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Yeni İngiliz 

teklifleri 
Hintliler bu teklifle

ri inceliyorlar 
Yeni Dehli 5 A.A. 

~; ıilrı .. tehlike ,, karşısmda bir 
ngıhz - Alman - Amerikan 
anlaşnıaşı mümkün mü? 

Almanlara göre 

han 
nd Savaşının 32 in· 

9A d 
Ruslann kayıbı 
4 Mtlyona yakın esir 
7milyon ölü ve yaralı 

"<! ~~e lı.u1_uııuyornı. Ta· 
bıı' kŞını daha yazma· 

~trJ· Orkunç hailenin 
akkarı Velnasıl bitecc· 

IUda k . l' h .. 

~ıınlaşma lilzumunu duya
rak Harp Kabinesi nı11sm· 
dan Kripsi ora}a yollamış 
tır. Ancak htitün gayret· 
lt:re nığrI!en Hintlilerin ln· 
giltere ile bir ı:.nlnşmnya 
yaklaşmak istemerlikleri 
görülüyor. Bu :anlaşmayı 
baltalamak için Japon pro 
pagandası büyük bir hızlu 
ç.ahşrnaktudır. Fğer Hint~ 
liler. lngiltere ile b:r uı' 
Iaşrnaya '"varmazlaı sa ıre 

23912 tarık 34 706 

•~r esın llr u · 
~CllJ~:k zamanı hala 
!ıd şlır. Bilhassa "Gznk 

iiJap 
~are O'\yanm ve bu· 
~nd~ dü~yanın en bü· 
tik Ustrı ülkesi olan 
katı~ntn <la bu lrnırga
n rtııısından sonra, 
a~~u11 Sür:nc i iht:· 

ttıış buluıımultla· 

.laratsıı - h. 
an"' muşa ıtler, 

.ı dtıı . 
~ 6ıkınt n 1C durumunda 

el 41 6ıı .. ' dolayısile, Hit 
d~~t ~~ıı~ ucnuıdeki yaz j~io· 

~ ~ k 1 zaferi elı;.e et· 
:rın but·· " 0 un varını yo 

• rta,,a l 1 
~ b· " {Oyarak k<. r· 

Jll tı ~ıt fl.arruza hazırlan 
)~ , ~n~atındıı.dır. Yine 
~ 'ıttıJl bitlere gör~ lngl· 
,, •n ,~raıorluğu-Atoeri· 
ı Jard · k d . ımuı il rağmen-

~· >Jıoedı 1\ 

=-, 'tadl'hlaıın bir k!1çlıaf· 
c;~ doğ ar Rusyayı yıkmak 
pır QJc bir~ c~phesincle hii 

r~l s uarruıa gr~rek 
ı!Urıı~et.~o~lerine varn1\a 
t~frt ı.uğü artık sö1. gö 

'r l.irar;r g~rçek\irı rn 
ile lo i ~n llı 1 1:in Al-\Je 
ter,} lıılere bir. wrhe 

"l\ S" Irak Uveyş Kanahna 
~ İçi11PetroU riı'e vµr· 
~ tıa d ~3zırıı1<lara baş
~ va aır kuvvetli ha· 
~ır ~~ır.~ l3u s-a\dırışln· 
~tirı· 6üna~ mi, yoksa 
µla '}akip edertık ıi 

"C{J~llll k · · ';tık_. estırmek lıı lta 
~lıu un d~ğil. Bu an· 

ııı bit an erkt\nıhurb~ve 
rıuş:c~~ı bir şeydir. 

ı ı\1t gore bu iki Hı.ar 
rlıpad k. 

t!:lı . _a ı boğuşma· 
koces 11' azçok mey· 

l'U • ıı ıa ca <ve ô .zaman 
~liın fer hakkında bir 
<ı'ac Verebilmek inU~a· 
~ aktır. 
~ llkat . 

~~ın~İkk Şltndi bütün dün 
, aki bu;ı.t Oi.JZ-ırını Avru 
~ı~~ U dul'umdan da· 
~ Çek 7.akdoğudaki du 
tq kırıa f rnek~dir. Japon· 

b;ışa ~Sılalar ve biı sil· 
~ u~ ~ardan so11m Hin

b tPılarına dayan· 
~ı t~}~nuyoJ•lar. Hin· 
~~ l-{· 1k.ede gören in· 

ıntlılerlt3 aceıe bir 

olacak'? 
Bu takdirde akla geletı 

en kuvvetli ibtinıal, Japon 
~ıarın Hindistana saldıraral< 
lııgiliı imparatorluğunun 
can lamurı ve en z~ng in 
kaynağı ol n bu ülk€'yi iş· 
gal ed~c~ktir. Japonya 
llindist. nı işgal ederse, 
~üz yıldan beri belirmiş 
o1an "SarJ tehlike" işte O· 

zaman t,. hakkuk Adrrek 
meydana \'Jkacak ve Japon 
ya. kıs.ı bir. ıamnu şonrn 
bütün dün~·u için korkunç 
bit' lehhke balıni alncak 
ltr. ÇünkU Japonya, 370 
miJyon nüfuslu Hir.distum 

