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~arıırnn SAYISI 2 KURUŞTUR 

,-e er ~=:b:::;;=~~~~======;;;;;;;;;;;;;;~~=;;;:;;;;;;;;;;;=:---~~~-==-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii9 
'P ~ · Kozası , lV/illi ef im izin Suikast suçlu Valimiz Soyer 

10 kur-uetur 

; fın alan fir- c larının muha- Dün şehirde ince-

9: ·n~alarımız 1 ürk . oğraf ya Ku kemesi Valim!:~.~i:~:~rdüo 
sa Koo rt· ·ıı ~ tl Suçluların kendile sabah beraberinde Belediye 

pll:~ "in!harepkeertaı·nıeıı- rum una l l Q aı• ı rir e müdafaa ıçın Reisi olduğu hat.le şehirde 
' birinceleme yapmış bu.arada 

~~roa 1 ? T · h k "" lf ·· b.. .. k h · f vakit bırakmak üze ilkokulları gezerek okulla· tsa 2 ar mı. il an e, u ure uyu ızme -
~~ Kozacılar birliği re muhakeme 15 rm ve talebelerin durumu 

ıı ''ıl böl 1 deceg"'. . d v a 1 nı'sana bırakıldı nu !!Özden ueçirmiştir. a~'"'·ıJ gemizden er e nıe ınan ıglm ç ış- ~ " 
·ı ~ Yaş k ı Ankara 8 A.A.- Al- Şehrin planına göre, yapı\ ~ı vs oza arın 1 1 b d 1 1 1 c~kı i~in müstahsil· ma ara en e İ Qİ İ O acağım,, man Hüyuk Elçisi FonPa- ması ge"eken istimlak iş· 

l~ ı. Uruş kar daüıt pene suikast yapmak su· teriyle ç.ırşılan incelemiş 
~ar tı Ankam 8 A.A.- Türk runı. Tarihe, kültüre bü· t' \' ı· · s f 

t ar ve d'x· · çundan dolayı yakalanan ır. a ımız oyer, esna · 
l, r 15mı ya'/ (:oğrafya Kurumu Başka- .. k h' tl d a· 

ğ:iO rh•d' . • yu ızme er e ecebme ların muhakemasin~ bugün larla ilgilenerek bazı dük-
"' " ~ nı :Maarif ~Vekili Hasan ı· a dığım bu çalışma! rln ı ı 

h,· 
1
61 gibi ge,•en yıl k 

11 n a devam edilmiştir. Abdür· kan ara uğramış ve işleri •ı v Ati Yücelin tazim ve bı ğ· b d ·ı · · 1 ... 
ıJe' ~llı'l tlıüstahsilden sa Jılık mektubuna .Milli Şe- en e ı gılı o acagım.,, rnhmar.ın ifadesi Rusçaya hakkında izahat almış bu 
.., '<>asından kısa bı'r Kurumun fahri başku n tercüme ettirilerek favlof arudll bilhassa dokumacı ,., fimiz Cümhurreisi Jsmet 

'. j .. llra hğınılkabul elen Başvekili la Kornilofa okutturulması larla mrşQ"ul olmuştur. ·f l" 'ar Ve Alman Inönü arnğıdaki k~rşılığı ~ 1 8nı1 .. .1 Jimiz doktor Refik Saydam hakkında geçen rceısedeki Valimiz, okulların ve .. u ası <.Ua bir ticar'3t 11 ı d · 
" tıın · yo amış ar ır: d::ı kandisine gönd~rilen karar üz .. rine PavlofJa Ko- talebenin durumlı..rı ha'\:kın 

~ hş kırnmsını rnü ''Türk Coğrafya Kuru mektuba teşekkür etmiş nilof bunları henüz oku· ' da notlar almış ve direk; 
İ <ı:r •. 1ıt 0•'.a fialları I'şnıal· rın° çok 11

<t an 2 munun ça 1 
'
1 

" ve Kuruma başAıılar di· nıadıklarını ve miidafaala tifler vermiştir. 
rt1~ı 1 %. OO kuruşa büyük ehemmiyet veriyo lemişrir. rını hakkile yapabilmek Öğleden sonra Karsu 
"Jl"J Gti" 

