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Rusya Rumanyadan 'Besarabya 1 alıyor 
• 
ıye ve 

Müttefikler 
MDttefiklmlz lngiltere, TOrkiyenin bu
gOn için takib ettiOI hatb hareketin an 
mDnasib hattı hareket oldu§unu tak· 
dlr etmektedir. -----

. Hüseyin Calıid Y alçı 
Bttyflk Jlll.. 

MecURiııde vulcu
cev&ben, bvbin 

aııııaaı ka.r'IJ8tnda TUrki-
. . . ve bOJrl\meön 9 .,..,_ . .,..,~_,,_,_ 

izah etti. ll'll -
AIIJI~ mnahedename

maddesi mucibince 
Avrupa devleti ta-

. birine 

bulur da buaun 
deiıiZde bir 
nrtdye tm..a

Yanhm etme-

·-~ atidumda tnıluıwl blittbı v kulla.nm&yl ta-
ahhtid eyJ.emietir. ltAJya tan.fııa
dan böyle bir tecavüz Vukua 

· ve Akdenizde harb ztıhur 
. Binaeoaleyb uµıahedena -

Rumen hükômeti Sov
yet taleblerini tedkik 

ederek kabul etti 
SoVyetlerln Besarabyayı işgale ba,. 
ladıQı, Köstence ve Tunada üsler 

lstediQI 
bildiriliyor 

Rumen kralt ltal
yan ve Alman elçi· 

lerile görDştli 
~.'l'l~---
lyi habea- -- llllllQDerdeD. 

gayri resmi ilUNtte ~
ne göte, Rumanya blltlbı Be-. .. 
rabyayı ve BukomiamD. KUd 
mıntaknmı ~ ldrl:iiine 
terketmeğe karu .......tetir • 