• 
ele geçirdikten sonra 450 
milyonluk Çınin de is er 
istemez Japon hakimiyeti 
altıııa girec ·~i tabiidir. 
Jııponlar gibi teş\tilfitçı bir 
milletin bir ınilyarrl yakırı 
nüfuslu, zengin ve sonsuz 
mal~eme kı ynak\arına ma 
lik olan b \ iki muazz m 
ü\keyi 20-30 yıl içınde 
teşkilfitlandırarak bütün 
düny:ıyı tehdit edecekl~ri· 
ne şüphe edilemez. 

Bunun için Japon lıa· 
şarıl arı yalnız Iogfüere, 
Amerika ve llus}'tı ıçın 

değil Ahııanya ve diğer 
büliin milletler ıçin Je 
korkunç bir tehlike teş· 
kil edecektir. Gerçi bu teh 
lilre ıbugün varit değil, 
yarın için mevcuttur. Fa· 
kat mıllcllerin huyatınd~ 
20-30 yıl çök kısadır ve 
bu itibarla JalJqn başarıla· 
nnın Alwaııyada da endı· 
şeuyandırdığuıa dair gelen 
haberlere doğru göıile bak· 
mak gerektir. 

Ş•mdi bu durum kar· 
şısında halara tubii ·o hır ak 
ilk gelen şey Qliişterek leh· 
like~·e kar~ı bir Almatı -
Ingiliz- Anıcrikan anlaş
masının nıilmkün olup ol· 

top 205 76 uçak 
Beri in 5 A. A. - Al

man nimsı savaşın boşla 
dığı ~iindtnbefı Hus ordu 
sunun kaybı bııkkında :bir 
bilı r<;o Yeımektedir. Bu 

l:i\ n,oya göre Almr n Rus 
SJVaştnın başladığı 22 ha 
zirnndan 31 marta kudur 
Hus ordusunun verdıği. ko 
>~plar şudur .. : 

3 l\fü)OD 9J6 bjo 993 
esir, 23912 .tunk, 34706 
top ve 20576 uçak. · }fos 
orausıı buı)lardau başka 
<.llu ve yaralı o~arak en az 
7 milyon asker kaybet 
miştır. 

Yukarıd.ı<i muazzam 
rakamlar göz önüne ulı· 
ı ır P, alt u t ohrn Rns .ca 
yi!nin l>u ka} ıp~arı } erine 
.kQy ~aa~ yetqıiseceğine 
hiç şı1phe yoktur. Husla· 
rın lop kaybı, .918 de Al· 
nrnıı ordusunun top mev· 
CJJdüniın iki kalıt 1r. 

Rusların kış ,taarruzu 
artık akim kalmış ve bu 
devanılı ta ... rruz Hus orÜJ 
suna ço~ puhı.ılıya mııl 
olmu~h .. r Stalinin bliyük 
gayret er sarfoÔ~rek feda 
ettiğ ·usan ~ ığmları mül· 
tefılderin ctznıini kırm11a
mış ve düşmanı hayal su· 
kutuna uğr.almış'ır. 

lnadığıdır. 

Bir ö1ün'l va dirim kavr 
gasına girişmiş olau 'Al· 
manyaoıc bu yolda İngil 
giltere ve Amerika ile 
bir anfo~:nay~ yaklaşma 
sı bugüQ için mev&ims·z 
bir ibttmaldh·. l• akat İfü· 
!erin ilkbahArda yapmayı 
kararhıştırdığı büyük taar 
ruzların neticesini nldıklan 
so ıra, Jap~nyaya karşı 
lııgiltere ve onun iş or· 
tnk laı ila bir uzlnşm ayn 
varacağını duşünmek cok 
hatalı ,b:rşıı)1olruamakla btı· 

rtıber, bu hususta kesin 
bir bülCüm verebilmek için 
önilmüzdeki haftalarda ko 
pır.ak '•lan Çtlk ka'nlı ve 
~ok kor\\un~ fırüıı mm so 
nunu oetd~mek gerektir. 

