
Rodolf Hess 
niçin lngilte· 

reqe kaçtı 
Bu muammanın aırrmı he· 
nuz kimae çözemıyor •· 

Hadise hakkında yapılan 
tefsirler 

Londra 13 A.A - Bü· 
tün. gszeteler b:1şhklarrnı 
Hitlerin muavini Rudolf 
Hessin lngiltereye g•lişine 
hasreder ... k şunl.trı yaz· 
ma~tadır: 

« AlmanyPdaki askert 
rüe.'\a Hessin lngilterede 
bulunmasuıdan dolayı yese 
kapılmış olacaklardar. Fa-
kat hudisenin Hitler üıe 

rindeki tesiri daha müt· 
lıiş olacaktır. Hi~ler artık 
kime itimad edebilir'?Kt:n· 
disinin ölümfıııden sonra 
~1.manyanın başına geçme 
sı~ı tavsiye ettiği adam 
duşmana geçtikten sonru 

Almaular harbi nasıl idame 
ettirc.cektir. 

Gazeteler böyle ~ayret 
verici bir tarzda lskoçya· 

YH gel~n Hessin sender• 
denberi Hitlerin sağ kolu 
oldu.ğunu kaydetme~ te, 
Nuı Partisinin tebliğinde 
~endisine akil hastalığı 
b.astahğı isnad edilen Hes 
sın b" oyle bir hastalıkla 
ıııa!Ul olsaydı 1500 kilo • 
metre.tik h ' r mesafeyi tay· 
~•re ıle aşrr.11sına imkan 
ulunamıyac:ığmı ileri sü· 

terek .. ı d muta ealarma şöyle 
evarn ediyorlar: 
~ H . m . e~aıra tayyareye bin 
eı•ne mani olucıık ya· 

v~rler'an d" · mevcu ıyetıne 

tetnıib d'Id' . k e ı ı~ıne ba alır· 
sa H . 
düş .. 

HESSIN INGlLTEREYE 
KAÇIŞlNı BiR lNGıUZ 
NAZtRl BÖYLE TAVSff 

EDı'YOR 
Londra 14 A .A. -Ru· 

dolf Hessin lngiltereve ni 
çın kaçbğığı hakkındalr.i 

sualıt.re cevap verm~k is• 
tem:\'en bir lngi'iz istihba 
rat nazırı demiştir ki: 

"Yalnız şurasım söyli· 
. yebil;rim ki, Hessin lngilte 
reye g .. lişi Nui rejiminde 
ilk gf'diği teşkil etmektedir 
ÇünküHes Hitlerin o de· 
rece itimadını baiı bnlu· 
nuyordu ki Almanyadaı 
muvaffakiyelle firar ede
bilmiştir .Ht-ss bu bedbaht 
memleketi terkederek hür 
riyet memleketi olan in· 
giltereye gelıniştır. Bu i· 
yi bir haberdir ve tam za 
mamada gelmiştir " 

Diğer taraftan Ba~ve· 
kil Çörçil bu hususta ya· 
kında bebayacta bulunaca · 
ğmı söylemiştiı. 

HESS SAPA SAGLAM 
Londra : 13 A. A.-Hf!ss 
ti lınko hutane5inden 
çıkmış ve ifşa edilmiyen 
bir yere hareket eylemiş • 
tir. Kendisini muayene e• 

den doktorlar Hessin ru· 
han ve bedc:!nerı sağlam 
olduğunu kat'i surette be· 
yan etmişlerdir. Rö ytere 
göre HeS! İngiltereye ba· 
rış teklifi getirmemiş ve 
Nazi zimamdarlarının arzu 
ları hilafına lngiltereye 
gelmiştir. 
AMERIKADA TEFSIRLR 
Vaşington 13 A. A·-