•ea.ıı ı - =- ___ --!..!::: -. ~ için kendilerine vakit bıra ve Bnbatorun nahiyeleri-aat1h ıötgemizden 
'' ııı · Yı [ ı· •ı • kılmasın. diıılenecdk arn- ne giden Va'imiz lıu iki il~ nİtJj .a~ Bur8a Ko ara l ııgı lZ ve me şahiller!nin adlurının 1 ııııhiy~de teftişlerd ..: bulun ~o hı. gı ıle verli fir· - • k h · · 

... o' r. ~ daha önce kendilerinu bil- muş ve a şam şe nmıze e~ ~~ . ·a6an üstü yük l l • l • 1 lö .. t" 

~~ ·~.~~,:;_"bim kftr ta yan esır erı - ·~:ıı~~~~~~~0~1i~ino,u~~ , "A~0karada 
ı duru masını istemişlerdir. ~lüd-

~ıı vr:1 karşısıııda lll.ll deg"'z· ... ~meSl• l•Şl• deiumumi suçluların bu is Büyük Türk mimarı 
ta.h~!~Yet makamı T teğini yerinde bulmuş ve ' sin 1 nın bir anıtı ku 

..... ı lı korumak h'tl · d' l · · · 
~~ed~ Vekal~ti ve Dün İzmirde nas!I yapddı şa ı erın ın cnmesım IS· ruluyor 

... , ınd kmiştir. Mahkeme müza- Ankara 8 A.A.- Ma-
l' 

8 YaptıX-ı le· ı· 1 k k'ld'kt rıer F; Kaara\!a çıkan yaralı ta yan esirlerinin ilk su- ereye çe 1 1 ~en sonra arif Vekaleti Ankarada ~~~n1ı ıcesind~ Bur 1 t k ar t tı'l tm'ş ç 
IQ'" ar k' r ali ış k karartma olup olmadığıdır c: r· a e 1 ve su. büyük 'lürk mimarı Sinan 

1ttı Uslııhsill ır .ıği -Ha lularııı kendilerini mfü.lafa için bir ab:de kurmağa ka 
illatına erın ı•rtak famir 8 A.A.-Yardh dığını söylemektedirler. a edebil:neleri için arzu e rar vermiştir. Bu abide 
~ b· ruğnıen- ve hasta lngiliz veltalyaıı EkHerisi ayağmım, gözünü derlers~ avukat tutacakla· ı içın Tül'k sanatkarları ara 

~ı s ... 1
1

1
rn kısmını, ko esirlerinin der!iştirilmesi ve bacağını kaybetmiş o rıua tahkikat ve ifadele 

ı.. ... ald ğ ı b b ' sında bir müsabaka açı· ~tahs·ı ı ı Hatay işine bu. sabah erkenden an )u harp kur anlan a· ri Rusçaya tercüme edile 
1 tt.. ı lere d ğ ı k d h d acuk~ır. ~i111 • a ıtmağa hı.ıslanmıştır. ilk • o ara -:_ rasın a arp zamanın a rek okumalarına 'vakıt bı 

ıok 'le Ş•mdi kilo - karaynltalyan esirleri çı aklım lrnybetmiş bir kaç rakmak üzere muhakeme Büyük Millet Mec-
işti~ruş.dat",rıtncağını karılmağa başlanmış ve se kişi de vardır. lngilizler nin 15 nisun çurşamba !isinde 
ltlifürı b • vinç içinde bulunan bu ~a bn kurbanlara büyük bir güuüne teciline ve dinle· Ankara 8 A.A.- Bü· 
eıl'rk u,hareketini n.ılı esirlerin ilk suali ız ş fkcıt göstermiştir. Kızı· necek anımı!. şahitlerinin yük Meclisi bugün toplana 
~ ~<.>ken KooPtıratif mirde ışık karartma işi lav esirlere hediyeler ver bir listesinin suçlulara ve rak macaristanla aramızda 
~li f koza satın nin olup olmadığmı sor- em~iş!llti~riii. ~-.__.__llill __ ri•lm .. e•si:mn•e•k•~al!llılli·a•r•v•e•rlılm•işİlt•ir•. 3 mayıs 941 tarihli de· 

~:.:~let;~Y~caarkım1 aırzıınnı mnk olmuştur. ltnlyan A Milli piyangonun bir yıllık karı mir ve çelik :aübadele· 
~.... 13 • sirleri çok memnun görü· si hakkındaki anlaşmanın 

