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inki/Q ta 
'"ihi kürsüsü ku 

rulugor 
u Büyüyk Millet Meclisi bu hu -
y~~ki kanun layıhasını kabul etti 

~tş /1h'~en 25 milyon liralık tasarruf bonosu 
ile a a çıkarılması için meclise bir kanun 

dl' l\tık layıhası verildi 
o 3 tU~ a~a 4 A. A.- Bundan sonra 25 mil 1· ~·~ MıUet 1\1 ı· · a·· yon liralık dabrt tasarruf 
4~ r'~en n ec ısı un 

\8ıta Bonra Şemseddin bonosunun ihracı için hilktl 
' Yuı reisliğinde top· mete salahiyet verilmesini 

'
1 1tlır A isteyen bir kanun Hlyıhası 

ıal ~c c'ğ nkara Dil Ta· mn müzakeresine ~eçilmiş 
bir l'~ rafya fakültesin ve bu müna~ebetle maliye 

Jllu .. u irk inkilap tarihi 
'1 k vekili söz almıştır. Maliye 

'lııı1a urulması hak· vekili geçen hazlranda ·25 
~~;ık~ kanun layihası ve onu takiben 25 milyon 

U~ ~ \'e b Ve lkabul edil· ki cemrın 50 milyon lira 
~ al'İf" ~·. münasebetle lık tasarruf bonotarmın 

1i ~~I tı-Oe ılı Hasan Ali halk tarafındın büyiik bir 
de ~1~ ı alarak millt var rağbet görerek satıldığını 
l il&bın~~.dayancı olan in· ve milli müdif ıa ihtiyaç 
,r' "t~llere~llı~gözü ve eli le in- larına sarf adilen bu bono 
'J 'ltd·ı gslecek nesillere lardan 25 m:lyon lirt.ilık 
nı ltıı ı oıesi g .. . . .. her . eregının one daha çıkarılmasına müsa 
·~. ~~lir. ade edilmesini istemiştir. 

;! ·Vekilimiz Sara
;.oğ Iunun demeci 

; ~ lırk hükOmeti, çizdiği politi
) ~Ya'ne kadar dürüst devam 
rJ~ l~ ettiğini isbat etmiştir 

~rk' 
~~r 'ke Almar.ya ile kıymetli bir!ış arkadaş' 

