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eisic6mha'.r11m1U1 
diia ele Tarih, 
Cotr fya 
Fakülte•iııl 

ıereflendirdiler 
Q 

lıönü, muhtelif imtihanları 
HÜSEYiN CAHiD YALÇIN l takip buyurdular 

Ha•ılatı Milli Mlltl11faamuın fe1Jlıal"1e aıaaraflarına 
'arfllılı tulııla11 ll~Qnça tertip laaarruf bonoları 

da 1ıı .. lllr 2a11UJIHla tamamen Atıldı 

On il~ lıaublula unıillı Mdıl, eW 
mlzdelıl del!r~,,,.,, oldrtltça fldd"'11 illi 

Yani bir zılzalı muhtml dllll · 
T f b 1 f Ankara, 

18 
(A.A.) - Btı ... asar"! ono a~ınm sa ıgı, anca. k nvelca ihraç o~nan lıanolardan ~ı!!-:!. ~ey!: 

vadelerı gelen mıktarın tekrar pıyasaya am suretife devam edecek ~~~!~~:i.u~ 
An~~a, !6 ıA.~) - Maliye hğının da biıiııcı Vi" ikinci ~et·· ruf bono)an ~k!lnu yetmi~ be~ birde bazıları şiddetli, lbe.zılan 

'ekilimız F ua~ Ağralt,w Ana~lu 1 tip~e~ oldu~·u gıhı fl'"\kalide milyon lira.ya varmıştır. EJde da hafif ohnak ti7.ere yer ı;ta.rsın
AJrınsı muhabinne aşağıdaki be-1 rağbet gör~r~Jt .;ol. kısa bir ,,,a. edilen bu netice mo>m•eketimi?.de tılan olmuştur. Hasar yoktur. 
yamı.ttaA oulhnu •rytur· J manda l.\IH.m eJt ... tılmış olOu- tuan'uf fiknnin ne derece inki- Rasa.thantotün Tebllll 
Ha&litı Milli Müdafaanın ferv- ğuJıu rneDlnıınıvt."lle ve ~ va- 481' ettiğim gÖRcl'rntt.si bakmnn. İstanbul, 16 (A.A.) - Rasa.t-

Ankara (Hususi J&uha.b.ri• 
mız Telefonla B ldiriyor) -
Millı Şef tınnet lnönü bu sa
bah ı;,; :ıt Ol b çukta refaka
tınde lfaanf Vekıli Haaan 
Ali Yuceı olduğu h lde tekrar 
Coğrafya, Dil Falr Itesıne te 
n bnyunnwda Fro"esbrl<"r 

k.alade ma.'mlfl :.nna karşılık tu- t.Pnda'llanma tew .. k!tUrle bildir{. dan oldugu hdar w:u-nıf sa- haneden tebliğ edilmiştir: 

{ 

tuJan taı .trıııf lx oofannın llcitn- ı rim. bibi yurtdaJflann .M.illi .Müdafaa- Bu sabah yaz saati~ le 8 i i2 
cii tertjp yinnı bt ş milyon lira- -nu sUtttle piyasadaki ~ı._ (Sonu sa. a, 8ü. 4 ile) A 

( Rl:SYl HARBi ) .::~~BŞ~:. İ r ·e talebeler tarar ndan haı a-
ret.le k~anımş~ ıhr. Reısı
ccmhurumu ., ~f<:, ' kte ka
do.r m ı?ltelif sınıfların ımtı-
ıanlarında hlUlr bu nnmtı6· 
lardır. 

kuvwt sok ıJmamış olan Yunan 
to ı aklarının } ahuz alb ~edi ki
lomctı c Juı.cla.ı bir Jcıgmın.., ~1-
ru l ~· ve Türk hududuna ~ kul-

Boston radyosuna göre 

Amerikan uçakları 
Romanya petrol 
tesislerini 

bombardıman attt 
Nevyork radyosu 

bu akınların 
deYam edecetin • 

haber veriyor 

• 

Slblrya 
- o 

Çin kablne•I bir 
İ•til& hareketini 

muhakkak 
addediyor 

liman topcuları g 
Sl:ıVBSfOpol eehrt'n·ı Saat 21 de hareket edecek oian trenit 

v münakalall tekrar başlıyor 
1 durmadan dövüyorlar 

---0--

H kıki büyük umnıızun 22 Ha.
ziranda başbyacağı eöylenıyor. 

Akdeniz hava 
muharebelerine alt 

yeni haberler 
Otuz lnglllz 
gemlalne isabet 
kagdedllmlı 

[A.A. telgra/lart.ffdım 
1luldsa ediltni§Hr] 

Bomadan büdirildiğine ··re, 

çı 

:bbra, ~ fon ) -

c:1 =amf'ye "'O , b" m ı 
hakiki ve h A a ry 
bugünden itibaren 5 gıin ı 

:::[HARP DURUMiJJ-=_ 

--DOGUDA--
Dev çarpışmalar 

ueklenir e 
BM l>iiKyam;ı bM. en meile;u bölgrl bi <'#ini '" • "'' ııı 
f»/tJMHıG boğtllıu.wk! Sw08tvpdl , uJMırebele'"\ ' ~J M ~ ''<-°'" 

dwtıtNak 4ateHiyor. Büytfk Mfl't d 

~ cereyan eden f;;.~a 
ve -deniz ~e İngilJz- Btttihı cef\belerde dıkka-ti 
Jelin 30 -iainıe :..-&.... k.aud.._ .,- _..,.,.. '.T "" çok ta çekmiyen sava~le:r 
diJmiltir. 11 uc;aklan da tahrip deYam etmekle beraber, bütün 
edihniştir. g&ıer, bu harbin mukadderatı

Lond.-a bı ~ıı 1-1t- ı m tayinde tesiri haiz doğu cep-
~. .a.--=-- di1ı'lm'0+· B . 8e NY a 2 alı'hm 4 de) 
ı~ tebliğinde deniyıor ki: ._..__, ı~. unun en o-
f'l)eniz 1dıvvtrt1erlmiz dtbı ak

( lonu ••• a, ıu .• d•) 

..... .-kara Aprceza Mahkemesi bugün 
kti celsede kararını bildirecek 

Meclisin 19 haziranda tatili muhtemel 
l"Yenl Sabah., ın Ankara muhab rtnd.n:j 

* 'raruı öğleden llOllr& saat on altıda A.gırcaa Mahk~ 
meebıde bomba hidiaesi etrafındaki son celse aktoıuna~ 
Ye bu hll8U8taki Ağırceza Mahkemeeinın karan maznunlara 
tefhim edilecektir. 
Somer Bank •rmayal arttırıhyor * Meella rwınamesine alınan bir liyihaya. gore Sumer 

Banlnn itıı.rl .sermayesi elli mıl;yon lira daha arttınlmak
t&dır. Bu suretle Stlmer Bankın noksan kalan sanayi prog~ 
rannnın tat.hiki. .hariçten meva<lı iP d ive Jb ı~ı f' Jeri 
lne&8l kabil olaeaktır. 

Meclisin yaz tatili * Büyük Millet Mechsın'n 19 lh.zi 
maddelerm müzakeresini ı~l ed rek 
mak U7..ere bır buçuk aylık bır tatil 
maktadw 



, ::::::::::::~====~~~~~~~~:;;~:::::!::::~=:::::::=:::::~======~Y~E~N~l~~S~A~ll~A~ll~!!!!!!!~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!:~!:!!!!!~~~~~~~:::::_·)l~~ 

!~~~~I( im!z . --R '* PH owt:ee • -· tW''* :n;Jff64,>&H' J . ... 

:-::;:~ ~ ~ a;_ bl=~ eı::::: BUDA LAF MI? DAG TMA Dl L KLERI. 
ABE ~~3un•J ~(0-~-m-~h çı1eği!; ır~i LE 

M 

ması niçin alclide vatandaşlara yetin milessir faaliyetini hü- • • • 
açıkça bildirilmişti? Burası baş- kfunetin ~afaza ve tezyid Ekmek fıılerını 
b. bir meseledir. BUrasını pek edeceği ta.aıııhüdünde bulundu- f l • • • 1 
yakından araştırmak ihtimal ki lar. Yeni Parl.amento toplanır &re er yemış UDlf 
aiınasiı> o1ma.z. topla.xımaz cereya.n edecek hal-

Maa.nıa.fih, memleketin bu a- ıer bakımından, Habcşistanda
m hakikat ile karşılaşması için ki mücadeleye müteallik fıkra 
daha beş sene geçmek lii.zım idi. mufaAA...'l.! surette hatırlatılmak: 

Mr. Baldwin'J.n ve içlerinde münasip olur: 
en 3T;e ç,arpan siması Mr. N&ml Cha.mberlain olan arkadaş ''İtalya ile Habeşistan arasın-
lo.rının mim menfaatine ka:rUI da şiı:ncliki müessif mUnazaada 
pek roücrimane ihmal gösterdik bu kadar az takip ettiğimiz si
lerini ve !fırkalarının menfaatini ya.set hiç değiş:miyecektir. Hiç 
dii.şünmeğe pek ziyade meylet- bir harekete geçnıiyeceğiz ve bir 
tlk1erini ve bütün ümitlerini köşeye çekilip durmayacağız. 
im yüzden mahdut zecri ted· Milletler Cem~ti tarafından 
birlere b a ğ 1 a d ı k l a r ı n ı kaxar verilecek ve azalan tara
iddia etmek pek haklı olmaz. Oxı fından iştirak olunacak berhan
lsnn hattı ha_reketlerini doğru ki bir kollektif harekette hisse
bir ,-:ırette izah etmek için Ha- mize düşeni sadakatle yapm~ğa 
be.::istnn harbinin muhtemel ne- hazırla.nacağız. 
tıcesini takdirde yanılmış olduk Adil ve haklı bir uzlaşma ü
Earını söylemek lazım gelir. Na- midi arzcdebilecek her haı gi 
1Jilki evvelki kabinelerde Yu- bir müzakere kapısı açmağa ça
nanlılaıın Anado1uda yaoo.bile- lrnacağız. ~u şartla ki Milletler 
tekleri sevleri, Nazilerin 1930 Cemiyeti çerçevesi icine girebil
intihabatın<la kazandıkları muvaffcı.kivcti evvelden kestirebil- sin ve mücadele içinde bulunan 
mekten- aciz kalmınhlrdı. Bu iki üç taraf, ycl.ni İtalya., Habeşıs
misal durumu an mabwa kafi- tan ve bizzat Milletler Cemiyeti 

ta.raflndan kabulüne imkan ol
dir. Yukarıda söylemi~ oldnğµ-
muz veçhile, en nr.zik ı>.am~m- sun. 

Faıtih kaymakamhğında:ki ek
nrek fişlerinin ia:şeye devri e&

nasında fişlerin eksile olduğu 

görülmüştür. Alakadar memur
lar kaybolan fişleri farelerin ye
diğini söylemekitıedir.Jer. Bu lru
susun d<>b'Ttı olup olmadığınnı 

tahkikine başlanmıştır. 

