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j Ş. Saracoğl~nun Bir ltalyan J 

\.. ............. Gazetesıne ·Beyantı .............. .1 

Tarafsızhğımızın Bütün 
Harbe den· Devletler için 
Faydah Olduğuna Kaniiz 

Demokrasiler 
Mihvercileri 
Nas ti 
Hazırladllar? 

1 Hariciye Vekili Diyor ki: 
Kimsenin Bize Saldırmayı Akhn
dan Geçirmiyeceği Fikrindeyiz 

GAZETESi • · 

N 

r •r r 
l<m-

Demokrasilerin en büyük hatala- 1 rmdan biri, l-arpten evvel kendi 
duşmanlarmı beslemeleri, kuvvet
lendirmeleri, ıil~hlandınnalarl ve 
harbe hazırlamaları olmuştur. Al
manyanm hrırbe haı:ı:rlanmasmda 

İngiltere ve Amerikanm büyük 
yardımı dokunmuş. Almanya bu
günkü harp sanayiinin ilk temel -
lcrlni Amerıkan !'E'.nnayesi ile at
mıştır. Japoııysyı bugtin Ameri
kanın karşı~ma çıkaran lmiller
den birl de, bu memlekete vaktiy
le yapılan Amerikan yardrmıdn-. 

Hariciye Vekili Şüürü Saraçoğ 
lu, Romada çıkan Popolo di Ro -
ma gazetesinin Ankara muhabirj
ne beyanatta bulunmuştur. Harı. 
ciye Vekilimiz, Türkiyenin dış 
politikasının tam bir tarafsızlığa 
dayandığını, Türkiyenin bu taraf 
sızlığı korumak kararında bulun
duğunu söyledikten sonra demi§
tir ki: 

Harp tehlikesl hudutlarına dayan~ olan Hindistant gösterir harita 

"Tarafsızlığımızın bütün har • 
beden devletier için faydalı oldu 
ğuna kanüz. Kimsenin bize sal -
dırmayı aklından geçirmiyeceği 
fikrindeyiz. Çünkü muharipler -
den hepsinin kafi derecede düş • 
manı vardır, içlerinden hiçbiri -
nin silihlanmızın yükünü de bun 
ların arasına katmağa sebep ol -
makta menfaati bulunamaz. 

Türk hükumeti çizdiği pilitika 
ya ne kadar dürüst bir surette 
devam ettiğini birçok defalar is. 

~··············································· 

Demirh :sar Harp 
Gem miz Geldi 

Yeni Destroyere Dün lskenderunda · 
Merasimle Sancak Çekildi 

Iskenderun, 30 (A.A.) - ln- Kanatlı kıı;a bir hitabe ile ge-

Hariciye Vekili Şüln1l Saraçoğlu pat etmiştir. Bu cümleden ola • 
-----. rak, İngiltere ile bir pakt yap -

gilterede yapılan ''Demirhi- minin uğurlu ve gemicilc-
sar destroyerimiı de bu sabah rimizin cedlerinln büyiik 

Sovyetler 
Urallara 
Atılırsa 

Müttefiklerin Ümitleri 
Mahvolacaktır 

1 
mayı, bunun Rusyaya müte1tec • 
cih olmaması şartiyle kabul et -

buraya gelmiş ve sancak çek- şöhretlerine layık bir kah- f 

me töreni yapılarak tesellilm raman olmasını dilcmi~ - ı 
edllmiştir. Tuğgeneral Şü'krü tir. • 

\.. ..................................................... .1 ~Sonu: Sa: 2; Sü: 1 

GECEN YIL ICINDE 
Halkımızın Türk Hava 

Kurumuna Yardımı 
4.231~265 Lirayı Buldu 

.., 

SA·RK CEPHESi 

Donefzde 

~ 

Almanlar 
Hücumları 
Püskürttü 

Moskova, 30 (A.A.) - Alman tay
yarelerinden mllr(:kkep bir grup dün 
ak~am Moskovaya taarruz: teşebbü

sünde bulunmuştur Hava müdafaa 
bataryalariyle Sovyet avcıları düşman 
tayyarelerini ~ehrirı civarında dağıt
mışlar ve geri püskürtmüşlerdir. Üç 
düşman tayyaresi t:;.hrfp edilmlstlr. 

l:liT. Sonu; Sa: 2: Sü: '1 

PASifiK : HARBi 

Bir Pasifik 
Konseyi 

.Teşkil Edildi 
ilk Toplantı, Yarın 

Mr. Roosevelt'in 
Reisliğinde Yapılacak 

Celebes Adalarında 
Harbeden Holanda 
Kıtaları Teslim Oldu 

Amerikaya dönmüş olan Asya 
filosu komutanı Amiral Hart 

Vaşington, 30 (A.A.) - Vaşing 
ton da Avustralya, Yeni Zelanda, 
Kanada, Çin ve Büyük Britanya 
mümessillerinden mürekkep bir 
Pasifik harp konseyi kurulduğu 
resmen haber verilmektedir. M. 
Roosevelt, Konseyin ilk defa o
larak 1 nisanda Beyazev'de top -
!anmasına karar vermiştir. 

