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DOIAIMASI KE DiNE GUY ALMAN 
DANiMARKA ADASlll DA HiMAYEYE 

:YORSA BU 
KOSSUN 

Bu Sabahki Radyo Haberlerı ~~t::mı~~: 
' G ~T'"ı••••~ıuııxhıımııııımı•l=ı~lmıııııbıııııııcımuımd~mımımmıım~l Muvaff akiyeti 

ove sın aya ı e atır ıgı gemı er Gaz de~;.:.;~.-resml-
-

- o ~i .:._ı1ır Namıet: a4lında-
·~ ıazetesi yazıyer: 

"kdeaizde ve ıimal 
Itri deniıinde, •lttefik-
~ '-aliyeUeri l'İttikçe 
'-~ tadır. Beri• yandan 
.. ~VVelki nuslıalarımızda 
~J •.ttiti•iz gibi, Tilr-
' 4"Jariciye Vekili Sa-
~'1, TClrkiyenin Balkan-
~ '• Akdeaizde zulıur 
~lr lııadiselere seyirei 
~J•cağını s6ylemiıtir. 
~ Ye, emniyet ve iıtikll
~~11ilıfaza ye müdafaa 
~le her an hazırdır. Türk 
1'ai1tlletinia lüzumu il.alinde 
tirit tre ve Fransaya karşı 
tett!!i taalıhtitleri yerine 
t., ekten zerre kadar 
~~llt etmiyeceii mubak
'"'-ı · Binaenaleyh, Akde
' •e lalka•ların laer aa 
~ ~uı haline ıelmeleri 
l'-\ •abtemehlir. Çünki; 
~6k6meti, Balkaa dev
)\~ ••• laer haaıi birine 
~tak bir laareketi doi
t-ı '•iruya kendi emni
~ İatikliline vaki bir 
"'l gibi telekki edec•-
~·k~a bildirmiıtir. 
~ r taraftaa alınan laa
~ • r6re, yeni Fransız 
J'-1,•kili Reyno, Fransa, •• 
"'-' arasıadaki ilatiliflı 
-..; itleri •fizakere etmek 
._~ laval'ı feTkalide •u
ra,_. 1 elarak Mussoliniye 
~ taaanuruodadır. 

4t,.ıiilhak 
~id Günü 
'-'~•bul - Abdülhak Hi
~ ... ~ldüj'il fÜnÜD yıldö-
~·' l!llinaıebetiyle önümiz
~Pı; Cumartesi ıünü ihtifal 
~caktır. 

'lıı laaıirİilere 
~'t•ret Dersi !!! 
~ ,.I' U r-/ 

~ x 

~ 
. r 

.l .... .JI' 
~-'-

._~,~lediyenin otoblıs nc-
k ~ile hir kur111 za•met· 
....., lale11ıesine ne dersin? 

... ti ~tiklrla. mücadele et
!Sj. 1

' ~·r• bilen lteledi
!'M; ~lll.ırlılere u•raa işle
~ •rlıkte ticaret işleri 

.... bir ders ••rmek 

. nl çeken lalr Alman 

Almanları parçalamakla meşgul ~aka••nd• 
Paris - Bu sabah neşredilen bir tebliği Almanların 

"Dongerque,, ve "F ocb" Fransız gemilerini batırdıklarına 
dair neşrettikleri kat'i bir lisanla şu suretle tekzip ediyor : 
"Almanlanu bile artık inanmamağa başladıkları propagan-

dacı Doktor Göbels'in hayali ile batırdığı "Dunkerque., ve 
"Foch,, kruvazörlerimiz Alman kuvvetlerini imha e tme Je 

meşguldürler. ,, 

Çorçil'in. yerinde bir istihzası 
Londra - Danimarkalı Foroe adalarının lngiliıler tara· miz bu adaları Hitler donanmasının sağlam kalmış barb 

flndan 2.apbnı bildiren Bay Vinston Çorçil demiştir : gemileri, kendilerine güveniyorlarsa gelip bu danimarka 
"Almaoyaya bağlanmağa mecbur kaldığı için zaptettiği- adalarını da "himaye ye buyursunlar. 

·--------umımuı " _ " 

ÇORÇILIN YENi BEYANATI Berlinin Manalı 
Londra - B. Çorçil Avam kamarasında dünkü beyana

tından sonra akıam kabin.ede yeni beyanatta bulunmuı ve 
diştir ki: "Yeni hldise pliaı hazırlanmış ve tatbika baı
laumıştır. Biliriz ki Skantlinavya hükumetleri bizden ziyade 
Almanlara meyal idiler. Bunların , arasında Alman hareket
lerine kolaylık bile ıtssterenler vardı. Baalar laepıi busıüa 

Bir Tebliği 

bize diadller. Çtlnkl mevcudiyetleri tehlikde gi>rdlUer, hattı 
Almanlarla evvelce mualaedesi olan Danimarka l:aile bugiin 
bizden şefaat bekliyorlar. Danimarka laükfımeti Norveçe 
yapılacak taarruıdaı;ı eYvelce haberi Tardı. Bu da Alman
lara vakadan önce Danimarka sularında mayn tarlası tesi
sine mllsaade etmesiyle sabittir. Hatta biz bu Skandi•avya 
laükümetine önce ib.tarda bile bulunmuıtak, fakat aldır•a
mıştı. Buıftnkii felaket bütfin Skandinavya aük6metlerine 
ve bitaraflara bir misal olacaktır. Onlar bilmelidirler ki 
Alman planına göre bir aya kadar hep!İ böyle bir akibet• 
ve faciaya maruz bulunuyorlardı. Hitlerin n hareketinde• 
biz çok kazandık. 

