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Maliye Vekilimizin izahları 

'1 Haiiöe .. ··ya·zı·ye ... i ......... ;i··Iniililtn ı n ı 

muhal aza edi or 
Fevkalade 

hıenınuniyet 
ahvale rağmen vergi tahsi ratı 

şekilde inkişaf ediyor verici bir 

Dış ticaret bilançomuz 
9 nıilyo.n lirayı mütecaviz bir 

y ~tıkla ak ·f vaziyete girdi 
1 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısında 1940 muvazenei umumi-

'' 
Ütçem l•Z ye kanununun müzakeresine baılanması münasebetiyle Maliye 

Vekili Fuat Ağralı bütçe et.rafında ıu izahatı vermiştir: 

'fi~ erinde ..• 
~n}'U Kemal ÜNAL 

1tiıili11~ ldillet Meclisi dün Maliye 
hnetli . 1940 mali yılı bütçesine ait 
• le.t bu:.ıah!arını dinledi. Birçok ha-
• fı~hıc ç~l'lin umumi hatları üzerin
~ }'cn~tni. söylediler. Bunlar ara-
llıillt ~bütçenin ta:aıamen müsbet 

• 1~ b·ı ~satıara uygun olduğunu 
~er 'o.ı ı dırenler bulunduğu gib.i 
ıılldıığ alanlar da bütçenin içinde 

11baltttc,_ Utnuz vaziyetle mü tabaka tını 
~ ıtcn • f 

. ıı1tu .. 1 ade etmiı oldular. 
·~1dtt t.:.~~akerelcr, yeni bütçenin 
ııtt'll.t \>ebl??l~~lerinin çok sıkı yapıl

baJc Cd~~nUn icaplarına tamamen 
1'•.f ltı 1 

lllt§ olduğunu teyit etti. 

111 ~t ~ttıında bazı hatipler bütçe-
'cltiı aşında, yani geçen mali yı-

h aylık va . . .. . h 
il f· U!tu zıyetı uzerıne azır-
ı, ~~tini . 1nı:t projesi şeklinde kabu
l Gtçc 1 erı sUrdüJer. Halbuki Mec-
tıı~ bağ~~~li__ıneni mayısın ilk hafta
'°t 11' ayı k ıgı .bütçede geçen yılın 

>eni ~c 1 
• gelır vaziyetini gönnilş 

tıcr aısnıurg~Icrin buna tesirini yakın
ıctlcr 'tür. Bu görilş daha müsait 
İttı "trd. w • · h buıd ıgınden encümen çok 
'U~ Uğu bazı fuıune hizmetleri-

l>. ~ar et teklifine göre genişlet
~etı ~nı .alrnıştır. 
#ı~ •tıcr y at~pler de bu genişletilen 
~ıt l>;ı, ha ~ı teklifte geçen yıla &öre 

e ~tr:ı ~der 1 s:bebiyle hayli daraltıl
e lcıı,~, 01 cncum.ence hakiki vüsati 

ı ti aı'ttc bu~n vazıfeler üzerinde bir 
~ tııı, .dıığunu unrnıyarak bunların zaru

t t:ıı ~'ttdiıtıe;abuı etmişlerdir. Onla-
~t)\ CtdifH . 1 on bir aylık rakamla-

~ bq1,, ırn~anın Milli Müdafaaya 
)açı1ıq has Ctgılerin nisbetinin azaltıl
tın~atı bu€~1~~r. Milli Müdafaa ihti

ııı ~.I "e ~:u? itaplarına göre düşli
tıldıı:ı;0dcnıc knı .v~rgiler de vatandaş

'llrı.a !)'• abılıyetini asla aşmamış 
.. il "" t.Otc ::_ h" 1 . - l'" ~ıı ta -..ı11tYa cuııme ızmet erını u-
~,p~it bir ~ın~a başarmak şüphesiz 
diı~ 1 \>c h l§tir. Encümen de bunu 

1'il ltir. areketi tamamen tasvip e
'1tc r1t bu 
h~ tııı llıa~·Çelerindeki fevkalade tah
~ıı~tlerin;Yttine gelince; bütün halk 
~~d.c eörın tene halktan alınan ver-

i ~la 1 ~at?ıan~ Ve gelecek nesilleri, 
S ~~r. bıtaktna~rı~a ait killfet~erle baş

~ııı A.ncalt b §Uphesiz en makul yol
~~ta,~a \>c b'J~ tamamen normal za
bıt iı~~darı ~ assa geniş bir mazinin 
~~it ıt. llu stın milletlere yara~n 
~it • "'c asırda ne b" 1 k" b" , tıc d oy e sa ın ır 

l'u c mesut bir millet var-
'ır tlt . ıt~~ ltliikeıı . . 
lıııı 'll ettiği efının takati nisbetinde 
tctiııdlltad hi vergiler, devlet idaresi
ttıltlıalttdir. A.znıetıerini başarmak kud
laııı1}' ltaıt gc~cak milli kabiliyetlerin 
~Udafilt;ı,Jt nı ecekteki inkişafını he
'l aasırıa ':1leketin umranına ve 

"- Sayın arkadaşlarım. 
1940 malt yılı bütçe layihası, bütçe 

encümeninde tetkik edilerek yüksek 
tetkik ve tasdikınıza arzedilmiş bulu-
nuyor. 

Bundan 9 ay evel Avrupada başlı -
yan harbin tevlit ettiği beynelmilel 
buhran, mali ve iktısadi sahadaki te
sirlerini memleketimizde de göster
mekte gecikmemiştir. Bir tar.aftan, 
gümrük vergileriyle gümrükte alınan 
diğer vergilerde tahminlcrimıze na
zaran mühim bir noksanlık husulüne 
sebebiyet veren bu hal, diğer taraftan 
bilhassa milli müdafaa sahasında alın
masını istilzam ettiği tedbirler dola
y11iyle masraf ihtiyacından ehemiyet
li nisbette arttırmak neticesini verdi. 
Bu ıerait dahilinde dahi huzurunuza, 
her sene olduğu gibi, mütevazin bir 
bütçe ile gelebilmek için hükümet 
böyle iki taraflı müşkülata çare bul -
mak mecburiyeti karşısında kalmış
tır. Varidat ve masraf kısımlarına 
dair maruzatta bulunurken teferruatı
na temas edeceğim tedbirler sayesin
dedir ki, içinde bulunduğumuz müş-

Maliye Vekilimiz Fuat Ağralı ( Sona 4. üaca say/ada ) 
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Büyük Millet Meclisi 
Dün Meclis, Cümhur riyaseti, Divanımuhasabaf, Baıvekalef 

ve ona bağh umum müdürlükler, Şiirayidevlet, 

Düyunuumumiye, Maliye, Gümrük ve İnhisarlar Vekaletleri 

bütcelerini kabul etti _, 

Büyük Millet Meclisi dün saat 14 te re
ia B. Abdlllhallk Renda'nın riyaseti aıtın-

Bazı vergi ye da toplandı. Ve 940 senesi bütçesini müza
kereye baaJadı. İlk defa söz alan :Maliye 
Vekilimiz B. Fuat Ağrah kllrsllye gele-

resimlere 
yapllan zamla• 

rek bUtçcnin heyetiumumiyesi hakkında
ki vebugünkU sayımızın ilk sütunlarına al
dığımız beyanatta bulundu. Maliye Veki -
llmizln beyanatını müteakip bütı,enln he
yeUumumiyesı hakkında söz alan mUstakll 
gnıp bqknnı B. Ali R!nd Tarhan kOrBü -
ye gelerek §U beyanatta bulundu: 

B. Ali Rana Tarhan'ın beyanatı 
Ali ruuıA Tarhan (İstanbul ı - Muhte

rem arkadaalar; bütçcnfn fBBılle.rı, mad -
deleri ve bütçe müzakeresi milnaaebetıyle 
devlet da!relerlnin muhtelif iolerl hakkın
da gnıp arkadn§larım vdrlt görecekleri 
oahsl mtitalcalarını aynca beyan ederler. 
Bendeniz bUtçenin heyetıumum!yesi hak
kında gnıpumuzun görti§lerinl ar.zedece -
ğlm. 

( Sonu 6. ıacı sayfada ) 

Cümhurreisimiı 
Hiç bir ecnebi gazeteye 

mülakat vermedi 
ll't 'dilcnı ız vermek vazifesi de 

Cclt "1\.-aıa. cı. Ankara, 27 a.a. - Anadolu Ajanaı· 
lı htı de tahs· R i · U tlc ~da Cid ısat veya bütçe; gele- nın haber aldığına göre, e ııc m • 

Bir ingiliz Spitlire filosu uçuş lıslı'nde 

Havalarda 
--------------------
muharebe 

devam ediyor 
------------------------------
Müttefik tayyarelerinin 
Alman hatlara üzerinde 

muvaffakiyetli akınları 
Londra, 27 a.a. - Son 48 saat zarfında 

ingiliz hava kuvetlerinin yapmtıt olduklan 
harcklt haldtındaki resmi malnmatta, al -
manle.rm Rotterdam tayyare meydanı üze
nndekı a1m n tcsisatınm büyük bir kı& -
mmm tahrip edilmiıı olduğu tasrih edil -
mclı:tedir. Bir~ok yerlerde ııiddetli yan -

a-mlar ~rkmılitır. 
Hollanda'nın cenubunda mühim p.z de -

polanna alçaktan uçıı.rak hücumlar yapıl
mıştır. Hedefe birçok bombalar isabet et
miş ve infillk o kadar şiddetli olmuştur ki, 
bu hücumu yapan iki bombardıman tayya
resi kendilerini zor kurtarabilmişlerdir. 

"tayyareler evelce bombalanan benzin 
depolarının hill yanmakta olduiunu ıör -

( Sonu 5. inci sayfada ) 

Zelzele komisyonu 
Zelzele komisyonu, dün Başve

kalet'te Başvekil Dr. Refik Say
dam'ın riyasetinde bir toplantı 
yapmış ye bazı kararlar ittihaz 
etmiştir. 

Sovyetlerin Londra sefiri B. Maisli 

Sovyet hükumetiyle 
müzakere için 

Sir Staff ord Cripps 
V~oskova'ya gitti 
Londra, 27 a.a. - Sovyet sefi

ri Maiski hükümetinin Sir Staf
ford Cripps'in Moskova'ya aeya
hatına muvafakat ettiğini Lord 
Halifaka'a bildirmi§tİr. 

~tile b enecek bugü k'" b" ( Bazı vergi ve resimlere zam yapllmıısı hur lamet İnönU tarafından ecnebt u U n u ır ge-
( "o g nUn i§lerini görmek ve buı maddelerin mükellefiyet mevzuuna bir gueteY.e veriln:ı'f nıülAkat J.Ok .. , 

Q llfl ~ da alınmssm• dair 3828 numaral{ Jtanunua 

Reuter ajansı Sir Stafford 
Cr:ippa'in ihzari müzakerata bat· 
lamak Üzere Moskovaya müte
veccihen bugÜn Londra'dan ha
rek•t ettiğini selahiyettar bir ma
kamdan haber almııtır~ • cll aa7fada ) ,metni 2 irıci saylamızdadır, tur, 

Almanlar son 48 saat zarfındô 
çok büyük zayiata uğradı lor 

• 

Şimalde muh r 
gene şiddetlen 

e 
• 
1 

General Weygand 
Şimaldeki müttefik kıtaların 
mukavemetinden memnun 

Calais elan Fransızlar1n eli de 
Pıtrls, 27 aa. - Son 4S aaat zarfında -

almıınlar fevkalAde azlm zayiata uğrarnıo-
lardır. DUBman tarafından aa.rfcdllen bU· 
yük ge.)TeUere rağmen umuml vaziyette 
değiıılkllk yoktur. 

Alme.nlann bUtün aJAke. ve gayretleri -
nl üzerinde teksif ettikleri olmaldeki mUt
teflk orduları, dUn, alme.nların Uç büyük 
hücumuna mAnız kalmıııtır. Bu hUcumlar, 
topçunun, tayyarelerin ve hücum arabala· 
rının takviyesi ile Adeta. büyük mikyasta 
bir taarruz manzarası arzetmekte idi. 

!Ik taarruz Courtrai bölgesinde yapıl
mı§tır. Alman ve belçikahlar ar881nda ce
reyan eden ağır muharebeler hUcumlnr ve 
mukabil hUcumlar §eklinde devam etmiş 
ve vaziyet tam bir istikrar lle nlhayeUen
ml§tlr. 

Courtral'nin cenubunda bulunan mevzi
ler üzerine dUBman diğer iki taarnız daha 
yapmıı ve her lkiıl de geni§ bir cephe 1l -
zerinde olmuştur. Bunlar da tam bir aka
mete uğramııtır. 

General Weygand IJaziyetten 
memnun 

Belçika ve fraruıız kıtaatı tedatut mu -
hnrebelerde eveltsi gün bUyük muvaffald
yellcr elde etmi§tlr. General Veygand, şi
malde mUttcfik ordularının yapmakta ol
dukları anudane muharebelerde gösterdik
leri mukavemetten tamamen memnun kal
dığını bildirmiştir. 

Fr8.D11ız BBkerl mahatlJJnde dün sabah 
bir em.niyet havası hlBBedllmekte idi. 

Şimal cephesinin garp bölgesinden 
bahseden aal~lyettar bir askerl fransız 
menbaı, vaziyette mUhlm hiç bir tebeddül 
kaydedilmediğini blldlriyor. D~man hiç 
bir taarTuz teşebbUsUnde bulunmamııtır. 

Somme Uzerlnde müttefik kuveUer de -
nlzden Amlens'e kadar M.ldmdir. 

.Amlens'ln garbında müttefik kuveUer 
tahribat ameliyeleri icra eylemirs ve bir 
mikdar geçit noktaları elde etmiştir. 

Fransız. ıabah tebliği 
Parla, 27 a.ıı.. - 27 mayıs anbah tebllğ1: 
Şimıı.lde, d~mıı.n bilhassa Menin bölge

sinde hücumlarına de,,•am ediyor. Franııız 
ve milttcflk kıtaları dUşmo.nın llerlemcııl -
ni durduruyorlar. Almanlar mAruz kaldık
ları zayiata bakmaksızın müteaddit ve 
kuvctle mücehhez kıtalar flcri aUrdükle
rlnden, muharebeler fevkalAde rstddetlldlr. 

Valenclennes bölgesinde bu gec Escaut 
üzerindeki lotaları derpiıı edilen mevzte 
çektik. 

Samme - Alııne cephesinde, doğuda, mü
him bir hA.diae olmamıştır. 

Calaiı müttefiklerde 
Londra, 27 a.a. - (saat 9): Sal~lyet -

tar mahafll, alman yüksek kumanda heye
tinin iddiasını tekzip ve Cal&la'nin hAlen 

( Sonu J. üncü sayfada ) 

Amerika cumhurreisi B. Ruzvelt radyo 
ile bir nutuk vererek Amerika'nın harbııı 
haricinde olmadığı kanaattnde bulunduğu
nu soy/emiş ve milli mudalas sahasında 
yapılan gayretleri izah etmiştir. ( Haber
lerimiz J üncü ssylamızdsdır) 

Petrol sevkiyatını 
fazlalaştırmak için 

Romany üıer'nde 

Alman ekonom=k 

lazyikı arhyor 
Biıkreş, 27 a.a. - Havns: Romanya eko

nomi delegeleri buı:ün petrol kumpanya • 
lannın mümessillerine Romanyn'dan Al • 

( Sonu 3. üncu say/adı ) 

Roma' da 
ateşleri ve 

kurusıkı mitralyöz 
tezahürler arasında 

HA 
Yazıh afişlerdo!aştlrdılar! 

Musolini de, ne harpten ne de 
dış politikadan bahis açmadı 

Roma, 27 a.a. - Havas ajansından: 
Dün Muııolini stadyomunda Duçe -

nin de huzuriyle yapılan jimnastik 
egzersizleri, İtalyanın askerl bir mü -
dahalede bulunması halinde bir nüma
yiş yapılmasına vesile te9kil etmigtir. 
Egzersizlerin sonunda gençler stad
yomun ortasında toplanmışlar, millt 
mar9lar okumuşlardır. Bu sırada da 
mitralyözler~ateş etmiş ve bir takım 
gruplar üzerinde "harp" yazılı afişler 
ve bayraklar dolaştırmışlardır. 

Hitler'in yanında mı? 
Floranse, 27 a.a. - Devlet nazırı 

Farinacci dün burada söylediği bir 
nutukta göyle demiştir: 
"- İtalya'nın yeri, müşterek dut· 

( Soaq s. iacl sar/ada J Musolinl 
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e a harbe girer mi? 
Yazan: Nurettin ART AM 

Şikago Üniversitelerinden birine 1 me cephesinde yakından gCirdüğü fe
mensup 55 kişi. kongredeki kendi mü- , caatleri, mütemadiyen ateş eden 10.000 
messillerine bir telgraf göndererek A- ı top karşısında bir buçuk milyon kişi
merika'nın müttefiklere, tayyare ala- nin nasıl can verdiğini, ortalığa deh
bilme lerini kolaylaştırmak için, bir 1 şet salmak için sivillerin, kadınların 
milyar dolarlık bi r kredi açmasını ve ve çocukların merhametsizce öldürül
amerikalıların m ü ttefiklerle beraber düğünü, bu harbe kısa bir müddet için 
harp edebilmelerini sağlamak için de iştirak eden Amerika'nın da 130.000 
bir kanun çık rılmasını rica ettiler. kurban verip 40 milyar para harcadı-

Alben White tarafından kurulmuş ğını sayıp döktükten sonra harp - son
olan "müttefiklere ,yardım yolu ile A- rası fecaatlerine, buhranlarına geçi
merika'nın müdafaası" komitesine de yor, Amerika'da yapılmakta olan iki 
durmadan aza yazıldığı bildiriliyor. taraflı propagandaları anlatıyor, ve 
Birleşik devletlerin ileri gelenlerin - mütalealarını şöyle bağlıyordu: 
den 150 kişi şimdiye kadar kaydolun- "Totaliter sistc,mleri söndürmek i-
muşlardır. çin harbe girişmek suretiyle amerikan 

Üç gün önce Boston'dan gelen bir hayatını kaybedecek olursa kazancı-
telgrafta da şöyle deniliyordu: mız ne olacaktır? Biz de, böyle bir 

"Eski Reisicümhur Hoover, bir nu- harbi tam manasiyle yapabilmek için, 
tuk iradetmiş ve demokrasiyi tehdit totaliter bir durum takınmaksızın i
etmekte olan tehlikeye işaret ederek kinci bir dünya harbine giremeyiz. 
demiştir ki : Bunu bitirdiğimiz zaman da gene 

"Her gün vukua gelmekte olan faci- dünyaya sulh getirmiş olmıyacağız. 
alar, bizim dahili meselelerimizle meş Yalnız Birleşik Amerika'da nesiller
gul olmamıza mani olmaktadır. Sulh ce hilriyeti kurban etmiş olacağız. Bi
halinde yaşamakta olan milletlerin is- zim medeniyet dünyasına yapacağı
tikl5.llerine hatime çekildiğini ve ka- mız en büyük hizmet, hüriyet meşale
dınlarla çocukların vahşiyane öldürül- sini bu kıtada yanar tutmaktır. 
dıiğünü öğrendiğimiz .zaman infiali - Bizim bitaraflığımızı sağlıyan bir 
miz artıyor." kanundan bahsedildiğini çok duyuyo -

Bütün bu haberler karşısında gene ruz. Fakat mesele, hukuk ve kanun 
hepimizin kafasında şu istifham can- meselesi değildir. Harbın dışında ka
lanıyor: labilmek strateji ve taktiği de harp e-
-Avrupada demokrasinin iki büyük denlerin strateji ve taktiği kadar zor 

devletine karşı yapılan saldırganlık A ve çetindir. Biz, eğer bu hususta bü
merika'nın büyük demokrasisini hare- yük bir azim ve karara sahip isek har
kete geçirecek midir? Acaba demok- bın dışında kalabiliriz. Bunun için de 
rasinin müşterek sınırı Ren nehrinde bizim yarım küremize uir hücum ol
ve yahut Manş denizinde mi başla- mazsa barba girmiyeccğimizi resmen 
maktadır? bildirmeliyiz. Bundan sonra bu siya -

Aynı sual 1914 den 1917 ye kadar set oyununa oturmamaktır. 
da sorulmuş bu müddet içinde de İşte bunlar, gençliğimizi Avrupa 

t .. ı·· t'" l'" ' 1 A e 'k top- harp &abalarına göndermemekliğimizi ur u ur u cereyan ar. m rı a _ . 
1 

. 
raklarında çarpışmış nümayişler ol - saghyacak sıyaset erdır. •• 

'h t 6 • ' 1917 .. ·· ak Eylül ayında bunları yazan eski 
muş ve nı aye nısan gunu - . . . . 

., .... t l't d G 1 cümhurreısı artık Amerıka kıtasın-
şamı me repo ı an operasın a era -

· · ik ba ğ dan, ne pahasına olursa olsun Avrupa-
dıne Farrar, elınde amer an yra ı k .. d k d •. 1 d 
·ı h d • · ö .. k S ya as er gon ermeme ten egı , e -
ı e sa ne per esının nune çı ıp tar k • . hl'k • d' w • d • • . . mo rasının te ı eye gır ıgın en ve 
spanglcd Banner neşıdesını tegannı d d • b" "k . f'eld '--h d' 

• w • B' 1 'k A 'k Al uy ugu uyu ın ıa en Lk1 se ıyor. 
ettıgı zaman ır eşı merı a, - .. M "' f'kl d 1 ·ı A , • . • utte ı ere yar ım yo u ı e -
manya ya karşı harp ılfin etmıştı. 'k , "d f f ··ı.. ·· 

merı a nın mu a aası .. ormu unun 
İcabe.derae, gUn?n ?irinde 1.9~4-1917 kazandığı itibar ve gördüğü rağbetle 

senelerın~~ A~erı~a .d~ ~e gıbı cere- sekiz ay önce medeniyete yapılacak 
yan ve fıkırlerın bırıbırıyle çarpı~tı- hizmetin Amerika'da hüriyet meşale
ğ~nı ?.a.J:ıa etrafl~c~ yazarı~. ~akat şıı~ı- sini söndürmekten ibaret olduğunu 
dı muhım olan ıkınci büyük harbın s8yliyen Hoover'in yeni nutku, 
başladığından bugüne kadar Amerika- - Amerika barba girecek mi ? 
da harp aleyhtarlığının ne derecede sualine yüzde elliden fazla cevap 
harp lehtarlığına dönebildiğini müta- teşkil eder, sanırım. 
lea etmektir. 

Yukarda Bay Hoover'in Boston'da 
öylediği bir nutkun özünü anlatan 

bir telgrafı naklettim. Aynı zat, har
bin başladığı ay olan eylülde The A
merican Magazine mecmuasında yaz
dığı bir makalede geçen harpte Som-

Halke inde güzel bir temsil . 
Halkevi temsil komitesi azasından 

Bay Bedri Yıldırımın yazdığı ve sah
neye koyduğu, sanatkar Bay Muhid
din'in bestelediği O DEVİRDE mü
zikal komedisi muvaffakiyetle temsil 
edilmektedir. 

Son iki sene zarfında Kavga sonu, 
p : .. Hayat Masalı, Mahçuplar Şarkısı 
v ft Yazı Odası piyeslerini kendine has 

·üslubiyle, meydana getiren Bedri Yıl
dırımı ve operet bestekarı olarak öte
denbcri tanınmış Bay Muhiddini teb
rik ederiz. 

Amerika'nın umumi efkarı üzerin -
de tesiri bulunan başka kalem sahip -
leri de bu mevzu üzerinde sekiz aydır 
türlü türlü fikirler ve mütalealar yü
rütüp durmaktadırlar. Bunlara da baş
ka bir vesile ile teması faydasız bul -
mıyacağım. 

llan harçları ve mahkeme 
masrafları tahsilatı 

tı&nı harçları ile devlete ait mah
keme masrafları tahsilatının çok az 
olduğu görillmüştür. Maliye Vekaleti 
bu hususta defterdarlıklara bir tamim 
yaparak bunların da diğer devlet ala
cakları gibi gUnU gününe takip ve 
tahsil edilmesini bildirmiştir. 

Santrallar nasıl tefti§ edilecek 
Vazife ve tetkik zımnında elektrik 

havagazı ve ıu gibi müess:;şelerin san

trallarını teftiş edecek müfettiş ve me 

murların mahalli nafıa §İrket ve mü

esseseleri komiserliklerinc ve bulun

mıyan yerlerde en büyük mülkiye a
mirine müracaat ederek teftiş yapa
caklarını bildirmeleri, bundan sonra 
tefti§ yapmaları Nafıa Vekaletince a
lıikahlara bildirilmiştir. 

• 

ULUS 

Maaılar1na zam 
yapllan 

mütekait ve yetimleri 
Mütekait, dul Ye yetimlerin maa1larıııa yuzde 25 

zam yıpılmau laakkmdaki kanun •İliyetlcre teblij 
ıdilmiıtir. Maliye nUlıti bu J..aıwnun ae tekilde 
tatbik edilecciini bir izabııame ile Tiliyetlere bildir
mi,tir. 

Tekaüt kanuniyle maaıı 11Ü, tıLsi.salı fnkalide ve 
yiizde on zamlar yekuna uZPrinden yapılacak olan 
yüzde 25 zam aıiin!Yman 1683 ıayılı tei<.aüt lı.aıw· 
nandan eni mni olan biikiimlerc ıöre aylıkları bai· 
lanmıı tekaüt Ye yetimlerin maaılarma ilhı edilmit 
oldaiundan bualara muılarıııa ilhe olarak nrilmek· 
tc olan talııi11tı fnkılidc ile yuıde oıı zamlar ba 
yeni zamdan barıç bıralul11ıttlır. 

Eıki hukwıılere ıore maaı alaıı miitlkaitlerden •· 
momi, mülhak •e hususi bütçelerden nyı tediye e. 
lilmiı sermayeainin en az yarm dolete ait miieueH• 
ltrle memuriyet derece Te ıylıkluı kanunla tespit 
edilmit olan mıieueselerden tahıiıat nya Ücret alan
larm lnı nziyctleri dcnm ettikçe tahsiaatı fnkalidc. 
leri keailip aıli maaıları kendılerine Tirilecefine Ye 

bıı yeni kanunla yapılan )'Üzde 25 zaııı da asli maaır 
iıtibdaf eyladifine ıiire ba gibiler de yiizde 25 r.am· 
dan İıtifade edeceklerdir. 1383 numaralı aakerl •e 
mlilki tekaüt kanunundan evellıi lılikiimlerı ciire ma
•ı almaktı iken bu kınanan neıri tarihinden ıomı 
nfıt edca tekılitlerin ZZ mayıs 1940 tarihinde maaf 
almaktı olın ydimlerine de yiizde ZS um yapılmıt· 
tır. Vekillerine ait maaı kayıtları bulımınıyınlarm 
iiç ıylıkları etkisi cibi tahakkuk ellirilecekıir. Zam· 
lar l haziran 19CO tarihinden itibaren ledyeJe baı
laııacakıır. 

Lc;ndra'ya giden gazeteciler 
heyetimiz geliyor 

İstanbul; 27. ( Telefonla) - Lond
ra'ya giden mebus ve gazetecilerden 
mürekkep Türk heyeti hususi bir tay
yare ile A tina'ya gelmişlerdir. Heyet 
yarın İstanbul'a varmış olacaktır. 

İstanbul Valisi şehrimize 
geliyor 

)stanbul; 27. ( Telefonla ) - Vali 
ve belediye reisi B. Lütfü Kırdar bu 
akşamki trenle Ankara'ya gitmiştir. 

B. Kırdar Ankara'da İstanbul belediye 
bütçesinin tasdiki ve diğer şehir işleri 
hakkında Vekalet'le temaslarda bulu-
nacaktır. 

Altın fiyatları istikrarını buldu 

İstanbul; 27. ( Telefonla ) - Son 
günlerde İstanbul'da altın fiyatları bir 
hayli yükselmiş ve nihayet 23 lirada 
mlistakar bir hal almıştır. 

Ticari madde tedariki etraf mda 
yapılan tetkikler 

İstanbul; 27. ( Telefonla ) - Harp 
vaziyeti dolayısiyle ticari madde teda
riki çok müşkülleştiğinden buna bir 
çnre aramak ve hUkUmetten bazı di-

leklerde bulunmak üzere Milli Sanayi 
Birliği tetkiklere başlamıştır. Bugün 
bu münasebetle mühim bir toplantı ya
pılmış, alakalılar meseleyi etraflıca 

tetkike başlamışlardır. 

Malul memurların tekaütlük 
talepleri 

Malfıl olmalarından dolayı tekalit
lüklerini talep eden memurların ma
halli sıhat heyetlerinden alacakları 
raporların sıhat ve içtimai muavenet 
vekaletince tasdik edilmedikçe mua
meleye konulmaması kararlaştırılmış
tır. 

