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O T(Jın Un ve Japonlar, Gandi Iranda 
,buğday geldi Seylan adası- İngiliz emeprya- Azerbaycan 
~~ d r>a hücuma lizminin Hint- Rusyaya mı 
bu- n erun limanına boşalhldı h 1 

1 tj9~aylarla unların bir kısmı diğer vila· azır anıyor liler için bir ilhek edilmiş 
11,.,,~'.~e dönderilecek ve bir kısmı da vila- Adada mGdafaa ted ı ·· ld Şahın lrandan kaç-···ı~ biri arttırıldı zu um o ug u-
t ,1d'ğn ihtiyaçlarına karşılık olacaktır I tıg .. ı da söyleniyor ır1 OO Kolombo 14 A. A. - nU so""y ed"ı 
d 

rnıza göre, lskenderuna 8 O tou un Londra 13 A. .A ._,.. 
ay Seylan adıısındaki!flivillerin 

' gelmiştir. Dört bin tonu un ve dört bini başkll yerlere kaldırılmbsı Hint lideri, Hindistan Yeni Iran kabinesi Ingilte 
~r:lan .. bu stokların bir kısmı ihtiyacı olan diğer hakkındaki ttedbirler, Ja - meselesinin halledi- re ve Rusya ile işbirliği 
ekligo~derilecell ve diğer kısmı d l vıla v timi· ponlann bu ndayd hücuma yapacaktır. Buradaki siya· 

l~ıtiynçlarına karşılık bırakılacnktır. hazırlandıklarının bir deli· leceğir e inanma- si mahfillerin kanaati bu 
'ı • -- -~ li olarak görülmektedir. maktadır merkezdedir. 

f'rlıı Soyer i Başvekilimiz Hu lıilcum Hindi tana kar· Bern 13 A.A. - Ofi Azerbaycanın Rusyııya 
ıabah B 8 k El · k şı yapı1acnk bir Japon sal ajansı bildiriyor: Amerika ilhak edildiğine d~ir Mih· 
, eden Ü reş çimızi a dınşmın b şlangıcı olacak dan Isviçre njasına gelen ''er kaynaklarından çıkarı· 
t Yesj Bölgesini bul etti tır. SeyHin adasının askeri bir habere göre, meşhur lan haberler hakkında bu-
~ftiş ett' Ankara 13 A.A.-Baş· baktmdan müdafaasının H;nt lideri Gandi Ameri- raya gerçekleştirici bir sey 
llliz ş f' 1 vekilimiz Doktor Refik y,üç ol luğu si yleııiyor. Ada kalı gazete muhabirlerin~ gelmemiştir. Ancak , balen 

l~e;ık T ~?ye~ Saydam bugüıı şehrimizde ya şimdiden Hintli, lngiliz bir demeçte bulunarak, Rus ordularının işgali al " 
ııı. l:' er ıyesı bulunan Bilkreş Büyilk ve Amerikan kıtalarından Hindistıın meselesinin ya· tında bulunan lr ın Azar· 
~1İııi ~~;e: Uöllg~ : Elçimiz Hamdullah Suphi mürekkep kuvvetler çıka kında ve HintliJerin iste· baycanımn Husyaya ilhakı 
1.)etiııi g~zduş şer ı~ı Tunrıöveri kabul etmiştir rılmıştır. diği şekilde halledileceği- bir mana ifade etmez. 
~fı;.. o en geçı- Eb d Ş f' ~11erde bulunmuş e l e İn Adanın müdafaa vasıta ne dair bir belirti görme- Diğer taraftan Iran Şa 
~ V .kadar meş . ları da durmadan arttırıl diğini söylemiştir. Gandi hının kaçarak ıecnebi bir 

rı illııniz, Bölgenin Anıt - kabır inşası maktadır. bilhassa demiştir ki: memlekete gittiği haberi 
t;~ksiklori vegelu için jüri heyeti teş Japon taarruzu "lngiltoreye ve Ingiliz de henüz gerçekleşmiş.de-
l ~lıYeti hak kında kil edildi lere karşı meylim ve sem ğildir. •Ancuk Kraliçenin 

