
İngiliz basinı Hintli· 
lerin "Japon "'tehlike 
sini anlıyacaklarını 

umuyor 

Londra 12 A.A.-Milh 
rtihas' Lordu, harp Kabi· 
nesi azası~ ve Lordlar ka· 
marasında Hüktlmet Lordu 
olan Kripsin Ilindistana 
gönderilm{tsine karar ve· 
rilmesi lngiliz basını tara 
fınhn çok iyi ve yerin· 
de bir iş olarak karşılan 

mıştır. Gazeteler bu siya· 
set hakkında şu mütnlea
da bulunmaktadırlar: 

Kripse yerinde ve çok 
geniş salil.hiyetler veril· 
miştir. Krips Hiııdistanın 
muhtariyete kavuşması du· 
rumunu hazırlıyarak bu· ~ 
nun meydana gelmesine 
yardım edecektir. Hinlliler 
arasındaki geçimsizliği gi· · 

S~yftıyı çeviriniz 

SON DAKiKA 

Münasebetleri çok 
gerginleşmiş 



.. , 
Seyfa-2-

Haf ayın 3000 yıl önceki tarihi 
- İkinci kısım 

lsadan once 330 yılına kadar 
-10-

Hurrilerin Mardiıı ya· 
kınındaki merkezi diğer 
aksam Uzerine pek az n.ü
essir oluyordu. Hintli Re 
islerin idaresi altında bulu 
nan devletin ad1 Mitanidir 
Bunun Aiptçe l\ietiyani 
olduğu zannedilmektedir. 
Mitaııilcrm merkezi Han· 
galvaltı ve bu Mitanilerin 
en büyük yayılış devirle • 
rinde Savalşas adını tcışı· 
ya ı hükümdar zamanında 
Mitanıleria Suriye ve Fi
listindeki futuhatı dolayısi 
1 e ili!n salır sın da foraziye 
ler ortaya çıkmıştır. Bıl · 
hussa Hıkslislerin.Hurriler 
le! münasebatı lıu farziyele 
ri huvvetlendirmiştir. Bun 
dan başka harp araba ari· 
le at keyfıyetini ı Mısı,.a 
}nyıhşını l\litaııilere izafe 
ederler. Şurası muhakkak 
tır ki haddizatında' bir ara· 

badan ibaret olaı ı harp ura 

derecek tek şahıs bu a· 
damdır. Krips Hindıstan 

da çokluk ve azlık Hint 
liderlerıle ve Hindistarım 

lngiller..ıye·kaqı en nazik 
bir döniım noktasında bu· 
lunduğuna işaret eyliye· 
cektir. J~er Hintliler Ja· 
panlar turafından bir bas· 
kına uğrar ve buna karşı 

ha~ırlıksız bu unurlarsa 
llolanda Hind stanıııın ba
şına gelenler Hindistamn 
da basın:ı ge ecektir. . 

Ehemmıyetli biı Kabı 
. ne üyesi olan Kripsiıı ş~ 

anda Hindistana göndeı ıl 
mesi Hindistana verilen ö 
nemi gösterir. . .. 

Y..rips bilböS~a ~\lu~lu 
man Hintlilerin muvnfd· 
kaliııi almağa çalışacaktır 

Alman basını nasıl 
tefsir ediyor 

Berlin 12 A.A.- 10 

giliz savaş kabineH:. azası 
Kripsin l lindistana gıdcce· 
ği baberi hak kında Al. 
man basını şu mütaleayı 
yilriltmektedir: 

"logilterenin Uz<ik D.0 

ğuda uğradığı c;ok uğı~ b~r 
bozl!undan S( nra, Ç~rçı 
l. Hintlilere bazı vaıtler 
ın "d" 

de bulunması tabii . ı ': 

bası o zamanlar harbin 
belli başlı bir sililhım les· 
kil ediyordu. Faka bu 
harp arabaları yalnız bura 
ile Anadolu ve Fırat ara 
sın la tanınıyordu. 

Bunu ilk defa Hintli 
hükümdarlar yapmamışlar 
dır Hamurııbi v .. Hurri ça 
ğmda Derebeylik sistemi 
zamanında mahalli beyler 
at ve harp vasıtası olan 
harp arabasıuı llışırlardı. 
Hurrile·in hakim tabakası 
nın atiı \1arıyana idi. lkin 
ci yani asıl IIurrileriu Bur
juva tabakasına Harrigar· 

vat deniyordu· Üçüncü ta· 

baka köle olmanuıkla be
raber lıiir dı, dt>ğildi. Bun
lar harp ve Nafıa işlerin 
de çalıştırılırlardı. Hurriler 
l\lezopotnmyanın yazısını 

kabul etmişlerdi. Aslında 
Sümer telakkisi 01 ınak· 
la b.!ralıer di ıi akidelerini 
ke ıb"lerine hu8 bır Ş~kle 
irca eden Hurrileria ruh 
sahasındu dalın kuvvetli 
iz bırakmış olmaları muh· 
temeldir. Bu eski diııi aki 
deye y,öre en eski devirler 
de gök tunrısı başta, son 
ra yer t.ınrısı tiçüncu ola 
r.lk da hava .tanrısı Keşup 
hakim sayılırdı. 