S. ÇELE'NK 

iikbahartaar-
• ruzunun an-

fesinde 
A 'man basını ne 

diyor 
Berlin 5 A .1\. - Paskalya 

pazarı münasebet ile Alnı an 
basın~ savaşın içyüzünü ve 
ı.skeri dıırumla rDt'Şgul ol· 
maktadır. Gazeteler diyor 
ki: 

"Bu sa~:>lh çı.ılınan çan· 
la:-, piiskalya gününü değil 
fakat yakında kopacak in 
y,ımet g~nünü ilan ediyor 
lar. Fra.tsıı, Yugos'avya 
ve Yunımistandan souru 
Rusyşya hel bağ 
hyan Ingiltfr.enin hayallP-

, ri pek ~"akında sukut ede
c~knr. Hücnnı emri veril· 
diğ'i ~iin Alman ordusu te 
şebbüsü nasıl elinde tutttt· 
ğunıı dünyaya bir daha 
ogOsterecektir.,, 
Fınlandyada. haz~r lı~ 

Sto\tholm 6 c\ .A. -
Iyi habeı '? lun kaynaklara 
göre. Fm b şkomutJm ma 
reşal famerhaym sınır 
bölp,es\ni tefüş etmiştir 1 u 
ziyarette il~ bahurd:ı Hu ~a 
ra yupılacJk hücum im· 
kanları araştırıldığı [sanH
maktalh ... 

3000 Rus çetesi 
ö}dür.üldü 

.Badin § . - 'H S• 

mi tebliğ, Do~u :cephe i-
nin cenup kesiminde ~e 
mlırkezinde diişmanııı ü· 
cunrn ııuskilrtülnıütUr. p 
ıhenin 'geri çevteleri de 
fualiyette:bulunan:dUşnı n· 
ç~tderinin tamizleıne işi 
devam etn ektedir. Bu e 
mizleme esnasında 3 (ıQ 
çete öldürülmüştür. 

Pei n--Laval gö 
rüşm~si 

Viş~ 6 A. A.- iyi ha 
ber alan kaynaklor.ıı görı·. 
mareşal Pe•en önümü~da· 
'İ onbeş gün iç:nde • 

vul ile yeni bir görüş ne 
yaprc.ıkt,ır. 

Gan 
di, Ko\lgrenin icru komite 
sine lngiliz teklif :eri hak 
kmdaki görüşünü bildir 
miştir. Kongre bugün bü
tün gün Ingilizler tarafın· 
dan yapılan y~ni tek
lirteri konuşaralr toplantı 
halinde kulmıştır. 

Kongre Heisi Nehru ile 
lngiliı Başkumandanı gene 
ral Veyvil arı.ısmds görüş
meler samimi bir bir ha· 
va içinde g~çmiş1ir. Yeni 
tAkliflerin kabul edilip e· 
dılnfiy ceği henüz belli de 
ğildif. 
lngilizler vakit kazan

mak istiyor larmı 
Londra 5 A.A.- Sula· 

hiyetli lng liz mahfillerinin 
kanautına gört-, Birmaıı 
yadald 1 ngiliz kuvvetl<-:rı 

nin iki amacı vardır. Bun 
]ardan biri sa}'ıcıı üstün 
Japon kuvvetlerini müm 
kün olduğu kadar ağır 
kayıplaru uğratmak, ikin 
cisi:de bu suretle vakit l.:u 
zonwukhr. 

SON DAKiKA 

4 Milyon Al
man askeri 

Balttk dedizinden ka· 
rade;o,fae kadar olan 

sahada toplandı 

\'ı~ington 6 A.A. 
istihbarat dairesire muh· 
tel r ka~ nakhınıdn gelen 
hatıed~rtı göre, Almanlar 
Balttkhm karadeniz kıyı· 
hırıaa kcddr pek büyük 
bir taarruz lıuzırlaın kla· 
dırlan • 

Bii bölgelerdE> 4 miyon 
asker topltnımış, bunun bü 
yUlr bir hısım loskova 

Va1im iz Soyer öıfönde top'anmıştır. Aı-
mrmlorın Hus ordu la• ını 

De r.yotdan geldi ~·o c et~ek istedlk1.eri açık 
Be$ gün evve1 Dör yol bir hukikctttir. Salahiyetli 

