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Bütçe Müzakeresi Başladı 

Maliye Vekili, Yeni Yıl 
Bütçesinin Esaslarına 

Dair izahat Verdi 
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Milli Müdafaa l çin Ayrılan Tahsisatın 1 
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Yekiinu 161 Milyon Lirayı Btilacaktırl 
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BAŞVEKİLİN 
MECLİSTEKİ 

BEYANATI 

R. Saydam, Muhtelif 

Hatiplerin SuaJI erine 

Cevaplar Verdi 
Ankara 26 (A.A.) - Büyük 

Millet M~clisinin bugünkü top -
lantısında bütçe heyeti umumi • 
yesi üzerinde ileri sürülmüş oian 
mütalaalara karşılık olarak baş
vekil Dr. Refik Saydam aşağıda
ki beyanatta bulunmuştur : 

"Arkadaşlar, müsaade buyurur 

sanız buradaA 1s~f söy;iy~~ ı:r~~ -, Başvekil Dr. Refik Saydam ,.e Maliye Vekili Fuat Ağralı Millet 
daşların veka e e~e aa u e n Meclisinde müzakereleri takip ederlerken 
mütalaalarına vekıl arkadaşlarım 

icap ettiği gibi cevap ve .izaliat M , . v· L ., • • 
ve~~~~r~mumimeselelerüzerinre a ıue e.KI lftlft 
burada arkadaşlarımızdan bazı - • ' 
larının temas buyurdukl.arı nok - B f 
talara cevap arzedeceğim. .. . e u a n a 1 

Sayın arkadaşımız, mustakU • 
grup reisi Rana Tarhan, geçen 
sene burada mevzubahsolnn ma -
aş ve ücret meselesine temas bu- Adi Bütçe Haricinde Kalan Bütün Varidat 
yurdular. Geçen sene size söz. ver 
miştim. Ucret meselesi üzermde 
çalışacağımı söylem iştim. Çalış -
tım arkadaşlar, bu mesele üzerin 
de Maliye Vekaleti müsteş:ırının 
riyaseti altında Vekaletlerin ala -
kadar memurlarından müteşekkil 
bir komisyon teşkil ettik. Ucretli 
memuriyetlerin kaldırılıMsı ,.e 
maaşlı memuriyetlerin kadroları 
nın keyfiyet üzerindeki tayin için 
uğraşmıya baş1adık. Birinci kıs • 
mı bitirdiler. Yeni ücretli mcmu 
riyetlerin kaldırılmasL meselesin 
de umum vekaletler mutabık 
kaldı. Kadrolar meselesinde 
uzun çalışmalar oldu, henüz 
neticelenmemiştir. Maamafih ar
kadaşıma temin ederim ki, çalış -
malarını takip ediyorum. 

Menbaları, Münhasıran 

İhtiyaçlarına Karşılık 

Milli Müdafaa 

Tutufmuştur 
Ankara, 26 (A.A.) - Maliye Vekili Fuat Ağralı, 1941 mali yılı 

bütçesinin müzakeresine başlanılması münasebetiyle, bugün B. M. 
Meclisinde aşağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"Sayın arkadaşlarım, 
Bütçe encümeninin dikkatli tahlilinden geçen 1941 mali yılı 

muvazenci umumiye kanun layihası yüksek tetkik ve tasvibinize 
arzedilmiş bulunuyor. 

Avrupada başlıyan harbin tev
l lit ettiği vaziyet dolayısiyle biı· 

F·.ı·ısı·ın 1 dek··· 1 taraftan bazı vergil~:imizde hasıl 

Fransız 

Konsolosları 

1 
olan tenakusa, dıger taraftan 
Milli Müdafaa masraflarındaki 

I 

ehemmiyetli tezayüde, geçen se
ne de işaret etmiştim. O zaman -

Masrafı azaltma meselesini 
mevzuu bahsettiler. Arkadaşla -
rım biliyorlar ki ,devletin bugün 
kat'i ihtiyacı olmıyan işler için 
bir masraf yaptırmamağa elimiz 
den geldiği kadar çalışıyoruz. Bil 
hassa inşaat işlerinde ve. . diğer 
bir takım işlerde, bunlar ıçm bc
hemhal Başvekaletin müsa3<lesi
nin alınmasını esas ittihaz ettik. 

-o-
Memleketi Terk 

Emir Aldılar 

danberi harbin sahası tedrıcen 
genişlemiş ve gösterdiği yeni ye
ni inkişafların tesiri bilhassa Mil 
li Müdafaa ihtiyaçları bakımın • 
dan, gün geçtikçe daha büyük ol

İ cin muştur. Masraf bütçesinin tahlili 
'3" sırasında buna dair etraflı izahat 

vereceğim. Şimdilik yalnız şurı:t -
sını arzedeyim ki, 1940 mali yılın 
da gerek adi bütçeden, gerek fev 
kaltıde menabiden Milli Müda -
faa Vekaletine verilen tahsis::ı.tın 
mecmuu, devlet bütçesinin umu
mi yekununu mühim nisbette ge
çen bir miktara baliğ olmakta -
dır. 

Mesela ziraat vekaletinin aygır Kudüs, 26 (A. A.) - Fransa
dcpolarının inşaatı işi dahi Başve nın Hayfa ve Yafa konsoloslukla-

,, kalete kadar bütiin {eferrüatiyle rı ile Kudüs başkonsolosluğu ka
l gelir ve benden müsaade alır, gi- prlarını kapamak emrini almışlar. 

der. Eğer bunun yapılmasına li~. - dır. Konsoloslar en kısa bir za
zum varsa ve kani olursam mu- manda memleketi terkedecckler
saadeyi veririm ,olmazsam. ver- dir. 
mem. Bunun gibi diger bırcok * 
meseleler vardır ki. bunlardan ba Londra 26 fA. A.) - Haber a-
zılarına Rana Tarhan arkad_:ı~ı - lındı,ğına 

1

göre Suriyedeki İn,giliz 
mız temas ettiler. rcra heyetı. bu- başkonsolosu Beyruttan ayrılmış. 
na dair ~~db~rler alsıı~ dedıler. Itır. Diğer bütün İngiliz konso~?s
Bunlar uzerınde tcdbırler al - luk memurları da iki üc ,gune 
mak için çalışıyoruz. kadar hareket edeceklerdir. 

1Jliibhı,ıaa meseleleri Albay Collet Frall8ıZ 
Miibayacıtın birleştirilmesi me tabiiyetinden çıkarıldı 

selesi, geÇt'n sene de mevzuu Vochy, 26 (A. A.) - İngiliz 
bahsoldu. Hemen hemen gayri krtaları~a iltihak etmek üzere 
mümkün gibi görünen bir kısım Seriaya ,geçen ve kumanda etti_ği 
mevadı gıda.iye meselesini bir el- Çerkes kıtalarını da birlikte sü
den mübayaatı işini ele aldık. rüklemiye tesebbüs eden Albay 
Ordunun ve halkın ihti~~~in Philibert Collet Fransız tabiiye-
mevadı gJdaiyenin .~~~.'-~~."tf-... den iskat edilmiştir. • .. 

(Sonu ]1: ~;. ;;:'{!)L~ ~1\\ (Devamı: Sa. 5, Sn. 7) 

# w; . ~~ . ~tl • 
' \-\-.; ; 

Milli Müdafaa tedbirlerimizi, 
siyasi vaziyetin her türlü inkişaf 
!arını karşılamıya müsait bir hal 
de devam ettirebilmek üzere ö -
nümüzdeki sene için fevkalade 
menabii tamamen bu ihtiyaçlara 
tahsis etmeyi daha faydalı giir -
dülc. Bu sebeple ötedenbcri fev
kalade tahsisatla idare olunan 
bütün diğer hizmetler adi bütçe
ye alınmış ve tafsilatını aşağıda 
arzedeceğim zaruri bazı zamlarla 
birlikte 1941 bütçesi yekimu 
"309. 734.307,, lira olarak tcsbit 
olunmuştur. 

Cümhuriyet devri maliyesini1.1 
ana prensibine sadık kalarak hu-

(Devamı: Sa. 5, Sii. 1) 

Alman Korsan 

Gemileri ile 
Sıkı Mücadele 

Japon Vapurlarınm 

Şüpheli Faaliyeti 

de Önlenecek 
Nevyork, 26 (A. A.) - "Uni

ted Press" in bildirdiğine göre 
Los Angelos'daki İngiliz konsolo
su Japon Balina av gemileri ile 
petrol gemilerinin her türlü faa
liyetine mani olacağını, çünkü 
bunların İngiliz nizamlarına ri
ayet etmediklerini vapur kirala
yan bütün kumpanyalara ve şa
hıslara bildirmiştir. Konsolos bu 
hususta izahat vermekten imtina 
etmiştir. 

"United Press" cenubi Atlan
tikte ve Hint denizinde Alman 
korsan gemilerine mayi mahruk 
veren Japon haline av gemileri i
lıe l)etrol vapurlarının şüpheli fa_ 
aliyetine karşı İngilterenin ted
birlar alacağına dair son zaman
larda sık sık haberler çıkmış oL 
duğunu ilave etmektedir. 

Pasifikte, /ngiltere ile 
Amerika arasırıda işbirliği 

Tokyo, 26 (A. A.) - "Misako 
$imbun" gazete~inin Şanghay mu 
habirine göre, lngiliz Liverpool 
kruvazörü Cuma günü Manilla 
civarındaki Amerikan deniz üssü 
olan Cavitcyc gelerek mayi mah 
ruk almıya başlamıştır. 

Mezkur gazete bunun Alman 
korsanlarına karşı koYmak üzere 
Pasifikte daha sıkı bir İngiliz -
Amerika isbirli,ğine delalet ettiğL 
ni ilave etmektedir. 
Mühim bir vapur kafilesi 

İngiltereye vardı 
Londra, 26 (A. A.) - Harbin 

50 vapurdan mürekkep en mü
him vapur kafilesi 25 milyon İn
giliz lirası kıymetindeki hamule
sini çıkanmştır. Bu hamuleler 
emniyet içinde memlekete dağıtıl 
mıştır. 

Irak Harbiye Nazırı 

Ankaraya Geldi 
Ankara, 26 <TAN) - Irak Har

biye Na.zırı Naci Şevket, Toros 
Ekspresıyle Ankaraya gelmiştir. 
Ailesiyle beraber Irak sefaretha
nesinde ikamet etmektedir. 

Muğlada Zelzele 

Devam Ediyor 
Muğla, 26 (A. A.) - Dün öğ

leden bugün saat 11 e kadar bu
rada ikisi şiddetli olmak üzere on 
ver sarsıntısı olmuştur. Merkez
de tesbit edildiğine göre 127 ev 
oturulınıyacak derecede harap, 
128 ev de hasar auğramıştır. Köy 
lerde de mühim hasar olduğu an
laşılıvor. Halle kamilen dışarda
dır. 

Bilhassa sahil müdafaasında mil him rol oynıyan lngiliz hücumbo Hanndan birkaçı seyir lıalinde 

r··--· ... ---.-...... w.-....... ~ 

Alma!llara !Girit Harbi Roosevelt 
Kararını 

Bildirecek 
Göre ln9iliz -;0

-

z . t Kandıya ve 
ayıa 1 Resmo 

-o-

Girit Açıklarında Harap Oldu Reisicümhurun Bugün 

Söyliyeceği Nutka 
Ehemmiyet Veriliyor 

Donanmaya Karşı 

Yapılan Harekatta 

11 Kruvazörle 8 

Almanlar, Hanya'nın 

Garbındaki lngiliz 

Mevzilerine Girdi 

Destroyer Batırllmış I! Çetin Bir Muharebe. 
Ed• 1 

Berlin 26 (A.A.) - Alman or - Devam ıyor i 
duları başkutnandanlığının tebli - • 

Yapdan Tahminler 

Şu Merkezdedir 
--o-

ği: Kahire, 26 (A.A.) - "Tebliğ" 
Girit muharebesinde Alman Giritte Kancliya ve Rcsmoda va -

hava kuvvetleri Akdeniz InJiliz ziyette hiçbir değişiklik yoktur. 
filosuna karşı fevkalade muvaf- Maleme mıntakasında Alman -
fakıyetler elde etmiştir. Alman lar havadan nakledilen muazzam 
hava kuvvetleri 20 mayıstanberi takviyelerin gelmesi üzerine şid 
düşmanın 7 fıarp veya hava dafi detli bir hava bombardımanının 
kruvazörünü, 8 destroyerini, bir himayesi altında Hanyanın gar -
denizaltısını ve 5 hücumbotunu bindeki kıtalarımıza karşı şiddet 
batırmışlardır. Başkaca, tam bir li bir taarruzda bulunmuşlardır. 
bomba isabetiyle bir saffıharp Düşman ağır zayiata uğramış ol
gemisi ve müteaddit kruvazör ve makla beraber rnevzileıimize gir 
destroyer ciddi hasara uğratıl - miştir. Yeni Zelanda kuvvetleri 
mıştır. mukabil taarruza geçmişlerdir. 

Kafileler 

Tatbik 

Sisteminin 

Edileceği ve 

Bitarafl.k Kanununun 

ilgası Bildirilecek 
Nevyork. 26 (A.A.) - Gazete

lerin birçoğu Reisicümhur Roose-

(Devamı: Sa. 4, Sü. 5 te) Şiddetli bir muharebe devam et

vel t'in yarın (bugün) söyleınesi 
sabırsızlıkla beklenilen nutku ü
zerinde "Hood,, sa!ıharp zırhlısı 
hadisesinin tesir yapacağı müta
laasında bulunmaktadır. Şimdiye 
kadar Roosevelt'in ne söyleme
si muhtemel olduğuna dair sala
hiyetli kaynaklardan hiçbir şey 
ifşa edilmemiştir. 

----o,----

Bir İhtar 
-o-

Almanya, 

Sistemini 

Hareketi 

Kafileler 

Harp Bir 

Sayacak 

Amiral Raeder 

Berlin, 26 (A.A.) - Alman do 
nanması kumandanı amiral Ra -
eder dün Amerikan gazete mu -
harrirlerine beyanatta buluna -
rak, Amerika tarafından vapur 
kafilelerine refakat usulü kabul 1 
edildiği takdirde bunun bir harp 1 
hareketi ve Almanyaya karşı tah 
riksiz bir tecavüz teşkil edeceği
ni söylemiştir. 
Diğer taraftan Domei Ajansının 

muhabirine de beyanatta hulu -
nan amiral demiştir ki: 

"Ingiliz donanması lehine ve 
Almanyaya karşı Amerikalılar 
tarafından devriye faaliyeti gös
terilmesine Almanyanın lakayt 
ve seyirci kalmasını kimse bek
liyemez., 

mektedir. 
Yeni sistem deniz 

pla11örle1·i 
Nevyork, 26 (A.A.) - Urıited 

Press'in yazdığına nazaran Al -
manlar Giridi istila için yeni sis
temde deniz planörleri kullan -
maktadır. Bu planörler tayyare
den sahil civarında avnlmakla 
ve geceleyin de asker cıkarılma
sını mümkün kılmaktadır. 

(Devamı: Sa. 4, Sü . .ı te) 

Gazetelerin mütalaasına göre, 
Roosevelt, fevkalade vaziyetin 
mevcut olduğunu. Martinicıue'in 
işgal edileceğ'ini, Remi kafile sis
teminin tatbik olunacağını ve 
bitaraflık kanununun ilgasını i
lan edecPktir. 

(Devamı: Sa. ~1'6ü. 6 da) 

(~G-0 N WLER.. GEÇ ERKEN) 

Uçtu. Uçtu, Ne Uçtu? 
Yazan: Refik Hafid 

Bizi~n ~ocukluğumuzda irili ufaklı, halka şeklinde yere di7.i-
.... 1ıl'!. rah~tçacLk oynadığımız bir oyun da bu idi. Fazla ko -

tuk, gı~r?Jtu ettık, ev ha1kmı bıktırdık mı "Elverir, derlerdi, şu 0 • 

daya gırm de uslu uslu ya el el üstünde kimin eli var yahut urtn 
U<:tu oynaym!,, Biri hem söyler hem de elini yuk~ kaldırırdı.' " ut ' . - Ç u, uçtu, kuş uçtu!,, bütün eller kalkardı. - "Uçtu, uçtu 
manda uç~u!,, dalgınlık ve yanlışlıkla bu sefer de yine elini kal~ 
dıranın elme vurulur, aynca mandayı uçar san<lığı için de o ço
cuk ınezaka ahnır, mahcup edilirdi. 

Bugüıı artık bu oyunun alaya gelecek tarafı pek kalmamı!\hr. 
Uçanlar ~ alnız kuşlarla kelebekler ve balonlarla uçurtmalar, ~:ani 
k.ana~h mahluklarla hafif maddeler değildir. O kadar değildir ki, 
ş~m~_ı ~.ocu).( olsak ta bize: "- Uçtu, uçt.u, fil uçtu!,, deseler elimi
zı bu~·ük bır itimat ve sarsılmaz bir kanaatle, utanmıyacağunızdan 
pek eınin olarak penasız kaldırabiliriz; itiraz eden olursa da su 
cernbı \'eririz: - Tank ve top uçtuktan, havaya yükselip deni.zl~r 
aşarak tekrar yere konduktan sonra filin lafı mı olur? 

Daha dün insanın nasıl uçtuğuna şaşıyorduk; alıştık. Bugiin 
zırhlı harp arabalariyle koca koca toplann gök yoluyla bir yerden 
başka yere uçurulmasına hayretteyiz; ona da alwşacağız. Yurm 
başhyacaklaı· bir müteharrik Majino hattını bütün teçhizatiyle H 

ask,·riyle lı avalardan dolaştınp harp bakınundan düşman arazi
sinin lüzumlu bir mevkiine iıidirivermiye •.. Tabiidir ki, şaşkınlı· 
ğımız uzun sürmiyecektir. Zira çok geçmeden bir de bakaca1'<1z 

1 
... 

mese]fı Ralear takım ada annı yerlerinden sökmüşler, gökte uçuı·-
duktan sonra getirip Cebelitank boğazının ağzına tıkamışlar! 

Uçtu, uçtu, ne uçtu? Benim bildiğime ~öre, bu gidişle arz 
iizcrindc uçmaz ve uçurulmaz hiçbir ~y kalmıyacaktır ... Ucurul-
nıası asıl lazım gelen harp ilahının kafasından başka! ~ 
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HARBE NASIL YAKLAŞIYOR 7 'j 
~---------------Har·ıc·ıye / man işgali a1tınaakı mcmlck~tıeı· 

de dahil olmak üzere - dünyanın 
bütün milletlerinin birer mUmcs 

Veka""'letı• Nasıl sili vardır. o kadar ki, Roose~el
tin "Beyaz Saray" da her kış ver 
diği yemeklerde, ve balolarda 500 

Ç 1 ? den fazla diplomat hazır bulun -a 1Ş1 r e maktaydı. Harbı müteakip :.!elen 
kış mevsiminde, düşman devlet 
mümessilleriyle bir sofrnya otu --3-

Amerikanın harici siyasetini 
idare eden t~kilatın başuada 

Secretaire d'Etat sıfatını taşı. 
yan bir kinute vardır ki, bu ma· 
kamın benzeri dünyanın başka 
hiçbir memleketinde mc\cut 
değildir. Yabancı devletlerle 
yapılan bütün temaslar, Sec
retaire d'Etat'nın kontrı>lıi al
tındadır. Hariçteki Amerikan 
diplomatlannın blitUn raporla
n ona ,elir. Bütün muahede -
)erde onun imzası ve mühiirü 
vardır. 

G ünün şeraiti bilinince anJa
şılıyor ki, harici mesele -

ler, Birleşik Amerika Cümhuri
yetlerini idare edenlerin meşgale 
leri arasında en ehemmiyetli mev 
kii almaktadır. Şu anda, Ameri
kanın ecnebi memleketlerdeki 
diplomatları büyük bir faaliyet 
gostermektedirler. Birçok mem
leketlerde, Birleşik Amerika sem 
patisini kazanmıya çabalamakta 
dırlar. Bu yiizden, bugi.in Vaşing 
ton, diplomatik bir harbin sahne
si halindedir. Amerikanın bita -
raf olınası yüzünden, orada, dün 
yanın btitiın milletlerinin birer 
inumcssıllerini bulundurmaları, 
>U diplomatik harbi büsbütün kı-

..:ı tırmaktndır. 
Fakat bugtin, çok kimseler, A

m rıkanın dış siyasetini ıdare e
l n teşekkül hakkında pek az 
onahimat sahibidirler. Bu teşki
<ltın başında Secretaire d'Etat 
fotını taşıyan bir kimse vardır 

.ı, onun makamının benzeri, dtin 
anın başka hiçbir memleketinde 

nevcut degildir. 
Secretaire d'Etat'nın ve2:aifi 

ok şumullüdlır. Yabancı devlet
erle yapılan bütün temaslar o -
ıun kontrolü altındadır. Amcri -
anın yabancı memleketlerde bu
unan bütun sefirleri, bütün kon 
olosları ve biıtiın nazırları tara-
mdan verilen raporlar ona _ge
ır. Ve bu raporları gönderenle -
e H'ızım gelen emirleri veren de 
ıdur. Yabancı devletlerin Vaşing 
onda bulunan mümessilleriyle 
ınunasebatı tedvir etmek de onun 
v&zıfcsidir. 

Vakıa, yabancı diplom·ltlar, 
devlet reisi tarafından kabul o -
ıunurlar. Fakat bu, sadece bir 
tcşrıfat icabıdır. Hakikatte, dev
let reisi, politik mesaile müteal
lık butun muzakeratı Secretnire 
d'Etat'ya bırakır: Onun harici 
politika mesaılindcki rolü ve mev 
ku budur. 

* * 
Dahili işlere gelince: Secre-

taire d'Etat, kabine şe -
fiyle, Cümhuriyetin kırk sekiz 
devleti arasında mutavassıt vazi
fesi göri.ır. 

Ve bu temaslar dairesinde o, 
federal icra salAhiyetini resın~n 
temsil eder. 

Reisin verdiği emirlerin altına 
o da imzasını atar ve muhtirunü 
basar .Keza dev le tin imzaladığı 
btitiın muahedelerde onun ımza
sı ve mühürü vardır. Kongrenin 
butun kararları, butun harekatı, 
ve butun vesaikı ona arzoluııur. 
Bu rnükarreratı butün cemahiri 
muttehide hudutları içinde neşr 
ve tamım etmek te onun cüınlei 
vezaifındendır. 