~ıı nıu u firn·alar, nü)orlaıdı. Bunlar yo'da 2 Mılyon 737 . bin 8 72 lira tutan bu kar bir ay daha uzatılmasına 
~~1aq :tahsilden sa kendilerine iyi bakıldığını son santimine kadar Milli Müdafaa Hava· ve Homanya-Türkiye tica 

~aıı en °:;nıo l.ı'he1~ v&iyi muamele edildiğini cılık dairesi:,e yatırıldı ret anlaşmasının uzatıJma•ı 
~ı:~ışııııdır a~1 ırl ı· ı söylemektedirler. Ingiliz Ankara 8 A.A. - Ma- li Müdaf d3 Havacilık dui· hakkıudaki kanun hlyıba-

1\E!rtı;~. •
1 en e· Komutanı, dı:ığişme işini i liye Vekili Fuad Ağralı resine verilmiştir. Uare· sını nıü1J:tkere ve kabul 

~lialablii\· 1 
olan kü- dare eden Türk heyetine, Anudolu ajansına verJiği nin karı 94 >yılma nisbd- etmiştir. 

~ tı Os~·l korumak gördüğü kolaylık ve inli· demeçle demiştir ki: le 117 biıı lira fözladır. 
~~s b 

1 
zamanla- zamdan dolayı t ş~kklirlc «'.\1ılli piyangonun 941 SON DAKiKA 

ı~ ~Uç~ kıtznnçl~r· rini bildirmiştir. yılına ait hesaplurı buyilk 
• ~ fllu Uk bir kısmı- ızmir 8 A.A.- Italynn bir gelişme ile kapadmış· 
l l Sluh ' }j 1 k) l·IJJ~~ Sıllere ver t-sirlerinin naklinden son tır. arp zoru urım•ı cio 

~
1 • "Urt•her şeyden 1 · ı· · 1 . . k ğurduğu buhrana rağmen 

J b ra, ngı ız esır ermın na bu gelı~me halkımızın ıMil· 
ı~et Orcudur. ı " 

'le line başlanmış ve agiliz li Piyangoya kurşı göster· 
!.ı il .. Yurtsever· 
"ll~iıq~ŞUphe etmek esirleri sukO.netle ve .Milıi ct:ği alakanın parlak bir 
L ~ lıu'Z. Yerli firma şarkılar söyliyerek lngiliz örneğidir Milli Piyango 
"~, U ö~evlerini ya hastane gemisine binmiş idaresinin bir yıllık safi 

rnıt ederiz. ve "Horra,, seşlerile kar- 1 karı 2 milyon 737 bin 
şılanmış\ardır. lngilizler 872 lira tutmuş ve bu para 

y · G. yoldu kendile~ine iyi bakıl son santimine Radar Mil· 

Almanya 
Türk~yeye hü
cumdan vaz-

• 
geçmış 

Bulgaristan da ikna 
edilememiş 

llern 9 A.A.- Röy· 

terden: 
Diplomatik m.ıhfile gö 

re, Almanya Bülgarisbmı 
Rusya seferine iştiraka ik
na edememiştir. Sofyada 
dohışan şayiulara göre, 
FonPapenin son Berlin se
yahatind{- Türklerin mu 
hakkak surette muka
vemet edeceğini bil<lirıni~ 
ve bunun üzerine Almanlar 
Tilrkiyeye hücu!!! planın
dan vazgeçmişlerdir. 
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ilan . arı~· 
Hatay A~\iyt· c~ı Fon Papen'e ga- \Hali/aks 

pılan Suikast tah- \ Hintlileri teh-

Hindistandaki 
müslümanlar 
Ayrı bir devlet kur

mak istiyorlar 
Allahabad A. A.-Müs· 

lüman ceıniyeli reisi Cinnn 
şöyln demi::ıtir: 

kimliğind~n: ıı'~ 
1\ atakyaııın I1ıır311 oğl~ 

k 
.k · dit ediyor 
f at l .Nevyork 8 A.A.- Be· 

sı köyünden :\1ehrJlet bıııet 
Haticeden doiJ·ıoa /\. ol· 
l\1

... . . ~ d t1llll . 