.....m~buı.dd 
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t(brtı jardun etmell n.zifesmde 

~~~--Japonya ve Fransız Filosu harbe Münak~lit 
Jımgıcmdanberi ıttihaz etaıi§ Hl d • • ,,. V ki}• 1 • d olduğlJ "barb hanci,, baJunmak n ıçını d :J k . e ızmır e 

nı dt!"°;!.ı!-: T k h, .. k
0

,. ..: h evam et.J,.CCC AH Çetinkaya Demlryol· 
uıQ&hedenauwwi o yo u ume... a- ları bakkındil ...,....u. 

~Da"~. ı~rekete geçmeğe kat:i Fi/onan en mühim kısmı Ka- . buıand• 
harb harici kalınıt surette karar verdı hmir, ~ CA.A.> - 8ehrimt. 

i@ale zaıu.nım ee mil· b/ k •• .. f [J d4" bulunm.a.Jrta olan lltb)akal&t 
~ aya bırakmıştı. Tür- KmtPon& 27 (A.A.) - Reu- ZQ QR ~ a USSUn 8 V QSl 0 fl Vekilimiz. Çetlnbp clDıı öi1e _ 

aziyeti de az çok fark- ter: den llOL"B. bam .,.._. kabul 
lir bunu hatırlatıyordu. Fa- Japaalar hareki.tını Kong- Nevyork. 'J:l <HusUld) . - P'ran- tir. :tramas donanmammn bu J...;;c. ve daha 80DI'& makamla • 
~ '~~bed"?ameııin ikinci lrong hududu boyunca tewie de- aız filosunun en mühim cüzö- hareketi ~ bttyıik bir ;;;;, valiyi, me9'ki komutam-

ttUSYA 
ı.e.11.,.· 

l • 

~ NSACIA8VA iU~ TRANSİlVANVA HllllJJOIRUCA 
M 1 N TA t<ALAQ 

'R»st ,. lmdatlul ft) ~ ..... ,.. 

olan uulabd pt.erlr ...... 

Milll müdafaa mükeHefiyati 
kanunu merlyıte giriyor 

ferberliklerde her ıahıs tayin edilece 
ihtiyaçlan temin ve istenilen hizmetleri 

yapmağa mecbur tutulacak 
,_ ~&irun sanb ahkimı kar- vam ediyorlar. Batıdan gelen taınlarımn Almanyaya karvı memnwaiyet uyandı"™'*1J'. m belediye ve parti nıılalerini 
~ rean:d bir izahata ihtiyaç &ıdl mtıfrezeler bu sabah yanm uıücadeleye karar vererek Ce- Nevyork, r1 (A.A) - R4N- ziyaret eylemiştir. WnaJralAt wlkelleft7ed n-ı••w. dal!' • .............,. w""o• h 1..._ 
bisMtJU*Wi tabi! görülmek icab edum doğu ucunu ilgaJ etmiş- belUttanktan geçerek Kmb - ter: Gazeteler, Amerlkamla Vekilimiz vekileti ı"lreduo e. Si Veldller lleJeU tarafmdlıla ~- a. d PM-

ed... [&onu a oııtOU uhlfede) l&ııkaya vardJb haber almnuo- (lonu a UMG eü'fed•] den muhtelif ilJlr balrkında t. meye CÖft ....,..ı veya lmmJ MlenertlldeNe aleMde ~ 
~ Tllrldyenin Di- mir gazetelerine Japbb beya - larla tmaia ~ bötfıln ukert lhtl~ ve hh ı dbt 

;:~~Alman ordusundan Bul .. =~7.?E:.; ............................................................ ::~.~ .. :~::~ .. 
rek iWı eylemietir. Çünkü mu- kara ve lstanbul bava meydan- SABAHTAN SABAHA: 

§:~?:§ gar ordusuna selim :n~;:= Dursun efendim! 
=k~:r:.;:nm:il•!:\:: Alman başkumandanlığı Nöyyi sarayının üs- Petrol, benzin ve Meclisten çıkan bir karar mDnasebe-
=~:~~~:~w:!:: tünde. Alman bayrağının dalgalandıgv iDi motorin fiatları tile.- Bir Abdülhamid valisinin zihni. 
eder. yeti hlll hlklm alamaz • 
. :.~ bahsettiği 2 Bulgar başkumandanlıgıw rıa bildirdi l 
~ .. ~oı. muahedena- ~!ft!~ 
me&i Türkiye tarafından alın- SOfya. (Hususi Muhabirımiz· 

~tidıerin Türkiye- den) - Bugiınkiı 25 tarihlı Bul· 
~&vyet Sosyalist: Cthnhuri _ gar guetelennde herkesın dik· 
xe~ ittihadı ile mtise11&b bir katini '*beden ~ satırlık bir 
ilitilifa .ortıklemeal'ai intaç e-

1 

haber buıldı. Bırmc.ı eahitele
decek ft1& mucib olacak bir rin mutena bir yerine sıyah 
)la,rekete icbar etmiyeceklerini harflel'le ve çerçeveli konan bu 
kayd ve tasrih ediyor. Demek o- havadis bütün siyasi mabiiller
luyor llı bükUuıetimiz şu d&ki- de ehemmiyetle kilükalı mucib 
kada batbe iştlra.1' ebnemiziıı oldu. 
bizi bu ki>JDIU devletle müsel- Bu havadis, Bulgar erkini • 
Wı bir ihtilifa sürUkleyebilme- harbiye ri)'asetine Fransız top
aı ih~ı düşünmüş ve bu ih- raklarmdaki Alman yüksek ku· 
tim&l brtaamda şir.ıdiye kadar mandaahğı taratmdan gönderf
takib ettiği "harb hanci,, vazi- len bir telgıııfa dairdi. Telgraf
feti muhafaza etmek ıtızum.una t& töYle deniyorda: 
kani oJmuetur. ''Sofyada.ki Alınan matbuat 

Türkiye hWıftmeti Ankarada, memul'luğu bildiriyor. 
mtittefik devletler mUmessille • ..Alman orduları ba.şkuman • 
rüe IMl'eleyi bu tekilde tetkik danJığı Sofyadaki Alman ~tqe
w-mütal• ederken müttefikleri militeriııi ~afla vazif edar 
mi.2dsı biri yam J'ransa eaasen kıllllll ve gaınalıhaçlı Alman 
ı..rbdm \'UZ cıcmeyı dÜIÜJIÜ- baynğmın Nüyı belediyesi ü
)'OI' ve taa udi nnden kendi· zes inde dalgalano>&kta olduğu -

J11i1ef1a Oaldd y ALÇIN • dair Parıateki Alman askeri 
[ .. n., IJU!cll eahlfedel !Sonu fi lftcl •tııfede) • 8ofp1la IJlr .. -.... X r Mir bftlıl Sth'Mt 

Ankara, Z1 (A.A.) - Ticaret 
Veki.letinden tebliğ edilmigtir: 

1 - 21 nisandanberi cari ben
sin, gazyağı ft motorin fiyat • 
lan, mezkiır tarihtm llOIU'a Ru-
11 8 nyad.an gelen maUamı fiyat
lftnmn daha yWmek olma•u 
binaen, muktazl aamJar yap! • 
mak suretile 29 ayılı milli ko
runma karanıameaiDe istinaden 
yeniden tesbit edilmit ve 26 ııa.. 
siraıı cuma güntınden itibaren 
uıer'iyet mevkiine konalmuetur. 
· Benzin, gazyağı ve motorin 
İstanbul, İzmir ve t.kendenm , 
depo esas fiyatıan IUDl&rdır: 

(8onu a ınoa •llffedeJ 
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Halid molla kuvvet/erile beraber Ada
pazarı eteklerine kadar gak/aşmıştı 

Milis müfrezeler, yağmurlu 

w sisli bir şubat günü Kanrlıra
vetler akşamın alaca karanlı~ onlar da çaldıkları hayvan ve 

1 
bastırıncıya kadar müsademe - malları bırakarak k~ıyorlar. 
ye devam ediyorlar. Nihayet, (Sonu var) Jl basıyorlar. Lakin, düş;man, 

butertiba.tıvukuundanevvelha. t~~~~~--=============================~~~~~ 
ber ahyor, İzmitten yardımcı 
kuvvetler celbcdiyor. Bu yüz -
den İpsiz Receb ve Halid Molla 
t:ara:fından Kandıra istirdad <>
bmamıyor. Kahraman milisler 
beş şehid vererek çekiliyorlar. 
Yunanlılar .onlara mukabele ol· 
mak üzere Ömer ağa, Sıraköy, 
Hatibler, Ahmedler, Kızılcalı, 

Llzhtr, Hoca köyle:r:i.ni ve na
hiye merkezini yakıyorlar. 

Güzel lzmitin 
kurtuluş günü 

Halid Molla kadın ve çocukla-

28 haziran bütün lzmitte sonsuz 
bir heyecanla kutlulanıyor 

?! Söğüdlü nahiyesine nakletti- 1337 senesinin Haziranında -
riyor. Sonra, buradan birkaç_ yız •. 
yüz kişilik bir müfreze ile ayn- İzmit, düşman işgali aıtında-
lar.a.k .ormanda mreeUyor ve im- dır. 

ya bir zulmet 4:inde müdhiş bir Kara gün.Iennin son ve en 
baskın yapıyor. Düşman kuv • buhranlı anlaruu :y:a.sam~tadır. 
vetıeri, sabahın olmasını bekle- Geyve boğazından zafer ha
m.eden Lazlar köyünden Kandı- vası esil>, zafer kokusu geldikçe, 
raya ka~or. fecaat da o n.i.sbette, artmıştır. 

Ma;ımafih, Y1ınanhlar, artık Sakarya.da., 1nönünde, Dumhı-
n.iemek kararını vermiş, bir pınarcfa Türk slliıgüşune serfü
yaııdan karşı yaka.da. Hasan Zer ru eden müstevli bir düşmanın 
buoğlunun. kumandasındaki mi· parÇ2. parça., bakiyesi, körfe.?J 
lis kuvvetlerle muharebe eder • kJzı1 ate§e ve kızil kana boya • 
ken; bir yan.dan: cm Sapancayı m.ışlardır. 
reçmiş, Geyve boğazını zorla • Yeşil ve güzel İzmit bir ceben-
mağa başlamış ve Adapazarııu nem kazandır; alev alev, ya.ı:ı· 
işgal etmişlerdir. makta ~e kaynaşmak.tadır. 

Bu vaziyet, Halid Molliı. ve 23 Haziranda başl.ıyan renk 
arkadaşları. için endişeyi mucib renk, fecaat dekoru iGinde de
ohlyor. Çünkü, mahsur bir ha- vam etmektedir. Bir mah.§er ve 
Je giri~orlar~ Ayni zamanda, A- bir kıyamet manzarası var, şu 
dapazaıından bütün ~tiyaçl~ yeşil beldede.. 
D.I tedarik ettikleri cihetle, en Bağçeşme, Tabakhane, Bekir
)'alnn ve kolay yollarını kaybet- dere, Paç, Çuhane taraflan, 
mfe, muhabere ve mlinakalede yüzlerce şehitlerle doludur. Bu 
ınl§kül!ta düşmüş bulunuyor • mübarek vatan çocuklraımn 
lar · taaffün etmiş naaşları. İzmit 

Miralay Nazmı bey, onlanıı semasında. yükselmektedir. 1z.. 
iimidsiiüğe düşmemeleri ve is- mit ölU bir eehirdir. hazin hazin 
tlkbalden emin ol~.ı için. çağlamakta.dır. 
Halid Mollaya yaver:ı yUzba.şı 28 Haziran 1337 sabahı gU -
().smaJı beyi gizlice yolla.yor. ne~ pek nazlı ~or. Gôzı&. 
Hepsini teşci ve teşvik ediyor. rini açıp da denize bakanlar düş 

.Fiftıekika, Halid Molla ve ar· m.a.ıı harl> sefiN'J:lıerinin peri....c:ıan 
kadaışlan, bu tala.kiden sonra kaç~nı görüyorlar. K&r
:Adapazan cebhesinde üç gün fezde kara. ~ ıaJigı bir duman 
hemen hemen fasılasız bir su • bolurken, Çubane istikametin· 
rette düşmanla çarpışıyorlat". den tozu, dumana. kata kata, bir 
Köylülerden bir kısmı da oııla- çizgisi Hereke eteklerinde kay
ra iltihak ediyor. süvari kolu gelmektedir. Mu -

bedi bir kurtuluş ve halas müj
desi vermektedir. 
. Senelerce elem ve ıstıl'ab kay
nağı olan İzmit üılızada bir bay
ram yeri olmuş ve şehirde bir 
bayram havası esmeğe başla • 
mışbr. 

Sanki düne kadar bir mezar 
olan şehir İzmit değildir. Bir 
düğün ve eğlence var her Türk 
gönlünde.. 

Ve o zam.an gök gürültüsünü 
andıran bir ses gürlemiştir; 

- Yaşa ulu Gazi .. Var ol as:
lan ordu .. 

Bugünkü bayram, uzun uıu~ 
çekilen musibetlerin, kahir ve 
zulüm günlerinin mukaddes is
yanı ile ya.§anmaktadır. İstikla.· 
lini, şerefini, izzeti nefsini her 
türlü aşkın ve heyecanın üs -
tünde tutan Türk milleti bu 
karanlık, yıldızsız, ve uğurşuz 
geceleri hiç görm.iyecek arb..k •• 
Çünkil bu millet, kudretli bir 
(baş) ın etra.fmda. ve onun y<>-

·lundadır. Böyle bir millet, bir 
tecavüze uğrarsa, bu tecavüz 
her nereden gefırse gelsin bu 
milletin şahlanması eski dünya
ya yeni bir seyır verecek mahi
yette olacaktır. 

1zınitin kurtuluşu, yarınki ne
siller için bir şeref "destanıdır . 
Bu destanda hür doğmuş, hür 
ya.§amış ve hür b1mÜ§ bir mille
tin kendisi vanlır. 

Şerefli ve ileri davalar uğruır 
da ölen İzmit çocuklarının a
ziz hatırlarını analım; tekrarla
yalım ki, onlar olan hürmet va
zifemiz dalıni ve namütenahi -

Milis Tlttk kuvvetleri Y~- zaf'feı" Tüı:k w:Jusunun yağlz 
Cllarla. beraber 200 kişiyi .g~- yüzlü yiğitleri lzmite girmi§tir. 
mediği balde, karşılarındaki bir Kır atlar kişnemekte, İzmit.e e
'tabtır askeri durdunıyor ve hat- ----------=====-===--------

dir. C. Y. 

ti. rica.t ettiriyoı-lar. 
I>il§ına.n., harb mıntakasında. 

00 JnaktQl bınklyor. Halid Mol
ıamo d& bir al"kadaşı şeftid d~ 
;JJJyor, bir arkadaşt da yarala.
aı.;ror. 

Sil' J8ilddıet sonra, dUBman 
Jmvvetleri Hoca. köyünde karar
gıl.J& kv.l'U3"0I'. Köylerden silah 
topiayor, hayvani.an ve mallan 
psbediyor. 

DENiZLERDE : 

Akdenizde kalan eon 
Amerikan vapuru da 

gidlycw 
Amerikanın Akdeniz Kara

denizde kalmış olan Eksmur is
llliıldeki so uva.p_w:u dün. 1imaDı • 
mıza gehniştir. 

· Bu §jlep mühim ınıktarda 
ihracat e§YaS1 yükliyerek Nev
yorka gid~ektir~ 

BELEDiYEDE : 

Can kurtaran merkezle
rine tayin olunan 