O ecnebi devletlerle temaslara 
gırerken bilir ki, yapacağı mu -
ahedelerin cari olabilmesı, sena -
tonun tasdikine iktiran etmesine 
mutevakkıftır. Secretaire d'Etat
nın mesai arkadaşları müteaddit
tır. Şüphesiz onlar arasında en 
mühimmi, "lkınci Secretaire 
d'Etat" tır. O, birçok ahvalde, 
kendi namına hareket eder. Ve 
Secretaire d'Etat'nın tetkikine ar
zolunacak derecede ehemmiyetli 
bulmadığı meselelerde bızzat ka
rar veı·ir. 
Şu anda, Secretaire d'Etat, ma

kamı, M. Cordell Hull tarafın
dan işgal olunmaktadır. 69 ya -
ında bulunan M. Cordell Hull, 

Rooseveltten sonra, Amerik.mın 
en mühim polıtık şahsıyetidir. 

Sekiz yıldır bu makamı jşgal 

eden M. Cordell Hull, uzun müd
det sulhçu ve ınfıratçı bir siy .ıset 
takibine taraftar oldu. Çünkü o, 
glınün birinde, milletlerin silah -
ları bırakabileceğine inanıyordu. 
Fakat hadisatın aldığı son seyir, 
M. Cordell Hull'iın bu ümidini 
de kökünden yıktı: Bugün o, "In 
gıltereye yardım,, yapılması lüzu
munun en şiddetli taraftarları a
~asındadır. 

Evvelce de söylediğimiz gibi 
~uaı.in, bıtaraf Amerikada, - Al-

ramıyacağmı söyliyen Roosevelt, 
bu ziyafeti vermemişti. Bu ıtıbar 
la, geçen kış, sadece balo tertip 
olundu. 

* * 
Bu kabil toplantılarda, bazı 

merasim şartları yüzünden 
garip tesadüfler olmaktadır. Me
seıa, bu toplantılardan bazıları
nın merasim kavaidi, Japon ve 
Çin sefirlerıni yanyana ,düşür -
mektedir. 

Bunun içindir ki, "Beyaz Sa -
ray" da yapılan resmi kabullerde 
yabancı devlet mi.ımessilleriyle 
Amerikan protokol miidürlerinin 
ne gibi miışkiıifıtla knrşılaştıkla -
rını tasavvur etmek güç değildir. 

Mesela sarayın birinci katında 
geniş ve aydınlık salonda, ve bu 
salonun zengin büfesi başında, 
Lord Halifax'la Alman mümessı
li, Japon sefiriyle, Çin sefiri, ve
ya işgal altında bulunan Norveç, 
Holanda, Danimarka, Belçika se
firleriyle mih'\ er mümessilleri o
muz omuza, burun buruna gel -
mekte, konusmaktadır. Filhakı
ka, sefirler, bu sıralarda, - yüzle
rine taktıkları miıtebcssim mas
keye rağmen - çok müşktil anhır 
geçirmektedirler. Heselfı, Fran -
sanın Vaşingtondaki <5eflrı M. 
Henri Haye'in vazıyetinı düşü -
nün? O toplantıda, o, kime dön -
sim? Kime tebessi.ım etsm! Dü -
yük Britanya sefirine mi? Alman 
Maslahatgüzarına mı? Yoksa I -
talyan sefirine mı? 

Amerikada bu işin bir acı ve 
garip tarafı daha vardır- Amerı
kada memlcketlerıni temsil e -
den diplomatların - mese10 işgal 
altında bulunan milletlere men
sup olanları - derin bır maddi mti 
zayaka içindedir. Ve onlar, ancak, 
kendilerine mahdut bir kredi aç
mış bulunan Amerikı:ın devletın
den aldıkları avanslarl ge1,;ine -
bilmektedirler. 

ADLİYEDE: 

Satie Davasına Dün 

Devam Edildi 
Birinci ağır ecza mahk~mesi, 

dün sabah, (Satie) binasının alım 
ve satımı dolayısiyle Denizbank 
erkanı aleyhine açılmış olan da
vanın rüyetine devam etmiştir. 

Bundan evvelki celselerde, tem 
yiz umumi heyetinin nakz ka -
rarına tevfıkan, mahkemece bi
nanın alım tarihindeki hnkiki kıy 
metin tesbiti için bir ehlivukuf 
tayin olunmuştu. 

Ehlivukufun verdiği rapora gö 
re, gayrimenkulün Denizbanka 
ferağ tarihindeki emsalinin alım 
satım rayicine göre kıymeti 
245.900 Türk lirası olarak tesbit 
edilmiştir. 

Dünkü celsede iddia makamı ve 
taraflar ehlivukuf raporuna bir 
itirazları olmadığını bildirmişler
dir. Tahkikatın tevsii isteğinde 
de bulunulmadığından iddia ma -
kamının iddianamesini haz.arla -
mak ve söylemek üzere muhake
me baska güne bırakılmıştır. 

Deli Katil - Birkaç gün evv('l 
Bergamanın Çeltik köyünde bir 
cinayet olmuş, ayni köy halkın
dan Omer oglu Hasan Erdo~an 

kız kardeşi Hatice ile hemsehri: 
si Zekeriyayı tabanca ile öldiir -
müş, eniştesi Mustafayı da ağır su 
rette yatalamL~tır. V.akadan son
ra yakalanan Hasan Erdoğan de 
lilik alaimi gösterdiğinden tıbbı 
adlide müşahede altına alınmak 
üzere dün şehrimize gönderilmiş 
tir. 
Avukatlık Yapamayanlar - Ev 

velce Baroya kayıtlı iken avukat 
lık kanununun neşrinden sonra 
bu hakkı kaybeten yabancı ve 
gayrimüslim hukukçulardan 11 
kişi dün adliyeye verilmiştir. id
diaya göre, bunlar avukatlık hak 
kını kaybettıkleri halde telefon 
rehberlerinde hfıla avukat üuva
ni ile kayıtlı bulunmaktadırlar. 

Dün dördüncü asliye ceza mnh 
kemesinde yapılan duruşmada 
söz alan müddeiumumi muavini 
bunlardan beşinin beraetini, altı 
sının tecziyesini istemiştir. Mah 
keme karar için başka bir gi.ine 
bırakılmıstır. 

Bergamada Bir Yaralama 
Izmır, (TAN) - Bergamanın 

Zeytindağı nahiyesinde aşağı Şak 
ran köyünde gece bekçisi Hakkı 
Etem, mavzer kurşuniyle Mch -
met Duranı yaralıyarak öldürmüş 
tür. Bekçi tutulmuş, adhycyc \'C
rilmiştir 

İlk Hasta 
Bakıcı Kursu 
Dün . Başladı 

ilk Kursun Neticesi 

Bugün Belli 

Olacak 
Tıp fakültesi kız talebesinin i

kinci gönüllü hastabakıcı kursu 
dün "Hastabakıcı mektebi"nde 
faaliyete geçmiştir. ilk devreye 
devam edenlerin kurs neticelen 
bugün belli olacaktır. ikinci dev
re kursları 7 hazirana kadar sü
recek, talebe Haseki ve Haydar • 
paşa hastanelerinde de ders gö· 
receklerdir. Dersler arasında harp 
cerrahisi, çocuk bakımı, zehirli 
gazlar ve pasif korunma mevzu
larına fazla ehemmiyet verilecek, 
ayrıca salgın hastalıklardan ko -
runma ve bu hastalıkların öniine 
geçen dersler kurs tedrisatında 
yer alacaktır. Dun başlayan ikin
ci kursa 98 kız talebe iştirak et -
miş ve ilk dersi "Hastabakıcı 
mektebi,, nde görmüşlerdır. 
Tıp fakültesi dekanı profesör 

Kemal Atay dün kendisiyle görü 
şen bir muharrlrimize şunları 
söylemiştir: 

"- llk kurs neticelerinin çok 
iyi olduğunu gördüm. Kurs tale
besinin vaziyeti yarın (bugün) 
belli olacaktır. Talebemizin gös
terdikleri bu alaka cidden muci
bi memnuniyettir. Yardım Se -
venler Cemiyeti ile temas edecek 
kızlarımızın vatan hizmetine i\ -
made bulunduklarını bildirece -
ğim1 znnnediyorum ki, ilk kurs 
mezunları derhal faaliyete geçe
cek ve Yardım Sevenler Cemi -
yeti gönüllü hastabakıcı koluna 
yazılanlar1 yetiştirmiye başlıya -
caklardır.,, 

Diğer taraftan Yardım Seven
ler Cemiyeti gönüllü hastabakıcı 
kolu dün bir toplantı yapmış, bu
güne kadar yapılan müracaatlar 
ile meşgul olmuştur. Cemiyet has 
tabakıcı olmak istiyenler için bir 
beyanname hazırlamıya ve bun -
ların emniyet memurları tarafın 
dan istiyenlerc tevzi edilmesine 
karar vermiştır. 

Bugün cemiyetin faal k~lu tıp 
fakültesi dekanı ile bir toplantı 
yapacak gönüllü hastabakıcı kurs 
ları üzerinde mütemmim kararlar 
alacaktır. 

Üç Kişi Yaralandı 
Sirkecide Devlet Demiryol

larına ait bir inşaatta çalışan Is
mail Mehmet ve Cemal adında 3 
amele üzerinde çalıştıkları iske -
lenin ani olarak çökmesi üzerine 
düşmüşler ve muhtelif yerlerın-
den yaralanmışlardır. Yaralılar -
dan üçü de Cerrahpaşa hastane 
sine kaldırılmışlardır • 

TAN 

Maarif Kampları 
23 Haziranda 

Açılıyor 
Ankara Dil, Tarih ve Cografya Fakültesi 

İçin Bir Burs Talimatnamesi Hazırlandı 
Maarif müdürlüğü 23 haziran· Burs alınıya talip olan kayıtlı 

da açılacak çocuk kampları için ve kaydedilecek talebe ilkteş
bir "Kamp bürosu" tesis etmiştir. rinin onuna kadar faki.ilteyc mü
Biıro, her gün müracaatları ka • racaat etmiş buiunncaklardır. 
bul etmekte ve talebe velilerine • Burs almak için müracaat et -
lazımgelen izahatı vermektedir. miş olan talebeden bursa müsta
Büro kampların nerelerde açıla • hak olanları seçmek için bir ko
cağını ve kaç liraya talebe kayde misyon kurulacaktır. Komisyon 
dilcceğini gösteren bir izahname fakülte dekanı, iki fakülte pro -
hazırlamıştır. Bu izahnameye gö-

1 
fesörü, iki fakülte doçenti, ve iki 

re; Erenköyünde 80 talebelik bir lise öğretmeninden mürekkep o
kadro ile açılacnk kampta bünye· lacaktır. Burs alabilmek için ta -
ce zayıf çocuklar toplanacnktır. lehenin hiçbir şahsi geliri olma -
Bütün ilkokul talebe kampları ması ve hiçbir yerde maaş ve üc-
23 hazırandan itibaren açılacak· retle çalışmaması ayni zamanda 
tır. Bunlar 23 temmuzda tatil e - liseyi pek iyi veya iyi derecede 
dilecek 23 ağustosta tekrar açı· bitirmesi şarttır. Bu talebe ya -
lacaktır. Ve bu hal tatil müdde- zılı ve sözlü bir imtihana tabi tu
tince böylece devam edecek•ir. tulacak ve kazananlar faki.iltenin 

9 hazirandan itibaren açılacak burslu talebesi olacaktır. Burs a
olan 11 çocuk bahçesine de gele- lan talebe mezun oldukton sonra 
cek ders yılı okul çağına girecek fakültede okuduğu müddelin iki 
çocuklarla, ilkokul talebesi ve bu misli müddetçe vekaletin gös -
yıl ilkokullardan mezun olan ta- terdiği vazifeleri yapacaktır. 
lehe kabul olunacaktır. Çocuk 
bahçeleri sabahları saat 9-12, öğ-
leden sonra 16-19 a kadar nçık BELEDiYEDE 
kalacaktır. 

* Bir Çift Tünel KaJ11ı 
Getirtiliyor 

Maarif Vekaleti de orta okul 
talebesine mahsus olınak üzere 
Pendikte 200 kişilik bir kamp kur 
mıya karar vermiş ve faaliyete Tramvay umum müdürlü~ 
2eçmıştir. Bu kampın ücreti ve bandaj, otobüs ve tünel ka
talebe kabul şekli yakında ılan e- yışı için muhtelif memleketlere 
dilecektir . yaptığı müracaatlardan cevap al-

Maarif VekAleti şehrimizde ve mıya başlamıştır. Verilen malii
Anadolu liselerinde vekalet he - mata göre iki çift tünel kayışı 5 
sabına okuyan ve tatilde ailesi ya temmuzda Amerikada hazırlan
nına gitmiyen bütün parasız yatı- mış ve yola çıkmış olacaktır. Ro
lı talebeyi lstanbulda toplamaya manyadan 800 bandaj gelmek -
karar vermiştir. Bu talebe yeni tedir. Tramvay müdürlüğü yaz 
ders yılı başına kadar şehrimizde tarifesinin haziran başlan~ıcında 
kalacaktır. Gelecek erkek talebe tatbikine karar vermiştir. Yaz ta 
için Haydarpaşa lisesi, kız talebe rifesine göre TüneLSişli, Maçka
için de Çamlıca kız lisesi ayrıl - Beyazıt, Yedikule - Sirkeci, Edir 
mış, Maarif müdürlüğü lazımge- nekapı - Sirkeci, Topkapı - Sir
len hazırlıkları yapmıya başla - keci arabaları her sekiz dakika
mıştır. Parasız yatılı talebe ya - da bir hareket edecektir. Fatih-
kında şehrimize geleceklerdir. Harbiye 9, Harbiye - Aksaray, 

Bur8 talimatname8i Maçka • Eminönü, Kurtuluş - Be 
Maarif Vekaleti bu ders yılın- yazıt, Kurtuluş - Eminömi, Be -

da Ankara dil, tarih - coğrafya bek - Eminönü tramvayları 10, 
fakültesine alınacak burslu tale- diğer arabalar da 11 ve 12 daki
be hakkında bir talimatname ha- kada hareket edeceklerdir. Tram 
zarlamıştır. Bu sene burslar tam vayların ilk ve son istasyonlar -
ve yarım burs olacaktır. Tam dan ilk ve son hareket saatleri 
burs ayda en az kırk, en fazla 'de güneşin doğuşundan ge~e yarı 
elli lira, yarım burs da en az yjr- sına kadar devam edecektır. 
mi, en çok yirmi beş lira olacak- Dilendlerle Mücadele - Bc
tır. Bursun bu miktarlardan hnn lediye, şehir dahilinde dilencilik 
gisi üzerinden verilmesi lazımge yapan ve kimsesiz çocukları top 
leceğini 40-41 ders yılında vek3- \ayıp dilenciliğe alıştıran çiiıgene 
letçe tayin edilecektir. Bu sene 1eri vilayet hudutları haricine çı
fakültenin" hangi zümresine burs karmıya devam etmektedir. ilk 
verilmek üzere talebe alınacağı olarak 25 çingene suç üstünde ya 
ağustos ayı içinde belli olacaktır. kalanmıştır. 

Beş Muhtekir 
Mahkemeye 
Verildi 

Bir Muhtekir de Hapse 

ve Para Ceza-sına 

Mahkum Oldu 
Kilosu 80 kuruşa satılması lfı

zımgelen galvnnizlı saçın kilosu
nu 95-100 kuruşa satmaktan suç 
lu Tahtakalede Patates sok'lğın
da Andon Snrrafoğlunun duruş
ması dün asliye ikinci ceza mah
kemesinde neticelenmiştir. M<lh
keme suçlunun 7 giin hapsine, 50 
lira ağır para cezası ödemesine 
ve diikkfınınınl5 gün mtiddetle 
kapatılmasına karar vermiştir. 

Yün ipliği ihtikarından suçlu 
Yuvan ve Niko Saknlakci oglu -
nun duruşmalarınn dün ayni moh 
kcmede devam edilmiştir. Mahke 
meye şahit olarak celbedilen fi -
yat mürakabe komisyonu memur 
ları Niko ile Yordanın harpten ev 
vel yüzde 9 kfırla sattıkları ıpJik
leri bu sene yüzde 52 kUrla sat -
mıya başladıklarını bildirmişler
dir. Mahkeme noksan şahitlerin 
celbine ve suçluların mevkufiyet 
!erinin devamına karar vermiş -
tir . 

Galatada kömürcülük yapan 
Halit adında biri de kok kömürü 
üzerinde ihtikar yaptığından ya
kalanmış ve dün ayni mahkeme 
tarafından tevkif edilmiştir. 

Fiyatları mürakabe bürosu me
murları Karlınan mağazasında bir 
ihtikar hadisesi tesbit etmişlerdir. 
Bu mağazanın 2:incirle.me usulü 
ile 12 liralık bavulu 18 liraya sat
tığı anlaşılınıştır. Mağaza sahibi 
adliyeye verilıniştir. 

Mürakabe bürosunun memur
ları Orozdibak ticarethanesinde 
de yüzde kırk karla bavul satıldı 
ğıru tesbit etmişler, bu mağaza 
sahibi de adliyeye tevdi edilmiş
tir. 

Bundan başka Mahmutpaşadn 
Hıraç isminde biri de 5 kuruşluk 
demir halkaları 15 kuruşa sattı
ğı için yakalanmıştır. 
Kadıköy iskelesinde bir mm:c

ci dükkanında 300 gramlık ek -
meğin çavdar ekmeği diye satıl
dığı görülmüş, mezeci adliyeye 
teslim edilmiştir. 

l\IÜTEFERRIK: 

Gümrükler için Eşya 
Lugati r apddı 

Gümrük ve inhisarlar vekili 
Raif Karadeniz, yeni yapılan eş
ya liıgati hakkında şunları söyle
miştir. 
"- Gümrük vergileri sadece 

hazineye varidat temini düşün -
cesiyle konulmuş değildir. Ayni 
zamanda milli ziraat ve saııayii
mizi himaye maksadını da taşı -
maktadır. İşte bu maksadı temin 
edici iyi bir tarife yapmak ne ka 
dar lazımsa yapılan bu tarifeyi 
iyi tatbik edebilınek te o kadar 
ehemmiyetlidir. Bu sebeple bir 
eşya lfıgati tertip edilmiştir. 

Rekabet halinde bulun.an N • • 
büyük sermayedar grup- azızzm Zıd-

lar ve devletler arasındaki zıd- d • / • 'A 1 [ 
d~~eti hal i5in ~~zizim, bütü!1 ıyet erı ı yası 
dunyanın hıç degılse kıta unL 
te'leri içinde bütün devletlerin U /l d • ? 
bir tek faik devletin emperya· na e l g or • 
lizmi altına girmesi tezini mü-

Herhangi bir eşyaüan ne kadar 
leşmesiyle değişebilir. Eğer bir vergi alınacağını öğrenmek isti -
tek dünya tröstü realize edile- yenler evvela alfabe sırasiyle ter 
bilirse, hakim bir kapitalizmin tip edilmiş bulunan bu llıgatte 
hükmü altında bir dünya c:emi· . o eşyanın adını bularakhr ve o -
yeti kurulabilir. Nazist bir diin. i nun sırasında girdiği tarife nu -
ya cemiyetinin esas nüvesi bu· ı marasını ö_ğrenecekler ve numa-
dur. ra ile tarife cetveline müracnnt * * ederek verecekleri resim miktan-

dafaa ediyorlar. Bu teze göre u- Yazan • • • • • • • • • 
niversel bir imparatorluk diğer- r--- • 1 
lerine hakim olacak, beynelmi- • • 
'«:~ ~narşiyi ortadan .~a.l.dı~acak, ! Sabıha Sertel 
bu tun ~evletler bu buyuk ımpa· •••• •• • •• • •• ... •-••••••• 
ratorlugun ham madde veren, 
mamul sanayiini süren, bu hi- büyük sanayi devletleri arasın
kim devletin müstemlekeleri daki rekabet, dünyanın müker· 
mahiyetine inerek, ve onun ya- reren aralarında taksimi zıddi. 
pacağı plan dahilinde zirai veya yetini doiuruyordu. Bu zıddi· 
sınai bir memleket olacaktır. yet çarpışmasında, küçük dev
Afrika kıtası da bu büyük im. Jetler intisap ettikleri siyasi 
paratorluğun müstemlekeleri o· bloklardan birinin zaferiyle ga
lacakhr. Bu iddiaya göre diin- lip, mağlubiyeti ile yeniden tak
ya bir Ultra lmperialism'i dev- sim için muhtelif operasyonla-
resine girecektir. ra tabi kalıyordu. 

* * * * 
Liberal iktisada dayanan Nazizlm bu zıddiyeti hal 

devletlerin de bugüne için birbirine rakip sana· 
kndar miistemlekeleri ve yarım yi grupları ve devletleri kabul 
miistemlekeleri istismarda kul- etmiyor. Bir tek sanayi devleti 
landıkları iktisadi siyasetle hu- hu devletleri hükmü, esareti al
n un arasındaki fark, birincisinin tına alacak, bütiin diinya ikti· 
zahiri bir hakimiyet ve istik· sadiyatını bir tek planla idare 
lal çerçevesi içinde bu devletleri edecektir. Bu iki sistem arasın
istisınarı, diğerinin bir tek dev- daki fark muhtelif sanayi dev
let tarafından istismarıdır... letleri yerine bir tek sanayi 
Birindsi dünyanın muhtelif sa- devleti ikame etmek, küçiik mil
nnyi devletleri arasında taksi. Jetleri ve miistemlekeleri bir 
mini kabul ediyordu. Pazarları kaç devlet arasında taksim et
,.e ham madde membalarını ik· mekten ise, bir devletin inhisarı· 
tisaden hakimiyeti ve inhisarı na vermektir, Bu suretle hiitiin 

H itler bu iddiayı 
kavgam" isimli 

da şöyle izah ediyor: 

nı anlıyacaklardır.,, 

"Benim Anadoluya Sevkiyat - Kendi 
kitabın - arzuları ile Anadoluya giden va

tandaşların sevkine devam edil
mektedir. Trakyadan ayrılmak is 
tivenlerin sevkine ay başından i
tibaren başlanacaktır. 

"Bu dünyada sulh telakki· 
sinin zaferini bütün kalbiyle 
istiyen herkes, dünyanın Al 
manlar tarafından. istilası gaye· 
sine bütün kanaatiyle kendini 
bağlamalıdır. İyi veya fona. 
harplere nihayet vermek, sulhii 
temin etmek için bu zaruridir ı 
Realitede sulhperver, insaniyet. 
çi ideal, ancak diğerlerine faik 
olan insanın, diinyayı zapt ve 
diğerlerini tabiiyeti altına aldı· 
ğı gün mükemmel bir şey ola 
caktır.,, 

* * Bugüne kadar her eınperya· 
list devlet, mevcudi~·eti · 

nin kanunlarına uyarak diin~·a· 
yı veya kıtalan hakimiyeti altı
na almak için mücadele etmi · 
tir. Bugiine kadar yapılan miite. 
vali harplerin gayesi budur 
Nazizm, faik bir tek devletin 
dünyayı hakimiyeti altına alma· 
sı prensipi, ve "Yeni nizam" 
ismiyle dünyaya vermek istediğ 
ahenkte bu rıiiveden ayrılnw 
değildir. Bu nizama göre, diin 
ya bir kaç rakip sanayi devlet' 
arasında taksim edileceği yerd<' 
bir tek devletin hakimiyeti \'<' 

tabiiyeti altına girecektir. 
Bir devletin bir kıtaya veyr 

dünyaya hakimiyeti realizc e 
dilebilir mi? 