«' .n~ -,o•ııı -.. ıı :t !::iil: 6 

r- " 
!Murmansk 
1 Yolunda 
Ruslara Malzeme 
Götüren Bir Kafile 
Taarruza Uğradı 

- -o--
1 O Bin Tonluk Bir Ticaret 
Gemisi Battı, Almanları 

Bir Muhrip Kaybetti 
Berlin, 30 (A.A.) - "Tebliğ" 

Hususi bir tebliğle de bildirilmiş 
olduğu üzere Alman denizaltılan 
şimal Atlantikte ve Amerika Bir 
leşik devletleri açıklarında110600 
tonilato tutarında 16 düşman ti
caret gemisini batırm1şlardır. 
Bunların 8 i 75,000 tonilato tuta. 
nnda büyük petrol gemisidir. 

l:!fr Sonu; Sa: 2; Sü: 2 

S. Cripps'in 
Götürdüğü 
Şartlar Dün 
Neşredildi 

Barış İmza Edilir 
Edilmez Hindistana 
Serbest Dominyon 
Hakkı Verilecek 

lngilterenin Elindeki 
Bütün Vecibe, Salô· 
hiyet Ve Mesuliyetle r 

Hintlilere Devredilecak 

Bugilnkü kanşrlt devrede meşruti bir 
idare kumuya lmkAn olmadlğm1 

söyllyen S Cripps 

Yeni Delhi, 30 (A.A.) - Sir 
Stafford Cripps, serbest domin • 
yon hılkkını almak suretiyle ba
nşın imzasından hemen sonra ye 
ni Hint birliğini kurmak için se
çimle tesis edilecek idareye nit 
İngiltere hükumetinin Hindista. 
na dair teklifini neşretmiştir. 

Tekliflerin hedefi, yeni Hint 
birliğinin birleşik kraliyet çevre· 
si içindeki diğer dominyonlar gi

~ Sonu; Sa: 2; Sil: 3 

' 
Gandi'ye Göre 

''Teklifler 
Vadeli 

Bir Çektir,, 
Times, Hindistanın 
Mukadderatı Hindin 
Kararına Bağlı, Diyor 

Bazı Hint Gazeteleri Peli 
Memnun Görünmüyor 
Stokholm, 30 (A.A.) - t4Nyo 

Allehando" gazetesinin Londra 
muhabiri bildiriyor: İngiliz hüku 
metinin teklifleri hakkında ne du 
şündüğünü gazeteciler Gandi'ye 
sormuşlardır. Gandi verdiği ce -
vapta bu tekliflerin vadeli bir 
çek olduğunu soylemiştir. 

lllgiliz matbuatında 
Londra, 30 (A.A.) - Cripps'in 

teklüleri hakkında İngiliz matbu 
atının kanaatı Hindistanm mu -
kadderatı şimdi Hintlilerin elle -
rinde bulunduğu mergezindedir 
"Times" diyor ki: 

"Yegane maddi kayıt şudur ki 
hiçbir eyalet, hiçbır devlet kend 
arzusu olmadan birliğe girmek 
zorunda kalmayacaktır. Bu itibaı 
la tam birlik merhale merhale e 
de edilebilecektir. Tarihte bun;ı 
misal olarak Kanada ve Birleşik 
Amerika gösterilebilir.,, 

Daily Mail gazetesi yazıyor: 
"Gandi, bu vesikanın tarihı geç 

atılmış bir çek olduğunu söyliı 
yor. Bu doğrudur. Fakat hiç kin 
se çekin çekildiği müesseseniı 
sağlamlığından ve imza edenın ö 
deme kabiliyetinden şüphe etme 
mektedir.,, 

Daily Herald gazetesi de, niha· 
yet Hintlilere şiıphedeo azadt. 
bir dominyon nizamnamesi bah . 

l:!fi: Sonu; Sa: 2; Sü: 5 
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J O'LümDEN BETER 1 Petrol 
Tevziat• 

No 2 Yazan: MAHMUT YESAR! -o--., 
· Bakkalrar Litresini 26 

DÜNKÜ KISMIN llVLASASI Celll abbe1, hiç ıeaini çıkarmamış-

Gelecek Kıs için Odun Amerikadan 
• • • Otobüs Geliyor 

T emın Edılecek Tramvay Ücretlerine 
ocah biteviye aıılan zeytin kütüklerı tı. Gı"ydi.71· yakası kuzu derı"~i llVCI Kuruca s--.+ac•kl·r 

kuru d•ll•r. klb ı6nDk ılinDk, kih alev alev, • o :r ıı;ı ıoı 'liill ş· did G k Tedbı·rıer Al de Zam Yapılacak 

-- DiKKAT: -·, 
Yiyecek Maddeleri j 
için Karne Usulünü · 

Tatbik Etmeliyiz 
beyu ısli dunıanlar.._ mavı ıııklar çıkararak biçimi ceketinin !lnUnll açtı. Caprast Vilayete ba~lı kaymakamlar bugı.in ım 1 en ere en ınıyor 
;ıı•nıyor. tavında uııı ıranın karpit ıimbuı dütmeli aba yeleiin cebinden bir kü· t 
etraf• lırkek Tfıklar ~•gıtııronlu. aşe MüdUrlQğüne gelerek, kazalarına Fiyat Mürakabe Komlsynnu dıln 1 durmuşlardır. Komisyon, lşiıı Bnem.l-

Handa dort kiıı idiler, d•ıerda tipi butün mü~ tabaka çıkardı, bana uzath: ıl t 1 f" 1 · · l kl b 1 • t dbl ı ı ı 
hızını vırmi$ti, oranın yerlisi olan hancı o9 ~ Buyunınuı: bey, bir cl.-en sarı- nyr an pe ro ıs erını :ı aca ordır. odun tacirlerini çağrrarak l(elecek kış 

1 

ne hıııen cnp e .. en e r M n il m-
ıı:un~Or devam ıiton hrın obuk dlnecel!ini Fitl rln l Nisr.ndan evvel halka ve- mevııimı idrı ne gibi hcıııırlılı: yııptrk- nıa~ını kararlaşttrmıştır. Ancak bü\iln 
sanmıyor vı mll,terı inin yollar açılıncoa nız. ·ı l 1 tt :.· d f" d ;ı l Od 1 d 1 b" t • k l 
kadar blr yere ııidemiyeceiinı anlatıyordu. Güldiim: rı met cap ~ l5Jn e.rı, ış 0&1 ma tarını sormuştur. uncu ar, bu sene o uncu arm ır araya opıllmıra e -

~alınıyordu Bu havada ve bu saatte kim - Teıelckür ederim. Ben, 1arrniırnı D 1 ıctebılırdl? bilmem. iğer tarartıın grız $ rkE?U milm s - lamamak &ibi S"beplerden dolayı r11~- relm<?ktedir. 