Acı bir kayıp 
M. M. TelJleti orda daireıi birinci tube miillıılu 

piyade binbaııaı Tarhaa Tokat lıeniiz cenç Jaımda 
ciizlerini elıedi1ea lıayata kapıımııtır. Bıı aziz iilil ı 
1331 dı -kteplfl> çıktıktan ıoara lıiiyiilı harp Ye 

istiklil llYafına ittirik ederek ciiisünii lıer cephede 
)'llrdı •İller cıtmiı lıabraman bir liirk HbaJ1 idi dii
rüıt ahliki1lı lıerke11 lıendidni ındirmiı daima 
htirımt " tnecclaı toplıaııı Uınil bir iıuandı. 

Kederli aileıiae bat ıeilıit diler, mnlelıdıılarım 
•e ord•y• bu lı.uln ıayıptu dolıı)'t tad,.elerimlzi 
ıuııarı.ı. 

Çağrı 

1
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H A V A .................................................... 
Dün şehrimizde hava 

az yağıJh ve apah ge(li 
DUn şehrimizde hava umumiyetle ka

palı geçmiş, öğleden sonra hafif yağmur 
yağmıı;ıtır. RUzgll.r ı;ılmall garblden saniye
de en çok 5 metre hızla esmiııtır. GilnUn 
en yUksek ııctıklığı l!l derece kaydedllmlr.ı
tlr. Yurtta hava, Trakya, Ege ve Akdeniz 
kıyılarında bulutlu, Marmara havzası do
gu ve cenup doğusunda çok bulutlu, Kare.
deniz ve ortn Anndolııda kapalı ve mevzlt 
yağışlı geçmlııtır. Hllzgtu"lnr orta Anado
lunun şark tnraflıırlyle doğu bfügelerde 
cenup ve garp, diğer yerlerde ekseriyetle 
şimal istikametinden saniyede en çok 9 
metre hı7.la esmlottr. Saat 14 te yapılan 
rasatlarda günUn en yUksek sıcaklıklan 
Kastamonuda 18, Bolu ve Slnopta 15, Kır
şehir ve 'frnbzonda lG, Uşakta 17, Knyse
rlde ı s, Kocacllde 19, Bursnda 20, Iğdır ve 
Ispartada 22, Erzincan ve izmlrde 23, 
Bodrumda 24, İskenderundn 25, Islt\hlye -
de 2G, Dlynrbakırda 27, Adanada 28, Ur
fada 29 derece kaydedllmlııtır. Son 24 m
at içindeki YaJtıııların karemetreye bırak -
tığı su mlkdıırları Trakyada 1 - 2, Marma
ra havzasında 13, Egede 4-10, orta Anado
luda 1-23, cenup doğusunda 2-9, doğu Ana.
doluda 1-16, Knradenlz kıyılarında 1-6 ki
logramdır. 

Hububatlmız hakkında 

al.nan yeni kararlar 

Yulaf ihracafl 
menedildi 

Ticaret Vektıletlnden tebliğ edllm!§Ur: 
1 - M!llt mlldnfııa ihtiyacına binaen 

memleketimizden yulaf ihracatı memnu
dur. Bu memnuiyet yUzUnden yulafın mUs
tahsll elinden dllşUl< fiyatla çıkmaması 
için topral< mahsulleri o!lsl doğrudan doğ
nıva mllstahıılldcn yulaf mllbaynnsın:ı. me
mur edllmir,ıllr. 

Sntın alma yerleri ve yulafın kilo b:ı.
§ına fiyatı ll§l\ğıda gl:lsterllmlettr: 

Dlyarbııltır, Mardin, Urfa, Suruç ve 
Kars'ta dl:lrt kunı§a, 

Adana, Ceylian, Tarsus, Elmıılı, Serik 
ve .Manavgat'ta dört kuruş on paraya, 

İskenderun ve Antalya'da dört buçuk 
kuru§a, 

Ankara, Çankırı, Yahşihan, Çerlkll, 
Yozgat, Yerköy, Şc!nntll, Fakılı, Boğazll
ynn, Çay, llolvadln, l{ayseri, Ilgın, Saray
önU. Konya, Çumra, Karaman, Afyon, Alt· 
ı;ıchlr, Bayburt, Erzurum, Kartıköse, Snn
oğla.n, Polatlı, Ereğli, Bor, Şarkır,ı lıı, Sı
vas, Armağan. Kıl'§chlr, Aksaray, Beylll<
ahır, Alpıköy, Eskiuehlr, Doztiyllk, KUtnh
ya, Konduz, Zile, Amasya, Çorum, KUtnh
ya, Uııak. Sandıklı, Dinar, Burdur. Çivril 
ve Denizli'de dört kuruş otuz paraya, 

Samsun, İzmir, Ilandınna, Balıkesir, 
Karnblga, Çruınkkale, Bursa, Adapazarı, 
Derince, Tekirdağ, Edirne, Uzunltl:lprU, 
Lllleburgaz, Çorlu, Pehlivanköy ve Keııruı
da beo kunı11a, 

Bu fiyatlar yUzde Uçe kadar ecnebt 
maddeli yUzde beec kndar unlu nılıddell ve 
hektolltrcsinln ağırlığı 46 kilo ve daha yu
karı olan yulaflar içindir. Bu evsaftan a.-
1$ olan mallarda tcamUle göre tenzlltıt 
yapılacaktır. 

2 - Avrupa hnrbl dolayıslyle arpa pt
yıı.sıı.mızda bazı tereddütler görülmekte
dir. Bu tercddlltler yllzUnden nrpa flyatıa.
rının mUstalısllf mutıızarrır edecek surette 
dUıınıeınesl için O§llğıda yazılı asgari fi
yatlar tesbit edllmlıı ve toprıık mahsulleri 
ofisi bu fiyatlarla. arpa mUbayaasına me
mur edllmloUr. Mııksnt sıkıntıda olup da, 
piyasada daha mUealt fıyntlnrı bekllyemi
yecck olan kUçllk mUstalıslllcr!n, daha dOn 
flyatınrla ınahsulllnll elinden çıkarmama· 
!arıdır. BUyUk mUstıılısfller için de T. c. 
ziraat bankasından mal mukabili avans a
labilmesi temin olunmuııtur. 

Toprak mahsulleri ofisinin arpa sabn 
alma yerleri ve nrpa nevine göre kilo ba.
ııına fiyatları ııunlnrdır: 

Diyarbakır, Mardin, ~kale, MllrtJltpı
narı, Siverek, Kara, Adana, Ceyhan, Tar -
sus, Elmalı, Serik ve Manavgat'ta slynh 
ve çakır arpa 8 kuruı 4 para, beyaz nrpa 
3 kuruıı on para ve ekstra nevi Uç kuruş 
24 para. 

Edirne, Uzunköprll, PehllvanktıyU, ı,u
leburgı:ı.z, Çorlu, Tekirdağ, Kcoan, Çanak
kale, Karablga, Bandırma, Balıkesir, Bıır
aa, Adapazarı ve Derlnce'de slyalı ve ça -
kır Uç kunııı on dört para, beyaz 8 kunııı 
20 para ve ekstra 3 kuruş 84 para. 

Erzurum, Bayburt, Karaköae, Ankara, 
Çankırı, Yahtihan, Çerlkll, Yozgat, Yer
köy, Şefaatli, Fakılı, Boğazllynn, Kayseri, 
Sarıoğlan, Polatlı, Afyon, Çay, Bolvadin, 
Ak§ehlr, Ilgın, Sarayönll, Konya, Çumra, 
Karaman, Ereğli, Bor, Şarkı1Jla. Sıvns, Ar
mağan, Yıldızeli, Kuııduz, Zile, AmBBya, 
Çorum, Kırşehir, Aksaray, Beyllkahır, Al-

x A · • • puköy, Eskl§ehlr, BozUyUk, Klltabya, So.n-
dlıye EncUmenı 28 - V - 1940 dıklı , Burdur, Dinar, Çardak, Çivril, De-

bugUn saat 10 buçukta toplanacaktır. ı nlzll, Elbistan, Yazıhan, El!lzığ, Akdağ
mağdenf ve Emlrdnğı'nda siyah ve çakır 

w Arzuhal Encümeni bugiln aaat Uç kuruı yirmi dört para, beyaz Uç kuruş 
10 da toplanacaktır otuz para ve ekatra 4 kurucı 4 paradır. 

• Arpa nevfleriniD va.eıfları da ıöyledlr: 

Bazı ve gi ve 

resimlere 

yapllan zamlar 

Kanun dün neıredildi 

zamlar yapılmağa baıladı 

• 

1 
m 

e 
icra Vekilleri Heyeti, ihracı ıısaııı' 

maddelerle bunlara utb:k edi' c lı ~ 
c:aret vtkiletioce haurlaaan kar lll 
bol etmııtir. Tacirl.riı:ıi zi alakadır 
lUIDICJİ •JDen neıred yorm: 1 "Madde 1 - 11 nisan 1334 ur~ 
nunun ınııaddcl 16 ncı m dd si e " 
ınsterilen gümrük itlıal.it umuıni 1 

Ankara; 27. a.a. - Maliye Vekale • ,.. pozisyonlarına rirea: 
tdnden tebliğ edilmiştir : A) fıl illi mahsulat n ""' il rl; 

1- Fevkalfide vaziyet dolayısiyle ııiınrük mmi odiyerek • 1D r. 1 

• · · ı irnıiı ecnebi m hs 1 ,... m r.r 
bazı vergı ve resımlere zam 1crasına ve B) Cümr~k aı:ıbar ,.. ıntre 1 r 
bazı maddelerin mükellefiyet mevzu - 1 ın.alınllerle sair gumr\J; k ~ ro!ıı • 11 

Una alınmasına dair Olan 3828 sayılı ka- )ere "" nutalara çıkarıl IJ o' p j 
. . • meııılekdlere aktarma n7a tcl.rar f 

nun neşred1lmıştir. bidir Bıı lisanslar lktısat Z ra t ye 

2- Bu kanunla bazı maddelerin ls- lerin;e müıtereken lı:wr n3cak tal 
tihlak vergileri a...-ıtırılmış ve şimdiye fibn Ticaret nkllet"~· tensıbi7lı "' 

lıladde Z - a) 1499 s yılı ı nır 
kadar vergiye tabi olmıyan bazı mad- nnm:n s inci maddesinin ıı , s. ıo. 14. 
deler isti.hl5.k vergisine tabi tutulmuş- 18 inci ruıııuralari1le 11 nisan ı~de 
t kanulNnun muaddel Sl inci maddeı •. ı 
ur. valıkat Dl!Ulflık Joliyle Turkiyeye İtli" 
Bu maddelerin cins ve nevileri, güm ihraç olunacak , 1,.. ,.. nutalar, 

rük tarife numaralariyle birlikte her b) Tarife boununun 14 an cı ıııı 
mahalde maliye daireleri tarafından nıunkkaı kabul awlu ıle 111rda itkJ.I 

lecclı ın.addelerden 1929 mali 1ılı bülçf 
gündelik gazete çıkan yerlerde bu ga- ceınlinin 7, 25, Z7, Z8 ,.. 32 ııci 
zetelerle ve çıkmıynn yerlerde mutfl.t ıılı ın ddeler, 
vasıflarla itan olunacaktır. c) Deniz, kıra ... bn mlııl " 

cek knmanyalar, (ambar TI antrepal 
3 - Kanunun birinci 'nuvakkat mad ler de dahil) ..ı 

desi mucibince, bu mevat ve eşyanın ç) Ecnebi ülkelere gidecek tiirlı bl 
tir"rctiyle meşgul olan ithalatçılar, bu !arın zati enuı n Türkiyedeıı '~ı ,_ bıne 111Ttliyle ıiden tirk n ecııe . 
malları ithaJatçılMdan veya memleet ait ,... kullanılmrı u eıyaıı (bu cib•.:Cı 
içindeki ticari ve sınai müesseselerden de ıümrüklerce tarife naıınıımuı ' jşlJ 

b 
1 "° 4 aıımaralı fıkraları hükümler) 

mübayaa ederek satan toptancılar. u teıpiı edilnıit olan esaslar daireıiııd'~ıl' 
maddeleri memleket içinde imal eden d) Ecnebiden celen yolca •• ıeJY1' .; 
sınai müesseseler bu kanunun neşri ta- e11aları arııım!:ı cetirilip giimriık rerı 

tnlnuuından dolaJI itlı.al edilmeyip JC 
rihinde yüz kilodan fazla kahve, çay iatenilen "eıya, 
ve 10 tenekeden fazla benzin mevcut- e) Poıta nııtuiyle edip miinel~ 
tarı bulunan perakendeciler, mahalle- fından teaellüm edilınemeıindeıı dol•1' 

rince IDlllınçlerine i:ıdesi !hım celt~ 
rinde maliye dairelerince yapılan ilanı 1.,ı, lı 
takip eden giinden itibaren kırk sekiz f) Manifeato " harnamcre ithal 'a, 
saat içinde mevcutlarını bir beyanna - lı ı'ıklı Türkiyeye cetirilmiı olma• • 

· ıayıh kanımU11 IS inc.i maddeıi ııııı' 
me ile bağlı oldukları maliye varidat tarafından iadesine müsaade olı:nan '', 
dairelerine bildinneğe mecburdurlar. ı) Manüesto •• barnııınelerınde k 
Beyanname venniyen veya mevcutla- Tıirkire haricin~e bir memlek t olar_., 

Turkiyeden aktarmalı nya akt rııı rıı 
rını noksan gösterenlerden vergiler 5 anır poya konarak nya konmnksıı 
kat fazlasiyle alınır. tıyle r çirilect"k e17a, 

b) Hududa mücavir yerlfrimizde "'; 
4- Bu kanunla, tütün ve içkilerden dan mübıyııa edilecek Ye kır=tı l 

2460 sayılı kanun mucibince alınmakta lıubııb:ıt •• uir ııdı maddtleri, "'ı 
geçmiycn sair e17ıı ve lu:rmeti .s 1 

olan müdafaa vergisi arttırılmış ve kib küçük bıı haynnlı, kıymeti ıs lır•1' 
ritler, kutu başına 10 para, çakmak taş- yük baı haynnlar, 1" 
tarı da adedinde bir kuruş milli müda- i) Turkiyeden mal al lı ıizere •' 

talermııı, 
faa vergisine tabi tutulmuştur. lbrnçlırı mbeattir. İl"' 

Kanunun ikinci muvakkat maddesi- Madde 3 - Birinci mııdde ımıcib 
una mllsaade edilıııiı olan bir t•JI~ 

ne göre, tlitün ve müskirat bayı'leri ile L. ih d •• 
H tefrrruatı ulma tcucan raç e 

hususi müskirat funilleri kanunun neş- Madde 4 - fıbzruflar için verile~d 
ri tarihinde ellerinde bulunan tütün ve banlann birlikte ihras edildikleri ııı:> 

içkilerle kibritleri, maliye dairelerince •·~~t; 5 _ ?fıimane ,., modeller~ 
yapılacak ilanı takip eden günden iti- ,.. inhisarlar nk&letince 1499 11~ 1 

haren iki gün içinde ve kibrit inhisarı ful kanununun 4 üncü maddtıinin 
yazılr nümuaelik eıya Ye modeller lı 

i lctmc -ıirkcti acenteleri de ellerinde ttaslar dairesinde serbeattir. . ~ 
bulunan kibritleri mezkftr il~nı takip lıladde 6 - Birinci mdde mucıb 11 ı 
eden günden itibaren 24 saat içinde aan11 ıılıi tııtıılmuı obn maddelerde0~ 
malı 11 • deki "nh' 'd l , b" le olnııyanl~rın ~bracıaa ııimruk ~~ •· 

a erın ı ısar ı are enne ır letince teıpıt edılecek eıular dahil• ,.. 
beyanname ile bildirmcğe mecburdur- lir. rı\ 
lar. Beyanname venniyen veya mevcut Madde 7 - Birinci maddenin (B) fi~ 

lr yerlere çıkarılmıt olup ithal.itçı 
1
• '':"J 

larını noksan gösterenlerden vergi ve lıer banci bir sebeple lıabııl ,.. ith• 1"' 
zamlar be§ kat fazlnsiyle alınır. larm mahreçlcrine iıdeaine ticaret 

yedidir. iti' 
Sayın vatandaşlarca bilinmek Uzere 

tebliğ olunur. 

, Kayseri kösele fabrikası 
Kayseri, 27 a.a. - Bunı.da ayda on bet 

bin kilo kösele imaline elverlali bir fabrl
ko.nm temeli bugün valimiz tarafından atıl
mıştır. Bu fabrika pastırma mevsiminde 
kesilen 45 -50 bin aığır derisini kösele ya
pacak. Kayseri ile komşu vilayetler kesi
len hayvanların derisini vaketa imalinde 
kullanacaktır, 

a - Siyah ve çakır nevi: 
Satın alınabilme şartlo.rını haiz hekto

litre vezni 61 kilo, ecnebi maddesi yüzde 
3, unlu maddesi yüzde 5 ~ slyah arpa
ların siyah tanesi yllzde 5 ten fazla bu
lunan beyaz arfialar. 

b - Beyaz arpalar: 
Satın ıılınnbllnıe §artlarını haiz hekto

litre vezni 61 kilo, ecnebi maddesi yUzde 
3, unlu maddcıl yUzde ıs, elyah taneleri 
yUzde ıs olan beyaz arpalar. 

c - Ekstra arpalar: 
Satın alınabilme ıııırtıarını halz hekto

litre vezni 61'i kilo ve daha yukarı bulunan, 
ecnebi maddesi yUzde 2 den, unlu maddesi 
yUzde 2 den, delicesi ylizde 1,2 den, flllzll, 
kllflll, hestalıklı taneleri kiloda 60 adet
ten, siyah taneler! yllzde 2 den fazla ol
mıyan beyaz arpalar. 

~1add 8 - Duiz ııakD mıb_~.' ~,ı' 
nkiletine baflı ttıekküllerin iılctl•." 1,rı ııtalarınrn mmıılckctler arau ıeyrilC r' 
nkll.ıi.ııin kabul ,.. nz edeceii ıısııl e fi 

Bunların lıaricinda kalan n yolcC r' 
letmelı lizere hem hııdat =ml kdlf (1 

aıotörlü "" motönüz korn nakil n••''~ı 
lin en bii,.ük mülkiJe amiri (Vali Y: lfl 
tarafından ıahst Ye)"& Hkdl Ye)"& ıııs 
kabilinde ıeyrisderine mıisaade edilıt• z. 

Madde 9 - Z/9Z30, 21ıısss. __ ,,.,, 
Z/ 12080 sa:rılı kararnamelerin biilıiiY 
tllf. . .rl' 

Kararname, lktuat, Zirai ,.. fı';I' 
rinu miiıterekeıı lı.aıırlanacak taliıJı51 
dan ıoura yiirürliife circcektir. d 1 

Liaansa tabi olen maddeler ıun!lr 11 

Cümriilı tarife No, 
1- 8 Dahil 

GliıP~ '11• 

13 
15 

is! 
~ 

Talrırz -habere ıünr· ,%1-.ı 
cinleri 3't.T 

16 
18- Z4 Dahil 
Z6- 35 
36 b. c 
6'· 69 
71. 80 
81- 94 
95 
97- 99 

101.104 
105-113 
ııc.ııs 
116.126 
ısı.ı~ı 
163-164 

.. 
,. halı hariç 

" 
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~' 
~ 
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'1 
' .. s 

'" ,1• 
'1: 
'~I 

Piyeste rol alan amatörlerden Ba
yan Nigar, Dürnev ve Kadriye ile B. 
Ekrem, Burhan, Fethi, Galip, İlhami 
ve Arif gerek rollerinde ve gerek 
söyledikleri şarkılarda muvaffak ol
dular. Halkevinin senelerdenberi ta
nınmış bu kıymetli üyeleri ilk olarak 
oynadıkları müzikal piyeste de bilgi 
ve kabiliyetlerini gösterdiler. Koro ve 
baletler de muvaffak oldular. 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
JGG.171 
174 b 
175 b 

" ' 50• 
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ss' Amatörlerimizin bu sahadaki başa

rılarını takdirle karşılarız. 

Mudanya' da köy bayramı 
Bursa, 27 a.a. - Mudanya halkevi köy

cühik şubesinin tertip cttiti büyük köy 
bııyramı dün Yürükali köyünde yapılmıı

tır. Bnyrnma Mudanya'nın bütün köylcri
le Karacabeyli kbylülerinden de kalabalık 
gruplar iştirak etmiştir. 

Dolunun Mağnisa' da zararları 
Mağnisa, 27 a.a. - Dün şiddetli ve de

vamlı yağmur eınıuıında diııen doludan 
Menemen boğazında Gürle ve Balat bağla
riyle Karaali köyü civarı yüzde 70-80, ıeh
rln ıimalindc Köprü Çadırcı bağlarında da 
yüzde 80-90 derecesinde zarar huıulc ıel -
diği tahmin ediliyor. 

Bergama kermesi 
İzmir, 27 a.a. - Bergama kermesi dün 

Bergama'da spor alanında yapılan bir tö -
renle açılmıştır. Vali Aykut törene bnı -
kanlık etmiş ve sciylediti bir nutukla bin
lerce &ene evelki orta a~alı ecdadımızın 

yaptıkları kermesin Berıama'nın ihyasm
dnkı ehemıyetc işaret etmiştir. 

Adalet sarayı kilit alhnda ! 

Y ıllardanberi bütün dünya ada
letinin bir nevi k!ıbesi gibi te

lakki edilen Milletlerarası Adalet 
Divanı'nın kurulu bulundugu L§hey 
şehri, bir mDddettir, gamalı haçın 
gölgesinde ve alman motlirlü kıta -
/arının işgali altındadır. Bu suretle 
sınırlarını çevreliyen abluka zinci
rini kırıp kendi memleketinde çık
mıyan mahsulleri. başka yerlerden 
tedarik etmek azminde bulunan Na
ziler ülkesi, o çeşit mahsD/lerden 
birisi olan adalete de el koymuş olu
yor. 

Bir dostum bu vesile ile : 
- Demek ki adalet de esir düştü! 

diyordu. Adaletin engin manası ile 
esir olduğunu sanmam, fakat sarayı
nın kapısına koldemiri ve zincir vu
rulduğu, şimdilik, şüphesizdir. 

Bu münasebetle meşhur hikayeyi 
hatırladım : 

Hani, Ortaçağda büyük katolik 
ruhanilerinin para ile cennet sattık
ları bir devirde adamın birisi çımış 
da Papa'dan cehennemi satın almak 

~l IL7' 
istemiş, derler. Papa, ilk önce bu ga
rip teklifi yadırgamış, fakat sonra 
istediği parayı alınca cehennem a
nahtarını satmıştı. 

Bu anahtarı elde eden adamın or
talığa yaydığı ilfinı bilir mısiniz : 

- Cehennem anahtarını satın al
dım ve orasını kilitledim. Bundan 
sonra istediğiniz günahı işliyebilir -
siniz. 

Acaba yeni istila kuvetleri de : 
- Adalet sarayına kilit vurduk; 

artık kanunsuz, nizamsız, hukuksuz, 
ne dilerseniz yapabilirsiniz J 

diyecekler mi ? 

Kuislinl - Raguıer 

Norvcç'te kendi memleketine iha
net ederek düşmanla elbirliği eden 
beşinci kolun şöhretli kolcusu Kuis
ling'den bir iki defa bu sütunda bah
settiğimi hatırlıyorum. Bu ismiha -
sın bir ismicins ve bir sıfat olarak bir 

takım dillere geçtiğinden de bah -
setmiş olduğumu, belki, hatır/arsı -
nız. 

Onun gibi tarihten Fransız diline 
geçmiş bir başka isim d11 vardır : 

1814 nisanında Auguste Fr~deric 
Louis Viesse de Marmont, ki Ragu
sa dükası ve Napolyon Bonapart'ın 
en e.<ıki dostu idi, kolordusu ile bir
likte kaçıp düşman tarafına geçtiği 
zaman da " Raguser ., mastarı Fran
sızcada ihanet mAnasında kullanıl
mağa başlanmıştı ! 

Diktatörlüğün tarifi! 

Diktatörlerin neler ve neler yap
mağa kadir olduklarını savai boyla
rından gelen kanlı haberler, her gün 
biraz daha dehşetle, hepimize öğreti
yor. 

Bu vesile ile Manchester Guardi
an ga?.Ctesinin diktatörlüğü tarifini 
hatırlıyorum : 

" Diktatörlük, öyle bir hükümet 
şeklidir ki orada memnu olmıyan 
herşey mecburidir. 

Bernard Shaw'un vasiyeti 

lrlanda'nın meşhur edibi Bernard 
Shaw, nükteleri, eserleri kadar ağzı
na et koymaması, daima zerzevat ile 
geçinmesi ile de meşhurdur. 

Geçenlerde doktorlar bu ihtiyar 
muharrire, " et yemiyecek olursanız 
ölilrsünüz,. demişler. O da buna ver
diği cevapta şunları söylüyor : 

" Hayat, bana biftek yemek mu
kabilinde bağı~lanmak istiyor. Fa -
kat ölüm böyle bir yamyamlıktan yeğ 
dir. Vasiyetnaınemde cenaze alayı
mın nasıl yapılacağına dair talimat 
vardır : Benim tabutum, cenaze a
rabaları tarafından değil, öküzler, 
koyunlar, kümes hayvanları ve çe -
şitli canlı balıkları ihtiva eden sey
yar bir akuaryom tarafından takip e
dilecektir. Bunlar, kendi hayvan ar
kadaşlarını yememek için ölüme kat
lanan bir insanı kutlıyacaklar. 

"Bu cenaze alayı da, eminim, Nu
hun gemisi istisna edilecek olursa, 
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178 
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181 
187 -189 
193 
195 
197 
198 
199 
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203-205 
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246 
253 
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Y . ı . Jlııt1ıı 
enı norm!.\ serı pll rtı' 

Yeni normal seri pulları l 
lesi bugünlerde yapılac~k·tl~e 
mızın basılması haziran ıçırı ç 
ve haziran sonunda satıŞ3 

caktır. ~ 

dünyanın gördüğü en dik1C
3'e 

alay olacaktır. ,. 1 
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Almanlar son 48 saat zarfında 
çok büyük zayiata uğradılar 

erınde .. ~ 
' (llaşı 1 • 
ltir. \' • · ınci sayfada) 

İ
~ ..,:11 bu gelir, bir nevi borç 
r, 13·· }'a Yakın yıllarda karşıla-
hiı~!e bi.r gelir, devletin 

}'a. tlerıne hasredilse bu 

Ruzvelt ~meri~~'nın son IMısır'da ışık Şimalde m 
harbın harıcınde / söndürme • . 

e 
-Y1Yan b' . . ' 
\'c §U ı: ınsanın halınden 
Ya Phesız hazin olur. O hal
k b~cl.ecek yıllarda çok verim
r •ey· ışe veya Milli Müdafaa 

olduğuna . kaniğ değildir tecrübeleri gene şıdde 
• 
1 

ı ın .. .. 
tct ustunde olan bir mak-

lti r:~k ~tabeder. Türk bütçe
·ki haıtlade tahsisat vaziyeti 

Amerikan Cümhurreisi müdafaa programını anlahyor 
ve bütün vafandaslarmı mültecilere yardıma (ağınyor kavramış bulunmakta-

i!lade bü 
lil tçelerin masraf kısım-

: 'Ya 8e~enler görürler ki bu ra
İıı~aa~ an:ıa tesisatı, şimendifer 
,,daha~ z~raa.t ıslahatı gibi ya
·• tı:ıUda erırnlı olan işlere yahut 
le Y'tı d faaya aittir. Bu umran 

Vaşington, 27 a.a. - B. Ruzvelt, 1 müteyakkız olmalıdır. 
bütün Amerika birleşik devletlerine Ruzvelt netice olarak şöyle demiş-
yaptığı heyecanlı bir hitapta vatan - tir: 
daşlarını, alman müstevlilerin bar - -Gece gündüz dünyada sulhun tees
barlığı ile kovulmuş olan mültecilere süs etmesi için dua ediyorum. Ameri-

·'Yatır un kazandığı emniyet ve 
le ~ın .. tnükellefine bunları 

lun tnkanını şimdiden hazır
cııaıc l:tıaktadır. 

yardıma davet etmiştir. ka reisicümhuru sıfatiyle sizin de böy-
B. Ruzvelt demiştir ki : le hareket etmenizi istemeğe lüzum 
"- İmkftnlarınız nisbetinde ve ka- görmüyorum. Çünkü sizin de benimle 

bil olduğu kadar geniş surette bu birlikte dua etmekte olduğunuzu bili
mültecilere veriniz. Bunu sizden bil- yorum. 