Vilayet, şehrimizden Anadolu -
ya geçmek için beyanname verip 
de mazeretleri dolayısiyle gide
miyenlerin miktarını tesbit ettir
mektedir. 

PİYASADA: 

Antil Adalanna 
Gülyağı Satlldı 

Dün muhtelif memleketlere 
287 bin liralık ihracat olmuştur. 
ilk defa olarak Bolanda müstem 
lekesi olan Antil adalarına 21 bin 
liralık gülyağı satılmıştır. 

Bundan başka Isviçreye 15 bin 
liralık kuru bakla, Macaristana 
10 bin liralık koyun derisi, Ho -
manyaya 30 bin liralık balık gön
derilmiştir. Alman firmaları piya 
sadan yumurta ve deri satın al -
mak için alakadar firmalarla te-
maslara başlamışlardır. , 

Ticaret Birliklerinde Bir tsti -
fa - Ithalat ve ihracat birlikle
ri umumi katibi Salih Banko va
zifesinden istifa etmiştir • 

altına aldıktan sonra bu devlet- Avrupa devletleri bir tek dev. 
lere de serbest ticaret ve reka- letin miistemlekeleri haline ge· 
bet imkanları veriyordu. Fakat lecektir. Nazizmin iddiasına gö
birer dev haline gelmiş hii~·iik re, bugiinkii vaziyet ancak bir
sanayi devletleri karşısında kii· birine rakip inhisarcı gruplann 
çiik de' ~etlerin rekabet etmesi bir tek inhisar, bir tek diinya 
nıiimkiin değildi. Bundan başka tröstü \'e,ya karteli halinde bir-

'--~~= ~=-=--------------------------~~------.) 

Göztaşı Beyannamesi - Fiyat 
ları miirakabe komisyonu, elle -
rinde göztaşı bulunan tacirler -
den beyanname istemektedir. 

lmrah'daki 
"Yeni Hayatn 

Yazan: Naci Sadullah 
-11-

Ben, bin kiisur niifuslu İmrnlı 
adasını, en zengin knsaba· 

mızdan miirefCch buldum: 
Halbuki bundan beş sene ev

,.cl, oraya yerlestirilcn ilk mah
kiim ları zi~nrete gittiğimiz giin. 
ncıklı bir ~ oksullukla karsılaş· 
mı 1ık. 

Çadırlarda yaş1ynn malıl:(ımln· 
rın ) iyehilc'iklcri kuru ekmek bi. 
le Jıesaph)•dı. 

Fakat, iic giin evvel gördüm ki. 
avni insnnlor bn~iin. geniş bir 
ıcfnlıa kavmanu lardır. 

Esvnplnr1 ycpveni. kundurnla· 
rı yepyeni. 'iizleri miitebessim 
ve sıhhnth idi. Evleri, ahırları 
hamamları. atölyeleri, hcrherlcri 
terzileri, loknntalnrı, hatta rnd· 
:voları vardı. Ambarları tıklım 
tık hm 'e çe it çesit csyayla, er· 
zakln doluydu. Adada bağlar, 
bahcclcr, çesmeler. vollar, rıh. 
tımlar ~ aımıı-ı1ardı. Ve yiizleri 
geçim t>nclisesinin karanhğın~an 
tamamen kurtulmu bulunan im· 
ınlı insanlnnnın gözhebcklerin
cle, lrnvushıldnrı refahın, ynrın 
nzami haddt> varara,,.ma inanma· 
nın sevinci okunuyordu: 

Ada, hepsinin müşt,.rck malıv
dı. IUnhsnl hepsinin miiştcrck 
malıydı. Ve Jıcpsi de, miistercken 
sahihi lmhındukları bu mülkiin 
\'erimini l>ir mikdar dnlıa arthr· 
mak a:zmiy1e durup dinlenmeden 
ralı rvorlardı. Cünkii biliyorlar
dı ki; ferden daha genis bir re
faha, \'e konfora kavuşmaları, 
mii terek istihsallerinin artması· 
nn bnğhdır. Ve hunun İ('İndir ki, 
aralarına kavu tuğıım gün, hep. 
si de, hir hakla tarlasına arız o· 
lan hac;talığın Yerdiği zal'ardan, 
mii terek bir ıstırap duymaktay
dılar: 
"- Ynrın, diyorlardı, ,•ec;aiti

miz ve o sayede de istihsalimiz 
artarsa sineınaımz, tiyatromuz 
olacak. Elektrik yapacağız. mek
tep, hnstnhnııe kuracağız. Ve bol
lıık, gittikçe artan bir bolluk i
çincle yaşıynca~tz!'' 

Belliydi ki, kurulan ba idari 
sistemin \•erdiği limitler, onlara. 
çekıniye mahki'ını oldukları mah
rumiyetleri bile unutturmu tu. 

Hatta, bu sistemin, sade umu· 
mi bir refah getirmekle kalma. 
yıp, iktisadi rnüvazenesizlikler· 
elen doğan mahrumbcti, Jıasedi 
ve nefreti de ortadan kaldırması, 
mahklıınların psikolojileri ftzerin
de, a ikfır bir intibah yaratını tl. 

Ha11ishanenin çalışkan dircktö
rii :Esat Adil Miistecaboğlu: 
"- Şu, diyordu, yalan söyle

mekten duydu,b'll hicap \'e nedn· 
metle dilini kesen mahki'ımu ha
tırlarsınız ... O insan, İmralı ada
sında bir şnz teşkil etmez. Ve 
cemiyetin icindon attığı bu in
sanların bilfıistisna hepsi de, lm· 
giin, cemiyetin sakatlıklarına knt 
lnnaını:vncak derecede cliiriist bi. 
rer ka;akter sahibidirler!" 

Bu na ıl olııvor? Ve nasıl ol· 
muş da biin~·eİerinin mayası bu 
derece müsbet bir inkisara miista
it bulun.an insanlar. birer cani 
nıevkiine girmişlerdi? 

Bunu, ve hu cheımniyctli tet
kikten doğan neticeyi de sonun
cu yazıma bırakarak diyeceğim 
ki, İmrnlı adası, sade, mullitleri
nin gadrine uğrayarak miicriın 
mevkiine dii en insanları, snknt 
bir tecziye sistemi yiiziinden zi· 
van olmaktan kurtarmakla kal· 
~11yor, ayni wmanda, yepyeni bir 
:va nyış si~tenıinin \'erimli ve gii
zel bir niiınunesini de ortayo 
koymuş bulunuyor! 

POLİSTE: 

Kıskançlrk Yüzünden 
Metresini Vurdu 
Evvelki gece Bcşiktaşta bir va 

ka olmuş, seyyar börekçilik ya
pan H üscyin adında biri dostu 
Müycsseri tabanca ile iki yerın -
den ağır surette yaralamıştır. lli.i 
seyin yanında Izzct adında bir 
arkadaşı ile evvelki gece Müyes
serin Çırağan caddesindeki evine 
gitmiş, ve üçü birden bir hayl' 
rakı içmişlerdır. Içki ô.lemind 
Hüseyin, metresim lzzetten kıs -
kanmıs ve Müyesserı yaralamış· 
tır. Polisler yaralı kadını Beyoğ
lu hastanesine kaldırmış, suçluyu 
yakalamışlardır. 

Uç Kişi Oldii - 15 &Un evveı 
Çatalcada manevra yapan mar 
sandizin gardöfreni düşmüs ve b 
cağı kesilmişti. Adı Mustafa o • 
lan gardöfren dün Cerrahpaş 
hastanesinde ölınüştür. 

Şehremini durağında tramvay 
dan atlarken düşen Edırneli Mu
rat oğlu Hasan da kaldırıldıgı Gu 
reha hastanesinde ölmiı.~tür. 

Dün de Hayıi isminde 66 ya -
şında bir adam da Edirnf'kapıda 
otomobilden kaçarken du~muş ve 
ölmüştür 
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llunyanan 
Siyasi 
anzarası 

1 - "Hood,. zrthlısının batmasiyle 
neticelenen denız harbinin mahi
yetı hakkmdn henüz sarih .mnlıi
mn ta malik de ıllz, Bu hnrbın ne
rede cereyan ettiği ve halen ne 
safhada olduğu nnl:ışılamnmnkla-

dı~ -
2 - Amerlknnm harp için henuz 
kôfi derecede hnzrrlnnmııdığı, in
firatçıların müh m bir kuvvet te~
kıl ettiği ve milyonlarcn nmelenın 
i$lıraklyle gre•:lerin vukun gelme
si gibi hldiseler gôzöntınde tutu
lursa bir tcca\iıze mnruz kalma
dıkça' Amerlkanm harbe gireceği
ni tahmin etmiyoruz. 
3 _ Güniln çok mühim bir hftdi-
scsi de, General Weygand'ın Al -
ıpan - Fransız ıınl:ışması hakkın
daki tas\"lpkfır beyanatıdır. 

Deniz Harbi: 

Hood zırhlısının batması ile 
neticelenen deniz harbin~n 

mahiyeti hakkında henüz sarılı 
malumata ınalik bulunmuyoruz. 

Bazı kimseler bu harbi, meş
hur Jutland harbine benzetmek. 
tedirler. 

31 :Mayıs 1916 sabahı denize 
açılan Amiral Sche~r'in kuman. 
dasındnki Alman fılosunun ga.: 
yesi İngiliz filosunun kuva~ ı 
külli ·esinden içtinap ederek hır 

l ·· f"losunu ken-''eya iki kru\'azor ı . 
dine çekip tahrip etmekti. Ha-
fif bir Alınan knı\'azör fi)osu. bu 

"f . .. · e aldı ve Amıral vazı cyı uzerın " . 
Beatv'nin kumanda ctt~gl kru-
''azö;leri iizerine çekmıye mu
vaffak oldu. Apansız büyük Al· 
mıın filosu ile karşılaşan bu kru
\'azör filosu faik k.uvvetle~ kar
"ısmda biiyiik zayıat verdı. Fa
kat Amiral Jellicö'niin kum.an. 
da ettiği biiyük aııavatan fılo· 
su Amiral Beaty'nin imdadına 
yeti ti '\'C Almnn filosu, hiisbii
tiin mahvolmamak için, mahira
ne bir manevra ile kaçmıya ınu
Yaffnk oldu. Jutland harbin~~ 
14 Jıı.giliı; ve ıı Alman gemısı 
battı. 

Bu harpte de Alman filosu. 
mm böyle bir ma~:satla h.a~eket 
etmiş olması imkan dalıılındc· 
dir. 

İngiliz kaynakları harbi~ de
vam ettiğini ,.c Alman fılosu
nun takiıı edildiğini bildirmekte 
dirler. Jt'akat bugiine kadar "Jel. 
licö" nün Alman donanmasını 
sıkı tırdığına ait bir haber alı. 
namamı tır. 

Bu harbin nerede cereyan et
tiği de sarih bir şekilde anlaşı-
lamamaktadır. . . 

Almanlar bu deniz barbanın 
İzlanda, İngilizler ise Gr?~ı:n~a~d 
açıklarında \'ukua geldıgım ıd
dia etmektedirler. 

İngilizlerin bu iddi~lar!nda 
Amerika,·ı tahrik endısesı se· 
zilmektedir. Filhakika Groen· 
Jand Amerikanın emni;\·et sa
hasına dahil olan bir nııntaka
dır ve burasını tehdit eden ha
reketlere karşı Am~rik.a ço~ 
lıassastır. Bunun ic;!n~ır kı, 
Alman harp gemilerının Gro. 

enland'a kadar yakin abilıne· 
feri, Amerika~ ı harbe süriikli
yebilecek mıılıiyettc tedbirler 
alınıya :sevkedebilir, 

Amerikada: 

Amerika efkarı umumiyesi· 
nin, Jlood zırhhsının bat

ması hadisesinden tela landık. 
)arı hissedilmektedir. Bara A
merika gazeteleri, Amerikanın 
fiili olarak harbe iştirakini ta· 
zammun eden bir çok ceui ted
birler almayı lıiikuınete ta\'si
ye etmektedirler. 

Son haftalar zarfında Ameri
ka siyasi mahnfilinde, Amerika. 
nın hareket serbestisine \'C İn· 
giltere~·e istediği gibi yardımına 
mani olan hitnrnrlık kanununun 
lUğ\'ı lehinde kuvvetli bir ce
reyan hasıl olmaktadır. 

Bugiin l\lister Rooseveltin 
söyli~·eceği nutukta, Amerika· 
nın harp kar ısındaki \'azi;\·eti
ni yeniden izah edeceği tahmin 
edilmektedir. 

Bundan bir giin evYel Amiral 
Reader'in Amerika gazete<:ileri
ne yaptığı: "Birlesik Amerika 
tarafından kafile sisteminin ka· 
bulü bir hıırı> vesilesi Ye Alınan. 
ya tarafmdnn sebebiyet \'erilmi. , 
len bir taarruz te ·kil edecek·/ 
tir.,, seklindeki beyanat ı,;ok 
~ayanı dikkattir. 
Amerikanın harp ıçın henüz 

kafi derecede hazırlanmadığı. 
harbe girnıiye aleyhtar infirat. 
çılann oldukça mühim bir kuv· 
vct teşkil ettiği ve milyonlarca 
amelenin iştirak ettiği grevlerin 
\•ukııa gelmesi gibi hadiseler 
gözöniinde tutulacak olursa, A
merikanın kat'i bir zaruret ol
madıkça ve doğrudan doğruya 
bir tecaviize maruz kalmadıkça 
harbe gireceği tahmin edilemez. 

Fransada: 

Giinüıı ~ok miihiın bir ha· 
disesi de, bazı mahafilce, 

Vichy lıükfımetıni takip ctıniye. 
rek İngiltere ve Amerika lehin· 
de bir hattı hareket takip ede
ceği hakkında bazı ümitler bes
lenen General \Veygand'ın, Al. 
man - Fransız anlaşması hak
kındaki tasYipkfır beyanatıdır. 

General Weygand bu beyana
tında, Fransa ile imparat ... :-hığu. 
mın istikbalini diisiinen hiitün 
Fransızlara bu işbirliği siyaseti-
ni tasvip etmeleri limm gcldiği· 
ni açık ve kat'i bir lisanla ifade 
etmiştir. 

Bu keyfiyetin, esasen Fransa
~·a katşı cezri bir surette hare
kete germekte tereddüt eden Ye 

son gi.inlerde Giritte bir (ok 
harp gemilerini kaybeden İngil
tereyi daha ihtiyatlı davranım. 
ya mecbur etmesi muhtemel
dir. 

Bir kaç aydnnbcri askeri ha· 
rekat İngilterenin aleyhinde in
kişaf etmekte; de,•am ediyor. Bu. 
na rağmen lngilizlerin ve mu· 
kadderatını İngilizlerin zaferine 
bağlıynn Amerikalıların gittik· 
c;e büyiiyen tehlikevi (inliyebile. 
eek mahiyette ciddi hareketlere 
heniiz tcşebbiis etmedikleri ,,e 
ananevi bekleme siyasetinde ıs
rar ettikleri göriilmektedir. 
Diğer cihetten, göriilen aske

ri harekatın arkasında, heniiz 
göriilmiyen. biiyük si;\·asi kombi. 
nezonların hazırlandığı hissi ha
sıl olmaktadır. 

Giiniin birinde, hiiyiik sür· 
prizle karsıla mamız ihtimali 
daima mevcuttur. 

/Jl. ANTEN 

J(•l 3~ı!1Biile 
Kanımızdaki Beyaz Kürecikler 

htwru yemekten sonra, bilhassa 
bol albiiminli yemekler, mesela 
et ·yeınekll•ri ol~ırsa, beyaz kiire
cikler sayısının artnrak mideye 
hücum etmeleridir ... 

İnsanın kanından bir damla a· 
lınıp da bir mikroskop ıaltında 
muavene edilirse onun ic;inde .. sı~: 

· k ·· turlu lu kısmından bas a, ur .. 
hiicrelcr göriiliir. Bunların en bu-
yüklerine beyaz kiirecikler der
ler ... Öteki Jıiicreleri sonraya .. bı
ı·akarak, simdilik hu beyaz kure· 
cikleri anlatmak istiyorum. 

Çocuk yeni doğduJ:ttı ''..3kit. ~a
nının bir milimetre mikabı ıç~n
de bu bevnz kiireciklerden yır· 
mi bin ta~eye kadar sayılabilir. 
Çocuk biiyiidiikı,;e bunların sayısı 
azalır \'e nihayet olgun yaşta an. 
cnk altı hin tane kadar buhınur. 
Diitiin viicudiiniizde, beyaz ~ii
reciklerden ne kadar bulundn~u: 
nu bilmek isterseniz altı .1n.nı 
beş kere yüz binle darw~edersınız. 
Tamamı tamamına degılse de, a-
!'ağı yukarı, biitiin kanınızdaki 
beyaz kiireciklerin sayısını bulur-
sunuz. 
Tamamı tamamına bulunamaz. 

Çünkü bu kiireciklerin. sayı~ı 
• normal ha,·atta bile. vakıt \•akıt 
lleğişir. Bu 

0

değişınelerin en meş-

Güzel kızarmış bir bifteğin 
lezzetini alaın:ıdıklan irin, piş· 
miş ;\·emeklerin insanlar için ta
l>İİ olmadığını iddia eden acaip 
fikirli bazı hekimler, pişmiş ye· 
mckten sonra midenin kenarla
rına heyuı~ küreciklerin hiicum 
etmesinden mana c;ıkarmıslar ,·e 
insanın daima çiğ yemesi Hizım 
geleceğini ileriye siirmiislerdir. 

Halbuki kiiçiidik c;ocuk anne· 
sinin siitiinii emdiği vakit bu be
yaz kiiredkler onun da kiiciiciik 
midesine hiicuın ederler, insan i
cin, anasının siitiinden daha tabii 
bir ~·eınek olamaz... Demek ki 
bunların mideye hiicum etmele
ri, yemeğin çiğini ve pişıni,;ini 
ayırt ettikleri için değil, mide
;\'e sıcak bir sey geldiğini haber 
aldıkları icindir. 

Bu da. beyaz kiireciklerin Yii· 
cudiimiizde her zaman. gördiik • 
feri tabii işlerden biridir 
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iktısadiMÜ-şküller Karşısında l lıiH~!~ 

Bir iftiraya 

Mukabele 
~----·-------"--------~~-----------------~ 

Harbin 
Piyasalarındaki 

Muhtelif Dünya 
Tesirleri 

Mansur'a Emevilerin bl'f çok 
mallarının kendilerine ta· 

raftar bir adamın nezdinde sak· 
lanmı olduğunu haber \•ermi ler 

Mansur zabıta miidiirii olnıı 
Rebi'i ı,;aJ:rırtmış ve o adamı der· 
hal huzuruna getirmesini emret 
mic:. Ayni zamanda divanın or· 
tasına idnm hükmü icra edileceğ 
zaman yere erilen ve ''Nat',, de 
nilen me in örtü ·ii yaydıraralı 
celladı da hazır buhındurmus. 

Harp başladığı zaman, Al-
manyanın deniz aşırı 

memleketlerle alclkası kesilmiş
ti. Harbin, Danimarka, Holan
da, Belçika ve Norveçe sirayeti, 
Fransanın işgal altına girmesi, 
tam bu sırada İtalyanın da har
be iştirak etmesi iktisaden şu 
neticeyi doğurmuştur. Amerika, 
Asya, Afrika memleketleriyle 
işgal altına giren memleketlerin 
alaka ve münasebetleri kesilmi:-;, 
buraları da harbin vt.icude ge
tirdiği ağır tazyike maruz kaL 
mışlardır. Harp sahaSl Balkan
lara da intikal ettikten sonra, 
butün bir Avrupanın deniz aşırı 
memleketlerle hiç bir alakası 
kalmamıştır. Çünkü yakın za
manlara kadar bir Yunan vapu. 
runun Mısıra giderek (kauçuk, 
kalay, çay, kahve gibi) müstem
Jekat eşyası almasına imkan var 
dı .. 

Harbin sahası henüz tahdit 
edilmiş değildir. Gittikçe geniş
lemekte ve harbin mahreki içine 
yeni yeni memleketler dahil ol
maktadır. Mesela: İrakta cere· 
yan eden askeri hadiseler, İrakın 
Asya memleketleriyle alakası
nın kesilmesine sebebiyet ver
miştir. Halbuki İrak, coğrafi va. 
ziyeti dolayısiyle, Asya ve A
merika memleketlerinden aldı
ğı malları, orta şarka, Balkan 
memleketlerine kadar sevket
mckte ve bu suretle transit ti
caretine vasıta olmaktaydı. HaL 
buki halen Amerikan vapurları, 
Basra körfezine girdikleri hal
de Basraya uğramıya cesaret e
demiyorlar ve Amerikan eşya
sını, Asyanın müstemlekat eş
yasını bu taraflara sevketmek L 
çin, İran limanlarından ve yol
larından istifade etmek hatıra 
geliyor. Acaba, İrak hadiseleri
nin inkişafı neticesinde, Basra 
körfezi de Alman tayyareleri
nin tehdidine maruz kalırsa, va
ziyet ne olacak? O zaman Ame
rikan vapurları belki de Ameri
kan eşyasını Bombaya kadar ta
şımaya lüzum göreceklerdir. 

* * 
Görülüyor ki, harbin sahası 

genişledikçe, Avrupa 
memleketlerinin deniz aşırı 
memleketleriyle olan irtibat ve 
alakası gittikçe daralmaktadır . 
Bu daralışın, muhtelif memle
ketlerde meydana ıı:etirdiği ilcti
sadi manzaraları şu suretle tas. 
vir edebiliriz: 

Harpten evvel, dünvanın her 
tarafına cenubi Amerika derile
ri sevkedilirdi. Çünkü deri sa
nayiine en uygun evsaftaki deri. 