a kalacaktır. Ankara ile Moskova 
~~~in· arasında bir şey ·değişmemişiir 

~. l· " 1Y11 ,,. ı. · 
~ ~ataeo v~~ılimiı Şıllt· ... 
"~ ~() glu H.oınada çı ~;'-·r~.ıPm 
~~ P'llo ct· ) 

l}jll A. ı ho.na g.ı 
lfı ·rti·~· Okı.ra muhabi· 
l~te ~Yerıin Almanya, 
ll)~rı e Sovyet Husya 

~1}1t~Seb'"l1erine dair 
l "ı~rc bulunmuştur. 
~~ b Razetelurinde o· 
~vllbe . 

eltıı . Yan atta Harı· 
~ lloJİtikrnız TürkiyeniH 

'1%1 ,._ asının tam bir 
ıı.. ı~a d 
'lll'etı" ayandı~ını , 
:... ır:ı b 
C"~ u tarafs'ızlığı 
~ ~un~ karar vermiş bu 
"ltıiı:ıt· SöylediktPn son 
f,. Yır ki· 

!l"rar · 
L~li1181Zlı~ımızın bUtün r: • 

\ı.ıı~IJ~~evl~tler .. icin f?y 1 hadan geçiremiyeceği fik-
b;Ze ııa kanıız. Kını rindeyiz. Çünkü muharip 

Saldırmağı '.ak (Sonu 2 incide) 

SAYISI 2 KURUŞTUR 

Her iki 
taraf 

ilkbahar taar
ruzuna hazır

lanıyor 
Rus taarruzu durma

dan devam etm~~ktedir 
Stokholm 3 A.A. 

Ofi ajansı bildiriyor: Do· 
ğu cephesinin bugünkü!ge 
nel durumu şudur: 

Rus hücumu kafileler· 
le devam ediyor. Cenupta 
buzlar çöz UJmektedir. Al· 
man1ar buzlar Lçtlzillmeden 
hareket imkfinlarından is· 
tifadeye çalışıyorlar. IIlkba 
harda yapılacak büyük ve 
korkuuç taarruz için iki 
tRrafta çek büyük hazırlık· 
lar yapmakta ve stoklar 
vüctide getirmekte lir. Rus 
lar durmadan cepheye ye
ni kuvvetler sevkedıyor 

lar: 

Türkiye ve 
Bulgaristan 
Şimdiye kadar bir
biri aleyhine tahrik 

edilmiştir 
Sofya 3 A.A.- Emek 

Ji t;enerak Lukof "Jura" 
gazetesinde yazdığı bir ya· 
zıda diyor ki: 

"-Şimdiye kadar Tür 
kiye ve Bulgaristan birbi · 
ri ;aleyhine kışkırtılmış 
ve kinleri tahrik edilmiş 

_,tir. Bununla beraber iki 
c..evlet birbirinin hakkına 
riayet etmiş ve _son dün 
y~, savaşı bu 4iki memle· 
keti birbirine daha çok yak 
laştırmıştır. Bugün iki kom 
şunup münasebetleri çok 
isidir. Bulgaristanın cenup 
ta hiçbir isteği yoktur. 
Türkiye ve Bulgaristan 
müşlerek bir şuurla kare 
kel etmektedir. 

Portekiz 

Tazyik ediliyormuş 
Cenevre 3 A.A.- Taş 

ajansının b"Jdirdiğine göre 
siyasi lsviçre mahfilleri, 
Mihver devletleri Portekiz 
ü:.t.ericde artan bir baskı 

yapmakta ve bu hilkO.me· 
ti Ispanya ile bir askert 
ittlfak imzalamağa uavet 
etmektedir 

Japonya 
Rusyayı gücen 
dirmek iste 

• 
mıyormuş 

Rus • Japon pak
tı kuvvetini muha
faza ediyormuş 
Tokyo 3A.A.- Mos 

kovadaki Japon gazete mu 
habirleri Rusyanın Japon 
yaya karşı durumu hak· 
kında şunları yazıyorlar. 

"Rusya Japoayaya 
karşı hissedilir derecede 
bir iyik göstermeğe başla 
mıştır. Savaşın başlangı· 
cında Japonya, Almanya 
nın bir elaltı gibi gösteril 
mekle Japon başerılarının 
geçici ,olJoğu Rusyada sa· 
nılmakta idi. Bu hal Sin 
gapur düşünciye kadar de· 
vam etmiştir. Rusların 
Amerika ve lngntere ile 
sıkı:bir işbirliği halinde 
bulunmasının bu dostluğu 
bir zaran yoldur. ltus Ja· 
pon terafsızlık paktı 'dün 
olduğu gibi bugün db ıy 
ni kıymetini muhafaza et· 
mektedir. 

Hindistan teh 
likede 

Japon kuvvetleri 
Birmanyada iJerliyor 

Londra 3A.A.- Japon 
kuvvetlerinin Birmanyada 
ki önemli limanlardan bi 
rini ele 'geçirmeleri bura· 
du durumu oldukça nazik 
bir devreye sokmuş~ur. 

Japonlar şimdi Hindistana 
350 dıometre kadar yak 