ledıye Dairesinde bir nu 
tuk söyliyen Ingi!tereni ıı 
Vaşington Büyük Elçisi 
Lord Halifaks, Hindistan 
meselesinden bahsederek 
Jemiştir ki: 

uınmn evıu e ,,esı 
\{ı.ırı· 

duğu halde ekrnel' ~til 
aldığı anlaşıJdığıodııtl t4/ 
n korıınına knnuo~11.ı;r9lB 
3- ve 55-2 irıcı •f .~ıtır 

Polis bir çok önemli vesika
lar ~le geçirdi 

« - Kat'i kararımız ve 
hedefimiz şöyle bir kül leş 
kil eder: Hind~stanm, Hind 
ve Müslüman devletler 
•)larak ayrılmasıdır.» 

2 - lir3 ? e 
rma tevfikan ) ·..:ır !rıl(l)I; 

Suçlular nasıl yakalandı? - Bu işJerde 
rol oynayan bir kadın meydanda yok 

"- Ingilterenin son 
teklifleri Hint Liderleri ta 
rafından kabul ~dilmez se 
lngiltere: bu Liderh~rin yar 
dıl!!ı olmadan da Hindis 
tamı, müdafaiismı başara 

caktır. 

para cez:ısile rnah ··ı~s:ı~ı 
tine ve hüküm hil e ıııl 
nın ınasarıfı rnalıkaro 14/ 
olmak üzere ilaoı 113 ~e 
3-942 tarihinde k~~~;. 

Fon Pap !rıiıı şahsına mü rm elbiseleri parçalanmış 

Pakistan mt!selesinden 
b3hs~den Cinna şunları söy 
lem iştir: 

tevecci1ı suikasdin nasıl iş saçları kan ve etlimelerile 
lenu ğini, Ömere sis mabi örtülmüştür. 

«- Bize bunu verme
leri mevzuuhuhs değildir. 
Biz bunu alacağız.» 

ri rniş ve katileşın1ş 
1 

nesi diye verilo:ı bombanın Adliye ve zabıta der· 
nasıl patladığı malOmdiı ·. hal işe el koymuş,ar ve 
Bombanın patlamasın· hAd\se mahallinde şunları 
dttn sonraki hadiseler ve bulmuşlardır. 
suikast~ıların yakalanma- Kauçuk tabanlı bir is· 
sı hakkındaki ma \O.matı kar pin bir yarım bar.alt, ta 
veriyoruz: banca parçttları, ağaç dal 

Bombanın patlamasıodıın larma takılmış elt.ise ve 
sonra, ltalyan sefarethane et parçabırı, etrafa da 
si karşısındaki yaya kaldı ğılmiş bozukluk p:ıralar. 
rımda kesif bir duman bu lskArpin Ankarııda Ha· 
lutu yükselmiş, etrafa par tay kundura mağazasından 
Çıl -halinde et ysğmağa alınmış, ve ayaktaki çorap 
başlamıştır. Civardaki ev oldukça gşzel, ayak te~iz 
ler ve apalınıaplar sarsır • ve bakımlulır. Elbise par 
infilakı b'rçok r.amlcı • r·ası yeni bir kumaştan· 
kırılan şungırtısi takip t::i- tır. T11banca p.ır~aları top 
miştir. Biraz sonra duman lanmış. civardaki bahçeli· 
lar dağılmış ve şu maaza ğe fırlay m· her ~y bir ara 
ra görülmi.i~lür. ya getirilmişt:r. Bu arJda 

Yerde kopmuş bit bacak, bulunan lıir vilcut parçası, 
asfdt kaldırıma yayılmış kıyına haline gelen ada 
kan, binız <Hede düştük- mm rufüdümaH olmadığı 
)eri yerden kalkmağa ha- zeh lbım bile uyandırmış· 
ıırlanan, ne olduklarını tır. 
ŞBŞtmnş ik· geııç kız. lskarpi.ı, Hatay mağtı 

Semih apartımanında 0 • zası sahibine gösterilmiş 
tunmlur derhal telefonla adam bir müddet düşün 
nhıkah makamlara haber dükten B\lrıra buau~alaaların 
vermişlerdir. Zaten haber iki ki~i oJduğunu hatırla· 
vermeğe ue lüzum yoktur. mıştır. Uirisi tlirkçeyi iyi 
Çu.ıkü civardaki polis nok konuşamamaktadır. Her 
ta 1 arı bu müthiş gürültüyü halde ecnebi 01 acaktır. 
duymuşlardır. işte tahhikat bu suret 