'kazısının yol ve poı't knl mc hfilBere J.!Öre, "g~r HuR 
işleı·iyle idare işlerini tef· ardulnrı buıtdvnhtevvülki 
tiŞ etmek üzere gitmiş lau gibi .. mµ~uiWnt~C\{U!torir:_ 
'V alirtıiz Soy er dün şeıır·. lerde 1 ~ıtthııi'-1 aliı·füill a kirn 
rimize dönmilştiir. Bu ge· . ıt!\ai~RUHPl 1a!\1\tı~fflM- l>u 
zisinde kendisine r.e.flrnl'ıı ~.Gfp 4~~ıtJ C.l{fUfL:lJ'gJllyJ ala
rtmiş olan nafin w c~- a > ~i~lil§afflfük:ı.l"i!rlH<ın pPt· 
ret ruüdürleri~de şeJMi izSrı ~YoilOflinlet ge9irhl$ çalı 
dönwµştür. el 0

. 11 ıp~iklwfü,rıA :ı;J !.I 
ı ıJdı ad lJd eb1~lıc;ı~ mmulud LJıl _ .......... -....... 



Belediye 
Meclisi 

Bugün toplanıyor 
Be1ediye ~ teclisi bugün 

öğle ... k:ı sonra .saat 3 te 
toplımacaktır. Bu toplantı 
da Belediye H.oisi Abdul 
lalı Bilgin ge~n bir yıllık 
durumu anlatacak ve mec 
lıs bundan sonra 942 ma 
Jt yılı bütçesinin müzake 
resiııe başlayaktır. 

Nurettin Artam 
Matbuat müdür mu
muavinliğine getirildi 

Eski gaz lecilerden ve 
halen • H.adyo gazetesi,, ııi 
idare eden Nurettin Artarn 
Matbuat Omuru Müdürlüğii 
Matbuat Müdür Muavinli 
ğiııp tttyin edilmjştir. Kıy· 
metli arkdaşımı:tı tehrik ede 
riz. 

bomba hadisesi 
muhakemesine 
Çarşamba günü de

vam edilecek 

Ankara da Atatiirk bul 
varındaki bomba hadısesi 
nin suçlularının yakalana· 
rak 1 nisanqa Ankura 
Ağır Ceza mahkemesi ıde 
duruşmalarına ~başlandığı· 
nı yazmıştık. DLıruşmaya 

8 nisan çarşamba günü 
devam edilecek \'e celse 
ue Anlrnradan 15 ve Is· 
tanlmldan 10 şahit dinl<1 
necektir. 

Er tayini 
Emniyet Memurları

na da verilecek 

Arı kara - Emniyet u· 
mum müdürliiğü ile giim 
rük muhafaza ve mua. 
le tec.-ıkilfilı hakkında:. i ka-• 
nunu bağlı kadroya dahil 
maaşlı ve daimi ücretii 
memurlara birer er tayini 
iblihkakı verilmesi hakkın 
dul i .. h .. ı.ırlunun kanun p o 
iesi Me( tıse sunuln u~tur. 
Uiyılıa esaslarmu gön., Ol" 

dıı mensuplarına lıiıer er 
tayini ıstihlrn.kı veı il mesi 
hakkrndaki kanunı n birinci 
maddesi hiilmıü, emniyet 
umum müdürlüğü kadro· 
suııu ve gümrük muhafa
za ve muamele sınıfı me· 
rnurları teş"'Hatına dair kn 
nuna bağlı kadroya giren 
maaşlı ve daimi ücretli me 
murlaı hakkında da ı. tat·I 
bik olunacaktır. Er tayini 
istihkakı mahalli rayiç esas 
üzerinden bedelen ödene 
cektir. Ancak, askeri bir 
Jık bulunan yerlerde bu be 

Almanlar 
Nakliyat işimizi ko

laylaştıryorlar 

Ankara - Almanya hü 
kurnt'ti iki taraf arasında .1 
yapılmış <Jlan ticari anlaş· 1 

mar ııı t:ılbiki iıtiıı gerek jl 
Tuna, gerk demir yolları 

üzAı inde oiarak nakliyatta l 
her tüı-lü kolaylığı gös~e

receğ'ini bildırnı iştir. 
1 • 

lsvıçre 

İle yeni anlaşmamız 
Ankara - lsviçre ilo 

yapılan yeni ticaret anlaş 
rnusıııa göre lsviçreden 
memleketimize lokomotif, 
demiryolu malzemesi, ku· 
maş, her nevi elektrik mal 

1 
zemesi, makineler, ziraat 
malzemesi gelecektir. Bu-
nr mukabil Türkiyed~n j 
Isviçreye orudau gt1lecek 
smui eşyanın iptidai mad· 
deleri, 7cytiııynğı, tiftik! fın 
dık, kuru üzilm ve incir,\tü 
tün, bakır gibi maddeler 
ihraç edılecektir. Bu malla 
rıı:ı parasının yarısı takas 
la, yarısı serbest dövizle 
ödenecektir. 