Bir kamyon 
devrildi 

Beş kişi muhtelif yerle
rinden yaralandı 

Şoför Mehmedin idareslndeki 
kamvon dün şehre gelirken Çek
mecede Çcb:ınçeşmesi ınıntaka
smda devrilmiç.tlr. Devrilme es
:;ıasındu kamyon pare-alanmıştır. 
Ic;inde bulunanlardan Ahmet, 
Şefika, Hilfil, Arif ve Ai>lan ya~ 
ralanmışlardır. YaraWar hasta
hanf:)e kaldırılarak tahkikata 
başlallfill§tır. !arda. mevsuk malumatın yok- Beyanname devam edivor ve 

tuğu Dört Sene Harbinin neti- htı.\un:.etin kollektif emı1İyetine 
eesiııden sonra Whitehı:.ıll'un imanını anlatıyordu. Dün:rayı 
maruz kaJm1ş olduğu en ciddi "Büyiik Harbe mmıcer olmus Beyog"' lu Mnuevi 
zorl klardruı birini teft)ül et- eski sisteme dönmekten., yalnıi 
mfrtir. Habeşliler, bütün tarih- bu koliektif emniyet kurtarabi- lisesinde talebe 
!erinden çıun dersin tamamen lirdi. Milli mü<lafaa haline de. • • 
aksine ofarak, gaye} mükemmel b"raz mazeret arzeder Ye tarzi.• SeJ"gtSI 
bir Gu..:rilla adamı zannolunu· ye \-erir bir ı:ıekilde olmak tize. Beyoğ"lu Musevi lisesinin ge-

Vilayetin bir emri üzerine bOtQn Birlikler dOnden 
itibaren çahşmaya başladılar 

300 1on mangal kömOrll satışa çıkarıhyor 
Dün İstanbul Vilayetinden vem 

rilen tebliğ üzerine Halk Birlik
leri faaliyete geçmişlerdir. Hai.,. 
kın Birliklere kayıt işi ayın 21 i
ne kadar bitirilmiş olacaktır. ():. 
nümüzdeki 5 gün zarfında da.-. 
gıtııaıı beyannameler tıeıbliğdm 
esa.slar dahilinde doldurulduk
tan sonra bu ayın 20 sindoo 
21 inci günü akşamına kadar 
nüfus kağıtları..'llll mühürlene
rek kontrolü yapılacaktır. 

Ekmek Ka..-ooleri Henüz 
Dağ:ıhlnuyort 

Dün !bazı gazetelerde Ağustos 
ve Tumnmz karnelerinin dağrtıl
mıya başlandığı ya.zılıruştır. 

Bu hususta yaptığımız tahki
kata nazaran karnelerin henüz 
Ankarad~ n gelmediği ve ancak 
iki üç güne kadar geleceği öğ
renilıniştir. Binaenaleyh karne 
tevzi keyfiyeti mıevruuhahis de
ğildir. 

iMa.lıruk:at Ofisinde 
"Mahrukat Ofisi" nin maksa

dı, !bilhassa mangal kömürünlt 
fazla yakan semtlerde otunm 
halkın yakacak sıkıntısını her-
taraf etmektir. 

Verilen karara. gö.re 300 tnn 

• 
~o-al kömürü yarın veya cu
ma gününden itibaren sa.tı..,<ıa çı
karılacaktır. 

Kömürün saıtılacağı kazalar; 
Fatih, Eyiip ve Kasmrpaşadır. 
Bu semtlerdeki kömürcüler ta
yin edilecek günde Mahrukat 
Ofisi depolarından kilosu dokuz 
kumşta.n alacakları kömürü :ı O 
'buçuk kuruştan mahallerinde 
sata.caklardir. 

Pirinç .A.raştırmaluı 
Dün Fiyat Muraka•'be memur

ları muhtelif semtlerde bulunan 
bakkallarda pirinç araştırması 
ya.pmı.<ftır. Çu:bukluda İskele 
caddesinde 20 numarada Eşref 
ve Fa,ik i::mıinde iki ortağa ait 
bakkaliye mağazasında. yapılan 
ara.ştınrna neticesinde bir çm•al 
pirinç bulunmuştur. 
Diğer taraftan Nişanta$mda 

Vali Konağı caddesinde 54 nu
marada bakkal Koçonun dükka
nında da. (225) kilo pirinç mey
dana çıkarılmıştır. 

Gerek Eşref ve gerekse Koço 
gelen müşterilere pirinci olma
dığını söyledikleri için Milli Ko-
rumna. nııs.hkemesine verilmiş. 
lerdir. 

Doğuda dev çarpış
maları beklenirken 

yorlardı. Nakliye vasıtıılnnnm rn, imada buhmuluyordn. İngli- rek ilk ve gereltkse orta ve liae 
kati yokluğu onların lehinde tetenin milli müdafaa \'ariyeti ıtaleıbelerinin 941 - 9i2 ders yı
mühiru bir amil teşkıl cdec"~i- "M~·mnuniyet ı;crici hır şekilde lında hazırladıkları :resim ve el 
D>P. inınılJJ ordu. İtalyanlnrm olmadığı .. sö:-;rleniyorau. Bn 'a- işler1ni teşhir için bir sergi açı
cfünvanııı en i ·i mühc3d '4leri ziyeti lehim~zde diizeltmek ir.m lacaktır. Halen okulun resim -
olması ke.,fiveÜ ve Haoe~liler "gıelec2k b:t' kaç sc::ne icinde., iş öğrıetmeni bayan Gersan ~ - Bu~ tarafı 1 inci!le - müsa.iıt meydanlar edinmekte 
a.ra.stndaki iÜ'hadın On Ait·•ıcı faali~ e ~ec;.ilecclrti. F.:ıkat ruü- rafından ta.nzım ve tertip edil- deye kadar bu cephe ile ilgili ol- Almanya çok daha. müsait bh' 
Asırdaki Highlandeı 'ler ara ·m- dafaa pmgrı:mının "nıemldc ti mekte olan bu güzel sergi 27 ha- salar da, orada gelişecek olay· durumdadır. Son hamleler, nis
dakı ittihattnn kuv:ı et olmadığı \'C imparatorluğu truırruzdan ziran cmnartes.i günü saat 17 de lar üzerinde doğrudan doğruya betle geniş mikyaslı idi. GündS? 
bnkılrati meçhul kılıyordu. Res- masun ve MılleUer Cemiyelineı okul direktörü tarafından söyle- müessir olamazlar. 3 bin uçak ile saldınlıp saldırı-
mi zan ve telakkilerle tezat teş kar~ı vazifelerimiı.i ifaya kadir1 nccek .bir nutukla: açıl.'ıcaktır Kıztlordu. batıdan desteklen- lamıya.cağım zaman gösterecek· 
kil c ti. Bütün bedahetler bir bir lıa:le sokm•,k hudutları icin· ----->uıl~---- meyi beklemekte ve son anlaşma tir. 
tarafa :ıtılıyordn. Hdkfmıet, tat de kati surette mahsur .. tutu- ibunu garanti etmektedir. &:w- Mihver ordulannm önemli 
bik ettiği zecri tedbirler ha.k· Jacağı ~ilyiik bir itina ile taBl'ilı Romen sanatkan- vet müttefikleri hammlariyle bir faaliyet sahnesi de Lib
kmcıa, hizmetçi kızların doğur· Ye temın olunuyordu. d- k k• batıda., f}imdilik havalarda mu.- yadır. üç haftadanberi Llbya
duk!arı piçler iciıı ma7.eret sr·r- Labour parti hi:lcimıetin nıev DID UD a tam 1 harebe temasım muhafaza et- da başlı.yan muharebeler, bu 
derlerken dedikleri gibi; •·pek cut l\filletJerarası durumdan do- konseri mclrtedirler. Bunun t.eroi.n ettiği cepheye önom verildiğini ve 
küc_:1l1~ bir ı:ıeyrli,, diyebilirdi. layı "mütilliı bir mesuliyeti,, ol- fayda. şudur: !Mihver ordularmda.n gerekli bir 

İfite bundan dolayıdır ki Ey- duğunu aç.ık~a i1itn ediyordu. Tanııımış Roımen piyano san' A) Bir kısım. düşman kuvve- kütleirin oraya kaydırıldığım 

Mahkemede kardeşine 
saldırmaktan suçlu adam 

10 sene daha hapsa 
mahkum oldu 

Bundan bir müddet evvel md
rB.$ meselesinden dolayı Zeki a
dında biri Kuru~ede oturıııı 
babası Hacı Şevketle kardeşi 
Hadiyi öldürmekıten Birinci Ağır 
Ceza mahkemesinde 30 sene 
müddetle hapse mahkum edil
mişti.. Zekinin Birinci Ağır Ce
za mahkemesinde yapılan du
ruşması esnasında madılremey-e 
gelen diğer kaıtleşi Sıd<lık'ın ü
zerine, evvelce tedarik ettiği mrı 
bıçakl:ı hücum ederek öl<l Ur.ni
ye teşebbüs ~tti.~'lnı yazım1~~1l;:. 
Zeki bu har.:lı:~tiııden dob vı 
hakkında tutulıı.n .zabıtla b;ı lfü
te İkinci Ağ1t· C~za ınabl•emesi
ne verilmiştir. 

Yapılan duıuşmas1 dün ncti
celendir:ilerek bu hareketinden 
dolayı da 10 sene müddetle hn,p
se mahki'un edllmi~se de e'\'Vclce 
Birinci A~'lr Ceza mahkenıt:'c:in
de otuz sene müddetle barse 
mahkum edildi6nde.n ve otu,; 
ae11eden fazla ceza verilemi\·~, e
ğinden dolayı bu cez sımn kal
dırılmasına .karar \•erilmistfr. 

