak iaşe tevzi bilro- İkiçeşmelikte 289 sayılı fırın müsteci-
sundan çalınmı.ştır. Kamyoncu Salfillad- ri Baki Göleserin müşteriler.:ne noksan 
din Çoşkuner ile iaşe müdüriyeti tevzi tartılı ekmek sattı_ğı ~aber verilmiş, ya-

. . pılan kontrol neticesmde fırında mev-
memuru Kemal Ünsalın ve Şehitler cut olmak lazungelen 180 adet ekmeğin 
caddesinde fırıncı Remzi Erçet:.nin bu 1 noksan olduğu görülmüş, bunlar kart
elanek kartlarını aldıklan iddia edil- sız satıldığı neticesine varılmış ve fırın-
miş, üçti de adliyeye verilmiştir. cı adliyeye verilmiştir. 

19 Mayıs bayramına do~ 

Bu yıl gençlik bayrak ko-
şusu ''S ''E anısun,, ve r-
zurum,, dan başlıyacak 
Şehrimizde yapılacalı maasiın • Samsun ve 
Erzurumdan IJaşlayıp Anlıarada IJitecelı olan 

IJayraJı Jıotusunun proğramı 

19 Mayıs gençlik bayramı hazırlıkları
na devam edilmektedir. Yapılan progra
ma göre 19 Mayıs günü öğleden snnra 
merasime istiklfil marşiyle başlama<".ak 
ve bunu bir geçid 1'esml takip edecek
tir. 

Mekteplerde talebe grupları provala
ra başlamışlardır. Yakında Alsancak 
stadyomunda umumi bir prova yapıla
caktır. 

lf 
BAYRAK KOŞUSU 
PROGRAMI 
Ankara, 7 (A.A) - 19 Mayıs gençlik 

bayrak koşusu aşağıdaki şekilde olacak
tır: 

1 - Kurtuluş savaşının başında Ebedi 
Şef Atatürkün Anadoluya ilk defa ayak 
bastıkları günün yıldönümüne rastlıyan 
19 Mayıs spor ve gençlik bayramında 
Ankarada bitmek üzere (gençlik bayrak 
koşusu) nun ikincisi yapılacaktır. 

2 - Bu yıl koşu Atatürkün o tarihte 
Ankaraya gelişleri istikametinde, Sam
sun ve Erzurumdan başlıyacaktır. tki iS
tikametten gelen ve Sivasta birleşecek 
olan atletler yollarına devamla 19 Ma
yısta saat 11 de Ankaraya varacaklardır. 

3 - Her bölge kendi vilayet hudutlan 
içinde bölgesi atletlerini koşturacak, yol 
üzerinde bulunan kaza, nahiye ve köy 
gençlerine Ebedi Şeften Milli Şefe ula
şacak armağanı taşımak fırsatı verile
cektir. 

4 - Her atlet, yalnız gündüzleri ol
mak üzere, iki kilometre koşturulacak
tır. 

5 - Atletler Erzurumdan 11 Mayıs 
Pazartesi saat 11 de, Samsundan: 13 Ma
yıs Çarşamba saat 11 de ve Sivastan: 16 
Mayıs Cumartesi saat 6 da hareket ede
ceklerdir. 

6 - Her bölgenin komşu bölgeye vilti
yet hududunda armağanı teslim gün ve 
saati şu suretle tesbit edilmiştir: 

Erzurum - Erzincan bölge hududun
da: 12 Mayıs Salı saat 10.30 

Erzincan - Sivas bölge hududunda: 

14 May1s Perşembe saat 9 
Samsun - Amasya bölge hududunda: 

14 Mayıs Perşembe saat 8 
Amasya - Tokat bölge hududunda: 

14 Mayıs Perşembe saat 16 
Tokat - Sivas bölge hududunda: 15 

MaylS Cuma saat 12 
Sivas - Kayseri bölge hududunda: 16 

Mayıs Cumartesi saat 15 
Kayseri - Kırşehir bölge hududunda: 

17 Mayıs Pazar saat 12 
Kırşehir - Ankara bölge hududunda: 

18 Mayıs Pazartesi saat 11 
7 - Koşucuların Erzurum ve Sam

sundan Sivasa saat 17.30 da ve aynı za
manda, Sivastan Ankaraya da tam 11 de 
muvasalatları temin olunacaktır. 

8 - Bu yol üzerinde yalnız gündüzleri 
koşulacağına göre, atletlerin Erzurum 
Sivas arasında: Tercan Erzincan, Rafa
hiye, Zarada; 

Samsun - Sivas arasında: Havza ve 
Turhal da; 

Sivas - Ankara arasında: Kayseri, Kır
şehir ve Balada geceyi geçirmek Ü.Zere 
konaklamaları uygun görUlmil§tür. 

9 _Bölgeler, atletlerin vilayet hudut
larına tensip edilen saatlerde ve gece 
konak yerlerine hava kararmadan önce 
muvasalAtlanm temin için, aradaki me
safeyi gözönünde tutarak sabahlan ha
reket saatlerini ona göre ayarlıyacaklar
dır. 

10 - Bölgeler, Erzurum ve Samsun
dan itibaren gerek hareket ve muvasa
l.atlarında ve gerekse yol üzerinde bulu
nan şehir, kasaba ve köylerden geçişte, 
koşunun tertibine saik olan düşüncenin 
değer ve ehemmiyeti ile mütenasip su
rette yapacaklan törenleri diledikleri 
tarzda hazırlayacaklar ve tatbik edecek
lerdir. 

11 - Bölgeler, hareketten başlıyarak 
yol üzerinde telgrafhane bulunan yer
lerden bir sonraki merhaleye ve umum 
müdürlüğe müstacel bir telgrafla atlet
lerin geçtikleri hakkında malilmat ve
receklerdir. 

lstanbul - Edirne bisiklet yarışı 
ı9 mayısta yapıJacalı yarqa İzmir ve Denizli 

1Jisilıletçilerı de iftiralı ediyor 
Ankara, 7 (A.A) - lıtanbul - Edir- çirilecektir. Bu yan_şa Ankaradan ilci. 

ne arasında her yıl yapılmaaı mütat olan Bursa, Balıkesir, Eskişehir, l.tanbul ve 
bisiklet yarışı 19 Mayısta yapılacaktır. 
Yarış 19 Mayıs aalı günü Top.kapı spor Jzmirden dörder, Denizliden iki, Sivas 
sahası önünde başlıyacak, akşam Edir- ve Çanak.kaleden birer bisikletçi iştirak 
neye vanlacaktır. O gece Edimede ge- edeceklerdir. 

Ekmekler gi:n aşırı tam verilecek 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

munu temadi ettirmek için arada sıra
da gıda maddelerinde yapılacak kısın
tıları geniş yürekle karşılamak bir mem. 
leket borcu ve iyi vatandaşlarda aranan 
bir haslettir. 

Bu ekmek sıkıntısı geçici bir tedbir 
olarak mütalaa edilmelidir. Mayıs ayına 
mahsus olan bu sıkıntı her sene hasat 
mevsimi başlangıcı olan Mayıs ayında 
bir nispet altında rastlanan bir keyfiyet
tir. Geçen senelerde elde daha fazla stok 
bulundurulmak imkanı mevcut olduğu 
için sıkıntının halkımızca hissedilmeme
si temin edilirdi 

Dün alakadar makamlara sevindirici 
bir haber gelmiştir. Bu haber yurdun 
cenup vilayetlerinde buğday mahsulü
nün idrak edildiğidir. Harmanlara baş
lanmak üzeı·edir. Yakın günlerde yeni 
mahsul buğday kullamlmıw mUmkli.Q 

olacaktır. Ay nihayetin~ kadar alınacak 
mahsulün bütün vilayetlerimize sevki 
zamanında yapılacaktır. 

Bu vaziyet karşısında bu ayın devamı 
müddetince İzmir viliyetinde halka bir 
gün tam, bir gün de yarım ekmek ıi.stih. 
kakı verileceği anlaşılmıştır. 

P!RtNÇ VER!LECEK 

Salahiyetli makamlardan verilen ma
lümata göre 1zmir şehri halkına dağıtıla
cak 50 ton birincin 10 tonu hastahane
krle mekteplere verilecek, kalan kısmı 
halka seyanen dağıtılacaktır. 

Bu pirinçlerin parti kanaliyle ~e
ki evlere ve aile adedine göre dağıtılma
sı multarrerclir. lzmirde 40,000 aile mev. 
ıut olduğuna göre aile başına birer kilo 
pirinç verileceği anlaşılmaktadır. Dağıt
ma iJİlle önihnüzdeki hafta başlanacak
t.ır. 

En vahim 
Haftalar ... 

---*---
Her ifıi taraf için 
uaziyet ayni derecede 
nazilı bufunmafıtadır 

-*-ŞEVKET BİLGİN 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Madagaskara bir Japon akını bu hare· 
kctlerden biri olabilirdi. İngilizler, Aıne· 
rikan deniz birliklerinin Akdenize gel
mesi sayesinde buradan ayırdıklan kuv
vetlerle Madagaskar çıkartmasını yap· 
mış1ardır. Eğer mihverin ümit bağladığı 
c;aşırtmaç, Orta Şarkta bir Japon darbe· 
sine güvenmekten ibaretse, buna şim· 
dilik akinı kalmış nazarile bakılabilir. 

Şimdilik diyoruz, çünkü herşey İngİ· 
lizlerin Madagaskarı işgal teşebbüsünde 
süratle muvaffak olmalarına ba~hdır. 
Anglosaksonların iimitleri hilafına, 
Fransızlar sürekli bir mukavemet gös
terebilirlerse, Laval, Almanyanın tel
kinlerine tabi olarak Fransız harp ge· 
milerlni Madagaskar sulanna gönderir· 
se, nilıayet Vişi ile İngiltere ve Birlesik 
devletler arasında harp hali başgösterir· 
se olayların pek fazla kanşması müın· 
kündür. Bu takdirde, ikinci bir sürpriz 
noktası Japon müdahalesidir. Japonlar 
donanınalannı Madagaskara göndererek 
Anglosaksonlarla burada karşılaşmayı 
düşünebilirler. Hint Okyanusunda deniz 
kuvvetleri arasındaki nisbet1er kat'i ola· 
rak müttefikler lehinde değilse, vaziye
tin büyük tehlikeler arzedecdi şüphe· 
sizdir. Böy1e bir ihtimal, mihverciler 
idn, miittefiklerin deniz kuvvetle~i 
dağıtmaktan ibaret olan tabiyesinde 
mnvaffakiyet kazannıağa muadildir. 
Hint okyanusunun batısında harekat 
uzadıkça, müttefiklerin kontrol zorunda 
oldukları sahalarda mesguliyetleri daha 
ziyade artmış bulunacağından ikinci 
cepheyi açmak büsbütün güçlesecektir. 
Dem.ek ki müttefikler, Mad~skar İŞİ· 
ni çabuk tasfiyeye ve Hint Okyanusun· 
da muhakkak: surette Jıakimiyeti elle
rinde bulundurmağa mecburdurlar. Zl· 
ra Madagaskar isv.al edilse de. eğer bu 
denizde hakimiyet Anglosaksonların 
elinde olmassa Japonlar sürpriz darbe
lerini istedikleri zaman indirebilirler. 