doktorlar 
fstanbul belediyesi Sıhhat Mil 

dürlüğü Beyoğlu ve ÜskUdar ka 
za.lan Can.kurtaran merkezleri
ne birer doktor daha göndere -
cektir. Bu mıntakalarda görü
len lüzum üzerine bu dokt.or a
dedinin arttınlması muhtemel
dir. 

Sebze saflşiarı r 4\ Mersin - istanbul Fransadaki cere-. 
'OKUYUO~ .. k t I yanlar ve lngUtere 

kontrol altına oivoR Ki: yu posa an ~ 

g irecek Senelik radyo ücreti 
taksitle alınamaz mı 

IE' ranaa m•~ .t~ w ._., ihdas ediliyor r a11nl.At"lk .. ~ akt~ 
llOAra Avrupada fltM harı. 

ba" kalm;ıım!ftır. Pakat bana .. a6m ... 
FraMaIMn vaziyeti, aldı~ ~ ahıçaö• 
tavır her tarafda dikkat ve m9"tl( 
tte takib edilmektedir. 

-0--

Fiyat rnürakabe komisyonu Senelik radyo ücretlerinin 
dün Mıntaka Ticaret Müdürlü- birden verilmesi hakkında 
ğünde toplanarak şehirdeki seb- halkın çektiği sıkıntıları bu· 
ze satışlarını ve gerek perakende rada döküp saymağa lüzum 
ve gerekse toptan sat.I§lar<ia bı· görmüyorum. Yalnız; on lira 
rakılacak kar nisbetlerini tedkik senelik ücretin taksitle alın
ctmış ve manifatura için hazır- masında ne gibi bir mahzur 
lamın fiyat listelerini kabul et- olduğunu anlayamıyorum. 

miş ve fiyatiarl. da tesbit etmiş- Mutavassıt kazançta bir aile-
ti nin bu parayı birden vermesi r. 

Belediye İkbsad Müdürlüğü onun zaten mn.hdut olan büt
ile Hal Müdürlüğünün şimdiye· çesini sarsmaz mı? Bin türlü 
kadar yaptığı t edkiklc:r netice - mahrumiyet içinde çabala· 
sinde sebze ve meyva sa~lan - yan bu insanını; a:k§anl :işl~ 
nın şehrin muhtelli yerlerinde riııden döndükleri zaman rad
ayn ayrı fiyatlarla yapıldığı, yolannın başında yorgunluk- • ! 
fakat Beyoğlu, Kadıköy gibi lannı gidermek ihtiyacı için 
bazı uzak mıntakalarda bu fi- neden siyanet görmüyor? Bu 
yatların gayri meşru bir surette para evvelce olduğu gibi iki 
arttırıldığı neticelerine varılmış- taksitle alınacak olunursa 
tır. hem çok aboneler radyolannı 

Belediye İktısad Müdürlüğü- kapamaktan kurtulurlar, hem 
nUn hazırladığı tarifelere göre, de halk seve, seve ve sıkıntı 
lstanbulda bütün mıntakalarda çekmeden parayı verebilir. 
saWacak sebze fiyatlanna nak· Liltfen, aeile.n karar itti
liye masrafları gözönünde bu- hazı için yazımızın halk sütu
lundurularak ayrı ayn kar nis - nunda iniişarım saygılarımla 
betleri kabul edilmiştir. Pera - dilerim. 
kcnde satışlarda Hfil Müdürlü- Beşiktaş K°öli~ Mekteb 

~ 

Mersin seferlerinin Jiğvedll • 
mesinden so.nra Cenub ve Şark 
vilayetlerimbıe kara yoluyla ya
pılan nakliyat tam mbıamyie 
kifayet etmediğinden alakad_ar., 
lar bu vaiiyetin önüne geç
mek için Met'Sin ile İstanbul a
rnsında yalnız 6ileb seferlerlne 
müsaade etmeğe karar vermiş
lerdir. 

Bu seferleri y.Unız Denizyol -
lan idaresi yapacaktır. Bunun 
için iki şileb .kiralayacakt.ır. Bn 
~ilebler her hafta bir gidi§ ve 
bir de döniW llCfeıi yapacaklar
dır. Ecnebi kumpanyalar Ak· 
deniz için sigorta kabul etme 
diklerinden bu vaparlnrın yerli 
sigorta kumpanyaları tarafın. 

dan sigorta ettirilmeshıe çah
ı;ılmaktadır. 

---:ıttı•·---

Ziraat Bankası 
F oı s major halinde 
Rumanyaya sahlan 

malları alacak 
ğünün ilan ettiği toptan fiyatla- sokak N o. "l SnJ8.luuJdin 

20 35 •-~- TooınaD Rumanyaya satılacak tiftik 
nna. nazaran yüzde • ~ . ve yapağılarm teslim ve kontrol 
bırakılmaktadır. ._____________________ ka. 

Ancak bazı manav ve satıcı- Taksilere zam ~en:;~~~eı! Ru ~ 
lar halden aldıkları sebze ve men fabrikatörlerinin mümessil-
meyvalan bir tasnife tabi tuta- taleb·ı fedkik lerindcnlıt" ....... ı. dünAnkaraya 
rak iki üç sınıfa ayırmakta ve • gitmiştir. ~~ 

buna göre fiyatlar koymakta • o 1 u n u yor Diğer taraftan memleketimiz 
dır ki asıl .ihtikar bu §ekilde ya- den yapılacak mübayu.t ile Rtt-
pılmakta.dır: Fiyat mürakabe Be f 1 d O d men -A ,,A ___ teslimatını idare 

nı b _u_, nzin iat arın a y z e ~-.u.u.u 
komisyonu bi assa u nuıu.w.a:rı edecek Qlan 19 kişilik bir Ru-

- ·· ·· d buln ... m~ ..... ....,ı.. VPni 25 nisbetinda tezayUd goı onun e ~ .......... ..._ oı ~ men ~ bugün §ehıimize 
formüller kararla§tlraeak ve tesbit olundu gelmesi beldenınektedir. Bu 
normal kar nisbetlerini ona gO- ---o--
re tesbit edecektir. Diğer taraf • Şehrimizde bulunan Şoförler heyet a.zalanndan bazı1an An-
tan hal müdürlüğü de gelen ve Cemiyeti benzin ve yedek aksa- karaya giderek temaslarda bu-

·ı edecek mm pahalılaşması yüzünden lunacaktır. Rutnanya.daki üca-
sablan sebzeleri tescı ret heyetim.izin. de bir kaç güne 
Ve sebze sa+•nlanndaki m·uraka taksfler it>in belediyeden bir zam 

~ - "t -.., kadar gelmesi beklenmektedir. 
b bu uretl d h kol Ylıkla istemiaJerdi. Belediye bu talebi e s e a a a ~ Digv er taraftan haber aldığımı ., ___ ,......__ M=1-1---ı..- komis muvafık görerek tedkikata baş-
yap~\.ll. LU~ - za göre 'nn ..... n .. ....,ya satılacak 
yonu bundan başka dün yaldız lanıış ve evrakı otobüs komisyo- mallan ~~ olan tüc-

lim ~~ı"- "".....:,.de de nuna havale etmişti. Komisyon 
ve on sa~& ~- carlar bir fors major halinde 

gul 1 eaktır netioode benzin fiyatlarının son meş 0 
a • mübayaa ettiklerl mallan Ru-

Un buhranı yok 
günlerde % 25 nisbetinde teza-
yüt ettiğini tcsbit etmiş, fakat manyaya yükleyemeslerse Ti-
yedek aksamın tezayüt nisbetini caret Vekileti Ziraat Bankası 
tesbite muvaffak olamamıştır. vasıta.siyle bu mallan tUccar • 

Bu itibarla evrak, yedek ak- dan mUbayaa edecektir. 

Bllhaaa Franaa.ın, dUnkii müt• 
tefikl lruılltorenln ba husuadaJci haa· 
Nıı4y-'! çoJ< bOyOktür. Hallhuırd~ 
lngillz devlet 11damJarıntt1 lrad eylo-ı 
dlklorl nutuklardıuı, L.oadraya u~uıt 

senelerdenberl mUperek bir aiyasot 
ile bağlanan Franaanın miınfeiid aulh 
tC§ebbUsünden derin bir aoı duyduk· 
farı anllfılmaktadır. 

Bu aot, 1 nııntzler 11ezctiftde '-Y'\1 za. 
manda bfr hayal inkisarı tevlld et· 
ml§tlr. Ezcümle FranSfz aahlllerlnden 
mlhYer devletlerlnüı lngiltereye ve 
Akdenizdekı llalerlne taarruz edebU· 
rnolerlne lmkAn veren prtlar bu in• 
kisar hayali doğurtan lmlllcrdea biri 
dir. Zira neticede, Fransızların lngll.
tereye kal'fı yapılan h!1cumlara muti 
bir bnamak teşkil edeceği fikri ı~ 
gltterede yer almaöa baflamıftl•· 
Ayrıca Franaız doıtanması hakJonda· 
ki tı!lkUmlerde lnglllzferln nezartn• 
da büyük bir mana ifade etraemekto-ı 
dlr. ÇOnldl lngıllzlere göre, mfhwt' 
devletleri Fransızların mütareke hU-ı 
kümlerlne riayet etmedlklerl kldiulle 
bu hu.usda veNlikleri to111kıaaı geri 
alabHecek mevtcldedlrler. 

Bu suretle lntılltere artık mahiye
tinde toreddUd edemlyee«!AI bir vazf· 
yet karpsında katmı§tır. Ff'anca rnall
ıoben de ol~ düpnanl.arlle b~ -ın 
talebinde bulunmuı ve bu hal ~gt61a 

fmparatorll19uaun mücadeM \09 uyat 
prensl~ritıo sekte vuracak l>ir ına~ 
hlyet arzetmittir. 
ŞUpheab, böyle bil' rıdtbınıb .,. 

sulhün aka[lllmeUerlne tahammtn 
etmek, fedakirhklarda buhanlMlk 
hiıttA rztır&b ç-ı<mek F~ .. 
bir keyfiyettir. 

Fakat Fransa tııdi...t IMMwıala 

bftmenıeektedir. Zira F,....., Ah 
ınan siyasetinden artık eetclei glb\ 
korkmıyan bir cereyanla, °FNllUGfft 

l'IMlkadderatını 1 nofllzlerla alinde g6-c 
re11 bit' nok:tal nazar ~rpıf'INlğa be ... 
!Jamı,tır. Hailbazırda, her no pabaaın11 
oluna olsun Fransa topraklarını aza..; 
mi surette korum411k ve bunan için 
de elden gelen fed.ıtkJrlı6ı yapmak 
cereyanını tem il eden taraf M.ıropl 
Petaln hllkQ111etidir. 

Bu hükfime&., «Ol.an oldu. Mai!O• 
blyeti hak ettik. Şimdiden eonra ga· 
lıııp kCfldimlzl kurtarahm.11 demek· 
tedir. Fakat bunun ne tekilde olabile· 
celjl, "'üstemlekelerinln büyiik bir 
kıamında11, ticaret filolaf'tndan, ve 
battı ticaret Mı'be.tlslnden mahnım 
kalan bir mcmleketi11 buna nacıl llMI• 

vaffak olacaöı malum de011dir, 
Şehirde son bir kaç gün zar

fında un buhranı :meveut oldu~ 

ğuna dair çıkan bazı haberler 
üzerine al8.kadarlar arasında 
yaptığımız tahkikat neticesinde 
§Chirde herhanki bir buğday ve 
ya un buhram mevcut olma. -
dığı anlaşılmıştn'. 

samda görülen tezayüdün he
saplanması için belediye heyeti 
fenniye müdürlüğüne havale o
lunmuştur. Yedek aksamın te
zayüt nisbeti tesbit olunduğu 

takdirde şoförler tarafından is
tenen zammın kat'i mıktan bu
lunacaktır. 

itte btlyte bir vaziyet kal"§ıaında 
bir takım Franaızlar ve az:cUmte mue. 
temlekelardekl Franaı.zlar, 80l1 blr ; ... 

Şirket va denlzY1)11art- midin lnglllzlerıe blrlLkte hareket 

Toprak mahsulleri Ofisi değir
mencilere şehrin ihtiyacı ka
dar buğday vermekt.e ve bun - ---ıtııı•----

dan başka fevkalade ahvalde Köprülü 
harcanmak timre gene değir- blsine 
mencilerde bir stok bulundur -
roaktadlr. 

yahstnın hara
meydan veril
memeli 

mn yaz tarifeleri etmekte milndemiı; oldu~ fikrhtde '" 
w dlr. 

Şirketi hayriyenin Bogaziçi Bu cereyanın başında da, gen9 
yaz tarifeleri temmuzun ilk haf- Fransız ganeralleri1tden De Gaıı" 
tasında tatbik edilmeğe başlıµıa.- bulunmaktadır. 
caktır. Şirketin yeni tarifelerine Bı.tgllnkQ hldlaelel' araaında, bu ce. 
göre ak§&mlan Boğazdan son reyan filiyatta muayyen b,,ir eser vll· 

cude getirmlftlr. Bu da Londradak.J 
vapurlar geç saatlere a~ Milıt Fransız komitesidir. Bu komite, 

tır. · müstemleke topraklarına ve ınemle· 
Bilhassa pazar günleri Bo- ketler.inin felllN için ~lqmak J.tlyen 

ğazdan geç vakitlere kadar fs. Franaıztara dayandığını 1öylet1N1J<te. 
tanbula vapur bulunabilecektir. dir. 

Neticede, lnglltere hükOmeti, bu 
Tatil saatleri 7.aJllaJllnda da köp komiteyi tanımakta ve bun~ mukabil 

rüden Bo~ yukarı iskele - de Bordeaux hükOmetini dllpnan te· 
!erine cloğru postalar konmuş- alri altında kalmlf ve binaenaleyh 

tur. Pazar !,'Ünleri Yeni mahal- aaıl Fransız menfutlerinl temall edo
leden köprüye son vapur saat mlyecek b.lr te,.kkiil olarak görmek· 

tedlr. 

Halid Mol.IR, bir taburu mO.te
oavt. o.laa 111U1Mvlilere tekrar 
hacum 9lmeyi dUşünUyor ve 
ken~ 50 atlı ile, kardeşi Ze
keriya da 40 atlı ile yola koyu

Bundan baoka, Akdenizde kal
mıa olan Ruınanya bandıralı Al
ba.yurya uilebi dün M arsilya -
dan limanımı:za gelmiştir. Şileb 

limıwım•roaıı ~ali alarak Kös
teııeeye {iAE:_Qek\.i.r. 

ETVellti gün Beyierbeyiııde 

bulunan bir fırının un alama -
yışının sebebi değirmencilerin 
bü stoktan kullanmak veya kul
lanmamakta teredd"Ude düşmüş 
olmalarından ileri geldiği öğ-

E t nakliye vesaiti renilmiştir. Alakadarların ver -

Anadoluhisarmda. Köprülü -
ya.lısı namiyle maruf ~ 
son zamanlarda yıkılıp harab bir 
hale geldiğini gören Arkeoloji 
Müzeleri umum müdürJQğii ile ~ 

belediyemiz, şehrimizde eski si
vil mimarimizin güzel bir nümu 