laşınış bulunuyorlar. Batı 
Uirmanyadaki lngiliz kuv 
vetleriııin gerisi t~hlikeye 
girmiştir. logiliz kuvvetlA 
ri bu durum . karşısında da 
ha emin yerle~e çekil· 
melctedirler. Japon u~k· 
lan şimdi Bimanyadaki 
şehirlerı' kütle halinde bil 
cuın ederek bombalar atı 
yorlar. 

Birmanyadaki Jngilizle· 
rin en bliyilk zorlukların 
dan biri, halkın lngilizlere, 
düşman olmasıdır. lngiliz· 
ler burada birçok muhale 
fetl~ karşılaşıy<. rlar. 
Çörçilin bir meşajt 

Londra 3 A.A.- Baş 
vekil Çörçil Hlrm1tnyadaki 
17 iuci tümene cesaret 
verici bir mesaj gönderernk 

Cumartesi ---Abono ş•..tları ı 
Dahilde ylllığı 5 lira 

Yabancı memleketlere 
8 lira 

llAnl•rın her kellme
alndan 8 kuruf •lınır. 

Ocret paflndlr . 
OOnD geoan: sayılar 

10 kuru,tur 

Hindis 
tan işi 

Çok r.azik bir 
duruma girdi . 
İngilizler yeni ·feda 
karlıklara hazırlan 

dıklarını bildiriyorlar 
Nevyork 3A.A.- Lon· 

dradan buraya gelen ha· 
berlere gört- lngiliz harp 
kabinesi, Hint Şefıeril~ ko 
nuşarak bir neticeye var· 
mak için Kripse geniş sa· 
lahiyet vermiştir. Çünkü 
Japon tehlikesi artık tama 
mile kendini göstermiş bu 
lunuyor. Bu itibarla Hin· 
distanda seferberliğin bir 
an önce yapılması gerek
mektedir. Krips şu demeç 
te bulunmuştur: 

"Memnunluk varıcı 
bir hal imkAnı belirirse 
her şeyi yapmağalhaztrım.,, 

Yeni bir hal imkilnı 
bulmak için büyült bir gay 
ret sarf edilmektedir. 
İngiliz teklifleri lara rlı 

Yen; Delhi 3 A. A.J
llind kongresi, lngiliz tek· 
liflerinin zararlı olduğuna 

dair bir takrir sureti ka· 
bul etmiştir. Krips ~hugUn 
saat 12 de General!Veyvil 
il~ uzun bir görilşmu yap· 
mıştır. 

Avustralya 
Japon tehlikesine 
karşı hazırlanıyor 
Sidney 2 A.A-Sidn"y 

San gazetesinin. Amerikan 
Uınumt karargahındaki 

muhabirinin bildirdiğiııe göre 
Avustralya iki askeri mİn 
takaya ayrılınışbr. Jıtpon 

lamı istila için bir kaç nok 
taya birden asker çıkara• 

~kları tahmin edildi·· 
ğind~n a8kerler buna gö 
re hazırlanmıştır. Deniz, 
hava ve kara or.luları ko· 
mutanları görüşerek yeni 
müdafıta planları hazırla• 
mışlardır. .. 

AMERiKANIN MOSKU
VA ELÇISI 

Tahran 4 A.A.
mcrikamn :Moskova bil• 
BUyük Elçisi uçakla bura
ya gelmiştir. ~Beraberinde 
7 kişi vardır. Buradan 
Moskovaya gideceklerdir. 

&M 
başanlarmdan dolayı ke 
dilerioi tebrik etmiştir. 



a 
Saracoğlunuiı 
demeci 

(Başı 1 incide) 
lerdPn h<>psinin ldlfi dere
cede düşmıını vardır, içlerin 
den hiç birinin sih.Vıhrı · 
mızın yükünü de bunların 
arasına katımığa sebep ol 
makta menfaati buluna· , 
maz. 

Tür hüktlnıeti çizdiği po 
lillkaya ne kadar dürüst 
bir suretle devam e~tiğini 
bir çok defalar ispat et
miştir. Bu cümleden olarak 
Ingiltere ile bir pakt yap 
mağı, bunun Husyaya mü 
teveccih olmaması şartil~ 
kHbul etmiştir. Yine bu elim 
leden olan k eski bir dos 
tıımuz ve kendisile bırçok 
acıları paylaştığımız eski 
bir müttefikimiz olan Al 
manya ile yaptığımız pakt 
için evvela müttefib. imiz 
Jngilterenin muvafakati so 
rulmuşlur. 

Harpten sonra Almanya 
ve Türkiye birbirleı i için 
kıymetli iş arkadaşı ola· 
caklardır. V( n Papene ya
pılan son suikast bütün 
Türkleı arasında infıal ,,. 
yandırmıştır. Polisimiz bu 
caniyane hareketi failleri· 