Belki bundan dolayı, bir İngiliz nazı
rı. önümüzdeki haftaların dünyanın 
mukadderatı bakmımdan Dünkerk ric
atinden beri İngilterenin geçirdiği gün
lerin en vahimi olacağını söylemistir. 

ŞEVKE'J' BİLGİN 

Pazar günü << lnönii JJ 

şehitliğinde 
tören yapılacak 

Bozoyük, 7 (A.A) - 1 O Mayıs 
pazar günü İnönü şehitliğinde yapı 
lacak tören hazırlıkları tamam ol
muştur. 

Ankara, 7 (A.A) - 1 O Mayıs 
pazar gÜnÜ İnönü şehitliğinde yapı
lacak törende Ankarayı belediye 
meclisi azasından Mecdi Saymanla 
parti ve vilayet heyeti azasından 
Hayrullah Özbudun temsil edecek
lerdir. Bu törende Ankara §ehri 
adına bir hitabe söylenecek ve te
hitliğe çelenk konacakbr. 

IUSACA 
····-·· 

. Nara alınalı 
-*-

ECZACI KEMAL K. AKTAŞ 

Nara atmayı Cümhuriyet çocuğu bil· 
mez. Nara ne demek, atmak ne mana bi
lemez tahmin etse etse ancak gol atmak 
gibi bir şey diişünilr. 

Eski devirlerde kafayı çeken kabada
yılar ortalı~ı hiçe sayar, kendisini ve 
dehşetini etrafa haykırarak illlıı ederdi. 
Ceket omuzda, rakmm buharından sağa 
sola yalpa vurarak chayyyt! ... > diye 
uzunca ve yüksek bir haykırır, cvarmı 
bana yan bakan ... > diye ilive ederdi. 

İ.stanbulda tulumbacılar yangına gi
derken içlerinde bir memur varsa «a
leminden kan damlı.yan yaman gider ma.. 
liyeli> diye bağırırdı. Şayet tulumba ta
kımına tıbbiye talebesi kanşmış ise 
<neşteri kanlı kadife yakalı> diye hay. 
kınrdı. 

Nara atmak, caka satmak, tiyatro sah
nesine kadar sıçramıştı, zamanın meş
hur şantözü cPeruD külhanbeyi kıyafe
tinde, siyah fesiyle sahneye çıkar, şu 
kantoyu söylerdi: 

Sarhoşum amma falso yapmam 
oıu,. olmaz hovardaya kulak asmam 
N a.ro.yı basa,. dauranınm 

Kim olu1'sa çcıtanm 
Nerde olsa yatanm 

Son kadehte zivanadan çıkanm 
Kadeh kırnıa.k 
Eıin sannak 

Hovardaya hoııardaycı pek 14ndır 
Gidip Oi,. tek atmalı 
Veresiye vennezse 
Tezg4hta1'fı çatmalı. .. 

Evvelki akşam Ankara radyosunda 
dinlediğim bu kanto bana nara atmayı 
hatırlattı. Bugün narayı sanat, ilim, fen. 
iş ve motör sesi atıyor. Türk genci! Na
ranı bu sahalarda at, sesini ilim, irfan, İf 
ve motör sesleri içinden duyur, istikbale 
seslen. sesin gür olsua... • 



1 MAYl.S CUMA JDA"J YENi ASIR 

imtihan v~ tatil 
yaklaşıyor 

-*-(Baştarah 1 inci Sahifede) 

Mada~askarda 

durum 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

Vişi, 1 (A.A) - Madagaskara kar-
01 şiddetli bombardıman devam ediyor. 
Vaziyet hala vahimdir. Alh büyük, 12 
orta ve 7 küçük harp gemisinden mü
rekkep 23 gemilik lngiliz filosu Korne 
koyunda bulunuyor. 

Kar.ıılanan ihtiyaçlar Beden terbiyesi umum müdür

Küçük san' atlar kanunu m,~ü!.~~~:ve Mü...eoeler CençBk kulüplerinde Beden fob;y.,; 

•••••••••••••••••• 

l!!l g$Ç Haziran &Yl s~nunda tatil devre
ısıne ıireceklerdir. Sanat okulları daha 
evv~ı tatile başlıyacaklardır. k d k 

e be J Mükelleflerini çalıştırmak üzere aşağıdaki şartlar dairesinde ve Müsa-

a 1 ır San baka imtihaniyle 50 Eğitmen namzedi alınacaktır. Bu namzedlerı 
arşısın es - 1942 temmuz veya ağustos ayında Ankarada yatılı ve altı ay devreli 

bir kursa tabi tutulacaklardıT . .. İıntihan i~leri hakkında görü.şmek 
U%ere yakın gilnlerde maarif müdürlü
tilnci-e bir müdürler toplantısı yapılması 
trıütesavverdir. 

MADAGASKAR 
DA Y ANAMIY ACAK 

a tkirın düşünceleri 11 
- :}:~&~~~:fo~~~~~~da bir memur için tesbit edilmiş bulunan 

· b) 35 yaşını ~mamış bulunmak. 
'i'EDR!SAT lŞLER1 
'1a.arif vekilliği matematik öğretmen

lerini alakadar eden bir taminı gönder
~tir. Bundan sonra her ders yılı başın
da aritmetik ve jeometri derslerine bir
den başlanacak ve bunlar muvazi olarak 
okutulacaktır. Temrin ve problemlere 
bilhassa itina gösterilecektir. 
. Fizik, kimya ve tabiat bilgisi dersleri 
de talebeye mutlak olarak deney ve tat
hika.Ua birlikte gösterilecektir. Aletleri 
\'e yeri müsait olan lise ve öğretmen 
okulları bu üç ders için ayn salonlar, 
Orta okullar ise tek bir salon tahsis ede
ceklerdir. 

lier sınıf, deneyleri bu salonlarda ya
l>a~k ve öğretmenler deneyler için def
ter tutı:nağa mecbur edileceklerdir. 

-~~------~~~ 
Piyao~o dün çekildi 

-*-( Baştarafı ı inci Sahifede) 

8İNEB LİRA KAZANANLAR 
Biner lira kazanan b!letler şunlardır: 
006283 011294 039633 043593 046769 

062765 064286 082396 088026 122049 
142754 146099 146302 213377 217277 
217984: 224108 232098 238724 257152 
2611U 262233 263572 273222 276593 
311107 311532 315698 319545 324175 
328963 350192 361830 371396 380185 
385238 386361 390702 394950 396045 

Di(;ER KAZANANLAR I 
Son dört rakamı 9004 ile nihayet bu

lan 40 bilet beşer yüz lira. yine son dört 
l'akamı 9831 ile nihayetlenen 40 bilet 
b~ yilz lira, 

Son üç rakamı 245 ile nihayetlenen 
400 bilet yüzer, son üç rakamı 953 ile 
llihayetlenen 400 bilet ellişer, son üç ra
karnl 139, 460, 372, 806 ve 972 ile niha
)etlenen 2000 bilet yirmi beşer. 

Son iki rakamı 72 ile nihayet bulan 
400() numara onar ve son rakamlan 4 
\re 9 olan 80000 bilet te ikişer lira ka
tanmıştır. 

Uzak dol!n savaşları 
-*'---

Londra, 7 (A.A) - Paris radyosu 
bu sabah yaptığı neşriyatında Madagas
kardaki Fransız kuvvetlerinin lngiliz 
hlicumuna mukavemetlerinin hiç ümit 
edilmediğini bildirmistir. Adanın yolla
rı başka garnizonlardan süratle takviye 
gönderilmesi için müsait değ-ildir. Hü
cumda bulunan İngiliz kıtalan esasen 
mühim bir kuvvet olduğu gibi yeni kı
talarla da takviye ed:lmiştir. 

FRANSIZ ZA YtA Ti 
Vişi, 7 (A.A) - Diyego Suvarez 

tezgahlarında bulunan Brazevil deniz
altısiyle Ba11envil yardımcı gemisi İ n~i
liz bombardımanlarında batmıştır. Mü
rettebatın hepsi kurtarılmıştır. 

DiYEGO SUV ARF.~DE 
MUJ( A VEMF..T DURDU 
Londra, 7 (A.A) - MadaQ'askarın 

en mühim limanı olan Diyego Suvarez
de her türlü mukavemet durmushır. 
Te .. lim şartları tesbit edilmPk üzeredir. 

Radyo gazetesine göre Madagaskıınn 
mühim limanı Diye~o Suvarez teslim 
olmuştur. Bu suretle İngilizler M"dag-as
karda ilk hedeflerine varmıştır. Bundan 
sonra oldukları yerde mi kalacaklar, 
yoksa adanın her tarafını mı iş~al ede
ceklerdir} Bu suale henüz resmi: bir ce
vap verilmis değildir: fakat bazı lngiliz 
~zeteleri bütün Madaga"karın ve ya
kmındP'k i küçük adaların da işgalini iste
mektedirler. 

B. CöRÇLLIN BEYANATI 
Londra radyosunun bild;rdiğine ~ö

re lrurlliz başvekili Cörçil, Diyego Su
varezin teslimi hakkmda demeçte bu
lunmuş ve ezcümle demiıııtir ki: 

c - Oç aylık hazırlıklardan 80nra 
kanı, deniz ve he.va kuvvetleriyle ve da
ha başka teşekküllerin jqtiralciyle Diya
~o Suvareze karşı yapılan hareket, iki 
bucuk ~ünlük bir harpten sonra sona 
ermi-ıtir. 

Mümkün olduğu kadar az kan dök
mek usulünü takip ettik, aske-rlerimiz 
büyük bir kahrı:tmanlıkla harp etmisler
dlr, Fransı7lar da avni kahramanlı~ rrös
termistir. Kaloleri birbirine bağlı olan
lar ara<ıında kan alr•tılm,.eına mütees
siriz. Fakat bu h11reket Fransız impara
torlo~nıın muhafazası için yapılmış bu
lunuyor."> 

('AR Pl~M A.LARIN 
TAFSiLATI ( Baştarafı 1 inci Sahüede) 
Vi~i radvosuna göre 5 mayısta İngi

IÜA evvel tamamen işgal edildiğini bil- Uz kuvvetleri Dlvf""'O Suvareze hiicu.-;. 
dirdikleri Mindanao adasındaki muha- etmiş. garnizon teslim olmağa davet 
~ebeler hfill devam ediyor. edi]mis ve red cevabı üznine muhare-

ADALARIN ~LIMt be ba,cılamışhr. İnoilizle-r bu..,dan so>ıra 
MCZAKEREIERİ Kurie kovuna hafif tanklar, Diyevo Su-
Vaşington 1 (AA) - Koregidordan vareze de pan.,.ütcüler indirmis1ndir. 