Hessin lngiltereye kaçması 
Amt!rika mehafilimle, Nazi 
şefleri arasında mühim ih 
tilftaar ve nifak çıktığıua 
dair birçok tahminlere yol 
açmıştır. Vıışingtondaki 
kanaala göre, hadisenin 
hakiki sebebi her ne olur· 
sa clsun bt1 firnr Alman 
milleti için büyük bir dar· 
be olmuştur· uazetelere 
goı e Hessin korkuya 
kapılarak dünyanın ı1onu 
gelmiş olduğuna iııaıumş 
ve bunu ı için lngilter~de 
enterne edilmeyi Alman· 
yada kalmaya tercih eyle· 
miştir. Bu hadise Alman· 
yaya kur yapan küçük mil· 
let!erin vaziyetini değişti · 

recektir. 
--~~----~~~~---
lerin eski ac kadaşmın aki 

muş oıauğuna ve bu 

\ 

' essm esasen gözden 

Yaverlerin hakikatle birer 
lllubafız olciu~una ve Hit·., 

betine uğrayaca~ıl\l seze
rek ef endi.,inin elinden 
kurtulmalc istediğine rnan 
malıt laZLmdır .» 

·- Çarşamba -- ...---
Abone .. rtları : 

Dahilde yıllı~h 5 lira 
Yabancı memleketlere 

8 lira 
~ lllnlarsn her kelime· 

sinden ~ kuru,:ahnır. 
Ücret pefindir . 

GOnO geçen sayllar 
10 4-kuruttur 

----

ARIN 
Yarın !:) ıv1ayıs Hava şehitlerimizi anma günüdür. 

Bugün için Türk Hava Kurumu tüt'afından bir ihtifal 
hazırlanmıştır. Programını daha evvel n~şrettiği miz 
ihtifal Belediye meydanmda v~ saat tum 11,30 da 

yapılacak hr. 

Hazırlanan proğrama göre ihtifale baştı Valimiz 
olmttk üzere Askeri ve Mülki erkan ile Belediye 
Parti ve tialkevi mensupları, Esnaf teşekkülleri, bir 
kıta asker ve gençlik taburundan bir müfreze iştirak 
ed~cektır. Merasim hep bir ağızdan söylenecek 
istiklal marşile başlayacak, bunu Türk Hava Kurumu · 
adma birzatm nutku takip edecektir • 

Nutku mütaakip saat tam 12 de >ıtılacak bir topla 
matem alameti olmak üzere bayraklar yarıya inecek, 
şehir dahilindeki motörlü nakil vasıtalarrnm korn11ltt· 
rile fabrika düdükleri yarım Jkiaktt fasılasız surette 
öter.ektir. Bu anda berkes aziz şehitlerimize 

hürmeten yarım dakika ayakta duracaklardır. 
ihtiram vakfesini müteakip dskeri ~~üfroze tarafm· 

dan havaya üç el si!ah endaht yapılınak suretile 

me ras1m sona erecekt\r. 

Bütun vatanda~lar ihtifale davetlidir. 

Amerika 
ÜÇ YOLDAN BlRlNl 
SEÇMEGE MECBUR 

Nevyork 13 A.A. 
Amerika Bahriye nazırı 

Knoks biz nutuk ıöyleyerek 
demiştir ki: 

Amerika ş\mdi önünde 
ki ~ç yolun birini seçme· 
ğe mecburdur: 

1- Mütecavizle boy öl

çüşmek 

2-Dünyamn diğer kısım· 
larmdan tecrid !dilmek 

3 - Teslim oımak 

SON DAKiKA 

Almanqada 
şimdi idamlar 

bekleniqor 
HESS INGlLTEREYE 
MÜHiM!IFŞAATTA BU . 

LUNACAK 
Stokholm 14 A .A. -

lsveç gazetelerine Bertin· 
den gelen haberlere gö· 
re kaçan Hes • 
sin ş:mdi lngiltereye ne 
gibi ifşaatta bulunacagı 
Almanyada merakla bek· . 
lenmektedir. Zannedildiği 
ne göre şimdi AJmanyada 
birçok idamlar yapılması 

Biz birinci şıkı kabul imkan dahilindedir. Hes· 
ettik. Mütecavizi mağliip sin bırakhğt mektubun neş 
etmek için icab eden şid· re.lilmiyt'ceği zannolun· 
detle ona karşt koyacağız: maktadır. 