Kabak Yerine Çilek 

Ekmenin Cezası 

Harp, içinde olan her dev
letin yapacağı gibi bu

gün İngilterede de bir cok fev

Eskişehirdeki şeker fabrikaınızın hariçtan göriiniişü 

ler cenubi Amerika memleket- Cenubi Amerikanın buğday 
lerinde bilhassa Arjantinde bu- ambarları ağzına kadar dolu ol
lunmaktadır. Dünya deri sana- duğu halde, Avrupa memlelret
yiinin taleplerinin ölçüsüne göre lerine bir kilo buğday bile sat
deri yetiştiren Arjantin'in şimd i mıya imkan yoktur. Harbe işti. 
hiç bir memlekete deri sevket- rak etmiyen bitaraf İsveç bile, 
mesine imkan yoktur. Bu y üz- yiyecek maddelerini kendi mem 
den, binlerce ton d eri, Arjantin leketinden tedarik etmek yolla
depolarında beklemektedir. rını aramaktadır. Bu yüzden İs

Bir taraftan, Arjantinde deri 
ihracatı imkansızlığı yüzünden, 
deri bolluğu, ve deri ucuzluğu 
görülürken, di/!er taraftan mer
kezi Avrupa memleketleri deri. 
sizlikten kıvranıyorlar. Mesela: 
İtalyada deri buhranı yüzünden, 
standart ayakkabı imaline baş
lanmıştır. Macaristanda altı 
tahta ayakkabılar moda haline 
~irmiştir. Vakıa altı mantar ve
yahut tahta ayakkabılar, kadın. 
lar arasında taammüm etmişti. 
Fakat kösele buhranı yüzünden, 
kalın derileri tedarik edemiyen 
memleketlerde erkek iskarpin
lerinin altları bile tahtadan ya
pılmaktadır. Derileriyle meşhur 
Fransada bile ayni hal mevcut
tur. 

veçte çam ormanlannın kesil
difü sahalar, tarlalar haline ıı:eti
rilmektedir. 
Dünyanın bir tarafında pa

muk mahsulü yüzüstü dururken 
diğer taraftan abloka yüzünden 
pamuk bulamıyan (merkezi Av
rupa memleketleri) memleket
ler odundan kumaş yapmak yol
larını aramaktadırlar. Nitekim 
Almanyada bir kaç senedenberi 
odundan yapılan kumaşlar ta
ammüm etmişti. Şimdi sıra Ma. 
caristana ~lmiştir. 

* * 
Harbin vücude getirdiği te. 

sirlere dair bir çok man
zaralar çizmek kabildir. Fakat 
buraya kadar yazdıklarımız, bi-

ze bir fikir vermiye kafi oldu
.i?u için daha fazla misal vermi
ye lüzum görmüyoruz. 

Burada hatıra J:?elen bir sual 
var? Acaba, harbin Türkiyedeki 
tesirleri nelerdir? Vakıa böyle 
bir suale lüzum da yoktu. Çün-
kü hergün etrafına bakan. alış 
veriş yapan bir adam için, bu 
tesirleri öğrenmek kabildir. Ha
sılı harbin tesirleri hakkında 
hepimizin de bir fikri vardır. 
Böyle olmakla beraber, sözün 
ı:telişi olarak, bu tesirlerden, 
bahsetmiye mecbur kalıyoruz. 

Türkiye, birinci planda ziraat 
memleketi olduğu için yiyecek 
buhranına maruz kalmamıştır. 
Hatta bazı yiyecek maddelerini 
dışarıya bile satmaktadır. Tür
kiycnin zirai mahsulleri müte
nevi oldu~u için, kendi ihtiya
cımıza göre her maddeyi bul
mak kabildir. Bu itibarla, doku
ma endüstrisinin pamuk, yapa
ğı buhranı görmesine imkan yok 
tu. Esasen pamuklu dokuma en
düstrisinin kuruluşundaki mak
satlardan biri de, yerli pamuk
ları i~lemekten ibaretti. 

Bu itiabarla, kendi ihtiyacına 
ancak kifayet eden pamuklu do. 
kuma endüstrisi, yabancı mem
leketlerin ham madde memba. 
larına bağlı değildi. 

Deriye ıı;elince, harpten ev
vel deri fabrikatörleri, cenubi 
Amerika derilerini tercih eder
lerdi. Yukarda da yazdığımız 
~ibi, cenubi Amerikanın derileri 
evsaf itibariyle deri sanayiine en 
uygun derilerdir. Harpten sonra 
cenubi Amerikadan deri getir
mek imkanları azaldığı halde. 
memleketimizde bir deri buhra
nı baş göstermemiştir. 

Vakıa umumi hayat paralılığı 
neticesinde, fiyat seviyesinin 
yükselmesi, ayakkabı fiyatları
na da tesir etmiştir. Fakat baş
ka memleketlerde olduğu gibi 
derisizlik yüzünden sokaklarda 
tahta ayakkabılarla ıı:ezmiye 
mecbur de_ğiliz. 

Gıda sanayiimiz, geçen harbe 
nisbetle daha iyi tanzim edilmiş
tir. Bilhassa şeker endüstrimiz 
sayesinde şeker buhranı görül
memiştir. 

Diğer memleketlerde hisse
dilen ~ıda buhranına. hatta er. 
zak ambarı olan Romanyaya ba
kacak olursak, kahve tiryakile
rimizin duyduj?u halis kahve ih. 
tiyacı pek gülünç bir hale ı?eli
yor. Halbuki son gelen kahve 
partisi ile kahve tiryakileri bun
dan bile mahrum kalmıyacak .. 

dur. Fakat son zamanlarda öğ
reniyoruz ki, İngilterede hüküm 
süren dertlerden bir tanesi de 
maddi olmaktan ziyade içtima
idir. Bir çok sebeplerle bugün 
İngilterede boşanma talepleri 
artmaktadır. 

kaliı.de iktisadi tedbirler alın- yazan: 
mıştır. 

İşin acaip tarafı bir yanda bu 
talepler arta dursun, beri yan
da güngeçtikçe bir boşanma ka. 

kızarır, başka bir şey ekmediği- rarı almak da güçleşiyor. Bunun 
ni iddia edecek olur; bunun ü- birinci sebebi bu gibi davalarla 
zerine memurlardan bir tanesi: uğraşan avukatların bir çoğu-

Bunlardan bir tanesi de hü
kumetin istihsali kontrol altına 
almasıdır. 

Hükumet çiftçilerin memle
ketin en mühim ihtiyaçlarını 
teşkil eden maddeleri yetiştir
melerini karar altına almış. bun. 
ların neler olduğunu da bir lis
te halinde ilan etmiştir. Bu lis
tede havuç, kabak, patates gibi 
son derece yüksek gıda kıy
metlerini havi sebzeler, hububat 
basta gelmektedir. 

Ekilmesi menedilen maddeler 
ise kavun, karpuz gibi. cilek 
gibi lüks meyvalar, her nevi çi
çeklerdir. Zira şiındi lüksün sı
rası değildir. 

İşte, bu mevcut kaideler yü
zünden geçen gün çiftçi Frede
rik bir hayli terlemiştir. Çiftci 
Frederik, orta boylu, iri yarı, 
boğazına çok düşkün bir adam. 
dır. O her sene son derece bü
yük olan tarlasında her çeşit 
lezzetli meyvalar yetiştirir, kev
fine bakardı. Hele çilek ... Bu 
küçük kırmızı meyva onun en 
büyük zaafı idi. 

Fakat, gel ~örelim bu sene 
hükümet memurları bir ~n an. 
sızın ciftliğe gelmişler· ve: 

- Çiftçi Frederik, demişlerdi, 
senin tarlanın toprağı ~ayet be
reketlidir. Bu sene bize burada 
havuç, kabak, patates, domates 
yetiştireceksin. Toprağını bu 
savdıi?ımız şeyleri istihsale has
redcceksin. 

Bu izahattan sonra, memurlar 
çiftçi Frederik'in tarlasını öle-

müşler ve bunun kaç d(inümün
de havuç, kaç dönümünde pata. 
tes, ila, yetiştireceğini de he
saplayıp kendisine söyledikten 
sonra çıkıp ıı:ıtmişlerdir. 

Bu havadis ilk günleri zavallı 
Frederik'in uykusunu kaçırmış. 
tır. Çileksiz kalmavı bir türlü 
ıcıne sindirememiştır. Bunu 
günlerle düsündükten sonra Fre 
derik en nihayet kendi kendi-
ne: 

-Adam sende, demiştir. San 
ki onlar ne bileceklerdir. Ben 
kimse görmeden biraz da cilek 
yetiştiririm. Bu kendime kadar 
olur ve böylece mesele kalmaz. 

Çiftçi Frederik bu karan ver
dikten sonra içi rahat eder. A
radan zaman geçer. istenilen 
zerzevatların hepsi ekilir, yeti
sir. Ve en nihayet bunların hü
kumet memurlarına teslim edi. 
leceği Jriin gelir. 

Bizim ciftçi bundan evvel, çi
leklerini ekmiş, ve hatta hepsini 
afiyetle yiyip bitirmi tir. Kim
senin koku almasına imkan yok. 
tur. Bu düşünce ile ici rahat 
ciftçi Frederik, memurlara zer
zevatları teslim eder. Derken e
fendim memurlar arasında bir 
konuşmalar, bas sallamalar o
lur. Sonra içlerinden bir tanesi 
Frederik'e dönerek: 

- Biz zerzevatı eksik bul
duk, der. Sen bütün arazine b i. 
zim söylediğimiz maddeleri ek
ti.ı?ine emin misin? 

Frederik bir boy yutkunur, 

- Öyle ise der, çiftliği gezip nun askere alınmış olmalarıdır. 
kendi gözümüzle nerede ne ekil- Davalar ilcinci derecedeki a-
diğini gbreceğiz. vukatların yahut da asistanların 

İster istemez Frederik onların elinde kalınca ıı;ünlerle, aylarla. 
bu arzusunu yerine getirir. En hazan haftalarla sürüncemede 
nihayet vaktiyle çilek ekili o- kalmakta ve en nihayet mah
lan yere aelince memurlar : kemeye çıkılınca da bir çok a. 

- Burada kabak ekilecekti, caip müdafaalar yapılmakta
derler. halbuki kabak ekilen top dır. 
rnk ne bu biçimde çapalanır ne Ayni şikayet hakimler için de 
de bu tarzda sulanır ve bakılır. mevcuttur. Onların da bu işler
Siz burada olsa olsa çilek ye- deki tecrübesizlikleri bazan .ı:;:a
ti tirmissinizdir, derler. yet acaip kararlar ile ve hazan 

Bu isabetli ve ustacasına teş- da aylarla hiç bir karar vereme. 
his kar~ısında Frederik sucunu yip mütemadiyen celseyi talik 
itirafa mecbur olur. Kendisini etmeleri ile neticelenmektedir. 
derhal mahkemeye verirler. Bu saydığım sebeplerin neti
' Haklın, ilk suçu olduğu için, cesi olarak şimdi İngilterenin 
Frederik'i 50 lira para cezasına daha i~rlek yerlerinde boşan
mahküm eder. Cürmü tekerrür ma talepleri mütemadiyen art
ettiği takdirde cezasının bir ay makta fakat buna raj!men bilfiil 
hapis olacağı kendisine söyle- boşananların adedi gittikçe azal. 
nir. maktadır. Bugün böyle bir karar 

Çiftçi Frederik şimdi isteni. almıya muvaffak olan çiftlere 
len cezayı vermiş, yakasını kur- nadir bir saadete nail olmuş .gô
tarmışhr. Fakat onun ha15. an- züyle bakılmaktadır. 
Jıyamadığı şey, memurların na. -·--.---------
sıl olup da onun kabak verine rYENJ NEŞRiYAT: 
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Rebi', maznunu getirmis. l\lan 
sur: 

- Sende, demiş. Beni Ümen·e 
nin emanet olarak bir ı.;ol\ malla 
rı varını . Bunları son habbe i 
ne kadar bana imdi teslim ede. 
ceksin! Etmediğin takdirde sana 
iskencc ettireceğim ,.e sonra dıı 
bo~·nunu yurduracağım. 

l\faznun gayet soA-uk kanlılık· 
la hükiimdara sormuş: 

- Efendim, siz Emevilcrin mi· 
rasçısı mınız? 

- Jla)ır. Değilim. 

- Sizi onlara , ·asi mi tayir 
etliler? 

- Hayır. Vasileri de değilim. 
- Onların mira çısı ve \'a i i 

olmadığınız halde bende olan 
malları hangi senet ve ne hakla 
istiyorsunuz? 

Bu suale karşı l\lansur bira1 
düsiinmiis: 

- Emeviler, zulmederek hal
kın malını, miilkünii zaptettilcr. 
Bundan dolavı ben de hu malları 
bulduğum y~rden alıp Bel1ülma· 
le koyacağım. 

- Pek doğru buyurdunuz. Fa. 
kat hana emaneten ''erilen malla· 
rm da böyle halktan zulümle gas. 
pedilmiş olduğuna dair ishatum 
var nıı? Zira Beni Ümen·e'nin 
doğrudan doğruya kendi malları 
da 'nrdı, 

Mansur bu söze kar ı Rcbi'a: 

- Bu adam haklı söylii~·or! 
Bunun iizerine bir şey yapılamaz. 
Yerden nat'ı kaldırın. Cellat da 
çekilsin. J.i.izum kalmadı! Demiş 
ve maznuna sormuş: 

- Benden ba~ka bir dileğin 
var nu? 

- E\'ct efendim. Sizden iki is
tirhamım '\ar: Biri cohtk <;ocu
ğum merakta kaldıkları tein he
men C\ ime bir mektup gönderip 
iltifatınıza nail oldujhımtt haber 
vernıekliğime müsaade etmeniz, 
diğeri de kulunuzda Eme\ ilerin 
malı bulunduğunu hakip:ı~·ınıza 
siiyliyen adamla beni yüzle tir
mcni zdir. Zira size )emin ede
rim ki, bende Eme\•İlerin emanet 
olarak bir toplu iğneleri olmadı
i!:ı gibi, onlarla bir münasebetim 
dahi yoktur. 

l\fnnsur emretmic:, maznun hak 
kında iftirayı yapanı derhal ih· 
7.ar etınisler. 

Tamun nıüfteriyi görünce hii. 
kiimdara: 

- Efendim! Demiş. Bu adam 
benim kölemdir. Üç bin altınımı 
çalarak kaçtı. 1 

Kiileyi sıkıstırmı lar, doğruyu 
söylediği halde kendisini affede
ceklerini \•aadctmişler. İtiraf et
miş: 

- Bir cahillik yaptım. Parnvı 
çaldıktan sonra ele geçerim di~c 
korktum, bu iftirayı ~·aptım. 

!\lan ur. kölenin sahibine: 
- Ben de demi , enden köleyi 

affetmeni istiyorum! 
- İrade buyurursunuz. Köle

nin ciirmünü affettim. Kendisini 
azat ettim. Benden çaldığı üç hir 
altını kendisine bağı ladım. Ay 
J'.ICa ÜÇ bin altın daha ihsan Ct· 
tim. 

- Cürmiiniin affivle iie bin al 
tının hai:'!ı lanma ı kifayet eder 
ken iiç hin altın daha vermek i 
raf değil midir? 

- Ha •ır efendim. israf de~il 
dir. Çiinkii hu sonradan \•erdi"in 
nara huzurunuza girip ltitnba V<' 
iltifntn mazhar olmaklı(:ıma bt 
kölenin sebep olmasının tesekkii 
rüdür! 

Tarihçi 

' 
Ac;kp,.fik İsleri 

Kadıkoy Yerli Askerlik Şube•ln 
den: Şubemizde kayrtlı emekli ve y( 
dek tckmıl subny ve memurların 
nclık mutat yoklamalarına şlmdıd 
ba l nmıstır, Ancak bu sene yol-..1 
mnyn 20 H:ızirandn nihayet veril ce 
ginaen bu tarihe kadar $Ubeye mu -
racaat edilmesi ilan olunur. 

llALKEVLERINDE : 

Emln8nU Halkevlnden: ! ffazir r 
pazartesi günü saat (18) de Ev mlzdt 
fnglllzoc kursuna başlannca~ınd ı 
kayıUarını yaptırm k ist'y~nle n . 
kber ;estkn fotografı De E v Bu U· 

nn murac atları r ca olunur 
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No. 17 Nakleden : ŞÜKRÜ KAYA 

Genç Cümhuriyete Taalluk Eden 
Neticeler Ümidin Fevkinde İdi 
Haklı olarak hayati telôkkl olunan 

bu zaruret, hiıdıselerın mahıyctın-:Icn 
d .,:an bu kanun kar~ısınd:ı, en 'kati 
\'e resmi aahhütler ayaklar altına a
lınmıştı. Amerika tarihçileri de buııu 
•ıra! ediyorlar. Bu tarihçiler, mu -

r hhaslar hakkında şöyle yazıyor: 
"Bu adamların geniş fikirli olma-

1, rı Birleşik Devlrtler için bir talih 
c eri olmuştur: İşlerin hangi istika
mete doğru glttiğınl görünce, nldık-

1 rı talımatı dinlemeden Büyük Bri
tanya ile doğrudan doğruya milza -
kereye giriştiler.,, 

Mulıasamat resmen bitti: 

Unutulmnmnlıdtr ki. bu talimat A
merika ile Fran"a arasında ittifak 
Muahedt'Slnr!cki taahhutleri ifnde et
mekten başka bir şeyi ihtiva etmi -
yordu. Dığer bir bmerika tarihçisi, 
kaçamak yapmadan, lllfn boğmadan 
meseleyi hakiki vasflylc anl:ıtıyor: 

'Cey, Adam ve Franklen muhim bi;
m .. sele karşısında idiler .. Cey'in fik
nne uyarak kongreye itaatsizlik et
l ler, munhedcyi bO:zdular; İngiltere 
ile tıyrı bir sulh yaptılar." Kongreye 
ı+aatsizllk kendilerine alt blr fştl Mu
ıı~edeve tecavüz dnhP vahimdi ve 
tıaşmetlü kral On Altıncı Lui'nln hü
kümeti, gördüğü :zarar kadar mün -
k"c;ir de olmuştu. Fakat, Mr. do Vcr
jın (Vergemes) tarihin nasıl oldu~u 

hnkkında çok havale kapılmıvacak 

kadar fazh siyasi bir adamdı. Kur -
n z Franklen'in lzahatmı kabul elti. 

19 Nisan 1783 de, Leksington'un se
ki >irci yıldön!lmiinde muhasnmatın 

b ttiği resmen ilan edildi. Askerlere 
e\ ı ... ..ıne gitmek üzere izin verildi. 

3 İlktesrlnde muahede Parlste lm-
1alandı, 25 inde de İngiliz askerleri 
p:emilere binerek Nevyorku tc>rkettl -
lrr. Blrkrıç gün sonra dıı Vaşington 

'azifesiııden çekildi, Noel yortularını 

r.ecitmek üzere vaktinde Mount Ver
nnrı (Mount Vernoue) a ~itti. 

Pari'!! muahedesiyle Müstakil Blr
lrc:ik Devletler Atlııntık kennnndan 
Ml!ıi!'lipiye kadar yayılmıştı. O zaman 
Alabana ve Ml!ıisipl kısımlıırmda lh
t va ettliU cihetle, buıtilnk!lnd,.n da
ha büylik olan Florida, İngilizler ta
r Cındıın. Lulzyana genls arazf,.,lne de 
tC'c:adü! etmekte olan İspanyollııra 1-
, de etmişlerdi. 

'Alınan neticeler; 

Gene cOmhuriyete tanlhik eden rıe
tlceler büt!ln OmiUerln Ostündc idi 
A mer'ka, İnr.ııtere ile yaptıltı ayrı 
M ı:ıhedede o kadar kazançlı $artlar 
c'de etmisti ki. şaşırmı5 kalmış olan 
Verjcn {Vegemes) : "İngili7.ler sulh 
Y'lpmıyorlar, sulhil satın alıyorlar, 

hudut, balık avlama yerleri, "krala 
s r!ık olanlar,, hakkındaki Cednktır -
lıkları taııavvur edebildiklerini geçti,. 
dıve söylendi. 

nesse'yi, Kemberland'ı (Cumberland) 
zaptetmişlcrdl. Diğer taraftan, Roces 
Klark da (Gogers Clark) Ohio ile 
büyük göller ve Mısislpi arasındaki 

mükemmel arn~yi kolonlzasyona a~
mıştı. 

Şimdi bu havalinln nlıamı ne ola
caktı? Virjinl, fiilen elinde bulunan 
şimali garbi arnzislni Jstlyordu; takat 
Ncvyork, Massasiişet, Komektiket de 
ayni iddiayı serdediyorlardı. Bu tak
dirde, huduUarı katlyetle çizilmiş o
lan devletler için dön bir voziyet ha
sıl oluyordu. Mnrilan (Maryland) ve 
Döla\·er (Delawnre) garptaki arazi, 
ı;eyahut hiç olmazsa bu arazinin şim
diye kadar işgal eclilmemiş olan kıs
mı, Birleşik Devletlerln heyeti umu
mfyesini, emrinde bırakılmadıkça, 

şimdi artık Devlet denilen on üc ko
loni arasındaki konfederaı;yon ve c
bedf birlik mar!delcrinl tasdikten 
1776 da lstlnkllf etmişlerdi. 

.ıll emleket için bir nimet: 

Bu iki devlet, fikirlerini muarızlara 
kabul ettirdiler. 1770 den itibaren dev 
Jetler, Ohio'nun şlmallndekl ve gar
bındaki topraklar ilzerindeki iddiala
rmı birbiri nrdınca kongreye terkel
tller. Birleşik Devletler bu surette 
40 veya 80 milyon hektarlık mllll em
lake sahip oldular. Bunun her hekta
rma iki buçuk dolar değer paha bl -
clllyorciu. Burada, harpten kalan bor
cu ödeyecek bir memba var demek
ti; fa7.lasiyle hUkıimeu'n mutat mas -
rafiarma tahsis edilecekti. 

Demek ki, Morilan'ın konfederas
yonu tasdike gecikmesi memleket i
çin bir nimet olmuştu. Çünkü o yU7.
den yeni devletlerin yedisi garptaki 
topraklarını millete terketmlşlerdl. 

1783 muahedeşl, oraya ikinci bir 
kolonlzasyon dalgası getirecekti. Mu
ahede Allegtıelm ile Mlslslpl arasın -
da~d havaliyi bütün ecnebiler hariç 
olmak üzere )'alnız Birleşik Devlet -
lere bırakıyordu. Rüzgara kapılmış 

gibi ahali oraya akın etti. 1'179 da 
Kenteki (Kentneky) arazisinde belki 
iki yüz beyaz yoktu; 1785 yirmi, o
tuz bin arasında tahmin olunuyordu. 
1790 nüfus yazımı, Kenteki'de altmış 
üç bin, Tenessi'de otuı beş bin raka
mını buldu. Müsaade edilince Ohlo'
nun şimali garblsine de akınnı bil -
yük olacağında şüphe yoktu. Kongre 
garba alt 1!d bilyUk mesele karşısın
da ldl ve bu meselelerin halll l§zım
dı: Topraklann !crnğmdn takip edile
cek kaideleri tesbit etmek, bu top -
raklara yerleşecek kolonlara bir hü
kumet kuru\'ermek. 