&elen telgraflara göre kıtalarımızm mu- ~~rie koynuna. ~üvük. ve. k_üçük 2 3 in
ka.vemeti kırılmıştır ManHla koyunda- g-ilız h~rp P'emuı de gırmı$tir. 
ki adaların teslimi ·için müzakerelere İngiliz hava hiicumlariyl,.. Fran,.ızla
~ K egidorda bulunan üç nn bi,. d.-nizaltısı batmıştır. R'\tan df""iz 
tnayin gemWle 

0 Utt topçeker kaybedil- altı;ıı. Da\ar h~~~-m.1;1nda 1.n':'ilizlerin Re-
ll'\iştir. zolisın kruvazorunu torpı llıven F rıo.nsız 

B HULB GÖRE denizaltmdır ve Mıııd ıut'askar~an Cibu· 
V~n, 7 (A.A) _ Hariciye nazı- tiye vitmf"k üzere bulunuvotdu .• 

ıı B. Kordel Hul ba sabahı Ko- A~IKAN NESRIYATI 
.......:dor d tçarşamllm lro hakkın- Arnenkan radpo"U Madagaskar hl'k· 
- ... 19 a asının es o ası ı. · • b ı B da b. d · d • tir ki. ııomda yenı neşrıvatta u unmuştur. u 

ll' emeç verm..ı.ş ve . emış B taan radyoya göre cMadalfaskıı.nn işı?ali et-
-:- Amerikalıl~ Koreg:dor ve a rafmda klZılca luvamet koparanlar na· 

lnüdafaasını dauna hatırlıyacaklardır. ı 1 d H . d' · · · J 1 i 13 ·-"-~:~&...:-l!Ll --~ L.--' aı o uyor a ın ıcınının . aoon arca ş 
U muv-.ucuu,y.::~~. uu~r ~an- gali hakkında tek bir söz bile söyleme-

gicmı haber veren hadiselerdir. Kahra- mi .. 1er~ir ve !'tÖvlernivo~lar? > 
~ca ve şerefle dövüşen müdafilerin DAKAR DA tSGAL 
lınaru, Amerikan milletinin ruhunu kı- EOtLECEK MJ "> 

Ey muhterem ustalar, artılı yine tezgcihlarınızın 
başına dönün 11 e işi ele alın-

Velev çok geç kalmış da olsa, cüm- Edebiliyordu da, ona 1 
huriyet hükümetinin bu yüksek teşebbü- - Sen kimsin ve nesin}. . Diyen 
sünü, el ve gözleriyle hayatlannı kaza- hiç kimse bulunamıyordu. 
nan biz küçük sanatçılar, kalplerimiz Ne kadar sevinsek, ne kadar alkışla
minnet ve şükran duygulariyle çarpa sak yeri vardır ki sayın hükümetimizin 
çarpa kar~ılıyoruz. Büyük Millet meclisine verdiği küçük 

Son yirmi beş senelik sanat hayatı- sanatlar kanunu ile artık bu sınai karşık
mız _ bütün gelişmelerine rağmen - hiç lığa kökünden son vermeğe karar ver
te iyi bir vaziyette değildi Eski ve gü- miştir. 
zel ananeler terkedilm~. yeni ve daha Ka.t'iyetle ve bir çok delilllere daya
güzeller yapılamamış... Sanat ve sanat- narak iddia edebilirim; Türk kadar san
çı bir keşmekeş içerisinde çalkalanıp ata istidadı olan hiç bir millet yoktur. 
duruyordu. Türkün bir çok vesaitten mahrum olarak 

d k el ve gözü ile başardığı ne kıymetli ve 
Başi boş bir sanat hayatı yaşıyor u ' üstün eserleri vardır. Aranmadan, sorul-

0 kadar sahipsizdik ki arayanımız.. sora-
nımız yoktu. Kendi kendimize derlenip madan, himaye şöyle dursun, mataı 

iltifat bile görmeden yalnız pir Mkma, 
toplanamıyorduk. yalnız sanat kaygusiyle bedialar yaratan 

Bütün eski ustalar, bütün ananevi bir çok sanatçılarımız vardır ki, nafaka
merasime tabi olarak yetişmiş ustalar, larıru dışında aramaktan başka çare bu
kırk senedir körüğü karşısında kanburu mamışlardır. 
~ıkan demirci ustası, yarım asırdır plan- Fakat ey muhterem ustalar, artık yi
yasından çıkardığı tahtaları künyeye ne tezgahlarınızın başlarına dönün. Ar
vurmağa lüzum görmeden yeTine yer- tık yine eğeyi, künyeyi.. Makas, bıçağı. 
leştiren marangoz... Ve dizinin üzerin- Çekici, makabı elinize alın ... 
de döğdüğü köseleyi iki bıçak darbesile Artık bundan sonra bwm de bir ha
tam pençe haline sokan kunduracL. · Ve mimiz olacak.. Artık bundan bizim de 
daha ne bileyim. çeşit çeşit sanatların dertlerimizi dinleyecek, bize de müş
muhterem ve görğülü ustaları, sanatın fik elini uzatacak bir sahibimiz buluna
böyle ehliyetsiz ellerde zedelenmesinde cak.. Bunaldığımız zaman imdaJımıza 
sanat ve sanalcının düştüğü hakir dere- koşacak. 'Yorulduğumuz zaman bizi sa
keye taha.mmul edemiyerek inliyorlar- cak kucağında dinlendirecek ... 
dL Sonsuz bir feyiz kaynağı olan cüm-

Kime şekva edebilirdik j\ ... Henüz huriye tin ve onun başmd~ bulunan aev
kalfaLk merdivenine ayak basmamıt bir gili hükümetimizin pek kıymetli bir ese
çırak ustasına kızdığı gibi oradan bura- ri oln küçük sanatlar kanununun Büyük 
dan buluşturduğu beş, on liractkla bir Millet meclisince kabulü gününün kü
dükkan açıyor ve serbestçe - vatandaşı- çük sanatlar mensuplannea bir bayram 
nın, binnetice kendisinin zaranna ola~ günü olarak kabulünü teklif ederim. 
rak - icrai aanat edebil.iyordul Makastar 

Borsa 
OZOM 

l 7 1 A. Lafont 
8 M. lzmir O. 

179 yekun 
196057 dünkü yekun 
196236 umum yekun 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 
No. 11 

ZAHiRE 

50 
56 

41 50 
49 
51 
53 
58 

54 
56 

40 ton eu~rn 
4 B. pamuk 

56 50 5 7 50 
63 

----o---
MIJluer siyasileri 
Arjantınden 
CIVl'llcrntt)'Ol'ICIJI 
Boynes Ayres, 7 (A.A) - Alman ve 

İtalyan Hariciye memurlannm hareket
lel"i gene geri ka.lm1'tlr· 

--·""'· .. ~_...,.40,.,.,.,.,,--

İffanda yeni ııı,. 
demir yola 
Yeni Delhi, 7 (A.A) - Basra kör

fezinin limanı olan Ahvazdan Kermen
şaha bir demiryolu inşa edilecektir. Bu 
hat, Bendertah Pura kadar uzanacalcbr. 

MHti Kütiioftoneden: 
ROZNAMElMOZAKERAT: 
1 - idare heyeeti raporu 
2 - Mürakip raporu 
3 - 940 senesi hesaplannın 

ve taıdiki 
4 - 942 senesi bütçesinin 

ve tanzimi 
5 - Yeni mürakip tayini 

tetkik 

tetldk 

6 - Müddetleri hitam bulan Üç aza
nın yerine yenilerinin intihabı 

7 - Müteferrik i~ler 
6 Mayıs çarşamba günü yapılması ka

rarlaştınlmış olan içtima ekseriyet hası] 
olmadığından 13 Mayıs 942 çarşamba 
aiinü saat on sek.izde milli kütüphane 
binasında yapılacağı sayın azalarımıza 
ilan olunur. 2559 · (1099) 

Yapı işim nanı 

1 Hafla ınüdürlüfünden: 
31 Mayıs 1942 de bitirilmek üzere 

Urla liman binasının tamir işi 845 lira 
48 kurut lcetif bedello 8/5/1942 tari
hinden itı"haren 4 gün müddetle pazu
lığa lconulmuftW". 

İsteklilerin ihale günü olan 12 /S / 
1942 salı günü saat 14 te Nafia müdür
lüğünde mütetekltil komisyona ( 64) 
altrnıt dör liralık muvakkat temlnatla
riyle müracaat etmeleri llztmdır. 

~ bir çelik: haline sokacaktır. Diğer taraftan, Bedinin Vişiyi tazvik 
AKYABIN DÜSMESİ ettiği. ln11illz ve Amerikalıların yalnız :.ııııı ı· • ı u u11111n111111uı• • ı11111ımımııı nıım·&: 
VE JAPONLAR Madagaskarın işgalivle iktifa etmiyecek ;. A k t> d :: 

Bu işe ait keşif, mukavele ve ek.Ut
me şartnamesi Nafia müdürlüiünde eö-
tiilebiliı. 2566 (1096) 

Tokyo, 7 (A.A) - Akyabm işgali leri ve yeni hareketlerde bulunacaklan § n ara \ 8 VORll E 
l!innanyada İngiliz hAkimiyetine son ızelen haberlerden anlaşılmaktadır - :;: 
\ermiştir. Filhakika doğu Birmanyade Fransa bir harekete geçerse Amerika : BUGUNKU NEŞR\ YAT ~ 
Çin hududu civanndaki hareketler b!t- dehal garp yan küres!ndeki Fran<ıı~ :; ımı1111111nnıııııttın•mnııımmmt11111mııııF. 
?niş gibidir. Bu bölgedeki Çin kuvvetle- müstemlekelerini jşgal edecektir. Viş 7,30 prognm ve memleket aaat aya
~i Mandalaym zaptından evvel cereyan ile Anelosakıon1ar arasında harp çık- n. 7,33 müzik: (pl) 7.45 ajans baber
eden muharebelerde hemen hemen ta- masa hile Da.karın itgal edileceği bildi- leri. S.OO müzik: (pL) 8.15~.30 evin 
lklam.ile yok edilmiştir. Şimdi temizleme ril""""ktedir Nati. 12.30 prognm ve memleket saat 
hareketleri oluyor. M"OTTEFtK GAZETELERİN 2 33 'k h fif ,__, l2 