Berlin - Alman tayyareleri müteaddit defalar Hausaıun 
şimalin den uçmuşlardır. 

~~~~ıııııaı---~~~ 

Almanlar 
irtibatları kesilen askerlerine 
yiyecek yetiştirmek istiyor

lar ••• Fakat ••• 
Londra - Norvoçte irtibatları kesilen Alman askerlerine 

gıda ile mühimmat yetiştirmek mecburiyetinde kalan Al
man erkinıharp şefleri Isveçten bir "geçid hakkı" istemiş
lerse de lsveç hükumeti bu talebi şiddetle red etmiı ve 
muka•emet hazırlıklarını ter.yid etmiştir. · 

Berlin - [Resmi tebliğ: J G grpte düşmanra topçü ateşi 
taatisinden başka bir şey yoktur. ilk aldığımız yerleri mu
hafaza ediyoru:. Şimdilik fazla tafsilat veremeyiz. Deniz 
kuTTetlerimiz elden geleni yapmaktadır. Norveçte kalan 
kıt'alarımız müdafaalarına devam ediyorlar. Düşmanın uzun 
uzadiye muvaffakıyetten balaıetmesi duiru deiildir. laıi
lizler bizden eTvel Nerveç saailleri•e beş nakliye ıemisi ile 
gelmışlerdi. Fakat bunu haber alınca onlardan önce dav
randık' bir emrivakı yaptık. 

HALKIN SESi - Bu tebliiin Almanlar için bir bayii 
acı laakikatları iativa ettiği oku1turken satır aralarından 
anlatılmaktadır. ____ .. ..,_._ ___ _ 
Almanların Terkettikleri Ber· 

gen Tahkim Edildi 
Londra - Denizden lngiliz donanmasını• himaye ve yar

dımı sayesinde Norveçlilerin Almanları kovdukları Bergen 
limanında kuvTetli bir balari üss müdafaa mevzii yapmak 
için geceli gündüflii çalışmaktadır. 

Stokholm - Norveç başkumandanı Otu karadaki asker· 

ler teftiı ediyor. Kumandan son vaziyetlerden memun ıö
rl\nmekteair. lngilizler, Almanların karadan Nosyeçliler ta-
fmdan müdafaa edilen mevzilerine yaptıkları taarruzları, 
filo ile yandan top ateşiyle püskürtmeie muvaffak eldular. 

Roma - Son alınan haberlera ıöre, Skajarak önfinde, 
iki yllz harp genıisi ile bin beşyüz deniz tayyaresi müthit 
bir harbe tutuşmuştur. 

lniiliz harp gemileri. Katgat& kader sokulmuşlardır. 
Skajarak önünde başlıyan müthiş deniz harbi bütün şid

detiyle tlevam epiyor. 

iKTiSADİ ABLO ADA 
TÜRKiYE iN ROLÜ 

:BERLINDE ÜÇLER ITTIF A
KINDAN ARTIK SÖZ YOK 

Loadra - "Taymis,, gazetesi müttefiklerin iktısadi ablo
kasınıa yeni büyük ticaret ıirketinden bahsediyor, ezcüale 
şunları tebarüz ettiriyor: 

"Türkiyenin bir taraftan müttefiklerin grubuna, diğer 
taraftan da Balkan devletleri ittihadına dabil olmak itiba
rile bu büyük ticaret işinde Türkiyeye mühim tavassut politi 
kasi teveccüh etmesi ihtimali Ankara mehafilinde yer bulsa 
gerektir. 

Söz, müttefiklerin Balkan devletleriyle aktedecekleri iktı
sadi muahedeye aittir. Bu muahedelerin hini tanziminde 
Türkiyenin işbaşına çağarılmış olması ilatimali kuvvetlidir 
ve bu saltada en iyi İf görebilir. 

Ankara mabafilinde tle, mazide Britanya, Fransa ve Bal-
kanlar arasına bir ahenk te•ini için nüfuznnu esirğcmiyen 
Türkiyenin bu meselede tle mesai sarfetmekten ıui kalmı
yacağı kanaati basıl elmuştur. 

Hadiselerin Balkanlara • 
sıra-

yet etmesinden endişe ediliyor 
Butlapeıt• - $arki Anupanıa cen•bunda tauiy•n ıit

tik., art•aktadır. B• Hbeple bldieelerin '3alkaulara ıira
yet •t.....md•• ea4J@ ediliyor. 

Belgrad - Berlindcn telefonlaniyor: Molotofun nutku 
münasebetiyle Italya gazetelerinın Rusya aleyhindeki neşri
yatındav. beri Berlinde artık üçler anlaşması ağıza bile 
alınmıyor. O kadar ki Molotofun Berlini ziyareti meselesi 
bile unutulmuşa benziyor . 

Moskovada Macar elçisinin Berlini ziyaret edeceği habe
rinin bile tekzi~ine lüzüm görüldü. Artık bu üç devlet ara· 
sında bir pakt yapılmak sözü ortadan kalktı ve bunun ye
rine Sovyet - Alman ikhsadi anlaşması meselesi konuşuldu. 

AVRUPA FEDERASYONU 
Londra - "peyJi Meyi,, razetesinin diplomati~ mn~a~

riri Fransız ve lngiliz parlimentolarıntn ve kabınelerının 
birleştirilmesi hususundaki yeni fikirden bahsederek diyor 
ki: "Siyle bir karar istikt.alde dijer millerin de federe ola
hil•eleri için bir misal teşkil edecektir.,, 

Londra - Alman filosuna karıı har~ldtta bulun•uı olan 
lngiliz haTa 'l: kDYTetleri tamamile 6ılerine dönmeğe muvaf-
fak olmutlardın 

Emniyet Müdiirümllz 
SAIT ÖZGOR 

Bundan bir müddet enel 
lzmire gelerek şfipheli bazı 
hareketleri nazarı dikkati 