Bir tesadüf eseri olarak 
tonrılarm birinci sınıftan 
ikinci sınıfa geçişlerini gös 
teren bir vesika ele geç 
miştir, 

Bu mitolojiye göre yer 
tanrısı gc k tnnnsıııın nes 
lini id nıesine mani olu · 
yorl ve tenasül uzvunu ağ 
zından tüküriiyor. Asıl tan 
rımn neslini tükürdüğü için 
yerde tohum oluyor ve bi 
tiyor. 

Bu teferı uatı yalmz bu 
rada bir aH\ka toplamak 
i~in zikretmedim. Bu efsa 
nenin Fenikı) yolile )' uırn
nisbına geçmiş olmasuıın 

ehemmiyetinden bahsetmek 
için. Bu ve bazı dil telakki· 
!erinin Fenilıe yoiilt: Yuna 
nistana müessir olduğuna 
kaniiz Vakıa Fenikelilerin 
de önce mevıi'l ülOhi}el 
telakkileri vardı. Fakat 
H urrilerden mütessir 'olmuş 
lbrdır Mukişte hükümdar 
Jı k 1500 - 1450 arasın
da beş nesildP.n ibaret h~· 
kümdar silsilesini tesbıt 
edebiliyoruz. Bunların ilk 
ikisi birbirile münasehettar 
diğer Uçüniln de hangi di 
le ait olrluğunu bilmiyoruz. 
Biz bu 1450 ile 1500 ara · 
sında Mukişin Minat iülke 
sinin bir kısmı olduğunu 

biliyoruz.• 

YENIGüN 

Nüfus hüviyet Japonların al 
cüzdanları dığı esirler sısı 

Mahalle sırasile ve 210 bin geçti Doktor M 
Tokyo 13 A.A.- Ja· Hastalarını 

rilece k ponHarbiyeNazırının verdi at 14 ten 18 e 
NOfus dairosi Hüviyet ği bir demeçe ıı;öre, savaşın dllr kabule. b ,cıOı• 

cüzdanı olnuyan veya o başladığındun bcriJapon or· ayenehanesı S kJD 
Jup ıa değiştirm<•k istiyen dusu tarafından alınan e· sabunban~i ~1,,. yurtdaşlara clizdan ver sirlerin miktarı 210 bini Salı günlerı f 1 

meğe devam etrnektedir. bulmuştur. Bu arada 1600 sız bakılır. tJI 
Ancak nüfus dairesi fozle Favaş cçağı tahrip edılmiş s a,, 
kalabalığa ve nizamsızlığa 2100 top, 90 hin makine a m t ,, 
meydan vermemek için li t'üfek ve tnbanca, 28 .. b sa ' 
cüzdan Vel'İmiı:İ mahalle bin tank Vd kamyon ele g U re r j 
sırasile sıraya koymuştur. geçirilmiştir. H ıtay SeYY~s~ 

b K t M d k satım,lnu.• l(o0l~ 111i . .ı Ş~mdi ·Akba a, ' an ara, a agaS ara 1-Mevcut tıııaefCV 
ve Malısenhıristiyan ma· 

111 
"'1 

d J 1 k ton saman ve z4~., hail eleri hal kına cüz an a p o n a r ç 1 - ter ak im gllb•• ""rl• 
veril nektedir. Bun kanuna göre pıı 
lar bittikten sonra di~er m a m iŞ tile satılacaktır· 16 
rnahuJleI~r sıraya konacak Vişi 12 A.A.- Alman 2- ıtıal~ jjoil 
tır. Bu itibarla şimdilik nj~msı bıldiriyor : Jııpon 942 pazartesı g .

11
, 

yukarıdaki m dı .. lleler hal kıtalı:irırıın .Mtıdasgakar ada· te Leva~ır· ela. 1 

kından başkasının 11Üfu8 sına çıkarıJdıb'lDa dair Or· pılacal~ l'". r, I ~ıı1 
1 ciizrJnm nlmak üz•Jre bey· taya atıhın haberler, sela hazır buluanıc 

~...ı· ı Tunu·. ı' f hude yero n·ürne&at t11.1ıp hiyetdar Fransız makam u 
12

_
1
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1 kalabalığı arttırmamaları rınco kesin olarak yalan· 

lOzımdır. lanm:tktadır.Madagaskarda Tarla iC 
Y O 1 vergisi bir tek Japo:ı askeri lıulun Halay Deft~rda .. 

