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~· 0mba ile suikaSd hô.dise
~~~n muhakemesi düll bitti 
Ab~ ulardan Pavlof ile Kornilof yirmişer yıl, 

Urrahmanla Süleyman da onar yıl hapse 
Ank mahkum oldular 
~ ura 17 A A Al E:I . . l., 
111 Ilı rnuh · :-. _maıı ' <,:ısı 'On Papene karşı bomba ile yapılan sui-
~ e S&lonu ~kerııesı l>ıtmış v e karar bugün suçlulara lf::fhim edilmiştir. Muhake-
r he.Yeti lı ırıçahınç dolmuş bulunuyordu. Zabıt katibi kararı okııdu. lldkim-

ka~·l.abii te~~i~~ı1°da ~~çu sa~it ~örüyordu. Neticede Pavlof ve Kornilof re-
ılı te...... . rnı:ık uzere yırmışer yııa Abdurrahman ve Süleyman da 
l •uyı z n}n k ·· • ' 
l\1nhkQ . " 18 uzere onur yıla mahkum edildiler 

.. t"!rnişitı· nııyet kararı Süle}'man için çoğ.ınlukla Vf:' diğerleri için de ittifakla "- r. 

~Clfagdaki altın 
~u h0rçlar meselesi 
~ill Usustaki kanun dün Büyük 
~~t.;t Meclisinde kabul edildi 
lı.t ~le 1.8.A.A.- Uüyük 
t~ ı. clısı dun ..... 1 d 

.flaıhıı ' og e en 
"' ~c l r Germenin He 

~~ ır . Oplanm ıştır. Cet 
~li ~ıı~ıhnaz Nafıa Ve

r t ' V uk~t < :ebesoy ile 
~ ili . r,. ırrı Day 

ı~ 1 t gelerek fevka!ade 
" j o1a,·1 . 1 

~~lıır i .1. 
81 e önemli 

er b Çın yapılacak 
l ba~ıırakkındaki kanun 
res, . ının n"··ı .. 

ı.. rıı · . '-'\; e nıuıu-
1( k 1Sleı · 

abu1 ~ış ve bu is 

Bundan sonra Etibank 
ve Sürnerbank sermayele 
rinin arttırılmasına ait ka 
nunlar müzakerelere ka
bul ediimişlir. 

l\leclisiıı dün kabul etti 
ği kanunlar nrasindu, Ha 
tay Vilfiyf' t smırları içeri
sinde illıakttın önce ahm 
bordarın ödenmesi hak
kındulci kununn ek kaııun 
Jfiyıhas ı du vardır. Mec 
Jis cuma günü toplanacak 
lır. Öl l'<lılrniştir. 

So~ge~izde mahsul durumu iyi 
~ k Yagrnurl b"lh ~ fak d ar 1 assa akdarı mahsulü için 

Y alı olmuştur. Mahsulün tespit işi 
Vııa.yq devam ediyoı 
I~ rn, h <>IOın ic•mdek·, • 
~ ''Jij su\ d Y ken toprağa saçılması sa-
'tıı tı Cedt'dir ~unıu or- yesinde malum itin yağmur 
&~ıı işleri ·1 asnt ve mevsiminden ünce idrak 
ı- ediy ıer larırftu edi l ece ği ve b ·reketli ola-
'\JŞ(ık or. cağı anlaşılmaktadır. 
~~C>y"' lll~hsuıurı tespit 
~ • "J(l l!:ı) • • 

ıçırı t .., . erını gör-,. 
'~etli eşkıl edilen kol 
~~t ~l!tleriııe rı 
~ ~ır. \ıevam 

~~lık ek· 
~lllara 11~ bu yıl ge
~"llicı· nıslıetle çok 
"1~rlarıı· . Bilhussu son 
~lı Ol akdarı i"irı çok 
~tU .. muştur. 
-t tıu~e .. 

