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Hadiseyi Sovyet Rusya tebaa 

sından üç kişinin tertiplediği 
~ anlaşıllyor 
l'tı lJkhakeme çok enteresan safhalar göster
~ fedir • Suç ortaklarından Abdürrah-

1\ man neler anlatıyor 
~ .ll.karadaki bomba ha kalabalık bir halk kütlesi 
P.~ ~~1

11 ' tertip edenlerin il~ gazetaci!er ~erakl2! ta 
~la a ~ıkarıldığını ve kıp eyleınışlerdır. 

1 darın llluhamesinede ya· Suçu tertip edenlerden 
, ık, baş\unacağım yaz· Pavlof ve Kordilofa Abdilr 

1~1 Bu çok önemi\ rahmanlu süleymanııı ifa· 
dav delerinin tercümeleri~verilmiş 

"~ dU anın muhakeme ve ilk olarakAbdürrahman 
~lah~ Ankara Ağır Ce sorguya ~ekilmiştir. Abdür 
~ \'e ernesiııde başlan rahman ifadesinde Üsküp· 
~Urı .. nıuhakemf:t dün 
r. guıı devam ayleıniş ten başlıyarak geçen haya· 

tını ve .Anna adlı bir kız 
.. (~ h., J ğ 1 
". ~ 0 unk· lu nası tanıştı mı, nası 
01~ 4

k ~ U muhakemede komünist olduğunu, sui-0 t at t 
ıl · Bu ı-poru okunmuş kasda takaddüm eden 
ef11 'trı ~aP!!raPora göre suikas günlerde Kordiloftıın paru 

~İıı ... ~. ıYugoslavyah aldığını söylemiş suıkas 
tıtı()j lıfan, Pavlof ve dın AnkuraJa kime karşı 
fı ırl adlı üç •yabancı yapılacağını bilmediğini 

ı: ııı ı\lrnan Büyük 
l'Oıı p ancuk bu işin, l'Lirkiye i· ıc t Hp •n\ iildii r-

k U!ı" r 1 le Almanya arasındaki mü 
~t ıı, HC i o lar ci ' ' 
aı , ·ı UÖnrlerilJiği ve nasebatı bozarak Türkiye· 
~hııcı SJt;.udan St~fu yi Almanyaya karşı harbe 

:ti~int evvel Sur:y,..ye sokmak gayesiııi amaçladı 
e~te". a.nlaşıldığı bildi· ğmı sezdiğini anlatmıştır. 
Ottak:dı. ~nıerin diger .Hundan sonra Pavlofun 
l\hd .11rı Yıne Yugoslav sorgusu yapılmış ve Pavlof 
lltı Urrahnıan ve Siı· Abdürrahmaııı tanımadığı· 

'tc:t a adlı kimseler le rıı, ve müdafaasını yapmak 
uf ~· Usya tebaasından için Abdürrahmanın ifade 
~ttJeye Kordilof ta mu· sinin tercüme edıle• ek kt n• 
~ktaedsevkedilrniş bu· J ılisine verilmosinı it:ıtemiş 

\. ~ ırlar 
.i~ı tu . b I tir. 

-~ ~"ıtı ·ı ınu akenıoe. Muhakem e- şahitleri n dinlen 
g :tıış 1 

k aorguhm ya ı mesi için 8 nisana tecil 
,~~eyi edilmiştir. 

f kınci I nönü z -
e.,.i • l'J .. . 
D· z ı ı uonu u 
t ~n Parlak ta·· renle kutlandı ~tL 
~· t{ oq 
• 

1ıı 3.~11~, l~ti~ic ma ktls 
~ ~~ferj~:dı~ı ikinci I· 
1 'tıu 11 .. ııı 21 inci yıl 

( ltıqa 0~11 Yurd~~ her 
~"lke~uğu gıbı şehri 
t ~lılla •ndo :de içten 
!tcrıct nrnıştır. 
~t~11 e IllUiki ve as-