1 madığı bi:- kerre daha teeyüt Avakiye kÖ 
Kadınlara da teşmi olunuyor. dulmeaih Azar 

edilecek lngilferede Alber ve AristJr 
Ankara: - Hu len ıner "i rO.k 1605 bekt3 

oları yol vergi'-i kanununun BEYAZ EKl\IEK YASAK smda 13 parça~ 
··ı · Londra 12 A.A.- laşo · sıtııır milstacel yol ve köpru erın mülkiyetimn 1.ıhl ·· dA t · J Nazırlı~ınm bir emri ile d ar~~ .1' inşa ve muterna ı amır o ,, zarfın a p;ız ı·pl' 

rin~ dcılMziyade imkan· 1 lgiltere le beyaz ekmek ctuğnudan ~a ~ 
verecek şukilde taJili için yavaş ynvaş ortadan kaldı Emlftk Müdurl ol-' 
N f " kAI t. "d rılac"•k ve 6 nisanda artık 

1 
·ıAn u ta , e n e ınce yem en ... racaat arı ı ıı 

bir kamın projesi huzır.an beyaz ek!'!!ek satı1mıyucak 100 Ton o" 
mıştır. Proj'l yakında ml.'C tır. Bunuıı yerine kaba un I' 
lise sevkedilocektir. Bu dun yapılmış millt esmer ek alına C~, 
mülı nı ve:. mübrem ihtiya mek yapıJacabtır.Bufunhırn • . ndtırıv 
cı karşıluyabilccek ve di· yüıde 80 nisbetinde çav Seyyar Ja iS 
ğer taraftıuı"da yeni ihtiyaç dar lrnrış~ırılması bıkarrür satın alma ~korıı 

ı hıra dalıa uygün olabilecek eylemiştir. Yine iaşe Nazı dan: ~ 
• olan bu yeni hükümleri rının kararile şeker ve şe 1- Yüz. toıı 1 

tesbit için bazı vılayetleri kerdE n yııpılan maddelerle caktır. 36 
mizde tetkikat yaptırmış büsküvi imali de azalt&hı· 2 -Her.,.aY ut 

•ya .. tır. Yeni proje eskisıne na cal<tır. buğday un • i' 
z.aran şu esaslı hükümleri 3- Pazıırb rt/ 
ihtiva etmektedir. İngiltererrin ne ka- füalesi 16 :-:!:ı J~ 

·Eski yol vergisi esası dar uçağı var zartesi gUnu. 
muhafaza ediJmekle b"ra· Londra 12 A.A.- A lacaktır. TahP1'

0 ber vergi miktarları yol vam kamarasında Mebus satın alma ·ı~ 
~bekelt:rinden istifade de fardan biri Inv,ilterenin ne 'ı· m5iireacbaaztlaerı 

1ft' 
recelerine nisbet edilmek knd ır av uçağı olduğunu 
Suretiyle tadil ile mali ka· ıı N darı ssrmuQ -~ı 

ava azınn v l llelediye ıtı1 biliyetlere göre tezyit ve tur. Bu soruy~ cevap ve 
bu esaslar dahilinde kadın roı• Nazır demiştir ki: 1 Yiyecek dıJ ~ 
larn da teşmil edilmiştir. "- Britanya hava mey fiatları aşağıil. 
Paojede görtileıı diğer bir dan savaşının kazanılına.ı Ja gösteril~· 1 .,,J, 
hususiyet' de, mer'i ola11 sından sonra Av uçakları ' pil edilmişüt·ı'] 

k. b' kanunda mevcut bedeni mü mızın sayısı durmadun art i . A sıns dırıl 
)cellefıyek mukabiı Nafia mıştır. Fakdt hunların mik rın ceza~~[Jlll ol 
Vekaletinc1;3 ücretli iş temi tan hakkında size burada mun ma 

l . · ı~ lııour· ııi esasının konulmuş o açıkça beyanatta,... bulun· rı 1 un ° 'fopt'ıı 
nıasıdır makta mazurum. ~ukadarı 1',ıo 

Proje kaııuı~ olduktan nı söyliyebiJir.i~ ki, yur~un ~ 
sonra rnemlcket!n muhtaç müdufaası ıçın gereken . 1

11 1 l k · kö ğ Taze soğan D olduğu yo şe >e csı ve P miktarda av uça ımıı var 
4 rülerinin h r S"'ne muay· dır. lspananak ,.i,. 

yen programlarma göre in . . (Zılk) 'P. 
şaları imkan dahiline gire şebbüsler üzerin~ ~ıftçı. O· Patates bBf ı 

•~t· 1 tonıobilttrinin ışlemesıne Maydaııos4 
celi.. ır. 1 · x· h b ı 10~ Çiftçi otomobilleri milsaade e~ılece-51 a '!r P•)rtaka 

ış ıyec~ BaQ hususta Lir koordinasyoa 

vekılımız tor .ıe ı 

lngiltere Hindistana şımdı 
ye kadar ve her sıkıştırdı 
~ zaman vaitlerde ~ulu~
muş, fakat bu vaıtler~n 
hiçbirisini tutma~ıştı~. f ~ 
kat HinUiler esbı Hmth· 
ler değildir ve uyanmış. 

lardır. Hınt Milliyetperv~r 
leri VıJsonun 14 mı.ddelık 
prensiplerini unutmamış~ 
!ardır. Ve lngilizlerio yem 
manevralurına elbette kan· 
mıyal aklardır 

. 1. k 1 verilmdktechr. Yakımla bu 

I .~n~arDoa -k a1;mf.k Sa""y kı:ırarının çıkması bekleni 

( Sonu var ) dam neZ\linde yapılan te· yor. 