':.iiıı{h. fevkalade bütçe gelir
.Ycce~ •~tısadi şartlarını güç

efah hır hadde kaldıkça bu, 
la31 :ıe cınniyetin hayırkar bir 
da hatl:tıakta devam edecektir. 
~ İki ırJanrnasını faydalı gör
haşlı mesele vardır: ı - 1936 

e kıırlan fevkalade tahsisat sis
iı ın:ğuınuz fabrikalar ve iş

ar1, A. denler, yaptığımız de-
~afirı "rupa harbinin gilçlilk
ııı1r1 etecek birer unsur olmuş
~ dan llıUdafaa kudretimizi ar
ilı>ıla Unutamayız. 2 - Bu sis-

terab n borcun önümüzdeki yıl
l lan.avc eınniyeti içinde kolay
kta~ağına memleket inanmış 

1: f it, 
ti c\'kaıade b·· t ı . . ı· ı ilde d'k u çe erının ge ır e-
hacl?ı· 1• kate değer bir nokta, 

~le tn"ının daima milli kud-
ı Utena . 
Czıginı sıp olduğudur. Her 
~ın1 .~~e namzet bir memleke
~ ~er~ Çrnekte kimse güçlük 
lıtılard ez Bankasının kasaların
'r }'ı ~an başka toprak altında 
·tUnd~ın ~ervet ve bütün bun
haınıeıe ~ılli enerji ve kudret, 

erırn· · · ızın sağlam mesnet-

·~ 1940 
ıJ itiz Yılı bütçesini hazırlar-

tıı" illet} • .. ıı har erı normal butçeye a-
!lacak j masraflarını istikrazla 
\ratand evkalade bir bütçeye bı
c 1·,,t~Şlarına "zafer; devlet ö-

• ıı lt"k' 

1 
~lca "ataa ıne bağlıdır,, dedi. 
1Stcğ' nsever Fransa halkı 
il '- IYle "U d "d f .. "ilda J r mu a aası ıçın 
kada/ bbol para da veriyor ve 

he Y'Okt una devam edeceğinde 
d le . Ut. 

~~al'tı:~~~}'le Milli Şefine saygı
ı, au ~n kaynağı bil .. n Türki

~t?i~ i~Uk Millet Meclisinin ve 
Clıııbıtlerj ll'ladına mazhar hüküme-

11 buı~deki isabeti tamamen 

ıırliııde ~makt~dır. o. mükelle
Ct il gibi .er hızmete hazır bu
. ~atarı : 1lli refah ve emniyete 
tir. a rnuvaffak kılmağa az-

Kemal ÜNAL 

g· ---ıltere' dek' 
~ ı Alman ve 
~stııryolı kadınlar 

ı a: 27 
tırk • a.a Dah·ı· . "c ."<tfl 60 · - ı ıye nezareti 

ıı c/\"ustu/aşına kadar bütün al-
lıu llterne Y~lı kadınların muvak
lt Ctntr ı.}dtlınelerini emretmiıı.-

Y 'UUt" :s 
ij .... }'~ından un İngiltere'ye şamil-
1ı;ııaıı '-'c 60 yaşına kadar bil -

r~ l:adar ~VUsturyalı kadınlar, 
~ı~ r "e en} ) faslına dahil bulu-
i, ~~ tabi t~~ne edilmeksizin bazı 

"car atı aaa Uluyorlardı. Bunlar 
~l'lar zu etti~~d~ enterne edilecek
~~tU Çocuıtı rı takdirde 16 yaşı-

tcbiı arını d b . ec~kl a eraberlerın-
erdir. 

1tika ~ 
bonknotl'.lrının 

lll"b ıı_ri, u Odelesi 
~t .' 27 
~ cııııd a.a. _ 

t!Çi'- en tebl·~ Paristeki Belçika 
'" ıta "' ı Cd'l . • ''t, ~ "'illi b ı mıştır : 
eıc,i ~lçilc:a bankasının talebi il -
~ftad llrıdan ~knotıarının mü • 

tıı~a da a a~ami /le adam başına 
1ltfr 50oo fr OOo frank ve aile 

• ank olarak tahdit e-

anon ----
b tayyarelerinin 

~··•i,01hbardıınan ı 
Oo • g, 27 

l'ır Jallo a.a 
ı "a Çllıı 11. tay}'~r-: Royter : 
l UOrııı... ltıııı:»· esı dün .. - l d 
~ "iltd ı::. ın c. o g e en 
tc ilra,1n 1tı'ıan ıvar mahalleleri-

hir il da bir etmişlerdir. Sivil 
ıa ~e · Çok "]'• 
:ıtır, tıne hi ~ u vardır. Nef-

ç hır bomba atıl -

tün insanlık namına istiyorum.,, iptidai maddeler ve Amerika'nın 
Ruzvelt bundan sonra Birleşik A- müdafaa ihtiyaçları 

merikanın istikbalinden bahsetmiştir. Vaşington, 27 a.a. - Bizzat Birleşik 
Ruzvelt, körlere, sağırlara, Ameri- Amerikanın milli müdafaa ihtiyaçları, 

kanın maddeten şimdiki kavga bari- son seneler zarfında bilhassa Japonya
cinde olduğuna safdi15.ne inanan kim- ya büyük miktarda gönderilmekte o
selere, fırkacılık hissiyle her ne olur- lan hurda demir de dahil olmak üzere, 
sa olsun hilkümetin harici siyaseti a- harp levazımına yarıyan maddelerin 
leyhinde bulunanlara, panike yakala- ihracını tehait eder mahiyet almakta
narak artık Amerika ordusuna itimat dır. 
etmiyen kimselere hücum etmiştir. Mebusan meclisi, milli müdafaa ka-

Ruzvelt sözlerine şu suretle devam nun projesini tadil eden bir madde ka-
etmiştir: bul etmiştir. Bu madde, reisicümhura, 

- Ben bu korkulara iştirak etmi- askeri levaz.mın ve mühimmatın ve 
yorum. bunların imalinde kullanılan maddele-

Hatip, kendi idaresinin 1933 sene- rin ihracatını menetmek veya tahdit 
sindenberi Amerikanın müdafaa işle- eylemek seHihiyetini vermektedir. Bu 
rinde yapmış olduğu ıslahatı ebemi- maddenin ayan tarafından da kabul e
yetle kaydetmiş ve bu suretle müda- dileceğine muhakkak nazariyle bakıl
faa işlerinin ihmal edilmiş olduğu id- maktadır. 
diasında bulunan rakiplerine cevap Bayan Ruzvelt'in beyanatı 
vermiştir. Vaşington, 27 a.a. - Bayan Ruzvelt, 

Ruzvelt, Amerikayı tarihinde hiç Amerika kızılhaçı cemiyetine harp 
bir zaman malik olmamış olduğu en mültecilerine yardım için olan gayre
iyi orduya sı:.hip kılmak için milli mü- tinde müzaharet için Amerikalılara hi 
dafaa namına büyük masraflar ihti- tap ederek ezcümle demiştir ki: 
yar edilmiş olduğunu beyan etmiştir. "-İnsan ıstırabının hafifletilmesine 

Ruzveltin reisicümhur makamına yardım etmemiz bizim medeniyet te
gelmiş olduğu tarih olan 1933 sene- Iakkimize karşı yapılan meydan oku
siyle 1940 senesi arasında Amerika maya kısın.en cevaptır . ., 
hükümeti, donanması için daha evel- Bayan Ruzveltten sonra söz alan 
ki yedi sene zarfında sarfedilmiş olan reis Normand Davis de şöyle demiş
paradan bir milyar 487 milyon dolar tir: 
fazla sarfetmiştir. Sekiz zırhlı inşa "-Gayretimiz akim kaldığı takdirde 
edilmektedir. Amerika kızılhaçı bayrağını aşağıya 

Ruzvelt, Almanyanın hava taarruzu indirmek mecburiyetinde kalacak ve 
itibariyle haiz olduğu kuvetin kendi- b::şeriyet kaf'anlıklara boğulacaktır.,. 
sinin milli bir müdafaanın en esaslı Amerika Kızılhaçı Londraya 
bir kısmının harp gemileriyle harp yeniden 100.000 dolar yolladı 
tayyareleri olduğu suretindeki kana- Vaşington, 27 a.a. _ Amerikan kı
atini sarsmamış olduğunu söylemiş- zılhaçı reisi Norman Davis, İngilte -

tir. reye büyük miktarda gelmekte olan 
Hatip, bir senedenberi askeri tayya- Belçika, Hollanda ve Lüksemburg mu 

re fabrikaları imalatının artmış oldu- hacirlerine yardım olmak üzere Lond 
ğunu beyan etmiştir. raya telgrafla yüz bin dolar gönder -

Ruzvelt, imalatı senede elli bin tay- miş olduğunu bildirmiştir. 
yare inşası derecesinde ileri götür- B. Davis İngiltereye gelen muhacirle 
mek tasavvurunda olduğunu söylemiş- rin acınacak vaziyette olduğunu bun

tir. ların bir çoğunun manş denizini çok 
Hükümet, bu hususta müessir çare- fena şerait altında küçük vapurlar i-

lere ve Amerikanın her nevi harp es- çinde geçmiş bulunduklarını söyle -
lihası imalindcki maharetine müraca- miştir. 
at etmektedir. 

Hatip, sözlerine şu suretle devam 
etmiştir: 

- Amerika hükümeti, mevcut fab
rikaların büyütiilmesi, yeni imalatha
neler vücuda getirilmesi, binlerce a
melenin işe alınması ve iptidai mad· 
delerin yeni menbalarının inkişaf et
tirilmesi için muktezi parayı avanse 
etmeğe amadedir. 

Ruzvelt, programını tahakkuk etti· 
rebilmesi için hükümete yardım etme
lerini hususi sanayi amelesinden iste
miştir. 

Hatip sözlerine devamla demiştir 
ki: 

- Birkaç gün sonra bu hususta da
ha sarih maliimat elde edeceksiniz. 

Ruzvelt, bilhassa dünya vaziyetinin 
Amerikanın günün birinde milli mü
dafaa programını tadil etmesini ica
bedecek surette değişebileceğini söy
lemiş ve şöyle demiştir: 
-İhtiyaç hissedildiği takdirde mun

zam tahsisat istemekte tereddüt et
miyeceğim. 

Ruzvelt, Amerikalı sanayi erbabının 
yüksek müdafaa meclisine olan yar
dımlarını şu suretle tarif etmiştir: 

- Meziyetleri ihtisasları sahasında 
tecrübe edilmiş olan vatansever Ame
rikalılar, tecrübe esasına müstenit vazi 
yetleriyle hükümete yardımda bulun
mak üzere Vaşington'a geleceklerdir. 
Gayemiz, sadece istihsallitı artırmak 

değildir, aynı zamanda ifası lazım ge
lecek vezaifin yapılması için milletin 
haiz olduğu imkanlar ileride daha zi
yade artırılabilecek surette tezyit o
lunacaktır. 

Hatip, millete ücretlerin tenkis edil 
miyeceği ve mesai saatlerinin artırıl
mıyacağı hakkında teminat vermiş, or 
taya yeni harp milyarderleri çıkma

ması ve hayat pahalılığının artmaması 
lazım olduğu mütaleasında bulundu· 
ğunu beyan etmiştir. 
-Millet, kundakçılara ve Amerikayı 

zaafa uğratmak ve millet arasında ni
fak çıkarmak istiyen casuslara kar§ı 

Petrol sevkiyatanı 

fazlalaştırmak için 

Romanya üzerinde 

Alman ekonomik 
lazyikı arhyor 

(Başı 1. inci sayfada) 
ınanya'ya yapılan petrol teslimatının 30 
temmuza kadar arttırılması lüzumwıu bil
dirmişlerdir. Bu hususta ileri siirüJ.en se -
hep Romanya'nın Almanya'dan aldığı tes -
!ihata olan acil ihtiyacıdır. Almanya'nın 

Roınanya'ya yaptığı ekonomik tazyik şid
detini her gün biraz daha bu sahada arttır
maktadır. Bu tazyik bilvasıta olmakla be
raber daha müsbet şekiller iktisap etmek
te ve ruıncn zimam.darl11n bugün nazilerin 
daha earih istekleri kaf'1l111mda bulunmak
tadır. 

Roınnnya'nın aylık ham petrol i11tihsali 
takriben 500 bin tondur. Harbin bidayetin
den beri almanlar anlaşmalarla tesbit edi
len miktarm liıamiılni katlyen alamamış
lardır. Müttefikler ve muhtelif bitaraf 
memleketler de Romanya'dan petrol satın 
almaktadırlar. Almanya'nm Romıı.nya'daki 

siyaseti petrolun vüsati me~hul olan ihtl -
yatlarının aarf ve istihlakine tS.bi bulun -
maktadır. Yalnu: şurası bilinmelidir ki 
fransız cephesindeki harbin geçen her günü 
halen Almanyn'ya 20 bin tondan fazla ben
zine mal olmaktadır. 

Cebelüttarsk'ta . ışıklan 

söndürme mecburiyeti 
Cebclllttank, 27 a.a. - Resmen bildi

rildiğine göre yarındım itibaren CebclUtta
rık'ta saat 23,30 dan !5,30 n kadar ı1Jık sön
dilrme mecburiyeti konmuotur. Bu saatler 
arasında yalnız üniformalı inglllz zabıt ve 
neferleri ile ellerinde mUsaadeno.meleri bu
lunanlar sokağa gıkabllecektlr. 

!skenderiye, 27 a.a. - Mısır ma
kamları, saat 21 den sabah saat 5 e ka
dar ışıkların söndürülmesini bütün 
memlekete teşmil eden bir karar itti
haz etmiştir. Işıkların söndilrülmesi, 
şimdiye kadar yalnız sahil mıntakası
na inhisar eylemekte idi. 

Elahram gazetesi, bu karar hakkın
da şöyle demektedir: 

Bu ihtiyat tedbiri, şimdiye kadar 
aynı sahada alınmış olan tedbirleri it
~am için lüzumlu bulunmuştur. 

Mısır'daki İngiliz aefirinin 
temasları 

İskenderiye, 27 a.a. - Mısır ingiliz 
sefiri Sir Milles Lampson Başvekil 
Ali Mahir paşa tarafından kabul edil
miştir. Bundan evel Başvekil İtalya 
elçisi B. Mazzolini ile uzun bir görüş
me yapmıştı. 

Malta'da tedbirler 

Malta, 27 a.a. - Muhtemel paraşüt
çü tehlikesine karşı bir müdafaa ted
biri olmak üzere bugün Malta valisi 
saat 23 den 5 e kadar ışıkların söndü
rülmesini emretmiştir. 

Bu emre itaat etmiyenler vurulmak 
tehlikesine maruzdur. 

Hava müdafaa oasıtaları 
arttırıldı 

Londra, 27 a.a. - Her ihtimale kar
şı koymak üzere Mısır'da alınan ihti
yat tedbirlerinden bahsederek Reu
terin hususi muhabiri İskenderiyeden 
bildiriyor: 

Şimdi Mısırda hava müdafaa vası
taları, müthiş bir vüsat kespetmiştir. 
Geçen çarşamba günü Kahire üzerin
de yapılan hava tezahüratına iştirak 

eden mühim İngiliz hava harp teşek
külleri, Mısırda bulunan ingiliz hava 
kuvetlerinin ancak bir kısmını teşkil 
etmektedir. 

İngiliz - Fransız - Mısır hazırlıkla
rının vüsati, İskenderiye limanında 
bariz bir surette görülmektedir. Şehir 
kara ve deniz kuvetleri üniformala
riyle kaynamakta, ve civarında hava 
dafi toplarının adedi de günden güne 
artmaktadır. 

Alman veliahfinin 
oğlu <ephede 

yaralandı öldü 
Bc.rlin; 27. a.a, - D. N. B. bildiri -

yor : 
Sabık alman veliahtinin, 13 mayıs 

tarihinde cephede ağır surette yarala
nan büyük oğlu prens Wilhelm, bu sa
bah cephede bir seyyar hastahanede 
ölmüştür. Prens Wilhelm'in cenaze 
merasimi, pek muhtemel olarak obür 
gün Potesdam'da yapılacaktır. Üst 
teğmen prens Wilhelm, bir piyade bö
lüğüne kumanda etmekte idi. Kendisi 
daha 1939 da demirhaç nişanı almış 
bulunuyordu 

Norve~'le vaziyet 

Almanlar Norveç'ten 
Büyük Britanya'ya 

taarruz edeceklermiş 
Par!s, 27 a.a. - Norveç tebliği: 
Norveç'ln ı;lmallnde Oaotcn mıntaka

sında Norveç mlifrezcleri ile mllttc!Jk kı
talar mevzilerini Nygnar'a ve Hııngscll 
nehirlerine kndnr ileri götllrmllşlerdlr. 

Hongnlanda cenubunda yeni bir §ey 
yoktur. 

Asılsız bir haber 
Londra, 27 a.a. - Saltı.hlycttar Londra 

mahfilleri, Norveç .sahillerinde bir miltte
flk tayyare gemisinin bntınldığına dair 
alman başkumandanlığı ta.ratındım verilen 
haberi yalanlamaktadır. 
Almanlar lngiltereye taarruza mı 

hazırlanıyorlar? 
Bern, 27 a.a. - La Gazette de Zu

rich'in Stokholm muhabiri, alınanla
rın Norveçi Usaühareke ittihaz etmek 
suretiyle İngiltereye kar§ı bilyük bir 
taarruz hazırlamakta olduklarını bil
dirmektedir. 

Bu muhabir, merkezi Norveçte bu
lunmakta olan alman kıtaatının Ber
gen ve Stavanger'e gönderilmiş ol -
duklarını ve esasen bu iki noktada bir 
çok cüziltamların tahşit edilmiş ol
duğunu ilave etmektedir. 

Bir çok bo;ı alman gemileri garbi 
Norveç limanlarına iÖnderilmiştir. 

(Başı 1. inci sayfada) 
miltteflkler elinde bulundUğUnu teyit et
mektedir. 

mayesinde taarruz etmektedirler. 
Almanlar çok tank 

kullanmaddar M üt tef ikler sıkı bir surette 
tutunuyorlar 

Pıırls, 27 a.a. - Fransız radyosu dün 
alqıam yaptığı tefsirlerde Calals'ye karşı 
doğrudan doğruya hlı; bir tehdit mevcut 
olmadıftnı ve bu ııchrln müttefik kuveUer 
tarafından sıkı bir surette tutulmakta ol -
duğunu sl:lylemlııtır. 

Bu radyo, İsviçre hududundan ve Sleg
!ried hattından çekerek alınanların §imale 
doğru takviye kıtaatı gl:lndcrdlklerlnt bil
dirmektedir. 

Parls, 27 a.a. - Havas ajanıı uat 14.10 
da, harekfit hakkında eu ma!Q.mat:ı ver -
mcktedir: 

Şimaldeki muharebelerin ısiddeti gene 
tezayiit etmiştir. Flandres muharebesi al
manlar için son derece çetin olmak ürere 
gittikçe büyük bir tcda füi muharebe ockli
ni alıyor. Almanlar müttefiklerin tevali e
den müdafaa hatlanru boğmak için, zayi~ 
tı hiç nazan itibara almaksızın, mutızzam 
insan ve malzeme kuvetleriyle hücum edi
yorlar. Alm.anlann esas gayrctler.i Lyı cep

hesi üzerinde sarfedilmcktedir. Valenci -
ennes bölgesinde de difer hücumlar olmuıı
tur. Fransızlar bunlan muvaffakiyetlc tar
dettiktcn sonra, kendiliklerinden bazı mev
kileri terketmiıılcrdir. 
Manş sahilinde dün öğleden sonra geç 

vakit Boulonge kalesi sukut etmiştir. Bu 
sabah Calais'nin frnnsızlar tarafından ho
nüz tutulma.kta oldutu teyit edilmektedir. 
Fransızlar, Somme'un bütiln imti.dadmca 
tathirat ameliyesine devam etmektedir. 
Argonnc'da bir fransız mukabil taarruzu, 
evclisi gun k:ı.ybedilen kü!jük araziyi geri 
almıştır. Bu esnada, almanlann bu bölgede 
harikuliide büyük zayiat verdikleri müp
hcde edilmiştir. 
Almanlar bir "intihar tabiyesi" 

kullanıyorlar 
Londra, 27 a.a. - Bu akııam fransız 

radyosunun mutessirl: Calals henüz eli
mizdedir, dedikten sonra ııunları ıııı.ve ey
lemektedir: 

Son ırtJnlerde cereyan eden muharebe -
ler alnın.nlann bl\yf.lk bir kayıtsızlıkla as
kerlf'rfnl ve malzemelerini israf ettikleri
ni r. rmektedir. Flandereslarda tatbik 
edill'D biye bir intihar mahiyetini almış
tır. Mllttcffklerln Valenclenncs mıntaka
sındaki taanı.ızları almıuı piyadesinin im
hası He nctlcclenmlııtlr. Almo.n tayyareleri 
tarafından Calals'yc yapılan bir tek taar
ruz esnasında topçu, hava di!l bataryala
rı ve mlltteflklerin avcı tayyareleri ~3 
dUşman tayyaresi düşUrmllşlerdir. 
/ngiliz cephesinde mühim hiç bir 

hücum ol.madı 
Londra, 27 a.a. - İngiliz umumi 

karargahının dün akşamki tebliği : 
Bugün ingiliz cephesi üzerine cid

di hiç bir hücum vuku bulmaını§tır. 

Düşman sol cenahımızdaki Belçika 
kuvetlerine §iddetli bir taarruz yap -
mış ve ingiliz kıtaatı müttefikleri -
ne yardımda bulunmuştur. 

Geri mıntakalarda kain tehirler ü
zerine §iddetli bombardımanlar yı\p -
tık. Son günlerdeki hadiseler ingiliz 
askerlerinin ne cesaretini ne de ıevk 
ve heyecanını müteessir etmemiştir. 
Bir tek tankımız düşmanın yedi zırh 
lı arabasını tahrip eylemittir. 

Müttefiklerin muvalfakiyetli 
bir mukabil taarruzu 

Londra, 27 a.n. - Umumi karargahın 

tebliği: 

Dıişman bugün İngiliz seferi kuvetleri -
nin cenahında bulunan fransız ve Belçika 
kuvetlerine ~iddetle taarruz etmiştir. İn
giliz piyadesi frnnsı! hücum arabaları ile 
birlikte muvaffakiyetle neticelenen bir mu
kabil taarruza geçmiştir. 

Şimalde mUtteflk kuvetıerin garbında.
ki vaziyetin aksine olarak alınanlar Cam
bral mıntakn.sındıı taarruz ederken cok 
tank kullanmamıelardır. 

Ö~ledcn eonrıı da devam eden muhare
be en ılddetll haddine gelmlı görUnUyor -
du. 

Somme'da fransız kıtalan mevzii hare -
kctlerlne milıait p.rtlarla devam etmişler
dir. Buradaki harekit beş gün evci nehri 
geçerek cenupta oldukça ilerllycn alman 
kıtalarınm tardedilmcsini istihdaf etmek -
tedir. Abbcvillc'den Prowıe mmtaka.sma 
kadar nchııin bütün mecrasında faaliyette 
bulunan fransız kıtalan dil$tll8ll müfreze -
lcrinin birçok mukavemet merkezlerini e
le geçirmişler ve bir kaç kasaba ve lı:ôprll 
başını zaptetmişlerdir. 

Alman taarruzu şiddetli•oldu 
Paris, 27 a.a. - Almanların bugün Bel

çika hatlarına yaphklan taarruzun pek şid
detli oldufu asker! fransız m;ıhfillerinde:n 
öğrenilmiıtir. 

Almanların şimal denizine doğru Ost.cn
de istikametinde kendilerine bu yol aç -
mıya teşebbüs ettikleri anlasılmaktadır. 

Bu mıntakada bazıları oldukça derin o -
lan bir çok kanalların mevcudiyeti bclçi
kalıların mukavemetine yardım etmektedir. 
Muharebenin birkaç gün daha sutmesi 
muhtemel oldufu söylenmektedir. 

/ngiliz mukabil hücumu 
Bug{lnUn en mllhlm hMleeııl Salnt-0-

mc.r'c birkaç kilometrelik mesafede bulu -
nan Alre - Sur - La - Lys clvanna yani Ca
lals'ye taarruz ve Dunkergue'e yakl~ma
~a tcşebüs eden motörlll alman kıtalarının 
cenahına lnglliz kıtalan taratındn.n yapı
lan şiddeUi mukabil taarruzdur. 

Bu mıntakada mUttctlklerln cenubuge.r
bl letikametindeki ileri hareketlerinin al
mıınlann sahile doğru yaptıklan tazyikin 
mlhv.erl tlzerfnde bir tesir husule getirdiği 
muhakkaktır. calııJs'nin ı,ılmalinde bilhas
sa Gravelines lsUkametlndekl mıntakada 
birçok kanallar vardır. 
Fransanın şimalinde vaziyet 
Londra, 27 a.a. - Roytcr: İyi haber a

lan Londra mahfillerinde bu gece hasıl o
lıın kanaate gl:lrc Fra.n.sa'nın ı,ıimalindeki 
vaziyetin vchamctl nrtmıetır. 

Son muharebeye dair 

Fransız gazelelernde 
görülen mülalea 

Paris, 27 a.a. - Matbuat hulisalan: 
Oeuvr.c gazetesi, mıittcfiklerin barbarlı

ğa karşı çektiği muazzam bir set olarak te
lakki ettiği Flandrcs muharebeleri, !jetin 
ve sıkı bir surette devam etmektedir. Kal
kınma hareketi gittikçe tebarüz ediyor. 
Bütün gazeteler bu cihet üzerinde ısrar et
mektedir. Ma:ımafih nazik harekatın idare-
sinin yüksek icı:ıb:ıtı münekkitleri ııuk!ita 

ve tavzih vcmıiye icbar etmektedir. 
Charles Mnuricc, Petit Puisicn gazete

sinde, fransız azminin, ilerde olduğu gibi 
geride de, nihai zafere varmak için geril -
mis bulunduğunu tebarüz ettirmektedir. 
Aynı gazetenin askeri muharriri artık uyu. 
malı: devrinin geçtiğini, herkesin kendini 
işe verdiğini söyllyerek Göbbels'in propa.. 
ga.nda !Aflarına kulak asmıyalım diyor. Al
manlar her halde Fransa'yı pek az tanıyor
lar. Paris ve Londra'da şa:ş'kınlık ve kor -
kunun h!il:üm sürdıiğünü iddia ediyorlar. 
Almanlar hayallerini hakikat olarak kabul 
ediyorlar. Hiç bir zaman fransız merkezi 
bu kadar soğukkanlılrk gostermemişt.ir. 

Bütün mahafilde tam bir sükftnct mevcut-

Belçik:ı'da İngiliz kuvetlcri, düşmanın tur. 
şiddetli bir to.arruzuna ka.rfı Bclç.ika ordu- General Duval, Le Joumal gazetesinde 
su ile birlikte çarpışmışlardır. İngiliz cep- daha ziyade Flandrcs muhsrebesinin takti
hesi eski vııziyetini muhafau etmektedir. ği ile meşgul olarak şunları yazmaktadır: 
Geri mıntakalar şiddetle bombardıman edil- Öyle görünfiyor ki, alman ilerleyişinin 
miştir. Hava dafi bataryalariyle cüzütam - ilk hızı, nihayet bulmıya yaklaşmıştır. 
larm otomatik sllfthları bir kaç düşman Fransız ve İngiliz ve Belçika orduları, al-
tayyaresi düşünnuşlerdir. manlara anudane ve mukemmclen mun!a-

/ ngiltere genel kurmay ikinci zam bir mukavemet gostermektedir. · ı · v • 1 Müttefiklerin almanlann gayretlerine 
reıs ıgı .. d'kl . k b h cd z 

L d 27 H rb
. N . . goster ı erı mu avemetten a s en, u-on ra, a.a. - a ıyc eznretının . , . . .. 

1 b. u · G ı H · bil .. k , rıch de Journal gazetesının muhnbırı olan ta e ı zerıne enera anıng yu er - .. .. . 
k,,_ h rb' iki · · l'ğ' . cd' I Georges Blum şoyle soylemcktcrlır: 
•mı a ıye ncı reıa ı ıne tayın ı - Al 1 • 1 da 

miştlr. ~n g~ete erı ve a m~ ~r~~ 

F ransı.z akıam tebliği 
Paris, 27 a.a. - 27 mayıs tarihli akşam 

tebliği: Şimalde alma.nlnr şimal denizi ile 
Menin mıntakası arasındaki Belçika ordu
sunun cephesine taarruz etmişlerdir. 

İngiliz kıtalan Airc - sur - la - Lys mın
takasında adeden üstün bir çok dıişmana 

muvaffakiyetle taarruz etmişlerdir. Som-
me'da hava kuvetlerinin müessir himayesi 
altında hareket eden kıtalamnız bazı mev
zi hareketleri parlak bir surette başarmış
lardır. 