celbeden Herman adında bir 
şalııs zabıtaca totulmuı, Ad
liyeye verilmiştir. 

lzmirpalas oteline misafir 
olan Herman Izmir ciTarıa
da yalnız başına gezintiler 
tertip ettiği sırada Turanda
ki gaz depolerının ve cıvar· 
daki memnu mıntakanın fo· 
toğraflarını elindeki bir ma· 
kine ile tesbit eylemittir. 
Cürmümeşhut halinde ya

kalanan bu sahsın çektiii 
filimler banyo edilince mem• 
nu mıntakanın, depoları• 

fotoğrafları olduğu anlatıl
mıştır. 

On dört senedenberi me•-
leketimizde Alman gazetele
rinin askeri muharrirliii•İ 
yaptığını söyliyen Herman 
hakkındaki tahkikat tamik 
etlilmektedır. Suçlu adliye 
isticvabından sonra teTkif 
edilmiştir. 

Her an uyanık duran ye-
uf ak bir hareketi bile giz
den kaçırmıyan hassas, faal 
zabıtaaııın ba muvaffakiye
tini takdirle anarız. ___ ..... .___ 

Resmi 
Otomobiller 

Resmi otomobil tah.ıiaatı
nın son şekline göre, bütfta 
valilerin, devlet ıurası reis
leriyle Ankara ve Istanbul 
Emniyet Müdürlerinin birer 
otomobili olacak, diğer de
vair otomobilleri kaldırıla-
caktır. 

u 
lzmir yabancı 
askerlik şube-

sinden: 
33' Doğumlu yabancı er

lerin muayeneleri 26 nisaa 
940 da hitam bulacağındaa 
bu müddete kadar gel•i
yenler yoklama kaçaiı ka
lacaklardır tekrar lıatırlatılır. 
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1 ŞEHiR 
Şehir 

EN =!{ABE LER 1 zabıt~,!aberterl !Bir .• Lise Tale- 1 INGILTERE 
B 1 d.. d Basmaa ane Santralgarajda besı Aranıyo MUH_ R_l_P_ .. . Meclisi 

YENi 100 
YAPIYOR 

Şebir Meelisi tlün toplasa~ 
.. ıf Ye malatelif ment1lar, 
b• •eyanda etoblis ücretle
rini• tezyidi meselesi fız•
rindeJmlzakerelercle bulaoda. 

e e iye e Hammal Emin iş meseleıin- -•- Belırad _ l:.ondradüa bildirildiiine göre, Inıı;iltere tıca-
T f •ı den tbit'i çakı ile sel ba· On altı yatında 11 Lisaain b 

1 
d ak er 1 er ret filosunu daimi surette diğerlerine ö~tüo u un ur• 

•• caiıoıadan hafif 11arette ya- birinci sıaıfından Çefmeli azm1ndacbr. lariliz destigahları iller yıl ~ir bu~uk .n1•• 
Belediye Eşrofpaıa zabıta ralaaıış Ye yak.alanmıtbr. Mustafa Saatçı •il• Halit toaluk ticaref ıemisi in'a ede bilecek şekle sokulmuıtur. 

A•ir Yekili B. Osman Ye 1 Beyler sokaiında balık- Cumartesi günii alrşa•ı sa- Hiiktımetin bugünkii programına da daha yüz torpid• 
Karşıyaka zabıta imir Yekili çı Saitlln şilphe üzerine ii- at 8 de eYden ~ıkmış bir mumibi ilave edilmiştir. 

--e--- 1. Sırrı terfianYe asaleten ta- zeri aran•ıt feketioin ce- dalıa dinmemiştir. Bu hu· Vaşington _ B. Runelt başlığrnda toplanan 
yin editmiştir. binele 4 psrça esrar buluna- susta bir mal6matı olanla- heyeti Norveçlilere kredi verilmesine Ye ber tiirlft 

nazırlar 
yardıJJl.l• 
krediai• Bay Atıf inan Belediye Karşıyaka midlri rak alıamıf ve suçlu yaka- rm, büyük bir ıstırap için- bnlunalmasına ve Danimarkaya evvelce yapılan 

1. ICimi lıaavagazı fabrikası lanmKııtır. K • w th d de kıvranan validesiae, La- kesilmesi ... kararlaştarılmııtır. 
Eınaf Alaali bankası ama.• 

111idürl 1. Atıf inan lstan· 
idare midürlüillne, Karşıya- § emer agı ane ca • le sineması yanında T ıerzi Paris - Moskovadan gelen bazı haberlere göre, Sovyel· 
ka tramvayları müdirii B. desinde Nevzat Konak, fta · B N . D v 1. t lerı'n Şı'mal Buz denizi filosu harekete hazır bir Taziyet· 
Cemil Karşıyaka belecliye saıaın elükkaoından bir pan- ay ec ·ı ı eger 1 vası a- d 

ltuJa l'İtmiştir. müdürlüiüne, kondöktlir B. taloa bir de pantalen k•- sıyla insaniyet namına ma· te ir. . •. ı.an Oradan A k E d ınv• ma•ı taldıöından yakalan- lümat ulaştırması rica olu- Diğer ciddi bazı haberlere göre de Sovyet Rusyanın şı-
n araya krem tramvay mü ür fuDe Y • malinde mühim asker tahşidatı verdır. 

J•!e~te~·~·~k~t~ir:·~~~~~~~~~t~a~y~in~e~d~i~lm~iş~l~er~d~i~r~· ~~~~-~m~ı~ş~tı~r~· ~.~~-::-:-:--:-~-::-:---:--.-::-=~n~u~y~o~r~. ==:::::::::--~~=-:-:::=--:;;::::-;::~~~:::-~:=--~-;::::::::::-:;::::l;-\::i:l'::::~:;--
.ealAhiyete milısteniden, işbu kararname miyoı·uz. Bunun içindir ki, kanını , nü- beyanname vererek, başkalarına ait •1: Vıla yetinden hükümleri mucibince beyan edilen de- !<ümlerinin her kesçe malfuniyeti mef- mak üzere muhafaza eylediği demirl.rı lzmlr 