nesi olan mezkf.ır binayı bu ha -
ra'kı halden kurtarmak imkanuu 
aramaktadırlaı·. Bu binanın ya
kın zamanda tamir edileceği ü
mid edilmektedir. 

24 dedir. Bu vapur bütün is- Bu aebebden, lngiltcre ile Fransa 
kelelere uğrayacaktır. Sair gUn- hilkOmetl arasında 'kal'fllıklı bir mü· 

!erde son vapur gene Yenima- nakııta ve hllcum aer-lai ba9lamıftır. 
halleden kalkmak üzere 21 de- Bu auretle eakl iki .. ..ı.,.i müttefikin 

dir. Her gün akşamlan köprü- arası açılmıftır. 
luyoı:. 

Düşmanın Kara.dere köyünd~ 
yangınlar çıkamıakl.& meşgul 

okluğunu öğrenince oraya, atla
n çatlataeasına bir hızla van-
yorllJ.n 

Öğledea evvel dehşetli bir 
hag]gın yapıyorlar! Yunnnlılar, 

~rmen ve Akça.kamış ta
raflarına çekiliyorlar. Fakat 
~ Anzavura mensub kuv-

Yeni Sabah 
ABONE BEDELİ 

81NELIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 
1 AYLIK 

TUrk.lyo Ecnebi 
1400 Kr• 2700 Krt-
760 • 1450 • 
400 • 
160 • 

800 • 
800 • 
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CUineı ()öle ikindi 
ıt.46 '-32 8,33 bant 

\J Ol 12.17 16.18' Vasati 
~ v--.. ........ 
12.00 2.03 06.25 Euı•l 

19.45 21 48 2.1.Q V.aRtf 

Limanımızdaki Fransız 
merakibi Tuzlaya nak-

lediliyor 
Tunadaıı gelen · Fransız ro

moırkör ve dubalarının adedi 
günden güne artmakta olduğµn
dan Pa,şabahçedeki koy bu 
gemileri istiab edememektedir . 
Bu aebeble. halen Paşabahçede 
bulunan 80 kadar duba, romor
kör ve tankın Tuzlaya nakledil
mesine başlruulnu§tır. 

Oenizyolianna yeni 
mamur ahnmayacak 
Denizyollarmın yeni teşiklfı.t 

kanunu meclise verilmiştir. Ha· 
ber nldığımıza göre idarenin va
ziyeti dol::ıyısiyle evvelce alınma.. 
sı düşünülen yeni memurların 
kadroya geçirilemiyeceği anla • 
şılmışt:ı.r. Bir müddet evvel ya
pılan hususi imtihanda kaT..an -
nıış olanlar da ancak ileride 
milnhal vukubuldUb'U takdirde 
me.mur.U5e~ alı~kJardır. liı
gil tereye gönderilen talebeler 
tahsillerine devam edeooklerdir. I 

kuvvatlendiritiyor dikleri emir üzerine fırınlara ar-
Et nakliyatını İstanbul ~ zu ettikleri kadar un tevziatı 

diyesi bizzat yapmağa başladık- yapılmaktadır. ıc: 

tan sonra et nakliye vesaitini 1 ~o kafi . derece ?.uğday ol
kuvvetlendirmek ve bilhassa dugu. ve yenı mahsulun de be
kamyon t~n etmek lüzumu 
hisscdilmi:5tir. Bu itibarla bele
diye yeni aluıa.cak kamyonlar 
için yeni tahsisat ayırmıştır. 

Vali küçük bir ...... 
geçirdi 

Vali ve belediye reisi doktor 
Li'itfi Kırdar evinde geçirdiği 1 

küçUk bir kaza neticesinde ha
fifçe yaralnamıştır. Kendisi 
4 - 5 gUn vazifesi başına gelemi
yecektir. Bu itibarla belediye ve 
vilayet işleriyle evinde meşgul 
olacaktır. 

Çöplerin denize dökül
mesi ihale olundu 

Belediye çoplerin denize dö
külmesini senelik olarak ihale 
etmiştir. Çöpletin dökUlmesi i
çin geçen aene ayrılan tahsisat 
40 in Jira. idi, bu sene. bu mik
taı dan 1000 liı:a. noksaniyle 39 
bin liraya çöplerin dökülmesi işi 
ihale OJunmuştur. 

. reketli bulunması sebebiyle bir 
un buhranının mevzuu bahsol • 
malmadığı ala.kadarlar tarafın -
dan tem.in edilmektedir. 

Barbarosun türbesi 
tanzim olun uybr 

Büyük amiralımız Barbaros 
Hayreddin türbesiıiin park ha -
tine konması işine başlaruhnl§ 

bulunulmaktadır. Barbaros 
türbesinin etrafı aslına uygun 
surette bir duvarla tahdid edile
cektir. Belediyemiz bilhassa bu 
büyük denizcimizin türbesinin 
tamirini yapmak hususunda aza 
mi gayret sarf etmektedir. 

Arkeoloji MUzeleri eski eser
leri koruma encümeni büyük de 
nizcimizin evHi.d ve ahfadına ait 
mezar ve sandukaların bulun
dukları yerlerde restore edilerek 
hüsnü muhafazasını belediye
den rica etmiş ve belediyemiz 
bu yerinde ricayı maalmemnu
niye kabul etmiştir. 

-•il•-
HALKEVLERINDE : 

Hayırsever kadınları 

davet 
Beyoğlu llalkevinden: 
Evimizin sosyal yardım §Ube 

si, ders senesi başında ilkokul 
yoksul çocuklarına verilmek Ü· 

zere beş yüz takım elbise hazır 
lamağa karar vermi&tir. Bu iş 
için Evimizde, sosyal yardım 

şubesi azalarından muhterem 
bayanlarıu idaresi altında bü
tün yaz müddetince çalışacak 

bir dikiş ntölyesi açılmış, la
zımgelen kumaş ve saire temin 
olunmuştur. 

Şimdilik sah ve perşembe gün 
lerl saat 14 den itibaren açık. 
bulunan atölyemizde çalışmak 
veya evinde dıkmek s~tiyle bu 
hayırlı teşebbüse iştirak eyle -
mek isteyen müşfik ve alıeena.b 
kadınlarımızın ve ·kızlarımızın 

lfttfen Evimize müracaat ey -ı 
lemelerini rica ederiz. 

den doğru Yeniköye ve oradan işte bu nokta, nazarda tutulduğu 
ve mihver siyasetinin Avrupa kıta· 

bütün yukan Boğaz iskeleleri- aındaki zaferlerinden ıeri bir auretlı 
ne 17.40 ve 18,35, doğru Büyük istifade temin edebilmek ;çın lnsılliz· 
dereye 19.20 de vapur kalkacak· feri m:ı§IDb etmek gayeelnde olduğu 
tır. dllıünüldüğü takdirde Fransa ile in· 
Cum~rtesi günleri köprüden gllterenln aralarınıtı açılmaeının 0 • 

hemmiyetl aıikardır. 
her hatta son vapurlar ve pazar Dr. RE$AD SAGAV 

günleri her hatta ilk vapurlar ------=====-----
yüzde elli tenzil8.tlıdır. 

Deıtlzyolları idaresinin köprü 
ile Adalar, Yalova ve Anadolu 
iskeleleri arasındaki yaz vapur 
tarifeleri de 5 temmuzda tatbi
ka başlıı.nacalrtır. 

Ankaradaıi gelen 
vekiller 

Gümrük ~İnhisarlar Vekili 
Raif Karadeniz, Nafıa Vekili A
li Fuat Cebesoy ve Sıhhiye Ve
kili Hulusi Alataş dün Ankara -
dan şehrimize gelmişler ve vekii 
leti alakadar eden müesseseler
de tedkiklerde bulunmuslarcfır. 

Raif Karadeniz öğleden evvel 
inhisarlara gelerek bir kııç saat 
nreşgul olmU§la.rdır. 

Karısını döven 
Şehremininde oturan Tahsin 

Seyfi Dişli aralarında çıkan bir 
kavgada karısı Mübe?Tayı dov
müş, kaynana.Sı Dürdaneyi de 
dövdükten sonra çakı ile yara -
laınıştır. Sultanahmed üçüncü 
sulh ceza mahkemesinde yapılan 
muhakemesi sonunda, Tahsin 
Seyfi, 27 gün hapse mahkum e
dilmistir. 

Azabkapıda yangm 
Azabkapıda Gazi köprüsü ba

~nda Mustafanın kira ile otur -
duğu 45 nuına.ralı diikkAruo ii
zerindeki Qdadan yangın çık .. 
mış, dükkan ve oda yandıktan 

sonra itfaiye ta.rafmdan siDdü. 
rülmtiştür. 
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Fransız filosu h r
be devam edecek 

(Baş tarafı 1 incide) 
garb nıstf küresinde bulunan 
btitün Fransız mllstcmlekclcri- ı 
idaresinin Amerika tarafından 

dE>..ruhte edilmesini lstemekte ve 
HiUerln tahakkUmU altında bu
lunan Fransız faşist hükömeti
nJn Amerika içi.n teşkil ettiği 

tehlikeye i nrot etmektedırler. 
Son glinlerdo harbiye nazırlı
~ tayin edilen miralay Knoxa 
ait Şıkago Daily Ncws gazetesi 
dıyor ki: 

Garlı dUııye.sı htirl'iyellerlnin 
yediemini alfa.tiyle harelıet ede
rek bu nısıf küredeki bütün 
Fransız mlIBtemlekelerinin ida
resini d ruhte etmeliyiz. 

Frausad Hltlerın tahakkümü 
altında bulunan Faşıst blikCı -
metile her ttirlU mtinasebeti 
kcsın li ve Londrada teşekkül 
ed n Fransız mılli komit~ ıne 

mil nat etmcliyız. Çünkü bu 
komıte, Fran ız demokrasic;ı -
nm m ul ıdaro unsurlar baki
yes.inı teşkil etmektedir. 
füwada ha' kun etleri milthiş 

bir ur tte a~ or 
Londra 27 (A.A.) - Kana -ı 

d d h rb tayyare ı imalatı o 
ı adar eh mmı) tJı bır şekil 
almı tır bu n 1028 tayyare 
' 1941 d d 15 3 tnyy re tcs-

1 
nda Kanada. 

ansJ?.lar harbe 

D lj ullc'an OO)• mm 
Londra, 27 (A.A.) - General 

deGaulle, bu k ::ım lngilız rad
yo! nnın Ftansızca neşnyab es
nasında butiın Fransızlara hita
ben y nı bır bey nntta bulun -
mu ve dem.iştir kı: 

Rulılann şaşkınlığı karşısın-

d dilm mi bir esarete dü-
n bır hükumetin ınfisahı kal'" 

ndu, mU sese! rlmizı hare- I 
k te ge<;irebilmek ınıkinsızlığı 

k ı ınd ben Ft an.c:nz askeri 

v "ft b neral de Gaulle, Fran. 
ı;a adınıı oz söyledığım ıma-

nım ~·nrclır, 1 

Fr nsa adına, au kut'! beya. • I 
nattn bulunuyorum: 

Sıtahı b'liı. elınde olan her 
Fransızın mutlak vazıf esi, mu-

kavemete devam etm ktır. SilA.
hlJll bır knınk, bir nskerl mev:zit 
teri tmek, Fransız topragından 
b rtuı.ngl bır parçayı, Fransız 

kuw tind n herhnngı bir kısmı 
dU man kontrolü altına. koymak 
va n karşı bır cınayettir. Bu 
saatte, hor şeyden evvel, Fran
aız şunall Afıi~ sına tam kn.l
mı§ olan §imali Afrikaya hitab 
ediyorum. 

İtalyan mütarekesi. Liautey
lerın Nogues'lerln eserine karşı 
kaba bir tuuktan be$.a. bir şey 
değildri. 

S refi olan her.kesin kat't va
rJ.i' i, düşman prtl&rını tfadan 
imtina et mcktir. Bol'deaux'daki 
panığin donizl geçmiş olması 

kabul edilemez. 
Fl'ansız asken, her nerede bu 

lunursarı bulwı, kendini göster. 

Fnut!tl'Z mii8tenıldcekri Mı-be 

dMllm fJdeoek 

Londra, 27 (A.A.) - I..ondra
da bir Fransız mtılt komitesi 
tc: kil etmem olan general De 
;.aun . Fıwısm na*Wamleke im-

i i m"da a mükel eıi 
~anunu meriyete giriy r 

(Ba.uı 1 ineıde] 

işbu kımıın ve rrl:r.nmnanıeye göre \('nn~~ ve 7apo1ağ her 
~bıs borçlodar. 

IUti mtidalaa miikcUeftyethttu futbtldııe baş!ana.cağı ve 
nihayet bulacağı tarlbler ""'mlikellefiYf!ön tatbik sahası Hey
eti \'ekllooe ta.}in ve llln edilecektir. Mlllt Mfülafna mül.ello
ft,} eti, nrtikellclİcrtn kudret ''c Jmbfllyetlerino göre üdil bir 
ni bet dahlllnde bm~~ı edlJlr. Kanwıda yazılan lstlsruılardan 

~ka Yerilen her r:ey. yapılan her hl7.m6t için htikiUnett.e sa
hibine değed kadar tamıhıat 'crllJI'. 15 y şım h:ltinuenıJş ohuı
larla. 65 ) mı truıınmlunııa olanln.r, nıaJQI \e ıbha.tt muhtel 
olanl.&rJn, bakının mnhtn~ 1'000#tı olan. ve gt-..be bulunruı kııdm

la.r eahsi ıniikcllofiyete tn.bl tutolnuı.7Ja.r. 

M··naka at 
Vekili İz irde 

(Bru t rafı 1 inci n~ fada) 
kaı ve Jstnnbul arasında elck
b ıMı tren ıeinın mevzuu balı -
ı;,olmad.ığını söylem '\'e sözü 
.Azizıye trenıne na.kloder k de -
mıştir kı: Aydın lıntunın Selçuk 
ve Çamlık istasy-0nlnrı arasındo. 
mev ud büyUk v-0 küçllk Aziziye 
tüncllerı İzmırden Karakuyu ve 
lğridıre kadar devlet ode\ atma 
yanı beynelmilel norm l vagon 
ve lokomotiflero gcçid v rmedi
ğınden bütün e b keyi iki;> a
yırmnk ureille mUlıim bir nn
za noktası teşkil etm ktc idi. 

Bundan 80 e vvcl i.nsa ~ 
dilen bu tüneller hem in t rzı 

bakımından rnukaHınıetini kıron 

hem de bınde 28.5 gıbi biltim 
devlet d miryoll rında misli oı.. 
nuyan bır meyil Uzcrinde bulnn.
ması dolayı ilo artık devlctl~ 
bugünkü demiryolları şebekesi
nin ıktısndi ınkiş fmn ve trafik 
kesafetıne ccvab verecek kıy

metten düşmüş bulunuyordu. Bu 
itıb rla 1937 sen sinde bu tU.. 
netlerin tecdıdine knra.r verildi. 
1000 metre tulUnde olan bUylik 

Amerika donanma
sı Pas ·tik' e a ıldı 

Vn ıngton, 27 (A.A.) - İyi 

ma lfımat alan mahfillerde do
laemaktn devam eden fakat 