aı~ errüata kadar Ankara - Anıt - Ka Çung King 13 A.A.- patim olmasına rağmen Tahrandan ayrılarak Mısı 
~n ış, gördüğü inti· Hesmt tebliğ: H1man Şan şunu açıkça söylemeliyim ra gittiği doğrudur. Çünkü 

llı:ı bir için yerli ve yaJllllCı 'fııng bo"lg0sı·nd0 "Ok şid k' 1 ·1· E ı· · K ., -n1nurı kalmış 50 k d . 1 . l' ' v ,. ı, ngı ız ı mperya ızmı rali\:enin annesi ve kar• 
lıı.. 3 ur proJ~ ge mış ır. d·•tl'ı mulıarebeler . olmalr· IJ' d' t 1 b" d ~1 -c:s(.'n'ın ı· · v ,. -.ıın ıs ana yapı an en u- eş'ı ısırdadır 

ıı; rl ge ışmesı J" . h y t' te k'l d'l 'ş 
1 

• "ı urı c e 1 ş ı e ı mı tadır. Burada Japonlar -30. yük bir zulüm olmuştur. 
<!kliflpr vrrrniş t' y k d . . d Almanlar ır. a m a serg;evm e bin kişilik Lir kuvvetle lııgiltere Hindistan ıçın 

Serb faaliyete geçecek1ir. Jüri umumi taarruza geçmişler yaptığı yan'lış ve hataları 
~11 est satılıyor şu zatlardan mürekkeptir. dir, aıılamışisedebenim fikrim •ılkbahar taar 

ş 1kl: gelen ilk iki Alman Professörleriıı Çunking 13 A.A. - ce g~ç kalmıştır. 
hir r Vilayetin ruuh den Pol P.onatz,. Macar askeri sözcüsü ga z e..t e Ç K Ş k h 
tak Ve kusahalanna professörlerinden ! Koroly cilere yaptığı bt·ya an- ay- e r UZU na a Z 1 r 

A. satışa ~ıkarıl Vayşinger, lsveçli p ofes· nalla Japonların Birmanya Çin milletine hitap etti 1 1 
~etcak Koordinas· sör lvı.r Tenghom, eski da bir demiryolları knvşa !.\1andıılay : 13 A. A. _ anıyor ar 
b ı kararili satış· Ankara iıpar müdürü Bay ğı olnn Pegada siper kaz· Mareşal Çau·Kny-Şek Çin H 1 lk h d 

~~ ... a1 şına bir kı'lod·ın Muhlis Sertel, ~ afıa yaı>ı dıldarım, bundanda Japon- it erin i e efi "·• • milletine radyo ile hitap b 
ıs llıernektedir. Falı ve imar işleri reisi B. Mu laruı bu bölgede müdafaa ı~en k bu mücadelede ve ütün kuvvetlerile 

~\ı llıarlanan ikinci ı ammer Çavuşoğiu, Gilzel da kalacaklarmm anlaşıldı rileu karar ve azmi anlat Kafkasyaya hücum 
~t.ıagon şeker de Sanatlar Akadt>ınisi pro ğım söylemiştir. mış ve,, şu veya bu yerin d k 

1.te ı H d d f e ere petrolleri e· ~ltşa g~ıecek ,ve on Jessörlerinden U. Arif ilik- in istar.da mli a aa düşman eline geçme!Si bir 
A tjY~t ~~arılaMktır. met. tedbirleri eherumiyet ifade.itmez. Ye le geçirmektir 
~k ı·ıudürümüz Ekmek tayinleri Kalkiita 14 A. A. _ ter ki biz kendimize düşen Londra 13 A.A.-Tay· 
~~;aya gidiyor ' Hindistan Başkumandam gayreti )Bpahm.,, demiştir. Sayfayı çeviriniz 

ba.zı ': ve basımevi· ı Günde 500 gra- General Veyvil gazrtt-ciler A k H 
ilııurJşl~riçin Neşri- mamı çıkıyor toplanbsmdu yaptığı bir nta , 11Q alkına 
tarı11 llluz Selim Çe· Ankara- Geçenlerde demeçte Hindistanın muh- '3 
lla ~İd Ankara ve Is· 300 grama indiril niş olan temel bir Japon istilasına Hatay Valiliğinden : 
~ ~Uııec:k ve seyn· ekmek rnikta11nın nisan karşı müdafaası için bil • 