-~ ............ 
Taş ocağında 

patlama 
Üsküdarda Kısıklıda ümn· 

nar mevkiinde dü.'1 mütlıis bir 
infilak hadise .i olınıı.stur .. rl'a:c; 
~"ında. Galışan Me~ t. !·fazi~ 
ra.n ve Mustafa atlmda üç ~mıe
le kayaları patlatmak üzere di
nrunit yerleşt"rirkeıı dinanı~t!eı
den biri infilak ıetmisUr. :Hı•r ü
çü de ağır surette' arıtlandıkla
rından ha~tnh.ıne\•e kal<lmlmıs-
lardır. ~ ~ 

~---~~O--~--

Vilayet evrak nliiffeyyizliği 
Müıihal bulunan Vilayet ev

rak Ye dosya miiıne\)·izlieine 
Kart.al kazası ta]ırirat katibf'Mu 
zaffe.r Toksöz terfian tayin edil
miştir. Kendisini tebrik eder, ye· 
ni vazife.sinde muvaffakıvetler 
dileriz. · !Ulde Cene\Tede MiHetıeı· Cemi- Çi.lııl~ü Japon ta·ımtzuna kar. 1 atkitrı Madam Silvi.ya ŞeI1bescu tini, hususiyle hava ~tlerini i8bat ediyor. O sebeple, deniz 

yeti Meclisi tor !andığı zaman, mukavemette lm,.;ur etmek du· tarafından Türkiye Kızılay ~ bağlamak, aşırı musarailann da dolayısiy. 
lngiliz har1ciye nazırı ko1lektif layısiyle kollelı:tif e!Illliyet sif:-! miveti. menfaatine ~ün akşam B) Harbi besUyen çabşroala.. le doğuya yardımı olacağı mey- ~~~~~~!!'!!"'!!~!!"!!!!!!'!'!'!!!!'!'!'!!~!!!!! 
emniyet prenc:ibini müdafaaj teminin tekmil teınellt:rini yık- saa:t 21 de Saray smemasında n duraklamalara uğratmak, da.nda.dır' Aneak, kıtalar üzerin- lfarak, stratejik bir düzeltn1e ile 
faslından Mill~tler ..:1emiyetine mı,,tı. Resmi muhalefetin· be- /büyük bir konser verilmiştir. C) Hayat şartlarını :;ığ;ırlnşbr aeki h.arekMm uzak hedeflere Mısır - Libya srnıl'lsrım koruma 
iltih:ık etti ve Büyi'ık Br.itanyal yannamesi nazırları Sinv ,

1
• Madam Silviya Se~· rf""•- ..-h... doğru inkişııtıyle ciha.mn gör- tedbirlerine 1:ev-e::;sül ederler·. 

ftalY<t}'l Habeşistana kar~ı bes-' M ol" . A1 .
1

• d lı .b-l"l bı" ---,.:ı,....... ~teka.rlarından D) Stratejik hareketler için medig.ı~· 1-r""-tm.a mu--"'-·'·ıunt- Yahut Roıumel, darbelerini ar-~ ılh uss ıru, rMıı a sul u ı il. -:se"'tı·~ pa_.._ la""da buy·· :n;; bır· . . l 1 bir ~ .v~ .,.... tık il ledigi emelleri terketmege st 
1 

" ""' n-« ' UA zemının ve ıavanm o gan leri temin edebileceğini şimdiden el'ilet'e götüremiyeeek bir 
l?llari:y_l_r_,&ı<N~\::~~ıı~~gkSJW.da ;~~c~k ~~W~lı\1~~-ot-;;~·tt;.~~il ~u~4ak:1}:e~·1f5termiş güzide duruma e-etirileceğine dair ka- taıhmin etım.ek de kolay değil· vaziyete girer, yem müdafaa 

f:inyor Mu .,.olini zecri ted muhafaza etmek üzere diğer m·ı , ~ .ın eyıcı u esinin haklı tak- naa.tler ııyaudıranık fikirleri dir. Mihver or-dulan Ltbyada tcrtiplel'i alır. 

.makbul, (Frenk 
çileği!) mi? 

Memleketimizde yeti tı ,.ıea 
çilekler başlıca ıkı ( çeşti) 

tir. 1 - '!'ürk (Osmanlı Çile<Ti.) 1 

2 - (Frenk çileği) dir. 
0 

(Osmanlı Çileği) nin c,..re
ketli b~iği Bebek, Am vu kö
yü, Boyacıköy, Emırgan lS ı:de
lerinin arkalarında buhnan 1 ~ 
larda, yamaçls.rclı.ı., ve lKa.1h
kavak) pınarının civarında ye
tistiriJ.mektedir. Açık, soluk 
pembe renklidirler. Fakat en 
gü?.cl koku, en nefis lezzet bu 
kibar meyvalarda bulnm-. 

Bir müddettenberidir ki, Çam 
lıcanın eteklcriııd~. ve Beyler
beyi, Ç<ıng·elköy civannda da 
yetis1 irilmeğe ba9lanmıştır. 
Güzel Bofaıicinin bir çok cihel
leıiııde (Osmanlı Çileği) yıld . .ı.n 
yıla artmaktadır. 

• • 
(Frenk dleği) kıpkırm:zıdır. 

Osmanlı çileği kadar Iez7..etli ve 
giizel kokulu değildir. Elmı:ı ve 
limon ekşiliği <·oktur. li'akat 
toz şekerin kuvvetiyle o kaı1ur 
güzel yenir ki, (K·ırncleni:r. E
reğlisi) n<ie ve Ana<lolurııu"'nn 
bırtakım \'tlayeU,.;rlnd·· bol, bol 
Gilek yetiştirmeğe ~n !ısıyoı hır. 
R.ai!bet arttıkç,ı claha zlysıde 
ye0. . tirileceJine Hii. ~h y·ıktm-. 

Bulgariı;tandrr ~rne~· n _,,ene
ye arta.ı iri tmıeli C'ilt klerden 
cok istif,.,de cdilm ktcdir. Ifaq) 
ten evvel tayyard rle Alman
yayn heı· sene milvonforca l'llo 
çill;'1< giindı:dldiğini bir ga.~ te
de 0 1mmustum. 

Bulgar do~tlarmıız oon "'ist""O. 
zirantlc colctaııbcı i cak;ıy·-·ı lar. 
Hiç süphe yrıJ;tur ki ~nı'lcri 
c.>k bilyilk çilekler yeti~tiriyor
lar. 

Ben vaktiyle 11LlıEJırd kücilk 
}inıon hüyiiklüğiindc çilek gör
müı?tüm. Gaıp Tı·ablusund::ı., 
Ceı>.n.yirdc, Fu~t::ı pek büyi.ik <;i
lek yetiştirildiğin~ süı)he yok
tur. 

Kemale ermi;; J üksek zir~at 
üstüne kurulnn &mavi ve tt.·U;:ıl~ 
işleıiııi giinden ~üne iler.i gıfüı· 
ren Şimali ve Cenubi Afrika ve 
{Kanada) milletlE.ri hiitilııü ~"'h 
zelerde ve nıeyv::ı.larda o kad;,..r 
tekamül husÜie gı:tüdiler kı. 
k&lemle aııl:ı.tılamaz! 

Oralaı·<la da küçük p:n1:ak1l i 
kadnr Qok iri ve 11c.fis kokulu 
c:;ileklerin ~:etit,ltir'ildiğini işit
mi~t.iın. 

Temenni edelim k: halknı·ı~n 
sıhhatine, kuv\·etıi bir iliıç r,i 
bi trı;ir etlen ve insanı mmn ö
müı lü, gfo.ml ve suf,'am yapan 
c;ilekleı' yeti~tirelim. Ve meml,..
ket dı!?arısına d..'l yolL~va.hm. 
Çok p:ı.ra cekelinı ! · 

Dr. Hafız C1'mal birlerden son clf>rece mahaıüle letlerle birleşeceğini azılutmak- d.ir '\ e alkışlarını toplwmıştır, bulandırmak, -giriştikleri t.aarıııziarda 'bugiine öbür y:uıdan, .ı-'ı.fıika.11111 be- r 
istifade ederek keneli vatmıfuıs- ta kusur etmekle suçlu göri.i.nü- >uıc E) Tehdit, cephe derinlikleri- . ka<iar alışılan baskın ~~rıları yinleri kaynatan hs' a:.,;ı her iki 
kırına harbi sevdirmeğ-e mm af· yordu. Ayni zamanda bu nazır· inhisarlar Vekt"lı· dün de ne doğru uzablalbildiği ıhalde, ta.- göstermiş değillerdir. Afrika. \hasmı: da. dinlenmek ıstırarıııda r·-------·---~ 
fat oldu, Halbt1ki italvanlar lar "Büyük Ye geniş bir tl"krar sarlandığı gibi, ana ordunun ik,.. ya.kasında her iki muil:ıasmı da bırakır. Hatta .Mihver rouva.ffu- T A K V f M 'I 
ba.cılangıgta lıarhe lıiq tarnftar sililılanma planı tlUşünmüsler- tetkikler yaptı mal ve takviye işlerini güçlük- büyük ordular yığma.kta zorluk- kıyetiııe rağmen bu kaııa~tt·: görünmemişleıdi. Siııyor .Mus-

1 
di~ ki her tarnfta ayni tarzda lere düşürmek. la.r çekmişl:erdir. Bu anda 'knr- ısrar eilllebılir. Hızır 43 GÜN ırı AY t) 

~lini dessas Albiou'un entı ıka·'ı planlar do~foT'duğu teşvikten Şeıhr.ianizde buhınım Güınrtık Anglo- Saksını ha.va ordulan, şılaşaıı kuvvetlerin nisbeti de Doğu harekiıtına gelince, nıu- 11-----• 
Iarını meyd,ınn vurmak sureti- başka bir faydası olmıyacakb,,I ve inhisarlar Vekili Raif Kara- plô.nladıklan baskın teşebbüBle- taşkın görünmüyor. Henüz hır harebe, galip bir ihtimalle. yine 1361 17 1358 
le ft

3
Jyan cfkiın wnumiye::inde Almımyanın ~füıh1anma prog- deniz, Vıeikfiletıi.ne ait dairelerde rini sağlamak iç~ Brit.anya &- taraf için nazarları okşıyan bir milyonların istirakiyle ve bu de-

birer inkılap vticuda getiı"di. t-j rmnına bu beyannamede hic bir t tk·k1 . d dasında ü~lenme tertipleri dU.. muvaffakıyet de ka.ydediliniş fa ç:ık iliıha biiyük eneıji He, 
talya aleyhinde zecıi tedbiılerl imada bulunulmamış olduğtınu e ı - erme evum etmektedir. §ÜD.mektediı'ler. Şü:phefliz, bü- değildir. İngilizkı:r, düşman top· hatta çok yakt.n ~·ünlerde b,ıslı
konımro 

01
masmdan sivaset ba buraya ilave etmek lazımdır. Vekil dün lnhisa.rlar Umum Mü- yük ölçülü bir ha.va hareketi, raklarıada çok oynak bir .müda- yacak ve o zaman batıda tat.bi!d 

kınım lan büviik bir istifade te- Almanyanın silahlanma progt'a· dürfüğünde tetkiklerine deva.ı:n her şeyden önce, yet.esi meyda- fa.aı yapmaktadırlar. Rommel'in mukar-rer hava akınları du bu 
min ettiği sinı.da bu zecri tcd- mı allı aydanberi tatbik cdi- etmiştir. na ihtiyaç gösterir. Gelen a. yeni denemeleriyle bir ihatayı harekata teral'ik edecek gibi ~··ö-
birledıı müessir bir şey olma- lip durmakta. idi. Mr. A.ttlee ile Gümriikk-r Umum Mfülürü janslar 150 meydandan ıbahaet· mı istihdaf ettiğini yakın bir a.. TÜilil~•or. "' 
dıklarmı da anlamaktan geri arkadaşları iktidar mev.kiine mektedirlel'. Verilen rakamla- ıt:ide anlıya.c.ağız, Hel' hafüe, iki Eski düny::ının bu en .mocleni 
kalmadı. Çünkü Almanya, A~:us tekraı· gelirlerse "Afrikadaki Biflkaç gündür şehrimizde bu- ra. göre bir meydm<la 200 uçak :taraf da henüz son kamınu oy· bölgeleri bir kele daha kan ve 
turya ve Macaristan bu tedbir-! harbe nihayet vermek için MU- lunan Gümriihler 'Umum Müdii- ' J;esap edHmek1:eWr! Yer d~lı· na.mış değildir. Şu ka.dB.rvar ki, ateş tufanma boğnlııcak ! Sivas
leri tatbik clmh·orlardı. Onun !etler Cemiyeti vasıtasiyıe siir- rü Peı tcv Duru, dün geç vakte gı, yeraltı terti~atma da 1!1~-, düello çok kanlı olmuş. ve karar topol mınıarnalan, neye mal o
için, 1ta1ya nrnl tac; olduğu mad atli bir harekete geçmek,. taab- karar Gümrükler Başmüdürlü- caat etmek şa.rtiyl~ 'beliti bili· a1ma.k zamanı yaklaşrnıştır . .th- luı'ı'a olsun. snnudunrlıı::ılın:.ı.l.: is-

C.ahir 

3 
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8.:m ~ı:nı 
17. Hı Va.satı 

'İm•k 

6.~1 ~n1 
3.(}7 Vuı;tı deleri bu memleketler vas'Itnsi-l hüdünde buluyol'lardı. Fakat w nd nen miktarın orttırıı:ınasmı da th:naldir, İngili.ıler, "Tobnık" u teniyor. Biiyiik taarmz is·., ba:-ı-

le tedarik etti. Her halde, hu 1 bunun ne suretle yapılacağını gü e m~gul olmll§tur. mümkün kılar. Fa:k.a.t, batıda lbermutad, mukaddıent..tma hıra~ lamak iizel'edir . 