Aisne'in şarkında diışman ısrarla taar -
ruz etmiştir. Evclki gece başhyan topçu 
ve piyade muhar.cbclerl günün biiyük bir 
kısmında devam etmiştir. Bu muharebe 
dilı;mana pahalıya mal olmuştur. Krtala -
nmız mevz.ilerinl muhafaza etmişlerdir. 

Saat 23.30 da vaziyet 
Paris, 27 a a. - Saat 23,30 da Havaıı ısu 

haberi veriyor: 
Aske:ı1 vaziyet hakkında öğleden sonra 

alınan malClmata göre, llğleden cvel vazi
yette bilytlk bir değişiklik olmamıı;tır. 

Lys mıntnkasında dlin bclçlkalılarn 
kat'§ı yapılan ve blltUn gecedevam eden al
man taarruzu bu sabah da devam etmletır. 
Almanlar burada birçok vasıtalarla hare
kete geçmielerdir. Almıınlar takriben 40 
kilometrelik bir cephede hiç durmadan 
bilyük insan kiltlelcri ile topçusunun h1 -

te$ekkullc~ı. zamanın lcabettırdığı nıkbın-

liği el~en bırakmamakla beraber, harbin na
zi kıtaatı tarafından kazanılmış olmıı.lct:ın 

uzak bulunduğunu, bu kıtaatın her yerde 
ve mütemadiyen çoğalmakta olan bir mu
kavemete maruz kaldığını • dik1tat, bunu 
söy!iycn Bcrlin'dir - tebarüz ettirmekte -
dir. 

B. Georges Blum, alman gazetelerinin 
makale ve tefsirlerinin şimdiye kadar ol
duğundan daha az mağrurane olduğunu ve 
alman yuksek kumanda heyetinin mıişkilla
tı birdenbire idrak etmiş gibi gorUndilğü.. 
nü de illi.ve etmektedir. 

B. Blum, devam ederek, elde edilebilen 
malumata nazaran, nıızi büyük erkli.ni har -
biyesinin muharebe meydanına elinde bu
lunan bütün fır'kalan etmı~ oldu(;u zanne
dildigini söylemektedir. 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesinde mUt
tefiklerin elde ettikleri en ku)uk muvaf -
fakiyetlerin, bütün ecnebi memleketler 
ıazctelcrinde büyük bir şevk ile yazılmnk
ta olduğuna n:ızan dikkati celbcdiyor. 
Oeuvre'iın diplomatik muharririne göre, bu 
hal, bütün memleketlerin hissiyatı hak'kın
da hiç bir euphe bırakmamaktadır. Muhar
rir, harbin neticesi hakkında kati müzaha
retlcrln belirmekte oldu(;unu da ilave •\
mekttdir. 
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Maliye Vekilinin hütçeYe dair • ıza 
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(Başı 1. inci sayfada) mumi muvazeneye dahil dairelerin 
kill §eraite rağmen hüktimetiniz, mem müşterek ihtiyaçları ve muhtelif yar
leketin her sahasındaki umumi katkın- dım karşılıkları olmak üzere maliye 
ma hızını milteessir etmeden ve vari- bütçesine 1.750.000 lira, dahiliye büt
dat menabiimizle mükelleflerin tedi- çesine 746.624 lira, sıhat ve içtimai 
ye kabiliyeti bakımından fazla bir taz muavenet bütçesine 555.324, adliye 
yika meydan vermeden yüksek mecli- bütçesine 401.000, iktısat bütçesine 
ae mütevazin bir biltçe takdim etmek 355 bin, ziraat bütçesine 334.000, ya-
imldlnını bulabilmiştir. pılması mukarrer nüfus sayımı mas-

M cural bütçe•i rafları için istatistik U. müdürlüğü 
1940 mali yılında umumi hizmetler bütçesine 237.000, ticaret bütçesine 

için aarfına mezuniyet istediğimiz tah 130.000 lira konulmuştur. 
aisatın yekt1nu 268.476.321 liradır. Hü- Matbuat U. Müdürlüğü bütçesine 
kümetçe yüksek meclise takdim edil- yapılmış olan 805.000 liralık zam rad
miş olan Iayihadaki yekun 262.312.140 yo, turizm ve istihbarat hizmetlerinin 
liradan ibaret idi ve Uiyihanın tanzi- bu umum müdürlükte toplanması do
mi sırasında alınmış olan 1939 yılı se- layısiyle mevzuubahs işlere müteallik 
kiz aylık tahsilat rakamlarına istina- olarak muhtelif bütçelerde mevcut 
den tespit edilmiş bulunuyordu. Büt- tahsisatın oraya naklinden ve posta 
çe encümenince yapılan tetkikat sıra- ve telgraf idaresinden devir alınan 
ıında elimizde nisan gayesi itibariyle radyo varidatı mukabilinde umumi 
11 aylık tahsilat rakamları mevcut bu- biitçeye yeniden tahsisat konulmuş 

Junduğundan varidat bütçesi bu mik- olmasından mütevellittir. 
tarlara göre gözden geçirilmiş ve ge- Bütçeye yalnız zaruri zamlar 
~en gün kabul buyurulan kanun ile yapılmı§tır 
Başvekalete 1 - anmış olan matbuat Yukarıda arzettiğim kısımlar hari-
umum müdürlüğünün hizmetleri ara- cinde kalan 1,381,000 küsur liralık tah
ıına alınan radyo işletme hasılatı da sisat da mevcut kanunlar icabı olarak 
ilave edilmek suretiyle varidat mu - tealllık ettiği tertiplere komılmak Ü· 
hammenatının umumi yekunu 268 mil- zere muhtelif bütçeler arasında tevzi 
yon 481 bin lira olarak tespit edilmiş· edilmiştir. 
tir. Masraf bütçesinde yapılan ilavelere 

Bütçenin hükümetçe tanzimi sıra· ve bunların nerelerden temin olundu-
11nda varidat muhammenatının müsa- ğuna dair olan yukarıki maruzatımdan 
adesizliği dolayısiyle muvakkaten te- çıkan umumi netice şudur ki, biraz 
hiri zaruri görülmüş veya bilahare zu- sonra temas edeceğim milli müdafaa 
hur etmiı olan mühim bazı hizmet ve ihtiyacı hariç olarak 1940 mali yılında 
ihtiyaçlara aradaki bu farkın tahsisi yeni ihtiyaçlar için kabul eciilen zam
yolunda hükUmet tarafından encüme- !ar ancak zaruri hizmetlere inhisar et
ne vaki olan maruzat, encümence na- miş ve bu zamların mümkün olduğu 
zarı dikkate alınarak bunlardan şaya· kadar bütçe içinde diğer hizmetlerden 
nı kabul görlilenler 'taalluk ettiği büt- yapılacak tasarruflarla kapatılması e
çelere ilave edilmiş ve bu Jayihalarla sası takip edilerek bu suretle, umumi 
birlikte masraf bütçesi yekunu yukar- yekunda mühim bir fark tevlit etme
da arzettiğim gibi 268.476.321 liraya den birçok yeni ve zaruri ihtiyaçların 
varmıştır. Bu miktarın 1939 bütçesi- karşılanması temin olunmuştur. 
ne nazaran fazlası 7 milyon 412 bin Masraf bütçesi hakkındaki maruza
liradan ibaret olmakla beraber 1940 se- tım bundan ibarettir. Varidat tahmin
nesinde muhtelif devairin yeni biz - }erimizin izahına geçmeden evel yük
metleri ve ihtiyaçları için ilaveten te- sek meclise ayrıca takdim edilmiş olan 
min edilmiş olan tahsisat 32.981.000 li- fevkalade tahsisat lfiyihasının esasla-
raya baliğ olmaktadır. rını da hülasatan arzedeceğim. 

Mcuralların tevzi tarzı 1940 mali yılı için tasvibinize arzet-
Bunun ne suretle temin ve nerelere tiğimiz fevkalade programın yekiınti 

tevzi edilmiş olduğunu aşağıda arze- 109,922,000 liraya baliğ olmaktadır. 
deyim: Derhal tasrih eyHyelim ki bu yeku -

Biraz eve] işaret ettiğim gibi umu- nun 72,800,000 lirnsı, yani üçte ikisi 
mi yekunda esasen 7.412.129 liralık milli müdafaa hizmetlerine tahsis e -
bir fazlalık vardır. Buna ilaveten mil- dilmiştir. Bu suretle 1940 mali yılı i
U müdafaa ve dUyunuumumiye gibi, çin adi bütçede ve fevkalade program-
hizmetin mahiyeti itibariyle tasarru- da sırf milli müdafaaya ayrılan tahsi
fa mütehammil olmıyan bütçeler ha- satın umumi yekunu 150 milyon lirayı 
riç olarak diğer bütün devair bütçele- geçmektedir. 
rinden ve 1939 yekunu üzerinden yüz- Bu mikdar, normal zamanlara ait se
de 10 nispetinde tenzilat yapılmak su- nelik daimi ihtiyaçların adi bütçe ile, 
retiyle 10.357.000 lira elde edilmiştir. ve bugünkü umumi vaziyet icabı 
Diğer taraftan iki sene evel milli mil- olarak alınmasına lüzum görülen istis
dafaa hizmetleri için kanunu mahsus- nai ve muvakkat tedbirlerin istilzam 
la kabul buyurmuş olduğunuz 125 mil ettiği sarfiyatın da fevkatade tahsi -
yon liralık programın karşılığı olarak satla karşılanması esasına göre tespit 
1939 bütçesine 15 milyon lira konul- ve tefrik edilmiştir. Maanıafih umumi 
muştur. Mahiyeti itibariyle zaten fev- hizmetler arasında milli mt lafaaya 
kalade ve muvakkat olan bu progra· ayrılan mevkiin ehemiyetini, yalnız 
mın gelecek senelere ait taksitleri bir senelik ihtiyaçlar için bütçeye ko
tedricen azalmakta olduktan başka bu nulmuş olan tahsisat yekununa göre 
kanuna müsteniden aktedilen muka- ölçmenin bu hususta tam bir fikir ver
velelerin btiyük bir kısmı son hadisat meğe kafi gelmiyeceğini de bilvesile 
dolayısiyle esasen tatbik kabiliyetini tebarüz ettirmek isterim. 
kaybctmi~ olduğundan filen tedıyesi Muhtelif kanunların verdiği gelecek 
icabedecek mebaliğ ihtiyaca göre fev- yıllara geçici teahhüt selfihiyetlerine 
kalade tahsisatla temin edilmek üzere, müstenit muayyen programları ve ha· 
arzettiğim 15 milyon liralık karşılığın riçten temin olunan teslihat kredile • 
adi bütçe haricinde bırakılması daha rini de hesaba katmak lazım gelir Bun 
muvafık görUlmüştür. İşte arzettiğim !ardan bir kısım taksitleri, 1940 senep 
suretlerle ve bütçe encümenince yapı- sinde ödenecek olan ve halen tatbiki 
lan tetkikat neticesinde muhtelif büt- devam eden teslihat programları şun
çelerden tasarruf suretiyle ceman lardır : 
32.981.000 lira temin edilmiş ve şu yol- 2425 sayılı kanuna müstenit 49 mil-
da tevzi olunmuştur: yon 500,000 liralık, 

17.597.000 lira düyunuumumiye büt- 2980 sayılı kanuna müstenit 67 mil-
çesine ilave edilmiştir. Bunun 13 mil- yon liralık, 
yon lirası İngiltere ve Fransa'dan te- 3395 sayılı kanuna müstenit 125 mil-
min olunan 25 milyon sterlinglik tes- yon 500,000 liralık. 
lihat ve 15 milyon sterlinglik altın is- Bundan maada biri 6 milyon ve di
tikrazlariyle klering bakayasını tasfi- ğeri 25 milyon sterlingli~ iki teslihat 
yeye muhassas istikrazların ve 10 mil- kredisi de ayrıca temin edilmiştir. 
yon sterlinglik ticari malzeme kredi- Bu mevzu üzerindeki maruz.atımı ta· 

de inşaatma devam edilmektedir. münhasıran demiryollar inşaat mas- ı kalkınmanın başlıca mesnedi olan su hemen her yerde istihsalitı 
Geçenlerde kabul buyurduğunuz bir raflarını ve milli müdafaanın adi hiz- işleri muayyen bir program dahilinde ması, sigorta ve navlun bC 

kanuna göre Elfizığ'dan başlaması ka- metler haricindeki munzam ihtiyaçla- siiratle inldşaf etmektedir. Büyük su yükselmesi, fiyatların art 
rarlaştırılan Van hattının da sene için- rını karşılamak üzere muayyen kanun- işleri için yüksek meclisin kabul bu - sebepleriyle bazı mevat 1 

de inşaatına başlanacaktır. Gene bu larla kabul buyurduğunuz hususi sela· yurdugu 31 milyonluk kanuna müste- men'i ve bazılarının rnusaa 
yıl içinde açılan Sıvas atelyesinin, hiyetlere müsteniden temini iktıza e- ı niden beş senelik proğrama dahil hav-, tutulması velhasıl her tara! 
memleketin münakalat sahasındaki ih- den varidattır ki bugün kadar verilen zalarda halen teahhüde bağlanarak tat- ekonomisinin icaplarına u. 
tiyaçlarını karşılamak hususunda haiz fevkallide tahsisatın birinci kısım fev- bikatına geçilmiş olan işlerin tutarı 22 rarı karşısında önümüzdelc1 

olduğu büyük ehemiyete işaret ederek kinde kalan ve bu yolda temini muk- milyon lirayı bulmaktadır. Etüdleri da da bu tenezzülün devamı 
demiryollara ait maruzatımı biti rece- tazi olan miktarı 111.582.000 liraya ba- tamamlanarak projeleri hazırlanmış ve edilmesi zaruri görülm ·:ş. \ 
ğiın. liğ olmaktadır. Görülüyor ki fevkal- eksiltmeğe konulabilecek vaziyete ge- 1940 varidatına olan tesirı 

Fevkalade tahsisat programında, E- fide tahsisat karşılıklarının yüzde 56 sı tirilmiş olanlar da 4 milyon liraya ba- rimizde nazarı itibare aıın1111 
dirne asfalt yolu ile Trakya'da yapıla- istisnai mahiyette olmıyan daimi ola- liğ olmaktadır. 5 senelik proğram tat- sebepledir ki, hükümctçe alı 
cak muhtelif yol inşaatına ve Tunceli rak kabili istimal bulunan menabiden bikatının ilk kısmı tamamlanmış ve iş- ruf tedbirlerine rağmen biitÇ 
mıntakasındaki ıslahat ve imar işleri- temin edilebilecek vaziyettedir. letmeğe açılmıştır; Ayrıca hususi ka- zini için bazı vergilere zaın. ıı 
ne sarfedilmek üzere nafıa vekaleti Dört senedenberi kabul buyurmuş nunlarla verilmiş olan selahiyetlere nı ve bazı mevaddın istihlak 
kısmına ayrıca 2.931.000 lira konul- olduğunuz fevkalfide tahsisatın en mü- müsteniden küçük Menderes havzası ne tabi tutulmak suretiyle 
muştur. him ve hayati sahalarda memleketi teç ile Bursa ovasında yapılmış olan islah te olduğumuz fevkalade 

Erzincan zelzele mıntakasının umu- hiz etmek hususunda ne kadar miies- ameliyatına ait tesisat da tamamlan - ]arın zaruri kıldığı bir f 
mi kalkınma faaliyetini kolaylaştır- sir ve faydalı neticeler verdiğini iz:ı l mış ve işletmeğe açılmıştır. vatandaşları davet etmek ıııt' 
mak için muhtelif ihtiyaçlara sarfe- lüzum görmüyorum. Bu sayede yapıl- Bütçenin masraf kısmı ile alakadar hasıl olmuştur. Mamafih §11 • 

dllmek üzere şimdilik 5 milyon lira . mış olan işler, gerek siyasi gerek iktı- maruzatımı son iki mali sene hazine derhal arzedeyim ki bu yeııı 
konulmuştur. sadi bakımdan bugünkü buhranlı dev- hesabı umumileri arasında bir muka- ihdaslarla da büyük bir eb 

Kızılay kurumu tarafından işletilen reyi daha geniş bir hazırlık içinde ve yese yapmak suretiyle bitireceğim. göz önünde tuttıtğumuz bat11 

maske fabrikası imalatı, iskan işleri ve daha büyük bir emniyetle karşılamak Rakamların mukayesesine geçmeden vergi tahfiflerinde birinci b 
Ankara Tıp fakültesi inşaatı için sı- imkanını vermektedir. Büyük Mecli- evel şu ciheti arzedeyim ki, hazine he- olan müstahsilleri milmkiitl 
hat ve içtimai muavenet vekaleti kıs- sin zamanında almış olduğu basiretli sabı umumisinin Yüksek Meclise tak- kadar mükellefiyet harici 
mına ceman 4 milyon lira konulduğu tedbirlerin neticesi olan bu vaziyeti dimi için kanunen verilen müddet. veya bunlara asgari derece t 
gibi petrol sondajlarında elde ettiği tebarüz ettirmeği bir vazife bilirim. mali yılın hitamından itibaren 17 ay cak mevzular dahilinde kalıtı• 
son muvaffakiyetle, devamlı mesaisi- Fevkalade tahsisat projesi hakkın- olduğu halde 1938 mali yılı hesabı u- tur. 
nin kıymetli neticelerinden birini da- daki maruzatım bundan ibarettir. Sim- mumisi muayyen olan müddetten 8 ay Vergi tahsiliitı mem 
ha gördüğümüz Maden tetkik ve ara- di sanayi, maadin ve su işleri gibi kar- evel tanzim ve takdim edilmiş bulun- vericidir 

1 ma enstitüsü ihtiyaçları için 2.500.000 şılıkları umumi muvazene haricinde maktadır. Dahili vergilerimizin 
lira, Ereğli kömür havzasının birleşti- hususi kredilerle temin olunan bazı 1937 senesinde bütçeden ve fevkal- fevkalade ahvalin tesiri 
rilmesi hakkındaki kanun mucibince hizmetlere dair maruzatta bulunaca - fide menbalardan (314.1) milyon lira • et men §ayanı memnunıY jf 
yapılacak tediyat için de 1.200.000 li- ğım: tahsil ve (287.4) milyon lira tediye e· §af ıeyri takip etmekted 
ra ayrılmıştır. Sanayi işleri: dilmiştir ki, aradaki fark (26.7) mil- zanç, smai müesseseler~ 
Şarktan baslamak üzere ihtiyaca gö- Geren sene kabul buyurmuş oldugwu- yon liradan ibarettir. Bundan, sene so- · · b wd k m• e· .. vergııı, ug ayı oru ,. 11 re tedricen yaptırılacak hükümet ko- nuz bir kanunla Sümer Bank'ın ser - nuncla bütçe emanetine alınmak sure- gilerde ehemiyctli tezafll 

nakları için 5 milyon liray.a kadar ta- mayesi ıoo milyon liraya iblfiğ edilmiş tiyle ertesi seneye borç olarak devre- dedilmi~tir. d• 
ahhüde girişmeğe mezunıyet veren bulunmaktadır. Avrupa'nın halihazır dilen 16 milyon lira indirilirse hesap Diğer vergilerimizde 
kanun karşılığı olarak da 1.000.000 lira vaziyeti 1939 proğramına dahil bir kı- devresi (10.i) milyon liralık bir fazla miyetle bir artı§ mü§ab 
konulmuştur. sım tesis, tadil ve tevsilerin tahakku- ile kapanmış demektir. mektedir. 

Fevkalade tahsisatın karşılığı kuna imkan vermemiş olmakla beraber 1938 senesinde ise gene bütçeden ve Bu suretle gümrüklerde .ıı 
Önümüzdeki seneye ait fevkalade sanayi programlarının tatbikatı mem- fevkalade membalardan (322.9) mil- fında hasıl olduğunu detnıtl ~ 

tahsisat layihasının esasları bunlardan nuniyet verecek şekilde inkişaf etmek· yon lira tahsil ve (296.2) milyon lira ğim noksanın 14.000.000 ura\ 
ibarettir. Bu tahsisatın karşılığı yük- tedir. Kısmen işlemeğe başlamış olan tediye edilmiştir, aradaki fark (26.7) miktarı bununla telafi edileb 
sek Meclise ayrıca takdim edilmiş o- Karabük demir ve çelik fabrikalarının milyon liradan ibaret olup bundan se- Mali kanunlarımızı mernlt 
lan bir kanun Jayıhasiyle akdine me- bütün işletme üniteleri 1940 da faali - ne sonunda bütçe emanetine alınmış sadi bünyesiyle tamamen aheıı 
zuniyet istediğimiz muvakkat mahi- yete geçece.ktir. İkinci kağıt, karton olan 14.9 milyon lira tenzil edilince şekilde tedvin hususunda ytıtc 
yette bir istikrazla temin olunacaktır. ve sellüloz fabrikalarının da 1940 da hesap devresinin bir evelki (10.7) mil- !isi daima gösterdiği isabeti. 
Merkez Bankasından yapılacak olan işletmeğe açılmasına ve Sivas çimento, yon liraya mukabil (11.8) milyon lira- bir kere daha teyit etmektedıt 
bu istikraz altın terhini suretiyle te- klor, hamızı kibrit ve süper fosfat fab- !ık bir fazla ile kapandığı görüliir~ Bu 1940 yılı hayvan sayırrıınıtl 
min edilecek, ve karşılık nisbeti yüz- rikalaı ı tesislerinin de ikmaline çalı- netice Yüksek Meclisin üzerinde da- leri, yurdumuzun muhtelif ıııı 
de 30 un fevkind"e kalmak şartiyle bu şılmaktadır. ima hassasiyetle durduğu bütçe vazi- rında vukua gelen zelzeleterit1 
altınlar mukabilinde icabı halinde Gerek Sümer Bank'la diğer devlet yetimizde tatbikatın senelerdenheri kınlarının yaptığı tahribata~ 
Bankaya emisyon selahiyeti verilecek- teşekkülleri tarafından kurulan, gerek olduğu gibi tahminlerimizdeki isabe- !arının şiddetine rağmen )18 

tir. Şu ciheti derhal arzedeyim ki ya- hususi teşebbüsler sayesinde meydana ti bir kere daha teyit etmek ve tahsi- ğımızın şimdiye kadar olduğıl 
pılacak istikraz hazinece, fevkatade gelen sanayi tesisatımızın memleket ı lfit fazlası şeklinde olan aradaki fark sene de inkişaf halinde buıııtı 
tahsisatın aarfına lüzum hasıl olduk- iktisadi hayaumız:daki musbet tesir • , da bütçe muvazenesini ve devletin ma- göstermiştir. Geçen seneki si 
ça tedricen istimal edileceği gibi ban- lcri bilhassa şimdiki fevkalade ahval li vaziyetini takviye eylemek itibariy- ticelerine göre koyunlarda y 
kada ancak mevcut menabiin müsa • karşısında kendini göstermekte geçik-

1

1 le kayıt ve işaret edilmeğe değer. rım derecesinde bir noksanlı~., 
adesizliği halinde ve bu halin istilzam memiştir: Sınai istihsalatımız cümhu- N k 't . ( masına rağmen heyeti umuıtl1\ 
ettiği derecede emisyon selahiyetini riyet devrinden evelki vaziyetinde kal- a ı vazıye ı: riyle yeni sene sayımında 4Sl 
kullanacaktır. Fevkalfide halin zail ol- saydı bu gibi fevkalfide ahvalin mem - Vezne ve banka mevcutları ile yol- miktarında bir fazlalık tesbit e 
masını müteakip bu istikrazın itfasına lekette tevlit etmesi muhakkak olan daki paralardan mürekkep olarak 1938 tir. Bu suretle 1938 yılında 
başlanacak ve bankaya verilen muvak- buhranların derecesini tahmin etmek mali yılında 1 haziran 1939 tarihine tahfiflerden mütevellit vergi 11, 

kat selfihiyet de kalkmış olacaktır. müşkil değildir. Bu mevzuda uzun u- devrolunan miktar (45.7) milyon lira- nın telfifi edilen kısmı bu s,eıı 
Fevkalf.de tahsisat mevzuuna temas zadıye söz söylemek ve bilhassa birçok dır. Sene nihayetinde bütçe emanetine yi bulmuştur. Varidat kanunlar 

etmişken, şimdiye kadar muhtelif ka- rakkamlar z'ikretmek mümkün olmakla alınmış olduğunu arzettiğim (14.9) zerinde verginin verimini ' 
nunlarla verilmiş olan bu yoldaki tah- beraber yüksek meclisi bunlarla yor - milyon lira ile fevkalfide tahsisat kar- ve vergi zayiatını önliyecek• • 
sisatın ve karşılıklarının son vaziye- mak istemem, yalnız şu kadarını arze- şılıklarından ertesi seneye devredil- manda mükellefler için kol•' 
tine dair toplu bir şekilde malümat ar- deyim ki, memleketin umumi imalatı- miş (15.8) milyon lira bundan tenzil min edece~ mesaiye devaın t ~ 
zetmeği faydalı gördüm: mallım oldu- nın senelik kıymeti daha 1927 senesin- edilirse 1939 yılına devredilen kabili Bu cümleden olarak, yuıcse 
ğu üzere adi bütçede devamlı olarak de 32 milyon liradan ibaret iken 1938 istimal nakit mevcudunun 15 milyon runuza bu sene iki kanun 
yer alması bahis mevzuu olmıyan hu- senesinde bu mikdar 277 milyon liraya liradan ibaret olduğu anlaşılır ki, bu takdim edilmiş idi. Birincisı. 
susi mahiyeti haiz bazı masrafların varmıştır. Bu rakkamda teşviki sanayi rakam nakid vaziyetimizin şayanı vergisi kanununda yapılaca!< 
toplu bir program dahilinde fevkalfi· kanunundan istifade etmiyen müesse- memnuniyet halde devam etmekte ol- dilat ve ıslahata ait olup geÇ 
de tahsisatla idaresi usulü 1936 mali selerle el ve ev sanatlarının istihsalfitı duğunu gösterir. yüksek meclisçe kabul buf' 
yılında başlamıştır. O zamandanber_i, dahil değildir. t 
muhtelif kanunlarla sarfına mezunı- Milli müdafaa ihtiyaçları için dev - Varidat bütçeıi u~uamele vergisine teaJlı.ı1' ~ 
yet vermiş olduğunuz fevkalade ta~- Jetçe tesis edilmiş ve bir sözle itimat 1940 mali yılı bütçemizin varidat kinci layiha dahi 1934 denbC 
sisatın umumi yekunu 24ı.95t.OOO lı- ve iftihar edilecek hale gelmiş olan as- kısmı (268.481.000) lira olarak tahmin addit tadillere uğramış ol~tl 
raya baliğ olmaktadır. keri fabrikaları da gözönüne alırsak edilmiş bulunmaktadır. Masraf kısmı- kanunun yerine kaim otac~~ 

Buna, umumi bir program şeklinde memleket iktisadi bünyesindeki hayır- na ait izahat meyanında arzettiğim senelik tatbikatın gösterdiği 
olmıyarak müteferrik kanunlarla 1934 1 b' . 'k kk . f t 
ve 

1935 
senelerinde sarfına mezuniyet ı ve liyük değişıklı ha ında bir fı- veçhile hükümet tarafından Yüksek lerin ve muhtelif miikelle 

vermiş olduğunuz 
14

.180.000 lira ilave kir edinmek mümkün olur. Meclise takdim edilmiş olan layıhada- üzerinde yapılan tetkiklerin ıı'J 
edilirse 256.13 ı.ooo lira eder. Bu mik- Mağden i~leri: ki tahminde, 1939 mali yılı 8 aylık tah- olan bu layiha münhasıran'~ 

. h" ':t silat rakamlarına istinat edilmiş idi. üzerine menfi tesirler icra 
tarın, tahsis edildiği muhtelıf ızmet- ·ıı 
ler arasında sureti tefriki şudur: Madenlerimizin tesisat ve işletme - Bütçe encümeninde tetkik ve müzake- karane çalışan müesseselerı f 

lerine ait programların tatbikine de - re edilirken elimizde nisan gayesi iti- tini işkal ederek birçok haklı 1 
Lira vam edilmektedir. Kömür istihsaHitı - bariyle 11 aylık tahsilat miktarları leri davet eden vergi kaçakçı., 

147 924 000 Milli müdafaaya taallt1k et" · · ta · t .. · · 1 mevcut bıılundu~undan, varı'dat mu- ve muvazaaları bertaraf ede eden muhtelif hizmetlere mızı nzım ve evsıı ıçın a ınmasını 6 dt 
lüzumlu gördüg'Tümüz tedbirler cümle- hammenatı bu miktarlara göre eneli- sayede vergilerin verimini , 

49.211.000 Demiryolları inşaat mas- dıf sinden olarak şimdiye kadar mütefer- mence yeniden gözden geçirilmiş ve cak ıslahatı ihtiva etmekte ·kıl 
raflarına rı 11 

18
.
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.
000 

Muhtelif nafıa ve imar rik ve birbirleriyle mütedahil bir tarz- bu yekuna varılmıştır. müzakeresine başlanmış ~la Jel 

sinin faiz ve amortismanları karşılığı- marnlamak için şu ciheti de kaydede-
20

.785.000 
dır. Bakiyesi de birkaç gün evci ka· yim ki umumi hizmetlerin her sahasın-

işlerine 
Maadin ve sanayi tesisa
tı, deniz ve hava nakliya
tı gibi iktısadi ve ticari 
ihtiyaçlara 

da fenni ve iktisadi icaplara uyrnıyan Varidat bütçesine dair vereceğim i- hanın da yüksek meclisın f1 
istihsal sistemine nihayet vermek üze- zahat, senelerdenberi tabii telakki e- tetkikleri ve isab.etli kar~rl~ıe· 
re havzanın tevhidine imkan verecek dilebilecek bir devamlılık gösteren iki cesinde alacağı nihai şekıl 0 
kanun Hlyihası geçen gün yüksek mec- noktada, Yiiksek Meclisin dinlcmeğe usuJlerimizde daima yüksele 0 
lisce kabul edilmiştir. Diğer taraftan alışkın olmadığı mahiyette olacaktır. lerinize göre yapılagelmekte bir 
havzanın geniş mikyastaki istihsala • Birinci nokta, senelerdenberi mali yılı lahatın yeni ve çok faydall 
tına esas olan büyük elektrik santra - mühim varidat fazlalariyle kapattığı- olacağına şüphe yoktur. 

hul buyurduğunuz kanun mucibince da mesaimizin istikametini tespit eder 
eski tekaüt ve yetim maaşlarına yapıl- ken bu istikametin milli müdafaa hiz-
maaı mukarrer zamları ve mevcut ka· metleriyle olan alaka ve irtibatını da-

11
.
895

.000 
nunlardan ve mukavelelerden doğan ima göz önünde bulundurmaktayız. 
muhtelif devlet borçlarını karşılamak Fevkalade tahsisatın 20,491,000 lirası 
Uzere muhtelif tertiplere konulmuş - demiryolları inşaat inhtiyaçlarına tef-

k 
.. 5.123.000 

tur. rik edilmiştir. Mevcut anumına mus-
3.107.875 lira maarif bütçesine ilave teniden Sivas - Erzurum istikrazının 

edilmiştir. Memleketin her tarafında önümüzdeki sene çıkarılacak son tran· 
ğ . b k 'l 2.730.000 ve her sınıf halk arasında gördüğü rağ şının temin edece ı 5 uçu mı yon 

bet ve ataka ile mütenasip olan inki- lira da buna ilave edilecektir. 