ni çabıık bulmağa muvnf 

fak olmasından momnu· 
num. Bıı işte hiçbir Türkün 
alfikası yüktur. Adalet, a 
zanıi vüzuh ve kativetle 
mecrasını takip edecek
tir. 
_Türk - Hus münasebet-

lerine gelince, Türkiyenin 
şark komşusuna karşı gös 
terdiği dürüstlükte israr e· 
derim, iki memleketteki 
inkilapların ertesi günü 
Kemal ı\talürkün Rusya 
ile dostluk münasebetleri 
kurduğunu hatırlatırım Bu 
münasabetler dahili rejim 
ler meselesini tamamen bir 
tarafa bırakıyordu. 

llus - Alman muhare 
besi şimdiye kadar Kara 
denizde bazı tüccar vapu
rumuzun lıaybolmasmn se 
bep ol muştur ve vaziyeti 
mizin güçlüğünü urttıı mbk 
tadır. Bununla • Beraber 
Ankara ile :\loskova ara 
sında hiçbir şey dt-ğişme 

rniştir. 
Türk - ltalyan müna

sebetlerine gelince, Akde· 
niz devleti olmak noktasın 
dan iki hükumetin vaziye 
ti işbirliği im k Anbırı ver· 
mektedir. 

·Fakir ailelere parasız şeker 
Beş yaşından aşağı çocuklara yılda 6 kilo 

parasız şek~r dağıtılması kararlaştı 
Ankara -llşçi kesafo· larım söyliyen aileler bu 

ti fazla olan yerh:rdPki fa ' durumlarını mahall~ "fak 
kir ailelerin beş yaşm la ı ' rühal mazbahılariy'e,, tev· 
küçük ~:ocuklanna şeker ' sik edeceklndir. 
dağılılması etr:.ıfındaki ha· 1 Hu gibi kü~ük çocu'da 
zırlıklar bitmek üzflredir. ra yılda altı kılo parasız 

Bu maksatla hazırlanan 1:eker verilecektir. Tali· 
talimatname önümü:tdeki ruatunmede işçi kesafeti 
gtin]arde Vekiller Heyeti· fazla ol an yerler _ bi ldiril 
nin tasdikine sunuh.ıcaktır. mektedir. Istanbul, lzmir, 

Hazırlanan bu talimat \ Ankara, Kaysı:ri, Zongul 
name)e göre, fakir olduk· dak Eskişehir bu vilayet 

ler arasındadır. 

İyi muamele görecek 
Köy muhtar ve azala 

rının sık sık ve lüzumsuz 
yere kanıkollarn, nahiye 
ve kaza ve kaza fnıerkezle 
rine celbedildikleri anlaşıl 
m1ştır. Dahiliye vekili va 
liklero bir tamim yaparak 
küçük bir idare teşekkülü 
olan köy birliğinin başında 
ki muhtar ve azalarına 
hizmetleriyle ~rnüt~nasip 
muamele yapılması ve 
önemsiz işler için ikide 
birde köylerinden ~ayrılma 
larmın önüne gec.;Uırn·sini 

bildirmlştir • 

Neşriyat Mudüril 
Selim ÇELENK 

. H. P. Matbaası Antakya 

ve geldi 
Dış 'f icaret Ofisi vila· 

yelimize 120 çuval kahve 
göndermiştir. Bu kahveler 
yem fiatlarla satışa çıkarı· 

lacaktır. 

Almanlara göre 
lngilizler /\ kdenizde 

müdafaaya çekilmişler 
Bedin 3 A. A. - Salahi 

yelli Alman kaynaklarına 
göre, Akdenizde Ingilizler 
artık müdafaaya çekilmiş· 
lerdir. Düşman savaş ge· 
milerinin battığı arta ve 

\ doğu Akdenizde artık mih 

1 
ver gemileri sefer yapma· 
maktadır. Gelecekle Ingi · 

Malta adası 
En çetin bir imtihan 

karşısında 
Malta 4 A.A.- Alman 

larm hava kuvvetlerinden 
Önemli bir kısmını Mul· 
taya gönderdikleri anlaşll· 
maktadır. Bu hal yakında 
libyaya yapılacak bir hücu 
mun belirtisi sayılıyor. 
En meşhur alman h:ıva 

mütehassıshırı Malta bom 
bardımanını idare etmek 
için Sicilyaya yollaumış 
tır. Rumnelin taarruzunun 
şiddeti Maltayı düşürmek 
için yapılacak gayrete bağ· 

lıdır. 

YENl AKINLAR 
Malta 3 A.A. - Evvel 

ki glin Alman uçaklarının 
:\Ialtaya yaptıkları kütle 
halindeki hücumu neticesin 
de 14 düşman uçağı tahrip 
edilmiştir: Gündüz dört 