Tramvay idaresinin evvelce Ame -
rikaya fflmnrladı~ı otobilslerdcn do
kuP.unun htanbula g!Snderllmck Uzc
re hazrrlanmtş otcfuıfo tramvay umum 
müdilrlll~line bildirilmlstir. 40 kişi ta
şryabllec-ek olan bu ttıodern otobils;o 
lı>r MısıtA çrkanlmak üzere birkaç 
giine kadar vapura yükletileceklir. 
Diğer taraftan Romanyaya r~mar • 

lanmıe bulunan bandajlardan bir kıs· 
mı da bugünlerde şehrimize getiri • 
lecek ve 10 tramvay arabasının yeni
den çalt$ınrya başlaması temin t!dllc

Bu •rr~da hanın çınıırai• ıökülur sibı ' İşi de buaün netıcclendirilfcektlr. 1 şiddetli ltıştan ve tıışttsııltk, lş~l bu• birliıı:i ile bu İ$İ ba,armaları llltnıı 

Dıı avluda btl!ırir klınemeleri duyuldu. Gö 1 . 1 1 1 d h ._ slllerlnden mUrekkep bir tevzi komi• la odun keııilemediitinl, fiyafü,.ın da Komisyon bugün bu maksatla rev-
Iç vlunun kapm acılmı~u. Sert bir erkek Z trı gar P car P par a ı, ıÇı<trır · B k 1 
usı iiııildı: gibi pldü: te'ı kurulrnuştur, u om te teni 1- dııha fazla faaliyete mAııl oldulunu kıılAde bir toolantr yapacaktır. Bu- 1 

c~ırlAhı avluda ıı:eıdirin, teri ırunnun ar- _ VaktiJle, ben de sarmaaını bil- tini organize etmlye b_ aşlamıştır. Ko- 1: eôylemişlerclir. tünkü toplantıya bütiln oduncular 
pa, 11mın ne nr4a ..erin, kat c:On.tür acıır. it b kit 11 llt 22 10 k t 

Hıncının merakı tanmUştli, ıelen Ce!SI nıezdim. in e a a ııra rt'sı • uruş an I Odtlnc\llar, aeaç kesme mevsimJ Ni- gelecektir. 01·manlardan katiyatm 
8 •bey idı. İçini çektl, ıol eline alclıfı tabaka- petrol verecektlr. Eakkııllar bu ~t- ı sanm ortalarına kad11r devam elliği tazlalaştrrılması ancak Vilayetçe fazla * dan bir clgara sardı, ağız tarafını rii- rolleri en ço~ 26 ~uru_ştan satacaklar için, lüzumu kadar :ı.mele tedarik e- lte$ici ve işçi ile ta~Jt temin edilme- 1 

cektir. 
Tramvay biletlerine zanı 

- Bırakın. Bu da bir ayrı ı;eşit küruklemedi, bana mattı: ve halka venlen fl$len tophyac:ıklar- dip bu kı.~a zamandan istifade et- ıine dayandrğr için, derhhl tedbir a-
insan ... Beygir sırtında, memleket - İtte kalıp c:lcarast ..• İğrenmez- dtr. mek üzere tedbir alınmast lııerinde lmacaktır. 
memleket.- • seni•... . Fişler ilç aylıktır, Her aym flfi o B 1 dl 1 b. b k ·1 1" a - e e yen n ır ucu mı yon ır -

Fazla ıöz ıöyliyemedi. Kapı açdm11 Şerif ala ıoruyordu: • ayın sonuncu gilnüne kadar mute- H T F• t i 1 1 E yı bulan bütçe açığının kapatılması 
içeriye orta boylu, dilz omuılu, tık- _ Ag"abey, kahve mi, ıhlamur mu~ berdir. am UZ ıya QrlftQ Smar ama cyaya .1 ı· · l · < 3' için tramvay bı e .erme yapı ması ıs- • 
naz b:r adam girmişti Kalın gür kai· o, pos bıyıklırınıl'I arasından kuru Fişler üzerinde sufütlmal ylıJ)ıın- z y 1 d da Etiket Konulacak tenilen znmr'nm miktarı hoklCmdakl 1 
lan, koyu siyah gözlerini, kalrn po! bir sesle: tarla, eksik petrol verenler, hile ya- am Gpl ma 1 tetkikler netlcelerımlstir.Verilen mahl 
bıvıklarr kalın sarkık dudaklarını göl- - Bit acı kahve yap dedi. panlaı·, hiç petrol vermiyenler Milli Tuıı: flyatlarma bir tnlktar zam ya• Mağazalarda etiket koyma mecbu- mata göre, :ıam birinci mevkilerde 2, İ 
geliyordu. Srrtmda, daha karlan er!- Hahct, homurdandı: Korunma Kanunu hfikl.lmlerine göre pıldfArnı yaznu~tık. 1nhiııar1ıır Uınum rfyeti sıkr bir suret1e kontrol edll- ikinci mevkilerde ı kuruş olac:ıkhr. I 
memııi bır gocuk, ayaklarında selitin - AHahım, Yarabbim, ne adamım ceıa görecekler ve petrol tevzi halt- Müdürlüğünden bildiri1dliine göl'<?; mektedir. Etiketlerin görUnür ve ko- Vtı7.iyct Dahiliye Veklllellne bildfril-
çızmeler vardı. Elini gôjsune bastı· be Celil ala.bey. Yol yorrunu gclmlt- kını tamamlyle kaybetmiş olacaklar- ham tuz fiyatlarına hiçbir zam ya- laylıkla okunabilir bir ıekltdö olma- ınl$tlr. 
rarak: sin. Acr kahve içilir ntl? İhJSmur lı;, dır. prlmaın~tır, Yaln11 Çaınaltı tuılastn· ama itina eclihneşi IAzun gelmektedir. 3000 ış" çiye yemek veriliyor 