hentiz teyid edilmemi bulunan 
haberlere göre, Amerika Bir- 1 

lcaik devletlennın Havny nda
lanndnki donanma ının bir kıs
mı, halen cenubi Amerıkanın 

gnrb sahillerine gelmek üzere 
yola çıJnnıet;:ır. Bu haber, Japon-
1 nn Pasifıkte cenubi Amerı -
ka suhilleri CJ\ ında manevra
lar yaptığına daır gene henüz 
teyit edilmemi bir habeı le ala
kndar bulunmaktadır. 
Ayrıca alınan mnınma.ta gore, 

Amerika Bırl ik Devl tlerınin. 
Rioda bulunan on bin tonilUto -
luk "Wicbita,, ağır kruvazörü, 
pek muh ıcl olarak fantevl -
dco'ya hare.ket ctmlatfr. M.onto
video'da Amerıka Biri ik dev
letlerinin Unlcy kruvru".örU de 
bulunmaktadır. 

-ıtııc-

Azi iye tuneli ile yem Çamlık., lcrdir. ~~ı:ı'":''~be;·~~;!t 
istasyonu bu su:ctıe ~afi~ Ve-j sakindir. 
kfilctinoo bır müt:cahhıde ıhnle Kongkon 1'elegraph gazetesi
edılerek yapıu:lnuştıı · _Ay~n nm öğrendıgınc goro, IDndi ç nt 
i tnsyonund hır gcçld kop~ü - makamlan muhtemel her turlU 
sil de dahi~ oim:ık üzere bu ~ - istilll teşebbUsUnU tard için bu
şaat 760 bm lıraya m~l edı~ tün ıhtıyat tedbirlerinı almak -
tir. Selçuk ve Çamlık ısta~on - tadırlar. Umumi vah general 
lan nrnsmdnlri m~yil, fınzn~ın Caroux, hudud bölgelerinde müş 
dn izalesı için 9 kilom:tre tu~ tcıek bir Ftaı151z - Japon l>Olisi 
de yeni b~: v~nntin msa~ı mü- dcrpi§ eden anlaşmayı tanım~ 
ııasib göriilmüş olup halen ikmal olmakla beraber Borde ux hu -

• 1 

edilerek Nafıa VekiUetiııce V& kQmetinden müstakil olarak ha-
kftletirntze d \'redilmekte olan reket edecektir. Sahild ve Çin 
bu ışleriıı hey ti umunıiy.csı 1 ılo Hindi Çlıll arasındaki hudu
milyon 00 bin !ıraya mal ol - da yakın bölgede ıkrun t eden 
ır.uştur. Bu varyant üzerinde Fransız kadın ve çocukları, Ja -
bir kilometrelik tünelden maada pon harekfitının Kuangsiye mtin 
bın 280 diğeri 150 metre uuliin- hasır olduğu görülmektR olma -
de yeni ıki tünel daha vru dır. sına rağmen, dahile sevkedil -
Bu sureUe eski Aydın hattına mektedir. 
7000 kilometreyi tecavüz eden Japonya JnwUtcnınhı lıarannı 
devlet hatları Uzc.rlnde misli ol- 1 bekliyor 
mayan bır fırızadn.n kwtular:ık 1 Tokio, 27 (A. A.) - Japon 

bahri ınahafilinden veı ılen haseyrüsef erın emniyet ve rnndı-
berlere ııazaı an Fı ansız Hındi mn.111 arttırılmış bulunmakUıdır. 

Halen bu mıntnkn fü'.erind me- Çinisi tarikile Tehoug • Kiııg"e 
yıllerın tnhfifi ve tüncl gnl ri - giden eşya nalchyatı hemen ta-

mamen durmuştur. Buna mu -
sının geni lemesı sayesinde c.-or kabil D. N. B. nin verdıği malfı-
kabihyeti cskısmiıı ıkı mı line mata nazaran Kong . Kong ve 
çıkmışb.r. Bu ayın 24 li l en io- e;rmnni t:ankile yapıl n nnkli

barcn Ankıu'ndnn Aydın hattı yat, endişe veril!i mıkUırlarn ba
istikamelini takıl> etmek üz.ere liğ o!maktadn. 
memleketimızin diğer hatların - Bnlıriycnin soz söyl"mecJe r:ıa
da kullaıımakia. olduğumuz mo - lahiyeltar memuru, Japon.} anın, 
dern vagon ve lokomoliflerla 1ngıltcre tamfmdan serı biı su
yataklı \•agonlardan mürekkcb rette karar ve?'ilmesıne intızar 
'kompozısyonlıır işl~mege ba a- ettığuıi bıldlr yor. Bu csıı ela 

İlk ı l ..ı-- Çtndckı va7.lycıuı ıııkı nfı bi.iyiık mıştır. trenle zmiı"' .u~· 
bir el ıtk tlı• t •kib edilnıekl dir. aeyahat yapmakla. bahti,} •run. 

paratorluğundakı ba1' kumandan 
ların mütareke şartlan mü\• -

cehesındeki hattı harekcUeriııi 

öğrenmek iç.in mezkfır kuman -
danlara temu ve muharebe ha
linde bulunma.ktsdır. 

öğrenildiğıne göı c, Hindı Çi
nideki Fransız km veUeri ku -
me.ndaııı geneıııl Catrous bu 
mtistanlekenin istilam için ya· 

pllacak her teşebbi.ise mukave
met ede«'lini ka.t'i bır sure :te 
bildirmistir. 

.laı.t0n,aııw rnımm: ilindi Çiui
ind goıü yokruu~ 

T kıo 27 (A. A.) - Hındi 

Çmi hududundan alınan haber
lere göıe, 17 hazinında hareka-

1 

ta bnşlıyan Japon ı.uvveUerı, 52 
hazirwda Lungbiyi almış ve 
dün .Mmkianga kadar ılorlemiş
t u. Japonlar, Iı'ral\sıg Hindi Çi
nısi ıh.: Çunkıng aruaındıı. bütün 
müno.ka;ttu kesmok niyetind~ 

dirler. 
Jnponyanuı Hindi Cfniyi tat.ili 

ıçin h tc bir niyoü olmadığı bu
ra el ~ in• lız tirihn kt('tiİI' 

(Baş ta fı 1 net sahlfedo) 

Rul.ref' r d) osunun t4.'bli •ı 
BUkr~ 27 (A_A.) - Bükreş 

rady u, bu ~m, aşağıdaki 
resmi tebliC.-ı n :Şt'Ctnıiştir: 

Saltanat koııseyı, bugün saat 
12 30 du ro.yd kral majeste 
Carol'wı nyasetinde toplanmış 

tır. Kon y. dün saat 22 de Sov
yet bUkftmetınm Moskova elçi
mize tevdi ettigi notayı tetkik 
eylemiştir. Bu notada., Sovyet 
hUkfunetı, Besarabyanııı ve şi

maıt Bukovinanın Sovyetlere ter 
kini tnleb etmiştir. Sovyetlerle 
sÜUıçü mlinasebeUerm d vam 
ettirilmesi ıu'Zusundn bulunan 
saltnnnt konseyı, Sovyet notnsı-ı 
nı müzakere etmek üzere ild hfl
k11met murahhnslnı mm ıçtimaı 
için tnrilı ve mahal tayininin 
Sovyet hUkfimctinden taleb edil
mesı hakkında Rumen bUkfımo
tinin aldığı kar nıu tasvıb et
mi§tir. Rumen hilktimocinın tek
lifine Sovyet hUkumetinin 
vahı beki ım ktedır. 

Sovyet notOSt asd rlldi? 
Bilkre.q, 27 (A A.) - "Stefa. 

ni 11 Moskovadaki Rumany el -
<:isi dUn snat 10 d .'1olotofdan 
bir nota alını tır. Molotof, bu 
notasında Rumaııy dan B 
yanın tamamının 'c Bükovlna -
nın da imal losmının tnm mı1c 
iadesini taleb •etmektedir. 

Rumanya hükumetinin bu ak-
şam Sovyet hUkftmetin cevab 
vermesi lcab etmektedır. 

Rumen makamatı bugtin için 
akdi mukarrer ol n krallık mec
lisinin i timaınn inti r 11 ha
rar tli isti relerde bulunmakta 
dırlar. Bu esnııd ~ovyct tayya
releri hiç şüphesiz d!plomruri fa
aliyetine Sovy t a keıi kuvvet,. 
lerin mü hır olduğunu goster -
mek için taleb e.dılm · zı u
:zerinde uçu lar yapmaktndır. 

Rumanva y si m hafili, f v
kalade yeis 'e fütur içindedır. 

Gazeteler bu baht h bir ha-
1vadis vcrm.eınektedtrler. 

Alınacak k rarl n tahmin et
mek milnıktln d v ıldir 

Kızılordu ne rnhyn~a ;nıi 1 
Sofya, 27 (A.A.) - Stefani: 
So\ y ·Uer hırlı tnın Besarab -

yanııı ve şimalı Bukovıanın ia
desi için Ruma.nyayn verdiği ül
timatom haberi, bu mc.sclenin 
baJllnin çok aktilel telakki edil
mesine rağmen, Bulgaristand."l. 
büyük heyecan uyandırmıştJr. 

Balkanlarda inkı af etJnekte o
lan yeni vaziyet karşı-Rındn Bul
gar hükumetinin huttı hnreket~ 
heni.ız tesbit edilmemistir. 

Kö tenro ·,. Tın ada. üs de mi 
ist i~ or ! 

Bükreş, 27 (A.A.) - D . .N. 
B. bildiriyoı : 

Şimdıye kadar tekzlb edilmi
yen bazı haberlere nazaran Sov-

yet Ru.sya hükfuneti Rumnn -
yanın Moskova elçisi Davides -
coya müddeti bu akşaın saat 22 

l bitecek olan bir ültimaUım 

tevdi etmiştir. Bu ültimatum Be

. arabya ile şimal Bukoviananın 
Rt syayn venlmesini aleb etmek 

te , e bundan başka ayni Ulti -ı 
n atumda Kösteuce ile bazı To
na llınanlannda Rus yaya ii.ssfj 
1> •• hrıler verilmesi d taleb ohm-1 
ıı aktadır. 

ltuman., a kralı lnı n 'e hal-
) an f>lçileri> ı.. görii Hı 

Bukre , 27 (A.A.) - Şurayi 

'iırali bugün sa:lt 12.30 da kra-
lın riyaseti nlt1nda toplanmış

tır. Kral içtimna gi~med!'n ewcl 
evvela A:maıı l ı l'lt \ miitc:c1.
kıben İtalya el ı 11 kabul ey -
!emiştir. lç.ımadan . oma hiç bir 
resmi tebliğ nesrolunmamı tır. 

Budapeşte, 27 (Hususi) -

Buraya gelen malumata göre 
Sovyet illtım tom müdd tinin 

gimdiki saat ::!2 d~n itıbal'en Kı. 

Zliorou Besaı'abyayı işgal etmek 

üzere hu ı,. 

Uıdır 

•"k-

1 

İ n!f..!if ;1 (A.a>va .,,:.:ı!,~~~.ıf rin~ ~f:n~~ği 
Dtin sabah erl~•· ı, İngiliz lıu a 1-un U rin 

bardınmn tnnnJ"('lt>ri, sarki fril.ada f'ura tan re nıe~·d rıma 
nıu\ıı.ffu.kı~etİi bücumlur ~apnn lnrdır. Bomba.nhma.n ta.yyaro
leriıııiz. a.ngarlam 'c atofyel re hücum ederek ouilıim h an 
mo<.ib >lınlL~r. 1: yynrd •mniz, iislerine dönerken, h m n 
tayyareleri ile 30 da.idim ~tiren bir ınuharehc~e tutu nuslardır. 

Bir üsman tayyn resi rmıhul<hıı.k, diğer bir düşman 'l nresJ 
muhtemel ol ~ dö iırülınü tür. Tun relerimi7., ·hun tarak 
üslerine dönmiislenlir. 

Bomhardım n ta). relerimiz, l\fal\lLka tanare meydamna ve 
petrol depolarına da mü did hücumla.r yapIDL<;t.ır. Bu d• polara 
bombalar isabet etmiştir. fatm.t hasann genisliğiıü tahkik 
mümkün olamam r. A b'daki askeri hedeflere de yn yyn
re hfü,'UJlllan yapıhnıstır. 

Dün. lalf;a, defa ~· hücumuna u)tır. 12 
shil olınüş, bir kS9 ld i yo.ralammstJr. Maddi h pelı azdır. 

o~ logfliz bombardıman ta))"8.rcsf, bir düşnınn dcnizaltısuıa. 
hUeum tın~ tir. Denizaibnın eh-arına bonıba.lar di.ışm ı~tür. 

Düşnınn arazisi üzerine bir~ keşif uçn lan) pılnı ve bir 
~ t fotoğ nar alının~. lfM'O!eriınizin ht'psi l.ıı.ru o 
rak üslerin döwn tür. 

Alman resmi tebliği 
rlln, 27 (A .• ) - Onlo ~l.mıınndnnlığııun t liği.: 

IUtarek mu:ıhed i hükUml ri mnrib"noo kıta nm Bor-
deaux'nun do•rusunda Dordogne bölg ka.dnJ" il rl~ erdir. 
Düsmnnın zayıf ırlz cüztumla.n 24 tınrl ı 

bazf.ıının ba.ğlıy n goce l?rarı n lıruiıinde } apılan lstikşa.flar 
zorluk">uz .rdedilnılstir. 

ir d ruzaltı, 85.00 t.onluk bir dü.jDtnıı gonıkln b~ğı 

bildimı ktedir. 
2G luı:T.iranı 27 ıar.iraıın b:tğhyn.n gooo Alman hoınbardııııan 

tayyareleri lngllt.eredo denJz tesl u ile tay~ re zg ala • 
bonıbn tııuı brdır. Bir Alman n : lis do nw tir. 

Bu ooe, İngiliz fu.Y) a.relmi ba.h Almanynsı iı rine de n · 
balar a.tmı dn bu bombalar e-.ri hed flere • tm -
miştir. 

öhııuş v y mb.nmr tır. lld lnglliz 
dufi toplan t ından. di1'er bir yyare d Abn:ın fi\ 

rn.frncbn du urölmilştilr. 
• 

ltalyan resmi teb iği 
İtaf,y bir mnluıl, 27 (A.A.) - t:mumı l l>an in arg hı-

nın tel iği: 

Tayyare bombanlunaıı fllola.nmız birbirini 
JU lıiıcuın ctnll I r \C adanın~ eni bir tmruıı ha ri \e h v ı 1 ooef-
1 ıine i d tte taarruz tm· terdir. Biıtiin tnyyn.re!.erhıılz • t 
üslerine donnıu&} rdir. 

inıali frikrula d polar otomobil ' kaıu) on ra 'e 
torlu nnkll v tnlnrnu l 11:1 11 ut adcli l h · mnlar 
Butiin tayy er· ıiz ü 1 e clöwuüşl rdir. 

trunlarınuz dild{3.te 
· il bom ba.rdu n 

zusunda 18rar tmi ve 
nm muma.n t \ e muh lefetıne 
rağmen tan.ı''' lllWlU fule ko~ -
rnk sahneden ekilmış bulunu
yoı du. Ank ra munlıedenam i 
üç devlet arasında ımzal nmı 

olmakla beraber, d \ l tlcı d n 
biri ıttifaktnn harıç kalsa bıle, 

diğer ıkisı ayni hak 'c 'azif e
leıle bırıbırlc1111e baglı bulun
nıak taalıhüdündedirleı. Bına

enaleyh bugün Ankara muahe
denamesi Ttirkiye ıle Lıgiltcre 
yi birbide1miu eskı ı gıbi miıt

tcfiki yapmakta de\ anı cdıyor. 
Muahedenamenin bu ur etle 

bidayette olduğu kil \ e ruh
ta tenıadısi, Anlc:aı n ıl Loıı

dra ar asındakı görme ve dti -
ünme ıttıbadını bir keı t: d ha 

ve genış 
mi 1 rdı. 

1 te b i.ın mutte>fık 
rnk kalan f ngilteı • 