Demir stoklarının beyanına dair kararname .. 
Madde 1 - Milli korunma kanunu- mecburl olan malfunat şunlardır: 

aun 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının a) Beyanname sahibi tacir sıfata.ı 
ihtiva ettiği salfilıiyete müsteniden, ti- haiz olduğu takdirde, adı ve soyadı, ti-
carethane veya ikametgahları Ankara, carl unvanı, ticaretinin nev'i, ticare~-
.let.anbul , Izmir, IçeL Seyhan, Zongul- nesinin ve şahsi ikametgAhının vaEih 
dak, Saıruıun, Trabzon, K ayseri. Sivas adresleri, 
ve Diyarbakır v ilAy et merkezlerinde b ) Beyanname sahibi tacir olmadığı 
Ye Isken derunda bulunan ve ikinci takdirde, adı ve soyadı, meslek veya M -

111addede sayılan hakikt ve hükmt şahıs- aatı, ikametgAhının vazih adresi. 
far ellerinde bulunan demirleri, işbu c) D emirlerin nev'i. cinsi, farik va!ıf-
kararname hükümleri dairesinde be- lım (ve yaln.u:; ithalMçılar hakkında 
ran etmeğe mecbur tutulmuşlar~. mecburi olmak üzere. demirlerin hangi 

Madde ! - Yukarıdaki maddeye tev- memleketten ithal edilmi~ olduğu) v~ 
l'ikan beyamıame vermeğe mecb ur tu- J1.ev' i, cins v e maliyet fiatma göre ayrı 
tuLuı ~L!lar: ayrı miktarları. 

a) lthal~tçı. ihracatçı, komisyoncu, d) Beyannameyi verenin bey_a~aY?,e-
kptancı, yarı toptancı, perakendeci, ye dercettiği demirle.re, ~al .sa?ıbı, n_ıur-
fabrikacı. imalatçı, depocu. emanetçi, tehin, emanetçi. ycdıemın gıbı hangı sı-
• akliyeci, müteahhit ve bankalar gibi fatla malik veya zilyed olduğu. 
tacir sıfatını haiz bilumum hakiki ve e) Demirlerin Türkiye dahil veya 
hükmi şahıslar ile, haricinde hang~ sahıs vexa müess~se-

b) Tacir olmıyan sair bilumum .o:ahıs- den. hangi tarıhte ve Turk parasıyle 
lardır. · kaça satın alınarak kaça mal edilmiş ol-

M uvazenei umumiyeye dahil daire- duğu. . . 
lerle mülhak v~ hususi bütç 0 ile idare f ) Beyannameyi veren tacır ıse., 31 
olunan daireler. belediyeler. vila:.·et hu- Ağustos 1939 tarihindeki ve b~. tarıhte 
s:usi idareleri vl" bunlara bağlı resmi ~atış yapmamış ise bu:ıa teka~d~ım eden 
mahiyeti haiz teşekkül ve müesseseler ilk satışındaki satış fiatı (tarihı kayde-
lııeyanname vermekten mütstesnadır. dilmek suretiyle). ~ . 
Ancak, bu va7.iyetteki bankalar dahi, g) B u malların bulundugu ye·rlerın, 
başkalarına ait olmak üzer e, her hangi ,ehir. kasaba, cadde, sokak ve ırnmara 
ltir suretle muhafaza ettikleri mallar itibariyle vazih surette beyanı. . 
hakkında beyanname vereceklerdir. h) Beyanname münderecat1?ın hakı-

Tacir olmıyan sahıslardan iki yüz ki- kate tamamen muvafık oldugu beya-
, aya kadar mevcudu bulunanlar ile so- niyl•, tanzim tarihi ve imza. 
becı ve çilingir gibi küçük sanatlar er- Tacir olmıyan şahıslardan, bu mad~e 
babından ancak sanatlarının ifasına y~ ile istenen malılmatın tamamına. sah~p 
'ecek kadar mevcudu bulunanlar bun- olmıyanlar ellerinde mevcut demırlerın 
l:ırı beyana me:.:bur değildirler. cinslerine göre miktarlarını ve ma1iye-t 

Madde 3 - Ikinci madded" y; zılı şa- fiatlerini bildirmekle iktifa ed~bilirler. 
hıslar yedinci maddede yazılı demirler- Madde _9 - B~yannaıneler, ı~bu .. k~-
den kt-ndilerine veva ticarethanelerine rarnamenın resmı gazetede neşrı gunu-
ait ~lup ta: • nü takip eden üç iş gün~ içinde, ve bi-

a) TasArruflan altında bulunan dük- rinci maddede sayılı .. sehırl_erden. ?aşka 
kan. mağaza. depo, fabrika ve imalat- yer~erde _b~lunan. r_nuteahhıtler ıçın .~e 
hane oibi yerlerde. ikamc+~5.hlarında ncşır tarıhınden ıtı~aren on .. b~~ ~':-~ 
,.e c;afr bilumum mah::1l1orde bulundur- zarfında mıntaka Tıcaret mudurlugu 
dukları demirlerle, - bulunan yerlerde bu müd~rl_~kler~ 1kv.e b) Rehin teminat veya emanet ola- bulunmıyan yerlerde en buy~~ mu ı-
rak veya sair her han"'i bir Sf'bep ve su- ye memuruna makbuz mukabılınde tev-
r,.tle, başkalarının t;sarrufları altında di olunu~. . .. .. .. . ' ı 
buhınan dükkan, mağaza. deno, fabrika, Mahal!ının en w~uyuk. n1U!kiye nıemı_-
imalathane ve ikamet~ah gibi ynlerde. ru, takdır e~ecegı_ muhık .~ır sebebe bı-
antrepolarda, gümrüklerde. banka ar- naen. bu muddetı uzatabılır. 
'1iyelerinde ve sair bilumum mahaller- Madde 10 - Beyannameler, doku::ııu•-