A ..__J> limanı Ama"'a ve K- lLA.ta de- NESRtY ATI ayan. 1 . müzı : a . şarıı;;uar. • 
.--.yca ..... WKu 45 ajana haberleri. 13.00-13.30 müzik: 

lniryolu üzerinde bulunan Sittagengten Londra, 7 (A.A) - Müttefik basını fasıl heyeti. 18. 00 program ve memle--
300 kilometre kadar uzaktadır. Mada~askar hareketini çok _müsait bir ket saat yan. 18.03 müzik: fasıl heyeti: 

Bengale körfezi boyunca Birmanyayı şekilde karşılamaktadırlar Mıhver plan- 18.4) müzik: (p1) 19.00 konuşma 
lıindistana ba~ll\•an tek milhim yol bu- larının gerçekleşmesini ön] emek için (iktisat saati). 19. IS müzik: (pl) 19. 
:tadan geçmektedir tam zamanında yapıldıtı belirtilmekte, 30 memleket aaat yan ve ajans haber

Akyabm dü~e~ İngiliz imparator- L'Val D_arlan ve japon Amira!ı Nomo- leri. 19.45 müzik: klasik Türk müziği 
luıtuna karsı vapılacak taarruzun baş- ranın Vışlde bu plAnın son şeklınl karar· programL 20. J S radyo ga~etesi 20.45 
langıcı olabili~. l~stırmış bulunduklarını izah etmekte- müzik: aaz eserleri. 2 1.00 ziraat takvimi 
BİRMANYADA dır. 21.10 temsil. 22.00 müzik: radyo •a-
İNGİLİZLERİN DURUMU lon orkestrası. 22. 30 memleket Mat 
Londra, 7 (AA) - B!rmanyadan ye- E~meJı gıdası qilJI ayan, ajanı haberleri ve borsalar. 22. 

tıi haber gelmemiştir. İngilizlerin Siling ruJt f:lldasına da 45-22.50 yannki progum ve kapanlf. 
Vadisi boyunca bir yol aC"ma~ calıştık- L4 
ları tahmin edilivor. İn~ilizler ile: mu- 1""P'.ns.aCIZ
kabil akın yanmısJardır. Netice belli de
ıltilıfü· Mamafih İngiliz kuvvetlerinin 
h<lvtı volile tabı:veleri bahJs mevzuu de
ğildir. 

BENGALEDE BÜYÜK JAPON 
KUvvE'l'LERİ YOK 

. Londra, 7 (A.A) - Salahiyetli mah
f ıller göre Bengale körfezinde büyük 

ZAYl 
Pırlantalar- lzmir emniyet müdürlüğünden almı9 

la donanmış olduğum 32/ \ 846 sayılı ikamet tezke
taçlardan. ve remi kaybettim. Yenisini alacağımdan 
zfunriitler ile eskisinin kıymeti yoktur • 
i~lenmiş ger· 446 Atatürk caddesinde 
dan lı.k !ardan Tenne Hall 
(Ok daha gü· 2 5 6 l ( 109 7) 
zcl nedir bilir 

KAR ŞIYAXA 
MAKBULE KEBARE 

Diki., yurdunun mezuniyet imtihan
lan sona ermiş, kış de'Vl"esi talebeleri 
yübek derecelerle mezun olmuşlardır .. 
Yurdun sergisi bir ~ ziyaretçiler tara
fmdan geWınekte ve ~k ht+!nibnekte
dir. İzmidn her köşesinden gelen bu zi
yaretçiler kısa bir zamanda h8ZU'lanan 
bu sanat eserlerini takdirle seyrederek 
yurdun defterine çok kıymetli hatıralar 
kaydetmektedirler. Srgi önümüzdeki 
pazar güni1 akşamı kapanacaktır. Yeni 
devre için talebe kaydına da başlanm14-
tır .. 

ADRES : KaqJyaka Y emiş~paşa 
sokak No. 5 

'1 8 (1089) 

lZMtR SlCtU TlCARET MEMUR
LUôUNDAN: 

Jaoon kuvvetleri bulunduğuna dair ma
lOmat voktur. Andaman adalarında da
~i büyUk Japan kuvvetlerinin bulundu
~ına dair haber almmamıstır. Yalnız 
"' ~"'"''ınrln hir mikt&r nakliye gem.!si 
'\'ardır. 

Kurtuluı cam ve §İşe fabrikası Sadık 
C.öktunca ticaret unvaniyle lzmirde Ga
ziler eaddeeinde 2 12 numaralı depoda 
ve C.uüet caddesinde 125 1 nci sokak
ta 43 numaralı cam ve fİ§e fabrikasında 
yeni ve hurda demir ve odun ticaretile 
ve cam ıiıe imal ve ticaretiyle iıtisral 
eden kurtuluş cam ve ti§e fabrikası, Sa· 
dık Göktunca.nın itbu ticaret unvanı ti
caret kanunu hükümlerine i:Öre sicilin 

misiniz?.. lZMlR AHKAM[ SAHSIYE SULH 4397 numarasına kayt ve tescil edildiği 
Her girdiğı HUKUK HAKtMLtôtNDEN : ilan olunur 2556 ( 1098) 

KOROGtDOR VE GENERAL 
'MAK ARTVR 

Melburn, 7 (A.A) - General Mak Ar-
1ür Korogidoru sonuna kadar müdafaa 
eden askerlerden sitayişle bahsederek 
demiştir ki: 

I<'orogidor tarafımdan methedilmeğe 
trıııhtaç değildir. Her hangi bir yerde en 
Son atılan mermi arkasında belirli hayal 

h
korkusuzca mücadele eden Korogidorun 

ayali olacakcır. 

eve dünya sa· lzmirde Eşrefpaşa ikinci Sultaniye 
adetlerini ha- mahallesinin Murat Ali sokağında t 8 1ZMiR iMARA T VE iNŞAA Ti 
ğışlıyan, duy- aay1h evde mukim iken ölen Musullu ha UMUMiYE TORK ANONlM ŞlR-
gu sahibi :n~ cı Sa.idin mirası red edildiğinden icra ve KETiNDE.N ~ 
sanlığın ruhu- iflas kanununun 180 ve 220 nci ve diğer Şirket Basmahane civannda Fevzi 

na saadet dal.~alaTı harnde dolan maddeleriyle Türk medeni kanunun paşa bulvannda kain büyük bina1Jm si
(E. GÜREL İZMİR KOLONYALARI) 5 73 ve 5 74 ve 561 nci ve mütekibi nema veya tütün deposu haline ifrağ ile 
mamulatıdır.. maddelerine tevfikan terekenin tasfiye- kiraya verme.it tasavvurunda olduğun-

Şirndiye kadar misli dahi görülmiyen sine ve alacaklılarla borçluların ilandan dan taliplerin 15 Mayıs 1942 tarihine 
bu kolonya cinslerine verilen adlar : itibaren bir ay içinde alacak ve borçla- müsadif çarşamba günü akşamına ka
İzmir Kızı. Türkiye Yıldızı, Sevgi, Ay nnı mahkemeye kayıt ve beyana ve ala- dar şirketin izmirde mimar kemalettin 
Işığı, Bahar Çiçeği... caklarını vaktinde yazdırmayanlann ala- caddesinde lozılkaya hanında. bulunan 

Toptan ve perakende satış yeri : ce.k iddialarını takibe kanunen selahiye- 'daresine müracaatla tekliflerini bildir-
Odun pazarı No. 20 (Şamlı Şükrü ma- ti olmıyacaklarının ilanına mahk,..mel"'. f' neleri ilanolunur. 

iazası civarında .. ) katar verilmiştir. 2540 (1095) 6 12 15 2369 (1093). 

c) Askerlik vazifesini yapmıf olmak. 
d) En az orta mektep veya muaclili mektepten veya 1939 yılından 
aonra erbaş okulundan çıkmış bulunmak. 
e) Nümunesine göre bir taahbütname vermek. 
g) Müsabaka imtihanı (yalnız jimnastik ve atletizmden ameli olarak 
yaptmlacaktır.) 

IU - Talip olanlar ; vilayet merkezlerinde valiler, kaza ve nahiye merkezle
rinde kaymakamlara istida ile müracaat edeceklerdir. Müracaat za
manı nihayet 4 / Haziran/ 942 günü akşamı bitmiı olacaktır. 

JV - Verilecek ücret ve masraf: 
a) 3656 sayılı teadül kanununa göre aylık ücret ile beraber kunta bu
lunduklan müddet zarfında günde 150 kuruşu geçmemek üzere harci
rah yevmiyeleri. 
b) Kazananların bölgelerinqen Ankaraya kadar yol masraflan ve )"01-
da geçecek günler için harcirah yevmiyeleri. 

V - Kurs esnasında çaiışma için giyilecek elbise ve ayakkabı umum mü
dürlükçe verilecek. 

Vl - Fazla tafsilat vilayetlerde beden terbiyesi bölge başkanlıklarına, ka· 
zalarda ve nahiyelerde kaza kaymakamlıklarına müracaat 18.zımdır. 

6 12 14 16 (1094) 

lzınir Vilayet Daimi E ncüıneninden : 
( Taş lıırma mafıinesile motor alınacafıtır ) 

Turistik yollar mıntaka müdürlüğüne alınmak üzere (6000) lira bedelle ek
siltmeye çıkarlıan mazotlu motör için isteklilerin teklif eyledikleri fiat liyik 
hadde görülmediği gibi konkasör makinasına da istekli çıkmadığından eksilt
me 8/5 /942 tarihinden itibaren 1 O gün uzablmıştır. 

isteklilerin şartları öğrenmek üzere turistik yollar mıntaka müdürlüğüne ve 
eksiltmeye iştirak için 18/ S / 942 pazartesi günü saat l J de vilayet daimi eneii-
menine müracaatlan. 2565 ( 1102) 

ALAŞEHtR tCRA DA1RES1NDEN: 
Alacaklı: Yeşil Kavak köyünden Ka

dir oğlu Sait 
Borçlu: Yeşil kaya köyünden Osman 

oğlu Hasan 
Borçlu: Yeşil Kavak köyünden Ali oğ. 

lu Mehmet vasisi Şevket özşan 
Borç: 480 lira veicra masrafı 
Müstenidat: Alaşehir tapu memurlu

ğundan muntazam 22/ 5/ 932 tarih ve 19 
sayılı ipotek senedi 
1- Yağmurlarda demiryolu mevkün

de mayıs 932 tarih ve 64 sayılı tapuya 
bağlı 340 dönüm şarkan bölük başı İbra
him, ÖA, Şt. sahibi senet, CE cebel 
ile mahdut bil'mesaha 28 hektar 9 dekar 
800 metre olan hududu hazırası şarkan 
borçlunun 61 numaralı tapu senedine 
merbut 30 dönümlük tarlası ve Mestan 
veresesi tarlalan, Ga Ömerden mahdut 
ve Hafız Cemale geçen tarla, şi hark ve 
bark altındaki sahibi senet tarlası; ce. 
dağ ile mahdut ve 1260 lira kıymeti mu
hammeıneli tarlanın beş sehim itibariyle 
iki sehimi, 

2 - Yağmurlarda Aktaş mevkiinde 
Mayıs 932 tarih ve 61 sayılı tapuya bağlı 
şa alcı taş veya Alataş, ga. sahibi senet 
tarlası; şi Hacı Mestan cc. Mehmet tar
lası ile mahdut ve kayden 30 dönümden 
ibaret ve bilmesaha 4 hektar 4402 metre 
gelen ve hududu hazırası şa. sahibi se
netlerin 62 sayılı tapuya bağlı 25 dönüm
lilk tarlası ga. sahibi senetlerin 64 nu
maralı tapuya bağlı tarlasını tefrik eden 
dere şi. Mestan tarlası, ce. Mehmet tar
lası ile mahdut ve şark kısmı Aktaş hu
dudu ile gösterilen ve 125 Ura kıymetli 
tarlanın beş sehim itibariyle iki sehlmi. 