Sıhat ve içtimai muave • 
net işlerine, - iskan ve 
tıp fakültesi -
Maarif hizmetlerine -
:fakülteler ve mektepler 
inşaatı -
Zirai mevzulara - yaş ve 
kuru meyva ıstahı prog-
ramı-

taf seyrini takip etmekte olan maarif Demiryolunun Erzurum'a varmış ol-
hizmetlerine ayrılan bu tahsisata, ge· ması senelerdenberi muayyen bir prog Karşılıklarına gelince, muhtelif me
çenlerde kabul buyurduğunuz ve ehe- ram altında devam eden ve birçok müş nabiden temin edilmekte olan bu kar
miyeti üzerinde tevakkuf etmeyi zait killata rağmen mühim hedeflerden bi- şılıkları iki kısma ayırmak IAzımdır. 
gördüğüm köy enstitüleri kanununun rine daha ulaşmış olan demiryolu in- Birinci kısım, ya. madeni paralar 
tatbik masrafları da dahildir. l}aat siyasetinin yeni bir muvaffakiye- darbiyatından elde edilen mebaliğ gi-

Milli müdafaa hizmetlerinden adi tidir. Gerek mali gerek teknik bakım- bi kati olarak devlet varidatı arasına 
biitçe dahilinde karşılanması icabede· tarından memleketin sırf kendi mena· giren veya, bankalar kanunu, merkez 
cek mahiyette olanlar için bir milyon biine, kendi vesaitine ve kendi kabili · kankası kanunu gibi bazı kanunların 
866 bin lira ilave edilmiş. bilhassa şo· yetlerine istnat eden bu muvaffakiyet. esaslı hükümlerine müsteniden hazi
ıe ve köprüler inşaatına tahsis edil- bihakkin iftihar edilmeğe değer. Hat- nece avans ve kısa vadeli istikraz ma
mek üzere Nafıa biitçesine 1.718.839, tın Erzurum'dan Uzunahmet'lere ka - hiyetinde daimi olarak istifade edile
memleketin dahili emniyet ve asayiş dar olan kısmının da ihalesi yapılmış- bilen menabidir ki bu kısımdan temini 
hizmetleri için jandarma ve emniyet tır. Diyarbıakır'dan Irak'a doğru giden mümkün olan varidat 144.549.000 lira
bUtçelcrine 1.993.000, kısmı azamı u· hattın t.esbit olunan program dahilin- ya bali! ol.maktadır. lkincl kmm, 

lının tesisine başlanmıştır. mız halde bu sene tahsilat miktarında 

Bakır, krom ve diğe.r madenlerimi -
zin tesis ve işletmeleri inkişaflı sey -
rini muhafaza etmektedir. Elyevm iş
lemekte olan Ergani ve Kuvarsan 
havzalarından 1939 takvim senesinde 
6,330 ton raddesinde bakır, ve 192,842 
küsur ton krom istihsal ve dı~ piyasa
ya ihraç olunmuıJtur. Ehemiyetli ikin
ci bir bakır havzamız olan Murğul ma
deninin işlemesi için icap eden tesi -
satın ikmaline çalışılmaktadır. 

Beşiri'de bulunan petrol madeni üze 
rinde tetkikata devam edilmektedir. 
Maden işlerine ait maruzatım arasın
da petrol tesis ve jşletmesine de ehe
miyetli bir yer ayırmak zamanının pek 
yakında gelmiş olacağını ümit ve tah
min ederim. 

Su iflerit 
Memleketimizde zira! vı iktlaadi 

muhammenata nazaran ehemiyetli bir 
noksan bulunması, ikinci nokta da 
lıütçe imkanlarının azami müsaadesi 
nisbetinde vergi tahfiflerine gitmek 
prensipimiz olduğu halde bu sene bir 
kısım vergilere bazı zamlar teklif e
dilmiş olmasıdır. 

Dokuz aydanbui devam etmekte o
lan Avrupa harbi tabii olarak beynel
milel mübadele hacmini daraltmış ve 
bunun neticeıi gümrüklerde tahsil o
lunan varidatımızda ehemiyetli bir te
nezzül husulüne selıeuiyet vermiştir. 

Mali yılın ilk iiç ayında bir buçuk mil 
yon lirayı mütecaviz bir fazlalık te
min eden bu varidatımız eylül ayın
dan itibaren son 8 aylık devre içinde 
(21.355.000) liralık bir tenezzüle m!
ruz kalmıştır. TenezzUl niıpeti har -
bin ilk aylarındakine nazaran billha· 
re biraz hafiflcmiı olmakla beraber 

Hazine vaziyeti: 1 
H 

. . . • ... ., 
azıne vazıyetımıı: ... 

beri devam eden intiı't 
sağlamlığını muhafa:zıt ;iİ 
dir. Bu sayededir ki, t\, 
ve şeraite göre mütevaı;9 
tanzim edilmiş olan t9 ıı< 
sinin tatbikatı, dünya b~d't 
tevlit ettiği mühim "'aflrı'iJ 
sanlığma rağmen fazla p 
olmamıı düzgün öderııe p 
miz bozulmamıştır. Bıl 
daima bağlı kalacağı:ı· dİft 
Teahlıütlere sndakatın. te rıı 

ki imizamm devlet maJiyeS',ıtl 
. rıe 

rını kııvetlendirmck '"e bın /I 
• h. ı . " . c:art 

mı ızmet erın en mussıt ~ Jcİ 

sım temin etmek hususurı~~t 
yetini hiçbir zaman göz örıtı1,, C 

mamaktayız. Bu sayede de" g 
lerinı ve hazine bono/arırı' .l 

( Soaq 6, ıncı •ıy/ıd• 



.. nkü umumi vaziyet 

uı;us 

Roma'dı talebeler 
''harp I,, nldalarlle 
nümayiı yaptılar 

(Baıı 1. inci ,.ylada) 
mana kartı mücadele etmekte olan 
Hitler'in kahraman Almanyaıının ya
nıdır." 

Havalarda muharebeler 
devam ediyor 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 
müılerdir. Belç.ikada alımn1arm elinde blı
lunan hava meydantan da te9irli bir n -
rette bombaırdıman edilmlıtlr. 

Belçika'da asker nakleden bir çok tren 
mebzul bir ıurette bom:bardnnan edilmiı ve 
mühim buarata utrattlmııtrr. Şurası kati-

rik etmlttir. 
Laurent Eynac, diltman tayyarele • 

rlni diltürmtıı ve bu iti gördilkten 
sonra dönmtlt olan pilotlarla usun 
müddet göriipnUftür. Nazır polon • 
yalı avcı tayyarelerinden mürekkep 
bir grupu da ziyaret etmiıtir. 

-ı-

( __ R A_o_v_o__,) 
TURK!YE 

--( Radyo Dl!Uzyon Postaları ı -
TURKIYE Radyosu - ANKARA Hndyosu 

m. 1648 
31.70 m. 
19.76 m. 

( Dalga Uzunlugu ı 
182 Kcıı /120 Kw 

946[> Kes./ 20 Kw ı · A P. 
1619:i Kes / 20 Kw T A Q. 

SALI 28-5-H!40 

12.30 Program ve memleket s ınt ayn 
12.36 Ajana ve meteoroloji hnb rlerl 
12.:50 MÜZİK : 

rü ferdi taf ailat ve hamaset hikl· 
yeleriyle titirilen alman tebliiin· 
den anladığonız mi.na ıudur: al· 
man taarruzu birçok yerlerde 
durdurulmuıtur. Franaız Batku· 
mandanı general Weygand'm bir 
bombardıman tayyareıiyle, Belçi
ka araziıine kadar gidip vaziyeti 
yakmdan görmeie kalkmaamdan 
da bunu iatidlal ediyoruz. 

Harp mi, ~h mu? yette söylenebilir ki, birçok va.aondan mıı-
Roma, 27 LL - Harp mi, ıulh mu? tqekkil asker yiildii bir tren tamamen im

meseleai Roma'da herkesin batlıca ha edilmiı ve almanlara mühim n7fat ver

dütüncesini teıkil etmektedir. Termo- dir.itmiıtir. 
metronun tUbü içindeki civa sütunu- Diğer bir filotilllnm raponmdan da. ini 

F rannz tayyarelerinin laaliyeti 
İngiliz ve fransız mütevasaıt bom

bardıman tayyareleri, gece ve ·gündüz 
yaptıkları hilcumlarda, düpnanın zırh 
1ı vasıtaları, mühimmat depoları ve 
topçuları üzerinde muvaffakiyetli 
bombardımanlar yapmı1lardır. Bu tay 
yarelerden dördü dönmemittir. Per
ıembe günü dönmemit olarak kayde
dilen 4 avcı tayyaremiz, salimen Fran
sadaki üslerine dönmüılerdir. 

Çalanlar: Cevdet Çağla, Fahire Fer
aaıı. Fahri Kopuz, Refik Ferııan. 
l - Okuyn: Melek Tokgöz. 
1 - Rl!at bey - Hicaz ıarkı - GUI§ n1 

hüsnüne kimler varıyor. 
2-Ahmet Rasim - Hicaz ıarkı - C81l 

hasta gönW 

Umumi Yaıiyet 

baskına uğratılan uzun bir alınan motörize 
?~n, har~eti~ ~Içalıp. ~kselmeaiyle kolunun tamamen imha edildili bildiril -
ınıp çıktıgı gıbı gergınlık de zaman mektedir. 
zaman azalıp 5?~almaktadır: Gazete- Muvallakiyetli bombardımanlar 
lerde alevlendırıcı makalelerın çıkma- Hava itleri :nezaretinin istihbarat ıer -
sına, veya cuma günkU Kont Ciano- visi, 26 mayıı akpmı apiıdaki bülteni 
nun Arnavutluk iıçilerine hitaben söy MŞretmiıtir: 

8 - Bedriye Hoıgör - Hicaz ıarkı • 
ı.ıumtezlç aşkınla 

' - Fahri Kopuz - Hicaz ıarkı -~ 
har olsa ç mcnzar olsa 

il. - Okuyan: Sadi Hoıseıı 

H arp hakkmda aldıinnız ha· 
1 - Cevdet Çağla - Keman t.aıuılnıl 
2 - Sedat öztoprak - HUzzam şarkı • 

Cefayı hlcrlnle 
berleri hulua ederken bir 

nokta üzerinde ehemiyetle dura• 
lım; bütün bu mütalealara rai· 
men garp cephesinde harekatm 
ehemiyetini küçümaememek la· 
zrmdır. Burada yüz binler harcan• 
maktadır. Almanlar ellerinde ve 
avuçlarmda ne kadar kuvet varsa 
hepsini buraya aevketmiıler, ayrı• 
ca lsviçre hududundaki askerleri· 
ni de Arraı'la, Somme araımdaki 
gediği tutmağa göndermiılerdir. 
Bu, almanların Manı'a doğru ve 
yahut Büyük Britanya adalarına 
doğru yapılan akına ne kadar bü· 
yük bir ehemiyet verdiklerini gÖa· 
terir. lngiltere, tecavüzün timdi· 
lik durmuı olmaama rağmen ihti· 
yati tedbirlerini almaktadır. Dün 
gelen bir tel&'faftan öğreniyoruz 
ki, Büyük Britanya, 800 tane muh· 
tar mmtakaya ayrılmııtrr. Bu mm• 
takalarda herhangi bir tehlike a• 
nmda ahalinin iateaini temin ve 
haftalarca mukavemet etmek İm• 
kanlan hazırlanacaktır. Bu ha • 
ber, inglitere'nin sonuna kadar 
harbetmek kararını bütün açık· 
lığiyle iabat etmektedir. Ve bu a· 
çık karar, almanlarm gizli ıilih· 
larmdan daha kuvetli bir harp ve 
zafer vasıtasıdır. 

lediği nutuk gibi, hadiselere göre bu Belçika'da harp cephe1oi boyunda L79 
gerginlik değiımektedir. İtalyan ge-- nehri üzerinde dubalardan yapılmıı bir 
milerinin hareketlerinin tehiri, İtalya kö~ ile .diier bir.taıkı:m köprü!~. ve Bou
nın harbe girdiği takdirde Vatikana logne a ııden yol üzennde motönze kol -
"lt' t k • · • t d"kl · • lar, ingiliz tayyarelerinin 25 JNıYUta cün-
ı ıca e me ısteyıp ıı eme ı ennı d .. !in . b" k u "nd • uz ıenıı ır mmta a zen e yapmıı 

Sahil ketif tayyarelerimiz, ahiren 
hücum edilen Rotterdam'daki benzin 
depolarının bu sabah elan yanmakta 
olduğunu ip.ret ediyorlar. 

Tayyarecilerimiz daha birçok diğer 
depolara bombardıman ederek yangın 
çıkarmak fırsatını bulmuıtur. 

8 - KAzım Us - Hüzzam farkı • BeDo 
zemezııln kimııeya 

o& - SelAhattln Pınar - HUzzn.m f8I' • 
kı - Bilmem niye kalbimdeki 1IP 
re 

6- Sadettin Kaynak - Hllzzam toıtdl
Erzunımda bat olmaz 

8-- - - - - - Hüzzam tUrkU - Usua 

italya'nın yaziyeli 
s özlerimizi bitirirken sen• ... 

detimiz veçhile, harple •· 
zaktan yakmdan alakadar m .... 
leler üzerinde bir müddet dura· 
bm; ltalya'nm kih ba yana, kih 
ıu yana döner vaziyeti deiiıme
miıtir. Muıolini stadmda yapılan 
ıenlikler esnasında ıimdi kuru sıkı 
"harp!" nidalan yanmda, kuru aı
kı mitralyözler de atrlmqbr. Bir 
takım toy delikanlılar "harp!" eli· 
ye tezahiirlerde bulunmaia yel· 
tenmiılerdir. Bu, Almanya'ya ye
ni bir yardımdır. Fakat turaamı 
göz önünde bulundurmak lazım· 
dır ki, "Hitler bana dedi ki" is
mindeki kitaba göre Hitler, "Al· 
manya çok kötü bir vaziyete diif
meli ki, ltalya'dan yardım iate• 
sin!" demiıtir. ltalya'da kura 11· 

lu mitralyöz endaht ettirmek için 
Almanya acaba timdi ne vaziyet· 
tedir? Yoksa, Stafford Crippa'in, 
İngiliz • aovyet iktraadi meaeleleri· 
rini konuıup halletmek için Moa
kova'ya giditinden ml kuıkulan· 
mııtır? Ve yahut bundan kutku· 
lanan kahve döiücünün hınk de
yicisi ltalyadan mı?... Herhalde 
itin içinde bir kuıkulanma Mbebi 
vardır. 

Mümttu Faik FENiK 

ecnebt dıplomatlara soran Papanın ld kl ff k " tli f · '--1 • .. • . • . o u an muva a ıye ae enn -. ıca 
ıırkulerlerı gıbı hldısat da bu ger- hedeflerini teıkil etmiştir. 
ginliği değiıtirmektedir. Sabahleyin Boulogne yolu üzel'inde u -

Telegrafo gazetesinin batmuharri- zuıı bir iqe kamyonlan kafileıi ıöriilmüı 
ri B. Ansaldo haftalık radyo konut- ve ingiliz tayyareleri tarafından on dakika 
maıını ıu sözlerle bitiriyor: Hitlerin fasılasız bombardıman edilmiıtir. 
müttefiklere indirdiği her darbenin, bi Bu sefer esnasında altı "Mesaenchmidt 
zim Akdenizdeki tabit hareket saha- 109" ıöriinmüı ve 200 yardadan ateş aç -
mız üzerinde de akisi olacaktır. mak suretiyle bombardıman tayyarelerin -

M l
• • J•• b" tulı .. l .ı• den ikiıine hücum etmiıtir. 

uso ını uun ır nu ıoy euı o·· .... , al t el • 
lakat dl§ politikadan bahsetmedi ı:~~ub::bar:1:a'! ::.:;::ıerien ri 

Roma, 27 a.a. - B. Muıolini dün toplan ile mukabele etmtılerdlr. Bir' .ıı.f!a
Venedik sarayında toprağa sedakatle aerschmldt 109 dllı,ıUrtilmUıtür. 
temayüz eden ziraat iıçilerine mUkl- tıncf::ım:~~~~~~~ıe:~:1~!ıı~~~~e~ 
fat tevzi etmittir. rekAt esnasında almanlann 25 avcı ve bom

Duçe bu münasebetle Irat ettlil bardıman tayyareleri tahrip edllmlıUr. Bu 

k 
• muva!!aldyetler yalnız bir tek lnglliz pl -

n~tu ta ııçlleri kabul etmekle milfte- !otunun hayatına mal olmll§tur. 
hır olduğunu zira bu iıçilerln uırlar Ağır 'bombardıman tayyarelerimiz! dün 
boyunca kuvetinl ve temadiılnl lıbat gece dli.şmana kartı gentı harekAtta bu-• • • lunmuılardır. DUn gUndUz 40 dan fazla al-
etmtf olan bır ırkın çıçeğlnl temall man tayyareaf tahrip edflml§tlr. Buna mu-
ettiklerini bildirmittir. kabll 7 tayyaremlz geri dönmemiştir. 

Duçe demittir ki : Fleısingue hava meydanının 
.. _ Devamlı ve kafalı mesainizi bombardımanı 

vakfettiğiniz bu toprap istikbalde de Londra. 27 a.a. - Cuma günll gece ya-
aadık kalacax.ınızdan emin bul nsı lngtllz hava kuvetlerl tarafından yapı· • unu • lan bir akın esnasında Fleulngue tayyare 

meydanı hangarlarına büyllk zayiat verdi
rllmlıtlr. Atılan yangın 'bombaları da bir· 
çok yangınlar husule gctlrmtıtir. Meuııe 
nehrini Rhln nehrine rapteden kanalların 
k(lprUlert Uzerlne kısa bir irtifadan yapı -
lan bombardımanlar, ciddi haaarlar huau -
le ~Urmtıur. 

yorum." 
Reuter muhabirine göre 
AlıdenizJ eki vaziyet 

f ıkenderiye, 27 a.a. - Akdenb:'i tayya
re ile eeçtikten aonra takenderiye'1e ıelen 
R07'ter'in hueuat muhabiri Londra'J& ıu 

tıelırafı ~ıtir: 
~tim esnumda ben.de basıl olan 

bq1ıca intiba tudur: 
.Alcdenbıdeld ıercinliiin mucip olabil• 

celi tehlikeler ne kadar büyük oluru ol • 
l\1ll bunla.rı ıerek ulr.ert, gerek ıiyaat ba -
kımdan önlemek i~in ln(iltcre ile dostla
" m ciddi.tedbirleri alnutl&rdır. 

ltaba halkında harıbe prmek arnn .. 
mıllUefildere cftlprMnlrk hi..t pek D71ftır', 

Sair lngillz tayyareleri, Almanya.ya bir
kaç kilometre meaatede bulunan Geldenı· 
nln otmallnl •lddetle bombardıman ederek 
kıtaat yüklU bir tren imha etmlıttr. Namur 
civarında bir VladUk tıserinde kaydedilen 
bir isabet. bir trenin yarısını berhava et -
mittir. Louvaln demlryolu Utıııalunda bir 
yangın huııule getlrllmtıtır. Salnt - Quen
tfn ntlsakı da şiddetle bombardıman edil -
miıtır. Dormund'un etn\all garblllnde bu
lunan bir tayyare meydanı da muvaftald -
yetle 'bombardıman edllmlıtlr. 

15 günde 124 alman tayyarai 
diifürüldü 

Ordulardan birinden veriliyor: 27, 
- a.a. Havas: 

İki avcı grupuna mensup 36 tayyare 
tarafından, 15 gün zarfında 124 alman 
tayyaresi diltürülmüttür. Dört filoti
lidan mürekkep olan birinci grupta, 
kendi başına 9 alman tayyaresi dütil
ren bir çavuı, 14 günde 12 muzafferi
yet kazanan genç bir yüzbatı gibi fran 
ıız kanatlarının gururunu kabartan 
ıon derece mahir pilotlar mevcuttur. 
İki filotilladan mürekkep ikinci grup 
ise, harbin bidayetindenberi kendini 
göıtermit ve hiç bir zayiat vermeden 
60 ıncı düıman tayyaresini düıyrmeğe 
muvaffak olmuıtur. 

Bu muazzam muvaffakiyet tayyare
cilikte terakkilere ve her günün oyu
nu mesabesine giren mecburi akrobasi 
talimlerinin neticesidir. Tarafımızdan 
yalnız iki adet ziya ile 124 adet Hein
kel, Domier, Yünkerı ve Meuerch -
midt tayyarem bu lld grupun avları
nın mükemmel neticeeidir. 

Alman resmi 
tebliğine göre 

askeri vaziyet 

olur efelerin bıçağı 
13.30-14.00 Müzik: Karııık program (Pi.) 
18.00 Program ve memleket aa&t ayan 
18.05 Müzik: Konçerto (Pi.) 
18.30 Çocuk aa.atl 
19.00 Müzik: Fasıl heyeti 
19.•5 :Memleket sa.at ayarı, ajana ve mete • 

orolojl haberleri 
20.00 Konuıma: Çiftçinin saati 
20.15 .Müzik: Ankara Radyosu kUme aea ve 

ııaz heyeti. İdare eden: Muut Cem.il 
21.00 Konuıma: İktisat ve hukuk .aatl 
21.20 Müzik: Meııut Cemil tarafından vt • 

yolonael solo (Bach-sult) 
21 . .0 Müzik: Küçük orkestra: Şet NectJt 

.Afkın : 
Bedriye TüzUn"Un lttlraklyle 
1-Wflll Lautenııchlager - Yıldızlara 

doğru 
2 - Bernhard Kutach - 1spany;f kap. 

ri•l 
3 - Zlehrer - Der Schatzmel9ter ope-

retinden valsler 
' - Helnrlch Strecker - Kalbimin ..... 

hlblııln 
6- Emmerlch - Kalmamı - Hallan -

dalı kadın operetinden potpuri 
8- Scherapov - Pavlova (Atır vals) 

22.SO Memleket saat ayarı. ajana haberle
ri, ziraat. eaham - tahvtllt, kambiyo, 
nukut 'borsası (fiyat) 

22.l50 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25-23.30 Kapanıı ve yarınki program 

••• 
-C İNGİLİZ RADYOLARI >
tNGİLİZ Radyo Şirketinin (The BriUall 

Broadcutlng Corporation) in ecnebi dll • 
lerde haber neırlyatı proır;ramı : 

Ankara Dalga 

TÜRKÇE 
tNGtLİZCE 

• 
• 
• 
• 

Saatiyle Uzunlufu 
20.10 31.82 19.60 

8.16 31.66 26.M 
11.00 81.66 26.53 
13.SO 19.84 18.8' 
15.15 19.84 16.8' 
18 00 25.53 19.82 16.8' 
20.00 26.53 19.M 

.. 23.46 31 31 2,t;.53 
FRANSIZCA 14.15 16.84 

• 

2300 31 32 • **• 
-( P'RANSJZ RADYOLARI l-

Yunani.tan oe Mmr'Ja 

cumartul gtlDU alqama dotnı, Belcik& 
harp meydammn geriııtnde toplanmakta o -
lan büyük alman kıtaat tefekldlllerlne 
bomba Ue ıtddetıe hücumlar yapılmıttır. 

Führer'in umumi kararelhr, 27 a.a. -
Alman ordusu batkwnandanhtr bildiriyor: 

ll'RANSIZ Radyo.unun TÜRKÇE netrl· 
yatı gllnde iki defa yapılmaktadır. Bunla. 
nn aaat ve dalga uzunluklarını ~da 
bllc:Urtyonız: 

1 - TÜRKİYE saatiyle 19.46 te: NİS 
Alman zayiatı dalp U.44 M. 

2 - TÜRKİYE saaUyle 20.35 te: Kısa 
- P.T.T. ~lıl. Radlyo - MEDlTERANll 
227 lıL 

Ywıaniatmı ihtiyat tedbirleri almakta " 
her ihtimale kartı hazır bulunmaktadır. 
Yımanistan'm 1'«l.i mil10ll halln baılıe& ih
tiyaçlan için depo bulundurmak enditeei1-
le haftada iki defa et ~ ve ithal • 
dilen etler için 7apılan maıra!ı bu suretle 
azaltmeıktadır. Bundan batka Yunmi•tan 
"bqi.nci kol" meaauplarma karıı lhımcelaı 
bütün tedbirleri almaktadır. Atina'cla bir 
lokantaya 7apduı bir baskm neticesinde 
akı almııınm liaerinde 8illh çümuıtıır. 

Mmr'da son cünler aarfmda yeni ihti
J&t tedbirleri almmıttır. Bu me,anda 
memlentt. bulumn•lan arau edilmi1• 
ecnebiler bMlanda da fili tedbiı'ler alm • 
maktadır. Siiven kanalından ıeç.en yapar
lann mtlrettebatı U. AlmuıJa'ya memle -
1r.eti allbdar ede haberlerin sönd.erilm• 
meei iç.in daimi bir kontrol tfti• edUmiı -
tir. 

Londra, 27 LL - Hava nezareti 
bildiriyor : 

DUn saat 5.30 ile 9.30 arasında ln • 
giliz bava filoları en az 20 dUpnan 
tayyaresi düıUrmUt ve diğer 20 ka -
darını da istimalden sakıt hale koy • 
muttur. 4 İngiliz tayyaresi hafif ha -
arlara uğramıttır. 

Flandiea'larda ve Artois'da krtalanmıı 
hücumlarına devam etmiı ve muhasara al
tmdald dÜflDUI ordulamu daha aiyade ıe
rilettirmitlerdir. Menin'in timalinde de, 
dülfl18ll cephem üzerinde, Yprea cinrına 
kadar derin bir ıedik açılmasma muvaffak 
olunmuıtur. Geçen ıünlerde olduiu ribi, 
hava orduıuııa meMUP çok bU)'iik cüıll -
tamlar, cuı>te çarpı,malara iıtirlk etmiı -
ler ve ordunun ilerlem.UÜ kolaylattımut
lardır. 

••• 
~---CİRAN)--~

Tahran Radyoııu 
Tahran Radyoııu, kısa dalgalı haberlert 

aaat ll.,30 dan 14 e kadar, 19 m 87 d ı~ 
uzuıılufu üzerinden, 17.13 den 20.15 e ka.
dar 30 m 99 dalga uzunlujt'u Uzerinden saat 
20.SO dan 23.SO a kadar 48 m 74 dalga u • 
suıılutu Uzerlnden neıredecektlr. 