.ecri tedbirler in bir delik tara·[ anlatmaktan içtinap ediyorlar· 1 ================================= ======-::===~~========::=:::::::::========:::::::::====================~;;;;;;;;;;;;~~~~~~ 
fı, bir lrn(:amnk yolu buhmduğı.ı d.ı. Silahlanma meselesinde. J ... a.1 - Habeı- dorndur, !buna ~ 1t•••• hı d muhakkaktı. Duce bu tedbirle-! bon.r Parti "İc:ap eden :ve 1fil_ı minim. Fakat Müslümanlar ha- Şa mer an, l\'Jerdimeydan, Şiriyezdan sm~~m Uc "'"ti.n sonra. gelip 11.fok

keyı ayaklandıran feryatçı bu 
adanı.dı. Zamzmu. vazıfesmi 
hakkıyle yapmış, Mekke l1alkı
ııı tamamen ayakfandıımıya. nıu
vn_~f::!:~ olm~tu. Faka,t Mecdi. 
l.!m;lumanlar lıakkında hır ma
lun:at elde edemami~·ti. Daha 
dogrnsu, mallirnat eld~ etmıstı 
d~ bmıun farlmıda <>!maıuıstı. 

rin kendisini esasından menede . ıetler Cemiyeti azası bulunına.l zırlık görüp yola .çıkınca,ya ka- ıvvvvvv·vvvvvvvvvVVVVVVVVV"...,..._ 
miyeceğini de anlatmakta geçik mız keJfiveti ile telif olunabi-' dar biz sahili selamete çoktan H A z R E T ı• A • 
medi. Eğ·cr ltalya esasından ha· j len müdafaa ktnTet1erini mu- uia."ll:nış 1bulunuruz. L 1-
ldkaten mahı'1.11T1 edilmiş ols:ı. hafaza edecek,. idi. - Aldanıyorsun,, ya İbni As! ====~-
idi harn dururdu. Btindan tlola Mfu';ıümau!ar bu i~te zannetti-
yıdır ki İtalya o zamanlar umu Liberal muhalefet jse, diğer ğin kadRr ağır davranmazlar. h••••••••••ml 
miyetle zannolundu~und n çok iki partiye nazaran, harici si Muhammet, onlan en kısa. za. 
daha emin ve kolay bir durum- yasete daha az temas ediyordu. marula hazırlayıp harekete geçi
da bulunuyordu. Diğer taraf Liberallerin noktai nazarları rebilir. Çün'di Mü•-linnanlar Mu· 
tan, Necasi nihayet İngilterenin beyannamelerinin şu fıkrasm- hamnıede yüzde yüz inanmış in· 

Her hakkı Mahfuzdur 

ve Milletler Cemiyetinin ken u.l da ortaya konmuştu: sanlardır. 
sine askeri yardımda bulun- "Bizim harici işlerdeki ,.e si· - Buna da enıinim. Llı.kin SSt! 
maktan tereddüt ctmiyeeekleti· 18.hlanınadaki müstakbel polıti- yısı peık kaı'bank olroıyan .M:üslü· 
ne ina111yordu. Bu kanaat dola.- kamız Milletler Cemivetinin ta- ma.nların kervanımıza saldmmak 
yısiyle, 1tnlya ile bir uzlaşma arruza kar§ı ceza vermek hu- cesaretini gu.stere'bileceklerini 
ya varmaktan imtina etti. Hal· ınısundaki gayretlerinin muva.f hiç ümit etmiyorum. 
buki hakimiyeti altında bulu- fakiyetine yahut akim .kalma- - İşte aldandığın en mühim 
nan topraklardan bir kısmını sına. bağlı olmalıdır. Eğer Mil- nokrta burası ... Bu cesareti ne-
düşmandan 1."Ul'tarması hfı.la letler Cemiyeti bu gayretlerin-- den gösteremesinler? 
mfimkündil. de muvaffak olursa biz bir Jıa- - Mekkelilerin kendilerinden 

l~te böyle bir sıradadır ki reket tarzı tutacağız. Muvaffak intikam almıya kalkışa.cağından 
Ur. Bnldwin intihabata nıüra- olamazsa başka bir hareket tar- korkarlar. 
eaatla memleketin lı:arşısına zı. Netice ~imdi belli değildir. - Kervanı ele ~irdikten 
~ıktı. Dummclan maharetle is· Bu neticeyi anlayıncaya kadar som-a Mekkelilerin intikam ha
tifade etmiş bulunuyordu. bir hüküm veremeyiz .. Hede- rekctine karşı tedbir almayı her 

Hn.rici siyaset bir mesele ha- f:imi% dünyanın sulhünü idame halde ihmal etmezler. 
linde efkarı umumiyenin önüne etmek ve kendi vaziyetimizi - Alaca.klan tedbirin işe ya
çıkarılmıyordu. Fakat üç paı·ti- korumaktır. Sil8.hlanma, ne ka- ramıyacağmı onlar da. bizden fili. 
de beyannamelednde harici si- dar geniş ölçüde olursa. olsun ibilir~r. Malfıın ya, bu, her 
yasete dair az çok bir şey söy- emniyet getiremez ya.h11.t harbi Şeyden evvel kuvvet meselesi
Iüyorlardı. Sonraki vakaların durduramaz. ?ıfilll müdafaa za· dir. 
serpmiş olduğu ziya altında, manının ihtiyaçl:ırına kafi ge- - Sen Müslümanları hAJA 
bunların o zaman neler söyle- lece'k surette tesirli ve geniş ol· kuvvf}tsiz mi snmyorsun? 
miş olduklarını batırlatınak · malıdır. F.akat sila.Jılamnak için - Sayılan ne ki kuvvetleri 
kate değer. muazzam ve panik verici mas- ne olsun? 

Başvekil ile Mr. Mac Donald raflar bizi sulha eriştirecek bir - Koca Hamzayı hesaba bt-
Milletler Cemiyetin hı "İngiliz yol değildir.,, ınıyor musun? 
poUti asmın kb~e tllşt olarak, ( Ar1aa..<H ııar) - Bir Idaınza ile 11 bitmez! 

- Ebu Talibin oğlu Aliyi u
nutuyor musun? 

- O daha pek genç ... Er mey· 
~anına çı'ktığı zam.a.n ne yapa.ca,.. 
gını ~§ınr. 

- Halbuki 1;>en, pek genç ve 
'OOcrübesiz olmasına rağmen, çok 
belalı bir şey olduğuna iua.nıy-0-
:rum. Yemin ederim ki o, daha 
şimdiden Hamza ayvmda. bir 
vuruşkandtr. Güler yüzüne ha,. 
karak hüküm verirsen aldanır
sın. .A1inin hakiki mahiyeti ~ 
cak bakışlarından a.nI.aşılır. &
kışlarına hiç dikkat etnledin mi! 
O sert ,bakışlarla ka.rş:ılaşınc& 
insanın başı dönilyar, midesi 
ibula.nıyor. 

- Ebu Talibin oğlu seni fena 
korkutmuş ey Ebu Süfyan!.. 

- Bu sözleri şahsen korktu
ğum için değil, Alinin yabana a.
tılır bir varlık olmadığını anlat,. 
ma.k için söylü~·orum. 

- Farzet ki Ali yüz.lciş.iye be
deldir, Hamzayı da yüz kişiye 
bedel tutalım. Mekkeliler, iki 
yüz kişiye bedel iki ada.nı.b. ye-
nilir '? mı. 

- I<Thu Ubeyde'yi unttl.tun ger 

Yazan; M. Zeki Korgun al 

liba ! . .. K:albtıl et ki Ömer ibni 1 
Hatta.b da Müslilmandır. Ona 
!kılıç çekımek cesaretini hangi I 
Meh1ı:eli g&terebilir? Mekkıeden 
göçed.,"'!l MUslüm:mların Medine 
Müslümanları tarafından takvi
ye edildiğini,, elô.n da edilmekte 
olduğunu düşünürsen · mesele 
büsbütün çatalla§U'. 

- Diyelim ki böyle d~ünmek 
te haklısın.. Müslümanların teca. 
vüzüne uğramamak için yolu
muza devanı etmeyip geri mi 
dönelim'? Baskına uğramak ih
timali bugün okluğu kadar ya
rın da, öbür gün de m..,oycuttur. 

- Şüphesiz ki yolumuzdan 
kalamayız. İşte bundan dolayı 
"'ne yapalım?" diye sa.na soru
yorum. 

- Ne yapmamız Iazım geldi· 
ğini her halde sen düşüıımüc:
sündür. DüşUnceni söylersen nıu 
va.tık olup olmadığını bildhmek
ten çekinmem. 

- .Me~ye /bir feryatçı gön
derelim, a.ıyorum. 

E1ena fikir df'ğil. . Fn lm t 

M*S&WSAııWZml 

Tefrika No: 8 

Mı::kkeye böyle bir ~ctam g-ön ler
mck bize ne k<1zandırır? 

- Bu foryatcı, kl'lv.mın bru:;~ 
kına uğramak tehlike._,ıne ma
ruz bulunduğw1u ilfın etsin ,.e 
Mekxelileri imcfad~~ ko'1nııva da
vet etsin. Ba:~:mıa uğı amazsak, 
hep b€raber Meklrnye gideriz, 
uğrarsak vaziyet tabii baska 
t\irlü olur. Mıiı;lüm ınlar, malla
rını knrtanuak i~in gele ek Mek 
kelilerle bvğuşmaktan \'akit bu-
lup 1lrnrvarumız1 ya~ma efü.·mez
ler; beliti de haılbi kabul dmok 
istemiyeıek geri dönerler Ye bir 
claha böyle hit• tesel .. lıılı;te bu
lunmazlar. 