3 - Yağmurlarda demlryolu mevkiin
de Mayıs 932 tarih ve 62 sayılı tapuya 
ballı sa. de:re ga. sahibi senet tarlası ce. 
dere şL sahibi senet ile mahdut 25 dö
nümden ibaret ve bilmesaha 5 hektar 
6292 metre gelen ve hududu lıazırası şa, 
dere ve Meminin İ.!lmall ve Ahmet KAh
ya ve Osman oğlu tbrahlm evleri ga. 
Mestan tarlası ve 61 numaralı sahibi se
net tarlası, şL hark ve kısmen Ahmet 
.KAhya ve Osman o~lu İbrahim evleri; 
ce. dere ile mahdut derununda kerpiç
ten mamQl ilç köy damı bulunan 266 lira 
kıymeti muhammeneli tarlanın ~ se
bimde iki sehimi. 

4 - Yağmurlar köyUnde dem.iryolu 
mevkiinde Mayıs 93! tarih ve 65 sayılı 
tapuya bağlı 15 dönümden ibaret şa. ku
yulu dere ga. Topal tbrahim, şi, Hacıbaş 
oğlu Hacı Mehmet, ce. Osman tarlMı ile 
mahdut ve bilmesaha 1 hektar 6832 met
re gelen ve hududu haz.ırası şa. kuyulu 
dere ga. Topal İbrahim, şi. Hacı Osman 
tarlası ce. Hacı Başaoğlu Mehmet ile 
mahdut ve 32 lira kıymeti muhammeneli 
tarlanın beş sehimde iki sehimi. 

5 - Yağmurlarda demiryolu mevkiin
de Mayıs 932 tarih ve 63 sayılı tapuya 
bağlı şa. Ali ve Molla Mehmet ga. şi ce. 
sahibi senet ile mahdut 12 dönümden 
ibaret ve bilmesaha 2 hektar 6583 met
re gelen ve içinde bir bağ damı bulunan 
halen dört yaşmda yenice bağ olan ve 
içinde 60 adet muhtelifülcins meyve fi
danı bulunan 460 lira kıymeti muham
meneli bağın beş sehimde iki sehimi. 

6 - Yağmurlar köyünde Aktaş mev
kiinde Mayıs 932 tarih ve 60 sayılı tapu
ya bağla şa. dere ga. şi. sahibi sene1ler 
ce. hark. ile mahdut kayden 15 dön tim
den ibaret ve bil.mesaha 1 hektar 8725 
metre gelen içinde üç adet köy evi bulu
nan bahçenin hududu haz.ırası şa. dere 
ga. Ome-rden mahdut Hafız Cemale ge
çen köy damlan ce. bark şi. Ömer mer
ası ile mahdut ve kısmen mer'a kısmen 
bahçe halinde olan üç köy damını ve 
dört bahçeyi ihtiva eden mai teferruat 
265 lira kıymet takdir edilen bahçenin 
beş sehimde iki sehimi. 

Birinci arttırma mahal giln ve saat: 
Alaşehir icra dairesi odasında 1216/ 942 
tarihinde Cuma günü saat 14 den 6 ya 
kadar müddet içinde ve açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır. 

Şartname: Yukarda yazılı gayri men
kuller 5 /5/942 tarihinden itibaren satıl
mak üzere 20 gün müddetle arttırmaya 
çıkarılmıştır. Şartnameler icap eden yer
lere ve daire divanhanesine talik kılın
IWf olup herkes için açıktı.r. Gayri men-

kuller muayyen birinci artbrma günün
de üç defa nida ettirildikten sonra mu
hammen kıymetinin yüzde 75 şini bul
duğu takdirde müsterisi uhdesine bıra
kılır. Aksi takdirde ikinci arttırmaya bı
rakıhr. 

İkinci arttırma gUn mahal ve saati 
Ala.şehir icra dairesi odasında 22/6/ 942 
tarihinde günil saat 14 ten 6 ya 
kadar müddet içinde ve açık arttırma 
suretiyle yapılacaktır. 

tkinci aı·ttırma günil gayri menkuller 
üç defa nida ettirildikten sonra mallar 
en çok arttıran Uzerinde bırakılır. Bu 
gayri menkullere ilişikleri irtifak hak
lan ve alacakları bulunanlar ilan tari
hinden itibaren 15 gün içinde evrakı 
müsbiteleriyle müracaata mecbur olup 
etmeyenlerin iddiaları tapu sicili ile sa
bit olmadıkça arttırma tutarının paylaş
tırılmasından hariç bırakılır. !kinci art.
tırma müddeti 10 gündür. Tapu harçları 
delliliye müşteriye vergi borçlan mal 
sahiplerine aittir. Arttırmaya iştirak için 
yüzde 7 buçuk nisbetinde depo akçası 
veya milll bir banka mektubu ve esham 
veya tahvilat iraesi şarttır. 

Bu gayri menkuller tapuda iştirak ha
linde mülkiyet esasına müsteniden kayıt
lı bulunmakta ve tapu kaydına göre gay
ri menkuller Yeşil kavak köyUnde Ka
dir oğlu Sait, Osman oğlu Hasan. Hacı 
Hasan oğlu Süleyman ve Ahmet ve Ali 
oğlu Mehmet namlanna mukayyet olup 
icra kılınan tetkik mercii tetkikatında 
gayri menkullerin beş müsavi hisse üze
rinden her birerlerine birer hisse isabet 
eylediği ve şu suretle borçlu Ali oğlu 
Mehmet veresesiyle Osman oğlu Hasa
nm birerden iki hissesinin açık arttırma 
suretiyle satılması Alaşehir icra tetkik 
merci.in.in 27/8/941 tarihli karara iktiza
sındandır. 

Satılacak gayri menkullerin ne suret
le satılacağı ve müşterilerin satıştaki 
hukuk! vaıiyetleri ve bedeli ihaleyi tes
viye etmeyen müşteriler hakkında olu
nacak muamele ile ve feshi ihalede ye
niden yapılacak arttırmanın sureti icra
sı ve arttırmalar arasındaki farkın sure
ti tahsili hakkında şartnamelerde klfi 
malOmat mevcuttur. Arttırmaya iştirak 
edenler şartnameyi okumuş, lUzumlu 
malWn.atı alınış ve müu.derecatmı aynen 
kabul eylemiş addedilecekleri ve fazla 
malOmat almak isteyenlerin Alaşehir ic
ra dairesine müracaatları ilin olunur. 

(1091) 

lZM&R BlRiNCl ASUYE HUKUK 
MAHKE.MES1NDE'.N: 
Hazinei ınaliye tarafından lzmirde 

Bucada Selvili sokak 9 nolu hanede ika 
me.t eden papa Mihal kızı iatdani ale,.. 
hine lzmir asliye birinci hukuk mahke
mesine ikame olunan iptali tapu ve tes
cil da.vuı üzerine müdeialcyha istefaıU 
namına çıka.nlan davetiye mumaileylıa
nm beş sene mukaddem Y unanistana git,. 
tiği ve ordaki iluunetıralu meçhul bulun~ 
duiu davetiye aıkaaındaki şerhten an• 
laşılmakla davacı hazine vekili müddei
aleyhanın Bucada ikimatgah.ıru terk ede 
re.it Y unanistana gittiii ve oradada ikll
metgahı meçhul bulunduğu davetiye 
meşruhatından anla§ılmış olduğundan 
bahisle ilanen tebligat ifasına talep et
mi§ ve talebi vaki muvafık.ı kanun bu
lunmuş olduiundan ilanen tebligat ifa.sı
na karar verilerek emri muhakemenin 
bu aebeple 22/5 /042 tarihine müsadif 
cuma günü saat 1 O na bırakılmış olduğu 
cihetle mezbure istefaninin yevmi ve sa.
ati muayyende lzmir asliye birinca hu
kuk hakimliiinde asaleten veya vekal~ 
ten isbatı vücut etmesi zımnında teblii 
makamına kaim olmak üzere İ§bu davet 
name ilan ve tebliğ olunur. 

2546 ( 1100) 

BAYINDIR TtCARET VE SANAYi 
ODASINDAN: 
444 sayılı Falaka köyü tamu kredi 

kooperatifi yönetim başkanı Tahir akın
cı, asbaşkanı Hakkı Otuzbir üyesi Dur
muş Duğu, direktörü Necdet Tezcanın 
:~ooperatif muamelatında imzaya aeli
\iyettar olduklarına dair imza ıirküleri 
sicili ticaretin 165 sayısına kayt ve tu
.:il edildiği ilan olunur. 2 5 46 ( l 1 O 1 ) 



YENi ASJR 

r;··r·;r ;k·~·;·i'"'"\i'~~ry;ı .. r·;'"'i UZAK DJGU }OGUŞMASI SON iŞGAL }TRAFINDA 

. 
in...,i•~z hava alıınları pe 1ı ağır-Alman muharebe 
gemilerinden en iyilerinin :varah o!dı!ğa anla· 

şılı~or. Rus cephesinde ltazırlıhlar 

yavaşladı lenenler 

Radyo gazetesine göre Simal, batı ve 
cenup Almanya üzerine İngiliz hava 
kuvvetleri kısa fasılalarla sistemli bir 
şe-kilde akınlarına devam etmiştir. ilk 
hedd olan Lübekten sonra, Rostok şeh
rinde c-ok a~r hasarlar vaoılmr11, f nı?İ
lizler Hanikel tavyare fabrikasivle di
ğer endü~tri merkrzl,..rini de a~'JT ha.,a
ra u\{nümı~lardır. 3 Mayıs gecesi şimdi
ye kadar Pörülmemis bir taanuzla Ham 
burg şehrinin şirnal kısmı tamamen ya
kılıp yıkılmışhr. Bu yan.,.ınlar h .. nüz de
vam ederken ln~iltererlen 1500 kilo
JTlf"tre uzakta bulunan Danziıı; limanında 
Ci~l..,va da fiddetli surette bombalan
nmıtır. 