ı :tlah gore bu yıl 
kı:tı· suıa f evkalfid 
ı~ 1 01 e 

eki "Caktır. Diğer 
~. llıler de k . 
~' ÇO ı-

lık k" 
• (' )fh" d 
~tllıiş ••Jl e hemen 
lohll ... buıunrnakta

rnun bu yıl er-

"Etimesut,, ta 
neler gördüm 

Türk Hava Kurumu Ku 
rultuyına iştirilk ed~rek 
şehrimize dönen Ne:Jriyat 
Müdürüm üz ve 1 ürk Ha
va l\.urumu Vilayet . Baş
kam Selim Ç"Jlenk, Kurul
tayın faaliyeti, .Etimesutta 
kurulan tayyare fabrikH
larımızın çalışmaları hak
kında bir s~ri yazı huzırla 
nııştır. Çok kıymetli ma
IOmatı ihtiya eden lJu se .. 
ri yazıları yarından itiba
ren neşre buşlıyacığız. 

Yeni topçuları 
mız 

Dün Ankarada bir 
tören yaptılar 
Ankara 17 A.A.- Bu 

yıl topçu subayı okulundan 
mezun olan ~enç subaylan 
mız bugün önlerinde bando 
olduğu halde zafer anıtına 
bir çelenk koymuş genç bir 
subay çok ·ateşli ve heye
canlı bir hitabe söyl~miştir 
SulJaylarımız törenden son 
ra yine Atatürk Uulvah 
nı takiben okullarına 
dönmüş ve yollurda httye
calılu alkışlanmışladır. 

Subaylara diploma
ları verildi 

Ankara 17 A. A. 
Topçu atı~ mektebinden 
mezun olan subuylara dib 
lornahm bu gün törenle 
verilmiştir. Törende Başve 
kil Doktor Rçfik Saydam, 
Hiyaseti Cumhur Umumi 
Katibi Kemal Gedelt>ç. 
Milli müdafaa ve Hariciye 
VekilJerile Parti Genel Sek-
releri, Genel Kurmay ikin 
ci Başkanı, Mebuslar v~ 
Milli müJafaa Vekaleti tir 
kanı hazır bulumuşlardır. 

Milli Korunma ka-

nununun tatbiki 
için tahsisat 

Ankara -Heyeti Veki 
le kararına göre hususi 
mahkem~Ierin !kurulmadı 
ğı yerlerde Millt Korunma 
Kanununa göre • vaziftılen-

1 
dirilen mah'{emelerin cllr
nıürneşhut ve hüki\mlerin 
neşri lrnasraflarnıa karşı· 
lık olmak üzere Adliye Ve 
kftleti emrine 20 bin lira 
tahsisat konmuştur. 

10 kuru9tur ·• 

Türkiyeye si~astopolda 
Alman hücumları 

inen Amerikan · Berlin 11 A.A.-Atmaa 
Başkumandanh1lı111n blldlr-

UÇ ak farı mese- diğine göre Sivastopol 
çemberinde savq devam 

lesi . etmiş, dtışmannı inatçı mu 

ve bu hAdisenin A· 
merikad3 doğurdu

akisler 

Ne1vyork 12 A.A.-
" Herald Tribün" gazete
si bazı Amerikan bomba 
uÇaklarınınTürkiyede yere 
inmek r.orunda kalmaları 
mllnısebeüle yazdıA't bir 
yazıda diyor ki: 
''-Bu dört bomba uçağı 

gizli vazifel~rini muvaffa-

kavemeti kınldıktan aonra ı 
bir düşman mevzii alma• 
rak mukavemet yuvalan 
yok edilmiftir. DOımanaa 
karfl hllcumlan pDalcllrtül 
muştur. Alman uçaklara 
Sivaultopol istibklmlanna 
ıiddeUi hOcuma devam fJf 
lemie, liman teıisaUoı boaı 
balamıftır. 