"'ı il • e Partililer ve 

kalabalık bir halk kütle-si 
kazır bulunmakta idi. 
Törene Halkevi Müzik ko 
tunun çaldığı ve hazır bu
lunanların istirukile söy 
lenen lstikHll mnrşile baş · 
lunruış bunu üstteğmen Na 
hidin bu büyük sııvaşın 

safahatını anlnbın bir nutuk 

S\YISI 2 KURUŞTUR 

indliler 
Kripsin tek lifel
rini reddediyor 
İngilizlere göre bu 
müthiş ve felaketli 

neticeler doğuracak 
Yeni Delbi 2 A.A. -

Hind kongresinin icra ko
mitesi dün öğleden sonrtt 
tekrar toplanarak dört bu 
çuk Silat görilşmiış ve ln· 
giliz teklifini incelemiştir. 
iyi haber alan kaynaklara 
göre, kongre Ingiliz teklif· 
lerhıin mddine karar ver· 
miş buluTJmaktadır. Fakat 
bu karar henüz ilan edil· 
nıemiştir. 

Salfihiyetli rr.ahfillere 
göre lngihz tekliflerinin 
reddilmesini önlmek için 
Iııgilıerenin yeni fedakar· 
lıklarda bulunması lazım· 
dir. Çünkü Kripsin vazife-· 
si muvaffakiyetsizUğe uğ · 
rarsa bu .müthiş bir focıa 
•)]acak ve feHlketli netice 
ler verecektir. 

Japon - Rus 

m(.inasebah 
Bir Japon gazetesi 

neler yazıyor 
Tokyo 2A.A.- "Nişi 

Nişi Şinbun" gazetesi Rus · 
Jap ın münasebatı hakkı l· 
da şunları yazmaktadır. 

"-Japonyanın Husyaya 
karşı hareket hattı Mt sko· 
vamn durumuna bağlıdır. 

Uiz başkalnnnın işine ka· 
rışmak istemiyoruz. Mütte 
fiklerimizle birlikte payı· 
mıza dUşeni ynpacağız. 
Müttefikimiz Almanyaya 
karşı taahhütlerimize sa· 
dık kalacağız. Almanya, 
tahrik edilmeden Rusyaya 
llarşı bizim savaşa. girme 
mizi istemez Rusya ile çar 
pışmarnız için hiçbir se· 
bep yoktur. 

Yeter ki Rusya Ameri· 
ka ve lngilterenin tahrikle 
rine kapılarak bize karşı 
hareket hattını değiştirme· 
sin." 

Evcil hayvanlar sergisi açılacak 
On mayısta yapılacak ~ergidl! derece alan 
hayvanlara 3000 lira mükafat verilecek 

Vilayet Veteriner Mü· 
dürlüğü evcil hayvanların 
neslinin isJAbı içiil bir 
hayvan sergisi ııçrnağa 
karar vermiş ve bunun i· 
~~in de zengin program ha 
zırlumıştır. Dört kısma 
ayrılan bu serg-ide yrrli ve 
arap elbeygirler, yerli ve 
arap kısraklarla taylar, 
saf kan halep ırkı boğa 
\'e inekler teşhir eüiJecek 
ve den~e alunların sahip· 
!erine 25 litadan başlamak 
üzere l OOJirayn kadar mil· 
kafat verilec<.! ktir. Mükiıfa 
tın yekOnu 3000 Jira 
tutmaktadır. 

Cümhuriy•t idaresinin 
Vilayetimizde ilk defa aç 
mağa karar verdiği bu Eer 

takip uylemiştir. Üsteğmen 
i'<Jahit, Tiirk IstikJat sava
şının temel taşını teşkil e
den bu zafeı in safuhatım 
anlatmudan öuce o zama
na takaddüm eden duru· 
mu izah elmiş ve sonru 
savaşın safahatını harita 
üzerin Je anlatmış ve bü
yük bir alaka ile dinlene· 
rek alkışlandıktan sonra 
törene son verilmiştir. 

giye cins ' e iyi hayvıınla· 
rını yazdıranlardan hiçbir 
ücret ve masraf alımnıya 
caktır. Köylülerimizin ve 
diğer hayvan sahipleri 
nin bu çok mühim fırsat· 
tan istifade etmelerini tay 
siye ederiz. 