Ka,ak kontrolü eh-alındaki 
müzakereler 

Fratmz sahilleri mainde 
Fransız sahili üzerindeki hava mu 

harebeleri esnasında dokuz Meaer • 
lhmit diltUrUlmüttilr. 

DUpnan bombardıman tayyarelerin 
den mürekkep bir dtlpnan grupunu 
ansızın yakalıyan bir Spitfre filo -
muz bet Me11erahmlt ile biınlara re
fakat eden 5 tayyareyi istimalden aa 
kıt hale koymuı ve bir bombardıman 
tayyaresini dütürmUtür. 

Hücwnlaım merkezi aikleti, en aıiJ'&de 
çevrilmiı dllpnan ordolan ııahaamda mil -
asic buhınm~. Lena'in ıimali prldıin
dıe hllcwn eden alman lntalan, framıs 
müıtemlelre kıtalarmm mukabil hücwnla
nm ıeri püsldlrtmüıler ve düpn.ana kanlı 
aa7fat verdirmiılerdir. 

Sureti huıusi1ede bildirildiii cibi, mu
buara edildikten ve tiddetli muharebeler 
cereyan ettikten aonra, Calaiı düprıüıtür. 

(Yukarıdaki aaat İran aaabdır.) 

TrO(kinin ye komünist 
tahrikit~llarının Meksike' dan 

cıkarllması isteniyor 

lngiliz harp fabrikalar. 
azami gayretle 

Londra, 27 a.a. - Kaçakçıhtın kon
trolü hakkında Roma'da cereyan eden mU· 
zakerelere İna11tere ve Fransa hUkUmet
lerlıılD mUmeulll aıtatiyle ittlrA.k eden bir 
Vllfrted Greene bugün Londra'ya döıımUt
tUr. 

Diplomatik mahtlllerde beyan edlldlğl· 
ne 1(6re derplf edilen iUIAf ileride bUtllD 
italyan vapurlanmn yalm• eeyrUaefer ve
•lkalanna batlı 91ya tapma1an uaama 

Dütürülen Meaerclamültla 
Diğer bir ingiliz bombardıman 

gnıpu da 20 mesaerachmlti uwnıı 
yakalıyarak 5 taayareyi hareketten 
sakıt hale koymuıtur. bir buçak uat 
daha aonra ayni gnıp 5 meaerchmlt 
dl tahrip etmiı ve diğer bet taneainl 
de hasara uğratmııtır. 

Boulocne civannda prkta, von tacch
opaki iaminde bir aırhlı alay teimeni bir 
çok düf11Wl harp ıemilerine atq açnuı, 

J&nlPD çıkarnuttrr. 
lnriliılerin mahsur btal&rmdea bazı 

müfrezeleri Mane yola ile fqilt.ere'ye doi
nı ıötilrerek lnırtarm&1r tetebblieüne mani 
olmak için, hava orduau, Belçika - Franaa 
uhilinde bili dütman elinde bulunan li -
man1ara yeniden hücum etmiıler. Dun
lı:erqlM'de denia tesisatı 1anmııtır. 

Meksiko, 27 a.a. - Mebuı Miguel 
Viller, Kongre daimt komisyonundan 
Troçkiye yapılan ıuykaıt itine mü -
dahale etmesini ve Troçki ile komii
niıt tahrikltçılann Mekıikadan sü • 
rülmeıini isteyeceğini bildirmittir. 

çahJacak 
Londra, 27 LL - Harp fabribla

nnda azami bir gayret arsusu teba • 
rils etmektedir. tı nuın tarafından 
dün akpm ihdası bildirilen itin tak
simi komisyonun bu tevzii ıu suretle 
yapacafı bildiriliyor : 

1 - lıçt nazır Greenwood'un ret.. 
llğindeki istihsal konseyi - lt nan
n bu konseyde Aza olarak btlluna • 
caktır. 

2 - İt tevzii komisyonu, 
3 -Muvakkat organisuyon 
4 - MahalH it tevzii komiteleri 
lıçilerden istifade için 300 m'1fet· 

tiş tayin edilecektir. 
Milli istihsal hizmetinin memurla

" milli menfaate hadim itler için 
herkesi çalıftınnak hususunda he • 
men hemen hudutsuz sellhiyete ma
lik olacaklardır. 

KÜÇÜi DIŞ HABERLER 

x LONDU - Fruaada iqı1ia or ....... ü.11 
etmüta olu Lerd Fnderidı CuPridıe'ia lıa71P k· 
!.adap l.olldrada teyit olu .. ktadır. Lord C.-. 
ridıe, inıilia krıl- lıunl idi. 

x LlDON - ltal,a11 ai,ant et.it alu " ZI 
-,....U.ri Lialıoada ...._.. 4 lorfido ..lır•i ile 
~ir .. kll,. ........ ...,..., w ~ m-
........ in ............. . 

dayanmaktadır. 
Londra'da baaıl olan kanaate g6re bu 

llk U)'Ufm& kontrolün tıtemeıılne dair mA· 
kul bir anlqmıya yol açacak mahiyettedir. 

Vlıtrted Greene'lıı Londra'ya avdetlnl 
mevzuubaha eden Mancheııter Guardiuı 
gazetesi mumaileyh• yapılan teklltterln 
bir ltllAf esası teıkil edeb"llecetlnl tahmin 
etmektedlr. Bu gazete, bu anlqmanın ln
ıtltere ne İtalya aruındaki lhtUAtm bal
lıca mevsuunu tamamlyle isale etmeal l&
zım .,elecej'lnl yumakta ve ttaıya'nııı dO
ınııceleri yalm• lktıaadt mahiyette oldutu 
takdirde ild memleket arumda1d dostlu -
tun kol~ 1111ıamı.,tınıenece11Dl U&-
" eylemektedir. 

P1111mı' da bast11dın 
bir isyın te19bbüsü 

Pmama. 27 a.a. - H6.kümete kartı bir 
iıyan çıkarmak iiaere nıuhallflec tarafın -
dan tertip edilmiı olan bir komplo, mubao
Hflerden 10 kiti tevkif edilmek aurftiyle 
baıttınkmıtır. Birçok slllh ve 180 bomba 
~ edil.mittir. 

1 ngiltere' de yeni 
tevkifler yapıldı 

Dütürülen Yunker.Ier 
Kara iherinde Spitfire tayyareleri 

miz 5 Yünkers düttlnniit ve 3 yUn • 
kera de hasara uğratmııtır. 
Mübalegalı alman habaleri 
Londra, 27 a.a. - İngilterenin iyi 

malOmat alan mahfili, alman yüksek 
kumandanlığının dtlnkU resmi tebli
ğinde çıkan "İngilterenin prk ve ce
nubuprkisinde birçok tayyare mey
danlarının,, bombardıman edildiğine 
mütedair bulunan kısmını hayretle 
kartılamııtır. 

. Yorkahire'in timalinde ve İngiltere
nın şarkında yapmıı oldukları, ve 8 si
vilin ölümü ve birkaç köy evinin tah
ribiyle neticelenen akınlarını, alınan
ların mübaleğa etmek arzueuııda ol -
duklan zannolunuyor. 

Hava nezareti bu akınların taf•ll&tı
nı evelce vermfttk". Bunlu-dan blıtka 
haMrat olmadıfı mezkQr malıfili.nce 
ilave edilmektedir. 
Fransu hava nazınmn tJtifi 
Paris, 27 La. - Hava itleri neza • 

Londra 27 a.a. - Biriai Londra mınta - • La E kur komünist fırkası erklnmclaıı olUl iki retı urent ynac, barba ittirak et • 

X llOilA - s..,ı.. W,reaia ilpa blfİlıl. 
ltalyu ...... ., Wanti da k tn.&e ütarm J.&o 
..... ...a.ıillalllıil*· 

kiti. dün atam bir toplantı esnasında u • mit olan hava teıekkülleri nezdinde • 
mmnl intiam bnamma mabalif bareket • ki siyaretlerine devam ederek dün 
lerinden dolayı Ha

1
dpMk'11a tevtı:lf edil - llleden sonra bir çok hareklt ..U. 

mitlerdir. Bir mtlddet scıara m1hçQlarm sına gitmiıtir. Mumaileyh. muhtellf 
J8pm1f olduk1an bir toplmtı •••ın da mabemeyi teftlt ve ton harplerde 
ili lıılll ...Wf oh• 44•• ıema7.11t etmlt olan mtırettDtı tel>-

Cenup cepbeüncle, kayde deier hldise -
lıer olmamıttır. 

Sedan'm cenubunda 90n ciinlerde vuku& 
relen çarpıımalarda bir piyade alaymm 
aırhlı arabalar bölüğünden uteimen Miıl
ler, hücum eden 11 aırhlı arabadan betini 
imha etmiı '" pri kalan ara.balan da o 
derece hasara utratmııtır lı:i, banlann hll
cumları lunlmııur. 

Hava laaliyeti 
Alman hava ordwrunun hücumları, aynı 

zamanda, Parla civarındaki hava Ualerine 
Relnuı'tn cenubundaki demiryolu te•l8atı
na ve dU,man kıtalannın harek&tı Userine 
teveccüh etmlıtlr. Bir hava meydanında 
20 dU,man tayyareal imha olunmuttur. 

DU,manın dUnkU kayıpları, 78 tayya
redtr. Bunlardan 32 ııt hava muharebeleri 
emaııında dllfUrUlmU,, 15 taneıılnl hava 
d.Atl bataryaları dU,UrmU,, «Cri kalanı da 
yerde tahrip edilmtıttr. 15 almuı tayyare-
111 kayıptır. 

Narvtk sahuında, dllıı de Alp avcıları 
parqtltle yere indirilmlıttr. 

Bir du,man tayyare gemisine, 24 ma
yısta Narvlk civarında Ofot fiyordunda 
bUyük çapta bir bomba iAbet etmlıU. 
DUn, huııu.S bir haberle blldirildlğl a1bl. 
25 mayısta bu dilfman tayyare ıemlsine 
Haaraıtad önlerinde bUytlk çapta yeniden 
'bombalar tabet etmtı ve semi bıı.tmııtır. 
Bundan bafka, bir bomba Ue 8000 tonlll
toluk bir inaill• ıeml.tnl de batırdık. 

Barajv08 tayyare meydanında. birçok 
tayyare yerde tabrip olunmuttur. 

21 mqıa pcui, cWtman prbl Alm&D
yada, muaneıı hedef siltmekalalll P3'11· 
ukert b..setl_.. brll bava hOcumlanD& 
dnun etmta. fü&t olddl bUU' J'8P";mılt
m .. 

Açık teşekkür 
Milli Müdafaa Vekaleti Ordu Dal

t"eıi ikinci Şubeıinden merhum bin· 
başı Turhan Çırnaz'ın cenazesinde bu
lunan sayın amirlerine, meslek arka
daşlarına. diğer zevata bizzat ve mün
feriden teıekküre teessürümüz mani 
olduğundan, bu yazımızın tükran ve
cibeıi olarak kabulünü her birinden 
ayrı ayrı dileriz, 

Merhumun kederdide ailesi namına 
Galip Yener 

6m-•uLus--• 
Sinemasında 

her gün çift film 
14,30 - 17,30 ve 21 de 

ERKEK HALA 
LUCIEN PAROUX 

16 v~ 19 da 

DENİZ ATEŞLER İCINDE 
NOAH BERRY 

'9 Fiyatlar 20 35 kunapr 



-S- ULUS 

a e Vekilinin beyanah Büyü Millet Meclisi deki müzakereler 
(Başı 4 üncü sayfada) vam eden mi1li istikrarının dahil ve 

mekte olan itimat ve rağbet mütema- hariçte temin ettiği itimat ve rağbeti 
diyen artm.ıktadır. muhafaza için muhtelif cephelerden 

Mevcut kanunlara ve tesbit e- icabeden tedbirler alınmıştır. 
dilmiş programlara müsteniden Cümhuriyct Merkez bankası kanu
memleket müdafaa vasrtalannın nunun derpiş ettiği senelik itfayı 
takviyesi, nafıa, sanayi, maadin, muntazaman ve bütçelerimizin geniş
deniz ticareti işlerimize müteal- !emesiyle mütenasip bir artışla yap
lik tesiastın tamamlanması için makta olduğumuz gibi ahiren İngilte
icabeden mali tedbirlerin alınma- re ve Fransadan akdini temin etmiş 
sına ve hfıdisatın gün geçtikçe da· bulunduğumuz 15 milyon sterlinlik al
hıı. buhranlı bir devreye girmesi- tın istikraz hasılım da aynen Merkez 
ne rağmen bu tedbirler sayesinde bankasına depo etmiş ve bunu milli 
de programlarımızın tahakkuk paramızın kıymetini muhafaza için 
ettirilmesine devam olunmakta- saklamış bulunuyoruz. Bu bahiste en 
dır. Bu hususta dahilden ve ha- büyUk ve ilmi amil olan tediye muva
riçten yeni krediler ve yeni ım- zenesini temin etmiş ve bunu ihlal et
kanlar temin edilmektedir. memek için büyük bir hassasiyetle ü

Geçen sene, tatbikine geçildiğini ar- zerinde durmuş bulunmaktayız. Bu 
zettiğim 16 milyon ingiliz liralık tica- ciddi ve samimi tedbirleri gören ve bi
rct ve teslihat kredilerinin mühim bir len yabancılar bile türk parasiyle sa
kısmı malCım ahvalden doğan müşküla- tışlar yapmağı ve mukavele akdetme
ta ragmen mukavelelere bağlanmıştır. yi ve borsa resmi kurlariyle yapılacak 
Bu kredilere ilaveten İngiltere ve tediyelerle türk malı mübayaası ve a
Fransa hUkümetleıiyle imzalanan an- lacaklarının bu suretle transferini 
!aşmalarla : memnuniyetle kabul etmekte ve son 

25 milyon ingiliz liralık askeri mal- aktedilen istikrazlarımız dahi, bu te-
ı:eme kredisi, diye şartlarına bağlanmış bulunmak-

15 milyon ingiliz liralık altın istik- tadır. Türk parasını saklamanın ve 
razı temin edilmiş ve ticari mUbadela- buna itimat et~enin en za:ar.s:z v.e 
tımızın intizam ve inkişafına yardım hatta karlı oldugunun en katı fılı delıl 
etmek üzere İngiltere'den iki milyon lerini vermiş bulunuyorum. Biltün bu 
liralık, Fransa'dan da (264,750,000) a"çık hakikatlere rağmen dahilde ser
franklık ticari birer istikraz yapılmış- be.st altın sat.ışlarında altır:ın bernel
tır. Bütün bu istikrazların taksitleri mılel kıymetıne nazaran bır mıslin
harici borçlara ait tediye prensibimi~ den ~azla .!iyat a:zetmesinin tamaı;ı~n 
.ze uygun olarak, Türk parasiyle öde- gay~ı ~ ta?ıı oldugun~ ve ~:ı.cı:ar ıçın 
necek ve Türk malı ihracı suretiyle h.~kı~ı b!r. ~arar teşkıl ettıgını .aç~k~a 
transfer edilecektir. soylıyebılırım. Bu muvazenesızlığın 

sebep ve amilleri aranırsa geçen sene 
de yüksek huzurunuzda söylediğim 
gibi çok hassas olan bu mevzudaki 
gayri tabiiliklerin bir senedenberi her 
gün biraz daha şiddetlenen siyasi buh
ranlardan doğduğunu müşahade et
mek mümkündür. 

Bu bahse nihayet verirken mil
li parayı saklıyanlann ve ona iti
mat edenlerin zarar görmesine 
meydan verilmiyeceğini yÜksek 
huzurunuzda tekrar etmek iste· 

25 milyonluk askeri malzeme 
kredisinin mühim bir kısmının 

kullnnıldığını, 15 milyonluk altın 
istikraz nnlaşması hükümlerinin 
yerine getirilerek altmlarm Cüm
huriyet Merkez Bankasına depo 
edildiğini, ticari münasebetleri
mizin inkişafmn mühim bir mani 
teşkil etmiş olan İngiliz ve fran
aız ticari alacaklarmm da ticari 
istikrazlarla tasfiyesi temin edil
diğini memnuniyetle arzederim. 

D 
. . . rim. 

övız vazıyetı: al 
1936 danbcri, döviz tediyesini istil- Ufaklık mağdeni par ar: 

Muhtelif kanunlarla tedavüle çıka-
zam eden masraflarımızın döviz gelir- 1 . d' - . • .. u 
1 

· · · d 'h • k .. t rı masına mezunıyet ver ıgınız gum ş 
erımızı e ı tıva etme uzere an· • • 
· İ .. ~ k"ll • H t" t t paralardan şımdıye kadar (22,405,000) 

zım ve cra ve ı en eye ınce e - . ~ •. 
k

'k d"k d"l bi · · t lıralıgı basılmıg ve tedavule çıkarıl -
ı ve tas ı e ı en r ou çe çerse - • • . . 

· d h'l' d "d d'l k Id - mıştır. Bunun azamı selahıyet haddı 
vcsı a ı ın e ı are e ı nıe te o ugu 1 (25 000 OOO) 1• 'hl" - • · 1o 

10 d B d d
.• . 

1
. o an , , ıraya ı agı ıçın u· 

ma m ur. u saye e .:ıvı:ı sar ıyatı- 1 •• U mi d'l • • Ö 
d

.• • ı· 
1 

· • .. • .zım ge en gum ş te n e ı mıştır. -
mızın, ovız ge ır erımıze gore tanzım .. .. d k' . • d baki · d ha 
ve icra edilmesine v~ bunu tecavüz et- num

1 
uzk e ıbsene ıçıln e · • hadyesı d eld -

· ok dikkat ve itina etmek - aı aca ve u suret e azamı o u-
me~esıne ç .. . • . rulmuş olacaktır. 
teyız. Her gun yenı bır şekılde teza- 20 10 1 kl h · 1 ak d' 
hilrü ile karşılaştığımız dünyanın bu- ve. para 1 ~ anç 0 ar 

1
: 

.. k .. k k · t" blit- · 1 ğer eski bronz ve nıkel paraların yenı-
gun u arışı va.zıye ı, un mem e 1 • 1 bd'l .• k 1 d'l 
k l 

· 'k · d. b" 1 · h • erıy e te ı muamelesı ı ma e ı -et enn ı tısa ı unye erme e emı - . . • 

1
. • 1 • • tm kt d' s b t mıştır. Basılmağa başlanılan yenı 10 

yet ı tesır erı ıcra e e e ır. er es . ·· ı· 
1 

k tl d b' k paralıklar da yakında pıyasaya çıkarı-
reJlm ı mem e e er en ır ısmı son • 

1 d d
.. · tak "d t t tb'k lacak ve eskı 20 ve 10 paralıkların bun. 

zaman ar a ovız yı a ı a ı e • bd' · cak 
d lek 1 

. ö- !arla te ıl muamelesı yapıla tır. 
en mem et er arasına geçmı§ ve 

tedenberi döviz takyidatı tatbik eden Borçl~r: . 
bir kısım memleketlerde ise daha sıkı Dahıli ve harıct borçlarımızın 1940 
bir rejim takibine başlanmıştır. Bütün mali yılı~a ait taksit karşılıkları ta -
bu değişikliklerin ve bunları inta~ m_amen biltçeye kon~lmuşt~r. Hasılı 
eden dünya buhranının her tarafta te- Sıvas - Erzur~m d~mıryo~~ ınşaat mas 
sirini göstermesi tabii olmakla bera· raflarına t:1115ıs. e~ılmek ?zere çıkarı
ber döviz vaziyetimizin geçen yıla na- lac.ak_ tahvıl.ler ıçın ver.mış_ olduğun~ı.: 
zaran daha gayri müsait bir hal alma- 30 mılyon hralık selahı~etı~ 24,5 mıl
mış bulunduğunu arzedebilirim. Son y~nu ku~lanılmış ve ~ıyesı ~l~ ~:S 
akdettiğimiz kredi anlaşmaları mem- mıl~on liralık son emısyonun önUmuz
leketin milli müdafaa sahasında teç- dekı sene yapılması mukarrer bulun -

bizi için icabeden malzemenin bu yol- muştur. 
dan tedarikini temin eylediği gibi ti- Milli Bankalar: 
cari istikrazlar bakayası da, büyük Milli bankalarımız bu sene de 
mikyasta olmamakla beraber döviz me- bilançolarını karla kapatmıılar-
nabiimizin kuvetlenmesine yardım et- dır. Son hadiseler karıısında ehe· 
mekten hali kalmamıştır. Tanzim edil- miyeti çok büyük olan bu netice 
mekte olan döviz bütçelerinde, milli iktisadi vaziyetimizin canlılık ve 
müdafaaya ait ihtiyaçlar başta olmak sağlamlığını ve hususi kredi mcv· 
üzere ancak kati bir zarurete müstenit zuu üzerinde alınmıı olan tedbir-
olan ve başka yollardan temini milm- lerin isabetini göstermektedir. 

'kün bulunmıyan tediyat yer almakta- Dünya siyasi buhranı, bankalardaki 
dır. Bu suretle bir taraftan temin et- mevduat mikdarı üzerinde de tesirini 

( Başı 1 inci Sayfoda ) 
268.481.000 lira olarak tesblt edilen va

ridatın istinat ettiği tahminleri muvafık 
bulduk. Mıısraf bütçesine gelince, hükümet 
csbnbımuclbcslnde ''Bu sene vaziyet tabii 
değildir, masraflnrın bir kısmından kes
meğe mecbur olduk, 2~2.000.000 Iuk bir 
masraf bütçesi tanzhn ettik, bu sene bu
nunla idare edeceğiz, fa.kat varidat bunu 
karı;ılamıyor, vergilerde 28.000.000 liralık 
kadar :z11nılar ve tevsller yapmak zarureti 
vardır ... diyor. 

Meclls bu zarureti teslim ediyor ve o 
znm ve tevsilerl de kabul ediyor. Bütçe 
encümeni bu zamları \•e tevsllcri de naza· 
rıltlbara alarak son yaptığı varidat tahmi
ninde varidatı hükümetln teklif ettiğinden 
6 milyon llrıı fazla fle tesblt ediyor. Bu -
nun knıııısında lıUkümctle bUtçe encümeni 
me..sraftıı aynı mlkdarda zam yııpmak hu
susunda blrleııiyorlıır. Bunu muvafık bul
muyoruz. l\Iuvnfık bulmadığımız bu mas
rafların zaruri lııler olmadığından dolayı 
değildir. Yani bu altı milyon llrıı ile zaru
ri ve faydalı tııler yapılmıyacak, lüzumsuz 
lııler ynpılacalt demek istemiyoruz. Biliyo
ruz ki bu zamlara rağmen memleketin lh
tıyaçlnr.ındnn daha birçokları karşılanmı -
yarıık kalmıştır. Memleketin lınklkl lhtl -
yaı;Iarını karşılnmak için daha pek çok 
milyonlara ihtiyaç vardır. İktısadl lnklııaf 
bunu da temin edecektir. Bizim muvafık 
bulmadığımız vaziyette tabiiliğe doğru 
hiç bir lnklıınf mü1Jnhedc edilmediği halde 
sonradan ınltlt müdu.fna ihtiyaçlarından 
başka ihtiyaçlar için bütçeye sonradan zam 
yııpılmılJ olmasıdır. Masraf bütçesinde bnş
lıcıı bir rakam t~kll eden maa§ meselesi 
üzerinde de grupuınuz uzun uzadıya rnü
zııkerclcrde bulunmuştur. Bu husustn en 
müessir tedbir muhterem Bnşveklllmlzln 
bir münasebetle pek yakında bu kürsüden 
ifade buyurmuş oldukları tedbirdir. Kem
mlyet yerine keyfiyet. Halit zaruri oldu
ğU kadıır müşkül ve içtimai cihetinin de 
daima göz önllnde bulundurulması !Azım 
olan bu mUhlm meseleyi devletin bütün 
dnlrclcrlnde aynı suretle tatbik edilecek 
isabetli bir program dairesinde intaca 
muvaffak olrnnlıınnı temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar; malt muvazene 
bakımından çok mUhlm görd!lğllmUz bir 
noktayı dn nrzetmeme müsaadenizi rica 
ederim. HUkümetln esbabımuclbeslnde 
bahsettiği ve bugün muhterem Maliye Ve
kilimizin de hakkında tnfallıı.t verdi~ fev
kaJAde tahsisat progrıımının devamına tıı
rafta.r değiliz. Harp havası içinde fevkal
Ade tedbirlere elbette bnş vurulur. Fa.kat 
tabii zamanlarda bu gibi tedbirlere müra
caat usulUne nihayet verilmesi malt selA
metlmlz icabıdır, knnnnttndeyiz. Ve bu ka
naatimize muhterem hükümetln ve Büyük 
Meclisin IııllrAk edeceğini ümit edlyo· 
ruz. (alkıulıır). 

B. Relik incenin ıözleri 
B. Ali RlıM Tarhnn'dan sonra söz alan 

B. Refik İnce <:Manisa) bütçenin heyetıu
mumlyesi ltbnrlyle devlet ve fert lhtıyaç
lnnnı trunamcn karıııltyacak malılyette ol· 
duğunu ve bu bakımdan 11Ukran borcunu 
ifa etmek !Azım geldiğini söyledikten son
ra bütçede yapılcuı t.asarru!ların kô.fl ol
madığını ve daha fazla tasarruf yapılabil
mesi için bazı tcnıennlyatta bulunacağını 
blldlrmiıı ve sözlerine §ôyle devam etmio
tır: 

Bir dc!a eurası bir hakikattir kl bla 
tuttuğUmuz yol ite bu devletin bütc;ıcsl Uze
rlnde mıuışat yeko.nunun ağırlığını gün
den güne hissetmekteyiz. Fa.kat tasarruf 
denilince ilk akla gelen ııey memur :ıntUl§· 
lan oluyor. Hayatta vazifede muvaffaklye
tln sırrı istikrar olduğıına göre dün için 
111.zım olduğUna knnant getirilen bir vnzl
tcnln bugUn lUzumu olrnııdığtıiı vo vnzifo
nin ldğvlnln vıı.zlfcdarla.r araaında husule 
getireceği menfi tesiri do nazıırıdlkkato 
almak ltızım geldiğini ve bunun için de 
vekA.lctlcrln getirdikleri lc§klltıt kanun
larının bir daha gözden geçirilmesinde zn.. 
rurı bulunduğunu tebarüz ettirdi. 

Memurların nakilleri 
Sonra memurların zaruret hasıl olma

dıkça bir mahalden diğer nınlıatle naldlnin 
doğrU olmadığını ve bu gibi naklltcrin 
harcırah fnslını fıızlalnştırdığını ve nıuh · 
telif sebep ve bnhcuıelcrle mahntllnde o lr;i 
görecek elemanlar mevcut iken merkezden 
husuııt bir memur gönderilmesinin doğru 
olmadığını ve bilhassa Avnıpa'ya tetkik 
seynhntl veya diğer bazı lııler için gönde
rilen memurlarda :fuzuıt masraflardan tc
vo.kkl edilmesini ve çünkü lnglllz lirası
nın kıymetinin piyasa kıymetiyle htımill· 
ne hayli kAr temin ettiğini söyledi. 

Odacılar ve kırta•iye iıleri 
Bundan sonra devlet dairelerinde lsUh

d:ım edilmekte olan odacılnnn ltısmıkUtll
slnln köylil olduğunu, bunların köylerinde 
kalmnsının istihsal ve kBy!Uyü toprağa ve 
köyüne bağlnmnk bakımından ehemlyetl • 
nl anlattı ve nyrıcıı devalrdc ebatlı kA.ğıt 
kullnnılmıısının lurtaslyeclllğln önllne ge
çeceğini tebarüz ettirdi. Son olaral< eli
mizde az ve mütevazı bütçe ile çok l!I yap· 
mak mechurlyetlnde olduğumuzu söyllyen 
hatip btltçemlzln bütUn fazlalıklarının bü
yük bir kısmının milli müdafaaya veril
miş olmasının zevk ve, tesellimizi teııkll 
ettiğini kaydederek sBzlerinl bltrdl. 