Peten diyorki: 
F ransantn akibeff 

hala tkarahkfır 
kiyetle bitirı likten sonra Vfei 17 A.A- iktidara 
mücbir sebepler dolayısile gelişinin yaldöuümll müna 
Ankarada yere inmek zo- sebetile Fr ... nsız mılletine 
runda kalm . şlardır. Bunla bir l' :t.ıbe söyliyen Maıre 
nn başardığ işi bir tara- fal Peten ıki yıllık lıAdi8e 
fa bıraksak bile uçu~ )arı- 1r rd.en bahS'"C.1::'" •o: Fr·. · 
mızın oral ıcı .ı. g·t- · • ~ z mil et;ci k dr illsin et · . 
mesi başlı ·ı 1 ı 

na teşkil ' • .. ışti; k-; 

Dört . ~ 
• 
Bina tal 'J 

Geçen ~ ı V ı 'lj etin 
merkez kazr:sil9 Dörtyol, 
Jskendeerun ar. v köy
lerinde bina tahrir ı işleri 
yapılmıştı. J..'"·ı khan, Rt>y- , 
h4oiye, Yaylr dağ ve Has-
88 kazalarınd ı da tahrir 
işlerine başlanması karar
laştırılmıf ve bu iş için 
iki koınisyon kurulmuştur. 
Bir numaralı komisyona 
Beden Terbiyesi Bölge As 
başkanı Şükrü Oğuzu, iki 
numarah komisyona ve 
geçen .1ıl Dörtyol kazası 
tahririni yapaoBesimOzbek 
tayin edilmişlerdir Komis
yonlar bu saltah işe başla
mak üzere şehrimizden ay
rılmışlardır. 

Yerli Mallar Pazara 
Müdürü 

Yerlimallar Pazan U
mum Müdürlüğü Eskişe
hirde bir satış mağaıaaı 
nçmağa ·karar vermiştir. 
Şehri mir.deki m ~azayı ku 
ran ve t11kilAtlandıran En
ver Atall Eakişehire tayin 
edilmiflir. Oradaki mata· 
zayı kuracaktır. 

planmın 
;.>ili yorum. 
JıiHeti bu 

k için 
••• JD:i 

ibeti h, 
Uzun sür\; 

. un lerdtt millt 
ptı~ım hizı .... J 

indPn rneınıı:. 

} P ra 'hnen ~ 
i k yh~tmed: l" . \ 

le :rı ~İ'" gün asl1 bs·ıl 

l . 

ğ o ı.. W'UŞ lCi.lğına ~rr ' !1 ı 
ötu t ık itlerden v~zgeçı 

nız. · .. r aimiziu en karan
lı!~ , ün"in bu yıldônü
milmte ümitle.·imdea bir 
kısm nı size verebilinıem 

bahtiyn olacağım." -------
SOU DAKiKA 

Japonlar 
Rusyaya hücuma 
~. hazırlanıyor 

Bombay 18 A.A.
Birmanya veMançuryadan 
bir sel halinde Japon uçak 
ları ~rek Sibirya 81Dın 
na doğru akıp gitmektee 
dir. 

Ditar taraftan bura)'a 
karadan kUV)'8t ıönderlf. 
diği aöyleniyor. Bu hare
ketler, Japonlann Sibirya• 
ya bir bUcwna .hu:arlaa-
dıklanm &&ltermektWir, 
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:1942 yılı hubl bat mahsulüne 
elkonması hakkında kararname 

11 
dir. 

YENl<.;{)N 

\ İngiliz savaş 
ması afları 

1 . Haftada 48 milyon 
1:-.giliz lirasını aşıyor 

1 

Kayıp mühür 1 · ilan ~ 
10-6·- 942 de ğaip J Belediye t1eU 

ettiğim zati mührüm 13- ı 
6-942 de Güzelce köyün- sıı idaresindellr ı 
dt>n Ali oğlu Ükkfiş tuMa- Ayhk 

5~ 
1

~ır 
. Alıcılar ile mal sahiple· 

rı ;ın:ısında hatis olan ihti 
Hlflar Valinin tensid ede· 
ceği bir komisysn tarafır
dan njhui ohırak halletli 
lir. 