-~ bulundurduldarı demirJ,,ri b"yu cu maddenin birinci veya ikinci. I~kral~-
edeceklerdir. rında yazılı müddetlerden hangısı dahı-

Madde .( _ Ikinci madded• vazıh şa- li?de ver~lirse verilsin, iş~':1 k~r~:nam~; 
}uslar yedinci maddede yazıl• demirler- nın ~ı·esıru ,.~a~etede ne~rı gunune aı 
tfan. bn.,kalarına ::üt olup ta: malumatı ihtiva ~d:cektır. 

Dükkan, mağaza, depo, fc:ıbrika ve M<•ddı-_ ıı_ - Mıllı. k_o:ıınn:ıa ~anunu-
iınalethene ;ıibi verlerde. ik::.ınetızi\hJar- nun 31 ınrı marloesının 2 ıncı fıkra.~ı 
d;:ı, antrı>polarda·, giimrüklcrde. banka h'.~kii~~er~ne Levfik~n, mahalli e~ bun-
;ır:iiyelerinde ve sair bilumum mahal- yuk mulkıye memuı u tarafından ~,ya -
lı>r.de rehin, teminat ve emanet olarak nameler~ münd0rec~tı h~kkında ısten~-
' eya sair her hangi bir sebep ve !<Uret- <'ek malumatın verılınPs1 ve bunu tevsı-
le mllhafaza ettikleri demirleri bevan ka yarıyan fatura. satış mektubu, kon-
edeceklerdir. · şimento, gümrük beyannam~ :nakbuzu 

Madde 5 _ Ticarethane vPya ikamet- ~;bi her nevi e_vrak ve vesaıkı_n alaka-
f"Mıl<ırı Ankar<.', Istanbul, Iz.mir. icel, dar tarafın~an ıbra?.ı mecburldır._ 
Seyhan, Zonguldak, Samsun, Trabzon, Ma?d_e L -:. Işbu kararnamenm neş-
'PCayseri, Sivas ve Diyarbakır vilayet r~. t~.rı~ındc~ ıtıbm-en he~ ay.~n .. sonu~~u 
merkezlerinde ve Iskenderunda bulunan gununu takıp eden beş ı~ gunu zar ı -
hakiki ve hükmi ~ahıslara ait ve yedin- da a!ak:ıdarlar birer m~i~en:mimh~leya~-
ci maddede yazılı. demirler bu şehfrler- n~me vererek, o ayın ~ırm~~ (_~a ı ) gu-
den başka şehfr ve yerlerde bulunduru1- nun.den sonu_ncu (dahıl) gunune kadar 
llalar dahi. bunların da bevunı ıncebu- yenıden demır satın almak veya mev~u~ 
ridir . · dundan satış yapmak, malların yerım 

lCeza. yedinci maddede y::\.Zılı olup değiştirme~, bankalara ve safr m~esse-
~bu kararnamenin neşri tarihinde baş- selere temınat olarak v~rmek. teı-hın et-
kasına satılmış olduğu halde henüz tes- mek, _mer~u~ ma~ı re~ı~d~n k~rtarm:k 
liın edilmemiş bulunan demirler satıcı ve saıre gıbı vakı ~egışıklıklerı mun a-
Mırafından, ve satın alındığı halde henüz zam~n b::(~ .etmege mecbıı;.·~urlar .. 
tesellüm edilmemiş olan demirler de sa- Bır A degışıklık ~ukub.~lmAd~gı takdu·-
tın alan tarafından beyan edilecektir. de, alakadarlar yıne mutemmım be~an~ 

Madde ~ - Birinci maddedeki şehir ~~e vermeğ~ devam ederek keyfiyetı 
1ahdidi müteahhitler hakkında cari ol- bıldırece~l~rdir. . .. 

1 
. 

mayıp bunlar nerede bulunurlarsa b u- Mahallinın en yüksek ~u kiye m t'-
luruuıtlar, beyanname VC'l':rneğe mecbur- muru, ilk beyannamel;r muı:ıderecatına. 
4lurlar. ve icabında_ yaptır~cagı t~t~ik~ta. n~za

Müteahhitler, beyannamelerinde, ken
dilerine ait olanlardan b~ka, taahhüt
leri dolayısiyle ellerinde veva emirle
rinde bulunan yedinci maddede yazılı 
demirleri ve bunların hangi taahhütle
re muhassas olduklarını beyan edecek
lerdir. 

Madde 7 - Beyan edilecek demirler 
sunlardır: 

a) Her ku1urda bilumum vuvarlak 
rubuk demirlerle köşeli çubuk demir
ler. 

b) Her eb'~tta lame demirler. 
c) Putrel, T demiri, U demiri. Z d.-

miri, mfüavi ve geyrimüsavi dılılı kö
~ebentler gibi her eb'atta sair profil de
mirleri. 
~ 1 - ..,. ....... l' ....... 

ran. inşaat ıcrası gıbi hakıkı bır ıhtıya
ca tekabül edip bu ihtiyaç ile mütena
sip miktarda olan demirlerin sahipleri
ni, yalnız bu miktarlar için, mütemmim 
beyanname ve-rmek me-cburiyetinden is-
tisna eder. ' 

Madde 13 - Bu kararnamenin ne~ri 
tarihinde elinde beyanı mecburi demir 
bulunmadığı için beyanname vermemiş 
olanlar, beyanı mechuri miktar ve va
sıfta olmak üzere bil~hara ellerine ge
çecek demirleri ellerine geçtiği tarih
ten itibaren beş iş günü içinde ve isbu 
kararname hükümleri dairesinde beyan 
etmeğe ve 12 inci maddede yazılı oldu
ğu üzere mütemmim beyannameler ver
meğe mecburdurlar. 
Madd~ 1~ - Milli &rıımmııa ~llll.11-

AlıUl eA dfı,,..tl WIWitH:lllk v.r&lll'i 

mirlerden tacir sıfatını haiz hakiki ve ruz bulunmakla beraber, bir kerre da- bildirecektir. 
hükınl şahıslar elinde bulunanlar ilo ha ve tam zamanında halkımızı ikaz et- 5 - Beyan edilecek demirler, karst· 