Bulvardan bu sınıdıı se le inkişaf etmiş ve suçlu 
f.ı.retha.ıe1 ere m!lhsus p!a lar ye kalanmış\ardır. 
ka t. şıyan birçok araba Diğer taraftarı, Ankara 
geçnıi~ ancak hiçbirisi şüp müddeiuınumiİiği, Süley 
he i hadiıe mahallinde dur man Sağo1o, Abdurrahmı\n 
mak cesarel~ni göstc reme- Saymeııit1 Üsküpte.ı getir· 
mişt;r. Çankaya islikame diği bavuldan evvel, bir 
tınden in n b:r resmi ara· bavul gdireıı Adazulı bak 
ba sırtlı:ırı VH bacakları kuı ka I kadım şiddetle artış 
tar i;inde iki g~nç kızın tırmakt:ıdır. !\1.eçhul kadı 
}Hnında durmuştur. Araba nın eşkf\li tay;n olunmuş, 
da ,\lareşalimiz Fevzi Çak yakalanması için tertibat 

mak vardır. Büyük asker alınmıştır: 
vt· büyük iusan bu Türk l~uudan başka bft.dise 
yavru arını derhal arabası nio hazırlanmasına karışan 
na a!mış, onlara şefkatle bir başka kadın daha ~nr· 
alilka göstererek hüviyet· dır ki, bu Abdürrahmanm 
lerini sormuştur. ifadesine göre, gözlüklü, 

Birinin doktor Server ortabl ylu, e3mer bir ka· 
Klmil Tokgözün kızı oldu dındır ve düzgün türkçe 
ğunu öğrenifü.e şoförüne konuşınaktııd1r. Bu kadı ı 

Biz 18 inci azırdanberi 

Hindistana küllür aervet 
ve refah g··tirmek için ça· 
lıştık. lngilterenin bu sa· 
mıını .arzusu, Hintlilerin 
anca'< iy"niyet sahibi olma 
larile tahakkuk eder. 

Mazide Hindistana kar 
şı yaptığımızlhataları kab;ı1 

elmiyec~k tek bir lngiliz 
yoktur. 

Ben dahi Hindistanda 
beş yıl süren Valiliğim za 
manında hatalar yaptım.,, 

Müslüman müm es 
sili memnun görünüyor 
. Yen\delhi 8A.A.- Müs 

lümaa Cı::ma:ıti mümessili 
Cinna, Krips ile görüştük· 
ten sonra onunla beı aber 
General Veyvile gitmiş ve 
Krips kendisini Veyvile 
takdim eylemiştir. Cina 
;:;azetecilere verdiği demeı; 
le lngilterenin, Hindistan 
müdafaa Nazırlığmı bir 
Hintliye vermeyi kabul e· 
den teklifine muvafakat 

1 

etliğini söylemiştir. 

Malta adasına 
2000 inci hava akını 

Malta 9 A. A. - Düşman 
hava kuvve~leri dün Mal· 
taya 2000 inci hücıırnu yap 
m ışlardır. Bu hücum sava 
şın başınJaberi yapılan a
kınları ı.en şiddetlisi o\muş 
tur. Akının neticeleri hak-

. kında henüz tafsilat yok· 
tur. 

Kayıp ekmek karnesi 
iki e kınek kllrnesiııi 

kaybettim. 'len isini alrca
ğımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

Meydan mahalles'nden 
Paplı · Fatıoa 

.Mumaileyh. Müslüman 
cemiyetinin, şiılllli yüt b:n 
Jere değil milyonlara va· 
ran bir teşekkül olduğunu 
söylemiştır. 