Yine ayni gece icinde cenup Alman
yada sanayi tesiı>leriyle meshur olan 
Stütt~at ta ağır bir tekilde bombalan
mııııtıt. 

Yine ayni srece lneiliz uçak1an Fran
ıanın i!ıgal altındaki bazı doklan üze
rinde faaliyette bulunmustur. 

lnviliz uçaklannın son bir kaç ırün1ük 
faaJvetinin en önıomJiqj süphesiz Cidin
ya taarruzudur. f nf;(ilizlerin İstedikleri 
~aman do~ cephesi gerilerini bombar
dım"n edebüeceklerine bu taarruz bir 
deJildir. 

RUSYADA 
Doihı cephesinde muharebeler mev

tii mahivet ve eskiQine niıııbetle şiddetini 
cok kavbetmİ'ltİr. Fakat her iki taraf ta 
haz•rlıJc lıınna büyük bir hızla devam et
mektedirler. Her iki taraf ta cephe Feri
lerlne zehirli ~az bombalan. mermileri 
ve tankları yığmaktadırlar. Bu harpte 
lıer iki tarahn da zehirli gaz kullanma
lan ihtimali vudır. 

SON SiVAS[ VAZIYET 
---*---

Almanyada iki 
kay~ı var ••• 

-*Almanyada generaller 
saJh hazırlığına 
1Jftsfamıs1ar 
Radyo gazet~ine göre iki noktanın 

:Almanlara endişe verdiği anlaşılmakta
dır. Bunlardan birisi Rus cephesi geri
sindeki çetelerin faaUyetidir. Ruslar bu 
faaliyete büyük bir ehemmiyet vermek
tedir. Stalin bile son mesaiında bu çete
lere hitap ederek kendiJerinden daha 
fazla iş istediğini söylemiştir. Şimdi bu 
çeteler faaliyetinin Alman harp plfuıını 
az veya çok engelediği Alman gazeteleri.. 
Din yazılanndan anlaşılmaktadır, 

Folkişer Beobahter gazetesi çetelere 
karşı Alman Başkumandanlığının şid
detli tedbirler alması icap ettiğini yazmış 
ve ele geçirilenlerin hareketlerinin şid
detine göre ağır surette cezalandınlına
larıru istemiştir. 

İkinci Alman kaygusu da İngiliz tay
yarelerinin faaliyet sahalarını ta doğu 
cephesine kadar uzatmış olmalarıdır. 

• Danzigteki Gidinyayı bombardıman 
eden İngilizlerin cephe gerilerine de nü
fuz edebilecekleri görülmüştür. 

ALMANYADA SULH 
HAZIRLIKLARI ? 
Bostan radyosuna göre Alman Gene

rallerinden bir kısmı Braçiçin başkan
lığı altında toplanacaklar ve eğer harp 
kaybedilirse, bu Genera!ler hemen her 
şeyden Nazilerin mesul olduğunu söyle
yecekler ve Nazilerden temizlenmiş bir 
Almanya namına sulh teklif edecekler
dir. Fakat radyo: cBunlar bu teşebbüs
te muvaffak olamazlar, çünkü Naziler 
olduğu gibi Nazi kukJa1ariyle de sulh 
yapılması bahis mevzuu olamaz.> diyel'. 
Biz, Boston radyosunun bu haberini ih
tiyat kaydiyle telakki lüzumuna işareti 
lüzumsuz görürüz. 

tSTtHLA.KtN AZALTILMASI 
İstihlak:, harp devletlerinde her gün 

yeni bir kasıntıyı icap ettiriyor. İngilte
rede benzin yeniden kasılmış ve bir çok 
otomobil işlemekten men edilmiştir. 

Almanyada da tUtün ve sigara tahdlde 
Ubi tutulmuştur. Ve bizim ekmek kart
ları gibi kartlarla sigara ve tütün veril
meğe başlanılmıştır. Tevziat adam başı
na günde 3 sigara ile başlamısken şimdi 
6 sigaraya çıkarılmıştır. Kadınlar bu si
gara hakkının ancak yarısını alabilmek
tedirler. Sigara tevziatı, gelen tütün nis
betinde her giln tayin edilmektedir. 

Harp memleketlerinde bu tahditlerin 
en ziyade nakil vasıtalarında tasarruf 
için yapıldığı anlaşılıyor. Mesela 1ngil
terede istihlakte yapılan kasıntılar sa
yesinde nakil vasıtaları tasarruf edil
mektedir ve bunlar harp işlerine hasre
dilmektedir. ----·----Bir İngiliz 

toP'>ito muhribi battı 
Londra, 7 (A.A) - İngiliz bahriye 

nazırlığı Y eguar torpi to muhribinin bat
tığım bildiriyor. 

- --o-- -
Eshi bir Japon 
seı!iı•i ö!dü 
Tokyo, 7 (A.A) - Japonyanm eski 

Viyana büyük elçisi Mosasoka dün öl
müstür. 71 yaşında idi 

UBYADA 
Libyada her iki tarafın faaliyeti ha

valara inhiqar etmis l?İbidir. lncriliz 
ıırakhrı daha büvük ö1r.ürl .. ve Piindiiz
leri hareket etmekt,.dir. Almanlar İse 
ımcak ppcelari cephe ~eri"i tEı"'"fl'"'hrı 
"anıvorlar. Bu da Libvarl'\ lngiliz hava 
üstünHi~iinü e-ö~~ermektedir. 

ALMAN FJLOSU 
Bir senevi ,,. .. çen bir zamıınd,.nh,..ri ie 

~ .. ı a]f-ınd;ıki R•,..Qt linıa.-ında bulunan 
r.nayzenav ve ~"rhorıııt Alman m•ıhare
h";; P' ...... ilerivle Prens o;.,, A~r kruva-
7.ÖrÜ Mıımıtı:ı,, ger.melen hadi~e .. i o za
ntal"ıhnheri bir çok tefsirlere vol açmış
t-ır. Rnndan sonra A1man1an ~ı; bi,, ton
l•ık Tirpir. muhMehe S"em;p; ·'· Norır"'
cin Trondhaym koyunda fülf"nmiştir. Bu 
oemive dii?~r iki gemi ile Prens Ojen 
de katılmışhr. 

fnvilizlf"r, Prens Ojl"nin ağır ıııuTette 
tomil1endiiVini ~övll"ml"ktedh·lPr. Bu ge
milerin miitt,..fik kafll ... lere hücumla.-.na 
mani olmak için lngiliz1er ciddi tedbir
ler a1m1<1lardır. 

lnvi1i7lıor, Cnavzenav ve Şarnhostın 
huJundnL-ları yerleri d ... sıkı hava taRrnı7 
lanna tl\bi futmu.,lardır. Alınan hava 
'oto"rafları, Bresten e-l"lmis olan iki mu-
1.,,.rebe P'emi!rinin ağı..- hMııl'lara ,.~,.adık-

11\nnı l!'Ö•tPrrnİıııtir. Almanlar c,,avze-
1"8VJ, ln.,.iliz hava taarnızlan nüfuzun
dan haricte sRnarak Cidinya limanına 
"'Ö"'rlermişlndir. 

Bu gemile,.in ağır hasara u2-ratılm1ş 
nlmaları lngiliz harp gemilerinden mü
lıim bir hımının bı><>1<a işlerde kullanıl
masını temin edecektir. 

AFRtK4 VE A~OE'~IZOE 
---+·----

Harekat hava-
lara münhasır 

-*
Ni.~anda Mal~a(f!a 

-*
f,in!;ıerin Şanghay, 
Nanltin, Hopei ve 
ı:ong Konga alıınlar 
J;aptılıları yalanmı, 
Vaşington, 7 (A.A) - Avustralya

nın ş'ma1inde Japon hava kuvvetlerinin 
uğradığı kayıplar JaponJan başka tip 
tayyareler kullanmağa mecbur etmiştir. 
Müttefiklerin yeni hava akınlarının 
ağırlık merkezi Japon üsleri üzerinde 
toplanmıştır. Böylece Japonlann cenu
ba doğru ilerleyişi hiç olmazsa ağırlaş
mıştır. Japon üslerinin zayıflamış oldu-
1u sanılıyor. 

JAPONLARA BAKILIRSA 
Şanghay, 7 ( A.A) - Nankin, Şang

hay, Hobei ve Hong Kong çevrelerinde 
sözde gerilla muharebeleri yapıldığı 
hakkında fngi1iz ve Çin kaynaklannın 
verdikleri haberler doğru değildir. Çung 
King bu kabil uydurma haberler vermek 
te ileriye gitmiştir. Fakat bu seferki ya
lan hepsinin ü"tündedir. Bu propagan
danın gayesi Çung King iaşe yolunun 
kesilmesi fü:erine mf"mlekette hasıl olan 
hoşnutsuzluğu izaledir. 

JAPONLARA GöRE KENDi 
MUV AFF AKIYETLERt 
Tokyo, 7 (A.A) - Şantungan batı 

kısmında hareket yapar. Japon kuvvet
leri pazardanberi 1200 Çin askeri öl
dürmüşlerdir. Bir miktar Çin\i teslim 
olmuştur. Bir miktar silah ve harp mal
zemesi iğtinam edilmiştir. 