- Merhaba, dedi. ısınmıın, terlersin, Kalıve ve çivi tevziatı dakl fabrikada ;;rıkanıp paketlere ko- !ate Müdürlüğü, rsmarlama olarak ! 
Hancı, ayaia kalkarak onu karit· Celil aiabey cevap vermedi; kendi- l k nulan 1<>tra tuzlar! kilôda dört, tor- yapılacak her nevi giyim eşyast, şap- Elektrik, trınway ve tünel işlet- i 

Jamıştı: ne de bir cicara ıarmıstı. yeleğinin yapı aca halara konulan ınutfak tuıları iki ku- ka vel!air eşyanm üzerlne de umar- tnesi umum miirfürlüğii a.,- baştndnn 1 
- Hoş geldin, Celal ağabey. Gocu. öbür ucundan çıkardıfı çakmakla yak. İstanbul Vilbiti emrine elli bin ruş arttrrılmı:şbr, Bu da karton, par- lama fiyatınm konulmastnı mecburt itibaren Aksarıı1, Beşiktaş ve Silah• 

gu alayım. tı. kilo muhtelif çivi ile her ay veril- ~limen, kereste, torba ıibi malzeme tubnaktadtr Halk bu !Uretle elbise tarağadıı bulunan depolar~akl uı~um 

Halk, plyac;ıda bazı gıda mad· 
delerlnl bulmakta gUçlOk çekiyor, 
Va~ından, 4e1<erlnden, katwesln· I 
den, plrincirıden tutun da bulgu· ! 
runa peynirine kadar muhtelif ! 
m•ddeler ancak tanıdık bakkal· 1 
!ardan normalin fevkinde bir fi- •ı 
yatla ve gizlice alınabiffyor, 

Bu maddelet aslında yok dejjll, $ 
var. Hem ele bol ve llıtlyaol kar- İ 
§ılaclıktan soııra artacak kadar 
var. Beyoğlunda birkaç bakkal· 
ela peynirin en ~lası 75 kuruşa sa
tılıp duruyor. Fakat lstanbuf CI· 
hetlnde aile bahaları y!iz yirmi 
kuru,tal'I 250 gram peynir alabil· 
mek için bakkala yüz ıuyu d6· 
kUyorlar. 

Ekmek IJlndı karne uıulU tec· 
rlibı edildi. iyi netice verdlill gl5· 
rUldU . Ne lıall< zahmet çeklyor, 
ne de fırıncı fazla talep karş11ın· 
di kıllyor. Heaaplı pf9lrlyor, tıe· 

saplı ylyorut, 
Evvelce yı::ptıöımız gibi karne 

usulUnUn artık oiğer ihtiyaç mad• 
delerlne de tatbik zamanı gelmiş 
olsa gerektir, P:-arazl ıeker. kah· 
ve, un, yaö, sıeynlr, et ve bunla• 
ra benzer :rarurl gıda maddeleri· 
nin karne ile ıatılması temin o• O, eliyle reddett:: Uıaklar da ıelmloler, ocafın kena- mesi mutat olan 1200 çuval kahve ve- flyatıarınm v~ işçilik masratlartnın veya kund~anm kaca yapılabilece~i- ı ~üd.~~~ük mfü:tahdemlerıne. gunde 

- Bırak, ben atarım. önce, buzla• rındakl yerlerine oturmutlardı. Celll rllmiştil". Bu mnllarm Ni~nın birin- artmasından ilert aehrılştir. ni öğrenmiş olacaktır. Ay başmdıın bır ogün sıcak yemek __ ver~~yı k~rar- 1 lunamaz mı? 
nm çözülsiın.. ağabey, onlara ıorar gibi bakU. ci gününden itibaren tev:tllne basla- İnhisarlar İdaresi tütün ve içkilere itibaren fiyat ve etiket kontrollerine taştrrmıştrr. Bundan once ucretsız o- ı Her gUn fırınlarda tepsi tepıl 
Ocağa yaklaıtt. Eller~ni. uzattı, ge- İki uşak bir aiızdan: nacaktır. yaptlan ~on ~anıdan sonra ~rap fl- geniv ölçUde ba3lant\caktır. larak srcak yemek ve ekme~ elen börek, baklavıt plşlrtlliyor vı 

rındı, çok durmadı, çekildi, Sırtmda'l - Merak etme ağa, dediler. Cey. Lokantalarda Karnesi: yatlarını ;yeniden arttırmamtştır. Şl$ll deposlyle beraber ücretsı1; ye- halk bu teoslleri biraz da kin ile 
gocuğu attr. Fetahlamı, ıibi kolları- lanın her ,eyi tamamdır. Altına kuru Yalnız husust Amtller &arap tiyat• mek yiyeceklerin sayısı üç bini bul- 1 seyrediyor. Karne uıulü tatbik e· 
nı ha\•ada savurdu, tekrar ıerindi. otlar da serdik. Sen, k:e7fine bak. ekmek verilmiyecek larmm litresini ilç kuruş arttrrmşlar- iki Vurnuncunun maktadır. 1 dilse, fakir olan dl zengin olan 
Bodur kaba hasır lıkemlelerden biri- O, tabakuını u5aklara uoıatmıftr: Baıt lokantalarda karnesiz ekmek • ıı 1 kadar un alablllr ve frrına giden 
nı çekti, ocairn kenarına oturdu. - Sai olun .. , Sarın birer cigara be! verildlği görülmüştür. Yapdan araş- dtr. ~ - Kömürleri 2 Numaralı Milli Korunma tepsiye kin ile bakma:r. Karne ile 