Türkiyed•J hizmet gör 
melde olan Isviçreliler, bu 
rada bulundukları müesse 
selerden alüık\arı aylıkla 
rı:ı yarısını serbes döviz 
olarak memleketlerine gün 
derebilecek lerdir. 

D.D. Yolla'rı 
Bütçesi 7 7 milyon 

598bin lira 

Ankara - Devlet De 
miı yolları 942 bütçeci 77 
milyon 598 bin lira olarnk 
tespit edilmiş ve Büyük 
millet Meclisice verilmiş 
tir. Geçen yıla nisbetl~ 
old ıkça kabarık bir ye 
kfin tutun bu bütçede çok 
çu~uklu me:nurlar için 4 
milyorı S )0 bin lira tah 
sisat vardır. 

İdare bu yıl ıçın 15 
milyo' liralık ödiınçlerne 

yapacak bunun 5 milyon 
lirası şeh~kenin muhtelif 
yerlerinde tamirat için kul 
lanılacaktır. ·inşa halinde 
bulunan yolların tamam· 
!anması için de 4 ·mi'yon 
6 O lJid lira harcanaCitklır. 

l\ı'lilli şefimizin göster 
dikle·i arzu üzerine bu yıl 
memurlara giiude bir ö 
yün sıcak yemek verilme 
si de k.ırar altına alınmış 

1 
tır. 

Halkta 
Ama.ısız ~lücadele ve 

Esrarengiz iz 

Ruslara göre 
Alman karşı hücum 
ları püskürtüldü 
Moskova SA.A.- Hus 

tebliğine göre, :dün gece 
cephelerde önemli lıir de· 
ğişiklik olınam1ştır. Cephe 
nin cemip L>atı kesiminde 

CAlmarılann bir giin önce 
kaybettikleri yerleri geri 
almak için yaptıkları t>ıar 
ruzlar akim bırakılmış ve 
düşman ağır kayıplarla 

geri çekilmek zorunda kaJ 
rnıştır. Rus kıtalarınııı gc 
rilerine girmeg-e muvaffok 
olan 50J kişilik bir Al 
man piyade gruhıı 9 saat 
süren şiddetli bir savaş· 
tan sonra yenilmiş ve bun 
laruan 200 ki~i öldürül· 
müştür. 

Şimalde sovu k dalgası 
Sto'<lıolm 6 A. A. .

Son güulerdc başlayau so 
vuk dalgası ve kar fırtıma 
sı devam etmektedir. 5ıc:tk 
lık sıfırııı altında 15 e düş 

rnüştür. 

ilan 
l\1. \1. Mükellefiyoti Ko · 

misyonundan: 
)ılükellefiyet yolile talı 

liyeleri yaptırtlan binala· 
rın sııhipleri icar bedel'eri 
ni almak üzare Piyade alay 
kom utanlığuıa müracaatla 
işgal mazlJatalaı ını alma 
lan ve müteakiben Tümen 
komutanlığı levıızımına mü 
raca<itları ilanen tebliğ o
lunur. 

ilan 
Antakya Belediye Heisli 

ğinden: 
1-AntakyaBelediyesi tara 
fından, Asım Gündüz cad 
desindeki metruk kebris· 
tanhk cihetine istinat diva 
ri inşaatı açık pazarlık su 
retile eksiltmeye konul
muştur. 

2-llk kt'Şİf bedeli(71 ll) 
lira 7 kuruştur. 
3- Iı:ıtekliler bu işe a· 

it evrakı Belediye Fen da· 
irasinde görebilirler. 

4- Eksiltme 9 nisan 
· perştımbe giinü saut 11 de 
Bciediye Encümen salonun 
da yapılacaktır. 

5- :Muvakkat teI!!i· 
oat 533 lira 33 kuruştur. 

6- Issleklilerin Ticaret 
odasına kuyıtlı bultJnduk 
larma dair vesika ile mu 
vakkat teminatı ödedikleri 
ne dair evrakı müsbite ve 
ehliyet v11sikası ibraz et· . . 
meleri lazıındır 

del birlik mensuplarına 

ödenen ~r tayinleri bedeli 
istihkakını geçmiyecektir. 

f Gündüzde ı 
Iki film lıirdenOrmanZabaııi 

1 leri ve UykusuzGeceler 

31-3-5-7 
l\ıeşriyat Müdürü 
Selim ÇELENK 

C. H. P. MatbaüSI Antakya 
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