Amme malları: 

1785 arazi kararnamesi birinci me
seleye aittir. 

Başvekilin Meclisteki 

Beyanatı 
(Baş tarafı 1 incide) 

meklik kısmının doğrudan doğ 
ruya Ticaret Vekaleti Buğday 
Ofisi vastasiyle tevziatını yap -
maktayız. Bu sene için de bir ta
kım koordinasyon kararları üze
rinde de çalışmaktavız. 

Bir takım mahsulatın fiyatla -
rını tayin ederek memlekette 
tevziatını yapmakta. ,ı?erek or -
dunun ve gerek halkın ihtiyacı-
ın ambarlara konulmnsını te -

min etmiye calışmaktadır. Ya -
kında bu kararnameler de çıka
caktır. 

Eşya fiyatları üzerindeki yiik -
selmive mani olacak tedbirlerin 
alınmasını istedilrr. Ticaret Ve
kili arkadaşım bu mesele Ü7.erin
dı> izahat verecektir. Tahakkuk 
i~lerinr ehemmivet vf'rilmesini 
ı:övlediler. Maliye Vekili arka -
da.;ım bu hususta icap eden ce -
vn hı verecektir. 

Mü!ettfsi umumiliklerin kal
ıiırılrn;ısından bahsettiler. Dahi
live Vekaletivle beraber calıştık. 
bunlıırın kaldırılmas bira7 zaman 
mPselesidir. Bunu halihazırda 
inkı:ı etmiye lüzum ıtördük. Ah
valihıızıra dolavısivle bmıkıyo -
l"llZ. °Kf"za vilavetler irin de el\ -

lısılrlıi!'ıni hPveti <'elileve sövli
vf'hilirim. Fakat daha o dereceye 
~elrnemidir. 

Ben; Türker arkadasımız mem
leketten bul!dayın cıkmamasrn
dan bahsettiler. Bul!dav memle
ketten cıkmamaktadır. Gecen se. 
nedenberi dısarıya bir rlaba ka
tiyyen cıkarılmamıstır. Hatta siz
lere sunu arzedebilirim ki son za. 
manlarda J;?erek halkın ve aerek 
ordunun bııi!Jiav tevziatı altı ay 
ıarfında 400.000 tonu mütecaviz
<lir.haricten de ııetirmemekteviz. 
Buğday tamamiyle memleket da
hilinden temi n~dilmi.;tir. Aldı
ğımı7. ihtivııt.i trdhirlerle hic bir 
tarafta ne bir aclrk. ne de buna 
benzer bir sey simdive kadar ku
la~ıma '7f'lmemiştir, yoktur. (Bra 
vo c:esleri) 

Gerek bütce hakkında. ııerek 
hükumet hakkrnda ~üzel sö7.for 
sövliven arkadaşımıza teşekkür 
f'!derim.,. (Bravo sesleri ve alkış
lar.) 

zJnln satılamaması key!lyeU, alıcılara 

verilen tasarruf senetlerinin mükem
mel olmnsmı ve malların kolaylıkla 

intikal etmesini temin etti. Du sistem 
ba~ka ahvalde de taklit olunacaktır. 

Bu llmme mallnrının yalnız nasıl 

satılacaklarını tayin değil, bu toprak
lara yerlesecek kolonlar için kurula
cak hükllmetin nasıl teşkil olunaca -
~mı da tesbit lAzımdı. Bu da m!'Se -
ıcnln ikincisidir. Kongreye verilmiş 

nlıın arazinin de-vletlPre ayrılmn!'ıı, 

Ccfersln (Jafferson) tarafından kale
me alınan 1784 kararnamesiyle teklif 
edilmişti, Heyeti umumlyeslvle tat -
minkAr değildi ve asla tatblkına ge
çilmedi; fakat, yerine kaim olan meş 
bur 1787 kararnamesine yol açtı. 

Bu 1787 kararnamesi "Amerika 
milleti milmessillerlnin yaptıkları ka
nunların en mühimi olarak kalacak
tır ... 

:1 A N 

Girit Harbi 
(Baş tarafı 1 inddeı 

İn,ı?iliz hava kuvvetleri Girit -
ten ayrılıktan sonra da Yunanis
tandaki Alman üslerine karşı a
kınlarına devam ediyorlar. Gi -
ritteki İngiliz topcu mevzileri de 
Alman tayyarelerinin fa~ılasız o
larak devam eden altı saatlik 
bombardımanlarına maruz kal -
makt.,...ıtr. 

Harap olan şehirler 
Kahire, 26 (A.A.) - Alman 

tavvare1eri tarafından cumartesi 
rrünü öğleden sonra Giritte yanı
lan inc:afsızca bombardımanlar 
hu harbin en vahc:ivıınc bombıır
<i•mıınlarından hiri olmustur. Bu 
hür.ıımu Rnttndam'a vıınıl;ın hii
"ttmlı:ı mukavese etmek müm -
kiindiir. Alman tavvarPleri dal
oa Jar halinde ırPler"k ııdanın has 
lıca Ü<' <:C'hri olan Hanva. Kandi
va ve RF'smo üzerine biivilk can
ta bornhıılnn vııi?mur pibi vai'! -
-iırmıc:lardır. fi saat <:iirP!l bu 
'<ütlevi boMbnrrlıman. Giridin <'
<:!><: sehri ol:m Kandivııvı durnan 
tütPn bir harsıhe vıihnı haline 
"Ptirmic: ve vaktiyle bir VPne -
-iik edı:>hivat merkezi olan RPc; -

mn'vu da harap etmi<:tir. HRlk. 
~ııknire c:avan hir c:o~nkk:mlılık 
aösterrniş, hu SPheple telefat nİS
"et.en az olmustur. 

Donanma, Girit adasında 
devriye yapabilecek mi? 
Londra, 26 (A.A.) - Times'in 

Kahire muhabirine ~öre. Giritte 
nlBnörler hesaba katılmaksızın 
250 den fazla Alman tayyaresi 
tahrip olunmuştur. 

Londra matbuatına J;?Öre, şim
di baslıca mesele Alman d~ni -
ı:altılan ile tayyarelerin ve ma
vinlerin teskil ett.il?i daimi teh -
dide rai:i:men İngiliz donanması
nın Girit etrafındaki harekata 
devam edip edemiyecel?idir. 

News Chronicle _gazetesi vazi
yeti şövle hülasa ed~r: 

.. Ya Nazi hava taarruzu kın -
lacak, yahut ehemmiyetli bir 
hava yardımından mahrum do -
nanmamızın mahdut bir sahada 
karakol _ge7.me~inin pahalıva mal 
olacağı neticC'~ine varacağız. Bu. 
filonun nisbeten dar bir deniz
de hava kuvvdlerine mukave -
met edip edemiyecl'l(i mes~lesini 
ortaya koymaktadır ... 

Yunan Kralı Girit'ten 
rıasıl ayrıldı? 

Kahire, 26 (A.A.) - "Reuter" 
Yunanistandaki Ingiliz askeri he 
yeti şefi General Heşinood ''e 
Yunanistandaki Ingiliz ataşemili 
teri albay Blunt, Giridin istila -
sı ve Yunan Kralı ile Yunan Baş 
vekilinin ve lngiliz elçiliği erka -
nının, Giritten müfarakatlarında 
ki sergüzeştlerini anlatmak~dır. 
General Ileywood ile albay 
Blunt, Yunan Kralı ve refakatin 
deki zevata muhafızlık vazüesi 
görmüşlerdir • 

General Heywood, istila teşeb
büsünün 20 mayısta çok şiddetli 
bombardımanlarla başladıgını ve 
bunu takiben 4 saat mutemadi -
yen paraşiitçü indirildiğini söy -
lemiş şunları ilfıve etmiştir: 

Almanlara Göre 

ln9iliz Zayiatı 

Roosevelt Kararını 

Bildirecek 
(Baş tarafı 1 incide) 1 (Baş tarafı 1 incide) 

ltalyan deniz ve hava kuvvet • ı Wilkie bir nutkunda demiştir 
leri ayni mijddet içinden 4 düş- ki: 
man kruvazörünü batırmışlar ve 1 "Amerikan milleti demokrnsi
diğer müteaddit cüzütamları ha- nin ileri karakollarını tutmıya 
sara uğratmışlardı:. .. . . katiyen azmetmiştir.,. 
~~ su_:e~le. şa~kı ~kdenız~ekı Vaşingtonun bazı mahfillerin -

lngılız hakımıyetı, mıhver mut - deki telilkkiye göre, Amerikanın 
tefiklerinin deniz ve hava kuv - ı;?erni kafile· sistemini tatbik et;.. 
~tl_c_~i .arası~d~ki ~ükemmel iş- tiği takdirde, hasıl olabilecek va
bırlıgı ile muhım hır darbe ye - zivete dair Alman donanması 
miştir. K.umandnnı Amiral Rade'in ih -

Girit adasında da, bura~~ ha!- tan ve diğer taraftan Hfndicini
be tutuşmuş olan teşekkullerın deki Amerikan mallarının Japon 
ve bilhassa kara ve hava kuvvet lar tarafından müsaderesi Roo -
lerinin savaşı, muvaffakıyetle te sevelt'in yarınki beyanatında ih
tevviiçe devam etmiş ve mütema mal Pdf'~4vecf'l;; amillf'rOPntfo•. 
diyen takviyeler gonderilmiştir. Amerika neler yapmalı? 

Girit adasında yapılmakta oian 
kara muharebelerinde Alman ha Nevyork. 26 (A.A.) - ~meri-

k 1 · d.. d f[ k ı.- ... n11ı d11,.,1mu lıı\kkııırla rnutaH\a 
va _uvvet erı un e muva a ı- ·ürüten News Re ublic diyor ki: 
yetlı taarruzlarda bulunmuşfar, ~ .. . • p v• 

Ingiliz üslerini ve mühimmat de Amerıka hıç degılse şunları 
polannı ateşe vermişlerdir. yapmaldır: 

Iki büyük ticaret gemisini im- 1 - Yalnız harbin devamı 
ha etmiye muvaffak olmuşlar ve müddetince işııal altında bulun
cereyan eden hava muharebele- durnlacnğını resmen vadederek 
rinde Ingilitlerin üç savaş ve üç ve İn~iltPre ile birlikte hareket 
av tayyaresini düşürmüşlerdir. edrek Dakar'ı zapte~mek üzere 
Diğer üç düşman tayyaresi de yanılacak sefere istırak etmek, 
yerde tahrip ailmiştir. 2 - Mihver tarafta,, olan Vi-

Malta adasında Alman av tay- chv hükt'.'lmetine ait olarak ıtarp 
yareleri yerde bulunan dört av nıcnf küreshıde hulunan bütün 
tayyaresini tahrip etmişler ve di- "!dalan 7.nntetmek, 
ğer altı tanesini de ciddi hasara 3 - Müdafaa icln Hizumlu ~ö-
uğratmışlardır. rülPn dil?er bütün Atlantik top

rnklarını himaye etmek üzere iş

land kıtasının muhafazası altın -
da bulunuyordu. Kral Jorj, ıku -
zeni Prens Piyer ve Yunan Baş
vekili, Alman tayyarelerinin gü 
rültüsü ile uyandılar ve bakmak 
ıçin dışarı Ç!ktılar. Bidayetl.e bu, 
~iddetli bir hava hücumu gibi gö 
züküyordu. BiHihara, şimalden bü 
yük miktarda tayyarelerin gel -
mekte olduğunu gördük ve siper
lere sığındık. Buyük planörler, 
c!Vin üzerinde helezonlar çiziyor
du. Biraz sonra, garpten gc?len 
ve üçlü teşekküller halinde çok 
aşağıdan uçan nakliye tayyarele 
rıni gördük. Müteakiben, para
şütçüler yere inmiye başladılar. 
Ben, 150 ila 200 kişilik bir para 
:şutçü grupunun indiğini gördiim. 
Par~ütlerin bazısı açılmıyor ve 
paraşütçü bütün hızı ile yere düşü 
yordu. Her tarafta, tayyarelerin 
mitralyöz ateşleri, hava dafi ba
taryalarımızın mukabelesi ve kı
talarımızın suah sesleri işitili -
yordu. 

gal etmek. 
4 - Mihverin Amerikadaki 

bütün kıymetlerine vazıyed et -
mf'k, 

5 - Bütün mihver memleket
leri ile diplomatik münasebetle
ri keserek bunların casus ve nro
naıtandacılarından kurtulmak, 

6 - Amerikan donanmasını. 
f n~iltereye JtÖnderilen harp mal 
zemesi vesair maddeleri nakle -
den vapurların himayesinde kul
lanmak, 

7 - Bitaraf kalacaklarını Ü -
mit ettiğimiz memleketlere yar
dım etmek ~ibi Jtülünç ve neti
cesiz sivasete nihavet vererek 
bu planı yalnız mihvere hasım 
olduklarını is bat eden memle -
ketlere tahsis etmek. 

8 - Süpheli bitaraflara yar -
dım siyasetindP.n bi.iyük nisbet
te mesul olan Faşist taraftan ve 
Yahudi alevhtan bütün memur
ları nezaretlerdcn c:;ıkarmak. 

9 - Dünyaya yayılan Faşist 
propa.ı;?andasına mukabil bir pro
pa~anda ile ,l;!edik açmak ve 
demokrasiler hakkında herkesi 
tenvir ederek Naziler tarafından 
yayılan yalanları temizlemek. 

Almanyadan Dönen Esirler 
Hastaneye Yatırıldı 

Marsilya, 26 (A.A.) - Alman
yadan dönen ikisi general 100 ü 
yüksek rütbeli 560 subayı hnınil 
bulunan tren Marsilyaya gelmiş 
sivil, askeri ve lejyon heyetleri 
tarafından karşılanmıştır. Bunlar 
dan 350 subay Marsilya hastane
lerine sevkedilmişlerdir. Diğer -
leri Cote d'Azur da muhtelif yer 
lerde tedavi edileceklerdir. 

ı ...... 

HUGU.NKL l"'K.Ol·HA 1 
7.30 Program l 18c40 Müzik 
7.33 Müzik (Pl.) 19.00 Yuva saati 
7.45 Haberler 19.15 Orkestra 
8.00 Mü7Jk (Pl.) 19.30 Haberler 
8.45 Ev!n saati 19.45 Orkestra * 20.15 Radyo ga-

12.30 Saat ayan :zetesi 
12·33 Şarkılar 20 45 Orkestra 
12·45 Haberler 21°00 Memleket 
13.00 Müzik {Pl.) · postası 
13.15 Şarkılar 
13.30 Müzik (Pl.) 2l.lO Müzik 

• 21.30 Konuşma 
18.00 Saat ayarı 21.45 Klilsik mO 
18.03 Fasıl zlk 
18.30 Ziraat tak- 22.30 Haberler 

vimi 22.45 Caz (Pl) 

TEŞEKKÜR 
Babamız lstanbul Zührevi has. 

talıklar teşkilatı müdürü doktor 
Zihni Galip Sanusun vefatiylc 
duyduğumuz büyük acıyı paylaş
mak suretiyle bizzat cenazede bu 
lunanlara ve çelenk, telgraf, mek 
tup göndererek taziyetlerini bil
direnlere teşekkürlerımizin ayrı 
ayn iblağına tecssürlerimiz mani 
olduğundan muhterem gazeteni -
zin tevsitini rica ederiz. 

Sümerbank Umum Müdürü 
Bürhan Zihni Sanus 

Zonguldnk Sağlık Teşkilatı 
Baştabibi Dr. Orhan Sanus 

K.A YIP: Develi nüfus memur
luğundan almış olduğum ve için
de askeri muamelemde kayıtlı 
bulunan hüviyet cüzdanımı kay -
bettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmü kalmamıştır. 

Develi Camiikcbir mahallesinin 
l\lustafa oğlu Abdullah San 

Ali oğlu 1330 doğumlu 

Gümüşhanede 

Bir Otomobil 

Kazası Oldu 
Gümüşane, 26 (A. A.) - Dün 

Gümüşhane - Torul arasında fe
ci bir otomobil kazası olmuştur. 
Gümüşruıeden Trnbzona gelmek
te olan şoför Zihni idar.csindeki 
kamyonet Torula iki kilometre 
mesafede bulunan virajdan ge -
çerken onu takip eden şoför Ah· 
met idaresindeki kamyonet yol 
istemiştir. Zihni kamyonetini sa~ 
tarafa alırken İngilterenln Trab
zon Konsolos ve BaşkAtibinin 
hamil bulunduğu otomobille an
sızın karşılaşmış ve Zihninin 
kamyoneti hafifçe Konsolosun 
otomobiline çarpmıştır. Bu yüz
den Konsolosun binek otombill 
yerinden kaymış, geçmek üzere 
siiratini arttıran Ahmedin kam -
yı1etine hail olmuştur. Bunun 
neticesi müsademeden kurtar -
mak üzere direksiyonu sola kı
ran Ahmedin kamyonu Harşit 
deresine yuvarlanmış, şoför da
hil olmak üzere volculardan üç 
kişi boğularak ölmüştür. Müsa .. 
demeden hafüçe yaralı bulun -
mıılarına rağmen Konsolos ve 
Katibi süratle dereve atılarak 
boğulması muhtemei dilter yol
cuları kurtarmışlardır. 

Bir tarassut mevkii teşkil ede
bileceğinden dolayı hücuma ug
rıyacagı muhakkak bulunan evi 
terke karar verdik. Hildiseler o 
derece süratle birbirini takıp e
diyordu ki, bir nakil vasıtası bu -
lamadık ve yalnız ellerimizde gö
türebileceğimiz eşyayı alar[Jk clag 
lara doğru hareket ettık. lhşka 
bir paraşutçiı grupunun yolumuz 
üzerinde yere ındığını gurüuk ve 
çok sıcak bir Iiavada !:>00 metre 
yükseklere çıkmnğa mecbur .kal
dık. Yiızlerce tayyare her ıstika
mette üzerimize uçmakta olduğu 
için her metrede bir sığınıyor ve 
hepimiz yere yatıyorduk. Çıkışı 
muteakip, bir çoban kulubesıne 
vardık. füırnda bir müddet isti
rahat ettik. Ve oradan Panagya 
köyüne gittik. Buradan Suda ile 
telefonla konuşmağa muvaffak 
oldum. Kralın 23/~-l mayıs gece
si vapurla Giridi terketmesi içın 
tertibat alındı., , 

, - ~ 
200 Kimyagerin 3 senede renklerini yarattığı büyük San'at 
nbidesi ... Kudretin hazırladığı bir neş'e dünyası olan 

1rııdll7.lerin böyle cömert davranış
l:ırında belki M. N. M. Butler ile be
raber "Müşterek anane ve Misls!pl 
s hill, bir rrktan ve bir dilden olan 
b ~l:ırının geç, fakat tam zaferini,. 
in anlar araı;ındaki içten {?elen seve:! 
ııormek llmmdır. Anglo - Sakson A
merikanın İnglltereden ayrılışı. biraz 
da 'ana ve babasının rı:z.a!lı hlUlfına 

e lenen yetişmiş bir kızın baba oca
ğını terketmesl gibiydi. Ana, kn:, ca-
1ı •yorlar, knvqa edl:ılyorlar, küsüsO
yorlar, fakat bunlar yine aynı kan -
d:ındır: anasının kuvvetini ve bil -
yuklüğünO yapan tımiller, kızm mu
k dderatmda miiess1r olacaktır. 

Bu nizamname, miri mnlı arazinin 
altı mil murabbaında ( 1.554 hektar) 
müsavi deylrml parçalara ayrrıyor -
du. Her parça bir kaza itibar edile
rek ve bu kazalarda herbiri (1/6 
mil murabbaı = 43 hektar 107 dö -
nüm) müsavi 36 parç:ıya ayrılacaktı. 
Kazalar ya toptan veyahut ayrıldılı 

üz.ere parça parı:a soıtılabillrdi. Mııll 

sebeplere şüphesiz koloniuısyonu teş
ci etmek endişesi de inzimam ediyor
du. Her kazanın on altıda biri açıla
cak mektepler içln ayrılmıştı, Arazi
yi da111a tahtası gibi kadastrolamak 
usul!l ve kadastrolanmadan önce ara-

TeferrQ:ıttan ıı:ırfınnzar, bu karar -
namedc, Ceferıoin'ln tesblt ettiği esas
ları kabul ediyordu. Çünkü, yeni a~ 
razlye tedrici bir _,muhtariyet veriyor 
ve onu ilk kurulan devletlerle mü
savi bir mertebe-ye çıkarıyordu. Bu 
kanuni tedbirlerle garpta kurulan 
yeni devletler hakikatte Federal hil -
kıimctln kolonllerl fdl. Fakat koloni 
kelime!!! yedi sene harp ettikten son
ra, Metrepolden kurtulmuş 13 kolo
ni de nAhoş fikirler uyandırabilirdi: 

"Ele geçirilen Alman esirleri -
nin ifşa ettiğine göre, Almanlar 
paraşütcülerin umumi karargfı -
hı olarak, bir Yunan bölüğtiniin 
nezareti altında üç bin ltalyan 
esirinin bulunduğu bir noktıiyı 
seçmişlerdir. Paraşütçüler, !tal -
yanlara verilmek niyetiyle yedek ============== 2 Şaheser PerŞembe Günü LALE de Birleıecek 

1 - VATAN KURTARAN-' 2 • KADIN 

ı.~kô.n meselesi: 

3 - Nnzlk Devir (1783 - 178!1) 
l\1:ıamafih bu mukndderatın. bOtOn 
pıırlaklıfı ile tezahilr ctmeı:lnln he -
nııo ''aktı, "ıtati gclmemlrli. Genç 
MılleU çocukluğuna tekabül eden na
:nk bir de\•re geçirecekti. Yeni Cüm
huriyetln anavatandan ayrılmak, garp 
1 J?enlş bir araziye sahip olmak gi
bi iki bOyük hadise ile taayyün eden 
\' zlfesi, bir taraftan mfllt bı.-11~1 te
min edecek kııblllyette hir hilktimet 
Şrkll bulmak, di,i!t'r tnraftıın aarotakl 
nraztde yeni te.;pbbOı:ler inkişaf ('t
t kçc, oraya milli nOfllm da te~mn 

<'dcrek, orıılan da, !"kan ve tanzim 
rtmektt. Evvela, hftdt,,Plerin ta7.vlkı 

altında intizara ve ttılike tahammaıü 
olmıyan kolonlzasyon (iskan) mese
le ni ele alalım. 

Her şeyden evvel, ıarpta ara7.l me
selesinin nasıl bahis mevzuu olduğu
nu iyice a~lamak l:hundır. Yerlilerin 
mukavemetine uğrıynn, oral:ıra yer -
leşme hnr~ke.tl, 1761 iradesiyle sureti 
k !iyede menedilmişti. Fakat buna 
r men ornlara yerleşme dalgası ylr
mı sene içinde hayli ilerlemişti. 