lskenderunda 

Güzel bir spor günü 

Geçen pazar ;-;ünil iki 
alayın futbol takımları ara 
sındn büyü'' bir maç ya 
pılmış ve bu maç hu yı· 

lın en canlı ve en heye· 
canlı maçı olmuştur. Maç 
ta Orgeneral Kazım Orbay 
Tüm~eneraı Ziya Ekinci 
ve Tuğgeneral ŞükrO Ka· 
natlı hızır buıımakta idi-
ler. Bahriye ~lilz\kesmın 

çaldığı marşla askeri ge 
çit resmi ve Npor gösteri· 
lari yapılmıı, ve bunu maç 
takip eylemiştir. Maç Kur 
may Yüzbaşı Hernzinin ha 
ke ııliğiııde tam bir inti· 
zanıl& yapılmış ve 58 nu· 
maralı takım sıfıra karşı 

üç sayı ile galip gelmiştir. 

___ _P_!!şembe 
Aborıe ~şartlar. ı ~ 

Dahllde yallı~h 5 llra 
Yebancı memleketlere 

81ira 

lllnların her kallme· 
•inden 5 kuruf alınır. 

Ücret pa9lndlr . 
OOnD ueoan • aayllar 

10 kuru,tur -

Almanlar 
Kafkasyaya 
geçmek için 

Varna ve Köstence 
de hazırlanyorlarmış 

Londr.ı 2 A. A.- Bu· 
raya gelen doğru haberle· 
re göre, Almanlar karada· 
nizdeki Varna ve Köstanca 
limanlarında "göze 'çarpa• 
cuk kadar çok gemı top· 
lamaktadırlar. Bu hareke· 
tin Kafkasyaya karşı bir· 
Alman çıkttrması ile ilgili 
olduğu sanılıyor. Fakat sa 
IAhiyetli asker[ kaynaklar 
Batun ve Kafk&syaya var 
mak içiu Almanlann ya
pacağı böyle bir hareket 
Sivastopol Rusların eliude 
bulundukçave Karadenizki 
Rus filosu kaldıkça imkan: 
sızdır. 

Bulgarisfanda 
Orfi idare ilan edilmiş 

Ankara 1 (Radyo ga
zetesirıden)-Bir Rus ha· 
berine göre, harp haberle· 
rinin Bulgaristanda halk 
tarafından iyi karşılanma 
dığı ve halkın Almanlar 
aleyhine nümayiş yapma· 
tarını önlemek için Sofya
da örn idar3 ilan edildiği 
bildirilmektedir. 

Fakat Mihver radyola· 
rı Bulgaristanda mihver 
dostluğunun pittikçe arttı• 
ğı ve durumun da normal 
olduğunu bildirmektedir. 

Yeni Alman1' hazırlıkları 
Londra 1 A.A.-Nor 

veç ajansının bildirdiğine 
göre, Almanlar, bu yıl ba 
şmdan evvel teslim almak 
şartile Norveçe 450 bin ka 
yak ısmarlamışlardır. Bu. 
hal , Almanların önümüzde 
ki kış Rusyadl! bir sava , 
şın kaçınılmaz bir iş oldu 
ğunu kabul ettiklerini göı 
tarmektedir. 

SON DAKtKA 

Kripsin teklifleri 
Hint Liderleri tara
fından reddedildi 
Vasinglon 2A.A.-In

giliz .MUhrühas Nazırı Krip 
sin Hindistana götü,düğü 
teklifler Hint Liderleri ta 
rafıadan reddedilmiştir • 

Hu haber Amerikan 
mahfillerinde fena karşılan 
mı~ ve gaıeteler Hindista· 
na daha ziyade fedakArhk 
yapılamıyacığını ve Hint· 
lilerin eski anlaşmazhklaı· 
rına t krctr baş laması Va 
şiniloodu şiddetli hükUm. 
ler verdirmektedir. 
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dangeni haberler 
Yunanistan bir cenaze evidir
ÖJüler çöp toplanır gibi kam

yonlarla toplan!yor 
Tam mahsul arasına te· 

!adüf eden en zor bir m ev 
simdeyiz. Hepimiz yiyecek 
darlığından şibayet ediyo
ruz. Aramızdn gıda ihti
yaç! arını ternamile temin 
dcmiyenlereksik değildi r . 