'\ık t- ~Urecektir. ayı başından itibaren tek tün ekiplerin günde 24 sa 1 .. - Şe~er, ~Uksek Koordinasyon Heyeti kararı 
~S 

375 
. l dahılınde bırer kılo s11tılmak surctile aşağıda adresle 

t~ttı.. ırgeme Ku rar grama çıknrılaca· at ça ışmalarını emrettiği· ri yazılı yerlerde serbest olarak satılacaktır. 
1.1 k ğı söylenmektedir. Diğer ni söylemiştir. 

ı\'lı~ e ?tıgresi taraftan itirrıaJa de~er bir j---------..---.__;;---.~ 2 - Ihtiya~ sahihi yurtdaşın her defasında bir ki-
~ ~tlııkaıfr'geme kuru· kaynaktan alınan haberle· Ürgerıeral Asım lodan fazla şeker almaması ve biiviyetini satıcıya kay· 

k 
daltirnıesi lilzımdır 

\ıs ongresi ya re göre ekmek miktarmm 
:ı.. ~~tı de Halk~vinde nisandan itibaren 500 gra GÜ n d 1] z 3 - Vilayete yeter miktarda şeker gelmiş ve gel-
.... l r nu k 1 d" .. .. mekte olduğundan sayın halkın ihtiy<wtan fazla şeker 

~ol\ . tun sayın IDll Çl arı ması uşuauı l\11·~Bu~ Ol u·voR l ğ l . ._. gr k di K t 'k 15 n - v ı u ma a ye tenmemesı gerektir. 
ı;~ (\l el'ye davetlidir. me te r. al mı tarın Ankara - Genel kur -
\l li K güne 1·ad0 r bellı' ol0cağı 4 - Şeker Satış yerleri a.:umda yazılı 0ltı yerdı'r. 

~ "'o · · . YIL- a.. q " ' mau ikinci Başkanı Orge· " ., u (\, NG d'l k d' ,, l - Sadık SahilJi Inönii caddesi 
~~"l ,1

1
, .. HELI zunııe 1 me le ır. neral Asım GUndUz'üıt ~ v k 11 - Hüsoyin Barudi " ,, 

~bes· ur· Hava Ku odası Reisi Kemal Özalp açık bulunan mebusluklar• Hl - Şükrü Memun Bakırcılar ~·arşısı 
tıı,11~ Yılhk koııgre seçilmiştir. Yeni yıl but dun birine Parti namzedi IV - Şerif Süveydan Uzımçarşı 
~k Yapılm1ştır. çesi 650) lira olarak ku- olarak gösterileceği haber V - Mahmut Kurşun Uzun çarşı 

atılığınaTicaret bul edilmiştir. verilmektedir. Vl - Mehmet KutJeyri Tütün han 
• 
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Rangun Çine Göz nıLJ Almanyaya ve-Fransa, İspanya 
ve Portekiz 

um LATiN BIHLIGl KU 
llACAKLı\HMIŞ 

rilen Fransız Yangını 60 kilomet Yiyecek maddeleri 
reden görülüyor le Harp malzeme 

Savaş gemileri Mandalay 13 A.A.- si geliyor 

Almanlar bu gemi e l:' aşıng n · · -

sısı 
~,, 

Doktor Ma:~ 
Hastaların• Jıldl' Kahire 14 A.A. - iyi 

haber 11lan kaynaklara gö 
re Fransa, ispanya ve Por 
tekiz anısında bir Lalin 
birliği kurmak sınarım 
gilden bir proj:) hıızırlan-