SPVlycler (Sevler) bunlar (Bııons) 

R etsunlar {Roı,crtson) Hcrrod 
(Harrod) lnr ve d er "İmparsıtorluk 
y pıcıl .,,. bu yerleşme hareketine ön 
• y 1{ olrrıu~lıırdı. Amerika kolorıizas

~ or una Ohlo vadisi ormanlarını, Te-

silnhlar taşımakta idi.,, 
Albay Blunt da, şu beyanııtta 

bulunmuştur: 

Koloni kelimesi yerine dil!er bir tA
bir bulundu ve {lnvan oldu: "arazi,, 
yeni "arazi .. tePssils ettikçe 1787 ka
rarnamesi tatbik edilrll. 

"Yunan Kralı, bir köyde bir ev
de oturuyordu. Bu ev, bir jantlar 
ma kıtasının, bir Yunan kıtasının 
ve Sırbistanın istilfısındanberi 
harp etmekte olan bir yeni Ze -

Evvela hizmetçiler onu, içeri almak istemediler 
onlardan biri, holde bir elektirik süpürgesiyle 
halıları temizliyordu. Onun gelişi, hizmetçileri 
işlerinden az çok rahatsız etmişti. 

Nina, yalizleri elinde, heyecan içinde beklerken 
uşak, azametli bir eda ile, Thorp'un bürosuna te
lefon etti. 

Telefon çaldığı sır~da Thorp, can sıkıcı bir mil
zakercdeydi. Iki inatçı, kuş beyinli adam, un fab
rikalarınının müşterek işletmesi üzerinde, bir tür 
lü anlaşamıyordu. 
Uşak telefonda: 
- Zatialinizle bir bayan görüşmek isTiyor, dedi 
Avukat: 
- Nasıl? Bir bayan mı? Şu sırada bayanlarla 

konuşacak vaktim yok. Diye homurdandı. 
- Bayan "Merkez,, den Nina'nın geldiğini söy

lemekliğim üzerinde ısrar ediyor ... 
Thorp'un yüzü güldü, karşısında durnn iki un 

fabrikatörüne hiç aldırış etmeden: 
- Ya! O mu geldi? Ne istiyor? 
- Bayan valizleriyle geldi. 
- Ala. Peki ... Rahatına baksın. tık fırsatta he-

men gelirim. 
Thorp biraz ürkmüş gibiydi. Elinde valizleriy

le onun evine gelmek ..• Hayret! Bu Nina'nın ya
pacağı şey değildi. .. 

Nina "rahatına baktı,, yAni valizleriyle beraber 
holde oturabilmesine göz yumuldu ve Thorp gel
diği vakit, işte onu, bu vaziyette buldu. Çabuk 
gelmek için acele ettiği halde, vakit öğleyi ~ok
tan geçmişti. lçeri girdi, sadece: 

- Sen misin Nina ... ? dedi. 
Fazla ne bir şey sordu, ne de bir şey söyledi; 

ve bir an tereddütten sonra onu kucakladı ... Nina 
her korktuğu zaman yaptığı gibi kaşlarını kaldır
dı ve "hoş geldin,, öpücüğünü reddetmedi. 

(Arkac:ı yar) 

Yazan: Vicki Baum 

Şimdi, eğer Erik'i onun kendisini kırdığı dere
cede kırmak istiyor idise işte asıl bu işi iyi idare 
etmesi lazımdı. 

Thorp uşağına: 
- Viski! diye emretti. Valizleri de misafir odası
na götürün!.. 

Çoktandır beklediği saadeti, böyle birden bire 
karşısında görüverince, adeta sersemlemişti. Vis
kisini birden yuvarladı, fakat Nina içmemişti: 

- Neler olup, neler bittiğini siz mi anlatmak 
istersiniz, yoksa ben mi keşfedeyim? 

Nina'nın kafasında her şey açık ve berraktı. 
Kuru bir sesle: 

- Kocamdan ayrılmalıyım. dedi. Birbirimize 
uymuyoruz. Bir "pahi,, ile evli olmağa bir türlü 
alışamadım. Siz bunu, zaten ta başında anladınız. 
değil mi? Artık "Merkez,, de çalışmak istemiyo
rum. Hep birbirinin yolu üstünde bulunmak!.. 
Büfede her yerde •. Buna dayanmazdım. 

Asıl Lilian'la karşılaşmaktan çekindiğini söy
lememişti, fakat Thorp bunu anladı. Nina: 

- Param yok dedi. Yeni bir iş aramalıyım. 
Sizden başka tanıdığım da yok.. • 

- Bütün bunları, zaten daha evvel konuşmuş, 
anlaşmıştık. Bana kalırsa, bugün burada misafir 
odasında yatarsınız, yarın da size güzel bir apar
tıman ararız . 

- Ne kadar iyisiniz! 

ZAYi JIUHUR: "Şevket Dü
rer,, adındaki maaş tatbik miıh -
rümü zayi eyledim. Yenisini hak· 
kettirdim. Zayi mührümün hük
mü olmadığı ilan olunur. Uskü
darda Sultaııtepe mahallesinde 
ı..akin Emekli Onyüzbaşa Şevket 

Dürer. 

ARSLAN PARMAGI 
Renkli 

ERROL FLYNN - O. 
EŞSİZ BİR ESER 

JOAN BLONDELL • 
T MELVİN DOUGLAS De HA VİLLAND 

Ha· Ça No. 32 

- •reklif tekellüfe ne hacet? .. !kımız de iste • 
diğimizi biliyoruz. Bütün bunlar, benim iyiliğim
den falan değil, sizin bana ait olmanızı istemem
den ... Nasıl anlatmalı, bilmem... ikimiz de yapa
yalnız ... ve ... ve ... hayatta ikimiz de kırılmışız ... 
Belki bunun için ... Her halde anlaşabiliriz ... Oy
le değil mi? 

Thorp sözünü bitirdiği zaman, çıplak başından 
iri ter damlaları yuvarlanıyordu. 

Ninn halsiz ve sönmüş gibiydi: 
- Öyle! dedi. 
Thorp, ona doğru adeta atıldı ve Nina'yı tek

rar öptü. Nina, yüzünde. çocukken hintyağı içti. 
ği zamanlarda olduğu gibi bir ifadeyle hiç ses 
çıkarmadı: 

- Teşekkür ederim, Mösyö Thorp. 
Bu hitap Thorp'un pek hoşuna gitmemişti: 
- Benim adım Stev'dir. dedi. 
Uşak onu misafir odasına götürdü ve Nina o

nun, kendisini aşağı bir gözle gördüğünün farkın 
daydı. Adeta şaşırmış gibiydi: 

- Adınız ne sizin? diye sordu. 
- Uşaklarda nadir bulunan bir isim; Ceyms 

değil. 
Bu bir terbiyesizlik miydi? Nina pek iyi anlı 

yamadı. 
O karşısında, ayakta duruyor. Nina gülümse 

meğe çalıştığı halde, katiyen ciddıyctini bozmu-

yordu. Nihayet: 
- Madam eşyalannıza açmağa yardım edece

ğim, dedi. 
- Teşekkür ederim, zahmet etmeyin. Eşyala

rımla kendim meşgul olmayı tercih ederim. 
Eşyalarından, sun'i ipek çamaşırlarından, "göz

lenmiş,. çoraplarından, altları tamir görmüş papuç
larından utanıyordu. 

Thorp iç~i girdiği zaman, o iki bebek, fotoğraf 
ve tabancaaan ibaret eski çocukluk hatıralarına 
dalmıştı. 

- Eh, şimdi nasılsın Nina~ 
"Sen,. diye konuşuyor, Nina ise lier seferinde 

öziır dileyerek "siz,, diye cevap veriyordu. 
Avukatın gözleri korku içinde tabancaya takı

la kalmıştı: 
- Bir çılgınlık falan yapmak niyetinde değil 

sin ya Küçük? 
- Yok, hayır. Babamın tabancasıydı. 
Tabancayı valize, yerine korken gözleri kor 

kuyla kapandı, tipkı Mösyö Thorp onu öptüğü za 
mnnki gibi. 

Thorp yere üşen bir kağıdı kaldırmak için iğil· 
diği vakit, Nina onu aceleyle alarak, hemen vali
ze attı: 

- Bir şey değil; o da bir hatıraydı: Düğün ge
cemizde, Konnek.ktikat'taki otel hesabı. 

'I'horp onu yalnız bırakıp çıkarken: 
- Haydi giyin, daha güzelleşmeğe bak; iyi bir 

gece geçirelim. ;. 
Giyilebilir halde yalnız bir tek elbisesi vardı 

o da yine Erik'in hedi) . ıydı Gı) ndı \ e e n :1 n 
geldiği kadar "güzelleşti,,. Bahtiyar olabileceğı 
kadar bahtiyardı. 

(Arkasi var) 
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Maliye Vekilinin Beyanatı 
<Bıt$ taralı 1 ;&idel 've fevkalade tahsisatın yelcıı.nu- mali ı nız şurasını arzedeyim kJ, bu kıy -ı hesabı umum!sJ geçen senelerde ol -

zurunuza mütevazi.n bir büt('e sene bidayetinde ısı milyon mi'lcdarın- metlerin 213 milyon 798 bin 986 lira- duğu gibi muayyen olnn müddetten 
takd' d b'l k · · bu sene de da olduğu halde sene içinde yeniden sını iktısadi devlet müesseselerinin sekiz ay evvel tanzim Ye takdim e
baz ızam el er 

1 m~hdıçıln rla varidat alrrıan tedbirlerin neticesi olarak bu hazine kefaletini haiz bonoları teşkil dilmiş bulunmaktadır. Şimdi rakam-
ı m a ve ı as a . . b 1.. 1 t kt b · ı · · · · 

rnenabiirnizi takviye etmek z:.ıru- rakam 302,5 mılyon dlıra1ya b'~ ıg _o_- eb1~e 1
e ve ~ m~desses: erın 1940 larm mukay:sedsınbe .. gteedçıyorum. fe k 

l'cti hasıl olmuştur. muştur ki bu mikdar ev et u~çesının d_nço arma g~re ö enmış sermaye- 1938 senesın de u
3

<:
22 9

en \e \t-
M l B 

.. . umumi yekOnundan 34 milyon lıra faz- lerı mecmuu ıse 571 milyon liraya lade membalar an . mı yo~ ra 
asra utçesı . 1 la bulunmaktadır. baliğ olmaktadır. Tedavüldeki evrakı tahsil ve 296,2 milyon lira tedıye e-

Hükumetçe yüksek meclıse tak Milli Piyango idaresinin elde ettiği nakdiyenin 101 milyon lirası da al - dilmiştir ki, aradaki fark 26.7 mil-
clim edilmiş olan layihada mas • safi hasılat olarak mali yıl içinde ha- tın terhini mukabilinde hazineye ve- yon liradan ibarettir. Bundan, sene 
raf bütçesi yekunu "304.97~.662,, va bütçesine tahsisat kaydedilen 2 mil- rilcn avanstan mütevellittir. Terhin sonunda bütçe emanetine alınmak su
lıradan ibaret idi. Ve layıhanın yon 620,000 küsur lira bu rakama da- edilr.n altının kıymeti 78,124.167 li - retiyle ertesi seneye borç olarak dcv
tanzimi sırasında elde bulun~n hil olmadığı gıbl askeri icaplardan do- radan ibııret bulunduğuna göre, buna redilcn 14,9 milyon lira tem.il erlilir
a aylık iahsilfit rakkamlarına JS- ğan ihtiyaçlara sarfedilmek üzere, hiz- mukabil !iilen yapılmış olan emisyon se hesap devresi 11.8 milyon liralık 
Lınadcn bağlanmış bulunuyordu. metin ifasiyle a13.kadar olan jantlar- miktarına nazaran altın karşılığı ha- bir fazla ile kapanmış demektir. 
Butçe encümenince yapılan. t~~ • ma, gümnik ve orman bütçeleriyle len yüzde 77,3 ü miitecavizdir. Bu al- 1939 senesinde ise yine bütçeden 
1:ikat sırasında nisan. şayesı. ıtı • maske imalatı, yol, askeri iskeleler in- tınların terhini mukabilinde hazinece ve fevkalade membalardan 389.7 mil
nnıiyle 11 aylık tahsılat rakK~m- ~aatı gibi işler için Nafia ve diğer alınabilecek avansın azami haddi ka- yon lira ta'hsil ve 380.3 milyon lira 
ları alınmış olduğundan v~rıda: daireler bütçelerine konulmuş olan nunen 250 milyon lira ile takyit edil- tediye edilmiştir. aradaki fark 9,4 
tahminleri bu rnkkamlar.~ gor~ ~a tahsisat da bunun haricindedir. Arzet- miş olduğuna göre, bu miktarın ta- liradan ibarettir. Sene sonunda 18.3 
tlil edilmiş ve varidat ~.utçe.sının tiğim bu rakamlar bir taraftan mem- mıımına muadil emisyon yapılması milyon Uranın bütçe emanetine alm
bdliğ olduğu ycküna muvazı ola- leketin sulh ve emniyetine verdiğimi~ halinde de altm karşılık nisbeti yüz- dığı nazarı itibara aJmırı;a, hesap dev 
lak masraf yekunu da309.7~-!.30/ ehemmiyetin derecesini göstermekle de 31 küsurdan aşağı düşmiyecektir. resinin 8.9 milyon liralık bir açıkla 
lir;1ya cıkanlmıştır. Aradakı 5 m.ıl berab~r, diğer taraftan da şimdiye Ilu izahat, emisyonun bugünkü vazi- kapandığı anlaşılır. Bu hal 1939 yı
j o.ı liralık fark düyunu umu~ı- kadar aldığımı?. emniyet tedbirlerinin yetinin karşılık ilibariyle endişe ve- lında başlıyan Avrupa harbinin güm 
Ye bütçesinde fevkalade ~ahsısat istilzam ettiği mali fed.ıkarlzğın vü- rici olmaktan uzak bulunduğunu te- rük vergileriyle, gümrUkten gayri 
karşılığı olan borçların ıtfasına satini tebarüz ettirmektedir. Adi bütçe barüz ettirmiye kAfidir zannederim. diğer vergiler üzerinde yaptığı tesi-
ınahsus tertibe ilave olunmu:? ve içinde temini mümkün olmıyan bu ih- Umumi bir mukayese rin zarud bir neticesidir. Bu vergi-
bu suretle geçen sene bütçesinde tiyaçlar için fevkalade karşılrklar bul- lerde o sene tahmine nazaran 23,7 
1 O milyon liradan ibaret olan ''.e mak zarureti meydandadır. Geçen se- Diğer taraftan Merkez Bankasında milyon liralık bir noksan bulunduğu 
hiıkumetten gelen projede 20 mı] neki maruzatım arasında, muayyen bir mevcut altın miktarı ile halen teda- halde hesap devresi yalnız 8,9 milyon 
yon liraya çıkarılınış b~lunan ~Lı programa bağlı işler için 1936 yıından vülde bulunan evrakı nakdiye mik- liralık bir açıkla kapanml$, bu da 
fasıldaki tahsisat 25 milyon Jı • ber.i muhtelif kanunlarla verilen fev- tarı arasında yapılacak umuml bir geçmiş senelerin varidat fazlalnrın -
t·aya iblağ edilmiştir. kalade tahsisatın ve karşılıklarının mukayese de şu neticeyi vermekte - dan mütevellit hazine mevcudlyle 

B.. .. · t sbit olunan dir: 1 t utçe encumenınce e tahlilini yapmıştım. Bu programa da- kar:ıı anmış ır. 
masraf bütçesinde 1940 yılına nazaran bil işlerden -doğrudan doğruya Milli Bugün Merkez Bankası emrinde NAKİT VAZİYETİ: Vezne ve ban-
rnevcut 41.257,986 liralık fazlalığın Müdafaa ihtiyaclan haricinde kalan- mevcut altının mecmu kıymeti 119 ka mevcutlariyle bu yoldaki paralar-
nıufredatı şudur: ]arın tamamen lidi bütçeye alınmış ol- milyon liradan ibaret olmasma göre, dan mürekkep olarak 1939 malt yı-

l 7.800,000 ku··sur lira düyunu umu- d . tedavüldeki umum evrakı nakdiyenin lından ı Haziran 1940 tarihine dev -ması dolayısiyle bugiine ka ar verılen 
mıye bütçesine zammcdilmi:ıtir. Ayni fevkallide tahsisatın son vaziyetini bir yü7.de 23,54 üne ve İmparatorluk za- rolunan nakit mevcudu 45.6 milyon 
bütçe içinde yapılan bazı ten~latla bir- kere daha gözden geçirmeyi faydalı manından devredilip husust bir te- liradan ibarettir. Sene nihayetinde 
likte elde edilen takriben 21,5 milyon buluvrırum. diye tarzına başlandığını demin ar - bütçe emanetine alınmış olan 3,3 mil 
!ıranın 4 5 milyon liraya yakın kısmı 25 Fevkalade tahsiılatın zettiğim miktarın tenzilinden sonra yon lira bundan tenzil edildiği tak-
m.lyon 'sterl~nlik teslihat kredisiy- kalan Cümhuriyet devrinde çıkarıl- dirde, 39.3 milyon lira kalır ki, bu 
le dığer kredilerin taksitine, ıs mil- umumi yekunu mış olan bakiyenin de yü7.de 32, 33 miktar yeni mali yıl bidayetine mil-
yonu fevkalade tahsisat karşılığı olan 1934 ve 1935 senelerinde sarfına \"le- üne tekaıbiil etmektedir ki, emisyonu devver kabili istimal nakit mevcu -
borçların itfasına, geriye kalan 'kısmı- zuniyet vermiş olduğunuz 14,180,000 istilzam eden içinde bulunduğumuz dunu ifade etmektedir. 
da muhtelif devlet borçlarına ait ter- lira ile son tasvip buyurulan kanunla fevkalade şeraite nazaran bu nisbet
tiplere ilave edilmiştir kabul buyurduğunuz 8 milyon lira dahil leri hatta normal telakki etmek icap 

Fazlalığın ı4 milyon küsur lirası, olarak bugüne kadar verilen fevkalade eder. 
1 k üze Emisyon mevzuuna ait izahatıma başta demiryollar İnliaatı o ma - tahsisatın umumi yckı'.inu 512,216,000 

re Ereğli kömür havzasının devletleş- liraya baliğ olmaktadır. nihayet vermeden evvel şurasını da 
tirilmesinden mütevellit fevkalade Bu mikdarın muhtelif hizmetler a- kaydedeyim ki, mevcut kanuni sala
sarfiyatı, şose ve köprüler, muhacir is- rasmda sureti tevzii sudur: hiyetıerin müsaadesine rağmen teda
kan .işleri, maske imalatı gibi fevka- 368.237.000 lira Milli Müdafaaya ta- vüle çıkarılacak evrakı nakdiye mik-
1§.de tahsisatla idare edile gelmekte o- allQk eden muhtelif hiz- tıırını asgari had dahilinde tutmak 
lan hizmetlerin adi bütçeye alınma- metlere için gerek hazinece, gerek Merkez 
sından mu"tevellittir. 8 d Bankasınca muhtelif tedbirlere mü -6 .992.000 Lira emiryollar inşaat 

ı 380.000 lira muhtelif Nafia hiz- racaa edilmekte olduğu gibi, diğer . masraflarına, 
metlerine ayrılmıştır. Surasını bilhas- 28.604.000 Lira muhtelif Nafia ve taraftan yapılmış olan emisyonları 
sa tebarüz ettimek isterim ki, bu mik- . . 1 tedricen kapatmak çarelerini de e

ımar ış erine, 
darın 750,000 lirası, fevkalidedcn nak- 25.1 50.000 Lira maadin ve sanayi hemmiyetle nazarı dikkate almakta
ledilen mikdara ilaveten yol inşaatına yız, Bu cümleden olarak düyunu u

tcsisatiyle münakallit gibi 
aittir Bu suretle yollar ve köprüler mumlye bütçesinde fevkalade tahsi -· iktisadi ve ticari ihtiyaç-
inıaatt için beı milyon liraya yakın sat karşılıklarına alt borçlann itfası 

tahsisat, umumi bütçede da.imi olarak 13.395.000 ~~~ sıhhat ve içtimai faslına 15 milyon Ura ilAve edilmek 
Yer almıı balunmaktadır. suretiyle bu fasıldaki tahsisat mik-muavenetlf!'ine, 

Demiryollan inşaatına ait mali 5.123 .. 000 tarı 25 milyon liraya çıkarılmış bu -
Lira maarif hizmetlerine, Ö 

Programrn 1941 yılına ait milı:darı lunmaktadır. nümüzdeki senelerde 2.730,000 Lira zirai mevzulara, a • 
6,271,000 küsur lirası adi bütçeye ko- de biitçe imk01nlarının müsaadesi nıs-
nulan tahsisatla, bakiyesi de kanununu 512.216.000 betinde arttırılmasım düşündüğümüz 

geçenlerde kabul buyurduğunuz dahl- Bu rakamların tetkik ve mukaye- bu tahsisat yapılmış emicıyonlarm 
li isti:..razla karşılanmak üzere tama- tasfiyesine ehemmiyetli surette yar -

men nzan dl
.kkate alınnıı" bulunmak- sesi bize şu neticeyi verir ki, şimdiye dmı edecektir. 

" kadar alınan fevkalfıde tahsisatın 
tadır. 1,.;nde bulunduirnmuz fevkala- Masraf biitçesl ve bununla alaka-,... •- yüzde 71,9 u milli müdafaa hizmet -
de vaziyetin doğurduğu müşküllita ve dar muhtelif mevzular hakkındaki 

lerine. yüzde 13.45 i demiryolları in- maruzatım bundan ibarettir. $imıii 
malzeme yokluğuna ralmen bu sene şaat masra!larına, yüzde 5.6 sı diğer 

D . b kı dan de sanayi, maadin ve su işleri gibi Zongulda1ı:tan Kozluya, ıyar a r nafia ve imar işlerine, yüzde 4.90 ı 
1 d • mevzular hakkında 'biraz izahat ve-Cizrcye ve Elazıidan Pa uya ogru iktısadi ihtiyaçlara, bakiye yüzde 4.1 i 

1• tı ·m receğim: olan demiryollar inşaat ame ıya 1 - de sıhhat, maarif ve ziraat mevzu-
kanın müsaadesi nlsbetinde ilerlemiş- larına aittir. 
tir önümüzdeki sene de program da- Emisyon vaziyeti 
hillnde bu inşaata devam edilecektir. 
Farlmı 1,5 milyon lirası Maarif 

bütçesine ayrılmış ve başta köy ens
titüleri olmak üzere devamlı bir in
k.i3af gösteren muhtelif maarif hizmet
lerinin takviyesine tahsis olunmuş
tur. 600.000 lirası devlet ziraat işletme
leri kurumunun sermayesine mahsuben 
verilmek üzere ziraat hizmetler~ne 
l.100,000 lira ayrılmıştır. 