isba t edeı . Bu nnm seb tle ve 
mi\ttefikleı;u Ti.ırk1)e) ~ kaı ı 

coğrafi vaziyetinin ve aıı'an i 
dostluklarının ıcab anm go o
nünde tutarak ötedenberı ga) t 
<liirüst ve geniş da\ ranını. ol
duklaruu h tırlamak f ) dalı o· 
1ur. Ankara ıttıfak muahed -

derken dı0<>1' tarafdan ynı ı -
lar dahıl J b ' ik ı klı kom
şusile de tc f ıi bu ıttıfok ınu
nhedenrunL•sıııı n ı kere edı) or 
ve bıı ıkı ınuahN •n m nın bır 
arada yUrunı~:;mı şart ko., uyor-
du. 

1 
İki muahedenamenin ikisinin 

de akte<hl e<ri ve Türkiyenin 
Adet Ruı:.va ve garb dünyası 
arasında fostane bıı ilti:; k h t-
tl vü mı" f'" ı .. eceği ku i-

tıyatlı \'e km·v tli buJıınncnk 

Balkanlarda hareket cı b · t ı sıı i 
tamnınile muhafaza etıncsindeh 
fayda gözden ka.çmıyı:ı k de 
ı· ·ede nşikt: rdır. 

lfiiı::eyin Cahid \' :\1.{IN 

tlrdıgı oır 

edıyor. 

En dost orunen m lletle-
1 
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siy 
drur olan v dlar::n 
manmk icab ed 
nazarı ttlbam alm 

Bu şırkct meselesi v henilz tes;eb

btis etmekte olduğum bir başlrn iş 

bcnı bir h yli meşgul edı;s<> . V k m 
yollarda. geçiyor. Nrunl bir ev açıp ta 
DiJAnı.yı yalnız bru rna koy bılınm. 
R'.ızcağızın ne tahsili var ne bir ey
den hab ri 1 Onun gıbıleıin her C.) i 
önune 1 zır komalı. Çocukluktan a.· 
hn çıkm DUŞ sayılır onlar ... Benim 
evım n hanımı, ablacı~m izden bal;· 
ka kim olamaz. 'F.lğer kabul eder-
Mnı~. enm bılın iye kadar Dilara 
ftizin yanınızda kal ın ... lsl rını tar.na
mıl yoluna gır ncıye k d ı, say~nız. 

d ecrbestlığımı muhafaza etmı olu
rum Tabıi evimzın m rafın bir 
mı dar ıstira.k etmek va f mdlr .. 

Rı: b im ıkla Lebıb ha-
aynı 

~·m, maden:ıltı i · 
ynmrnda ka.labilır ... 

ıauhrib v 
vurdu. 

29~ bin k1lom• t 
genı llğind 

yonduıı 

telermden ırmıd n faz 
He gen ta1 bl' c ntt < 
sam ca.lan Sultuna.h.n1 

ım. Birk ç gı n 
Jd 't!egJID. .Bt"'lkı ys- l l 

B.\'111 

n kor.ktuğtmım gibi 
Brn ııtm<il mnhk korl• 

olmuşıu 

Ynztin dU'1tntlcı bakıyorum. Sa
ki h:ıllm, cellm, yumusıık buYlu, 
soY1m1J ytOOil bfi'i çocU)( • Uıülnoo 

hi yil%. ymnı kil iılı: insttm 
knpın iki U irtifnmdaki btr 
kruıtı:Ufl alacak kuvvet yok. 'l':ırlıln 

O kn zar gcl!r. 
•Al b1J" bQ .. O &ı ey . mo-

a<.l'll.l Anınvad ş:tbanl Druın dOn o
tur. malikain oıctu. m lübfll', 
n c nt\lmeı:.; n asn bir ytını vn • 

Mab (lmjyet ı ~ek 

Uzer mnhkemey giJ:l.yOI'. Soıuyo -ı 
;.ım. 

'/ 

am <ı. 

dam <ter , 

ne ,.apm'SlD 7 
- Den do beroet et dıY'l' 14-.r-

~u ,. gJIJl ag nrk.cn gör Um 
Dünyndu ı.-uk:ntı. hay. k:nrlu ieıııı 

»r ~ oktur '.Hl yeni ahoob1nrU;; 
ka~. ıım. dnr. ~ c aU11'!r nJ'NQn
daı bı.r gC?".ınU yrıpmadru ffV' hn~ 

y lhnn ctl~ ti Wı mı -
yil c kı,Yrıwt v.,,-dı m 
ııı hcrJflcr ıotJı1er Jdrıder:mı.ım. 

Bılln b oyıın 

Siz <le ı:evru veı f!!\.UYf! ek.!ıiltı:.ı. E .r;y 
d sb:len mı>.nıtdıl ı~ ber> 
an\ m. 

<ı6cpL1ç1 clı mı crtı t!ımam yedi 
iltisl karı:ı kuru tıpkı biı SM 

gb mun boylu.. Bklın \ık:ı:ıa• J'UB"" 

yuvnr.liın ötckl rw YUııat~l, ~ 
söyl cceğinl P§!mll.U birı :mv::ın 

Dnl'ı otokmd idyndau zcynd blt 
blrlll2.1 haU var. • 

gl)rtlr prıle'J. akWntı 

oroğhuıun., hlk:l.'/l-"'Hl gelfü. Kilioglu 
koy< gtbu~ uz.aktwı balJer guııdt 

rır ı~ıe<·t. he:r l~cli in ;yerHK. gc
UrUrıni6 l n glil t; ı gfdeylıt: de -
mt:ı Emtrlerin hünmıl e dınllyen 
lü>'! ag•ı ıttn y.ınıı. gcJrnJt; , 

- B<ı Köro ıuyum J<! dtn 
dırn 

Dernı/j. Hcrı.i buvu gorıUJ• 
- Vt.fo 1" budnl: dt!ıııl~ Hıç l'ft· 

nlıı gib K >roğlı.ı ollU nıu Knlı l 
;:rııfMe t:ıak 

T vr.k.k,1ı öcgJl ~D:wuluo 
1N lı g Ur: d(ll"lt•r 
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MaJfyB vekaletinin izahı iman ordusundan Bul- SABAHTAN sAs~AA " K a r a göz 
"sar ordusuna selam Dursun efendım 1 

8843 sayıh yeni 
muamele vergisi 

kanunu 

Deniz kara ve n 
Uya vasıtalarına aid 

vergiler kanunu 

\ ~ (Baf ta.rafı 1 ~) 
[S., taralı 1 inol sahifedcıl ı 

kumandanlığının bir ışannı 
stıliyet kabu1 etmiyec~ 25 - Diye bir kenara atar; mü-
ıibli gu.etelcrle ilan etmekte- · racaat erbabını, hatta maiyet 

---Yaş·amış mıdır?,, 

Mühim bir tarihi tedkik 
Bulgar erkinıharbiyesin tebliğe 1 ctir. ~ ------o---

nde ~~ 2395 numarah ,,.. ..... ~,. Ver...ı..; Ka- memıır etmiştir.,. • Fakat, geçen mebus mtı1ıal>-
ı Jlwziran 1940 t.r!hi D mu~ - ..._........,.. 6"'~ Filhakika, bu emri tebellüğ e- ı J A:.. 150 bin 1 k ü, 

Aaıı 38'3 ~ 1'IDi MDamde Ver- nunınmn 5 inci maddesinin son fııt.- :'lrlnw. rey a an om -
gisi kanunundan ( ) nilsha gön- rasmda. edeniz. lcua. hava, nakliye dell Sofyadaki Alman ataşemili· nistler :rahat durmamaktadır. 
derilmiştir. KammMn sureti tatbiki vasıtalarına ve bu vasıtalarda çıılı- teri kıdemli binbaşı Brukman HükU.metin şiddetli emirlerl
hakkında hazıriamnnkta ohın iznh - şanlara ald vergiler. Bu vasıtalann Bulgar er.kanıharbiyesine teb- ne rağmen Bulgaristanda çok 
name ı;:onderllinceye kadar acele tcb- mensub oldukları Uman V1! beledlye- liğ etmiştir. 1 kuvvetli olan komünistler işçi-
liğine hızum görülen hususlar aşa - lcrin bulunduğu mahaldek.l varidat Bogdan Fil f hükiımeti bu 
ğıda bıldiri~tir: drurelerince tarholımur.> diye yazılı .~ . . A leri htikfı:rnet aleyhine tahrik 

ot:duh .. v•• •-rne itasında da ayni hük telgrafa çok buyti.k sıyası ehem etmekte ve hükümetin kontrolu ı - Yeni kanunun muvakkat dor- ,.~ ~ "" B ı....., 
duncü maddesmde bu kıınununun me nayct edilmesi JAmn ı;:eldiği hal- mi yet vermiştir. u"t>,.r gaze- n Ttmda çalışan işçi bürolarını 
mer'iyetinden evvelki uımanl:ıra ai.d de bazı mahaller~ hacmi soo toni- teleri şiddetli sansöre tabi ol- tanımıyaecıklannı bildirmekt.
muamclelerden dcıla7ı becilz tarhe- lAtodan aşatı; ve g1hıdel1k gayri safi duğu halde birınci sahifelerde dirlcr. ffukümet, komünist li-
d lm ah d kat.,_.... •· -bet kazanç esası üzerinden vergiye tlibi aynı· mealde bu telgrafın yer bu 28 ki · ı cm.ş vey n .o..z''" Al:.;> - bulunnn gemılerle saİ:r nakil vnsıtn- ı • derlerden şimdiye kadar Şl· 
menuş vergilerde mükellefiyet, mua- lan sab.iplerl namına kayıdlı bulun- 1 luşu hilkiımetın cmrı uzerine yi tevkif etmişse de tahrikatın 
fıyet ve \ergi nisbetinln eskı hfildim- ld • .. ı..-ı.ı--ı.+-. .. 

duklan lim-~1-- nazarı itıbara alın- ·o agu: muw.=ıuuu.u... önüne ge"ememiştir. Di~r ta-lere gore Uır!ı, tahakkuk ve tahsil ......._ "' ~ 
muamclelerınin ise bu kanun hliküı)ı- meksımı vergi tarhedillp kanıe ve- Fakat, hüki'ımetin bu hareke- n.ftan komünist tahrikatı hü-
lerme tllbi bulunduğu yazılıdır. rildiği ve netice tubarlle mezkür ruı- ti ve askeri mahiyetteki bir giz.. kumetin de ekmeğine yağ sür-

0 cl kil vasıtalarının kayıcllı bulwıdukl:ın li telgrafı gazetelerle neşrettiri- .y,ii
1
· ·..+ u··r. Bu itibarla mayıs 194 muom e- mnbru varidat ldare1erlnce de vergi ~ .. 

lerine aid olmak: Gzere hazıramn 15 tarholunduğu , ... _ mükerrer tarhlyata şi umum Bulgarlığı memnun Çünkü, hangi tarafa mütevec 
inci günü akşmnına kadar verilecek "'.... et-n.>a degı-" ldir. 

ve vergi tahsilatında bir çok ~ltl'iyet ~ cih olduğu iyice bilinemiyen bır 
olan beyannameler üzerine miie:ssc- [ ve kar~·ı.t..ı- sebebnret verildiği ~; ... lri; Bull7'n,.lann hı:>N<i Al-
scler mülga 2430 sayılı kanundaki ~ ..... .,, y---.u. ı:ı- ~ı-- h~rbe tam manasile hazır]anan 
esas d ıresinde mükellef tutulacak- ve bu tınlln mt'lk.etletleri gttndclik man ~ değildir. Demok- Filof hükümeti komünistlerin 

gnyrl sııfi kaznDC1. daha az olan rna - rat duşun·· .. celi eski fırkalarm lar ve bu beyannamelerde gösterilen grevini bahane ederek sivil se-
sntış kıymetlerinden de h:ılen tatbik 1 b.ııllerde verd vermek gibi kruıunn nüfuzlu ve kuvvetli liderlerin -

muhalif yollara da aevkettıği cere- ferberliği ilan etti. 
edilmekte alan 1939 yıh cetv Undeld vnn eden muharebelerden anlaşılnuı.k den çiftçi partisi lideri Giçef İki gündenberi bütün lıusust 
n!sbeUer dairesinde tcnzllftt yapıla- r ,,- dem kra: pa.rtis" lid 

1 

tadır. · ile es!d 0 t 1 er- rr ücsseseler, fabrikalar ve tü • 
caktır. K azonç Vergbıi Jı::mımunun ~ lerinden Muşanof ve Bulgar tün imalathaneleri hükfunetin Yem kanunda beyannamenın ve -

. iinc-ı maddesinde (kazanç vergisinin cumhuriyetçileri lideri Daınu - tayın· etti·gı·· bı·rer kumandanın rilme muddeti - peşuı ve veresrye 
satışLıra aid ı;crginhı tahsili bakımın- mi:Ikellcllcrin veqi msvzuuna dahil yan VeJçef "bu eski miralay ha- idc::resi albndadır ve ameleler 
dnn bır d~'<1 ..{\r1ik yoktur. Ancak iş ve teşebbfu;lerl 789tJldıırı mahal- len mahpustadır,, ve Kımon 
~ deki vııridat dairelerince tarholuna - mecburi hizmete tabi tutulıwr 

mı.ilga 2430 nu~ ka~:.ıun( mu -

1 
e<ığı umuntl bir kaide olarak v:ı.zedil- Görgiyef ile yüzlerce arkadaşı maktadir. 

nddel 23 uncü mad esın . vere- dikten sonı·a 1$ösnacı (deni:z kara bugünkü hükfunetin dış ve iç 1 Fakat hüklımet ne yapnrsa siye satılan malların vergismln te-
1 mın ıt gösterildiği takdirde biri mua- ve hava nakli.ye vaıııtalıı.rına ve bu siyasetine şiddetle aleyhtardır- yı:.psın Bulgarlar yekvücud de-

melenın Uıallük ettiği nyı Uıkib eden vasrtalarda çııJışan.lara aıd vergiler, lar. Şiddet politikası ile Bulga- ğildir ve Bulgar milleti arasın
dord!lncü ve d1l!rl ~ci ay içinde bu vasıtalarıu memab olduklnn li- ristanı idare eden şimdiki hU-

man "e belediyelerin bulundu.t<u rna- da derinleşmiş nifak mevcucı.. 
ve muııavi iki taksitte tahsil edilmek. kfimeti ga2etelerde ve toplantı 
uzere tecil ohmacaj?) hakkınd31d haldeki varidat dairelerince tarholu- - dur. 

nur.) denilmiştir. Bu hü1ı:me naznra:n, 1arda tenk.id etmek iı:nkinwı ------=====-----
hökün1 yeni kanunla kabul edllme - ı be-

denlx, kara ~ ba'll& nakliye vasıta- bulamıya.n muhalifler gizli y d d · ı nuş olduğundan mayıs ayı muamc - ur a verı en lltınclaıı ınütevelltt olma~ \!zere 151 lat:ı ialetenlcrle ba. vuı1alarda ecir yan.namelerle Bulgar halkını İ· 
hın.irnn l94ö akpmm.a kaı.'W veri- olarak çalışanlara aid vtTgilerin tar- b.z etmekte ve Filo! hükumeti- k f 1 
lecck be~nPU>TneJerd.e grurterllecek. hında. bu vasıtalaı:ın bnogi Uman nin 'ft...t hğı kanlı bir h ga on erans ar 

" -- idaresine. veya beledlyeye kay:ıdlı bu- DUig&.r en -
veresiye sah$.lar tçfn temio:ıt göste - Irmduk:larına balrılması ve verglırln meye sil.rüklediğini söylemekte- Ni~ .. '}{/ (A.A.) -Parti ida-
rilı<> de tecil yapılnu)'lleakbr. (Buğ - ı >tı.._.., 

de o liman idarednbı _,a belediye- dlrler. Bu gizli beyanname er re h~; ... 1·0 tertib ....++>~ nrnrın.. dayı koruma vergisi bnkkındaki tecil ~.,. ... -.&>. ""'"""'&' r-~r-