Fakat yurdumuzdan bir 
taş aşımı mesafede olup 
bitenleri duyrlukça, bir yi 
yıp bin şükretmek ibtiya 
cını duymamak irnkimsız· 

dır. 

Yunanistan kokunç bir 
facia sahnesidir. Orada bir 
ayağı mezarda bir millet 
adeta can çekişiyor. Son 
asırlarda eşi görülmiy'3n 
bu facia, açık bir sahnede 
değil, yüksok duvarlarara 
smJa cer~yan ediyor. Hiç 
bir g~zeto i gözü bunu gör 
ınüyor, hıçbir radyo [olup 
bitenleri dünyaya duyura 
mıyor. Ancak nadir suret· 
le gelip gidenforden kutra 
kalrn malumat alabilyo 

file ölüme kavuşan bir 

çokl11k. 
ö ' üm u ehşetle karşılanan 
misafir dt>ğildir .Hergünkü 
bir ziyaretçidir.Herkes ölüm 
le yüz göz olmuştur. So· 
kakhıra diişen ölülere kim 
ı::e baş çevirmez, \bunlara 
fide ta sokağa atılan bir 
çöp yığmı gfüile bakı ır. 
Azı ai'in kamyonları hergün 
sokak sokak dolaşıp bp· 
kı çöp tenekesini alır gibi 
ölenlerı,toplar. Bu ölülerin 
arkasından ağlanmaz, çün 
kü felaketten yakalarını 
sıyırmış adamJardır. Orto 
doks aleminin her ölünüu 
etr~ıfındnkt kurduğu uzun 
boylu dıni mt:rasim, teş 
rifat tamamile ortadan 
aalkmıştır. Ölüler kamyon 
dolusu olurıık mazarlığa 
taşınır. Orada her birine 
ayrı ayrı mezar kazrnıya 
adını, sanını anrmya kim 
senin vakti ve hali yok· 

ruz. hır Büyük bir çukur ka · 
Yunan miileti ile son se zıhr, kamyon ~kamyon 

nelerde derin ve samimi 
dostluk kul'duk, iki kom 
şu memleket iki kard&ş 
evi manzarasını aldı. Yu 
naıılılar ın istilacılara karşı 
aösterdikleri kahramanca 
ı=ı 

mukavemet karşısında say 
gı ve ıft ihar } urduk. lwm 
şu millet in toplu bir ölü· 
me doğt u gitmesinin acı· 
sını en çok biz hissediyo 
ruz Halla kuıdiuıiz darda 
olduğumuz holde dişim z· 
den &rtlndıklarımızı onla
ra göndermeyi vazife sayı 
yoruz. Kendi dıliyaçları 
mıza yelmiyen vapur tona 
jumzdan bir par~ay~ b~ 
ışe ayırmak•.aıı~da çekınmı 
yornz. 

Bu alfikamız dolayısile 
duvarlar al'liasındaki facia 
hem komşu hem de insan 
sıfatile bizde pek tabit bir 
merak uyandırıyor. Uoğr~ 
dan doğruya haberlgelmedı 
ğine göre, tek tük Yuna. 
nislandun gelenleri bular.ık 
kendilerinden intiba topla 
mayı vaıife saydım. Duy· 
duklarım1 biraraya koyun 
ca hasıl olan manzarayı si 
ze dilimin gördüğü kadar 
anlatayım. 

toplanan ölüler, adsız bir 
yığın halinde karma karı· 
şık oraya dökülür. Bil' pa 
paz, topu için birden bir 
şeyler mırıldanır, dünya 
ile olan ilişikleri, hesapları 
böylece toplan kesilir. Ka· 
Janlar urasmda görülen hal 
ler korkunçtur. BesLelli ki 
medeniyet, bolluğun müm 
kün _kıldığı Jbir .. cıladan 
başka bir şey:değildir. 