1 Alıııao tafsilllta uöre Han· V · to 13A A Çin 
gun terkedilmedeıı evvel Hariciye Nazırı ~ung .. Çi rı ilkbaharhar ekatmda sistemli surette tahrip tıdil ne yeni bir yoldan yiyecek 

kullanacaklarmış miştir. Yangın 63 kilomet ve harp maddelerinin gel 

at 14 ten 18 °1aııı•~ 
dnr kabule ba~dı~ ~ 
ayenelıanesi Sı ı.1ıııııd 

maktadır. 941 yılında or 
taya atılım ve Italyayı blok 
tan dışarı bırakan bu prb 
jenin Alman diplomasisi 
tarafından gizlice idare 
edildiği dikkat1! ÇE>kmekle· 
dir. 

Fransa, lspanya ve 
Portekiz hilkOmotleri bit9· 
raflıklarının nıuhııfaZl\Sır ı 
bahane e lerek bir ittifak 
halinde birleşt!Ceklerdir. 

Bu ittifakın Almanların e· 
liııde bir alet olarak kul 
lanacıklarına şüphe yok
tur. 

Bu Mokun idariiSİ Is 
panyanm elinde olacaktır. 

Jspanya Devlet Reisi 

Kahire 13 A. A. - reden görülı11ekledir. Şe meğe b:ışlJ:ıdığını, lıir kı:ıç 
Tas Ajansı bildiriyor : hir bir cihennemi · andırı- aya kadar bu yoldan ge-

Buraya gelen haberlem yor. Şehirde bulu cek _yiyecek maddelerih.• 
göre, Alwan donanması nan kuvvetler burasının harp malZP.mesinin Birman 
Başkum.rndanı Amirul Roy müdafaa ediJemiyeceğini ya yolundan gelenlerden 
der, Vişi kükClmeti tarafın anladıkları zurnan yan}{ın daha fazla olacağını söyle 
dan Almanycıya veril .. n fış " klerile bilyük binlan miştir. 
Franstz savaş gemilerine ! tutuşturt!!uşlardır. Ve bu· Amerikan yardımının 
en çok 10 güne kadar Al-

1 
nu kulakları sağır eden kafi derecede olup olma . 

mnıı mürettebatı yerleşti · ınfil!!klar takip etmiştir s H 
rilmesini istemiştir. Fran- dığı sunline ung, arp 

ı R ı a ra 9 0·· re zamunında yt;rdımın haddi sız limanların fa Alman de US 
niz okullurı n~:ılmıştır. Sala ( d" ı1 d yoktur, yeter <i nakil va-
hiyeUi rnafıllere giire, Al- 1 11 yer uşman an sıtası bulunsun demiştir. 
manlar Fransızlardan al - J geri alınmışJır Almanlar Kü CÜ k 
dıkları bu savaş gemileri t aç bırakıldı · ~ 
ilkbaharhıırekiltmdıj k'ulla Moskovn 13 A.A- Haberler 

1 Strııya HuSSldn düşman 
zırhlıları kııvvetı~ri devamlı bir su -Bern 14 A.A. - Luh 

nacaklardır. 

Alman 
retle hırpalandıktan sonra Jiyasa Şt·hrindeki askeri 

Kuru havuzlarda ta son üç ~ün zarfındal 1 yer mabl<.eme 28 ki~iyi _ tedhiş 
mir edılıyor dOşmandnıı geri alınmıştır suçuı1dan dolayı ölilme 

Londra 13 A. A. - Ele geçililen bir Alman rnahkQm etmiş ve hunhır General Franko Fransa 
Davlet Heisi Mare$ı:ıl P j 
tene hususi bir mes:ıj gön 
dererek bu blokun ku: .. ul· 
masında kendisini işbirli
ğine davet etmiştir: 