. . HlTLERl.E HESS ARASlN· 
Kafıleler meseles~.ne te• 1 DA lH flLAF ÇlKMIÇ 

mas eden n'l~tr da gonder· N k 14 A A _ 
d
. . . il 1 'lt evyor . . 
ığ1mız ma •."~ ngı e~ey.e Buraya gelen mevsuk ma· 

varmasını t~mm .ıç~n yem ~ır h1mata göre, Hitlerıe Hess 
müdafaa sıstemmı tekernul arasuıda Alman -Rus mü· 
ettirecegiz demişti"demişti nasebetleri Hakk ııd ihti· 

ıaf çıkmış ve Hess bunun 
içiu lngiltert!ye kıçmıştır. HESS NASlL VAKiT GE· 

ÇlRIYOR 

LonJra 13 A.A. -
Hess yorgun ve ay •ğa inci· 
mi' olmasmı rağmen nt'IŞ· 
eli bulunmakta ekseri vak· 
tini istirahat etmek oku· 
mak ve bilhassa yazı yaz· 
makla geçirm"!ktedir. He· 

sin yorğunluğu tabiidir ı 
çünkü hayatında ilk d•fa 
olarak paraşütle atlamıştır. 

BAYAN HE.SS ANKA·~ 
RAYA GELMEDi 

Bertin 14 A. A.- Yarı 
resmi bir kaynaktan bil Ji. 
ri lmiştir: 
Ofı Fransız ajansı Hessin 

refikas• luy.ın Hessin An· 
karuya geldiğini bildirmİf• 
tir. Bu haber yalan ve 
baştan başa uydurmadır. 
Bayaıı Hess Almanyuda 
l ulun ıaıaktadır. 
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YENı NAKiL VE TA Sl hara b 0Jdu Fevk•l•~:P~:~:ogl•ntı 1 Bom~~::.:~11:;~,;: 

topyekun YINLER inontereyt esırıarca idare Vışı 13 AA. Amiral Bukreş 13 A.A .;t, ~ harp Dörtvo\ Kaymakamı eden bu tarihi b:•ıa artık Darlan refak .. t=nde Genel reşin en büyük k~d~ 
Şevkd Eker Merzifon ka bir enkaz yığın1dır sekreteri olduğu halde Vi· J ... ve bir gazete 

1 ~ " 

Falih Rıfkı ATAY zası kaymakamlığıng ' nak· Londra 13 A.A Röyter ~iye gelmiştir. Amiral d~r· nesinde iki bom'~8 11, 
· T k lt-.dilmiş ve Merzifon kay· · 1 t mu p f p ı· hktk ı Milli Şefimizin, ür aıansının par amen o · hal Mareşal eten tara ın· mışhr . o ıs ta • 

makamı Hamdi Kiper Uört h b. · b ' \d' · k k k r k d. analığım, eşliğini ve ev a ırı ı ırıyor: dan abul edil~re enrn· vam etme te ır.. 1 ,, kadnıhğmı bütün asil ~va• yol Kaymakamlıgına nak Asırlardan beri lngiliz sine izahat vermiştir. Bükreş i.miversıte eBi ~ 
sıflarile tL 

1
f eden muh· lolu'lmuştur. Impratorl•ığunun mukadde Vişi 13 A .A. - Bütün panmıyacaktır. ıe ~ 

terem refikh 
1
, kadınları· Vılayetimiz 14 ııcü su ratını idare etmiş olan hükum~t azasının işti raki· tezaburatçı talebe 1 işleri müdürü Halil Uran f k l I.:•ç ] 

mızı vazife başına ça ğır· Avam kamuası sonAlman le hu ~abah Vişide t•V a · edilmiştir. P~olis 
Mersin su işleri Müdürlü· mıvhr . bu düvet mün· bombardımanlarile bir ha· de bir toplantı yapıla c k· aramaktadır. 