hükumlerı mıı.b!U7.dur.) Bunnnla be- nin bulunduğu mabal ftridat idaı:e- bükfımeti de tirtditmüş olacak ga.nda. ve para!Jlj_tçüler mevzulu! 
rabt'r mayıs ayma kadar eski knnwı since tartıedilmesl llzundır. k1 Başvekil gamtecilere verdiği 1 konferanslara halkımız büyük 
hüldımlenne gön! tedJ. edilen ,•ergl-

1 
Esasen kanunun 9:2 ind. maddesin- beyanatta kapalı bir şekilde bir alaka. göstermektedir. Diğer 

lerc llisilmi.Yecelt ft bunlann t:ıh - de beledJycl.erle liman ldareleı:i ba -·.d..-lilf erin bu kanunsuz hare-
. gı·bı· nakil \•a-·•-•--- p.lrug_ ve ruh- UlUl.IG taraftan halk:evinin Gölcük, mis ı:;ılleri Uıksit müddetleri hullH ettikçe ......._....__ . 

temin edilccel..-ttr. , ıoatiye Yerirkcn nrgl. Icunclcrhıi ııra.- k:ethıf protesto ve takbih etmiş- li ve Ova.cık nahiyelerine bağh 
1 mak ve ktımesi obu:ı;taı:ılara rulaırtlye tir. köyl" -...ı- yaptığı konncmala.r 2 - Kendi hesabına imaıtıt y:ıp - .,;na; ._ 

ınayıp münhrunran başİnılarına aid ve pi.Aka vermeı:nelt mecburiyetinde 22 ta.ıihll Mir gazetesi baş - köylüm.üz üıerinde çok iyi te -
i--+:dal maddeleri :-H-erek mamu~t olup bllMın:ı. hareket ettikleri tak - makalesinde hükftmErti. gizli be- ~ ı...-nr ·· .-w ~ dirdc haklannda k.ımımun 89 unca ııu:ner ~pınış ve ıuı ımız:m cum. 
vucude getiren sınai muesscsclerden, yannameL..- ;ı .. ;ıı:.~--\r ten1dd e- '"' · et h.:n .. "l. etin h .. aoa·ten maddesi Jıükrıılin1bı tatbiki icab cd&-~s:;.ı- ~- uurıy ILl\u.m eve ~ 
vergı matrahı, yeni kanunun 18 inci d 1~ --'--- ............... ~ ı·thanı - -

cegı-·ndon ~ve limmı tdarelertn enıccı v~~ .ı.u.;rcw•~ Miiır Şefine olan baglılıgınm sa.-
maddesinin <C> fıltrası mucibince --.:....,...:.:: ld -

l ce vergi karneai olmayanlarm yine etmekte ve kumuuı~ıo:;ıı o ugu mimi tczahüratla.nna. vesile oı.. rewn takdlr heyetleri marifctile tak· l 
d ve müt'SS~ tebliğ olunacak o mahaldeki varidat idaresıince va- gibi demokratlan da şiddete muştur. Bu konferanslara de

rilıruş oimasına Wkkat edilecct1 f.za- tenkid etmektedir. Hükirmetin em"al sntış bedelidir. nm edilmektedir 
l hattan müst.ağnjd1r. Binaenaleyh na- ~ ~"-berla- !Hı-·-a karar ,....M~ Bu nevi sınai müeııaeselerin en ba- lede edderinin Nvu. 11CL-... ~ lli:Ullll ;a.~ '"""'f> .... 

kil vasıtaları t;etGı ~cl B•.ı ....... -~n....: a:rasm..:ı-
riz misall, ~ U<."l'.'et muk.a- vergi karnesi almak..,. vergi '\1er'mCk . ....... ._ <Ufı<M. UUüCU ...... Tekirdağ, Zl (A.A.) - Parti 

memurlar.mı dinlemeden: 
- Dursun efendim... 
Deyip sa varmış. Bu valinin a.

dı "Dursun efendi., kalmı~t:J:r.. 

Maslahat erbabı gibi, valinin 
maiyeti de "Dursun cf endimn -
den başka bir şey işitmedikleri 
bu adama bu ismi pek yakıştır-

mışlardır. Fakat Dursun efen
di ölmedi, hala ya§lyor. Çünkü 
Abdülha.midin valisi bir zihniye
tin mümcssilidir ki, bu zihniye
ti biz hrua atamadık, öldüre - , 
medik: "İyi iş altı ayda çıkar; 
tez giden tez yorulur; gec; olsan 1 
da güç olmasın,, gıöi sözler h!llal 
en muta ata öğüdleridir. 

Halbuki asrımız bunların ak
sini istiyor. İyi işi çabuk y:ıpa -
cağız, yorulsak bile tez yürüye
ceğiz' ve "güç olsun da, geç ol
masın,, düstulunu şiar edinme
miz lfızmı.. 

• • • 
Evvelki gün Büylik Millet 

Meclisinde taşrala.rdn. çalı§an b. 
kaç Jtüçük dahiliye"'mcmuıımun 
aylığına küçük pmlar yapıl -
ması kararlaşmış ve bu sırada 
bu memurlann işleri çoğaldığı 
sayıları ve maaşlan ayni kaldJ
ğı izah edilmiş. Yalnız o kadar 
·değil; hayat bir hayli pahalan· 
mış ve durmadan pahalandığı 
halde maaşlar ayni ka.lımştır. 
Hatta üç, beşdc eksilmiştir. 

Bu vaziyette memurların vazi -
yetini geç düşünmek, işlerin goeç 
yürümesine saik olur ve ~ 
Stµı efendi zihniyetinin eseridir. 

.. . . 
Tatil günleri sayfiye yerleri, 

kırlar, gazinolar mahşer yerine 
dönüyor. Pl3.jlara gidenleri yüz 
binlerle saymak kabildir. Yal
nız bir banliyö hattında ve bir 
günde 40 bin bilet satıımıa. De
mek ki artık tam mana.siyle ya.z
da.yız. 

PlaJ1ar, her sene gbzgöre bir 
çok kazalara sebep olur. ÇUnkü 
sıhht kontrol eksilctir. Küçük 
komşulanmmia bile her plajın 

doktorları, icil ihtiyaçlar için 
eczaneleri, imdad vasıta.lan \"ar· 
dD'. Bu sene böyle bir şeyler ya
pılacağını işitip durduk. Fakat 
henüz tatbikinden eser yok. Bu 
da. "Dursun efen.Pim,, zıhniyeti bilinde bufday kıran ve muafiyet tizere varldat 1darelerlDe ınihıM:aat - k:! mı lmyna:p:nayı · ı,iddetle ya.- tarafından tertib edilen, ıa. -

haricmde kalaıı. valıriz. eleksiz de - l"C~ .. ~ R eseridir 
larmda bunlarm k.eod! JD111bık:nlarm- tıf5t:ı:rmak içlııdh-. 'le'.......,....., us- manımız:ın e.n ehemmiyetli bari> • · ğırmenlerdır. Şimdiye kad::rr bu de - • . ,__ Eg-ıence yerlerinde, gazmo -
da.ki Uman veya belediJıeye a.ıı.ı..... 0.,1 ......... dostlugunw dan cesaret a- ..;1.Aı...1-- :1- bunlara t.""""" mu _ 

ğirmcnlt!rde iiğütUlen unların vergi ~- -liüWW-ı. ı..- ~\O'A 1 rd pahalıhgın· önüne rreçı· -olup olmı:ıdıtı arllfbnlarak mmtaJca.. , __ Bul,__,. k---'-tleri de son a a o 
ın:ıtralwıı teşiı::il. eden sat11 kıymeti mıı !'>'.'- usu.w.ı.m ha.faza. tedbirleri hakkındaki u~ btt edilecek d 

lıırındaki Uman w beledb'e;re Ica - :ııa~· gizli faaıtyetlerini' "·okj lecek, fiyaUar tes e-27 seri numarah umumi tebliğ muci- --~ ..: kinf halk "-fmdan _,ı:ı,__ 
y:ıtlı oianfara ~ aımed verilmesi enınıı ı.<ua A.ULAA nip durdu. Bir de tarife okuduk. 

binc-e "'ıcarct Odalan ve bulunmıyan '-•n'- -~-tı..~r Fi'n..... - °'-1 1 takib ol •• <th ... 
t- 1 ve vergi tarbcjlpnpyııa, fakat .,......... '"~~.• .. •uu~n.u • u"" ..... OU.t:- ~ ile unm~o.uı • F-'--t h,,.11.: bu tarife daha boc. 

mahallerde Beledi7elcrce tayin edil- -~·•ı .. .; tü44t- ~1.-:~1 d -. ~ .....-
ınekte idı. Yeni Jammrun mer'iyet mahallerdeld lbnan "911)'& belediyele- ,__ "wı ı.<&.Ul:uuı.ınrm a 8aı:wruDıla. zı makamlardan geçecektir. 0-

re mensub olanlara ~ karnesi ve- tahrikitta bulunan Komünist • SamsıtTL 27 ( " " \ _ C. H. 
tru?\ kime girdiği tarihteo itibaren bu . dr--·~ 4~-n.- ___ ....., ~ nun için S&ı::,öiı sollu bir çok gar 

ad r.ilmeyıp a .,....,......._ ve ~,... sa- ler, sivil seferberlik kamınu tat- P. ,,.a~-.... !~:..- h-,.....;..,.n.. tertib satış kıymeti llam.mu:n 19 uncu m - halnnrun ve b~'V'eY8 liman k> .,...__,""' .ıucs.ı-o ... ,,. ... ~ zinolarda, bu tarife harici fiyat-, 
desinde yazılı tm8Url.an nazara al - yıtinrmı. Jl(Satenm. hmasatm tıeabit ... bike başlandıktan. aonn. bir as- ettiği konferanslar köylere ka.- lar hüküm sürer. 
mak euretile resen takdir heyetleri dilerek aid o]duklan varidat idaresi- ker gibi mecburt ~bştınlacak- dar her yerde verilmekte ve Hele fiyat kontrolü? Vakıa 
mortfetile takdir '9e müesseseye teb· 1-~·-
~g olunacaktır. ue derhal ma16mat verilmesi ve ba .wı.Lu.u-. halk tarafından büyük bir ata.ka altı ay sonra (çünl:.."Ü iyi iş altı 

suretle hem nakil ...talarının 1cı - Bulgar umum polis müdürü ~ ta.kib edilınektedir. Bu kon-
Yeni kanun, 114 1iDcii m~c.9ile re- lolC' ayda olur) fiyat kontrolü komis-

•-...... kül nunun ~ci ıueMesl mucibince sa- Miralay Pantef neşrettiği bir fer---ı-- ıı.r.n~ Şefim.ize k .. "" 
sen takdir kımıiQonlanmn .._.,,.. ın~r varidat idlm!lerince mü - 1 ~ .-uu. - ""' yonları kunıldu.. Fa.kat Şişliden 
tarzını dcği~-1• olduğundan, bu emirnamede ameleyi greve ve I mınetimi·zm· ---'-az ı.-n.t.'h • 9

""...,.. kellef tutulmalarmı ~in hem de l:>"cl.l~ """"6,,_ sağa sola be.kmarak, fiyatlan 
Unlumt tebliğ almır alınmaı: derhal 92 inci madde htıkmüne al~k.adarl.a- sokaklarda ntimayiş yapmıya' nığmın ve millt beraberliğimizin yokhyarak Bcyoğluna ininiz, bu 
~eııı esaslar d~ ~ teşki- bit t~ır ed l · "ddetle C"'07"' rın riayet edip .tmedlklerini tes ,.;qv..... en enn şı ,_..... - tamııgıru· yeni tezahürlerine bi • bır· saatlik yoldan sonra, bir sa-li Uc bu kabil sma! müe83eSelere aid k rd 
vergı ınııt.rnblannın takdir ettirilmesi TI! icabınrla haldar:mda bu madde 1.andınlacakhtnm 'V'e soka la a rer vesile te§kU etmektedir. atlik vapur seyahatini göze aJ.a,. 

ve bunların~ müesseselere ya - hükmüuün ta(bllt edilmesi tıctıza yapılacak .. nümayişler esnasında ispanya Cebelüttarıkı rak bir de Adalara kadar uza-
zı ıle tebliğ edi1ierek, mezkdr mües - eder. hal.kın muteyakkız bulunarak • . • 1 b 

1 
hıinde · 

se->clerde imal edilen maddelerin mez Yukanki izahat ~ mua- kalabalığa kanşmamasını ve ıshyor mnız. atan ° şe aynı 
kiır kıymet üzerlnıden \'e:-giye ~bi l mf'le yapılması~ ke:rfiJ'etin belediye v ,... dri.:ı Zl (A.A.) "Stefani malın, ayfıi maddenin öyle fiyat 

ve liman idarel1!'Tb:Je de bDdin1mes1 kanşanlar polisin ayagı altında .-a '"" - farklarını göreceksiniz ki biri-
tutulıruısı icabeder. tamimen tebliğ olunur. ezilecek olursa hükftmetin m.e- ajansından:.., nin bir devlette, ötekinin başka 

3 - Şimdiye kadar yalmz boyaha- ========================== Düııdeı:ı.beri Voz El Publo ga-
ne ve tamirhanelerde yapılan içler ke ....... tcleı: muamele vergi.sine teı- mi•·en ve 12 inci maddenin A ve B bir idare altında satıldı~'lna ve 

·"" J %etesinin ilk nüsba.lan davarlara. 
içir. vergi matrahı, bu işler mukabi- bidır. Bu cihetin aU}qıilar kereste fıkralarında sayılanlar meynwnda bu' aradaki farkın vapur, simendi-

_,,, 1·-.... ·-1 edil asılmıştır. Bu nüshalarda 1~-l:nde alman üeT'e't oı--. Aoruu - fabnltalsrına bildirilmesi icabeder. lunmıyan sın.al müesseseler 1 hazi. - ~ fer, kamyon gibi büyük na.kli-
ınie ve bunlar bariciı:ide kalan bütün 5 _ Ye_oı.i kanunan on ikinci mad- ran 1940 tarihinden itibaren vergi - yanın Cebelüttank Riotinto, (). ye 'arklarmdan· başka bir de 
muesseselcr ücretle imalat yapmış ol- r desi mucibırı.ce, dolrodan dogruya den muaf olm~lardır. ran, Pon.naroja ile diğer milli .ı. 
sal r bile, ~eri satıı kıymeti il- veya bilvasıta y:ümz bir milşteri lıesa Binaenaleyh bunlar nam1na 1940 arazi üzerindeki İspanyol muta- gun~ilinarü~:ı:~:=den doğdu-
zennden tariıedilmekte bulunmuş - bnıa imalfıt yapmıya:n ve istihdam man yılı için tahakkuk ettiril~ l b =--'- • ..-.. a. ---.. k•·~ 

e atı ~ ve ~ ....... v..uıuıe u.; Çünk" u·· henuz·· komıs· yon iıuo ye-tur. ettiği isçi sayısı eQnde beşi ve mu- oJ;uo. maktu vergilerin, kaza mercile- l "il" 

Yeni kanunım !_3 inci maddesinin harrik kuvvet kulliınıyorsa muhar - ıince tasdik edilmiş olsa dahi terkini ve spanyol milleti bu mütale • ni başlıyor ve yardımcısı olan 
<D» fıkrası mudbtnce ~kal.a.rı he - ı rik kuvveti de ilci bqgiri ıeçmiyett lfır.ım gelirdi. Hu nevi müesseselerin batı ileri sürdjğü zaman şefi tıı.- teşkilat bu işle alakadar olmak 