: , ~ Amerilıa isveçteJıl ~, 
tabaasına dönme· 

: ferini taV$fye etti v 
: 1 Londra, 7 (A.A) - Paris radyo- /'. 
: ı suna göre Amerikanın Stokholm ~ 
ı ı büyük elçisi İsveçte bulunan Ame- l': 
ı rikan tebeasına hususi bir Norveç 'f.. 
1 vapuru ile memleketlerine dönme- ~ 
l lerini tavsiye etmiştir. ~ 

1 """'.....,..,._~"""-'""'-"'""~ 

Ru:iyada son 
harp vaziyeti 

(( ~' ,, lıişi öldü, 
« .~2 n hi.~i yarnfandı * 
Kahire, 7 (A.A) - Orta şark Britan- Bilhassa şimalde 

ya hava kuvvetleri karargahının tebliği: ıiddetli çarpışmalar 
Hava kuvvetlerimiz düşmanın bir kaç J tl!fO eti 

küçük taşıtını dağıtmıştır. Kum fırtına- O u3·or • .. V)1 er 
sı devam ediyor. 21261 tayyare 

MALTADA lıa ılJetm~şler 
Y• Malt.~, 7 (~.A~. - Resmen bildirildi- Bertin, 7 (A.A) _Alman tebliği: 
gıne gor~ dunk~ akınlar ~snasında 3 D-Oğu cephesinin geniş sahalarında 
bom_ha hır av uçaın hac:ara u~~~ıl~ıştır. ı - silkfuıet vardır; yalnız şimal kesiminde 
N~~n akın1arında 297 sivil olmuş ve mahaJii fakat şiddetli çarpışmalar olu-

32 kı~ı de dır yaralanmıştır. 
0 

' 

lTALY AN TEBLlôt . . y f:aponya ve Monnansk bölgesinde mu-
Roma, 7 (A.A) - İtalyan teblığı: Me- vaffakıyetli karşı hücumlarımız devam 

k~~inin doğusunda !aali~ette y bulunan ediyor. Düşmanın ehemmiyetli kuvvet-
dusman tankJarı gen çekılmege m~bur 1 l · · t•w• · h"" um1ar u·· kürt" uı· ~ . . . kl M 1 er e gırış ıgı yenı uc p s -
ed.ılmıştir. Mihv.~r. uça arının a tay.a müştür. 
hticumlarmda buyilk yangınlar ve inli- Tayyarelerimiz Sivastopol bölgesinde-
lAklar olmuştur. ki liman ve hava meydanlarını bomba-

BtR tNGtLlZ BASKINI lamı tır 
Giridin cenubunda Kope adasına tngi- ş · 

lizlerin bir baskını adadaki kuvvetleri- ~"iiiAIK. MUHASARADAN 
miz tarafından derhal püskürtülmliştür. B 

1
. 

7 
(AA) D N B A • 

ALMAN TEBL1ô1 er ın, . - . . • Jansı 
Berlin, 7 (A.A) _ Alman tebliği: d.ünkü tebliğ hakkı~da ş~ malumatı ve-
Şimall Afrikada münferit uçaklanmız rıyor: ~us . ~eı;ıhesındekı . olayların ~.n 

düşman kamyon topluluklarına ve hava e~em1!'1ıyetlisı şı.'?a~ cephesınde çok mu
meydanlanna taarruzlarda bulunmuş- hım bır ~ma~ ~ıyle tekrar muvas_aJA
tur nın temın edılmış olmasıdır. Çevıren 

Maltadaki hedefler ve Gozzo adası Sovyet kuvvetleri imha edilirken bu 
bombardıman edilmiştir. kuvvetler üç a.ylık ~ir muhasaraya mu-

Şimalt Afrikanın doğu sahilinde ve kavemet etmışlerdır. B~ ~u~~v:.ı:ı~t 
Karaip denizinde 130,000 ton hacminde A:~man k.ıta~arını:ı. ~anevıyat ust:ınl~gu-
22 düşman ticaret gemisi batırılmıştır. nun yem bır delilıdir. Cephe gerılerınde 

bir çik çeteler yok edilmiştir. Halkın 
• • -·- Bolşevik aleyhdarlığı bu çetelere karşı 

' J ş 1 d ..--: karar 1 ar hareketi kolaylaştırmaktadır. 
( Baştarafı 1 inci Sahifede) 

İyi haber alan mahfillere göre Fas 
umumi valisi general Nogcs Fransız Fa
&ına Alman kıtalarının gelmesine mu
haliftir. Diğer taraftan Lavalin Fastan 
Almanların faydalanmak isteğini kabul 
ettirmek iç;n ısrar edeceği sanılıyor. 

TAYYARECt FRANSIZ 
ESiRLERİ BmAKILIYOR 
Londra, 7 (A.A) - Ofi: Deyli Eks

presin Lizbon muhabiri yazıyor : Fran
sada inanılır kaynaklardan öğrenildiği
ne göre Alrnanyadaki Fransız esirlerlıı· 
den pilot, makinel: tüfenk eri ve maki
nist olarak 30 - 35 bin tayyareci 1 hazi
randa serbest bırakılacaktır. Almanlar 
bu hareketle Lavale bir yardımda bu
lunmak istiyorlar. Laval bunu Alman-
1arla iş birliğinin derhal görünen bir 
faydası olarak zikrettikten bac;ka d'~er 
şeyler de vaad edebilecektir. Fakat Al
manların esas hedefi İngiliz hava kuv
vetlerine karsı Fransız topraklannın 
miidafaasım kuvvetlendirmektir. 
İNGİLTEREYE 
MUKAVEMET İSTENİLİYOR 
Paris, 7 (A.A) - Fransız Halk par

tisi reisi Dorvo dün Burjda bir nutuk 
söyliyerek lVİadagaskara karşı İng'liz 
tecavüzü üzerine Fransanın derhal fa
al bir mukavemet göstermesini istemiş 
ve demiştir ki : 

- Fransız müstemlekelerinin yanı 
basında İngiliz müstemlekeleri ve Ak
deni7.de Fransız gemiler:nin topu men
"!ili altın.la İngiliz bam gemileri vardır. 

İçtimai grup reisi Öjen Delonsz ta Pa-

RUS UÇAK ZAYİATI 
Sovyetler doğu seferinin başlangıcın

dan Nisan sonuna kadar 21261 tayyare 
kaybetmişlerdir. 

RUSLARA GöRE 
Moskova, 7 (A.A) - Royter bildiri

yor: Sovyet tebliği: 
6 Mayısta cephede mühim bir şey ol

mamıştır. 

---~tt-----
Japonlar 2 Hollanda· 
lıvı idam ettilere 
Tokyo, 7 (A.A) - Domei Ajansı bil

diriyor: Batavya japon askeri mahkeme
si halk arasında uydurma haber yayan 
iki Hollandalıyı idama mahkfu:n etmiştir. 
Yabancı radyoları dinlemek yasağından 
dolayı japon askeri makamları ilk defa 
ölüm cezası vermişlerdir. 

riste bir toplantıda ayni isteği iler'.ye 
sürmüş ve Fransız müstemleke impara
torluğunun müdafaasile bolşevikliğe 
karşı harp lejyonunun kuvvetlendiril
me<:ini istemiştir. 

FRANSIZ GENÇLER! 
tNTtKAM HAZIRLAMIŞ 
Paris, 7 (A.A) - Gazeteler Madagas

kar hadisesi münasebetiyle infialle-rini 
izhar ediyorlar. Övr'kri dö Pöp] şiddetli 
neşriyat yapmaktadırlar. Bu sonuncu 
gazete diyor ki: Hadiselerin gerektirdiği 
şiddetli hareket yapılmazsa Fransa bü
yük devlet hakkını ve sıfatını kaybede
cektir. Fransanın kuvvetli bir filosu ve 
bir müstemleke ordusu vardır. Binlerce 
Fransız genci intikam 1çin hazırdır.> 

-*Por:eldz!iler işgali 
t11.sv:p etıni:ı;or, 
AlmnnJara före IJa 
is C?h!ahsız!ılıtır 
Berlin, 7 (A.A) - Bir Portekiz ga

zetesi Madagafkar hadisesi münasebe
tiyle eliyor ki: Düşmanın istifade edece
;;ini söy]iyerek bitaraf toprakların işgali 
bir hak sayılamaz. Portekiz bu şekilde 
tecavüzleri iki defa pü~kürtmüştür. Bu 
haT"p bir çok tahribat yapmışhr. Fakat 
hukuk ve ahJ~k itibariyle yaptığı zarar
lar daha az değildir. 

ALMANLAR KENDl TECAVOZ
LERINi UNUTMUŞ CöRONO
YORLAR 

Berlin, 7 (A.A) - O. N. B. ajansı 
bildiriyor: Akşam gazeteleri Madagas
kar tecavüzünü ahlaki sukutun bir ala
meti olarak tavsif ediyorlar. Doyçe Ta
ge Çavtung diyor ki: Çörcil ve Ruzve1 ' 

müttefiklerin yeni1ği!erinden doğan 
hoşnut .. uzluğu teskin etmek ve bir taar
ruz kudreti göstermek için kolay bir mu 
vaffalnyet yolu tutmuşlardır. Yol kesen 
hırsızlar gibi en az mukavemet edecek 
yeri tercih etmişler ve kendilerine yar
dımda bitkin hale gelen bir memlekete 
onuncu defa oluak saldırmışlardtr. 

---o---
Almanl1ada u silah 
Jıonseyi n Jıuruldu 
Berlin, 7 (A.A) - Alman silah ve 

mühimmat nazırlığı bir silah konseyi 
kurmuştur. Bu konseyde bütün askeri 
cıilahlann mümessilleri ile silah ve mü
himmat fabrikalarının mümessilleri bu
lunacaktır. 

---o---
Yvnanistanda siya.~§ af 
Atina, 7 (A.A) - Yunan hükümeti 

1930 danberi siyasi sebeplerle ver'len 
bütün cezaların hükümsüzlüğünü ilAna 
karar vermiştir. 

----~tt_, ___ _ 

Son li1~İliz ha-
va hücumları 

~--~*·~---
S tuttgr at, Nant, ~imali 
Fransa ve cenubi 
Almanya llombalandı, 
hava fı*"f',,leri oldu 
Londra, 7 (A.A) - Hava Nazırlığı 

bildiriyor: 
Çarşamba günü İngiliz bombardıman 

uçakları Stutgrattaki hedefleri ve cenu
bi Almanyada muhtelif yerleri bombar
dıman etmişlerdir. Nant doklan da bom
balanmıştır. 
Uçaklarımız Hollanda ve şimali Fran

sada hava meydanlarına hücum etmiş
tir. 

İşgal arazisinde Alman hava kuvvetle_ 
riyle hava muharebeleri yapılmıştır. 

Bu harekattan 7 tayyare.miz dönme-
miştir. 

ALMAN TEBLtôt 
Berlin, 7 (A.A) - Alman tebliği: 
tngiliz uçaklan dün gece batı ve ce-

nup batısında neticesiz hırpalama akın
larında bulunmuşlardır. 7 düşman tay
yaresi düşiirülmliştUr. 
uçağı da tahrip olunmuştur. 

--· 'M'"'°t:ııO_,.,.,,,, __ 

Melısilıa petrol 
bölgelerinde fena 
harelıetıer 
Boynes Ayres, 7 (A.A) - Meksika 

petrol bölgelerinde devletin çmniyeti 
aleyhinde yapılan hareketler münasebe
tiyle tahkikatta bulunan komisyon rapo
runu vermiştir. Bir casusluk ve baltala
ma nevinden her hangi bir faaliyet gö
rülmediği bildirilmiştir. 