ferı" t yardım hareketleri gUne tayin edilmiştir . rabe yıgwını haline gelmiş tır. Amiral Darlan bu top· 
Ordu Vilayeti merkez lla~ n 

ne bütün şehi r v~ kasaba wGüzelordu" olculu öğret tir. lantıda Hitlerıe yaptığı .. ıO 
lar kadmh<r,ınm seforberli T Bu muazzaM enkaz yığı· aörüşmeler hakkrnJa arka· O?'" AN ŞEFLlCl.r~ 

" e P r · b&yau Necmiye oros r. ~ vı ği m biyetini vnmektedir şehrırniz 23 temmuz lllco· mnı ziyaret ettim. Bura· üaşlarlı\a izahat verecek Hatay "'vaayetiı1•11,, 
Pek muhtere m Bayan kulu öğretmenliğine nak· daki çok kıvmetdar eski içtimai müteakip remi bir takya merkez k~;,ı 
Mevhib • lnönünün d .. veti· lea tayin edilmiştir. eserlerin büyük bir kısmı tebliğ neşiı olunacak. Seleli ren köyii cı oe 
m ve mtsKlıni takıbet nıı en BU SABAl-lKl ZELZELE da maalesef kayıbolmuş· ALMAN - ERANSlZ (Topak) Paltahk ~t 

içbı r ktt ın, ana, eş ve)a tuı. Yalnız kralın Avam· GÖRÜ~MELERl ormanından (102I)), 
tfo sabah sat'at 5 i 30 Y 5 J 

gf' r.Ç kız, catısmm al ımda kamarasına hediye etmiş Berlin 13 ıA.A.)- meşe kömürü ...,... 0~ 
da\cika geçerek oldukça f k • d k" 1' ' ·h· d 

0

f b rel'I vıcdan huzurıl'" oturamaz. olduğu ev eıa e ıymet' Yarı resmi bir kavnaktan: tarı ın en ı ı a ı. ' 
UZUn SUren hafif bir yer ' . d••f ' I •• 

0 'dd tl 3Çlli> Kadın sayi şüpbesız altun asa oır tesa u esen Hitlerle Fransız Başvekil gun mu e e lif 
sarsıntısı duyulmuştur. Ha l k k ı konmuştur· / her menılekette foidelı bir o ara urlu muştur· muavini Amiral Darlan ara· mttya 5 S"' 

Y
ard•m unsuru teşki l eder ıar yoktur. k h kk d Arttırma 21 ~,o' tc 

ILKvKLJL iMTiHAN HE.SIN SALAHiYETLE. sında i görüşmt: . a ın 8 tarihine ras\ayandv 1 •• 

1 urkiyemızde i e "fayda L R KENDi Al h · · azaretı' 4 er "' LARI BlTTl RINI HlT E man ancıye n ba günü saat 1 flıt ~i 
yı taru et,, ke\imesile de Hkokul bitirme imühan ÜZERiNE. ALDl şimdilik resmi tebliğin met ya orman böıge Şketıf· H 
ğiştırmeklığımiz yerinde · · ·· d t f ·ı~ t ldrı dün sona ermiştir. lm nını tecavuz e en a sı a iresinde yapılac~ ~t 111 
olur. Taassup devirlerin · tihan neticeleri 15 mayıs Berlin 13 A.A.- Al· vermemektedir. Müzakl· 100 kilosu uırl<d~ lt 
de k5ye harem girebiımiş ta ilan edilecektir. Bu se· man ajınsmdnn: Nllsyorıal relerin so ıa ermiş olup itibarile beher. li 3' ~' 
olsBydı, harp zaıoanları neki imtihanlar ndicesinin Sosyalist Partisi bu~ ün olmadığıda söylenemez muhammen be,ie le 

ya ordumuzu yarıya indi- derslerin erken kesilmes,ne Hitlerin 1 iyaset:nde ve Berlin m.•hafili görüşme· ruştur · ·cı•' 'İtti 
rir veyahut dcıı oç kalırdık rağtllen çok verimli oldu· bütün ıimamdarların işti· nin umuıniyet itil arile Muvakat telll' ~' 
Köy kaduıı ~n ıığır hiz· ğu 8 , taşılmaktat.lır. kile bir topl.mtı yapmışhr memnuniyete şayan oldu· 77 kuruştur. ıJJ"~' 