tacir olmıyan şahıslar elinde bulunup meği ve cezai mül:!yyidelerin harekete namenin yedinci maddesinde yazılı .l· 
ta inşaat icrası gibi hakiki bir ihtiyaca ı;etirilmesi' zaruretinin tevellüdüne ma- \ <luğu üzere, yalnız profil demir d~ 
masruf olduğu ve bu ihtiyacın icap et- hal bırak.mamaları tavsiyesinde bulun- 1 nevilerdir. 
tirdiğinden fazla bulunmadığı ispat edi- mayı zait görmedik. 1 Tacirler, profil demirden ne k; 
lemiyen nevi ve cinsleri aşağıda yazılı Bu meyanda bir noktaya daha işaret J dildilğini çok iyi bilirler. Tüccar ot-.ı· 
demirlere, değer fiatı tediye edilerek edeceğiz : yan şahıslar için şu izahatı veriyor\Jf; ~i-
Mtın alınmak üzere, hükümetçe el kon- Ümidimiz, istenilen malUınatın sahill Yuvarlak çubuk demir, maktaı 
muştur: surette beyannamelere dercedilerek ta- J re teşkil eden uzun ı;ubuklard~ i~-

a) Kutru g, 10, 15 ve 20 milimetrelik yin olunan mühlet içinde hükümete ve- • rettir. Bunlar, uzunluklarına gore ,.. 
yuvarlak ~ubuk demirler. rileceği merkezindedir.Bununla ber aber j ğil, kalınlıklarına göre cins cins ayrılı!: 

b) lOXlOO milimetrelik lama demiri. muhterem halkımıza hitap eden bu teb- lar. Mesela 8 milimcıtrelik yuvarlık !J;. 
c) ~O santimetrt=;lik putrel (NP .) liğde, istemiyerek, fakat vuzuh ve sa- buk demir denince, kalınlığı, yani :ın ili• 
Bu madde hükümleri müteahhitlerin rahat lüzumuna riayetten dolayı, kötü tai teşkil eden dairenin kutru 8 • 

ancak ispat edecekleri taahhütlerinden niyet sahiplerine temas eden bir fıkra- metre olan çubuk demir anlaşılır. . . 
fazla kalan demirlerine tatbik olunur. nın da dercini lüzumlu gördük. Potrel herkesçe nıalumdur. T de~ 

Madde 15 - On dördüncü madde Eğer memleketimizde mevcut ise, bu U demiri, Z demiri ilh diye anılan . , 
mucibince hükümet tarafından el ko- gibi kimseler, bey~n mükellefiyetinden mirler yine çubuk halinde uzun de4 . 
nan demirler. bu kararnamenin neşri kurtulmak için mallarını saklamak ve- ler olup bunların maktaı T. U. Z. hat 
tarihinden itibaren baskalarına satıl- ya başka mahallere kaçırmak gibi ha- lerine benzer. 
mayıp mezktır tarihteıi: itibaren hük ü- rcketlere tevessül etr;1eleri halinde, Mil- Tereddüt ettiğini:t. hususlar için J11.lll' 

mete satılmış sayılır. li korunma kanunundaki ağır cezalar taka Ticaret müdürlüğüne, Ticaret oda; 
Ancak, beyannamelerin tevdii için ve- ile karşılaşacaklardır Bundan başka, bu sına, Vilayete müracaat edip malfuı>ll 

rilmiş olan mehlin hitamından itibaren hareketlerin neticesiz kalacağını da bil- alabilirsiniz. il' 

beş gün içinde. birinci maddede yazılı melidirler. Zira, memleket hudutları 6 - Beyannamelı.?re dercedilecek ııı . 
yerin en büyük mülkiye memuru, kem- dahilinde nereye götürülürse götürül- Jumatın nelerden ibaret olduğu ka~, 
miyet ve keyfiyet itibariyle muvafık sün, bu malların meydana çıkarılmaS1 pamenin sekizinci maddesinde yazılı ?t" 
görülen demırlerin salın alındığını tah- müşkül olınıyacaktır. makla beraber, mıntaka ticaret mü~~ 
riren eshabına bildirmediği takdirde bu K eza, maliyet fiayti beyanının sıhha- lüklerine, ve bu teşkilat bulunJJ\lY-
demirler serbest kalır. tine azami itina gösterilıne~e m ahal yerlerde, mahalli en büyük mülkiye ı;:: 

Madde 16 - Satın alınacak demirle- vardır. muruna göndermiş bulunduğumuz; 
rin değer fiatı Ticaret vekaletince vaz- 3 _ Karamamed-: beyan mükellefi- yanname nüınunelerinden alınar~ -~ 
edilecek esaslar dairesinde takdir elu- yetine t&bi tutulan şahıslar vazihen ifa- yannameler bunlara göre doldur~ 

.nur. de edihniş bulunmakla beraber, esaslı dır .. (Kararnamenin neşredildi~ ~, 
Madde 17 - Is bu kararnamf'! n.esri ta- 2örülen noktalar aşağıda bir kerre da- bu nümuneleri mahallinde hasır f 

rihinden itibare~ m er'1dir. . ha izah edilmiştir : cuksınız.} . _., 
Demiı· stoklannın beyanına dair karar- Evvelemırde şu ııoktaya dikkat edil- Beyanname sahifesinin her saıı:rf, 

name hakkında Tİ<!aret Vekaletini• melidir ki, bu kararmııme, yalnız birin- ancak muayyen bir cins demirfil: ~u~. t 
tebliği.. ci maddesinde yazılı c:1an on iki şehirde yen bir kalınlıkta olanı yazılabilır- , • 