Amr ibru As, bir ihth·at ted
biri olınasınd· n dolayı bu rikri 
kabul etti. Ebu Siify,uı. ket vaıı 
halkı arasınd 11 Za.nız~un ibni 
Aın:r adında bir R r:Iatanı. >bh a.z 
diinyalık ile memnun ederek. 
tezel-Jcn Mekkeyc gönderdi. Bun 
dan sorıı a da M cH bni Anır i
simli birı ini, fü l 'm nl r h k
kınd·t malim t a~ k ti r . yo
la çıl.ar<l. 1 e Atı E>' un ı ·va-

Bedir Yadisi :va.kınlarında bit· 
'kuy.u V"ar~ı. O ha,·alide oturan 
kaoılekr': ıc.:me ,,,ularını 'bu kuyu
dan temın ederler<li. Bir giin 
kwyı.ı.dan su almah'ia olan iki A
rap füzı. keneli aralarında ko
nuşuyorlardı: 

- Makke kcı \'anı Samdan ir'l~ 
la dönmedi. · ' 

--=- Şimdive kadar döruıı!eSi la
zımdı. 

- _Yoksa kervan bir ka.zn~·a 
mı ugradı? 

- Z~mnetnıem. Ebu Süf van 
kurn::ız ve iclarcli bir adamdİr. 

- Fakat hala dvnnıeviuine ne 
dersin? • 

- Bugün, yahut. ~aıın bura
<lan gec:tiği11i görürüz kanaatin
deyim. 

İki Al ap kızının konm:masmı 
dinleyen ve yab ncı oldu~'ll n
hşı l ın bir Arap, söze k'l.r:ıı:ml4(ı( 
lfümınunu hisseder k: 

-- Hnklısın, deol.. Kervan yol
dad.ır. Daha kl!ia. zam· n SOtlra 
buıaya ulaşır. 
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fTDrkiylenin.IK:ıkkınmasmda0 11 ·ı"k 11 SO :E-1 :B:E tL,JE; l (HE sABAH) 
er~I Ve eVeÇI ~Am=er~ib~k=da~~=ı~M=aii=y~V=k=·ili~ni~n~e~y~n~ı~~~aca~r~s~vek~il~~in ~~-n::~.~~~~~~ 

:;:;::~:: :z:~ikK:!.."':n :A~= Alusiyen adalanndan (B .. laraiı 1 inci Hyf•d•) almak istiyen vatanda§lıuınm h y canlı nuf''U o, papuçlar giyilirken 
_, ya yardım lıususu."lJaki arzula- yın· e es~·:cı old gu- gı'b• eml n b ,,. J bazı mjsalkr vererek OsmaDlı ,;,:ıı .. ~ ı·~n~- ~~~ d~ .k. . .ıu en u ı m e- ıu. .. .ı.~1.1. . e 1 o ur 

........... ~ UUtuil ~'U" YICI 1 ısına crktı'ar ntım ve Cümhuriyet maliyesiM lk.etimizdeki ıbilfımum bankalara - ~. ı.urnp incide -eıanayie !niıjin ablm1dığım agık bir ~ ıanla.1ma.ktadir. 1 olan itimatlarının parlak bir mi- ve '1>.aııka bulun:nııya.n yerli!rdeki lerin memlekdtimizin bu parça- 8 u harbin en talihli muhaı-
2 (l] ---o-' !':alini teşkil etmesi itibariyle de mal sandıklarına müracaatla. sının işleıiyle me gu1 ohnayı riplerl Japonlar Mıdvay'-

iftihan muciptir. 'bono satın alabilirler. başlıca oır vazife telfilrki etti H.- daki son acı darbe müstesna. 
VA ZAN: E K R E M R I z E 3 kruvazör! e 1 Japon Kanun, tasarruf l:ı-Onolarımn n~ bi.itıün dünyaya. isbat için g~l- §imdiye kadar hep kw:andılar 

muhribi batırıldı ihraç haddini yetmiş feş mılyon Yurtdaşlarımın tasamıf et- dim. Bwıu böyle bilmelisiniz ve ~~lerinin bir.kaç misli büyük: 

Büyük Harpten sonra artıll 
dünyada. serbest ticaretin 

demode olduğu v.e devl tçiıiğin 
başladığına dair söylenilen söz~ 
ler do~ değildir. 

lırlıiaarlur idare tarzı Kurunu 
!Vustadn büsbütün başka dtişü
nil5le mutlakiyet idarelerinde 
kullanılan lıir sistemdi. O 7,a
n1an kıı:ıllar çok masrafn 'e az 
\raridata maliktiler. Muayyen 
varidat bulmak ıçin iuhısar sis
temi işJ('rine yanyord ı. Fahat 
bunlar ekseı ·ya inhi n bizzat 
kendilet i işletmıyor. Yıne bir 
~ı ~ete rnıtiy.ız şeklinde vcri
:Yorlardı. Biıtıhare ticaret \'e sa
rı yiin geııiı:ılemeı;.:i uzerinc inhı
sar sıstcmi ve l una benzer kn
~rıtlar tamamiyle kaldınlmı: .. tı
caret ve sanayi en geni.!:l b · t er 
b<>sti ıçl'risindc inkısaf ctmisti. 
Bu gedi<>lcme ue huhusi ser ma
:Vc.nin büyümef.1i1 ınuazw.m kud
ı tler ka;;anma~ı muayyen yer
lerde reaksiyonlar yarıtı Ve bu 
reaksiyon neticesidır ki gecen 
a ~rın d<> >'amı nıüddetnıcc '.apita 
listler il..: devlet araı:mı la bir mü 
ııa.Jrn..~cı. devam etnıi~ti. Bu müna 
kaşa cvvelıl ormanlar için bada
dı, sonra madenler, şimeudüer
ler knn3.lla1 için Devlet mi ·<ı
letıneli, fertler mi? D 'illet isle
t cc·ekse bizzat kendisı mı iHlet· 
n:ıelitıir, yok rejı Jı~limlr> mi? 
1'' knt bu mtmakas K ırunu
Vustadn oldugu g·bı, f1 ·vletirı 
Para bulmak diisüuc.-. ..... ı~ le de
ğil, yi!niden sanayi kuı mak, 
Ye sanayii irıki. f tt1 rme i ·n 
ele de~il blısbiıtün b ta ·ıycl~i 
Ve içtimai sebtplerrleıı dn~nyor-1 
du. M:eselü Almany.ı.d. d .,,Jet 
(60) se!ıe evvel sımendıf rle i 
P.atın almağa basladı. M;.ı,u:cıuilı 
buJ:;ün cenubi Almanyatla bazı 
f:iınendiferler fertlerin elmde
dir. Aln:ıanyada ::;ilah fabrıkafa· 
rı, harp gemi teı nelerin.,. ka-
dar sanayi, fertleı iıı lıncl dir. 
A.ınerikada bir (fı'ort) emsa
li na:.cı1l fe din teş bhusune )i"' 

tni ~al te~kil e<lm"!'.:e lmıuı~ ada 
da bir (Kıop). bi tStmensı 
\'e bütün C'msali vm ·~din 
te ebbüsüue davanı . F1anı; da 
barut iııhif'.arı · g- • n Bti ·r k 
Ha rıte.1 çok evvel y ıııt .... ıı ·tı. 
nu, csrırı hnrbıyenin n u ıafo· 
t.ası fikrine istımıt roıy .ı du. 
Geçen harpten sonra .:ıımen li·ı 
feıleıin bir kısnunı bu m_.ı.1le-
kctte de\ let satın , l h. mt 
bir buquk sene soıır t ansız 
:tncclisi ıde nafıa büt :esi uüza
kt're edilirken mazbata uha r
tir i okuduğu rarord,ı devlı·t.u 
~atın aldığı bu şiınenuiff'tl r;n 
nıütemııdiyen ziyan e.,. ıek ol
duğunu bildiriyordu. 

.. . . 
Ş iındiki Harpten ev' el pek 

yakın zaınruıdı:ı. sı)yleııın4' 

olan aşağıdaki sözler bu hubılS
ta daha sarih bit· fikir veıebilir: 

* 30 Kanunvuni 937 de Hrc erin 
f'layiştagda söyledli)I nutuktan· 

Yeni devlet, zrıten bunu udi-
ııı de istemedi~ \ cçhilc ru m tllcc, r 
OlnuJiaC'aktır. Yalnız umumun nen
tnati talep ettiı.i uııı1an ınılletin m~
Eıalsinde nflzım rolünu BÔ ·ıneJ,ıc il:
ticn edecel.t.ir. Yoltsn hıç bir ıın 
lktısııdl lınyatı Hukumctın k ı iye
Ciliğinc solınınf,ı diı5iınıniyccektir. * 15 Nisan 937 de Bı-Ukselde bir 
içtimada Doktor Şaht'ın cıliyledıği 
l'lutuktan: 

Ouarşi, dıktatörlük icl~l ıdııre şek· 

li c.i~ildir. Fakat bugün için ıazım
<lır, ideal alan ticaret seı beztisidir. * 10 Mııyıa 938 de A~rnan ban
kaları toplantmnda Dokto" (Şaht) 
clemı,tir ki: 

dllmt!lll iStenir ki o zaman devletin 
men!anti içın ferdin hurriyeti ve ha
yatı bahis mevzuu olamaz. "Histoir 
ıwcialiste R. F.,, 

Bura.da bcllti Osmanlı impa
ratorluğunda devletçilik olma
dığı halde niçin Türklerin bu 
kadar fakir ve geri kaldıkları 
sorulabilir: 

. Kurunu vuslncla bilindiği veç 
lııle mon:ırsi idarelerinde bütün 
arazi hemen basta kral olmak 
üz.ere aı istokra.si ve kili~enin 
elinde idi. halk uşak gibi çalı
şıyordu. Zaten b,1 z::ımanda si
yasi kudreti eline.le tutQıı idare 
makamının ekmek menbaını da 
eluıde tut...'1.ral• halkı tam:::.miyle, 
e::;ir görme~• menfaatine uygun 

elivordu. Halk bu s1yasi ve ik
tısadi tahakkümün altından 
~a. -ri ~uuri kurtulmak için. sa
hur ve kanaatkar kendi ekme
ğini kendi lrnzaıımak için tica
ı et ve saııayie b laını!)tı. Mo
n ... ro?ı idaresi ha ' huı:ınsi bankıı
lardan lıoı ca ı.f yp JYtra alarak 
sonra veı mcı-mezlik ediyor sa da 
ticaret ve snuuyli eline almağı 
hatırın~.hıa gerirmiyordu. Bu se 
beplcdir ki. Fı anscıda 14 - 15 
ve 16 ncı Loui wmanmdıı en bil 
yiik istibr1:ıt hiiki.iın süı·erken 
ticrı ı et 'e s nayiın fe\ kalftde 
geııislediği ve kııılı'etli b:r bür
juvanın yeti!'{tiğini gi1rürüz. 