Fazlalığın 1.100,000 lirası da muh
telif sıhhi ihtiyaçlara karşılık tutul
muştur. 

Bu arzettiklerimden başka petrol a
ramaları masraflarına karşılık olarak 
Mmaden Tet'kik ve arama enstitüsü
ne ait mutat tahsisata bu sene için i
!fiveten 600,000 lira verilmiş, mütefer
rik kanunların ve fevkalade ihtiyaçla
rın icabı olarak da muhtelif dairelere 
teman l,500,000 lira kadar tahsisat ay
rılmıştır. 

Nihayet, doğrudan doğruya Milli 
Müdafaaya taallGk eden zaruretlerden 
dolayı jandarma ile gümrük ve orman 
muhafaza idarelerindeki askeri teşki
liitm takviyesi için de il.aveten 2,5 mH
yon lira tahsisat verilmiştir. 

Biitçenin masraf kısmındaki fazlalı
ğa ait maruzatım bundan ibarettir. 

Afilli miidafaa için ayrılan 
i<Lltsisat 161 milyon lira 
Bıraz evvel arzetmiş olduğum gibi, 

adi bütçe haricinde kalan bütün va
ridat menahiimiz bu sene Milli Müda
faa ihtiyaçlarına karşılık tutulmuş ol
dı ğundan yüksek meclise aynca tak
dim edilmiş olan fevkalade tahsisat 
layıhası ile şimdilik lstenlJen 83 mil
yon lira münhasıran muhtelif müda
faa hizmetlerine ait bulunmaktadır. A
di biitcede Milli Müdafaa grupuna ay
rılan tahsi.,atla birlikte 161 milyon li
raya ballğ olacaktır. Sarasını derhal 
arzedeyim ki Milli Müdafaanın senelik 
hrkiki ihtiyaç mikdan umumi vaziye
tin inkişaf tarzına ve bununla müvaz· 
olarak alınması lüzumlu görülecek 
tedbirlerin şümul ve ehemmiyeti dere
cesine bağlıdır. Nitekim 1940 mali 
yılında Milli Müdafaaya verilen adi 

FevkaUlde tahsisat karşıhklarmm 

bir kısmı, madeni ufaklık para dar
biyatından elde edilip kati varidat 
meyanına giren ve mevcut kanunla
rın esaslı hükümlerine mtlsteniden a
vans ve kısa vadeli istikraz §eklinde 
daimi olarak h;ızinece istifade edile
bilen menabiden tahassiil ettiğini, di
ğer kısmının da muhtelif kanunhırla 
kabul buyurduğunuz hususi saltlhi -
yetıere müsteniden temin edildiğini 

geçen sen~ arzetmiştim. Bu karsılık
ların bazıları, Cilmhuriyet Merkez 
Bankası tarafından banknot ihracını 

istilzam etmekte olduğundan Banka
nın emisyon vaziyeti hakkında biraz 
malümnt vermeyi faydalı bulmakta
yım. Bunu, bilhassa, evrakı nakdiye
nin artış nisbctini endişe verici te -
Uıkki etmiye temayül edebilecekleri 
tenvir için yapmıya lüzum görliyo -
rum. 

Bankanın 17 Mayıs 1941 tarihli va-
ziyetine göre, tedavüldeki banknotla
rın umumi yekfuıu 505 milyon 495 
bin 392 liradan ibarettir. Bunun 
137.495.392 lirası Osmırnh İmparator
luğu z~manmdn ihraç. ve Ci.imhuriyet 
Merkez Bankasınca deruhte edilmiş 
olan evrakı nakdiyenin bakiyesidir 
ki, mukabilinde, 46 mllyonu esham 
ve tahvilat olmnk üzere muhtelif !oy-
metler tevdi edilerek hnzinece B;ın
kaya borçlanılmış ve tasfiyesi Banka 
kanunu ile muayyen bir şekle bağ -
lanmıştır. Bimıenaleyh bu evrakı nak 
diye uzun vadeli muntazam bir borç 
haline gelmiştir. Mevcut evrakı nak
diyenin 17 milyon lirası da karşılığı 
tamamen altın olarak Bankaca ted'1-
vüle çıkarılmış olduğuna göre, ta -
mamcn karşılıklı vaziyettedir. 250 
milyon lira reeskont mukabili kda
viile vazedilmiştir. Buna mukabil 
Bankanın sencdnt ciiıdnnında mevcut 
kıymetlerin yek(ınu 274 milyon 915 
bin 229 liradır ki, bunlar da hazine 
bonolarından, ticari usullerle idare 
edilen devlet müesseselerinin hazine 
kefaletini haiz bonolarmdan ve diğer 
ticari ve zirai senptlerden müteşek -
kildir. Fazla tafsilata ,girişmeden val-

Sanayi işleri 
Gerek Iktısadt devlet teşekkülleri 

tarafından kurulmuş olan, gerek hu
susi teşebbüsler mahsulü bulunan sa
nayi müesseselerimizin istihsalatmda 
kayda değer inkişaflar görülmüştür. 

Gayri müsait bazı !\millerin mevcut 
bulunmasma rağmen, bütün alAka -
darların gösterdikleri umumt gayret 
sayesinde bu istihsaHlt gerek hacim, 
gerek vasıf itibariyle yiikı;elmiştir. 

Sına! istihsaliitımızda görülen bu ar
tışın bugünkü fevkallide ahval içinde 
memleket iktısadi ve malt nizamının 
mahfuziyeti baknnmdan müsbet te -
sirleri bilhassa kavda değer. 

MADEN İŞLERİ: Başta taşkömürü 
olmak üzere maden istihsalfitımı:zda 
da artışlar kaydedilmiştir. Memba -
larımızm başlıcalarını teşkil eden 
Ergani ve Kuvarsan işletmelerimizde 
bir evvelki senenin altı bin küsur to
nuna mukabil 1940 şeneşindtı 9 bin 
tona yakın bakır istihsal edilmiştir. 
H;ım istihsalfıtunız müsait seyrını 

1940 senesinde dahi muhafaza etmiş
tir. 

SU İŞLERİ: Büyük su işlerine ait 
31 milyon liralık kanuna müstenit 
beş senı>lik programa giren mevzu -
lard1n halen taahhüde bağlanarak 
inşaatına geçilmiş olanlar 24 milyon 
lir~yı bulmuştur. Dünya vaziyetinin 
ihdas ettiği müşkül şeraite Tağmen 
inşaatın, tabii seyri dahilinde inki~af 
ettirilmesine azami surette çalıştl -
maktadır. Önümüzdeki sene de bu 
yoldaki mesaiye program dahilinde 
devam edilecektir. 

Sulama ücretlerinin zirai istihsalat 
bakımından daha verimli esaslar da
hilinde cibayetini temin edecek yeni 
bir kanun lfıyihasınm Yüksek Mecli
se takdim edilmiş olduğunu da bu 
mi.inasebetle arzederim. 

Bütçenin varidat kısınma ait ma
ruzatmıa geçmeden evvel son iki mali 
sene hazine hesabı umumileri ara -
sında bir mukayese yapacağım. Bu 
vesile ile şurasını arzedeyim ki, ha
zine hesabı umumiyesinin Yüksek 
Meclise takdimi için kanunen verilen 
mliddct mali yılın hitamından itiba
ren 17 ay olduğu halde 1939 malt yrlı 

Varidat Bütçesi 
1941 mali bütçemizin varidat kıs

mı 309.743.001 lira olarak tahmin e
dilmiştir. Masraf kısmına ait izahat 
arasında arzettiğim gibi, hükumet ta
rafından Yüksek Meclise takdim edil
miş olan layihadaki tahmin 1940 mali 
yılının 8 aylık tahsilat rakamlarına 

istinat ettirilmişti. Bütçe Encümenin
ce müzakeresi sırasında Nisan gayesi 
itibariyle 11 aylık tahsilat rakamla
rı alınmış bulunduğundan, Encümen
de varidat muhamrnenatı bu rakam
lara göre tetkik olunarak arzcttiğim 
yekılna vartlmxştır. Geçen seneki ma
ruzatımda, Avrupa harbinin tevlit 
ettiği buhranın gümrük vergilerimiz 
üzerindeki tesirini tahlil etmiştim. 

Bu tesir 1940 mall yılında da müte
zayit bir surette devam etmiştir. Fil
hakika, geçen sene muhtelif vergilere 
YQ'Pılmasını kabul buyurduğunuz fev 
kalade mahiyetteki zamlar arasında, 

gümrüklerde tahsil edilen istihlak ver 
gilerinin nisbetlcri yüzde 10 derece -
sinde tezyi.! edilmiş ve muhtelif eşya 
üzerine yeniden istihlak vergisi va
zedilmiş olmasına rağmen 11 aylık 

tahsilat rakamlarına göre yapılan he 
sap neticesinde, muhammenata naza
ran 1940 yılı gümrük varidatmm:da
ki eksikliğin 8 milyon liraya yakın 
olduğu anlaşılmıştır. On bir aylık 

seyrine göre gümrük vergileri tahsi
labnm sene sonunda 37,5 - 38 mil
yon lira raddesinde olacağı tahmin 
edilmektedir. Bu miktar Avrupa har
binden evelki en son normal sene o
lan 1938 mali yılı tahsiliitiyle muka~ 
yese edilirse, gümrük varidatındaki 

tenakus nisbetinl 1939 da yüzde 29 
raddesinde iken 1940 da yüzde 50 ye 
yani hemen iki misline yakın bir had 
de çıktığı gön1lür. Gerçi geçen sene 
muhtelif vergilerde kabul buyurulan 
fevkalade zamlıırm da tesiriyle dn
hiU vergilerimizin hazılan tezayllt 
göstermiş ve 1940 varidat muhamme
natına nazaran 20 milyon raddesinde 
fazlalık elde edilmis ise de, bu faz
lalığın 1941 yılında da aynen elde e
dilmesi mümkün görUimemektedir. 
Filhakika önümüzdeki yıl varidat 
tahminatına esas olan hesaplara göre: 

S.250,000 lirası giimrük vergilerin
de, 2,500,000 lirası buğdayı koruma 
vergisinde, 2.000.000 Jirası faiz ve 
action hasılatında, 1,600,000 lirası stok 
lardan bir defaya mahsus olarak alın
mış olan istihllik vergilerinde ve 
3.000.000 lirası da muhtelif varidata 
olmak üzere 1940 tahsilatına nazaran 
ceman 14,5 milyon liraya yakın bir 
düşüklilk olacağl anlaşılmaktadır. Bi
naenaleyh 1940 tahsilatında görülen 20 
milyon lira fazlalığın ancak 5,S mil
yon lirasının önümüzdeki sene varidat 
tahminlerfode nazara ahnablleceği ne
fo:esine varılmışUr. Diğer taraftan 
masraf bütçesindeki maruzatım sıra
sında izah ettiğim ilavelerle 1941 mas
raf bütçesi 309,734,307 lira olarak tes
bit edilmiı olduiundan aradaki. 35,S 
mil liranın karşılanması için muhte
lif vergi ve resimlere yeniden zam ya
pılması zaruri görülmüş ve vatandaş
ları, bu sene de fevkallide ahvalin lca
bettirdiği bir fedakarlığa davet etmek 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Yeni vergi zamları 
Dahili vergilerimizin, beynelmilel 

buhranın tesirlerine mukavemet et
mekle beraber 1940 yılı tahminlerini 
de aşmış olması, geçen sene kabul bu
yurulmuş olan fevkalade zam kanunu
nun gayesini tamamiyle tahakkuk et-

tirdiğini ve memleketin iktisadi faa
liyet ve hareketini de tazyik etmemiş 
olduğunu göstermektedir. Biraz ev
vel arzettiğim 35,S milyon liralık far
kın karşılığını teşkil etmek üzere yük
sek meclise takdim edilmiş olan kanun 
layihasiyle derpiş edilen zamlar sure
ti umumiyede geçen sene/ki kanuna 
giren mevzulara temas etmekle bera
ber bu sene ziraat ve hayvan mahsu
Iiitiyle ihracat mevaddı fiyatlarında 
hasıl olan tereffü nnzara alınarak bun 
dan müstefit olan vatandaşlann da bu 
muvakkat fedakarlığa İştirak etmeleri 
mümkün görülmüş ve son senelerde 
vaziyetin müsaadesi nisbetinde tenzi
le tabi tutulan hayvanlar vergisiyle 
tu.z resmine Milli Müdafaa vergisi ma
hiyetinde olarak bir mikdar zam ya
pılmış ve ihracat maddeleri üzerine 
de ayni mahiyette hafif bir resim ko
nulması muvafık görülmüştür. 

Normal zamanlarda iharcatın ver
giye tabi tutulmasındaki mahzurlar ma 
lllm bulunmakla beraber beynelmilel 
mübadelatın bugünkü şartlar içinde 
muvakkat ve hafif bir verginin ihra
catı müteessir etmiyeceği nazara alın
mıştır. 

Geçen sene kabul buyurulmuş olan 
muamele vergisi kanunu ile bu verginin 
tarh ve tahakkuka ait esas hükümle
rinde yapılm13 olan islfilıatın semere
leri daha ilk tatbik senesinde kendi
ni göstermiş ve vergi nisbetinde hiç 
bir değişiklik olmadığı halde 1940 yı
lı 11 aylık hasılatı 1939 yılmın son 
devresi tahsilat~na nazaran 6,135,000 
lira raddesinde bir fazlalk 'kaydetmiş-• 
tir 

Sınai mamulat fiyatlarında ve mik
darlarında hasıl olan yükselişin bun
da müessir olduğu tabii bulunmakla 
beraber böyle yüzde 50 yi mütecaviz 
bulunan bir artışın yalnız bununla i
zahı mümkün değildir. Fiyat ve mik
dar yükselişi kadar, hatta mühim nis
bette olarak geçen sene kabul buyur
duğunuz yeni muamele vergisi kanu
nunun temin ettiği ıslahatın da bunda 
amil olduğu şüphesizdir. 

Gerek bu netice, gerek yine geçen 
sene kabul buyurduğunuz fevkalade 
zam kanununun verd_iii neticeler yük
sek meclisin vergi kanunlarımızı mem 
leketin iktisadi bünyesi ve vaziyetin i
caplariyle azami derecede telif etmek 
hususunda daima gösterdiği büyük i
sabetin yeni bir delilini teşkil etmek
tedir. 

Varidat bütçesine ait izahatıma niha
yet vermeden evvel, hayvanlar vergi
si kayıt ve yoklama neticelerini de yük 
sek meclise arzetmek isterim., Aldığı
mız malllmata göre geçen seneye na
zaran bu sene muhtelif hayvanlarda 
ceman 295.184 adet fazlalık mevcut 
bulunmaktadır. Köylümüzün başlıca 
servetlerinden birini teşkil eden hay
vancılığımızda devam ettiği görülen 
bu inkişafı memnuniyetle kaydediyo
rim. 

H azüıe vaziyeti 
Memlektimizde ancak Cümhuriyet 

devrine nasip olan ve fevka!Ade şera
it altında dahi hiç bir müşkülita ma
ruz kalmıyan muntazam tediyatımız, 
hazine vaziyetinin sağlamlığını göste
ren en kuvvetli delildir, 

Dahili istikraz tahvillerine ve ha
zine bonolarına olan rağbet, eski de
virlerde tahmin ve tasavvur cdilmiye
cek derecelere varmaktadır. Sıvas-Er
zurum istikrazının S,S milyon liradan 
ibaret son tranşma halkımızın iştirak 
nisbetinin yüksekliii bunun bariz bir 
delilini teşkil eder, 

1940 muvaznei umumiye kanuniyle 
verdiğiniz mezuniyete müsteniden çı
karılma'kta olan hazine bonolarının gör 
düiü büyük rağbet, azami haddin 
rattınlmasınr sene içinde yüksek mec
lise arzetmeyi istilzam edecek derce.e
de geniş olmuş ve bilfiil çıkarılan bo
noların baliği bugün 63,600,000 lirayı 
bulmuştur. 

Emisyon mikd:ınnı tahdide matuf 
alınan tedbirler arasında, verdiğiniz 

bu mezuniyetin de muvaffakıyetli bir 
netice tevlit etmiş olduğunu arzettlğim 
rakamlar isbat etmektedir. 

Hazine vaziyetinden bahsederken bu 
nunla ata.kadar olarak yüksek meclise 
takdim edilen ve ikisj geçenlerde ka
bul buyurulmuş olan ıiç kanun liyiha
sına da temas etmek isterim. Birin
cisi İran - İrak demiryolu istikraz ka
nunudur ki emsali gföi yirmi senede 
itfa edilecek uzu vadeli bir lstikraz
dır. Senelik azami irat haddi 15 mil-
yon liradan ibarettir. 

İkincisi amortisman sandığı tarafın
dan azami 25 milyon liralık tasarruf 
bonosu çıkarılmasına dairdir. Kısa va
deli bir istikraz mahiyetinde olan bu 
bonolar tasarruf sahipleri için iyi 
şartlarla emin bir plasman teşkil ede
cektir. Hasılı tamamen Milli Müdafa
anın fev'kalide masraflarına tahsis e
dilecek olan bu bonolara halkımızın 
gerek kendi menfaatleri, gerek bir 
memleket hizmeti bakımından büyük 
rağbet göstereceklerini ümit ediyoruz. 

Üçüncüsü yüzde beş faizli hazine 
tahvilleri ihracı hakkındaki lbihadır 
Bu tahviller, bankalar kanunu mu~ 
cibince banka ve şirketlerin hazineye 
yatırmıya mecbur oldukları karışıhk ve 
ihtiyatlarla umumi, mülhak, hususi 
bütçeli dairelere ve imtiyazlı irket
lere ait tekaüt sandıklarının ihtiyaç
ları fevkinde knlıp hazineye yatırıla
cak fazla mevcutlarına tahsis edile-

cektir. Bununla temini derpiş olunanı zaman kendini göstermekfen hali kal
varidat kezalik Milli Müdafaann fev- madığını \ e 1938 de 311 milyon lira
kalade masraflarına kar§ılık tutlacak- yı bulan mevduat miktarınm 1939 
tır. nihayetinde 280 milyona indiğini ge

Döviz vaziyeti çen sene arzetmiştim. O tarihte yük
selmiye meyyal olan ve Mart 1940 

1936 danberi tatbik etmekte oldu- da 298 milyonu bulan bu miktar, si-
ğumuz döviz bütçesi usulünün ver- yasi vukuata tabi olarak Mayıs ve 
diği müsbet neticelere isaret etmek Haziran aylarında yeniden tenezzüle, 
yerinde olur. Yeni döviz bütçemizde Hazirandan sonra tekrar tercl!üe bas 
resmi dairelerin serbest döviz tediye- lamış, 1940 takvim yılı n:hayetinde 
sini istilzam eden hizmetleri ve bil- 296, Mart 1941 nihayetinde 312,5 mil 
hassa milli müdafaa ihtiyaçları tama- yon liraya varmıştır. Harbin Balkan-
men karııılannıış bulunmaktadır. lara sirayeti Nisan ayı içinde yeni bir 

Döviz vaziyetiınizden bahsederken. 
çekilis temaylilüniln ba:ılamasma se -

Kanunuevvel ayında İngiltere ile ak- ·h -'l d 
bep olmu:ıtur ve Nisan nı aJ'"" n e dolunan ve sterlin sahasına dahil 
298,8 milyona düştiiğil halde 10 Ma-

memleketlerle ticart mübadelemizi B"t · 
yısta 302,3 milyona çıkmı~tır. u un 

geniş mikyasta inkişaf ettirmekte mü bu hareketleri arzetmekten maksadım 
essir olan tediye anlaşmasına da işa- bir taraftan buhranlı zamanlarda barı 
ret etmek isterim. Bu anlaşma döviz k h · ı kalarımızın vukuatı karşılama u -vazıyet mlz üzerinde müsait bir te-

susunda gösterdikleri kabiliyeti, disir icra etmiştir. Buna munzam ola-
ğer tarafı n halkımızın bankalara rak ihracat mallarımızın diğer piya- · t 
kar~ı tamamen yerJ·nde olan emnıyc salarda serbest dövizle satılması im- ~ 
ve itlmadmm devamını tebarilz ettirkanlarmın husulü döviz vaziyetimlzin 
mekUr Münhaı:ıran siyasi ahval tc-bir derecC'ye kadar sa!Ah kesbetmc- • 
siriyle vukubulan çekiliş hareket -sine yardmı etmiş ve memleketimiz 

için lüzumlu bazı mallara serbest dö- leri bu gibi zamanlarda tabii telakki 
edilebllecek hududu hiçbir saman viz tahsisine bu suretle jmkan bulu-

b.1 · t• geçmemi~tir. 
na ı mış ır. Milli müdafaa masrafları 

Dı!J ticaret 
A'TUpa harbinin drş ticaretimizin 

hacmi üzerindeki menfi tesiri devam 
etmektedir. Ticaret muvazenesi lehi
mizde olmakla beraber ithalatın azal
ması, devlet varidatı üzerinde oldu
ğu gibi iktisadi hayatımızda da tesir 
icra etmekten hali kalmıyor. 

İthalat ve ihracat yektlnlan 1938 
yılında 294.7 milyon lira iken 1939 
da 245.6, 1940 da ise 180.3 milyon li
radan ibaret kalmı:;tır. İhracatımız 
ayni yıllarda sırasiyle 144,9, 127 .3 ve 
111.4 milyon lira olmuş ithalatımız 

ise 1938 yekünu olan 149.8 den 1939 
da 118.2 ye, 1940 da 68,9 milyon li
raya düı.;müştür. 

Harp !hali dolayısiyle hemen her 
memlekette birçok maddelerin ihracı 
takyit edilmiş olmasmdan ve beynel
milel nakliyat mü~killfı.tından doğan 

bu vaziyeti mümkün olduğu kadar 
önlemek üzere lüzumlu mallara ser
best döviz tahsisi ve akreditif temini 
gibi tedbirlere illiveten bazr memle
ketlerle akdolunan anlaısmalarla ta -
kas muamelelerine vüsat verilmekte 
ve bu suretle ihracatımız mukabili 
de muhtaç olduğumuz malların itha
line çalışılmaktadır. 1941 senesinde 
gayri muntazır yeni ahval zuhur et
mediği takdirde, ithalıltmıızı 1940 se
nesinden daha yükseğe ı;ıkarabilcce
ğimizi ümit ediyoruz. Yeni takvm yı
lının ilk ilç ayında ithaIAtnnız, geçen 
senenin ayni devresine nazaran kıy
met ve miktar itibariyle şimdiden az 
çok bir artış göstermiştir. Ticaret sa
hasında gayretlerimizi, harp sartları
na uymak suretiyle ithalat imknnları
nr gen!şletmiye doğru tevcUı etmiş 

bulunuyoruz. 