Bana, ba~ını cferek tılilümacdi: Kahveyi yapan Şerif aia, sedirden tırmalar sonunda karnesiz verilen ek- B A Adi Mahkemesi de Faaliyete I lıerkea hakk1 cHtın• a1abl1eceiilne 
- Merhaba bey. inmlıt geliyordu: meklerln kame ile ekmek alanlara azı y arının Müsadere Edllecek ve artık ortlda "biri yer. biri b•· 
- Merhaba Celll bey. - Sana, etimle ~etiriyorıım bak noksan ekmek ~nrı~k suretiyle te - D • • f" •ı • ı • Geçiyor kır .. memelinin yerı kalmıyaca~ına 
O, kulaklarına sardıfr kaim yün at- Celll a~abey, ayag"a kalkmak i~te. min edildiM antasılmısbr. Vilayet, e91c iri meSI ŞI HA!lklJ;rde kl.lmfirci.\lUk eden Haçlk .a l b k l 1 11Cire, bu uaulUn bUtUn yiyecek 

k k k ' k d .ı? l "nin ü · .. ı;ı • ·· 3' ve Salt, ~o··mu··run kilosunu 14 kuruşa Milll korunma ul\VB arma 8 ma { • 
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Hukumetle Halk 
Arasmda İşbirliği 

Bunu Temin İçin Hükumetin Hazırladığı 
Layihayı Koordinasyon Heyeti Tasvip Etti 

Ankara, ao (TAN} - Hllkltmet, 
harp ekonomisinin icaplarına uyarak, 
hukumetle halk aramda kar~ılıklı em
nıyete dayanan ışbirliğini temin için 
bır proje hatrrlamıı ve bu proje ko· 
ordinasyon heyeti tarafından da tas
vip edilmi,tır. Proje, harp ekoiloutisl 
yukiınü vatanda5lara taksim edecektir. 
1stih!a1 merkezlerinde malları satın aJ. 
ma. nakU, tevzi, toptan ve perakende 
satış iolerlnde faydalı ve verimli rolü 
hukQmetle halktan h&nglıl daha iyi 
gorebilecekBe va;ıife ona verHecektir. 
Bu hususta mütehauıs vatıındatla.rm 

Ş. Saracoğlunun 
Beyanetı 
rttr oıısıkraıı 1 incide 

miştlr. Yine bu cümleden olarak 
eski bir domumuı ve kendisiyle 
birçok acılar paylaştığumz eskJ 
bir muttemikimiı olan Almanya 
ile yapbğım1z pakt için evvela 
müttefikimiz Ingilterenin muva
fakati sorulmuştur. 

Harpten sonra Almanya ve Türki
ye bırbirleri için kıymetli lş arkadast 
olacaklardır. Von Pal)en'e yapılan son 
suikast bütün Türkler aramında infial 
uyandırmıstır. l>ollsJmlı:in bu caniyane 
hareketin faıllerini ~nbuk bulmı1a mıı~ 
vaffak otinasrndan memnunum. Bu 
işte hiçbir TürkUn alakası 7oktur. A
dalet, azami vuzuh ve katiyetle mecra
sını takip edecektir. 

Tiırk _ Rus mUnasebetleı·ine gelince, 
Turk:lyenin 11.rk kom,uıuna karıı 
sösterdiil düri.lstlukte ısrat ederim, 
iki memleketteki 1nkıllpların ertesi 
güniı Kemal Atatürk'ün Rusya ıle 
dostluk münasebetleri kurdujıınu ha
tırlatırım. Bu münaıcbctler dahili re
jimler meseleı;ini tamamen bir tarafa 
bırakıyordu. 

Rus - Alman muharebesi, ~im&ye 
kadar Karadenizde bazı tüccar vapu
rumuzun kaybolmasına sebep olmu~
tur ve vaziyetımizln güçlUğünü arttır
maktadır. Butıunla beraber Ankara 1-
le oskova arasında hic; bir şey de
i memıştir. 

Turk - İtalyan münasebetlerine ge-

fikir, hilal ve tecrtlbelerlndın iıtlfıde 
edilecektir, Biltiln bunların orıanJıu~ 
yonurıda d&fıtmı oflli bUyiik ı·ol 07· 
nlyacakur, Her mahılle ve köyde lı
tihJi.k birliii, mahalli ıhtiyar heyet
leri teşkilatı yeniden kurulacaktır. Her 
köy ve mahallede vatandaşlara ait bir 
iaşe kütüğü bulunacaktır. BCSytece tev
zi işlerim doğrudan doiruya halle ya• 
pacalctır. 

Memleketin iktisadi hayatında biç 
bir sarsıntı olmamasıha tiiccar ve es
nafın geı;im imkirund.an tnahrum kal
mamasına dikkat edllctektir. 

Murmansk Deniz 
Yolu Üzerinde 

4-!l!f ' ;:ıı •• ı "~ ıde 

Alm.~n torpito muhriplert, 29 
mart tebliğinde hava kuvvetleri . 
nin taarruzuna uğr.adığı bildiri • 
len ve Murmansk'a gitmekte o • 
lan bir düşman gemi kafilesine 
hücum etmişlerdir. NevyorJttan 
gelen ve tank, mühimmat dolu o· 
lan 10,000 ton11Atoluk büyük bir 
gemi topçu atetiyle ve torpille 
ba1ırılmıştır. Gerek bu gemiden, 
gerek tayyarelerimiz tarafından 
batırılan diğer bir gemiden sağ 
kalanlar kurtarılmıf tır. 