S3bma yapılan boyama, apre, hı1yalan sına! mürssescler, mevzuu iştigali ne derhal tesbiti ile maktu vergileıin[n kıL için hazırlanmağa davet O- için vakti olduğuna kanidir. 
crm.a, ka:mrlama, kolalama (lwnıas- olursa olsun mwımele vergisinden terkm muamelcslnin süratıe intaCl lunmaktadır. Ah Dursun efendi, ah.. Seni 
ların kol.ıılanmaa) ütf.i .. (kumnşların muclt.ır. Ancak on ikinci mnddcwn A temin olunmalıdır., Muharrik kuvvet Adi. y kit. Zo ld ıK 

k l ı~..:. b kun·-~-- . k ıye e ı ngu ava ne zaman go··mecegızw . !.. \ıtülcnmesi) k»7nak maden ·np a - ve B ükralannda y~ olan sınai ve ._.. s~ a u......,ı yenı a - 'tt• 
k n..ı.. -.>.> _ _, _ _. lı gt 1 --JtllC--lll ı. tesvıye, tor.na. cam esmcsı ve muesseselcr bu muatlyctten iı;.tifadc mmun an .........,cı maı;ıueouıue yazı 

tesvıy('Sf, mamul ipliklerin katlı ip- , c.dcmezlcr. ·~ci hesabına müessese t.adl.e:rin dununda bulunmakla bera- 1 l...nkara. ~7 (Hm:~ M~~i- Devairde kilğıd ve kır-
lı!. haline getirilmeksızin Y'dlnız bük- sahibi d•'. müessesenin mevzuu fi- ber maldui;ret usultine bağlanmamış den) -Adliye Vekilı Fetb. Ok- tasiye tasarrutu 
tfirulmesi, kir~}enm~ hayvan deri-ı tigııll olan işte bizzat çalışsın, Çtılı.ı- olan müesseseler varsa bunların l I yar tetkikatta bulunmak üzere apılacak 
leı ınm dolaplarda ve sair suretle ~e- masın dahildir. haziran 1940 tarihine kadar olan sa- bugün ZZonguldağa hareket t•t- Y 'Yi {H • Muh b" 
mızlenmesi işlerinde de vergı ımı.trıı· Şimdiye kadar 8:i35 sayılı kanunla tı..<tları üzeruıden 2430 s:ıy.ılı kanuna Ankara, -' ususı a ı-

1 
... ı-: mıı::tir. 

0 1 
.. 

1 lu, bu işler mukabilinde alman üc - 2430 s::ıyılı kanumm lk!uci madde - göre ver6ı.uo" alınması ve mezkOr riı1 1izden) - ev et muessPS"' e· 
relLır. Binaen.aleyh ı hazlrau 19.W sine eklenen s tuawımda yazılı o - tarihten ıtibaren muafiyetten istifı:ıde =k=an=u=n=h=Uk=-ınn=ı=en=.==da=ir=esı=.n=d=e=tar=h=e=- rinde yüzde 40 nisbetinde kağıd 
t ıhinden itibaren ~lan besa - l.:ınlar, blliıhara 1cı::a Vekilleri Heye- ettirilmelen icabeder. dılmesi lfıwn ge.ldığinden bu mali yı- ruf · ve kırtasiye tasar u yapwnası 
bu a ucreU~ yapılan bu işlerden, üc- ti kararile bu meymıa ithal edilmiş 6 - Yeni kanunun 27 ve 28 inci 1ı kanun hükümleri dairesinde tnr-
ret uzerlnden vergi alınmasl lüzım bulunanlar hariç olmak üzen mu- maddelerile maktu verginin tarh ve hedilmiş lazım geldığinden bu mali V t killer Heyeti tarafından ka • 
gclır. 1 harrik kuvveti ve ilÇi aayısı ne olur- tahakkuk: şekli değiştirilmiştir. An- yıl için bu müesseseler namına tarbe- ratlaşbnlmıştır. 

4 - Yeni kanunla toınrukUın biçi- sa olsun bütün smal müeı;·e "lc>r u- cak muharrik ku~et ve işçi sayısı dilmiş olan maktu vergiler deği;;tiril- -:ıııuı--

len kerc.c;teye aid muafiy~t kaldırıl- , amele verg!sinıe ıAbi lıu l ı. , bakımından yeni kanım.un 12 inci miyecektir. Zogo londrada 
nıış. buna mukabil el Vt' su hir..ar -ı Bunlardan "/O ve 75 ~ri numaı a~Lı u- · maddesinde yazılı hadlerin fevkinde ı Yeni kanundaki diğer esaslıır hak- Londra, 27 (A.A.) - Eski 
lımnd:ı yapı.laıı imalAt ve.rgıden mııal mumt tebliğlerde !RQ'ılanlıır damak- bulunan ve şimdiye kadar mer'i ka- Jınıda derdesti l..rs:ıl bulunan izahna- Arnavutluk kralı Zogo ile krali-
tutulrn•"•tur. Bhı.aenaleyh 1 hazirau tui.,~t usulüne tabi tubılmiaetıı. Yeul nuna göre maktuiyete bağlanmış olan mede k°afi Wıbat verilmiştir. Kanu - Lo ....., çe Geraldine bugün od.raya. 
1940 Uırlhinden itıôm"en el ve su ile Jaınun mucibince bunlardan ınubar müesseaclerln 19'° mall yılı makb& nun dikkatlice elamarak tamam.il att-
n teharrik hizarlardaıı m ada ke- rik kuvveti 5kf beygiri ve i{;Ci 'Mrglle:ri de; kanunun muvakkat be- bikinin temini ve bir yanlışlığa ma _ gelmişlerdir. Zogonun ÜÇ kız kar 
re tt fobnkalannda yapıl.an her türlil müessese SllhibOe lıMikte ~ ieo- şiDci maddesi mucibince. 35'35 savıll b ı verilmemesi temenni olunur. deşi de yanındadır. 

Yazanı Cemaleddin SERVER 
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Sirkat ve katilleri tebeyy1m 

edince idama mahlrftm oldular 
ve "Sinaniye,, Ça.r§ISl öniinde 
asıldılar. "Ha.civad,., ııı "Kara
göz,, le beraber Buı:sada idam 
edildiğine dair başka bir . 
yet varsa da zayıf1Jr. 

Köpeğin, idam sehpası aUJ... 
na' gelerek ulud~au ~ orada 
terkihayat ettiği de söy\entr.. 

"Hacivad,, ın. Bursadan be§ 
kilometre nwkta ''Bağdad ~ 
eısı.1 denilen yerde ''Koı:ıya cad-
desi" üzerinde "kapılı kaya~ 
yu snhıli,, ntle metrlık bir han 
lınrabesi vardır. Bu hanın "Ha
civad., ın §a.hsi emUUdnden ol
duğu bugiln tesbit edilmiştir. 

Şu baldo bu adam. yaaamıştır. 
"Karagöz,, Ü Sa.Wıaddini Ey

yübi vüzcrasında.n birinin ka
rlkatilrü zannederek Müslüman 
bir Türk oldıığuıın inananlar; 
SİVr1 saıtalh, sivri kfüahlı "H.a
cıvad,, ı, süslü ~ renkli 
ve çeşidli elbisesine bakarak 
"On birinci Lüi,, nin karikatö
riinc benzetenler olınu~. Fa
kat bayat ve şa.hsiy~tinden §iip 
he eden yoktur. 

Şimdi irfan vo insaf sahibl& 
rine sorııyonmı.: 

Bütün bu rivayetler, - Men
kul olsuıı, mevsuk olsun - "Ka
ragöz,, ün yaşadı.:,"mı mı gös -
~.....;- ......... ..ı.;n .. , 9 ...a...u,, yaş~ ...... mı. 

"Evliya Çelebi,., hakikate ha
yal kanştırmayı zevk edinmi3 
bir artist; bu malfım. Fakat; 
her sözile istişhad edilen maruf 
seyyahın bu rivayetine neden 
inanılma yor? ''Mevlid.., sahibi 
.-Süleyman efendi., nin "Sanm
sakcı zade,. ( ?) olduğunu söy
liyenler de, bu adama dayan.m.a-
dılar mı? Her sözü doğru da.. 
"Karagöz - Hacivad., rivayeti 
mi y~? 

O:ıa bakıbrsa "Nasrcddin 
Hoca,, run varlığı da tarihi bir 
rh>ayetten ibarettir. Şahsına at
fedilen fıkraların hangisinde İm· 
zası var? Selçuki Türklerinden 
mıdir? Daha sonra mı gelınie -
tir? Mesela "'Hacı Belrt3§,, a&

nna yetişmiş midir? "Akşehir" 
de kimsenin gülmeden geçme -
diği rivayet edilen türbe, haki
katte onun mudur? - "lhtif alci 
Ziya.,, nın "Yeuikapt Mevlev:iJı.a.. 
nesi,, ni yazarken yaptığı gibi • 
bu snndnlrayı kaldırıp altıruı ba
kan mı olmuştur!. ..Timilrlenk 
devrini, idrak etti,, diyenlere, 
ne cevab verildi? 

1933 de onun namına ihtifal 
tertib eden "Rıfla Melftl,, de, 1 
- "Hazını,, gibi - hata mı etmiş
tir acaba? 

Ancak efsanevi hayatını te. 
bit edebildiğimiz "İncili çavuş,, 
da böyle deı:,ö-ti mi?' Hala mezarı 
bu1unamıyan, doğumu, ölümü 
tasrih edilemiyen "Yunus, Derd 
li ve Karaca.oğlan,, hakkında ne 
biliyoruz? 

Uzağa gitmeğe ne haceL. 
''Kavuklu Hamdi,, daha dünkü 
adam. Şahsı ve sana.ti hakkın
da bütün bilgimiz "miş,, den i
baret değil mi? 

İki senedir bu adamın ve "Ki· 
bb Salih,, in mezarlarını anyo
rwn, bulamıyorum. "Eyyüp,, de 
"Beykoz,, da sormadığım adam 
kalmadı. Kudeması, yef"lisi, ya
bancısı, ima.Dllt mümessili, hcp
sılc gorüştüm. Mezarcılann en 
):aşhsmı buldum; yine bir "lir 
zır,, yahud bir "Ak Şemseddin.. 
çıkıp da, "burasıdır!,, demedi. 

Abdi efendi, Hasan efendi, 
sepetçi Rıza, Eyyam Hakkı, bü· 
yük İsmail, h'iiçük İsmail, İsmet 
I<lihri, Rıfkı İnce. Şeyh Feh
mi, Şefik Safi, Meddah İsmet, 
Meddah Şükrü, Süruri, Aşki ve 
nihayet düne kadar aramızda 

yaşıyan Kavuklu Ali hakkında 
tanlılerimiz ne diyor? Komik 
Ahmed, Düınbüllü kimdir? Bi
liyor muyuz? 
Naşid hakkında fikrimiz ne • 

dir? Papağan gibi bellenmiş 

basma kalıp sözler değil mi! 
Hala adamcağıza: "Büyük ar
tist,, "tuluatçı., deyip duruYo-

ruz. &ı yanlışı diimttm* istiıt 
yen memlekette ik1 adam ga.. 
dilm. biri ~ Yeserl, ~ 
ıi de Ba.ıtacıoglu. 
Şimdi bütiin bu ~ i§leı:a 

bakıp da. bu adanılan. yapma,. 
mış mı diyeceğizı 

1933 de Bursada tedkik ya~ 
yo:rdmn. .. Evkaf kfi:tüğft,, nde 
"Karagöz bin Abdullah, Knra
gin. bin Yani, Karagöz bin - Sa.ti 
- Satılmış - " gibi isimler göl"' 
dinn. Bizim ''Karagöz,, ün cı. 
bunlardan biri olmadığı ne 
malfun? 

Bursada d.o~p büyüdüğü' 
meşhur ve menkul olan "Kara,.. 

göz.. ü ayni derecede meşhur. 
ve menlnıl olan bir rivayetle 
reddedeb'lliyor muyuz? "Anane,, 
ve ''tevatür,, den kuvvetli "ta .. 
rih,, mi olur? Demin saydığım 
~siyetler, tarihin meçhfılü • 
dür. Buna rağmen malfun ve 
meşhur olmuşlardır. 

Her şeyi tanni k:ıynaklann 
lutfilne bırakır; yalnız onun şa.
hadetindcn yardım beklemcğe 
kalkarsak halimiz dumandır. 
Üstadım ve velinimetim "Ham
mamt zade,, nin bir eserinde 
söylccT'ıği gıôi "Çoğumuzun ba,. 
bamızdan yukarı.sınm adı Ab .. 
dullahtır. Tarih "Karagöz,, Ü 
tanımamı§ değildir. Fakat ta • 
rih, "Nüfus kütüğüdür., değil • 
dir ki; "Karagöz,, adına nüfus 
kflğıch çıkaralım. 

Müteşalrin birine sormuşlar; 
Bu ''kafiye,, neden düşük,. diye. 
"Zarureti vezin var efendim ı,. 
demiş. 

Muhatabı zanf adam, lafın 
altında kalır mı?. Derhal ya • 
pfşt.ırnuş: 

- Güzel amma; "Zarureti 
vezin., e ne zal'UJ'et vardı? 

Soruyormn: 
''Karagöz11 ün yaşamadığını 

kabul ve i.srarda acaba ne 7.a.

ruret var? Yedi yüz yıldanbcri 
kft.inata "İbret perdesi,, nden 
bakan bu mızah dahisinin milli 
kalbde yer alması kafi değıl mi?' 
Tarihte olmıyan neler var ki , 
yaşıyor_ 

Teracfun ve "tezakir .. in kat 
senelik mazım olduğu maliim. 

"Alt Şiri Nevai,, den; Şehi,, 

den evvclkiler nerede? EskiJer
dc güzel bir ilim metodu var • 
ı:nış. Tarihin wstuğı,ı mcsaile 
karşı; "Bunda icmaı ümmet 
var.,, derlermiş. Ne kadar iyi,. 

Burada da tnrihin sustuğmıu, 
"anane,, ye hürmetkar kaldığı
nı görüyoruz. Fakat şunu da 
billyonu ki "Karagöz,, ün ya
şadığına "icmai ümmet,, icmaı 
cemaat değil; icmaı mmet. ic
maı memleket ve belki de icmaı 
kainat vardır. Şimdiye kadar 
"Karagöz,, ün yaşamadığı, şark 
h - garbli - tek ad.anım, kafa
sından geçmemiştir. Bursa sch
ri yeni fctholundu; bu hakikat
ler çok sonraya kaldı da bu • 
gün mü meydana çıktı. 

"Güldeste - i - riyaz,, ın çi
çekleri soldu da bfiy - i - ha -
Y.ikat mi alamaz olduk? 

Bugüne kadar bizden ve ha.ş
ita mili tten bir müverrih, Bur
!Bya gitınedı mi? "Karagöz,,ün 
orad:ı medfun olduğunu duyma
ch mı! 

"Mevlidi Süleyman. efendi,, ;:e 
giderken veya .dönerken ''Ka~ 

ragöz.. ün kabri denilen yeri 
g(;rdü de neden bir şey deme
di? Hep allameler., bu devrin 
mahlusü mü? 

Asırlar ve insanlar, - umu -
nıfyetle - gaflette miydik? Ne 
derin uyku imiş? .. 

Bir zamanlar da • s ·nan hak
kında söylendiği gibi • "Kara
göz Türk değildir.,, teranesini 
luttunnuşlardı. Sanki ismi "Ka 
rogöz., değil de. 11Çeşmi siyah, 
Ayni esved.., yahud da "Evli
ya., nm dediği gibi ••Kost.antin 
çocuğu Sofyozlu kıbti .. ,, imi§ 
gibi. Uzaklara ne gjdiyoruz? 
Daha dün "Osman. oğullan,. nın 
sulbünden şübbe eden. DehrlJer 
türemişti 