Şam Horst ile Gnayzena'{ giinlUk emrin le Askerle· · kurşuna dh~ilmişlordir. 1 zırhlılarının kilrlrl alınan riıı Beygir eti yiyebilecek- -Sidııey l 4A.A.- ge 
resimleri deniz ve.miltehas lrri ve işe yeramıyan bey len haberlere göre Japon-

miı.ı gazetesinin diploma 
tik yazarı şunları yazm..ık 
tadır: • 

"-İngiliz Hariciye Na 
zırı Eden, diin Alnıan iş
gali alımdaki memleketler 
l lariciyel\azırlarını kabul_e 
derek kendilel'ile uzun u
zanıya görilşmüştü.Cepheler 
den ve ışgal altmda bulu 1 

narı memlek(rtlerden ge 
len haberler hakkında i~.a 
hat vardi. 

sısları tardfındau ince en girlerin kesilebileceği ya · hır ~,eni gine kıyılarının 
miştir. Bu mutahsssısların zılmaktadır. Yine el<J ..{0 şimal batısında alelacelu 
b~ldirdiğine göre Gnayze · 1 çen diğer bir günlük eoıir lıava üsleri kurmaktadır· 
nav kuru havuzda tamir de de kes·lecek b •ygirlc Jar. Bunun amacı Avustral 
edilmektedir. zırhlının ba rin büyük l.ıir itina ile se yaya karşı hazırlanan hü 
şındaki çelik kısmı imik · ç'lıneii, kesilirken başı•ıın cumla ilgili görülmekte 
mıştır .. G~vcrte. uçık~ır: Al 1 gövdesinden ayrılmasına dir. 
dığı lnr ıs'.lbetın deJ .ğı su f ve fazla kan akıtılmasıııa, -Kahire 14 A.A.-
bııznPsiue kac:~r İnr.nişti~. çünkü kanı akıtılmıyan Ingiliz bombardıman u~ak 
Bu gemi şimdı tarnır edıl- ı beygir eti yiycnitmlen ze· !arı dün gece Bing..ızi Li 
mel<ledir. " , , hirh~nenler olduğu gi ölen rnanınd.ıki düşm n gonıi 

KHIPS VE HİN DlSI A~ terin de bulunduğu yazılı lerini bombardıman etınış-
Bern 13 A. A. - Hıı;ı yor. lerdir. Düşman dün Maltu 

distan me~elesinin ~~ıı!lı Sovyet çenburi bu böl udasıoa yeniden akınlar 
için Kripsm ora~a g?rıde gedeki düşmanı aç bırak yapmıştır. 
rilınes.i en r~il~~ısıp. bır l~a mıştır. Bu günlük emirler Londra 14A.A.- Al-
reket~ır. ÇUn~t! Krıps Hın de bu açlık yüzünden ve· 
distanı gayet ıyı tanımak .1 .• t. mantarın Tirpiı; savaş zırh 

1 ı_.. rı mış ır. ki t 
ta ve bir müddet e~ve. -ıın KlHPS HlNUISTAN YU IBı, 1 lngiliz uça arı ara 
distana davet edılnıı:;ı bu LU DA Jından Norveç kıyılarında 
lunmaktadır. Lo ıdra 14 A A. - , hücunt edilmiş ve bu ge· 

' Krips Nahrunun da Höyter Ajansı bildiriyor : miye hasarlar ve!'dirilnıiş 
şahsi dostudur ve bundan \1iihrlihas Nazırı Krips tir. 

Edenin bu izahatım 
dinliyen Hariciye Nazır- 1 

ları kendi aralarında bir 
toplantı yaparak uzun bir 
uylaşnıada bulunmuşlardır 

Almanların ilkbahar 
taarruıu için büyük hazır 
hklara devam ettiği bir sı 

radu yapılan bu toplanh
mn önemi büyüktilr. 

Bitler ilkbaharda çok 
şiddetli bir· taarruz için e 
Jinde bulunan bütün lrnv 
vetleri bir araya toplamak 
la mr>şguldur. Bu ilkba 
har taarruzuncıı ilk hed -
fi hiç şüphe yok ki kaf 
kasyaya ulaşmak ve pet
rollttre varmaktır. Hitler 
hiiyük zırhlı kuvvetler ini 
Karudeniz kıyıları boyun
ca hücuma kuldıraral· bir 
kerre daha çok seri bir 
rnuvaftıkiyet kazınmak 

emelindedir. 
1'"akat Almanyanın C· 

linde artık bu büyU~ hil 
cumu başaracak lkadar 
kuvvet kalmamıştır. 