Şafakla berrıbır kafileyi himaye e· 
den vı kruvaıllrlerl• torpido nıuhrip
lerinden teşekkül eden üstlin düşman 
kuvvetıercyle bir denıı muharebe«! 
olmuştur. "Desvllles,, smıfmdnn bh: 
İngiliz lcruvaıörtı>1e bir torpil f!labet 
etnıiştır, Kar !ırtmnsı yilZÜhden bu 
isabetin neticesi tesblt edilemem!stir. 
Bu ı;ok ~etin muharebede bir Alman 
torpido muhribi bntrrıqtır. Alman 
torpido muhripleri düıman ~orpido 
muhrlplerlnden bir arupun hücumu
nu top aletiyle püskürttükten sonra, 
bu batan torpido muhribi müretteba
tından büyük bir kıstntm kurtarn·ns
lo.rdrr • 

lince, Akdeni1; devletı olmak noktasın
dan iki hukiimetin vaziyeti işbirliği 
imkanları vermektedr ... 

....... ~················· ~ ~~ ~ ._ 
Cripps1in Götürdüğü 
Şartlar Neşredildi 
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bi saltanata sadakatla bağlı müş. 
terek bir dominyon vasfını alabil 
mesini temindir. Hindistan domin 
yonu her bakımdan d1~er domin
yonlarla müıavi durumda olacak 
ve herhangi şekil ve surette iç 
vt! dış işlerine karışılmıyacaktır. 

İngiliz teklifleri Sir Stafford 
Cripps tarafından basın toplatı • 
tısında bildirilmiştir. Tekliflerin 
ınetni a_şağıdadır. Tekliflerde bil 
dlrilen lnglliz harp kabinesi ka • 
radarı, Sir Stafford Cripps'in 
ıtintli liderlerle müzakere için ge 
tirilmiş olanlardır. Bunların yü· 
rürlil~ girebilnıesi içln hltlen ya 
pılmakta olan müzakerelerin iyi 
bir neticeye varması lazımdır. 

İngiltere Krallık Hilktlmeti, bu 
memlekette ve Hlndistanda gösteril-
01iıs olan dilekleri gözönUnde tutrnu9 
ve Hindl9tanın ısUkbali içlrı veı'ilen 
VBiılerin yırıne gıl!rilmeaıine çal11tı· 
!ını lsbat maksadcyle Hindlaıtanda bir 
ab evvel bizzat idareyi tem.in edecek 
blr hükıimet kurmak için sarUı, miis~ 
bet hamlelerle l\lınak kararınt vır~ 
kl tedbirleri bildirmekte bulunmuştur 

Tekliflerin eaaıı 
inıntert Krtı.lllk HUkfunetl nııağı

daki bilcliriği yapar: 
A - Muhasamatın kesilmesinden 

hemen ~onra, Hındistanda yeni me$
rutl idareyi tesi• edecek müntehip 
bir heyet vücude getirilmesi içln ted
birler alınacaktır. Müessesan mccli
slne Hint devletlerinin lştltııkl ic;ın 
gerekli tettlpler tatbik mevkline ko
nacaktır, 

B - Krallık hiilt~metl, bu suretle 
tanzim edilecek meşrutiyet esaslarını 
derhal ytirUrlU!e geçlrmeyi taahhüt 
ve bu münasebetle $U ihtlrnzt kaydı 
ıoerdeder: 

ı - Yeni mP.~rtıtlyetl kabule he
nU. haz!r olmıyan trıaıur. Hlndistını 
vilAyetlerinden her hanıili bu(ilnkU 
meırutt durumunu muhafaıa edecek
tir. Bu vlla7etln bllahnre dominyon 
~artnameslne nt;hnkı için gerekli ted
birler almıı.calttrr. Kraliyet hüktlmeti 
Hint birliğine dahil olmayı istemiyen 
İngiliz Hindistanı \•ilayetlerlnden her 
birine Hint biı-li~inin ayni mahiyctt<! 
bir anayua 'Vetı'niyo muvafe.ke.t ey
ler. 

mayesi için tedbirler alacakhr. Bu 
tedbirler Hint birliğinln salAhiyeUe
rinde hiçbir tahdit yapanuyacaktır. 
Muahede, Hint bicllğl ile BUyilk Bri
ianya Birle~k Krallığtna mensup di
e-~r devletler araılndak.l münasebet
lere ait kararlan illtiva edecektir. Bu 
tnünasebetlerin alcakları şekiller, meş 
rutiyet hüki.lnıleri dahil V'e haricinde 
de olsa yeni \'illiyetin icaplarma gö
re tekrar tetkik ve müzakere mevzuu 
olacaktır. 

C - Başlıca cemaaUerde Hindistan 
umum! efkarım temsil eden liderle
rin mutabakatiyle muhasamatın ne
ticesinden evvel baıka bir şekil v•
rilmediği takdirde, Müessesan heyeti 
şU suretle te,ekk.ül edecektir: Netice 
mıı.lüm olur olm11.z muhasamatın hlta
tnmd.a vllAyetler ıec:imlerlntn yaprt
mast nrurl olacaktrr, 

BütUn mebuııan mecllıhtriyle v!ll -
yttler teırii medlclerl bir tek intihap 
müesıese11i glbi vMJteyı ge~eltler 
vt nisbt temııil uıullyle Mllesııesan 
Meclltini intihap edeceklerdir, Bu 
yeni heyetln üye mevcudu yekönu 
intihap müesııeaeal Azaları ııyıamın 
takriben onda blrl n111betlndı olacak· 
tn- Hint devletleri nUfu•ları 7ekOnu
nıı.. nlsbatl@ bu Mf'CllH kl!I sayıda 
tnümessU tayinine davet edilecekler· 
dir Hint devletleri tarafındın mUes
se~ mecllılne tayin edilecek milmes 
slllerln sayı nlııbetı tnatlııı Hindlı\anı 
vilayetlerinin ııUfUslarına gör. tayin 
edecekleri milm~slller adet ve ısalA.
hlyette bulunacaklardtr, 