Halk tali'lkası scrm:lye deni
len kudretı "linc g-er·iıcı·ek ten
bel, atıl, ar· st0kı a.ı:ıinin elinden 
yalnız arazismi değil, siyJ.si 
kudretleri de alamk idareııin 
başına gcı..:ti. 
Osm.mlı ill1parntorlu~hmda i

se fren!\: memleketlerinde oldu
ğu gibi d(;vlet idaresi için imti
yazfı b:r smıf yoktu. Bu mem
leketlerde olduJu gibi bir arazi 

l:Aristokrasisi bulunmıyordu. Her 
kes için yı..'ga 1e ilk sen et men· 
baı tel5.kki edılen idare mevki
ine gegmek, ve devlet hazine
sindı.:n Jı1lşam:ıktı. Ve bu kapı 
herkese acıktı. Bu seooplc halk. 
tıl!aıet ve samı.viie atılmak nıcc 
bııriyetini kcncİisiııdc g,ör:nwdi. 
Bilakis cievlct lıa7.inesine ko.,tu. 
ım:e zanneder~m Tüık milletini 
son asırlar <la geı i bwı kan se
bepierin başlıcası budur. Bu dev 
lec hazinesine kosuş, fikir te· 
.. ebbfüıünü öldürdii. Halk daima 
hazineyi elinde tutan idare ına-ı 
kammd~n ekmek i::;tcmek zorun 
da kaldı. Binaenulevh k!iebbüs 
sahlbl olamadı; zeııgin olamadı 
:-.•e fa ki:- kaldı. Fakirlik her ~e
ye manidir: Okuyamadı, cahil, 
6ıhlıatsıı. bakımsız kaldı. Nü· 
fusu da çoğalma<lı. 

Yalnız Osmanlı imparatorlu
ğunda g,.yri mlislimler kendi
lerine devlet kapısı kapalı oldu
ğu için, ticaret ve sanayie atıl
nıağa mecbur oldular. 

.Abdillhaınit devriııde kapitü· 
18..-.yonlara rağmen, İzmir, Sel:t
nik. Trabzon, Samsun ve bilhas 
sa İzmirde kozmopolit sermaye
nin bilyi.ik hal'eketler yaptığı ve 
bu söylec1iğfo1 ~ehirlerde gayri· 
müslinılel'in bütün refah içeri· 
sinde yaşadığı görülür. 

Mesrutiyct inkılabından son
ra ise bu iııkıHlbı yapan par:ı
ı:ıız münevver sınıf siyasi kudre· 
ti eline gerirince, o zamana ka
dar.- u1.ak l~alclığı lüks ve ze,ke 
karşı kendini tutamadı: idare 
mevkiini bir servet menbaı ad
detti. 

lira olarak tc>s:b't ettii!'J. cihetle tikleri parayı ernl.ll ve cazip bir bu topraklama Macar olmıvnn lugunde zengin topraklar ele 
Anlrn.ru, 16 (Radyo Gazete- ibu haddin tecavüziın~~ meydan şekilde işletmeyi ve bu suretle haşka bir devletin, b~ka bi; e- geçirdiler. 

si) _ Japonlarm Alusiy n ada- verilmemek üzcro bugünden iti- zati nıenfaaıilarını temin eder- melin ycrl•bileceğini 'bugün ~ Son,_gelen haberlere göre, Do-

l baren tıı.sarnıf bonoıarınırı satı- :ken ayni zamanda.. Milli Müda- dil~in ...... 1·ıece"· olanı-- b" so· _,_ gan Gun- memleketi çocuklan 
arına yeni Çl•karma ynpnıa.J.an .. ı. l f da h • "'~~uu ıK uu· .... iCol.C" -,,. 

şı, ancı-. evve ce ihraç olun:ı..1 aa.yn iz:met etmeyj mlım· rimi senet ittihaz etmelidirler. şjmdi de Ingilizlerln Sıngapur-
tahmin edilm-ektedir. Japonla- •bonolardan vadeleri hulfll eden kün kılan tasarruf bono.lanna Ben bu meıajelr.etıe yaşadığı- dan, Amerikalıların Korregi
rın Müttefikler& karşı dnha. ağır miktanu tekrar piyasaya arzı şimdiye kadar gösterdikleri bü- mı, bu topraklar için, Macar <>- deor kalesinden çekilirken de
da~beler indirmeyi kolaylaştır- suretiyle devam edecektir. Bina- yük rağbetin bundan so11ra da lıı.n Transilva.nya için y.asadığı- niı.e attıkları altınlan çıkar-
mak maksadını güttJkleri, Alu- enaley'h tasarruf bonosu satın devam edeceğinden eminim. ımı ve bleceğimi isba:t etmek üze.. makla meşgul imi ler. Hulasa 
siyen adalarına yapılan ihracın re bur ya geldım.." h?r. bakımdan talihleri y.tver 

bir şaşırtma hareketi oldufu kn- R harbı" Af k h b B k-:ı:.. g dıyor. Bol toprak. mebv.u pet ~ u sya . . aşve •uu.1 nutku alkışlal'l:ı rol kavnakları ve s:ındık sandık 
bul edilmektedir. Bu haıeketten rl a ar f karşılanmıştır. il çil nlbnla.r 
maksat, Amerikan kuvvetlerini - IJrr.ş tamfı ı iııcide _ _ Ba.ş ta.ro.fı ı in.elde_ Fal . 
cenuba ç~kmektir. Attu ve Lis- dır. Ruslar, Donetz nehrinin a- Gazala mevkiinde mi.idafaada Ak"enı·z h!lrn•Ka11 Bu fa.katı izah etmeden ku· 
ka adalarııun strutejik ehenuni- Fıldığım yalanlamaJı:tadıı'lar. bultman İngiliz kuvvetleı·i 1-1,5 u ti Ü a mara iptilasilP maruf nük+-edan 
yeti büyi.ikt;ilı'. Bu adaların is· Hakiki biiyük taaı ruz henüz tümen kadardır. Rommel tecrit - Baş tarafı ı incide _ lJ:r arkadaşın daima dilinden 
gali, Japonya ile Rusya arasın- b:ı0:laıııamıştır. Bunun birkaç ettiği bu kuvvetleri muharebe diisürmodiği şu söı:leri tekrarlı-
da harp çıkars:ı Ala.o;ka ile Si- gün~ kadar başlarn3.sı ınuhte- !erinin üzerine atılacaktır. Rom §am Akdenizde son bulan müş- yacağız: 
biryanın muvasalasını kesmek nıeJ rr. Bazı mahfıller bu bil- mel"in elde ettiği bu muvaffaki- terek deniz ve hava lıuyük çar- - Çucuklar, insan pokerde 
ba:kımıncla.u mühim rol oynı'l•a- yLk taarruzun 22 ı{atlranda yettcn so.:ıra han!!i ta.rafa iler- pışınasının neticeleri üzerinde kanuıdı,ğım. kaybett4,"iııi oyıın-
b·1· J b.., , lı - k · 1 ~ geniş ölçıide müessir oln1l''"lar- dan h ı ır. Bu adalar, Ai>yaya en •Li' yncag1 anaatıııc edirler. liyeceği belli değilse ele Alman '° sonra erkes dağılıp kapı-
yakın Amerikan .adalarıdır. . Maliimdur ki, 22 ha.ziran gc- komutanı şu iki şıktan birini dır. Doğudan ve batıdan geldik- dan cıkaı:kcn anlayor. Oyunun 

Çen S "'ne d R l · · leri bila.iıilen iki büuü1 diicn1aı1 d a~•· k Aınerikrılılar her tu"rı·u· ı"htı·- · ı.:; e ~usyaya caı~ı g-ırı- tercih edecektir: J ~ v.:unı sırasın ..w::i azanca ba-
sil h ı.::t b' b 1 kafilesi daha ılk haııeketle : sı- k · mali ~özönüııde tutarak JanrJıı- -s en arc.ıili ııı ır aş angıç ta- 1) - G::ızala<laki zayıf kuv- ıp_ fre\ ınmcnıeU, ltayıba rokıp 

~ ı~· · rllıı· oln L rasında denizaltılarm117rn t~aı·- 1. n-.:1 ları bu advlardan atn1ak, onla- mşı.u. vetlere yJklenerck bunlan im- ......... - yerı.nmeJ".ıe 1 • .L>t..-uiğim gibi ka· 
R .. ... ili k. "S" ruzlarma u.i!r:ımıslardıı. Du.·:ıı· ?.- k 

r:a btıralar""' J'apt1 ...... 1,.,m". k ı'çu· 11 oyLer yor ı: 'wa~1:opol ha etmek, 2 -) Gazaladaki kuv "'" - zı:nç · yıp meselesi. pabuçları .......... ~ • ... ' " mul"tt be · l ~ı t b' · ·· ·· ı altılanmı'?. C:belüttanktan '"ı>la ı b 11 '"·aV'l'""'1'lcrle de\•amlı taarruzlar .. "' sı arJ:.lı e ır esı goru - vetlcri şündilik bırakarak asıl k d'" J gıyeı· rnn e i oluyor. 
ı.c JJ ... '" n1em·s "dd t· b lm L Al çı ·an u~man filoswıu 1mensup Bi 1 h yapı'-·orlar. ı.,. sı c ı u UŞtUr. - kuvvetler üzerine vürümek ve ilti . n emı ey Uzak Şarktaki 

"' mnıılnr burasını almak icin son Tobruk'u ele ge"irmek. .. Aske- • gemiyı torpil!emislerclir. l3 haı-ekattan J'a.ponların kii.rlı nu, 
,_. t ~ a· l " .. haziran günü, ild küçük krn\•a- ı.~-Amerikan Krtniarı un- gayı e · saı-ıe ıyor ar. ri müşahitler, birinci ihtimali yoıu;a zararlı mı cıkacaklan, 

.. :- r So\~et Do ~· ·'- zör ve bes muhri·~ ... n ibaret ye- ,_ , .u.araya ~Jzktı .,, nıw.ma.sınuı .s.aruuın daha müsait ve ekerişli gör- V"" ~urum- müptelası aıkada.şıo po· 
Mo,,,V.ova rad,•osu, Karalleniz- mektedı"rler. dinci deniz tümeni Cebelüttank- hr döııu··c·· d ld w "b" 

V" "'i1ıglon·1 .. - "--c ... ;ka b.ılı- J · ta Malt d · t ı d.. · .,uıı e 0 ugu gı 1• an· ....... uu.ıı .l:).ll! .... • <l~ki Sovyet filoauna mensup ' n ayn °:p·u yo a an uş- cak pabııelı:.r giyilirken belli o-
riyc nazıdığuuıı bildirdiğine gö- kuvvetli birliklerin pazartesi Vişiden bildirildiğine göre. man kafilcs•ne şiddetle hli um lacak. 
re, Amerikan kuvvetleri, Alcou- al!'..şamı alelfr.cele Sivastopolun Rommel, kuvvetlerinin büyük etmiştİI'. Kafüc iki kruvazör ,.e !ster misiniz Amcrikahlarl:ı 