27 - lşbu kararın icu- 1 

hettirdiği masrafların k:.ır· ' 
Ş!lannrnsı maksndile Ticıı
ret Vekfileti emrine, Milli 
Korunma Kanununun mu
addel 43 üncü maddcsile 
te : niıı olunan serma 
yeden iki yiiz elli bin lira 
tahsis olunmuştur. 

Londra 17 A.A .- A· 
vam Kamarası savuş mns 
raflan iı;iıı yt·niden h\r 
miiyar lngiliz liralık bıh 
sisat istiyen kanun layıha 
sını kahul eylemiŞtir. ln· 
gilterenin savış maı-orafla· 

fından bulunarak iacie t dil· bir daktilo 
11~ıııtifı,ııl' 

· ku k ınenı uru 1
• .. ı3 

1 
rnı~tir. Eski ve yeni ta- j ui\Ş" t.t 

l 
lıııncaktır. nı t lj.f1 

ri lli senetlerle kiıns(tve ·· sııB 

:l4 - T. C. Ziraat Banka · 
ı;ı taraflııdan Toprak l\lah

suller i Ofisi namına yapı
lncak hububat mübayaatın 
d:ı müstahsilin Bankaya 
olan borcu mahsup .;dile
miyeceği gibi böyle bir 
borç yüzilndtnı mUslahsil 
den her ne namla olursa 
olsun bir para da kesile
mez. 
ıs - Hububatın orak, 

harman, icnbıada nakil ve 
s~vk işlerinin (Shuklaştı
rıhnası için Milli Müdafaa 
Ticaret ve ~iraat VekQlet 
lari, idarelerindeki her 
türlü vasıtalardan da isti· 
f~dn etmek surelile, gerek 
lı tedbirleri müştereken 
ahr ve tatbik ederler. 

26- Elkonan hububatın · 
her nerede olurs:ı olsun 
rnübaynası borsa kaydına 
ve rüsumuna tabi değil-

28- 9 VI 1941 tarih 
ve 2ı 159sl 7/VHI 941 ta
rih ve 2 16339 numaralı 
kararnamelerle meriyet 
mevkiine konulmuş ohm 
K 157 ve K 18') sayıh ku 
rarlar mülgmhr. 

;\luv11kkat madde: 
9ıV1/ 1941 tarih va 21 

15955; 7ı VIIJ, 1941 turih 
ve 2 16359 numaralı ka
r~~ncmelerle rneriyet mev 
kııne konulmuş ohn K 
157 ve K 18() sayılı karar 
larm tatbikuttndan müte
vellit muamelat mezkur 
kararlar hükümlerine tevfi 
kan intaç olunur. 

29- lşbu karar neşri 
tarihinden itibaren n;ıeri
dir. 

Parasız Şeker 
Fakir ailelere nasıl verilecek 
~er ç.ocuk için ayda 500 gram şeker ve
rılmesı kararlaştı - Dağıtma işlerine yakın • 

da başlanacak 
Akara- Geçimi müsa tanbul,KonyJ, İzmir, Zon-

it olmıyan çocuklu a\lele guldak, Kay.seri, Hursa,Sey 
re, hastalar ve kimsesiz han, ı\lalutytya, & kişehir 
çocuklara parasız şeker Samsun, Sivas, Aydın, 
tevzii hakkında hazırlanan Afyon, Bolu ~Ulzığ Edirne 
talimutname önümüzdeki Erzurum, ılatay, l~el, Ni~ 
günlerde Vekiller Heyeti d'", Amasya, Riz'! Sinop 
nin tetkikine sunulacaktır Trubzon ve llurdurda veri 
Bu talimatname essasları- lecektir. Bu Vilayetlerin 
na göre parasız şeker 5 bir kısmı i~çi kesaft"ti faz-
yaşıua kadar o'an çocuk· la olan yerlerdir 'Jir kısmı 
Iara (5 yc Ş duhil) \o yal da fakirliği tespit edilmiş 
mz fakirliği sabit olan ço olau mmlakalur olarak ay 
cııklu ailelere veya kimse rılmış bulunmakl 1dır. 