Çünkü ayJnrdanberi de 
vam eden Rus baskısı Al 

istifade tJdecektir. Hiııdistanda gereken led - Lodru. 14 A.A.- Iıciliz 
lngilterede savaşın do birleri almak Uzere yola uçııklaı ı dün gece Alrnan 
ğur duğu sıkıntılar t,;ıkmıştır. beraberinde bu yanın Kil dnklurına hü· 

Londrn ı 3 A.A - rri. iş için gerekli projeler gö cuın ederek bombalar at-
'b' ğl i.üren Kriı•s, Hindistanda mış ve \lan,~,ınıar çıkarmış ~ atro, sinema gı ı e eıı ,, 

cc yerlerinin uzatılması liderlerle görü~ecek ve sa· hr. 
hakkında dahiliye n·•zm nıldığına göre Hındistanda Düşmun sularu.a ma-
demiştir ki: 6 hafta kadar kaldıktan yınlar da dökillmilştür. 

Buralurı çok azullmnk sonra Ingillereye dönecek-
1 

, • VAZO 
d ğ·1a· S ş 1 d ::ı t. ; BIH INCILIZ KHO .. -doğru e ı ır . ava ır ~·1rA. 0.AGASK AH ~1ESELE:3 ı HÜ B \ TT1 ğurduğu ~ıkıııhlurı fı~fif· ., ~ı 

letınek içm h.ılkııı bıraz Londra 14 A. A. -
Hğ'lenmesi gerektir Gerekir Star gazetesinin yazdığına 
se başka sıkıntılar katlu 1 ı ' gÖ"P, Vişiniıı Madagaskar 
Iacaktır. B 1ızin harcanma ı.dasım JaponyaAinıunyanm 
sun azaltmek üzere oto ya bıraktığım şüphe ile 1 

mobillere venlmekte olan karşılamak Hlzımdır. Fa • 
benzin miklarJ daha nzal- Rat Mıhverin Madagn.skar~ 

bir darl e indirmek ıstedı 1ı,acak lır. 1 
ği gözönün \e tutulm~ ' ve 

1 eşrıyut Müdürü bu ı'htı'male karşı rnutte -Selim ÇELENK 
C. H. P. Matbaası Antakya fikler şiddetli mukabele 

hareketine geçm~lidir. Bu 
man ordusunu çok yıp 1 nun i<,.in vakit kaybetme 
ratmı.ştır." wek Jftz.Q,\dır· 

Berlin 14 A. A. -
Alman tebliğine göre, Ak 
denizde Alman uçaklara 
tarafıııdarı bir lrıgıliz kro
vazörü batırılmıştır. 

lran kabinesi kuruldu 
Tahran 13 A. A. -

Yeni Iran kabinesi Sühey
lu tarafından kurulmuştur. 
Kubine gelecek hafta par -
lfimentoda pro~ramını o 

kuyarak itimad istiyecek
tir. 

. ya,. 
sabunhane:n kirıert 
Sııh günltırı f 1 

sız b.ıkılır. e 
Samat".1 v 

.. b satıla 
gu re r J. 

lhtay SeYY~8~oll 
satım.lrm.• KonJ~rJlİ~ d 

1-.Mevcut ta 0~cı~ J1l O r ton saman .ve z49 
terakim gübre 1)lrJı~ 
kanuna göre pa 
tile satılaca~tır· 16 

2 - ıhal~ urıil r 
942 paz:.ır l '51 g "blll~ 
te Levazıı ı d:ı_ 1 o 
pılacn k ı ır. 1'ıı 1 r, rı . 
hazır Lmluaını•: 

Tunui', 14 
12-13 ..... 

k k• Kayıp ekme krtl~ 
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