·u "<l · d ·ıa·ı·'- · · bil bir kısnunı Tobruırn do<Tru çc- 12 muhıipten ibaret sauıcu üs- 1 tiennes adalarının en ucunda "'U.· ınıına. gon erı 1 ut:rını • ~ J ngilizl.er sulh masasının ba<n,.. .. dirmekiıecr Ba.lakl , :ı....::. virmi tir. Elgazalada bulunan tiln bulunmasına rağn1cn, sun'i ... ~ 
bulunan iki. ~-"··ya "'yak b.,,...,.., ı.,, • ır. ava ya :u4- 1 .1. 1 . d . . oturduk1an '\~kit Japonların 

a.u.;;ı <:<- ,.....,, .. ., k te l ı ı · "'·- v n2 ı ız mvvetlerinin ı:rerilerı· ke- sıs per esı ov:orısine mzlenmiı:ıı ve un pe en e cı LU.Wall agır top- " ~ n- n• ~ denizden cıkardıkları altınlar-
olan Japonlara karşı taıırruzla- çu bataryalarının fasılasız bom- silmis bulunmaktadır. Kahire- dağılnuştır. Çatı'l~'ID1a e."mastn· dan başka lıu paralnnn ,rüzda 
rına devam etmektedirler. b!l.ı'Clınumı devam ediyor. de vaziyetin ciddi olduğu kabul dn bir düşman kruvazörü Eu- yüz fa.izini de istesinler ... w 

Alınan malumata göl'e, üç Harkoi Oephosinde edilmektedir. geni di S:ıv-0ya ve Montecucculi 
H Tobrı w o ı....~.J:- gemilerinin teksif edi!mis n-kruva.zör, bir muhrip, bir ooı}· arkof cephesinde muharebe ıguıı cııuvıı-r-li tcşi k::ınpsında iSP..bet almıs ve 

çeker ve bir taşıt ha~nıa uğra- yeni ve şiddet bir safhaya gir- Geceleyin alınan haberlere infilak ederek bntmıştır. Mtth· 
tılmıştır. Bazılarının hasarları mıştir. Almanların zayiatı gitgi- göre, Tobrugun c,'<'nup batısın- riplerimiz iki düşman muhrrbi-

- de artmııktadır. da şiddatli tank muharebesi de- - ·11 
agırdır. RnsJnı• bır· ''Ok noktal"rda Al· tm •-~~..J:- nı torp1 eınişleıdir.-. 

...... <• :. .. vam e e.r1:ı.t::W.r. Akroma bölge-
maıılan geri aimışlardır. sinde Mihver kuvvetleri sahile Mihver hava kuvvetleri düş-

Uza·k Doğu 
harbi 

- Btt.'} tarafı 1 incW~ -
Diğer cihetten .Japon kuvvet

leri Hankeu'nun ınombaı i.~tika
metinde Yangçe nehrinde. G::iir j 
liman olan Şasi dolaylarında fa
aliyete girişnıi§lerdir. 

General Mac Arthur umumi 
knra.rgMıından bugiinkü ~alı 

tebliği ile Darvm'e yapıldığı bil
dirilen düşman lıa .. ·a akım, 19 
ı)Ubnttan beri yapılan en ağır a
kın olmuştur. 

Amerikan uçaklan 
- Baş taı-afi 1 iucide -

lar tarafmdan A vrupaya yapı
lan haya harekatının ilk teşeb
büş ol<luğıınu söylemekte ve 
bunların artacağını ilave eb111ek
tedir. 

Sivastopol müdafilerine yar- vararak İngiliz kuvvetlerinin m1n kafilesini cl:ığıtınak sureti
dım i~in K:aradeııiz filoauna men arkalarını kesmek için gayret le çarpışmayı dcEteklomiştir. 4 
sup deniz kuvvetleri stiralle çev· sarfeimcktcdirleı·. . gemi tutwıturulmu.c; ,.e lıatırıl-
rilmiı:ı bulunan limana g-ııderil mıştır. Bir .,,,,.+-ot gemisi de 

~ 0 - ' Almau Tebligvir'1 ~ 1
"' .... nıic-H.. ~ ateşe ı:.'erilmiştir. 

~ · Alman tebliğinde denilivor 
Vişiye g-Oı-e, Von Boole ordu- ki: "Gazala mevziini tutan· İn- İskenderiyeden gtı.Ien ~ a 

lan Harkofu şimalden kıskaç giliz ve cenUJl Afrikalı kuvvet- biiyük bir diişma.n ka.filet<..i. Eae
altm.a a~ olan Rus kuvvetle- ı · T denizinden ve şimal Afcikad~
rini tamamen mıtt.:. ~ı .. 'IYHr. 1 erm ob:mk ile bütün mm•asa- ki üslerden havalanan bomba ve B· ı·"cı müııalraleieri kesilmiştir. torpil ucakları tarafuıdaıı taıır

Hindistan isUkralini 
naıı edecekmiş ! 

a ı aıı ta.arı uu ....;ı_ tt.., 1vıın 
tlinıenleri dün ak!iaına doğru ı:ıu -rıı~ uk"I'anuı5tır. 
mevzii de1mişlcrdir.,, u ""~11"'~"n bir muhrip .ba-

tırılınış ' e lıa.qka aı-ı.ı uu. ı.~;;- :.,.., _ 
• betler olmuştur. Havn savaşls-

. llQurur Uçaklarınıız<lan biri üssüne d5nJkl•ncı' htımnt ka"111"' f rında Spitfirc tnıhrip adilmı::;ti.r. 
- Ba., taıv:ıfı 1 inci.de -

Hint milli kongresinin iş ko- -Ba.ş fa'rafı 1 indde - memi9tir. 
· · A el veya daha a=!!ı hamurdan A 1-no.n '.JlabtiM nut&--:i, zad - Nohrtı - Gandi ,,,,,..~ .,.,_ ro-

görüş~lerinin teferrüatmı mü- mamul olan kağıtlarını beyan- Alman husu.si t:OOliği 6UJUl: 
naıkaşa için 4 temmı.mia Ward- name. ile en büyük mülkiye me- A.ıkdenizde Alınan hava 'kuv-
lıada toplanacaktır. murlarına bildireceklerdir. vetleri te{jkilleri ve Alman .deniz; 

İngilkııre ile Münasebetler Evvelki kararname ile Mat- birlikleri İtalyan deniz Ye hava 
Kesil~! buat Umum Müdiirlüğü tara- kuvvetleri ile işbirliği halinde, 

Tokyo. 16 (A.A.} - Domei fımlan tahsis olunan kontenjan- İngiliz bahriyesi ve düşmanın i- 1 

ajansmtn bildirdiğine göre, !ardan kağıdı olanlarla bu k:ıra- aş.e gemilerine ağır darbeler in-
Bangko'k'da toplanmış olan rın na~indcn evl-el bu gibi il- dirmişlerdir. 
Hint kongresi, Hindistamn istik~ ğıtlarına. el konanlar beyanname İtalyanların bildirmiş olduk
Iitl ilin ebmeslıti ve hemen İn- Yenni~ ecelderdlı'. Beyaımame ları gibi Atlanf:4cten gelaı bu,· 
giltere ile münasebetlerin kesil- Yeı-eeekler kiığıtların nev'ini, gemi kafile.sine kru:şı büyük mu. ı 

Bir Gazeteye Göre mesini istiyen bir karar sureti: miktarını, nerede bulundukları- vaffakıyetler dı.-.ında. büyük de-
kaıbul edilmiştir. nı. hangi gümrükte bulunduğu- niz :kunretlerinin himayesinde 

INcvyork, 16 (A.A.) - Bı it: Hindist.aJida harp faciasının nu yazacaklardır. Mülkiye ıne- İs'kenderiyeden gclme'kte olan 
Nevyoı k Times gaU"tesi ya- önüue geçmek için yegane çare nıurlarına verilecek beyanna.mc- ıbaska. bir büytlk gemi kafile i 

zıyor: budur. leı' Mııtbuat Umwn Mildürlliğ-ü- de iınlıa edilmiştir. 
"Amerikalıların Roınanyayn. Oripp1'tn Söderi ne gönderilecektir. El konan 13 hazirandan 1..'5 hazirana Jta-

haılbin Hğırlığıru duyurmaları Lontlra. 16 (A.A.) - Sir St:af, lbu-kiı.ğıtların bir ay zarfında sa- dar Alman hava kun-etleri , . .e 

iki ticaret anlaşması 
- Boq tarafı 1 hwidtJ -

kuma dengi, naftalin. kliktirt, 
demir ,·aril. 1..undımı için tah· 
ta. orak. tırpan. kendir roy:ms 
lllakinesi, 3e\"lne patates tohu
mu. ınıa:tihaa mürekkebi, pencem 
camı \e camdan mfunul es-a.. 
sülfür dö kar.bon ;rıöi kim~ 
müstahzarat \C anelin 'boyalar 
gctirilecektiı. 

t,,ri!:- lk ıAala&ma 
Mec.lıs ruznamcsine alınan 

'lfilr.kive - İsviçre ticaret an~
ın asma uöre, mübadelere:t satı
Cllllı nıe. faatine nasıl uygun 
crcı.Jir.ı:r,p •• u.su.::ı -4-lroc:,_ vaJıu1 
ser~t dövizle "ff"'llacu·ırur. L-

.susi tc'l'ka.o0: usulünün tatbiki iki
an{l!ıılekette s l:ıhiy tli ma"k m-
1 ıruı milteknddem müsaad('len
ne tabi olacaktır. 

B@mhardıman mt, 
akrobasi mi? 

Lil.ndra, 16 (A.A.J - 1LıV8 
N ez.aretinin m:.:1ıiğınde kay ledil
aiğiııe göı e lınzimnııı on ikinci 
C'mnart~i günü öğ1e üzeri sabi) 
senci ine maısup Beaueighter 
tıpindc biı· tayyare Paris üzer ·n..
de a4ıaXtan ucmuş ve zafer l:a· 
kının Ü7.ernıe .bir Fransız b.ıyra· 
ğı atnustıır. Tayyare bundan 
onra :ki balıriy.c nezareti hl· 

nasma \'.erle.<re.n Kmı or<l uıe~ 
damndaki Alman tne'\ l..i k ıman
<lım.ığı•u top ateşine tutnnış., 
baratt ıkinci ir avrak atın 
ve aıili!llı?u üı uue drfnmü<jtür. için yalnız sekiz gün ki.fi gel~ fort Cripps, !JU,nlan söylem.iştiı : ttn almacağı Matbuat Umum deniz lm\7\ etleri wpyekfın 56 bin 

mi~tir. Uçaklarımızın havalan- "Hindistanı harp ortasında :Müdüdiiğünden tahriren bildiril- tonilatoluk 4 kruvamr, 4 dest
dıkları i.i.s şimdiye ka.daı· bir sır teı·ketmemiz katiyen b::ı.hia mev mediği takdirde buJı:ağıtla.nn sa- ro~r, 2 karakol gı=-uisi v.e ô ti· 1 

olarak kalmaktadır. Uçuklannu- zuu de-ğildir. Bi:cim Hindistan- tı§ı seı·best olacaktır. Satın alı- es.ret genıisi batirmL,,.-.ıln.rdlr. Bas- ing:fr1.l~r :su~u~ or 
zın lıedefleıine ulaştıklarını ve da kalmamızı amir bulunan rey, nacak .kağıtların değer fi:yatlaıı kaca 'bir detroyer ve sekiz tica- İ.11gfüz kaynaklı rı, bu AkM-
her birerlerinin dörder ton 'bom- em.peryuliırt. se.bepler dt'ğil, st!'a- elde mevcut vesaika istinaden ret gemisi de torpille ve y.ahut uiz mu1ıı:xe ·fJl n.kkmda maH't
ba attıklarım bilmek yetişir. Av- teji:k sebeplerdir. HindL~tanın isin kendilerine tevdiindcn iti- kayıp telakki olunacak .deı-ecede mat 1".E!mh"<ııitu·. lngili.z tobliği. 
rupa topraklarındaki düşmanla- braim için ve müttefiklerimiz i- haren on be.ı gün 2'.arfında ma- ciddi hasara uğramıştır. sadece ka.filel"ti.n harn hii tan· 