1 k d h. b. · J b •• H b t d b. ı k d ' Şartname ve ., if h met ere a ar !Ç lr iŞie Şeı111•1 k u·· u itler U top anh 8 Jr ğunU SÖY eme le lr. . •• ,,..,_tP l rıro"ıelerim goril' i . 
rrkt>ğio yoksulluğunu nıs· nutuk söylemiş ve heyecan }ı d r t ı 

k 1 aponya a ler1n b ı müdd~ .. 1,,e 
1 

settirmez. Eskiden apı e• Yemekli ai e top· la alkışlanmıştır. bOJ...J"' Antakya orman ..ıll'p ·•ıı 

ş ğınJen sonra şehir nü• l::."nt•laı 1 tertip ede· Hitlt"r n •şrettiği bir ı ·ı~g·ı daı·r .. sı"ne w 1( 
1 k k d 

- ..... k ·ı · l' ,... Rus··Ahnan yakınlığına ... 
fo. cnu ya ııız er e ıer en cek ararname ı e mu avın ıı• ede bilirler. /, ı. h L h F h . karşıl homortular ~ar 
i~nret saymhta ıçoır a• lağvetmiş ve li rerın · AN 

kt K · • d 1·se e Haber aldııı.ımıza aöre p · s·· lL d t ta yo u. oyıer e • ıs • muavinligv i adım artı u T kyo 13 A A Röy I h. l ı" • ı Ş .. hır kıu·· bu'· h11ftanm cu· 0 · · - n ısar H .ıi~' jt 
li orak tutan herkes. yaş "' ı 1 · · b <l · J d f •"' 

m 
.. rt ... sı· günü ak•ımları rosuna tahvi ey emıştır. ter il irıyor: apon or u · Kapalı zar ~ ... :i 

ve cins farlı . o1maksızın, " .-- ., d ğ _1 • ı ş· b ı.a•·" ''.I 
Y

<>mt>kli ve "Rlcrılı aile top· Pttrti bürosu o ruuan sunun gazetesi o ıuı m on l_esi 2.1_.4.941. g o•"" 
vazitt" üstündedir . v "' L. 1 ·ı -lantıları yapmağa karar doğru>'• Hitlere btuı o tJ gazetesi Sovyet Rusya ı e cağ• ılan eJıleP "d~ 

H arp zamanı şeiıirleri d L' • b•' .. , ~ d b' B p1ıl r vermiştir. Yaz ınev~imin e cak ve rtestn utun sa a• Almanya arasın :\ ır ya• ınhisarlar aŞ ı/~ 
mizd .. dab1 kadın hizmt-l ı· k S R klüp bahçeaind~ tertip edi lıiyelleri Hitlere geçece · kın!aşma ve ovyet usycs auıı Fevzipaşa e 
ne bu tun sümulünu ver· f \ t 

1

i J -·• lecek otan bu toplantılar tir. ya Jsponyanrn muva a a 1 yolite 941 ma•. ,t•r." 
mek icabeder Hö&taha'le· l • L · ki " için hazırlık başlamıştır. l 

1
. • "' olmadan her nangı uır ar.ı yapılacak na ''ıd" 

lerde,muessesderde, işlet. ·h · k ngz· lZ szg'~ Sl k o ' Büyük bir ı tıyacı arşı· "' zi terkini ihtimalıııa · uşı hur etmemiş ,,,. 01if k 
melerde,pasif korunma leş· b bb"" b 1 k ,J lıyacak olı•n u leşe u::: h j ·ı · Jdponyamn ellf'!rİ ağı a· ayni şartname 4 'f' \ 
kilatmda çalışan her ka· h . me (l l l d 26 11111 yakmds filiyat sa asına gı· · laruayacağını yazmakta ~r. bu nakliyat ' r 
dm, ayni zamanda cephe· d · · b rr