11 Nisan 940 tarihli resmi gazetede ticari veya şahsi ikametgfilu bulunan ra, topyekun şu kadar ton yuvarla~ (ır 
rıeşrcdilip yukarıya dercedilmiş bulu- ~ahısları beyanname usulüne tabi tut· buk demir diye yapılacak beyan hıç;' 
nan kararname metninde, demir stokla- maktadır. Bu hükmün bir tek istisnası şey ifade etmez. Diğer taraftan, JJl ~it 
ımın beyanı hususunda her kesin kanu- varsa, 0 da müteahhitler hakkında olup la 8 milimetrelik yuvarlık çubuk .d~J' 
ııi mükellefiyeti tafailen ifade edilmiş bunlar Türkiyenin neresinde bulunur- mevcudu, biri diğerinden farklı iki )ı~ 
clmakla beraber, aşağıda yazılı olduğu larsa bulunsunlar beyan mükellefiyeti- ate maledilıniş ise, beyannamede ,:.;rt 
veçbile bazı noktalar üzerinde alfia- ne tabi tutulmuşlardır. Binaenaleyh, stok ikiye bölünerek kendi fiatine ~ıı 
darların tenviri faydalı görülmüştür : aşağıdaki izahatı yalnız bahsi geçen şe- her parti bir satıra yazılacaktır.. -~~ 

1 - Bu karamame ile hükümet, birler hakkında anlaınak lazım gelir : hususlarda nümunelerde ':'.erile~ ~~iti 
memleketimizin ba~lıca ticari merkezle- Tatir olmıyan şahıslara müteallik !erden daha ziyade tenevvur edileb1 O' 
rinde ne mikdar inşaat demiri bulundu- başlıca hükümler şu!llardır : Elinde 200 Demirlerin kaça mal edildiği yol~;' 
ğunu öğrenmek ve bundan böyle de ay- kiloya kadar demir bulunan şahısları bu :;orulan s.u~l ile istenilen m~l~at • ._,. 
da bir kerre verilecek beyannameler kararnamenin hiç bir maddesi alakadar cins demırın satın alınma fıatıne, t•• 
vasıtasiyle stok hareketlerini takip et- etmez. Bunlar beyannameye tabi değil- ğazada teslime kadar, nakliye .-ıa' 
rr,ek istemektedir. <lirler. ilavesiyle elde edilen fiattir. . fi' 

Hükümetimizin demir gibi mühim bir Tacir olmıyan şahıslardan ancak bu 7 _ Beyannamelerin tevdü i~ (l 
madde stoklarını bilmek ve stok hare- mikdnrdan fazla demire malik bulu- rilmiş olan rnühld. kararnamenıJS ,'I' 
ketlerini takip etmek istemesi çok tabi- nanlar beyanname vereceklerdir. Bun- bik edileceği on iki şehirde bulunaJlı..jtf· 
idir. Çünkü, memleketin demiı' ihtiyaç- lar da, mesela, ev, apartman, dükkb lfunum tacirlerle müteahhitler ..;e 11 ~ -

ları tesbit edilerek ithalatının ona göre 1 yaptırmakta olduğu için veya sair her mum hususi şahı&laı· icin Resmi ~~~' 

~:~::;:;: :ın';;:r':'"~~,:',,7ıe~":k ~~ ' ?:~!~%,.;:!,: •::~~~~~r~d:::: de ;;,j~;~ ~",:~:~:ı~ri~=:d:ç t$~ 
t~n getirtilmesine ihtiyaç olan ınikdar- ı name verildikten sonra, beyanname müteahhitlere on beş gün veril~~~~~r 
ların sıhhatle tayini Hizım gelmektedir.. mevzuu olan demirlt!rin bina inşasında bunun da sebebi, kararname h&u;, 
Binaenaleyh, stok beyanı usulünün va- ' kullanılmak gibi hakiki bir ihtiyaca te- rinden daha geç haberdar olmal< 
%edilınis olmasında fevkalade bir ted- kabül ettiği anlaşılınca, bu demirlerin yetinde bulunmalarıdır. ,1, 
bir ınaİıiyeti görmeğc kat'iyen mahal sahipleri artık müteakip her ay sonun-

8 
_ Hükümetçe yapılacak ıni.ıPB!I 

yoktur. da mütemmim beyanrnıme vermek mü- ya gelince, bu mübayaa kararn~rJl 
1
,; 

Eğer demir stoklarının beyanına mü- kellefiyetinden istisna edilebilecekler-
14 

üncü maddesinde yazılı oldug .. 0_
11 

· .• ıJ 
teallik olan bu kararnamenin bir husu- d" lJ>-'"iY 

siyeti var ise, o da, mevcut inşaat de- u·. h 1 d k . ıf hile, ancak bir kaç cins demire . ~ 
Bahsi geçen şe ir er e i tacır s atı- etmektedir. Ayni maddede, h_ angı ·ı~lA mı.rlerı·nden ancak mahdut bazı nevile- h" h 1 ı· 11 · d k" d ~:J. 

nı aız ~a ıs ara ge ınce, e erın e ı e- larırf elinde bulunan bu nevı dertıı tcı' 
rinin hükümetçe satın alınması htik- mi ·lerin mikdarı ne olursa olsun, bun- satın alınacağı da vaıihen beyan 
münü de ihtiva etmekte olın~ıdır. Fa- ları beyan edeceklerdir. Yalnız, sobacı, miştir. 11' 
kat, kararnameyi iyicE' okuyanlar göre- ~ilingir ve sair gibi küçük sanatlar er- k . 

0
11 it 

ceklerdir ki, burada milli korunma ka- babı istisna edilmiştir ki, bunlar da sa- Diğer taraftan, ararnamenın ~ı 