Bir karı koca tasavvur 
ediniz ki sayısız malları 
var. Normu} zamada ko 
canın ayrı kudını ı ayrı 

otomolı;ı ve şoförü bulu· 
nur. Birbirinin gözıinün 
içine bakarlar. 

Açhkla iffl'.t ve ismetin 
müııas1;1beti de çok muah· 
dır. Hir parça kuru ekme 
ği olan yabancılar bunu 
yem diye kullanarak iste 
di leri kadar zevk avına 

çıkabilıyorlar. 

13ugUn Yunanistanda 
iki türlü insan var: Biri 
Mavra Agora, yani "Kara ' 

1 :azar iusanları" deni len 
bir azlık, diğeri kafile ka· 

Umalım~ i dünyanıı\!her 
tarafında yola çıkarılan 
yardımlar nihaye~ Yunanis 
tana varsın du Azrailin 
peuçcsinden~ ne kurtarmak 
mümkün olursa artık kur· 
taırlsın. Gelenlerin anlattık 
bırım duydukça insanın 
cıddı::n tüyleri ,ürperiyor, 
lokmaları boğazında tıka
nıyor. 

M. H. Zal 

YFl\'JGUN 

Hazerde ve se
ferde 

Erlere gönderilecek 
paketler 

Ankara- HühO.mP.t, pos· 
ta kanununa ek bir layıha 
hazılamıştır. Bu lllyıhay:ı 

nazaran muvazeneiumumi· 
ye, mülhak ve husıJs1 büt
çelerle id~re olun~n daim 
lerle BelAdiyelerden posta 
ya verilen mektup ve sa i · 
reden ve hazer ve fevkala 
Je zamanlarda yardım ~ö 
ren asker ailelerinden erata 
yollanacak nğırhğı bir ki
loyu geçmiyen kolilerden 
ilçte bir 'nisbetinde ücret 
ahoacaktır. 

St-ferde aileleri tarafııı 

dan t~rata yollanacak ayni 
miktarda koliler iç.in pa· 
ra ahnmıyacaktır. 

Libyada 
Büyük çarpışmalar 
başlamak üzere 

Loııdra 1 A. A. - Lib 
yada büyük şavaşlann baş 
lamak üzere olduğu 
na dair belirtiler artmakta 
dır. <\lman ve lngiliz llaş· 
kumandanları şimdi bütün 
zekalarını işleterek buyük 
savaşa hazırlanıyorlar. 

Mibverciler, Libya yolu 
üzerindeki Malta a· 
dasının kendilerine büyük 
lıir engel olduğunu hesa
ba katarak burasını elde 
etmek için çok büyük,gay· 
ret harcarnakladıl'lar. Fd
kat şimdiye kadar 1650 
defa hava akınına uğrayan 
bu kale düşmana çok bü 
yük zarar vermiş ve taşıt 

işini baltalamıştır. 

Ruslara göre 
Şimaldeki Alman ta

arruzu ak1m kaldı 
ı\loskova 2 A.A . - l\los· 

kova r adyosuna göre, şi

malde Straya Russadaki 

Fransada 
Laval kabineye gire

cek mi? 
Zürinh 1 A. A. - lyi 

habel' al nn Vişi kaynııkla 
rına göre,Lav,.ı:yakmda baş 
vekalet ı~uavinliklerinden 
birine /!,etirilecı-k ve Fran 
sız kauinasinde ,değışildi k 
ler olacaktır. 