TASHI H - Feriçilik ve Dedetc;llik rımızdan birine ilk ciddi darbe- cin çok ı'büyiik bir önemi vur- halli Murakabe Komisyonların- Aynca 6 harp gemisi ve 6 ti· farında IJt"k bü_.<ı.ik z rar gömıa-
hakkınduki bil'inci ınnı.aıcmizdc 4 yi indirmiş bulunuyoruz." dır." en btyin edilecektir. caret gemisine de 'bomba ve diklerini bildirmektcdiı. 
üncii paragrrıC §'U sekilde olrıcaktır: •••••••••••••••••••••••••••••mı••••••••••••ııİll•m-••••m••••••••• .... -'891"10' ımwna 
"iktı~at Vekilinin şarnpçıltk hak-
kındski beyanatı miinasei.>etiyle Ve- Bir çok demiryollan, t e 1-j r ... deg-elmistir. Bu ri!lyetin bodi 
kilin du~üncclerini d"ğru bulmum. g raf 1 ar, mektupplar, ha-

1 
== H 

1
. N T Es R A R 

1 
== ·~ başlı Sl:!'bt>plerındr~ biri bir mi.o.: yır mu··e"'Se"'"leri v_u·· cu.da getı.r- fY1 l ne"'-rlık h-ıss nd4 n ·ı..--e• ır v• De,•letçillğin ı:u mahzurları lı:ıtırıma "' "" ı..u:ı , " ua.ı· ~ 

dl.irı· meydandadır. Iiıgıltere Hın İı1gı·ıteı · l1en1"'n hemen ı"lk d,..f.,.; 
C!eliyor.,, Düzeltir, öziir dileriz. ~ "' .....__ 

distandan milyonlarca milyon- - dlaıın'k si ı:aae~ne lıissiv-&tı bu~ 
lar çekmiştir; ama Hiııdistana rada kanstırnustır. Bu· minnet. 
birçok medeni tesisler bahşet- le Hın· t ordusu? Bu Ü" v. üz bin . 1. belk" b·- b"· t·· B b k . tarlık ınd n doğ11yor: 
tiğini de kimse inkiir edemez. ·~ memış ır; ·ı mı u wı geçe- garpta om ay mer ezı, cenup· , 

8 
_ 

"Ferdi tescbbuse gelincu, o her za-
tnan hayati ehcmmiJicti haiz ol- (1) Birinci ya::. 15/6/942 
ltıl,\1tur ve hfıtcn de oyleclir . ., Pazartr?.si gii,ıkfl niislumı.ı.;;da 

* Yawrk çu müt.'\leadadır: 

"Fl!dçilil,le devlctçıJigın ikisinin 
her lıangi bir zamanda yalnız bir is~ 
til.amete gitmesini dol:ru bulmam. 
};::ğer mi.ıtcşcbl:ıis, cncrjılc fertler ol
tnnzsa kuvvetlı de\ let olmaz. Fı.>\ lm
lfıde tcnıkkiyat her şeye rağmen 
l\\Ute~<fübis ve s best sLtemac çalı
llıın insnnlor t afından vucudn ge
lir. Egcr devlet trunami}le km'V<:tli 

oı. rıık bu fertlere i titmt vnzi.fesi 
örtnez ise, hayat şeraitinin bir had· 

<l n a§a&'l diışmesıylo e<ılıalct, sefa
let, hastalık içinde fert i~n ne hilr· 
r· et, ne ı:atan h p i aslı olmıyan 
l, !Iardan ibaret kalır. Di er taraf
t l rlevletin tchlll eye gırdigi oylo 
ı- nlar olrıbılır ld o zurnan umu
rnı hayatın garantisi için fcı Ucrden 
;, lnız menfaaUerlnin feda edilmesi 

l h.ıJ Uarının ve haıti feda e-

çılwn4.,.rfiV'. 

Avrupaya ilk tren 
(8 .. ta"•ft 1 inci Myfada) 

neye bir tren kalkacaktır. Bu 
katar, dahili trendir. 

Tarifede değişiklik yapılması 
mevzuubahis olmadığına göre 
dahili tren her Sa'ba.h Sirkeci ga
rından 8,35 de, Avrupa treni de 
her akşam 21 de hareket ede
cektir. Köprüler yapıldığı için 
Avrupa yolcuları, Babaeskide 
aktarma yapnnyarak Svilingrad 
yoliyle Sofyaya kadar gidec~k
lerdlr. Avrupa yolcuları Sofya.
da aktarma yap:ıcaklardır. Tür
kiye - Avrupa doğru katarının 
adı (Direkt Orvan) dır. Katar 
A vrupada.n §ehr.imize her sabah 
6,5Q de gelmi~ olacaktır. 

Bugün Hindistan, bclki hiç bir kişili_k ordunun ancak yetnıis miyecelı:tir de. tn. ve şarkta Ma.dras araBlncla '1 5ı yılında yaui ~iyn.11"{& 
yere muhtaç olınıyacak kadar bini fngili7.dir. Bu ka.d.a.r büyük l.;tc Cemsidin Lion yolcuları· iki yüz elli bin kiluınetre mu- rin nıütlliş bir ısyanı sıraların.. 
sanayi tesislerine suhiptir. MU- bir müsteınlekenin bu derece nn Ycr.diği konferanslar böyle rabbalık bir saha vardır ki, bu da İngiltere fena bır vaziyet• 
yonlarca Hintli h8fü sefil, peri- zayıf bir memur ve askerle ida- devam ediyor, fokat ikide bir Fransa.nın dörtte üçü kad.a.r bir di.i;;tü. Bn baslangıçta mahdut 
şan cahil, hakir olmakla bera- resi dünyanın en büyük muvaf- Ferhudın veyn H8.ş min sualle· yer demektir; işte Haydarabnd bir ~evrede kalıJ ordu. Fakat i~ 
ber milyonlarca Hintli de mü· fakiyetlerinden birini teşkil e- ıile kcsilivordu. Ferhat bilhas· NizamJıı{ı burasıdır ve bunun se Bengal ve Bomb y"daki yeılii 
nevver, ali tahsil görmüş mü- der ve i§te İngiltcrenin kudreti, sa bir güıi idare edecek olduğu hükümdarına. Nır.am derler. askerler de kar.ıs n a Hindi~ 
hendis, sanatkar, ilim adamı, azameti, kabiliyeti bu rakam- Nizam devletlerinden birinin "İngilizlerin Nisamiı:; Doıni-ı tanda İngiiiz hakimiyeti sar ı1 
doktor, mimar olmuştur. Raca- larla daha iyi görünür. İdare iş- dclılletine ait malumat istiyor- '11ion dedikleri bu mtilk miista- maya baladı. 1. sarnn sarmu;tı"i 

f t . · · lerın· deki tek tUk bozuklu~a, du kil ld - · · 1ng·ı · Iar Avrupalı kıya e ıne gırıyor, ~ · sayı ıgı ıçrn 1 eı·enın "Bu ı.azjy t karsı ııda mer-, 
Londrad:ı. okuyor, piyano, resim yanlışlara, eksiklere bakarak - Huydarnbad Nizamlığı Iıı- müttefiki addedilir. HLikümdar kezi Hint, lıcl Hayda.r:ıbad Ni-
.. w • t b'l k 11 nıyor hükmetmemeli. Daha vakın bir crı'lterenm· ınl··ıstakı" l olarak bı h~zretlerı·, lndı"aıı Seıvıce T....._ ogrenıyor, o omo ı u a • " b • " ... ..- z: mlığunu to.vrı ne olaraktı? A· 
Hindistanın esrarı içlerinde im- taıilıe kadaı· kuş uçmaz kerı~·an ıaktığı lını;alidir. Bu de'lilct !n- ops, men hu bir orduyu bcs- caba burada t kil edilmis ola~ 
lıyor, uyanık, i\:\'l'Upa medeni- geçmez bir diyar olan Hindis- giltere tarafından en ziyade mü Jer. para r, "\er0ı t h:siı C· yerli oıJular 1 asıl ha cket ede--; 
yetine ayak uydurmuş bir Hin- tan belki baŞtan başa bir ma- eandeye mazhar olan ve zahir- der, pul cıli: rı . Bır kelıme ı1 c kleıdi? Bu oı'dulıır miiltim bu" 
distan doğmak üzere bulunu- mure olmamıştır. Fakat orada de en çok istiklaI haklarına sn.· !n riliz m likfmes niu oıt. srncln 1 U'"·et '-~· Jröl edı'yoı•ln .. dt. ,. -~-
yor şimdi medeniyetin her vasıta- lüp olan IDnt hükfımetlerin ~ n Nı~ d \'leti, kru d mı v. l.M u ~· .fi!;J. 

~'İngilizlerin Hindistandalri sınclan istifade olunııınktadır. dır. Yalnız Nepol'deki Hımalıı.- türlü kıı)ıtt n ~ d~ dd ba bunlar sivah"ler e birleşecek 
yedi yüz bin şehir, köy, kasaba- Oradaki açlık, isyan, \•eba. ve su ya vilô..yetleri, ki Çiu hududu ü- İngiıtera de ht:r rlıi 'ılık - leı mı. Yoksa onlara karşı mı 
yı idare için kullandıklan bir baskınları gibi felaketler ezel- ?.erinde ve Tibetle yanynnudır; ri öı live ek te ı eı · alın h re -ete erdi? Onlara: 
milyon yedi yüz bin memurdan den vardı. Bunların önüne he- biraz daha fazla hukuka sahip- kusur etmeks zin Nızamın ka ı lıarek te geçtıl r 
yüzde doksan be~ yerlidir. He- nUz İngiliz medeniyeti de ~ tir. Şarktan orta Hindistan ile 1&1 ne sen ler<l n b ıi rı :vet e- <Arkası 1\-.a:tl 
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Çarpunba IUDU .aat ll,30 da puar 
deli HOOO lira olup ati teınin b. 2100 ll 
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JDis)'onuna ıelıneJeri. 

• • • 

21 

Aealıda )"llZlh etlerin kapah zarfla l leri 8/7/942 Pazartdi 
nil h1z.alatmda )'uıh aaatlerde Enwum As eri tın alma JuımAQ 
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