D - Halen Hlndl~tantn içinde bu
lı.lnduğu buhranh devre esnasmda ve 
yeni meşrutiyet esasları tanr.im edi
llnclye kadar, Kraliyet Hükô.meti, 
dUnya harp ııayretinı dahil bulunma
ı;ı itibariyle Hindiıtan müdafaıısının 
idare ve mür&kıbest mesuliyetlni İç
tin11b1 gayri kabil bir va:&lfe olarak 
deruhte edecektir. Maamalih, askeri 
ve maddi bakımdan kaynakların a
znmt nlıbette tcakllAtlendırılmaı;ı iti 
Hint milletlerine tevdi edilmiş bulun• 
maktadtr. 

Kraliyet HükQtTıetl. Hindiıtanm 
baslıca kesimlerindl! bulunan Hint 
millt liderlerinin kendi meınleketlerl 
muhitlerinde ve bırleşlk milletler a• 
rasmda 1$blrliii ;rapnıılarmı diler ve 
liderleri bu vnııtenln ifHD18 davet 
eyler. Bu suretle, milll lldorlerı Hin· 
distanın müstakbel hürriyeti ıoın lü· 
zumlu ve hayatı olan var:lfenJn biti
rilM&slne yırdım otml$ buunacaklar
dır. 

Crlpps)m sözler i 

Gandi1ye Göre 
;!.,.,"' n ıwr:ıı ncıdı 

9edilmiş bulunduğunu yazmak -
tadır. 

Esaret ile boğazlanma 
arasında tercih isteniyor 
Bombay, 30 (A.A.) - Bütün 

gazeteler Hindistan meselesinin 
halli için İngilizler tarafından 
yapılan teklifleri iri harflerle ne§ 
retmektedirler. Gazeteler Hindis 
tan ahaliSi arasında bir anlaşma 
husulünü elzem addediyorlar. 
"Statesmau,, gazetesi şöyle yazı· 
yor: 

"Bilttin Westmihister statüsü. 
nün faydalarını ve ayrılma hak • 
kını ihtiva eden tam bir doınin • 
yon statüsü teklif edilmektedir.,, 

Aınritzar Bazar Patrika gazete 
sl Hindistan hükametinin hakimi 
yetin bütün manıısiyle milli bir 
hükrunet olması, yani umumi ef 
klnn tasvibi ile tam. salahiyetle. 
re malik bulunması lazımgeldlQi· 
ni yazmaktadır. 

Free Journal, Cripps tarafın • 
dan ileri ıürülen formülün "esa. 
ret ile boğazlanma,, tıklarmdan 
bitinin tercih edilmesini istedi -
ğini yazıyor. ve. bu_ itibarla bu 
formülün daha şımdıden akamete 
mahktlm olduğunu ileri sUrüyor. 

Geçen Yıl l~lnde 
~ 11.ıştan.ı. n••ıl"Jt 

ıtıktır. Bu yolda iaJretleri_ni harcıyıı_n 
bütün yardımcılarımıza içımlz takdtt 
ve şükranla doludur. 

Bugünün ve yarını:n dünyasında, 
gökte ıtuneUI olnuyanların her zaman 
hır yerde yenilecekleri artık açıkça 
anlaşr14ıktan sonra, bayük millet mı
zllı bütün fertleri de, Türk vataıuom 
mukadderatını teknik asrını yarlşlr 
kanatlı bir nesle emanet edebılmek 
ıayeslne dört elle sart1mıılardır. Bır 
t \lvt kurabilmek için yıllardanberi bi
rıktirdlitl ev parasını hlç durumıama· 
dan TUrk Hava kurumuna bairıhyan 
Türk kadını, bu aziıı yurdun ııökleri
ni korumak vazifesini omuzlarında ta
•ıyarak havacı neslin, bu anaların ço
cukları olacağının müjdesidir. TUrk 
Hava Kurıanıu, 1942 bütçe yıhna, gö
nU11eri. nydmlatan bu n'llllt heyecandan 
aldığı güven ve enerji ile girmektedir. 

PA Sif iK HARBi 
it r.~ ""'"St<ıratr ı ınc:ıde 

Ankara, 30 (Radyo gazetesi)
Verilen bir habere göre, iki mu
harebe gemisi, beş kruvazör ve 
diğer harp gemilerinden mürek. 
kep bir İngiliz filosu Hint Okya· 
nusuna gitmek üzere Afrikanın 
cenubundan dolaşmıştır. Bundan 
başka Hindistanda büy~ Ingi~~~ 
hava kuvvetlerinin de uslendıgı 
haber verilmektedir. 

tJJRMANYA'DA: 

Yeni Delhi, 30 (A.A.) - Or • 
du tebliii: Prome cephesi: Cu • 
martesi sabahı Japon öncüleri 
Prome'nin 50 kilometre cenubun 
da keşif unsur !arımızla temas t
mi§lerdir. Muharebe öğleden son 
ra bütün gün devam etmiştir. 
Zırhlı kuvvetleı-imiz taarruz için 
ilerlemişlerdir. Duşman tayynrc· 
lari Prome rııehrini bombalamı§ .. 
lar ve mitrulyöz .ateşi altına al
mışlardır. Bit miktar hasar va~· 
dır. Hava müdafaa bataryaları uç 
düşman tayyare3i düşürmüşler • 
dir. Bir gün evvel bir tayyare da· 
ha düşürülmüştür. 
Çarşamba günü sahilde bulu • 

nan bir şehir alçaktan bombar • 
dıman edilmiştir. Birçok büyuk 
yangınlar çıkmış ise de esaslı ser
visler hasara uğramamıştır. 