0 
recektir. ALMANYA IYLlr.lNE. Bu gazı te J'ponya•ıın nün en ılı 8 ~fi 

Ye bir asker •asarruf ede· d S \...> k dd k e ~··" 
cek ve topyekun harp sis· y Qf l m even KADı\ R ÇÜRÜMÜŞTÜR arazi değişikliklerine ar· ınü etle açı ı:,~ 

DlYOR şı tedbirli bulunmak m~c· konulmuştur. e 
temmın, but Ün memleke• ler cemiyet ; buriyetinde olduğunu İlave 16,5,941 tarİ.~I: ""~ 
ti kaplıyan müdafaa meka· Londra 13 A.A.- ederf'k diyork i : ~den cuma gu•• ıstl'J t 
nizm smda tamamlığı ve FAALİ YETE F..EVAM l ıgiliz siyasi melıafili·ıde "Akli se:im bu bar bin yapılacaktır. Je O/ ( 
a ı.. saksızlığı temin edecek· EDlYOR sanıldığına göre. Hess uzun sürece~ini ve Ame· vakti muayye••. eti~ 
tir. Topyekun harp siste· Şehrımiz yı-r dım seven· pek muhtemel olarak na· r , kaııın lngiltereye iltihak tep Başmüdu~ıY 0pl 
minde hiç kimse vazifesiz ler cemiyeti fB ıliyetine bıı· zil erin diğt!r azasile ihtilaf ede et ğini göstermdcte<lir" teşekkil kooı••Y 1 
değildir . Fakat bu vazife· la devam etmektedir. Pa· halinde bulunmaktadır. Al· rada mahal~~ ,c' 
)er öğrflnilmek, tatim ve zertesi günü 16 fakire un manya artık iyliğirıe kadar ~"'o:;o..~ idaresine ını.af' 
terbiyeleri< tekemmül et· tavzi edilmi~tir. çürümüştür. Hess Almanya· HALE.P KONSOLOSU olunur. ,,J 

tirilmek, ve .bilhassa bir Cemiy~te tebnrülerde dnn kaçmak için lngilte· MUZ DE.GlŞTI 1LA1"~1' 
siper vazifesi gibi candan devam ediyor. bir haftalık rey\ en emin bir ye~ olarak Kuıkhan icr

8 
eti J 

Vft ciddiye alınmak lazım· liste şudur. Kuruş seçmi~tir. Hess lngiltereye Mt"rkeze nakledilen mahalli ikaıJlef 1' 

dır. Bayan Afife Ôzmen 20 vazife ile gelmemiş olduğu. Halep konsolosumuz Selim bulunan Qbaıı'1 

ş ... hirli ve kasabalı ka· "Adalet Yllmaz 120 gibi' her hangi bir kimseyM Fevzi Gôıum İle Kançılar oğlu Bedro•""ıııt' 
dına l..öy kadınım örnek ver •,,Samıye Olcııytu 130 de mesaj getirmemiştir. Bekir Sıtkınm yerine Ha kasabasmda 
meliyiz. köy gibi, şehir v<- Bay Bekir Atahan 125 Heıin ailesi ha"kıııdu be· lep Konsolosluğuna mer No. evi nerıt~ 

kas ub1l hizmet'erinde ve Hctyan AH ye Mdek 120 ııüz biı şey bilinmeınektedir kezJen Reşut Erhan, Kan· Agoba merhll ~il 
ihtıyiiçlarında muktıddes Bay Fevzi Al:dağ ~O KUZVE.LTıN NU l'KU çlarhga da yioe me .. kez· ması isteP~~ J 
'"'&at çaldı.,.,ı Z"man hi,.bır " Enver .. seven 60 TEHlR EDlLDI den RüştüOzan tayin edil takdı' r edılıJlı~ ,, 
.. !i " ~ Alı' karacık 30 n1ı0 41 1 erdı' r 25 ' 

1 d ,. N k 13 A A .,l • muayyen ,.ı..a~ 
gedık açılmama ı ır . Ka.a ,, Rufat Özalp ıo evyor · • - .. &r 
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