defa yapılan hücumdan 
sonra bütün gece kütle 

haliode hücl!mlar de\'am et
miştir. 

10 g '..inlük Alman kaybı 
Moskova 3 A.A.

Bugün neşredilen fev kala· 
de bir tebliğe göre Alınan 
lnr 21 marttan 31 maıta 
kadar Leningrat çevre· 
sinde 12 bin ve ayni müd 
det içinde Kalenin çevre 
sind11 10 bin ölü vermiş 

}erdir. 

Son zafere doğru 
B~rlin 3 A.A.- Al· 

propıganda birliklerinin 
cepheden dönen muh}lbir· 
}erini kabul eden propa· 
ganda Nazırı Göbelz bir 
demeÇte lıulunarak parlak 
askert ve siyası durumu 
övmüş ve şunları söyle 
miştir: 

Uzak doğuda 
Japon taarruzu ye· 

r.ide.ı hızlandı 
1 ondra 3 A.A.- Uzak 

doğuda ve bilhassa Bir
m anyada Jııpon taarruzla· 
rı ansızın hız\an1nıştır. Ju 
ponlar Hindistaııa y:ıpa· 

cakları taarruz ~için üsler 
hazırlama ktaJı dar. 

AVUSTH.A'.LYAYA AKIN 
BAŞLlYOH. 

Londra 3 A.A.- Yeni 
gineden bura gelen gaber· 
lere göre yakında l\' us 
tralyaya karşı Japon akın 
]arının başlaması beklen 
mekladir. Japonlar bu mak 
satla Yenigineye hava lak 
viye kuvvetleri toplamak 
tadırlar. 

SEYLAN DA DOMiNYON 
HAKKI ISTIYOR 
Lizbon 4 A. A- Lon · 

dradan burayn gelen ha 
lıerlere göre, Seylan adası 
halkı Kripse başvurarak 

dominyon hı.k kı istemiştir 
Krips bu isteğe verdiği ce 
vapta böyle bir talebin an 
cak sava~tan sonra düşü· 

nüleceğini söylemiştir 

Bulgar Kralı döndü 
Sofya 3A.A.- Bulgıır 

Kralı Horis hususi bir tren 
le AI::nanyadan buraya 
dönmüş ve istasyonda Kra 
liçe, Nazırlar ve Alman El· 1 
çisi tarafmnan karşılan·: 

mışt~r . ı 

düzeltme 
2-4-942 Tarihli ga 

zetemizde intişar edPn ih
tikar il!mnda bir rakam 
hatasJ olmu~tur. Mahkü 
mün evvelce mahkum kal 
dığı müddet 25 değil 52 
dir. Düz~ltir ve üzür dile• 
rız 

Arsa icarı 

"Son zaf~re hiı:;sedilir 
derecede yaklaştık., 

RUSLARIN KIŞ TAAR 
RUZU NETICESIZ 
Berlin 4.\.ı\..- 1 :eplıe- Belediye Hiyase~inden: 

de ' gen haberlere göre, Belediye malı olun ve 
Doğuda Alman t<.ı.ırryzu 941 yı\ında yazlık lokanta 
sıklaşmaktadır. Huslar ar· olara< çalıştırılan lnönü 
tık kış taa~ruzunun istt-ıni· caddes"ııde 56 kapı numaı· 
len neticeyi vermediğini ralı arsa mali .. Yılı ıçm 
itiraf etmek zorundndırlar 7-1 -942 salı günü sual 

a'man tebliği 15 le açık uıttırma ile ica 
B"rlin 4 A.A.- Al· ra vel'ilecektir. 

man tebliği: Muhammen ıcar bede 
Doğu cephesinin şimal li 50 liradır. Daha fazla 

kesiminde önemli Rus kuv malumat almak isteyenle 
vetlerinin taarruzu km1 rin belediyeye :müracaatla 
mışttr. Hava kuvvetleri rı ılan olunur. 
miz düşımm v;erilerinde Ev satılacak 
faaliyetini arttırmış ve bir BelediyP. Hiyasetindrn: 
çok yüklü vagonları tııh· Belediye malı olau Au· 
rip eylen •iştir. Kafkas ki· takyanm üçüncü mıntaka· 
yılarında bir diişnıan pet• sında 81 parsel numaralı 
rol gemisinde atılan bo n ı..eski belediye binası 7-
balarla yırngın çıkarılmış· ~.4-942 salı gilnü saat 15 
tır. de belediyede açık nrllıl'· 
!izlerin durumu daha kö· me ile satılacaktır. 
tüleşecektir. Arasız bombar 1 Muhammen değeri 
dımanlarla artık bir hara 7000 liradır. Fazla rualO.· 
beye dönen Maltanın duru mat Almak isteyenlerin 
mu da bir sıkıntı yuvası ha beh~ciiyeye müracaatları 

1 line gelmiştir. ilin olunur. 