IJJGER. HABERLER : 

Tokyo, 30 (A.A.) - Domel ajansı 
muhabiri Celebes ada1arının şimal sa
hilinde mukavemet etmekte olan son 
ıtolanda kıtalarınm kayttstı ıartsız 
tc~llın olduklarını bildirmektedir, Ja
ponlar, Cel bes adalarındaki temizlik 
har keUerJ esnasında 564 esir almıı
lar, 25 vaıton ve biiyük bir mühim -
mat deposu tle geçirml!Jlerdir, 

-----o 

Coğrafya Kurumu 
Çalışmaları 

Ankaı·a, 30 (A. A.) - Türk coğ
l'afya kurumu, umum! merke.ı heyeti 
bugün saat 11 de Maarif Vekilliği bi
rtasmdı, kurum başkanı Mıarif Ve• 
kili Hasan All Yl\celiD reisliğindo ilk 
toplantısını yapmıştır, 

Urnumi merkez heyeti bu toplantı

Demokrasiler 
Mihverciler i Nasıl 

Hazırladdar? 
&ı.;.ar 11ı.~t .. ı ı.ı. ı ıncide 

1. ngiltere ve Amerika, Alınan
ya ve Japonyanın harbe ha· 

zırlanmakta olduklarını bilmiyor 
lar mıydı? Yaptı.klan bu yardı. 
mın, gönderdikleri silahları bir 
gim kendi aleyhlerine kullanaca· 
ğını görmüyorlar mıydı?. .. 
Şüphesiz biliyor ve goruyor • 

lordı. Fakat Almanya ve Japon • 
yaya silah, mühimmat, tayy~re, 
petrol ve ham madde satan şu- -
ketler hususi ellerde bulunan ti· 
cari müess elerdi. Bunlar her 
memlekete m 1 satmak hakkını 
haiz idiler Serbest ticaret hüküm 
sürdükçe, bu şirketlerde dost düş 
man ayırt etmeksiz:~~ ına~lar~~1 
her müşteriye satabılırlerdı. Çun 
kti sermayenin vatanı yoktur, der 
ler. O nerede kar bulursa orası 
ile iş yapmakta tereddi.ıt ~tmez. 

İngiltere harp sanayıını ancak 
harpten sonra devletin kontrol '!'e 
inhisarına almıştır. Japonyaya ih 
racat ancak 1941 yılında, o da 
kısmen durdurulmuştur. 

' ......... 
1. ngiltere ve Amerik..9yı bu g~f 

ıete düştiren sebeplerden bı. 
rl de Almanya ve Japonyayı 
Sovy~tlere karşı kuvvetli bul.un
durmak istemeleri olmuştur. In -
giltere ve Amerika Almanya ve 
Japonyadaki imparatorluk hare -
kcilerini görmüyor, Sovyet Ru.s- "' 
yadan korkuyorlardı. Onun içın 
de Japonya ve Almanyanın kuv
vetli olmasını istiyorlardı. 

İşte bugün bu yanlış görüş ve 
gafletlerinin cezasını çekmekte .. 
dirler. Kendi elleriyle sillhlayıp 
yetiştirdikleri memleketlerle kar 
şı kar§ıyn bulunuyorlar. 

Bu harbin tarihi bize daha ne 
garip tezatlar ve cilveler göstere 
cektirl 

SA.RK CEPHESı 
«'fiil" l:ia:ıtarafı ı ncido 

Smolensk çevresinde 
2 - Müessesan Meclisi ile Kraliyet 

hilkömeti arasında mü:ıakere edilecek 
bir muahedenln fınzası ~artlyl! halen 
İngiltere elinde bulımnn bütün veci
be, salAhlyet ve mesuliyetıer tem 
mfınastvlc liintlil~rc devredilecektir. 
Muahede, Kraliyet Hültumotinin ırk 
ve din baknnmdan l:orunmnlımni ü
zerine ııldığr azlık ccmııatlcrinin hi-

Yeni Delhi, 30 (A.A.) - Cripps, 
radyoda Hint ahalisine hitaben verdi- ~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!'~!!!!!!""""!"!!!!!!!!~ 
Ji bir demeçte neşredilen teklifleri i· 

atn.da ilk ıı; olarn.K:, kurumu yUksek Moskova, 30 (A,A.) - Gece n!S• 
koruyueuluklart altmo. alan Milli Se- redilen Sovyet teblığlntn ekinde Kn. -
fimiz ve RelsıcOınhurumuzla, kuru· llnin cephesinde binden fazla Alınan 
nmn fahrl barkanbğmı kabul buyu - öldUri.ildilği.1 kaydedilmektedir. ıahl:ı e:ıcümle demiş\ir ki: 

"Bıı teklifler lnıili.z harp kabinesi
nin tam tasvibine maıhar olmuljtur. 
İngiliz hükQmeti ve milleti Hint mil
letinin kendine ait bir hilltlımeti ve 
Biryük Britanyadaki kadar hür bir 

me3ruti idaresi bıılunmasnu istiyor. 
Ba kar~ık: zamanlarda yent bir meı
rutt idare 'kurmıya kaıtı,amayız. Tek· 
tiflerlmiz kat'i ve sarihtir. Eter bun
lar reddedilecek olursa harp bitmeden 
evvel hiç bir şey yapılamaz.,, 

ran saym Ba3vekll Dr. Refik Saydama Sovyet radyosunun bildirdiğine gl)
teşekkUrlerlnin arzına karar vermiı te, 27 ve 28 Mırctta Srnolensk kesi
ve giindemindeki meselelerin tet - minde 25 meikUn mahal geri ahn-
kıkıne girişmiştır • mtştır. 
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