La.va! Paristen dörıe 
rek Vişiye gdlmiş ve doğ· 
ruca şatosuna gitmiştir . Hu 
dtğ; şiklikler ve kHlıineye 
kendisinin de gireceğim~ 
daiı' olan şayıalar hakkında 
sorulan bir suale cevap ve 
ren Laval bunun Jıakikata 
aykırı olduğunu söylemiş· 

tir. l 
Eski hesaplar görülüyor 

Vişi 1 A.A- Hiyom 
1 

,Ja devam etm~kte · olan 
muhakomede ş11hit sıfatile 
dinlenen General ~ıJarten 
Fransız tanklarnıın yete· 
cek kadar mühiııımatı bu· 
lunmadığmı ve bunların 
sür~t l>aknmnd>lnds: il.iman 
tanklarından çok geri old? 
ğu için karşı koymadığını 
söylemiştir. General, bü· 
Hin bunlardan \.aşka :taıık 
lara vaktinde benzin yetiı:· 
tirilmediğini. modası . geç 
miş tankların savaş mey 
danına götürüldüğilnu ekle 
ıoiş, Daladyenın iddıalan 
nı reddetmiştir. 

Cenupta savaşlar 
kızıştı 

Stokholm 1 A. A.-Do 
ğu cephesinin cenup bölge 
sinde sav~ş yoniden kızış 
mışlır. Ruslar H~rkof çev 
resinde şiddetli bir taarru 
za geçmiş bulunuyorlar. 
Sayıca üstün olmalarına 

rnğmen Ruslar şimdiye ka 
dar önemli bir ile rleme 
~ a ydedern em işlerdir. 

Maltada durum 
Malla 1 A.A. - Malla Va 

lisi radyo He bir nutuk 
söyliyerek adaya uçaklar 
geldiğini, düimanın buna 
engel olmak için çok çalış 
tığı.11, yapılan çok şiddet· 
li hücumlar.ı n.ğmen ada· 
r.ın kahramanca karşı koy 

ı duğunu ve bu önemli va
zifesine devam edeceğini 
bildirmiştir. 

16 ıncı Alman ordusunun 
urumunu kurtarmak için Al 
nıan komutanının yaplığı 
şıddetli hlicumler, çok çe
tin savaşlar sonundu, akim 
kalmış ve bütün gayretler 
boşa gitmi ştir. Almanlar 
bu arasız karşı hücumla 
nnda hiç bir m üsbt;,t neti· 
CM elde edememişlerdir. 1 

Cephenin diğer ~ısımların- Belediye meclisi 

\ 

da Almanlar gedılı açmak l , 
ist~mişlerse de muvaffak Toplantıya çağrıhyor 
olamamışlardır Cephelerde Belediye Hiyasetinden: 
büyük bir bava faaliyeti 158[) Sayılı belediye· 
vardır. ler kanunun 54 üncü ma l· 

Makinist ve yağcı 
almacak 

Antakya Elektrik fahri 
kası için iki makinistle iki 
yağcı alınacağındıın ·istek· 
lilerin bir dilekçe ile müra 
raatları 

desi mucibince beledi~ e 
meclisi nisan-942ı içtin a 
devresine girmiş bıı· 
lunduğundan 6- 4 - 942 
p:.ızartC'.si günü saat 14 le 

umum azanın belediye~ i 
teşrifleri rica olunur 

1 M"d" wo-undell 9 
aşe u ur _r. .,,0 

Aş:ığtda ısı!ll dD 
ıçri yaıılı on yor 

0 
kilosu 41 kur1.1şta 

1 
1~ 

kende pirinç saUŞ 
caktır. ~ .. •eYd80 ~ 
Uzun Çarşı .ı;u\ .ı}tl~ 

Abdı.v ..ıı 
" " al J' 

Meydan ToP t ~ 1 
Tütün hanı Mehıfle ~fıJ' 

.;:amsettill ·~ 
" ,.';r! 11' 

·ıı~ 
Köprü başı HüS0~~i~ ~ 
lnönü caddesi 'ffl G,ıJ1 

Affan Adi? 
Eski dab<ıkha111 ~ 
Çarşısı lbrabirı1 it 
Dörtaya k Uııı:Jl ~I 
Kayıp ekmek ·t # 

3 ııJ 
Nisan ayıll. a~ 

çük ·;e Uç bi%ıJJ· 
karnesini kayb8 

1 ni alacağ1md8Jl 
\ hükn•ü yoktur· ~8ıt 

Altıntaş ııJll fi~ ~ 
ı ~knet 'fe~ ı 

1\eşriyııl,~ 
Selim ı.,, 81 P 
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