Milli para 
Dünya durumu dolayısiyle bir ta -

raftan birÇok ihracat hıallarmıızın 
hariç piyasalarda serbest dövizle ve 
milsait fiyatla alıcı bulması, diğer ta
raftan ithallitm dn bizzarur azalması 
serbest döviz ve altm karşılıklarının 
gitikçe artmasını intaç etmekte ve bu 
vaziyet paramızın fiili istikrarını tak
viye eylemektedir. Serbest altın sa
tı§larında zaman zaman görülen gayri 
tabii yükselişlerin sadece siyasi buh
ranlardan mütevellit olduğunu ve n
lıcrlar için hakikt bir zarar teşkil et
mekte bulunduğunu geçen sene uzun 
uzadıya arzetmlştim. Milli paramızın 
!evkalfıde ahval içinde geçirdiği son 
bir senelik munznm tecrübe devre -
sinden sonra da ayni mütal!\aları tek
rar ve teyit etmekten bnşka bir ~ey 
yapmıyacağım. 

Borçlar 
Dahilt ve harici borçlarımızın 1941 

mali yılına ait taksitleri tamamen 
bütçeye konulmuştur. Borçlar vesile
siyle dilyunu umumiye meclisi hak -
kında son defa hiikumetçe ittihaz o
lunan karara temas etmek i5terim. 
Avrupa harbinin geçen seneki inki
şaflarmdan mütevellit vıızJyet, düyu
nu umumiye meclisini ifayı vazife c
demlyecek bir hale getirmiş olduğun 
dan devletin itibarını ve hli.millerin 
hukukunu muhafaza gayesiyle hii -
kOmet Meclise alt vazifeleri biz.zat i
fa etmek kararını vermiş bulunmak
tadır. Bu suretle eski devirlerden kal 
mış ve mali tarihimizde acı hatıralar 
bırakmış olan blr teşekkül tamamen 
ortadan kaldırılmıs bulunmaktadır. 
Aldığımız bu karar, borcunu tanımak 
ve ödemek hususunda Cüınhuriyet 
hükümetinin ôtedenberi gösterdi_:i 
hassasiyetin yeni bir tezahüründen 
ibarettir. 

Milli ia8arruf 
Bankalarımız emniyetle çalışmakt.1 

ve her sene olduğu gibi kAr temin 
ve tevzi edecek şekilde blançolarını 
kapamış bulunmaklndırl::ır. Umumt 
mahiyette olarak elde Edilen bu ne
ticelerde Climhuriyet İdaresinin fktı
sadt sahada yüksek direktifierinlzle 
aldığı tedbirlerin birinci derecede mii 
essir olduğuna §Üphe yoktur. 
İçinde bulunduğumuz fevka1Me 

şartlara rnğmen mevduat vaziyeti 
memnuniyete şayan denebilecek bir 
halıfrdir. Dünya siyasi buhranının 

""'·~wıt n iki.Arı '(]7.er!ndf! de zaman 

Avrupada çıkan ve bir kaç ay sonra 
fklnci yılını tamamlıyacak olan har
bin seyir ve inkişaflarmın sftrat ve 
ehemmiyeti ve bu büyük siyasi buhran 
muvacehesinde mevcudiyet ve istik
lallerinin müdafaa ve muhafazası için 
bütün milletlerin ihtiyarına mecbur 
kaldıkları fedakarlıkların azameti te
emmül edilir ve bu arada harp ve sa
hasımn hudutlarımıza intikal ettiği 
düşünülürse aldığımız müdafaa tedbir 
ve tertiplerinin istilzam etUti mali 
külfetlerin genişliği ve tamaDMn ye• 
rinde olduğu tezahür eder. 

1940 bütı;e tahminleri karanlık ve 
çok kararsız bir devrede yüksek tas
dikinize iktiran etmiş ve hükilmetçe 
tatbi'k rnevkiine konulmuştıı. Maruza
trmdan anlaşıldığı üzere bu bütçe mu
vaffakıyetle tatbik olunmuş ve bütün 
müdafaa ihtiyaçlarımız adi ve fevkala
de membalardan elde ettiğimiz karşı
lıklarla temin olunarak tediye intiza
mı, hazine itibarı tamamen muhafaza 
edilmiştir. Bu seneki bütçemizin gc. 
rek tanzimi, gerek bütçe encümeninde 
tetkiki ayni ııart ve hadiselerin içinde 
olmuş ve bu vaziyet ihtiyaçtarımrzı 
geçen seneye nazaran daha yübek ra
kamlarla kar!iılamak ıstırannı doğur
muştur. iste bu ciddi sebeplerdir ki, 
vatandaşların vergi mükellefiyetlerini 
muva'kkat bir devre için biras arttır• 
ı;nak mecburiyetinde kalmıı lıılılunu
yoruz . ., 

Maliye Vekili 1941 mali 'Y!1ı biltçe
sinin Meclisin yakın alaka ve frşadatt 
ile ihtiyaca en uygun bir şekil alaca• 
ğından ve bu sayede azami derecede 
muvaffakıyetle tatbik olunacağından 

eminlbulunduğunu kaydederek sözleri
ni bitirmiştir. 

Filistin'deki Fransız 

Konsolosları 
(Baş tarafı 1 incide) 

İngiliz radyosu tarafından Su• 
riye havasını bulandırmak üzere 
hazırlanan Collet teşebbüsünün 
muvaffak olamadığı malumdur. 
Collet'nin kumanda etti~i kuv
vetlerin yüzde 95 i Fransız man
dası altındaki topraklara dönmüş
tür. 

Irak vaziyetine dai1 
Lond1·ada ileri sürülen 

mütaltlalar 
Londra, 26 CA. A.) - "Reu. 

ter": Raşit Ali hükumeti nazır
larının ve ailelerinin yaptıkları 
seyahatlere dair Londrava ~elen 
haberler, Raşit Alinin İn~ltere 
ile harbin neticesini gittikee şüp
heli gördü~ü ve henüz vakitken 
dağılmak ve kaçmak için terti-
bat alındığını akla getirmektedir 

Londra salahiyettar mahfille
rine göre, bir çok nazırlar aileleri 
ile birlikte frakı terketmişlerdir. 
Almanlardan hakiki bir yardım 
görmek ümidi kaybolmuştur. Ra
şit Ali taraftarları teşebbüsleri
nin Arap aleminde hatta bizzat 
İrakta tasvip edilmediğinin her 
gün yeni bir delilini görüyorlar 
Londrada bu hadiselerden alela. 
cele neticeler çıkarılmamakla be. 
raber Raşit Alinin Alman telki
ni ile mülahazasızca başladığı fe. 
lıiketli hareketin yıkılınak üzere 
bulunduğuna hükmetmek lazım 
gelir. 

Malum olduğu üzere naif> Ab
dili - İlah İrak topraklarındadır 
ve zamanı geldiği vakit bir hü
kumet kurmak üzere tedbirler al
maktadır. 

Karadeniz İle Ege 
Arasındaki Seferler 

Köstence, 26 (A.A.) - Roman
ya denizyolları idaresi Ege denizı 
seferlerine başlıyacaktır • 

~ul.g~r b_andıralı birkaç vapur 
Sclanık e gıderek Karadeni?.le E
ge denizi arasında seferlere baş
lamış bulunmaktadır 
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TAN 27 • 5 - 1941 
11_ml!I ___________ , . , __ .., Veznedar ve 

Muhasebe 4mm-•, ••••••••••••••••• 

Haşeratın En B3aman Katilidir. 
Sinek, Tahtakunısu, Güve, Pire Bit Ye Bütün Haşeratı 

ANIYEDE İMHA EDER. 

Piyasada adi gaz ile yapılan ve Avrupa malı diye yala•ı markaları 

FAJ'DA yerine size vermek i,sterlerse aldanmayınız. 

FAYDA' YI iSRARLA İSTEYİNİZ. 

Memurları Ah nacak 
Büyük bir Bakkaliye Ticarethanesi için Beş yüz lira nakdi 
teminat veya bin liralık İpotek verecek bir veznedar ile Mu
hasebe usullerine vakıf memurlar aranmaktadır. Talip olan
ların nüfus cüzdnnı, tahsil vesikası, Bonservis suretleri ve 
bir Fotograflariyle sarih adre!'ilerini İstanbul Postanesi 636 
numaralı kutu adresine göndermeleri. , ..................................... , 

1 istanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 

Umum Müdürlüğünden : işletmeleri 
1 - Muhammen bedeli ( 1200) lira olan Topkaprda Beyazrtafn ma

hallesinin Aksaray caddesinde bir bap hane açık arttama usulü ile yık
tırılacaktır. 

2 - Arttırma 11.6.941 çarşamba günU saat 15 de Metro hanının 5 
inci katında yapılacaktır, 

3 - Muvakkat teminat DO liradır. 
4 - isteklilerin parasız olarak verilmekte olan şartnameleri leva-

Sabah. öğle ve akşam he r yemekten sonra niçin 
SANIN di~ macunu kullanmalıdır? Çünkü : 

DIŞ MACUNU 

Güzel Yüz 
İçin ilk 
G üzcl 

Güzel Diş 

Şart 
Diş 

İçin İlk ve En 
Esaslı Şart da 

SAN i N -------
KULLANMAKTADIR. 

H A S A N İsim ve l\larkasına Dikkat Edinı·z. II ASAN • znndan almaları ve kanuni vesikaları ve muvakkat teminatlariyle iltın , ________________ ••••n•m•••••••D•E•P O S U ._, l edllen gün ve saatte komisyonda hazır bulunmaları rica olunur. (4091) 

\ . . ., . . . 

ÇOCUGUNUZA VERECEGINiZ 
EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk A nsiklooedisi 
Her Çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediye~i 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkiildcn kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Çocuk Ansiklopedisi & Çünkü: Çocuk Ansiklopedisi 
çocuğun mektepte bütün dünya çocukla-
mektep dışında, hatta rına yılbaşı ve bay-
mektepten sonra muh· ram hediyesi olaralc 
taç ol.hığu en kıy- ! en çok verilen eserdir. 
metü eserdir. 

Çünkü: Her hediye kırılıp kay
bolabiUr, veyahut u. 
nutulabilir. Fakat Ço
cuk Ansiklopedisi, ço-

Çünkü: Çocuk A.ls~1opedisi 
çocuğunuza faydalı ve 
bilgili bir arkadaş va
zifesini görür.Ona boş 

saatlerinde hocalık V4 
arkadaşlık eder. 

-

cuğun hayatı üzerinde 
tesir ynpacak ve bli
tün hayatınca iz bıra. 
kacnk bir eserdir. 

TAN Ne·şriya~ .·ey-
,.. ·· - · Is ta n b u l · ·_:::~ < ._-- · , 

Ç0tuk Ansiklopediıfi iki 
cilttir. /Jlükemmel fekilde 
teclit edilmiş olarak iki cil
di birden (7) liradır. 

Adres: lstanbulda TAN Matbaası 
Talebe ve muallimlere 

tenzilatlı (6) liraya verilir. 

~~p-A QA 
~ \ HAYAT YARIŞINIS 

DİREKSİVONUOUR 

ioAnı.NiBiiitiS-BANl(AS 1 NDA 
~ jKRAMiYEL.L .t=tESAB ~.NJ.. 

~ ,,,. - '\ 
1 

T. 1 ş Bankası ıı::;:;,;z; ~===-=====~~;.....;;zffi'X::::::===-----...-..:.J· ' 
: Küçük Tasarruf ır·----------·-------, 

Hesapları 1941 Türkiye Cümhuriyeti 
ı iKRAMiYE PLANI z · ! Keşide1cr 4 Su bat, 2 ~ayıı, ı Ağus· 1 R A AT B A N K A S 1 
: tos, 3 İkinci teşrin tarihlerinde ya-
l 1 • 
1 pı ır. 

~===~ 1941 ikramiyeleri 
1 adet 2000 Liralık =2000.-Lira 
3 .. 1000 .. =3000.- • 

: 2 .. 750 .. =1500.- • 
: 4 • 500 • =2000.- • 
: 8 • 250 • =2000. • 
: 35 • 100 .. :::3500.- • 
: 80 • 50 .. :::: 4000.- • 
: 300 " 20 " =6000.- -

... ~:;;;·;=··~~;~;·;;:;~·i·~~~~·:~· -ı 
clığım terhis tezkeremi zayi ettim 
y~nisini alacağımdan eskisinin 
hükmü olmadığı ilan olunur. 

lstinyede Emirgfın caddesinde 
120 No. lu kahvede 312 doğum 
hı Hasan oğlu Osman Turııçu 

t• İHTİRA İLANI ., 
"Kayma Yolu 11c yere inme u
suHı,, hakkındaki 15/5/939 gun-
lu ve 5787 sayılı müracaatı bu 
defa mevkii ruıe konmak üzere 
ahere devrulerağ veya icar edi
leceğınden tnlıp olanların Gala
ta'da lktısat Hanında, Robert 
Fcrr.'ye rnıirncnatlnrı ilim olu-
nur. 

'~------' İLAN 
Yenikapı 6001 No. lu sandalım 

parçalanmıştır alakadarlara ılan 
olunur. Ycnikapı Orta Sokak 

No. 27 Hayriye 

Kuruluş Tarihi: 1888. - Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası. Sube ve 
Ajans adedi: 265 

Zirai ,.c Ticari her nevi banka muameleleri. 
t>ara biriktirenlere 28.800 lira ikramiye , ·eriyor 

100 adet 
120 • 
160 • 

50 Liralık S,000 Lira 
40 .. 4,800 • 
20 .. 3,200 • 

Halit ve Niyazinln vesaiti nnldiye resmnlden olnn borçlarının t.ah
slll emval kanunu htikUmlerine tevfikan tahsili Daimi Encümenin 12/5/ 
941 tarı.hli ve 3534/4768 sayılı kararı icabından olup borcun tahsilini te
min için Taksim Sıraserviler caddesinde 153 No. da Petro Paskalidlsln 
garajında bulunan borçlulara ait Doç marka ve isler vaziyete 1806 plaka 
numaralı taksi otomobili haciz altına alınmış ve 28/5/941 tarihinde saat 
14 de satılması taknrrllr etmiştir. Mezkür gUnde açık nrttırmada bedeli 
muhammenlni bulmadığı takdirde 29/5/941 de ayni saatte talibine iba-
lcsl icra kılın,ııcağı ildn olunu.; <4084; 

, Zonguldak'ta ' 

Ereğli Kömürleri l§letmesi 
Umum Müdürlüğünden : 

SADEY AGI ALINACAKTIR. 
l~çi TabldoUarımız ihtiyacı için 180,000 kilo erimiş sade yağı müba
yaa olunacaklD". Şartname Anknrada Etibank Umum MUdürlUğünde, 
İstanbulda Etibank Bürosunda ve Zonguldak'ta İşletme Umum Mü
dürlüğünde görülebilir. Tekliflerin 16 Haziran 1941 tarihine kndar 
Zonguldak İııletme Umumu Müduürlüğüne verilmlıı olması lfızımdır. 

TİCARET VEKALETİ İÇ TİCARET UMUM MÜDÜRLÜ· 
GÜNDEN: 

30 lKINCİT.EŞRIN 1330 tarihli "Ecnebi Anonim ve Sermayesi Es
hama munkasim Şirketler kanunu,, hükümlerine tevfikan Tilrkiyede 
çalışmasına izin verilmiş olan ecnebi Şirketlerinden Ollvler ve Şürekası 
Limited Şirketinin Türkiye Umumt Vekili bu defa müracaatla haiz ol
duğu salfıhiyete binaen, bundan böyle Şirketin İstanbul Şubesinin faali

yetine nihayet verdiğini ve mezkur Şubenin , mevcudiyeU zamanına ait 
her UirlU mes'ullyeU deruhte eylediğini ve alAkadarların bilciimle hukuk 
ve matlübatını zlımln ve kefil olduğunu bildirmiştir. 

Keyfiyet, tetkik edilerek kanuni hükümlere uygun görillrnila olmak
la ilfın olunur. 

DİŞ MACUNU 
Mikroplan % 100 öldürür, dişleri fırçanın giremediği yerlere 
kadar nüfuz ederek temizler, parlatır, diş etlerini besler ve hns

talanmalarına mani olur. 

Sabah, Öğle ve Akşam Her Yemekten Sonn 
Günde 3 Defa Dişlerinizi Fırçalayınız. 

Bahriye Nazırı .Merhum Hasan Hüsnü Pasa 
Vakfı Mütevelliliğinden : 

Azapkapısında Yolcuzade İskender mahallesinde 3 nunıara1İ 
Hasanpaşa apartımanının 2, 5, 7, 8 numaralı daireleri haziranın 

on ikisinde kiraya verileceğinden talip olanların teminat akçele
riyle Kireçburnunda Mısır sokağında 17 numarada sakin mütevel
lisi amiral Rüştü Bozcalıya müracaat eylemeleri. 

T. C. 
Milli Piyan90 İdaresi 

1940 Takvim Yıh Bilcinçosu 
AK Tİ 1'" 
Kasa mevcudu • • 
Bankalardaki mevcud: 

• • • 

T. C. M. Bankası Ankara Şubesinde (1503} 245.504,29. 
;, ., ,, ., ,, (1503A) 707.050,72 

T. C. Ziraat,, l' ,, (4068) 35.937,21 

Lira Kr. 
• 19.028,62 

T. C. Ziraat Bankası Izmir Şubesinde 91.509,91 
1'. Ticaret Bankası İstanbul Şubesinde 275.366,19 1.355.368132 
Cari hesaplar: 
T. C. Ziraat Bankası Şube ve Ajanları 
P. T. 'f. Biriktirme ve yardım sandığı 
Bürolarımız 
Gişelerlmiz 
Ankara bayilerı 
Bloke edilen ikramiyeler karşılığı: 
3670 numaralı kanunun 7 nci maddesi.." 

'l'. C. Merkez Bankasına 
mucibince bloke edilen ikramiyeler 
karşılığı bakiyesi 

1.338.487,10 
139.781,32 
162.208,91 

16.671,25 
23.743176 1.680.892,34 

1-4 üncü tertip ikramiyeleri karşılığı 
bakiyesi 1. 031.271 ,51.. 
Fevkalade çekilişler bakiyesi 1.966.218,00 2.997.489,50 
Muhtelif borçlular: 
Banka teminatı mukabilinde bilet satışı • 
Transitvar hesaplar: • 
Nazım hesaplar • . 

Yekun. 

41.491 ,73 
• 1.255.518,71) 

103.764,15 
• 7.453.553,42 

PAS t F 
Sermaye • • • • • • • 
Bnnkalar: 
Ziraat Bankası Ankara Şubesi (4064) 
Ödeneeek ikramiyeler karşılığf 

Lira Kr. 
• 930.000,00 

127.200,59 

1-4 üncü tertipler bakiyesi 
Fevkalade çekilişler bakiyesi 
Muhtelif aJacaklı1ar: 

1.031.271,50 
1.966.218100 2.997.480,50 

Bayılerin alacakları 
Müteferrik alacaklılar 
Transitvar hesaplar: 
Nazını hesaplar 
1940 Safi kan , 
3670 numaralı kanunun n. inci maddesi 
mucibince Milli Müdafaa Vekaleti hava · 
kısmı bütçesinin levazım ve teçhizatı 
harbiye faslına tahsisat kaydolunmak 
üzere hazineye verilen • • 

Yekun • 

22.723,89 
5,54 22.729,43 

652.049,46 
103.764,15 

• 2.620.312,29 

. 7 .453.553.42 

1940 Takvim Yıh Kcir ve Zarar Hesabı 
BORÇ 
Ödenen ikramiyeler: 
1-4 üncü Tertipler 
Fevkalade çekilişler: 
Ödenen Komisyonlar: 
Bayilere ödenen Komisyonları 
1-4 üncü tertipler için 
Fevkalade çekilişler için 
Ziraat Bankası ve P. T. T. ye 
verilen satış komisyonlan: 
1-4 ünciı tertipler 
Fevkalade çekilişleı 
İdarenin umumi masraflan: 
:Maaş, ücret ve yevmiyeler 
Sair idare masrafları 
Satış Gişeleri idare masraflan: 

Yekun. 
l 1940 sene:si safi karı . • 

KAYIP: Para cüzdanımla bir
likte Eyüp Askerlik şubesinden 
almış olduğum terhis tezkercmle 
sair evrakımı kaybettim. Yenile
rini alacağımdan eskilerinin hük
mü yoktur. Ayvansaray Atik Mus 
tafa paşamahallesi Aktar !'\oka~ın
da No. 4 evde 323 doğumlu Meh
met oğlu Canip Şendil. 

İstanbul Beşinci icra l\lemur -

Lira Kr. 

3.132.886,50 
1.986.367. 75 5.119.25'1,25 

468.216,64 
198.844,96 

30.788,66 
17.728,06 715.578,32 

57.964,21 
129.365,48 187.329,69 

15.417,44 

• • 2.620.312,29 
• 8.657 .891,99 

, Türk Hekimleri 
Dostluk ve Yardım 

Cemiyetinden : 
Cemiyeti alakadar eden mev
zular hakkında görüşmek ü
zere azanın 31/5/941 Cu
martesi günü saat 1.30 da 
Etıbba Odasına teşrifleri 
muhterem azadan rica olu-

ı 

''•••• nur. .. luğundan: 940/ 3640 sayılı dosya- •••••••••• 
da Davit Botonun Genel Tecim il _, 

TAN Gazetesi 1 
ilan Fiyatları 

K."' 

Başlık maktu olarc •. 750 
1 inci sayfa santimi 500 

bir adet kutu makinesi açık art - 2 " " • 1gz 
tırma ile satılacağından alıcıların ~ " ,. • 15 
vaktinde gösterilen yerlerde bu - il A " 1• ında" 50 

k 
. t .. an say as " 

lunaca 1cra sa ış memuruna mu-
1
• d 

racaatları ilan olunuc 

A L A C A K Lira Kr. 
Bilet satışı: 
1-4 iıncü tertiplerde satılan 5.214.786,75 
Fevkalade çekilişlerde satılan 3.347.897,50 8.562.684,25 
Müteferrik karlar • • • • • • • 23,339,83 
Gişeler hasılatı • • • • • • • • • • • 23.597 ,66 
Bir sene" zarfında talep edilmediğinden dolayı 
3670 numaralı kanunun 10 uncu maddesi mucibince 
irada alınan ikramiyeler • • • • • 48.270,00 

Yekun. . 8.657.89l,9!) 

"•tııD ve Neşrıyat miıdürü: Emin Vzmaıı. Gazetecil~ ve .Ne§rıyaı 

T. L. Ş. fAN Matbaası 