B. Halil Menle§e'nin •Özleri 
B. Refik İnce'dcn sonra kürsüye gelen 

Halil Menteşe (İzmir) bütçemizin esas 
vasfının bugilnkü ahval ve &erait dairesinde 

tiğimiz tasarruf, diğer taraftan sanayi göstermekten hali kalmamıştır. 1934 min hususunda fevkalade milşkülit 
ve maden işletme programlarımızın senesinde 202 milyon liradan başlıya- tevlit ettiği çok kararsız bir devrede 
tathikinden elde edilen neticeler sa· rak tedricen yükselen ve 1938 de 311 vaki olmuştur. ( Ahvalin ne yolda in
yesinde döviz darlığının tedricen azal- milyonu bulmuş olan mevduat 1939 kişaf edeceği şimdiden kestirilemez ) 
m:ısına doğru gidebileceğimizi ümit e· takvim yılı nihayetinde 280 milyona maamafih gerek varidatın tahmininde, 
divorum. Petrol aramaları, beklediği- inmiş bulunuyor. Bu rakkam 1938 so- gerek masrafların tevzi ve tahsilinde, 
miz müsbet neticeleri verdiği takdir· nundaki mikdara nazaran 31 milyon içinde bulunduğumuz şeraitin icapları 
de bunula çok mühim bir döviz ta!'lar- lira eksik olmakla beraber sene içinde azami derecede göz önünde bulundu -
rufu temin edilmiş bulunacağına şUp- çok daha aşağıya düşmüş olan mev - rulmuştur. Bu hususta muhterem bütçe 
he yoktur. duat yekununun bilahara bu mikdara encümeninin kıymetli mesaisini ve çok 

Dış ticaret: çıkmış olduğu nazarı itibare alınırsa esaslı tetkikatını huzurunuzda şük -

1938 senesine kadar aktif vaziyette netice yine memnuniyete şayan görül- ranta yfıdetmeği vazife bilirim. 
bulunan harici ticaretimiz 1938 de beş mek lazım gelir. Filhakika, birincisi Yüksek meclisin, memleket inhtiyaç 

nisan ayında, ikincisi ağustos niha - larını ve menfaatlerini mevcut ve me
rnilyon liraya yakın bir farkla pasif • yetlcrinde olmak üzere 1939 yılında nabiiyle en iyı· telif eden isabetli ka -
vaziyete geçmişti. Geçen sene bu hu-
susta maruzatta bulunurken ithalat iki defa mevduatın geri çekilmesi te- rarları ve direktifleri sayesinde bilt -
fazlasının memleketi muhtelif saha· şebbüsü vaki olmuştur. Mevduatın em- çelerimiz senelerdenberi büyük bir mu 
larda teçhiz etme 'e yarı yan maddele· niyeti için vaktiyle yüksek meclisce vaffakiyetlc tatbik edilmektedir. Bu
re müteallik oldui:!unu ve istihlak eş- alınmış olan ve bankalarımızı~ muka- nun iftihar edilecek birçok maddi se
yasında fazlalık olmadığı cihetle mem· vemetini arttıracak mahiyette bulunan hepleri meydandadır. 
lckct iktıc; .. divatı için endişeye mahal isabetli tedbirler sayesinde bankaları- Fakat, bu sahada en büyük eseriniz 

mız geri çekme taleplerine karşı tedi- devlet hazinesinin herkese itimat ve -
buln,.,•ıı'ldtfiını arzetmiştim. 

Filhakika 1939 yılında harici yatı zamanında ve muntazam bir su - ren intizamı ve sarsılmıyan itibarıdır. 
ticaret hacmi birıı.z daralmış ol· rette icra etmişlerdir. Tediye t_aleple- MUhim bir variclat noksanına rağmen 
makta beraber 
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milyon lira· rinin tamamen ve süratle yerine geti- 1939 mali yılı bütçesinin tahditsiz ve 
lık ithalata mukabil ( 127.3 ) mil- rilmesi esasen yersiz tel!ş gösteren bir müşkülatsız tatbiki bu sayede müm • 
yon liralık ihracat yapılmak su- kısım tasarruf erbabı üzerinde mües- kiln olabilmiştir. Yine kıymetli kara
rctiylc ( 9 ) milyon lirayı müteca- sir olmuş ve iki defada çekilen mev - rınız ve direktifleriniz sayesinde bu • 
viz bir ihracat fazlasiyle tekrar duatın kısmı azami 1939 takvim yılı i- günkU karışık ahval ve şeraite rağmen 
aktif vaziyete geçmiş bulunuyo· çinde tekrar iade edilmiştir. 1940 mali yılı bütçesinin de tasvibini-
ruz. (Bu ciheti mtmnuniyetle te· Muhterem arkadaşlar; ze mazhar olacak şekli ile azami mu-
barüz ettirmek isf !rim.) 1940 mali yılı bütçesinin gerek ha- vaffakiyetle tatbikine imkan hasıl ola-

zırlanması gerek bUtçe encümeni ta - cağına tam bir itimat ve emniyetim 
rafından tetkik ve huzurunuza takdim bulunduğunu arzetmekle sözlerime ni
olunması dünya ahvalin.in ileriyi tah- hay~t veririm. 

Milli para: 
Mil/J paramızın setıelerdenberi de-

uıs:ırnıf ·olduğunu ve hükilmetimizin bunu 
tasvip ettiğini söyledikten sonra ihracatın 
arttınlmasım ve bu sene bize bolluk v1dc
den mnhsulümüziln sağlam tedbirlerle satı
şının temin edilmesi IUzumunu tebarü.ıı; et
tirdi. 

Mali bünyemiz 
Halil Menteşc'den ıonra ıöz alan B. E

min Sazak (Eskişehir) cümhuriyet hükü
metinin kurulduğu günden bugüne kadar a
lınan iktıııadi tedbirlerin verdiği mUsbet 
neticeleri tebarliz ettirerek &ervcıti umumi. 
yenin artışını ve düne kadar ecnebilerin e
linde bulunan birçok gelir kaynaklanmızm 
bugiln hükümete intikal etmiı bulunduğu
nu ve binaenaleyh mali cepheden endişe 

edecek hiç bir taraf bulunmadığını ı;öyli -
yen hatip fevkali.de tahsisat bahsine geçe
rek, fevkallde tahsisat bizim şimdiye ka
dar mahrum olduğumuz ve ancak cümhu
riyet h!ikümetinin mazhar olduğu bir ni -
mettir dedi ve bunun bize fayda verecek ve 
istihsali arttıracak &11halara tahsisini iste· 
di. Bıınd:ın sonra mahsul vaziyetini mevzuu 
bahseden Emin Sazak mahsultin bol ve ~ 
reketli olduğunu ve bu &encki mııhsuliln 

memleketi üç sene besliyebileceğin.i teba -
rüz ettirdi ve fazla mahsulün kolayca sa -
tılabileceğini tebşir edcn Ticaret V~kili -
mize teşekkür ettikten sonra dairelerde fev
kal5.de zamanlarda zuhuru melhuz yolsuz
lukların önüne geçilm«l için sıkı bir mü
re.kabe tesisi temcnnislnck bulunarak söz
lerini bitirdi. 

Bütçenin artı§ sebepleri 
B. Emin Sazak'tıı.n sonra kürsüye gelen 

Galip Pekel (Tokat) bütçede heyeti umu
miyesi itibariyle bir artış mevcut bulun -
duğunu, bu artısın scbeplerini bazı kanunt 
mecburiyetler bir tarafa bırakılırsa memur 
maaıılanna yapılan zamlar teşkil ettiğini 

söyledi, bugilnkü şartlar içind~ bu zamla
rın memur maaşll\rına değil pasif korun -
ma tedbirlerimize ve yahut ta Milli miida
faamıza eklenmeııinin da.ha muvafık olaca
ğını tebarüz ettiren hatip devairdcki har
cırah, mcfnışat, tenvir ve teshin bedelle -
rinin çokluğunu rakamlara dayanarak izah 
etmiıı ve 67 milyon lirayı bulan düyunu u
mumiye karııılığı üzerinde bilhassa dura
rak bugünkü şartlar altında veq~ilere da
ha fazla bir zam yapılamıyacağına göre u
mumi ihtiyııçlara cevap vermenin pek gUç 
olaaı.&ını ve bunun için de umumi masraf
larda tasarrufun lüzumuna i~ret ederek 
au işleri ve ı;air nafıaya ait diğer hizmetle
ri yapacak şekilde işlerin tcnsiki ve fev -
kallde tedbirlere müracaat etmeden mem
leketin ihtiyaçlamu karşılamak imkanmm 
ancak bu suretle temin edilebileceğini izah 
etti. 

Huınısi idarelerin bugünkü 
vaziyetleri 

Galip Pekel'den sonra kürsüye gelen 
Ruşeni Ba~km (Samsun) varidatı mahdut 
olan hususi idarelerin vıı.li konaklan ve sa
ire gibi maıraflarmm diğer umumt hizmet
lerin görülmesine imkin vermediğini IÖY
li7er>ek husu•l idareler tarn.frnda.n yapılan 
ıinşaatın sıkı bir kontrola tibl tutulması 

temennisinde bulundu. 

B. Is.mail Mehmet Oğuz'un 
•Özleri 

B. Ruşeni Barkın'd:ın sonra söz alan B. 
İsmail Mehmet Oğuz (Sivas) B. Refik İn
ce'ye cevap vererek köylillerin odacı olma
ıınm zararlı olmadığını ve burada kazandık 
lan p.arndan arttırdıkları mikdan gene dev
let tckllifini ödemek üzere hazineye ver • 
diklerini söyledi ve köy kalkmması ilerle
dikçe köylUnün toprak işleriyle meşgul ol
mayı tercih edeceğini söyledi. 

B. Salah Y argı'nın encümen 
namına izahatı 

Bütçe encümeni mazbau muharriri B. 
Sallih Yargı (Kocaeli) - Efendim; muh
terem hatiplerin bütç.cnin heyeti umumi -
yesi hakkındaki kıymetli beyanat ve müta-
1 eatı arasında cncümenimizi alakadar eden 
bir nokta hakkında maruzatta bulunmama 
müsaadenizi rica ederim. Mazbatada da 
yazdığımız, gösterdiğimiz veçhile hükü
metçe ha:zırlıı.nan bütçe layihasındaki va -
ridat ve masraf miktariylc encümen yük • 
sek huzurwıuza arzettiğl 15.yihadaki mik -
tarlar arasında fark vardır. Bu fark hak • 
kında Maliye Vekili muhtereminin uzun 1-
zahatiylc vuiyet heyeti celilen!u.c de a.n
lqılmıııtır. Bunu bir kere daha arzedelim 
ki, teşkilatı esasiye kanununa göre muay • 
yen zamanında hilkümetço bütçe yüksek 
mecliııe takdim edildiği zaman cart &ene _ 
nin mali yılının dokuzuncu ayındaki vazi
yet nııazrı itibara alınmış ve ona cörc denk 
bir bütçe hazırlanıp liyihası Meclisi iliye 
takdim edilmiştir. Bütçe encümcnirıU bu 
seneki tetkikatında, muhterem Ham Nen
teııe arkadaşımızın bir iltifatına da maz • 
har oldu. Hususi mazbata muharrirleri de 
intihap suretiyle daha eve! tetkikat yap -
tırmııı ve bütün vaziyeti iyice inceliyerek 
ma!Qmat edindiktcn sonra encümen umumi 
heyetinde mlizakeresine cirişmiştir. Bütçe 
encümenimiz.de bulunduğu sırada vergi 
zammına alt bazı kanunlar da hükümetçc 
hazırlanarak Meclise takdim edilmiştir. O 
kanunların biran eve! kabulü ve neşri, me
riyete girmesi; bütçcnln tetklkatnu ik • 
maiden ve yüksek Meclise takdim iç.in mü
essir bulunuyordu. Bu itibarla bir hayli 
vakit de geçti. Encümenimiz bir yandan 
tetkikat ynparken son vaziyette varidatı . 
mızın gümrüğe alt olan kısmından gayri • 
sinde görillen inkişaf ve terakki tahmin -
den daha fazla olduğu neticesine vanruş • 
tır. Bunun da tablolarını mazbatamızda i
zaha çalıııtık. Varidatın tahmininde encü
menin takip ettiği noktai nazar, zaten büt
çenin de aynı §ekil<le yapılması lazım gelen 
bir usule tamamiyle riayet ederek; isabe
tine ve katiyetine en yakın bir rakamı ka
bul etml~tir. Hatti verci zamlariyle vukua 
ııelecek tezaylldü rakamla tesbit ederken 
bazı mevaddın yapılan zamma mukabil da
ha az istihlak edileceği ve az istihlak ne
ticesi olarak mukabil, az kullanılması, az 
sarfil istihllk edilmesi neticesi ha!!ıl ola • 
cak dü;tkünlüği! de nazarı dikkatten dur 
tutmamı;Jtır. Bwıa. göre tesbit olunan m • 
kamlar, muhammen varidatın katiyete ya.

km olacaima dair, tahmin iç.in usul ne :İM, 

onların hepsine riayet edilmek prtı ile 
tıım bir kanaat hasıl olmuştur. 

Sarfiyat lusmının tahsisatında bir takım 
zamlar vardır. Hükümet esbabı mucibcsin
de; 39 bütçesine nisbetle 40 bütçesinde 
% 10 tasarrufla tenzilat yapıldığı gerçi be
yan ediliyorııa da biz tasarrufu esas itiba
riyle aynen kabul ve tasvip ederek iııe baıı· 
la<lrk. Fakat bu tasarrufta amme hizmet
lerinin katlyen milteessir olmaması; baııta 
millt müdafaa masrafları oldu&u halde ik
tısadi knlkmma bakımından girişilmiıı te -
şebbüsatın geri kalmaması ve buna karşı 
imkin nisbetinde tahsiııat verilmesi e~ı
ru da göz önünde bulundurduk. Yalnız bir 
noktada, israf etmediğimiz noktasında, tak
dirimize göre, yükı;ck heyetin huzurunda 
kati olarak ifade edebiliriz ki kon.an tahsi
gatta encümen israftan tamamiyle tevakki 
etmiştir. Masrafın bir santiminin dahi is -
raf olmadığına kana.at getlrmiştir. Fakat 
bu kanaate mugayir her hangi bir noktai 
nazar serdedilir de varld görülürse o bahsi 
ahar. Fakat encümenin kendisinin hasıl et
tiği kanaat bu p:ırnlann bir santiminin da. 
hi katiycn israf c.dilmedigidir ve israf yok
tur. Tasarruf hakkındaki telakkimiz arzet
tiğim gibi israfa meydan vermemektir. 
İmkan olduğu vaziyet dahilinde bilhassa 
amme hizmetlerinin müteessir olmam.ası 

noktasından - tekrar ediyorum - diğer ilc
tısadt vazlyetlerimizde giriştiğimiz yolda 
inkişaf ve terakkiyi haleldar etmemiye a
zami derecede bilhassa itina etmişizdir. 
MilH müdafaaya ait olan hususatta söz 
söylemeyi zait görilyonım. Ona lcırşı olan 
fed:ıkarlık neyi istilzam ediyorsa onu yap. 
maktan hiç bir fert sekinmiyeceği gibi en
cümenimiz de bu hususta her hangi bir 
tenkidi mucip olabilecek bir vaziyette ka
tiycn bulunmamıştır. (Bravo sesleri). Bu
na da itimat buyı.ı.racağınıza eminiz. Hükü
met teklifindeki masarif ~çin konan tahsi -
sattan fazla encilmenin tahsisat koym:ısı -
na gelince bu tahsisatnı konması Maliye 
Vekili Beyefendinin izah buyurdukları gi. 
bi bazı işleri encümen resen gördüğü ka
dar hükümet!n de bu imklin elde edildiğini 
görünce kendi ihtiyecmı, amme hizmetle -
rlnin tedviri bakımından ihtiyaçlarını en -
cümcne izah etmişlerdir. Ve bunlar mUna
k:ış:ı ve müzakere edilmiştir ve tetabuk ha
sıl olduktan ııonradır ki bu tahsisata zam 
yapılmıştır. Yoksa alelıtlak şurada şu teş
kilat artınlsın, şu yapılsın bu yapılsın gibi 
bir zihniyetle Galip bey artrad:ışımızın işa.. 
ret buyurduğu gibi normal zamanda yapıl
mış bir bütçe gibi masraf kısmım encüme
nin tesbit etmi5 olduğu yolunda vaki olan 
tenkitleri biraz yerinde olmasa gerektir. 

Memurlar meselesi hakkında muhterem 
BaıJvekilin bundan evelki beyanatında lııa
ret buyurularak bir arkadaııımız bu teşki -
lAt kanunlarının tetkik edilmesi lazım gel
diğini ve memurlar meselesinde kemmiyete 
değil keyfiyete atfı nazar edilmesini söy
lediler. Biz müteaddit daireler, vekaletler 
bütçesini tetkik ederken bu kanaati encU
men arkadaşlarımız birçok vesilelerle iz -
har etıni:ılcrdtr. Haldk:ıten liz.crinıdc duru
lacak bir i11 olduğuna, encümende cereyan 
eden mii.zakereden bcndcnizde hasıl olan 
intibaı nakledebilirim ki, cncilmcn de bu
nun tetkik edilmesi 10.Zım gelen bir meü
le olduğuna kanidir. Hükümet reisinin 
yüksek huzunınuzda evelce de söylediği 
beyanatı &ebkctnıiş olmasına nazaran bu -
nun nıazarı dikkate alınarak hakikaten lü -
zumsuz teşklUit varsa bunu bertaraf et -
mek ve memurlar anısmda kemmiyet d-c
ğil keyfiyetin m.zan dikkate alınması i
çin lcabedcn tedbirlerin alınmasına biz de 
intiz:ır ederiz. 

Muhterem Rlnli Tarhan arkadaımuzın 
fevkalade tahsisat hakkındaki mütalealan; 
bu da bizim cncilmenimizde çok zaman mü
zakere edilıni5, bu bapta görilşülmüı ve 
fevkalade tahsisattan çekinilmesi arzusu ve 
doğru olmadığı meselesi 6.deta tekarnır et
miştir. Fakat btt fevkallde tahıılsat suretiy
le başhyan muamele 936 da başlamı&tır. 

Bugün 940 bütçesi hıızırlanırıken hakikaten 
diinyanın fevkalade denilebilecek bir va -
ziyete girdiği sırada böyle bir fevb.llide 
tahsisat yoluna gidilmemesini encümen 
tesblt edemezdi. Zaten kendileri de bu va
ziyeti i63ret buyurdular. Biz de arzu ed~ 
dz. Biltçcıde fevkallide tahsisattan mUtc • 
vcık'ki olmak lüzumunu işe başladığımız 

günden beri samimt bir kanaat olarak her 
zaman muhafaza etmekteyiz. 

Galip Pekel arkadaşımız, Adliye, Dahi . 
!iye, ve Maliye vekaletlerini misal olarak 
bazı aynı tahsiııatta bu üç V cklilet anısın
d:ıki tahsisat miktarlan arasında muvaze
net ve muadelet olmadığına işaret buyur
dular ve bunu ancak vekillerden fada en
dl.menin nazan dikkate almasını bekledik
lerini mütalea olarak dermeyan buyurdu -
lar. Bizim böyle Vekfüetler araaın.dCl her
hangi bir noktai nazarla tercih yapmak ha
tırımızdl\n geçmemiştir. Yalnız teslim bu
yurunwıuz ki, her Vekfilet bütçcı;i tetkik 
olunurken, Vekil kendi Hıtiyacını izah eder. 
Ve samimiyetle bu cihet görüşülilr. Bu 
ihtlyac::ı kail olunduğu takdirde ona zam 
veya fazla görülen varsa tenzil edilir. Bi
naenaleyh ait olduğu vekiletler, her hangi 
bir hizmetlerini Ha için şu tahsisata zaru
ret vardır demlsler de bütçe encümeni bu
nu reddetmi:ı degildir. Eğer rcddetmcmisse 
mutlaka esbabı mucibctıinde bu talebe kar
şı söylenmiştir. Binaenaleyh böyle mua -
delet, muvazenet olmaması noktasından, 

encümene bir ıkusur atfetmek muvafık ol
masa gerektir. Maruzatım bundan ibarettir. 
Başkan - Arkadaşlann sözü bitti. Bir 

takım sualler daha vardır. Fakat yeri he -
yeti umumiye değil vekalet bütçeleridir. 
Tensip buyurursanız her vekil kendi büt
çelerinde bu mütalealara cevap verirler. 
(Muvafık &esleri.) 

Bunun üzerine müzakere klfi görülerek 
maddeler geçllmivtir. Masraf bütçeleri o
kunarak B. M. Meclisi, Riyaseti c!imhur, 
Divanı Muhasebat, Başvekalet, Şnrayı Dev
let, İstatistik, Devlet Meteoroloji ve Mat
buat Umum Müdürlilkleri bütçeleriyle Di
yanet İ&leri Reisliği, Maliye V ekli eti, Dü
yunu Umumiye ve Gümrük ve İnhisarlar 
V ekllet\eri bütçeleri tasvip edilmiştir. 

Meclis buglin mllr.ı.kcrelcrino devam e -
decckti.r. 

Pehli n 

Edirne, 27 ıı..a. - Trakya u 
lettıııı General KAzım Dlrlk 250 
kııflle ile Trakya'nın ömclt it 
biri olan ve cümhurlyet r jiır. 
bah§eltlğl ha.klnrla köyden iste 
yenlllk eserlerini tıı.mnmııunıŞ 
Pehllvanköye boitnılıı ve kb~tl t 
tir. PchllvankBylUlcr muht lif ır. 
babından müteşekkil bu buyU1' 
hararetle karşılamışlardır. KoY 
sebetıe bir bayrnm manZ!ll'ıısı ıır 
Umumt mUfettlı,ı yanlıı.rındn T 
Kırklareli valileriyle, sıhat, ,.. t 
niyet, mallyc, ve ziraat mtışrı\ 
bUrosu şefi, Teldrdağ ve Edim 

~~t~; v~~~l~r?.ğr.:!~:~W~mı::'~ 
orta tahsil gcnçllğfoden bir r grı: 
hnldc doğrucn Atatürk ve ı.Ieh re 
lnnna giderek bu anıtlara b 
koymuıı ve bunu mütcaldp n \ 
ltiğll binasında hazırlanmış 
mUzeıılnl açmı§tır. Bundan s nr' 
köyün 200 dckarlılt konıluğU ,..e 
nnr dcknrlık dut ve ceviz, bııJl' \ 
llklerl. 20 c.1eka.rhlc meyvn ftdSııi 
!arı ve eu tesisatı, tam tcoklliitlı 
clvlll' köy çoculdnn için mcyd:Jllll 
pıı.nslyumı, ziraat kredi kooperıı 
rlf Vekft.letl idaresindeki marıı!fı
deınlrclltk ltursla.rı, biçki ve d 
modern ağıl ve mandıraları, ta"''llıı 
§an lstasyonlıın, köy kanununu 
reviri, halkevl, dükkAnlnn, tcrt 
sı, aııımdure.ğl ayn ayn geztllP 
ve çok beğenilmiştir. Trıık. 
köy tipinin canlı örncklerind ıı 
Pehlivanköy bugün her ııeyinl 
Junuyor. Her yer gezildikten 
ne'den giden sporcularla PebIIV' 
mı arasında bir voleybol :mnçı 
birincisi 2 - 2 berabere Udnclsi 
larcll'nin lehine neUcelcnıntştJt· 
dönüşte gene PehllvanköylWer 
hararetlo uğUrlanmıole.rdır. 

D. DENIZYOLLA~I 

Tahmil ve tahli 

yaptırılacak 
Devlet Denizyollan 

Müdürlüğündenı 

hlct , 

1 - İdaremizin 1 haziraıı 
hinden mayıs 941 gaye .ine 
sene müddetle yaptıracağı t 

430.000 ton kömUrün yi.ıkleııt' 
şaltma ve aktarma işleri ktı 
usuliyle eksiltmeye konmuştı.ıf< 

2 - Muhammen bedel do 
bin Uç yilz: yetmiş beş liradır· 

3 - Eksiltme 30 mayıs 940 ıf 
milsadif perşembe günü sa.at 
hm aatım komisyonunda yaP;S 
Muvakkat teminatı 5818 lira / 

tur. 
4 - Eksiltme şartnamesi B 

komisyondan parasız olarak ıtl 
S - İsteklilerin 2490 sayılı, 

da yazılı vesikalarla bu işe ~ 
mektuplannı tayin olunan g~ 
14 de kadar komisyon reisligı 
buz mukabilinde vermeleri l 

(3858/2239) 

Kereste alınacak 
D. Denizyo1Jar1 işletme urrırıJJ1 

lüğüı:ıden : 
Muhammen bedeli 25700 lira ol 

lif ebadda 500 metre mikabı çı~ 
metre mikabı Uimbalı kereste 17· 
!)40 pazartesi günü saat ıs de uııı 
dllrlük alım satım komisyonUJ1dl 
z.arf usuliyle satın alınacaktır. jf 

Bu işe girmek istlyenlerin 19 
kuruııtuk muvakka.t temlnatbri>'1' 
nwı tayin ettiği vesaikle birlikte 
günü muayyen saatten bir saat e 
dar mühürlü kapalı zar!lannı ırı:s 
kabilinde komisyon reisliğine ft 

leri lazımdır. ıJ 
Bu işe nit şartname komisyoııM 

olarak verilmektedir. 
1ıbu ilin 10 - hazlrandıı yapıll 

olunan münakasa illnmın yerinC 
onu iptal eder. (4369-2534) 

Hurda sabşı 
Devlet Denizyollnrı Jşletme rf. 

lü~ünden : 
1 - İstinye dok ve fabrika tı' 

hası dııhlUnde mevcut takribe!' 
hurdalar kapalı zarf usullyle ıı'tl 
rılmıııtır. 

2 - Arttırması 20 hazirnıı peri 
nü saat on beı;te alım ııatım koııP 
yapılacaktır. fol, 

3 - Muhammen bedeli tonu 
18.- lira olup muvakkat ternlııııt 
lira.dır. Şartnamesi komisyonda ıı 

4 - isteklilerin mühürlü kııP'" 
nı yazılı gün ve saatten bir saat c 
dar korniıyon reisliğine makbUS ııı 
de tevdi etmeleri lazımdır. ( 436S 1 

Ekmek alınacal< 
Konya Cümhuriyet MııddeirıtfJ 

den : ı • 
1 - Konya cezaevinin bir yı~ 

ihtiyacı 2-6-940 gününden '27..fr tf 
kadıır 25 gıin mUddetle kapalı ı• 
le eksiltmeye konulmuştur. 1 

2 - 27-6-940 tarihine denk ıe 
ııembe günü saat 10 da KonY' C· 
mumiliği dairesinde icra kıtınııc$0 

3 - Talipler teklifnamelcri111 e 
t' at g dan evci komisyon r1yase 

bulunaca.ktır. . 11 
4 - Ekmek ikinci nevi yerli 

olac&k ve talipler bedeli ınuıılı~ 
7,5 olan (1555) lira (20) kurU~111 1 
muvıdtk&telerini teklifleriyle b•' 
misyona vermiş bulunacaktı'· ıı 

S D .. d"' .. d d .. ı;ıll . - or uncu ma de e ~.. ılt 
tenlen has ekmefin kilosu şırıld 
10 kuruştur. 

6 - İlin ve sair masraflar' ıı1 
ai~~ ~ 

7 - Fazla izahat almak ve ~ 
görmek istlyenlerin Konya ccı•'ııı 
törHltUne müracaatlan nan olııı1 



ULUS -7-
ı Moo 
, AF AA VEKALETi 

ın fanklan yaptırılacak 
BÜYÜK MiLLET MECLiSi NAFIA VEKALETi Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak ıaat 10 da Tunceli Mha müdiırluğ-..ı bim.

sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

6 Memur evi 250 Adet burgu alınacak Mersin Askeri Satın Al. Ko. dan: 
. Vekaı ti 

lllıda11 • e Satın Alma Ko-
h • yaptırılacak Nafıa Vekaletinden: Cinsi 

Muhammen 
J.tlkdan bedeli 

İlk teminata İHALE ...... 
Lr. Kr. GUn Saat Şekli 

4 - Eksiltmeye gırebilmc:k içın istekli
nin 2165,90 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşafı.daki vesikaları haiz olup coster -
mesi lazımdır. 

tdetı 125 . 
tQ~aatı kn ·954 lıra olan benzin r E:ksiıtr!a1 ! zarfla eksiltmeye 
rıı lJ dedir isı 6/6 940 perşembe 
1, 1 Olup k · }k teminatı: 7.548 li
b dan al~ı ve Projesi 630 kuru
V r saat e~ır-, Taliplerin muayyen 

Türkiye Büyük Millet Meclisi i
dare Amirleri Heyetinden: 

1- Çankaya'da inşa ettirilecek altı 
adet memur evinin inşası kapalı zarf 
usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2. 7. 940 sah günü saat 16 da Anka
ra'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 775 
lira muhammen bedeJli Robel marka 
250 adet burgunun açık eksiltme usulü 
ile müteahhit nam ve hesabına eksilt-

Un 
Odun 
Sığır, veya koyun 
veyi\ keçi eti 

Kilo Lr. Kr. 
240 000 80240 00 

1140.000 14820 00 

144.000 2SSOO 00 

2268 00 18. 6. 40 pel'f. 10 K. zarf 
1111 llO 18. 6. 40 peru. 11 K. zart 
2160 00 18. 6. 40 pel'§. 16 K. Zarf 

(2537) 

A - İh:ıledc:n en az 8 gun evel Tuncdi 
vilayetine muracaatla bu işe girebilmek i
çin alınmış ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye: ait ticaret odası vesikası 
C - Bir defadıı 20000 liralık ıos.e v.e i

malatı sınaiye ve sair inşaat yapmıı oldu
ğuna dair vesika. 