siz çocukların fakir ol an Şeker tev.lialı cumhuriyet 
vdi veya Yasilerimı verHe Halk Partisi 1ı;timai yar-
ceklir r.ı.kirlık için miyar dıın teşki'Utı llalkevlori 
şu oi~caktır. Kızılay, Çocuk Esirgeme 

1-Ayda ancak 30 li meKurumu, Yardıms ven 
ra kadar aile geliri bulu- lor Cemiyeti, Verem Mil-
naıılar. cadelc ·Cemiyetleri gibi 

2- Üç ı.:ocuktan fazla hükumetçe lsnmmış ha-
çocuğu olanlardan 40 lira yır mücsseselerile l6zumu-
ya kadar aile geliri ulan· na göre Bdediye'er, husta-
~~ l d mne veya ispaııser!er ma 

Verilecek şeker mikta rifetile yapılacaktır. Geçi-
rı Lyda 500 gram olacak mi müsait olmadığı u~ulü 
tır. Talimatnamede parusız dairesinde tahakkuk eden 
alacak Eilelerlerden aile ve şekere gıda ve tedavi 
Reisinin ve şeker alınacak bakımından ihtiyaçları uu-
çocukların nüfus hi"viyet lunan tüberküloz böbrek 
varakalarınm bulunması iltihapları gibi:müzmin~has 
şart ko11ulmuştur. ~Parasız talıklaru müptelA olaolar-
teker şimdilik Ankara ls- da resmi doktorlardan 

rı şim_di lıaftu48dn milyon . 1 
250 bın İngiliz lirasına yük . 
~elmiştir. 

Libyadaki savaşİar 
Almanalrın lehinde 
Berlin 17 A. ı\.- Al

man ajansının verdiği ma· 
lfımlıtu göre, Libyada ]'ob
ruğun batısındaki sayaşlar 

Mihver kıtalarmın lehine 
neticelanmiştir. Gazale 
mr.v kiiadeki lngiliz kıtala
rmm irtibatı kesilmiş bu
lunmaktadır. Savuş ·duru· 
munun şimdi en bariz hu 
susiyP.li, büyük kayıplar· 
la muvaffakiyetsizliğe uğ

ratılan 'lnı!iliz yarma te
şebbüsleri teşkil eyiemiştir 
Mihver kılaları hemen der 
h~l ~f~iz kıyısındaki ye
m musaıt durumlarım ~do 
ğuya doğru geniş'et~iş 
ve seri akınlarla düşrna· 
nm mevzilerini ele geçir
miştir. Bu durum mihver 
kıtalarının tukviye alrnala· 
rını kolaylaştırmış bulun
maktadır. 

Berlirı 18 A.A.- Al
rmm ve Homen kıtalurının 
Sivastopohlaki ilori hare· 
ketleri düşmanın şiddetli 
~ukave netine rağmen ge
hşmektedir. Düşman :mil· 
d~faa hatlarında açılan ge
dı kler genişletilmiştir. Si
birya kalesi Adım taşıyan 
önemli1bir kale bir hl cum 
la el~ geçirilmiştir. 

Şımal Afrikada ~evri
len lııgiliz kuvvetlerinin 
bir şaşırtma hareketi ukirn 
kalmıştır. Son günlerde 
bu bfügede ele~gflçon Jn· 
giliz esirleriııiu sayısı 6 
bini bulrn uşt ur. 

Ruzvelt tefsirlerde 
bulunmadı 

Vaşington 17 A.A.