---o---
Japonların batırdığı 
ııruvazöre Amerilıan 
limanında! 
Vaşington, 7 (A.A) - 7500 tonluk 

Mersedes kruvazörü bir Amerikan li
manına gelmiştir. Japonlar bu geminin 
batırıldığını iddia etmişlerdi. Gem:de 
bombaların yaptığı hasarlar vardır. 

---0,,,. ... ~A"'°u--

Alman emniveı 
f"t!idü..U Pariste 
Paris, 7 (A.A) - Alman emniyet 

müdürü Hedrih 5 mayısta Parise gel
miştir. Alman polisi ve S. S. kıtalannın 
reisi Heyimlerin emriyle gelen Hedrih 
işgal bölgelerindeki S. S. kıtalarının ko
mutanlığına tayin edilen general Obre
gin vazifeye ha,laması münasebetiyle 
yapılacak törende hazır bulunacaktır. 

- --o-·-
Amerilıalılare arası 
ticaret filosu ve 
hafife u~ı1lü 
Vaşington, 7 (A.A) - Amerikalılar 

Arası bir ticaret filosu kurulması müza
kere edilmektedir. Bu ticaret filosunun 
bayrağı meselesi de halledilecektir. 
Amerika ile orta ve cenubi Amerika ara
sında kafile usulü tatbik olunacaktır. 
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Istanbulda ekmek işi 
İstanbul. 7 (Yeni Asır} - Bugün 

(dün) şehrimizde ekmek istihkakı tam 
verildi. Pek kısa bir müddet için bir gün 
tam ve bir gün de yarım istihkak veril· 

mesine devam edilecektir. 
Yarın vilayette bütün kaymakaınla

nn iştirakiyle bir toplanb yapılacak ~ 
şehrin iaşe işleri gürüşülecektir. 

Maliye tejkilat ·kanuı.u cet
veli de1iştiri~iyor 

~~~~-----·~--~--

An kara, 7 (Telefonla) - Maliyeı dası varidat teşkilatının vazifelerini b~r 
teşkilat kanununa bağlı cetvelde tadilat kat daha arttırmı~ olduğundan bu tadr 
vapan kanun layihası Büyük Millet Mec- latın yapılmasına zarure~ görül;rıü~ . ve 
lisine verilmiştir. Kazanç vergisinin ih- layiha bu maksatla Meclise verümı~r. 

EvJi bir kadın fena vaziyt'tte tutuldu 
------------

lstanbul, 7 (Yeni Aııır) - Beşiktaş--, det yuvası) filmi gösteriliyordu. Kadı· 
ta Gürel sinemasında bir cürmü meşhut nın kocası yanındaki memurlarla loca~ 

açınca Tank ile Aylanın fena vaziyeı.lerl 
yapılmış, Ayla adlı evli bir kadın Tarık! görülmüştür. 
adında bir delikanlı ile locada fena va- Kadınla delikanlı adliyeye tesllıJt 
ziyette yakalanmıştır. Sinemada (Saa-ı edilmişlerdir. .. 

Çukurovada arpa hasadı baş'adı 
-~---~~---~-~---~~ 

Ankara, 7 (Hususi) - Çulı:urovada arpa mah.ııulünün hasadma başlanmıt
br. Ziraat vekaletine ait Biçer - doğer makineleri de bu hasat iılerinde yer al
mıştır. 

Amerikalılara ~öre 
(Daştarafı 1 inci Sahifede) 

di:recek bir teşebbilstür. Hitler Fransayı 
yalnız meşgul ve serbest kısımlarında 
ve Akdenizde değil, bütün müstemleke
lerinde, batı A.frikada ve Pasifikte kendi 
kontrölü altına almak istiyor. Vişi hü.kü
meti Hindiçiniyi düşmana tes1im etmek
le bize vaktiyle bir ders vermişti. Şimdi 
bundan faydalanmak zorunda kaldık, 
Lavale itimad etmek canice bir çılgınlık 
olurdu. 
V1Şt - AMERİKA HARP 
EDECEKLER M1 ? 
Vaşington, 7 (A-.A) - Amerika Hari

ciye Nazırı Kordel Hul Madagaskara as
ker çıkarılması hakkındaki Amerikan 
notasına Fransanın cevabı geldiğini söy
lem iştir. Bu notaya tekrar cevap vermek 
icap edip etmeyeceği vaziyet tetkik olun
duktan sonra anlaşılacaktır. 
Fransız mukavemetinin derecesi bilin

miyor. Bunun için bu mukavemetin 
Fransayı Birleşik devletlere karşı harp 
haHne koyup koymıyacağı henüz söyle
nemez. 

MADAGASKAR FRANSIZ 
KUMANDANLIOI 
Vişi, 7 (A.A) - General Giyome 

Madagaskan müdafaa eden kuvvetlerin 
kumandanlığına tayin edilmiştir, 

B. LAVALlN OYUNLARI 
Londra, 7 (A.A) - Deyll Ekspresin 

Madrit muhabiri bildiriyor: Madagas
karda yapılan İngiliz çıkartma hareketi 
karşısında Laval Fransanm muhabbeti
ni kazanmak için iki oyun takip ediyor, 
Evvela bütün kabahati Büyük Britanya
ya yüklemek istiyor. Bu hareketin Bir
leşik Amerikanın tam tasvibine dayan
dığı hakkındaki Amerikan demecini bil
memezlikten geliyor. Fakat Lavalin söz
leri Amerikalıları çokluk alAkadar et
mez. 
Oyunların ikincisi, bir taraftan Ame

rikan milleti ile münasebetleri muhafaza 
etmek isterken diğer taraftan da Ame
rikaya mukavemet eder gibi görünüyor. 

Bunlar, idamesi ne dir iki hareket hat
tıdır. Laval Almanyanın ve Alman mu
hibbi Fransızların sıkı nüfuzu altındadır. 

---o,,_ . .,.., •• , --
Pereu cümhurreisi 
Amerilıada 
Miyami, 7 (A.A) - Peru reisi cüm

huru Prado 13 kişilik maiyetiyle birlik
te çarşamba günü Panama kanalı böl
gesinden Miyamiye gelmiş ve askeri 
merasimle karşılanmıştar. Şehir Ameri
kan ve Peru bayraklariy]e donatılmıştır. 

---o---
Polonyanın milli 
llayramı 
Londra, 7 (A.A) - Pazar günü Polon

ya milli bayramı münasebeti~le Brezil
ya, Arjantin ve Kilba Cilmhurreislerin
den Polonya Cümhurreisi Raskiyeviçe 
tebrik telgrafları gelmiştir. --·- --
Hindistanda haJci 
müzalıereler var 
Kantun, 7 (A.A) - Hindistandan 

gelen haberlere göre milli Hint komite
sinin bazı komisyonları hala toplanma
ğa devam ediyorlar. Bu komisyonlar 
Candinin teklifleri etrafında müzakere
ler yapmaktadırlar. 

(İngilizce Sözlü) 
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B. ÇORC L AVAW K \MARl· 
SJNDA MAD~GASKAR H \K· 

KlNDA lZAHAT VERDi 
-*-Londra, 7 (A.A) - Bugün avaın 

kamarasında B. Çörçil Madagaskar hak· 
kında en son haberleri vererek demiotit 
ki: 

Madagaskar hakkında en son haber
leri öğrenmek isteyeceğinizi düşündüm. 
Kan dökülmesini imkan derecesinde 
önlemek için her sınıftan çok ehemmi• 
yetli kuvvetler kullnılınış ve haıırlıklar 
üç aydan fazla hareketi muvaffakıyetle 
yapılmış ve salı akşamı kıtalanmız Fran• 
sız kuvvetleri ile Diyego Suarezin için• 
de ve önünde ve Koza Antsirana ve 
Oronjai tepeleri önünde temasa gelm.ir 
lerdir. Ontisarana mevziine karşı ilk 
taarruz dün şafakla beraber yapılmış fa• 
kat bu taarruz püskürtülmüştür. Kayıp
lar binden fazla olmuştur. Buna rağmen 
adaya çıkan kıtaların kumandanı gen~ 
ral St Sturges geceleyin tekrar aaarru~ 
etmiş ve bu mevzii ele geçirmiştir. Şehrı 
de işgal edilmiştir. Bu sabah limanı'! 
ağZ1ndaki Aranjal bataryalanna yeni 
taarruzda bulunulmuştur. Şimdi bu ba• 
taryalar da teslim olmuştur. iki taraf kU"' 
mandanlan arasında bir protokol Y .. 
pılmaktadır. Amiral Sytretin kumandası 
alhndaki kuvvetli himaye filosunun 
bugün saat 1 5 te limana girmesi muht~ 
meldir. Türlü tehlikeleri olan bu hare
ketler büyük bir hamle ve şiddetle ya• 
pılmıştır. Fransızlar büyük bir kahr.a• 
manlık ve disiplinle döğüşmüşlerdır. 
Müşterek düşmana karşı kalpleri bit 
olan iki milletin askerleri arasmda itan 
dökülmüş olmasından pek müteessiriz, 
Fakat öyle umuyoruz ki zamanla Fran• 
sız milleti bu hadiseyi Alses Loren de
hil olmak üzere bütün Fransanın Alman 
boyunduruğundan kurtanlmasında bu 
merhale olarak telakki edecektir 

---o---
lNCILIZ AMIRALLJK DAJRE-

SININ TEBLiô.l 
Londra, 7 (A.A} - Amirallık dai• 

resinin bir tebliğine göre birisi Rusyaya 
gitmekte ve ikincisi Rusyadan dönmek· 
ten olan iki gemi kafilesinin şimaJ buz 
denizinden geçisi esnasında düşman de
niz ve hava kuvvetleri ve ayni zaman· 
da denizaltılarjyle çarpışmalar olm\lŞ" 
tur. Bu çarpışmalarda 1 O bin tonluk 
Edinburg kruvazörü batmış. Almanlar 
ise bir destroyer kaybetmişler diğer bit 
Alman destroyeri de hasara uğraını~ 
br. 

---o----
Peruda lıına ııına 
ormanları 
devletleştireildi 
Madrit. 7 (A.A) - Limadan bildi· 

rildiğine göre Peru hükümeti bütün kı· 
nakına ormanlannı devletleştirmiştir. 
Simdiye kadar serbest olan ve günd~n 
ğüne artan ihracatın kontrolü maksadile 
bu tedbir alınmıştır. 
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Matinelerden itibaren 

ık · Fevkalade nefis 
l Şaheser birden 

(Fransızca Sözlü) 
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