Hind birliği !\liisliiman 
cerniyeUnin senelik toplan 
tısıua1hitap .. eden Cinııa, 

13ritanya teklifleri11i ;hatır· 
latmış ve, ((Buıada 'demiş 
tir, bahis lllıJVZ ıu olan va 
kıa, teferruatın, şimdi o\· 
duğu gihi gelecekte de b ı 
zı prönsipl~ri bilditen lbasit 
bir beyannameden <_·ok fıız 
la hayati bir ö ·ıem 

ve mahiyet almış olması· 
dır. Pakistan projesi ~lüs· 
lüman Hindistan için bir 
ö ürn ve kalım mese~esi· 
diı· . Bu itibarla Pakistan 
prensipinin mübhem olma 
yan cümlelerle belirtlim~si · 
ne bütün gayretlerimzi 
sarfodiyoruz. Fılislin hiha 
yeiinin tekerrürünü görmek 
istemiyoruz. Kendi kendi· 
mize karar ver~bilınek 
milli ,hakıkıkınıız şüheye 
mahal bıraknııyacak bir 
tarzda kabul edilmedikçe 
ve yürürlüğe girmedikçe 
Miıslüman cemiyeti tutmio 
edilmiş olmıy~cuktır. Bir t 

ecnebi tectıviizü ~tehli k';!si · 
ııi tamamile müdrik olma· 
rnıza r::ığmeıı, kendi rıza 

ımzla, halilıazıra n•shetle 
istikbalin pazHlığını y<ipa 
mayız. Böyle olduğa halele 
bile en hararetli emelimiz 
Hindistanı ı~ü iufı:ıa ve huı· 
be devama yardrnı etmek 
ltdir. 

Çivi fiatları 
Autakya Fil:lt Müraka

be Kornisy Jnu H.t-ıis\iğin· 

den: 

Hıfzısıhha Enstitüsüne git Pavlof namına talebe yur 
mek em ini vermiştir. duna telefon ederek randt vu 

Mareşul, yaralı klzı nü vermiştir. 

nemarııının arka:imdııl<ı dar 
sokaklarda buluşup ko 
nuşmuşlarCiır. Fakat şimdi 
ortada yoktur. Bu kadın 
Pavlof ve Kordilof un hü
viyetlerini saklan •cığ·:ı yar· 
dım etmiş ~e randuvuları 
tespit işinde kullanılmıştır. 

Çivinin toptan ve pera· 
kentle lskemleruo satış 
fiati 8-4-942 tarihinden 
itibaren aşağıdaki şekilde 
t c: sbit edilrliği Han olunur. 
Çivinin hken lerua toptan 
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perakeudo 102 

Gündüzde 
muoe hastanesine kadar ı Bir defasında Abdurrah 
1ıötilrmek nezaketini gös· \ man, Puvlof ve llu kadına 
teı·miştir. Muhtelif yerle- mUlftki olmuş ve Gedikpa 
rıuden yaralı olan kızla· şa yolu üzerinde Aıak si· 

2 film 1 - (Zuzu) J an gabin 
2 lKaıılı Yol) Bük Con~s 

'i akında Asi Kazak Türkçe 
' 

· ilan 
111P\1' 

Hatay Asliyc1 ceza ıırJlB 
kemesinden Milli kOrt~Il sili 

· ı fet v kanununıı muba ~. e~ 111
3 

lu Antakyemn Gurı ~rıl 
hallesinden Reşit Le dtı(ll' 
ııi haklı ında yapıla11 

.. ,, 1ıııi' 
D··kkll" 

rna sonunda: ~ bili, 
bulgur bulund gu ıeJ 
satuıaktan imtina eY ııB~ 
z bıt varakası ve ·şııı•l 
le s:ıhit oiduğundaO s95 
ketine uyan 4180 dıi . rııtt 
kanunun 32 ine. l ·ıe '-' • ıotı r 
nin D fıkrası de~a .3 u~ 
uncu maddes\nıil 11 

bendine ı evf dt~ll b~s»~ 
ağ\r para c~zasılc .. ı1l 

d. gJll 1 
miyetine ıe ye 1 tıl~ 
delle dük~anın k.ııı>?1 Je ~ ·b•' v it: sına5 3-94Ztarı ı;ıtU 
rar verilmiş ve 
miştir. 1~,e~ 
Dut yaprağı sa~:od'~ 
Hatay DdterdarJıg"ıı ~t 

Bndirge çe. /\ vafllıJb'0 
lerindf"ki 22 lıra ğJ~ 
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.. erer " yol olmak uı tJ9•'i 
çe Jle ~arken bll .ıJ J 
itraz bahçe garbe ce~, 
ışık şimalen yı>1 lJit 

6 

yol olmak frıere ~ 
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