Cümlıurreisi Huzvelt bu sn 
buhki iazeteciler toplaı ıtı
smda ortaşak hareketleri 
ve ~Amni kan bom bardı 
man uçaklarının Türkiye · 
de yere inmesi hakkında 
tefsirlerde bulunmak iste
memiştir. 

alacakları raporlarla bu ta· 
Jimatnarno dahilinde para
sız şeker alabileceklerdir. 
Verem mUcade dispanser 
leri olan yerlerde dispan 
serlere kayıtlı fakir basta 
lar.ı da ayni şekilde para
sız şeker verilecektir. 

" 942 salı gnnu d 
borcum olmndıi!ı gibi bu ııı a · · ledi\ e biuas 
mi hürle kuğıl üzerinde • ı 
hiç bir taahhütle bulun- caktır. . dil~çe 

İsle kliları0 1,rı· muş değilim. Bu mühürle . ··racaal 
ibraz edilecek hiç bir sc- ıdareye ruu il 'f) ' 

nedin kıymeti yoktur. Asker~ giden ~e~ırt 
Saylak köyünün Ali nelerimiz j}erid0 c~ğı J 
bey çağılı nrnhnlle saatı buiuıın1ıY8 ıtıJP' ..A 
sinden Mehmet oğlu şüncesile saatlbrı idlP' 

Ismail Seçik rak gitmekte "e Jıt· ıı-
Gıyap kararı zarara sokrnaklll 40 
ilanen tebliğ at gibilerden senede~~· ~ 

vat parası alı0~ttıııı 
Antakyada M. Faki ce•"'" lJll' Oğlu vekili avukat Cemil avdetlerinde ıstatl 

Y 
verilmiyecektır .. ıh..,jfı 

ıırtman tarafından An t ,,.ıv dan ~i pariş et 1 
01d 

takyanın Bedirgtt <.;erkes kle 
ki>yunden Salih Çerkes lar <la ~elroe yere ı;1• 
oğlu Ömer Çerkes aleyh\· dan beyhude ıııe 
~e Antakya Sulh Hukuk rı kapanııunal~~ır· 
mahkemesine açtığı alacak lni iktizasınd18 _...ı9 
davasında. 

Müddeialeyh Omer Çer· İ I a (1 " 
kese mahalli ,gazete ile ı1 1'ıJ .. 

Antakya Sulh rı.u 
ilanen tebliğat yapıldığı , 'b 
halde mahkt•meye gelme· liemesinden·, 2 tarı 
diğinderı davacı vekilinin 3-4-9;11t8ııysd~ 
talebile hakkında giyap ka vefat eden ,, 51rı• . . 3(1·ııB 
nm çıkLırılmasına ve bu ın pakış rn ".: terelı 
kararında yine ayni gaz ~- Boyacı ile rnuJ 8c1rıJll;; 
le ile ilıl ıeıı tebliğıne ka· nan \lehdi l{o~utrO' 
rar verilmiş olduğundun rasçıları defter iifı' 
H U K N 400 

·· ·· biade buJuıınıası sff.J 
· · · · uncu mad- rı 

desine tevfikan ve turihi medeni kauun~1',ıı 
tebliğden itibaren 5 gün maddesine te~~iıı6 ~ 
içinde yazı ile itiraz etme tutma rnuarn s6ı0 ~ 
niz v~ duruşrpa giinü ohm laıımış olduğıı ·nci ıJI Ilı 
10/7

1
942 burna günü nıah kanunun 561 .;eııiıJ e lllu 

kemeye gelmeniz aksi tak si mucibince.~ U,,eıi·~ 
dirde kanuni gereğinin ya cc iUln edildıgıl 1'İi 'l 
pılacağı ilanen tebliğ teL- karıda yazılı ~ ~0oe 

A l arıcı d• 
liğ olunur. muamelat ı.. ıırı 

Kayıo mühür let sebebile .~ıs~ ,ı• 
• bil olmak uzdl' 1 ,c•~ 
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