nununun adil bir ölrü ile halka verdi- d ~· d f'--1 d şinci maddesinden anlaşıldığı .. ·e1eıl " natlarının icap ettir igın en i:U..la e- hill" <um·· etı'mı·z ~ bu n't"ibayaa mua_ ıı :tt~ ~i teminata müsteniden, •değer fiat» te- · h' · 1 · b"ld"rmeg~ mec ' " 
. nure sa ıp ıse er yıııe ı ı e - c olayısı"yle }1allrı bel,..letmemek_ ic;ıJ:<;ııJ cİiye edilmek şartiyle yapılacak bir mü- burdurlar. ' ' l ,,... 
b d b k b. b ı..:. disini muayven bir müddet ı e ·ı ... .t ayan an aş a ır sey aıuS mevzuu Şu noktaua bilhassa dikkat edilmeli- J ,...rı •' J 

al ğ d J ctmic:tir : Beyannamelerin v_... }lİ'' değildir. Hükümetimizin ise, aca ı e- dir ki, kararnamenin beşinci maddesi- "' hl tıJl 
mirleri, depolarda beklemelerinden çok nin birinci fıkrasında ifade edildiği ve~- için tayin edilmiş olan mü e .. ~ 
<iaha faydalı surettt- kullanacağında hile, ticari veya şahsi ikametgahları mu- mından itibaren niheıyet beş giil10Jj(~ 
~üphe yoktur. ayyen on iki .şehirde: bulunan tacir ve fında tnı:!hallinin en büyük ı~sVı 

2 - Bu kararname tacir olan ve o-1- · · ahı 1 ·t d · 1 b memuru. satın alınan demirlerd r t-1 gayrı tacır :ş sara aı emır er, u da mal sahibini tahriren haber ::ı, ,di1":ı mıyan her kesi al~kadar etmektedir. Bi- şehirlerden başka şehir ve kasabalarda d ,. t::ı~ 
naenaleyh, ticaret erbabı gibi sair bi- bulunsalar dahi, !ahipleri tarafından be- cek ve bu tebligat. yapılma 1Eı1 }:ııf9 
hlmum vatandaşlar, bu kararnameyi van edilecektir. bahis mevzuu demirler serbest 
dikkatle okuyarak kendilerine bir be- • .. _ K..,•·arnamenin 3 üncü ve 4 üncü mış olacaktır. . 

.,, ...... d it. 
yan mükellefiyeti terettüp edip etmedi- maddelerinde beyan;ıameye tabi şahıs- Şu noktayı bilhas5a kaydc ~.r . ı• 
g~ini vakit gerirmeden tayin ve ona • ö- ı iki" bakı dan tadat edilını' ... tir Mü ki51 ı,Jı 

" e ar m .. ·· - Serbest kalan demirler. es ·tec'! .. ~ 
re hareket etmelidirlPr. him olduğu için bu noktayı izah ediyo- zuhur eden müşt.erilcr~ satıla?h\;_''".~~I 

Bu nokta üzerind~ duruşumuzun se- ruz : .., ' I'" 

beplerinden birisi de, bu kararname ile 3 üncü madde bizzat demirin sahibin- dir. Fakat, demır muayyen ı pırı~ 
\iatanda ... lar• tahmil olunan vazifenın· di M 1 ah b k di tekabül ettiği ve bu ihtiyac~, .. ti~ 1 .. .. den bahsetmekte "r a s i i, en l b 1 v• d plı> .. 
:fa edilmemesinden tevellüt edebilecek dm.kanında veya evinde muhafaza etti- kimlerin satın a a i ec~~ı,_ e ·ıectıl'"ıo 
olan neticeler füerine vaktinden evvel ği demiri bildireceği gibi, başkasının ktind,e ı;naldın ~aç _el d~~İtır~~:gtJı ~~ 
L.al'··- ·zın dlkkc·ıt ba,· ·-·-ı ç• kmek v.. k d . d iın:erın emır tıcarc ,ıy e ı • .. ı .ı~ 
r. .IU.IUl IU.Ull.U '- ç dük anında, evin e Ve Sair yerın e mU- l" p l d v d b<J"' gı;>" f 
bu suretle bir ikaz ve irşat vazif~i ~r- hafaza ettirdiği demir varsa bunu da ğu ma um u un ugun an_, ibtif f ' 
müş olmaktır. ltildirecektir. sc.tlarla bu demirleri dernır 1 0~~) 

Bu kararnaml~ 1·1e vaz-..:ı 1·ıen bey~~-a- b k k d" . . ve demir ticaretiyle hic alaka!e~·-~11 
- l:U .... L&.I' Demirlerinin ir ısmı en ısme aıt ı;ahıslar arasında elden . ele ~fili 1'.'l 

me verme mecburiyetine riayetsizlik fi- depoda ve digw er bir kısmı emtea üze- d ı n .(il>' r 
«Zincirleme ticaretn enı e ıcıv ·4 li. Milli korurima kanununda yazılı ce- rine avans teminatı olarak bir Banka- Mili rrı:ı ~ı; 

_;·1arın tatbikini. · zartırı• kılacaktır. (Mez- ı b' · 3 dana getirir ki, · i korun ııe '',ılı ~ nın deposunda bu w1an ır tacır ün- 32 . . dd . b fil' ıne v~ 
k . ./'.r kanunun 53 u··ncu" maddesı·nı· ve bil- li · k"l d nun · ıncı ma esı u 1 dıı·tl ~ 

u cü maddenin tam mi~a nı teş ı e er. dd d 1 n tt 
t- a.~sa beyanname mu'"nderecatının •ıh- dd l b dd 59 uncu ma esi e ceza a ~,ı.-rt _;f 
ı ., 4 üncü rrıa eye ge ince, u ma e Bu yol sapılmamalıdır. "'~ .... ?..,: 
lıatini teyit eden hükümler bakımından yalnız başknlarına ait olan demirleri dd k an}a1" ,... 
da, 61 inci maddesini elnı.ylıllllll .. ) B• m\ılhafa~ ttd«ı kin).!elori iiıtihdılf Mi- ş9 uncu ma eyi o uy d '.,e 

zW.1 ehermniyetini as». e • -~ ,....._ bıiııt 9ir ntılılldıiııt iti&, .... y• r. • 1tıtik· .ali d.ııniıı' .... na. naas y 
,.1~•••, ~ttr:lftiz ~liil •tlaebü ~ wrai§ •lu W:r ~ :lu MWııa, 