) Sa. Al ,;ııne kadar zarflannı 
n.o. da vermeleri. 

er• O 12387 
' rt ~ 0 kuluna talebe 

lto a ınıyor 
n1a llıık 

da onum crt orta okulunun her üç 
tacak 940 U~deki eyliUün birinci gü. 

1tır. • 1141 ders yılı için talebe 
•tckı· 

,
1 tıılcb · . 

'l?ıin enın tlirk ırkından ol -
~İbi 

1 
ve ailesinin kötü hal ve 

ç kıııa11° tnaınası ııhf muayenede 
l! ta2lıını:e Yapılacak ıeçme ıma • 

r •en ıı ıarttır. 
ı e tahs'r ~e:va k. : 1 terkedenler, yaşını 

'l?ı.ıf üı;uitmüı olanlar, kendi 
1llıılcın teçıne ıınavlarmda ipka 
it lıtıa::a ~alanlar, yaşları, boyla
! t 'Sltcrt lıınattaki hadlere uygun 
'tctli!ctin okullara alınamazlar. 

iUcr· • Viındi okudukları okul
ra,,,._ -ıne d 
. ~ it"b evam etmekle beraber 
''ktrlik 

1 
arcn bulundukları yer -

rf:vı &Ubclerinden diğer kaydü
"c ~ ın~racaat yollarını öğren
tıı ceç 

3 
torc de kaydükabul ki -

O/teınınuz/940 tarihine Jı:a. 
1 01ıtıalan lazımdır. (2445) 

ı· 12448 
l E:rı, 

ile.tın C\f hazırlama orta 
ıc a talebe alınıyor 
•1ıtri'd 

0kuııı11 e Gedikli Erbaı hazırla-
t'dc Sa 1lı:ı 1., II., III. ıınıflanna, 
0kııııı !~at Gedikli Erbaş hazırla
~r~ Ankara'da Musiki Gedik
Öllunıua 0rta okulunun yalnız I, 

: 941 d Zdeki eylOlde başhyacak 
I crı Yılı için talebe alına -

•ıt1cu taı b 
•İllizı e elerin türk ırkından ol

% bi 
01 

ve ailesinin kötü hal ve 
~1~11 !tıaıtıası, uhl muayenede 

C ~ ıre Yapılacak ıeçme ama • 
tdı~Ji ~ §arttır. 
~Chcnı izırlama orta okullarına a-
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~,h(47ılo;~) ... rt11.11Mıi mucibince tahmin 

llat~tıılt • !ıra olan (13) kalem mulı· 
1~ ~ lllııii ıınıq 10. 6. 940 tarihine rut
I ,-_ı._ ,:--t 15 de Kanmpap'da b•la
,1' ~ hpıJl':k alıııa komiı7onunda kapalı 

,"lf "' . llttı (3 lır, t l ti llıı•ı1ı 54Z.29) lira nlap prtnamul 
'-''~,·~ koııı~t •e 236 kııraı bedel maka· 
~ "ıı.,'~ııı z4~~oııclan almalıilir, 
~ ~~ı.,1 t, .1a1ılı kınıınım tarifab da
l~ •ır &a klıf mektuplunıı ea reç elc-

1iııı. •t enline kadar ııwzlcGr lco-
c4~~~az mukabiliııde \'ermeleri. 

\) 2457) 12480 

'~ t,"&tiil>i.i alınacak 
: °'.tı111 s 
~ atın Alma Komisyo • 
~~~~Cıt 
~6 :"llırı t evsaf 

Oo it ccı·1 ve ıartnamesi muci-
• 6 •lo ben be~cli "19277.20" lira 
it ~•o~ "e ~nz ıistıipü, 2cooo kilo 
~; le, tıhine kilo aafal t OstliplisU
~"flı ,~tııp~ rastııyan sah günü sa
' 'ı > llıt ko :ı bulunan deniz leva

lık aıı,lacak115Yonunda pazarlıkla 
tıı ı. tcnı· tır. 
~ qe ınatı "l l Ilı 1 r tttn • 445,79" lira olup 
~ ·ıc~rol\dan ıı •aııti dahilinde adı 

~t'•r1t11lcrin 2~cdelsiz alınabilir. llatı e birlik 90 sayılı kanunun is-
• C4227

12
te ınezkQr komisyona 

l 458) 12519 
ilyte l 

11 lf. n r a ınacak 
~ l!ö Ctıi.t JIJ-

Jt .... USteşarlığmdan 
ı ""et la e&ı- 11-tıı Yter saun alınacak-

• t "· •atac 
1 it' liyntı aktarı layterlere alt ev
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ı - Askeri ihtiyaç için yukarıda mUf redalı yazılı Uç kalem yiyecek ve yakacak 
maddesi satın alınacaktır. 

2- Eksiltme 31. V. 1940 cuma günü 
saat on beşte Büyük Mi1let Meclisi 1-
dare Amirliği heyeti odasında yapıla -

2 - Eksiltme Mersin askerlik §ubesln in Ust katındaki askert &atın alma koml&
yonu tarafından yapılacaktır. 

3 - Zarflar aynı gUnde ihale ııaatlndcn bir saat evellne kadar kabul edlllr 1stek-
mesi yapılacaktır. lllerln muayyen İ;unde teminat ve lUzum lu vcstkalnrlyle mUraca.ntıorı. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 4 - Daha fazla bilgi edinmek istıyen lerin İstanbul, Ankara, Konya Lv. &.mir-

5 - Teklifler üçüncü maddede yazılı sa
atten bir saat evcline kada.r Tunceli nafıa 
dairc:sindel:i e'rsiltme komisyonu reislıği

ne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
Po&ta ile gondcrilccck mektupların nihayet 
üçüncü maddede: yazılı saate kadar &"clmio 
olması ve arttınna, eksiltme ve ihale ka
nunwıa uygun olarak mühiır mumu ile iyi
ce kapatılmış olması lazımdır. Postada o
lacak gecikme kabul edilmez. (2531) 12536 

caktır. 

e 3- Fenni ve hususi şartnameler il 
planlar her gün Büyük Millet Mecli 
Daire Müdürlüğünden alınabilir. 

4- Tahmin edilen bedel ( otuz al 
bin üç yüz on sekiz lira altmış ) kuruş 

bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün- llklerlnde. Adana tllm satın alma komlsy onunda, Maraş ve IslAhlye askert aatın al· 
ına komisyonlarındaki mevcut §arlnamele rl her zaman göreblllrler. (2537) 12542 

si den alınabilir. 
Muvakkat kminat 58 lira 13 kurş

tur. tı 
İsteklilerin muvakkat teminat ve 

şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saate kadar mezkür ko -
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

Muhtelif yiyecek alınacak -
tur. 

5- Muvakkat teminat (2723 lira 90 ) 
kuruştur. ( Banka teminat mektub u 
olacaktır. ) 

t 

i-
6 - Kapalı zarfları ihale günü saa 

on dörde kadar İdare Amirliği heyet 
ne makbuz mukabilinde tevdi edilmi ş 
bulunacaktır. 

7- Talipler 2490 numaralı kanunu 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnam 
de yazı\ı vesikaları birlikte getiı"ecek 

n 
e 
. 

!erdir( (2273) 12300 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Mahruti çadır alınacak 
D. D. Y clları Satm Alma I<.omisyonun -

dan : 
Muhammen bedeli 24000 lira olan SOO n 

det mahruti çadır 13·6·1940 per§embe gU 
nU saat 115 de kapalı zarf usullyle Ankara 
da idare binasında satın alınacaktır. 

. 

. 

. 

Bu l§e girmek lstıyenlerln 1800 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etUği 
vesllmlan ve tekliflerini aynı gUn saat 1 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri ııı. 

4 
-

zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden. HaydarpB.§ada tesel 
IUm ve sevk şefliğinden dıı.ğıtılacakur. 

. 

(2477) 12520 

Tele emprimör tesisatı alınacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun . 

dan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan Hay 

darpB.§a • Bilecik - Eskl§chlr - Ankara te 
le cınprimör tesisatı 12-7-1940 cuma gllnU 
saat 15.30 dn kapıılı zarf usullyle Ankara 
da idare binasında satın alınacaktır. 

-
-
. 

Bu t~e girmek istlyenlerln (1125) liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettlğ 
vesikaları ve te1dl!lerlni aynı gUn saat 14 
80 a kadıır komisyon reisliğine vermeler 

1 

1 
111.zımdır. 

. Şartnameler parasız olarak Ankarada 
malzeme dairesinden Haydarpaşada tescl 
lilm ve sevk oe!liğindcn dnğıtılacnktır. 

(2512) 12531 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 

Nakliyat yaptırılacak 
Arıkara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyorıundan : 
1 - 20.000 ton Ankara şehir dahili nak

liyau kapalı zarfla eksiltmesi 10;6/940 sa
at 15 de Ankara Lv. imirli~i satın alm.a 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 50.000 lira ilk te
minatı 3750 liradır. Şartnamesi 250 kuruş 
muknbilinde komisyondan alınır. İçinde 
kanun! ve bu i~le meşgul olduğuna dair 
vesikalar da bulunan teklif mektupları sa
at 14 de kadar kabul olunur. (2415) 12475 

Sakız kabağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 3200 kilo taze sakız kabağının pa -

zıı.rlıkla eksiltmesi 28-5-940 saat 14 de An
kara Lv. Amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 256 lira kati to-
minatı 39 liradır. (2542) 12544 

Taze fuulya alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 7000 kilo taze fasulyanın pıı.znrlık

la eksiltmesi 28-5-940 saat 14 de Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 940 lira, kati te-
minatı 141 liradır. (2543) 12545 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Leva.Zlm Amir/ili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 Aıdıda cins ve miktarı yazılı 23 ka

lem iaııe maddesi pazarlılı 28-5-940 da hi
zalarında gösterilen saatlerde pazarlıfı 
Ankara Lv. imirlifi satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

!stanbul Komutanlık Satrn Alma Komisyonundan : 

(2280) 12301 

Yol silindiri alınacak 
Nafıa Vtkiilttindın : 

9. 7. 940 ıalı cünu ıaat IS de Ankua'da Nafıa 
Vekaleti binası içindr. mıılnme ıniidürliıiü odaamda 
toplanan -ızeıııe eksiltme koıııiıyonııııda 21.000 in. 
ıiliz liraaı mıhammeıı btd•lli lıt.nbul'da ıil tealim 
artiyle 15 adet dizel motörii lZ ıer tonlak 701 ıi· 
lindiriııin kapalı ıarf ıuuliyle ekıiltmeıi 7apılacaktır 

İstanbul komutanlığı Gümüş suyu hastanesinin senelik ihtiyacı için aşağıda yazılı 
beş lkalem yiyecek maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye: konulmu~tur. Eksilt -
me 14 - haziran - 940 günii saat 15 dedir. Şartnamesi her gün İstanbul komutanlığı 

satın alma komisyonunda gôrulebilir. Bu mevaddı toptan verecek bir talip bulunm:ı
dığı takdirde iaşe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin be111 cünde mü
nakasa. saatinden bir saat önceye kadar tek1if mektuplannı Fındıklı'da komutanlık sa-
tın alma komisyonwıa makbuz karfjılı&ında teslim etmeleri. (2545) 12547 

kilo Muhammen B. Muvak'kat teminatı 
Cinsi 
Yoğurt 

Mikdnrı Lr. Kr. Lr. Kr. 
4-0.000 10.000 750 00 

Ekıiltme pırtnamrsi n t•femııtı 550 karat bedel
le 1Mlzeme müdurluiundea alınabilir. 

Pastörize süt 
Çiy ı;üt 
Tavuk 

40.000 12.000 900 00 

Muvakkat teminat eksiltme ciinundrki lıar iize. 
rindcn Türk parasına hhvil edilaıiı olarak 2490 &a· 

yılı knnuna"n 16 mcı .... ddeıine cöre heıap edilerek 
nrilectktir. 

İıteklilrrin teklif mektuplarını m•nklcat teminat 
ve ıartnameıinde yazılı veıaik ile birlikte aJ1ll ıiin 
oat 14 de kadar meıkur koaıiırona makbaz mukabi. 
!inde nrmeleri lhımdır. (2401) 12473 

Piliç 

20.000 
2.000 Ad. 
1.000 Ad. 

9620,83 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıda gösterilen vesikaları haiz 
olup göst rmesi Hizımdır . Çadır diktirilecek 

A- En az ve bir defada 100,000 lira· 
Nalra Vekaletinden : lık şose işi yaptığına dair bonservise 

14-6-1940 cuma gtlnU saat 111 de Ankara- müsteniden föaleden sekiz gün evci 
da Nafıa Vekn.lctı binası içinde malzeme vilayete müracaatla alacakları ehliyet
mlidtiı lliğU odasında toplanan mal:r.eme ek-
siltme komisyonunda 31100 lira muham - name. 
men bedelli yalnız bezi vekAlet tarafından B- Bu kadar işi başarabileceğine da· 
verilmek sair malzeme ve işçiliği yapıcı - ir maruf bankalardan alınmış mali re
ya nlt olmak §artlyle 70 adet gUn~llkll ferans. 
mahruti çadırın lmallyesl açık eksiltme u-
sulU ile eksiltmesi ynpılncnktır. 9- Teklif mektupları yukarıda 6 

Eksiltme oartnamcsl ve te!crnıatl bedel- ıncı maddede yazılı saattan bir saat e
siz olarak malzeme mUdUrlUSilnden alına- veline kadar vilayet daimi encümeni 
bilir. 

Muvakkat teminat 262 lira 50 kuruştur. riyasetine makbuz mukabilinde verile-
1steklllerln muvakkat teminat ve ıart - ce:.tir. Posta ile günderilecek mektup

namcsinde yazılı vesaik ile birlikte aynı 
gtın saat 15 de mezkOr komisyonda hazır Iarın nihayet 6 ıncı maddede yazılı sa 
bulunmaları Uizımdır. (2503) 12530 ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 

Lastik çizme alınacak mühür mumu ile iyice kapatılması Hi
zımdır. Postada olacak ge~ikmeler ka-
bul edilmez. (2328) 12348 Nafia Vttkaletinden : 

Köprü 
• 
ınşası 

13·6·1940 perşembe gtlnli saat 16 da An. 
karada Nafıa vekAleti binası içinde mal -
zeme ınUdHr!Uğ'll ociasında toplanan mal
zeme eksiltme komisyonunda HOO lira mu-
ıammen bedelll 200 çift Ulstlk çizmenin Bursa Nafıa Müdürlüğünden: 1 
açık ckslltme usuıu ile eksiltmesi :yapıla- 1- Eksiltmeye konulan iş : ( Bursa 
caktır. 

Eksiltme §artnamesı ve teferruatı bedel- Karacabey yolunun 59+000 kilomet -
siz olark malzeme mUdlirlUğilnden alınabi - resipdeki Uluabad köprüsünün ahşap 
lr. olarak yeniden inşası ) olup keşif be-l 

Muvakknt teminat 105 liradır. 
tstek111erin muvakkat teminat ve oart - deli 16.000 liradır. 

namesinde yv.ılı veııalkle birlikte aynı 2- Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gil
gUn ve saat 16 da mezkQr komisyonda ha- nU saat 16 da Bursa Nafia Müdürlüğü 
zır bulunmaları 111.zımciır. (21126) 

12534 eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulü ile yapılacaktır. 

MAARiF VEKALETi 

Benzin alınacak 
Maarif Vekaletinden : 

3- Bu işe ait hülasai keşif. ölçme 
cetveli, proje, fenni hususi kapalı zarf 
usCHü ile eksiltme, bayındırlık işleri 

genel şartnamelerile mukavele projesi 
Nafia dairesinde görülelıiliceği gibi 
seksen kuruş mukabilinde birer örnek

V cklilet otomobiline alınacak 7200 ill teri alınabilir. 
8 400 litreden ibaret olan bir senelik benzin 4- Eksiltmeye girebelmek için 1200 
i htiyacı açık eksiltmeye konmustur. lira muvakkat teminat vermeleri, Ü • 

Bu hususa ait ııartname Vekilet levazım 
çüncü maddede yazılı evrakı kabul ve 

müdürlüğündedir; her gÜn göriilebilir. 
Münakasaya iııtirllı: etmek istiyenler i • imza etmeleri, bu inşaatı yapabilecek-

hale giinü olan 6.VI.940 tarihine rastlıyan ]erine dair ehliyet vesikası ( bu vesi
perşembe günü saat 15 te muvakkat temi- ka ihale gününden eve] Bursa vilayeti
nat parası olan 134,50 yüz otuz dört lira el- ne müracaat edilerek Nafia Müdürlü -
i kuruıun malsandığına yatırıldığına dair ğünden alınacaktır. ) Ticaret odasına 

makbuz veya banka mektubu ile levazım kayıtlı olduğuna dair 940 yılı varakası 
1 

müdürlüğünde teşekkül eden eksiltme ko· ile birlikte teklif mektuplarını 2490 
misyonuna müracaatları ilin olunur. (2473) sayılı kanunun hükümleri dahilinde 

12468 hazırlayıp 6. 6. 940 perşembe günü sa

VILAYEUER 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilanı 
Nafıa Müdürlüğün-

den: 

at 15 e kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ilan olu • 
nur. 

Postada vuku bulacak 
kabul edilmez. (2346) 

gecikmeler 
12351 

Parke yol inşası 

4.000 
1.500 

500 
25.000 

300 00 
112 50 
37 50 

2100 00 

kısmının şose esaslı tamiratı ite ima
Hitı sınaiye ve bir adet küçük tip ekip 
binası inşaatı. 

Keşif bedeli : " 94488 ., lira 19 ku
ruştur. 

2- Eksiltme 5. 6. 940 tarihine rast
lıyan çarşamba günü saat 15 te Tekir
dağ Nafia müdürlüğünde eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usfilü ile 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna mU
tef erri diğer evrak 475 kuruş bedel 
mukabilinde Nafia müdürlilğünden a
lınabilir. 

4- Eksiltmeye girmek iniç talip
lerin en aşağı 50 bin liralık bu gibi şo
se işleri yapmış olmaları ve 5974 lira 
41 kuruşluk muvakkat teminat vermesi 
ve ihale gününden en az 8 gün evel 
Tekirdağ valiliğine müracaatla ibraz 
edecekleri belgelere göre Ehliyet ve
sikası almaları ve 940 yılına ait Ticaret 
odası vesikası göstermeleri şarttır. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını 
2 inci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kad~r komisyon reisliğine mak 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4086/2398) 12394 

Ekmek almacak 
Bursa C. MüddeiumumIIiğindeD : 

Bursa ceza evinin 1940 mali senesi için
de ihtiyacı olacak bulunan 219000 kilo ek
meğin kapalı zarf usuliyle 22-5-940 u.ri -
hinden itibaren 10-6-940 tarihine kadar 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahmini bedeli on 
kuruı olup yuzde yedi buçuk kuruı nisbe • 
tinde muvakkat teminat akçesi oluak 1576 
lira 80 kuruş verilmesi lazımdır. 

Eksiltme 10/6/940 tarihine tesadüf eden 
pazartesi günü aaat on alınla Buna C. 
Müddeiumumiliğl binasında icra kılınaca
ğından taliplerin o gUn ihaleden bir saat ~ 
veline kadar teminat mektupları ile teklif 
mektuplarını mahalli mezk\lrda müteşekkil 
komisyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

(4175/2434) 12434 

Satılık mazot tenekeleri 
Çankırı Belediyesinden : 
Beherinin muhammen bedeli (11) ku -

ruş olan (5000) adet boı mazot tenekesi 
on beş ilin müddetle açık eksiltmeye kon
muştur. 

İhalesi 31. 5. 940 tarihine müsadif per
şembe günü saat 15 te Cankm belediye 
dairesinde icra kılınacaktır. Taliplerin 
mezk\lr gün ve saatte hazır bulunmaları 

iıtin olunur. 12498 

Ekmek alınacak 
• 

A7dı11 C. Maddıiamarnilijiııd•a : 

Yol in~aatı 
Hatay Viliyetinden : 

ı - Vilayet yollannın muhtelif Kın. lo
rinde (250000 m2) bir kat asfalt kaplama 
ve gcn.e (15000 m2) blokajlı ljosa iı şaııtı ile 
iki kat asffalt kaplama ve Antakyıa, İsken
derun, Kırıkhan şehirleri dahilind· (4-0610 
m2) sou inşaatı ile üç kat nsfalt kaplama 
işi kapalı zarf usuliyle milnnkasaya konul
muştur . 

2 - Eksiltme 20-baziran-940 p:~mbe 

gilnü Aat on beşte Antakya'da Nafıa Mu
dürlıifü odasında müteşekkil komısyonca 
yapılacaktır. 

3 - İstiyenler fenni ve hususi ş:rtna.me
lerle evrakı keşfiyeyi (468) kuru bedel 
mukabilinde Nafıa Mıi.dürluğtindcr. alabi -
lirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan iıç b'n 
altı yüz kırk bir lira) (seksen bir) kuruş
tur. 

5 - Muvakkat teminat (beş bin dokuz 
yiız otuz Hd) lira (dokuz) !kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gun 
evet bu işe benzer inşaatı başardıklarlT'.a 

dair evrakı müsbiteleriyle birlikte viliyc
te müracaat ederek alu:aklan ehliyet ve -
ııikasını, (2490) 11ayılı kanuna uygun olarak 
hazırlıyacakları teklif mcktuplannın ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası veswsını ihale 
ifinü snat 14 de kadar koınlsyona riyaseti
ne makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(2532) 12537 

Muhtelif yol İn§Utı 
Hatay Viliyetlndttn : 
1 - İlikenderun-Payas yolunun (7+296) 

dan (21+713) Km. leri arasında (14+417) 
Km. tulünde yapılacak teıviyei türabiye, 
menfez ve oosa inşaatı kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuııtur. 

2 - Eksiltme 24-haziran-940 paurtesi 
günü ııa.ııt 15 de Aırtakya'da nafıa müdürlU
ğü odasında müteşekkil komisyonca yapı -
lacaktır. 

3 - İ&tiycnler fenni ve hususi şartnam~ 
lerle evrakı keffiycyi (477) kuruo bedel 
mukabilinde nafıa müdürlüğünden alabi • 
lirler. 

4 - Bu iıin keıif bedeli (dokun be; bin 
iiç yüz yetmiı bir lira) (yirmi dokuz ku -
ruıtur.) 

5 - Muvakkat teminat (altı bin on t1e -
kiz lira elli altı kuruştur.) 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz gün 
evel bu İle benzer inpau baprdıklanna 

dair evrakı müsbiteleriyle birlikte viliyete 
müracaat ederek alacaktan dıliyet vesika
sını (2490) sayalı kanuna uygun olarak ha. 
zırlıyacaklan teklif mektuplarını v.e bun • 
1arta birJilrte teminat mektup veya mak -
buzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale 
günil saat 14 de kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vereceklen:lir. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 
(2533) 12538 

Satılık ağaçlar 
Samsun Orman Çevirge MüdürlüğumfeD: 
l - V ezirkoprü kazası dahilinde Kara

kanlı ormanında çürük dahil (3035) metre 
küp dikili !jam eşçan bir sene zarfında or
mandan kesilip çıkarılmak prtiyle ve 2490 
sayılı kanunun hükümleri dairesinde 
20-5-940 tarıhinden itibaren 7-6-940 tarihi
ne kadar 18 gün müddetle ve kapalı zarf 
usuliyle satışa çıkanlmıştır. 

2 - llk ihalesi 7-6-940 tarihine raıtlı -
yan cuma gUnü saat 14 de Samsun'da ban
lallar caddesinde orman çevirge müdurlu
ğündeki orman satıı komisyonu marifetiy
le yapılacaktır. 

2 - Kati teminatla belli vakitte komia

1- Eksiltmeye konulan iş Eskişehir 
Sivrihisar yolunun 39+990-63+354 
kilometreleri fasılasında tesviyei tu -
abiye ve ıose inşaatı. r 

Adana Belediye Riyasetinden: 
1- Asfalt Dörtyol ağzından Kuru

köprüye kadar uzanacak olan divan yo 
!unun tevalen ve parke olarak inşası 
kapalı zarf usfilü ile eksiltmeye ko • 
nulmuştur. 

1 - 14 lıaziran 940 tarihinden ıoaru 941 ıonarq 
kadar Ardın cezaevi mahkümlarıııa nnti riinde 350 
adet nrilmtlc üzere maummen !.edeli 10858 lira 75 
karaıtaa ibaret beheri 960 ıramdan rerli hafdayın 
dan 7apılmıı ikinci nt"İ ekımk cezanine teılim e
dilmek ıartirle bir a7 miıddetle ekıiltaıe7e ko1111I· 

3 - Teklif zarfları 7-6-940 cuma günü 
saat 14 de satı:ı komisyonu tarafından açı
lacaktır. 

yonda bulunulması. (2544) 
360 600 kilo taze fasulya 
600 1000 Adet marul 

1100 1500 Dmt. taze soğan 
540 
450 
450 

2400 
720 
500 
600 
60 
80 

300 

600 Kilo yeni dünya 
600 Kilo erik 
600 Kilo kayısı 

3500 Dmt. maydanoz 
1000 Kilo kabak 

750 Ad. hiyar 
900 Kilo çilek 
100 Kilo enginar 
150 Kilo havuç 
400 Kilo kiraz. 

100 Kilo ıspanak 
ı5o Ad. ıalatalık marul 
100 Kilo taze fasulya 
100 Kilo kabak 
50 Kilo taze çilek 
50 Kilo taze erik 

250 Dmt. maydanoz 
150 Ad. limon 
10 Kilo enginar 

150 Kilo kiraz 

Sığır eti alınacak 

) 
) 
) 
) 
) 
) Saat 
) 14.30 
) da 
) 
) 
) 
) 
) 

) 
) 
) 
) Saeıt 

) 15 
) de 
) 
) 
) 
) 

12546 

Ankara Levaum Amirliği Satın Alma 

ş 

2- Ketif bedeli 167416,62 liradır. 
3- Bu ite ait şartnameler ve evrak 
unlardır : 
A- Bayındırlık işleri genel şartna • 

mesi. 
B- Tesviyei turabiye, şose ve kargir 

inşaata ait umumi fenni şartna· 
me. 

C- Grafik 
D- Metraj 
E- Hususi §artname 
F- Fiyat bordrosu 
G- Proje 
H- Keşif 
İ- Eksiltme şartnamesi 
J- Mukavele projesi. 

k 
İstiyenler bu evrakı her zaman An

ara, İstanbul, ve Eskişehir Nafia Mü
ürlüklerinden ve bedelsiz olarak gö
ebilirler. 

d 
r 

1 
4- İş yeri Eskişehir - Sivrihisar yo

unun 39+990-63+354 kilometreleri 
asıJasındadır. f 

v 
5- Yapılacak iş 23364 metre tul tes

iyeyi turabiye ve şose inşasıdır. 

2- Keşif bedeli 22050 lira 30 kuruş
tur. 

3- Muvakkat teminatı 1653 lira 77 
kuruştur. 
4- İhalesi Haziranın dördüncü sah 

günü saat 15 de belediye encümeninde 
yapılacaktır. 

5- Şartname keşif, proje ve diğer 
evrakı belediye fen işleri müdürlü • 
ğündedir. 

İsteyenler 110 kuruş mukabilinde 
alabilirler. 

6-- Parke yol inşaatı münakasasına 
gireceklerin ihale tarihinden en az üç 
gün evel BcJediye Fen işleri müdür -
lüğüne milracaatla bu i~i başarabile • 
ceklerine dair ehliyet vesikası almaları 
şarttır. 

7- Taliplerin ihale günü teklif mek 
tup1arına ehliyet vesikası, ticaret odası 
kayıt vesikasını ekleyerek en geç saat 
14 de kadar teklif mektuplarını bele
diye reis lif ine makbuz mukabili ver-
meleri ilan olunur. 12371 

4 - Çam eşçarının beher gayri mamul 
metr.c mikabının muhammen bedeli tarife 
bedeli olan dört liradır. 

mıııtur. 5 - "'c 7,5 hesabiyle muvakkat teminatı 
Z - Ekıiltme kapalı zari aıalirle yapılacaktır. 9ı0 lira 50 kuruştur. 
3 - Mıınkkıt teminat miktarı 814 lira 41 h-

ruıtur. 

4 - Ekıiltmeye qlirak edecekler teklif mektup. 
larmı n bu cibi taahhütlere cire!.ilecrklerine dair 
Ticaret odumdan alacakları 'Jeıikalarla birlikte H 
haziran 940 cııma cünii saat 14 de kadar ıııkbaı 
mukabilinde C.M.U. liiine todie m<clıurdıır. 

5 - Eksiltme n ihale 14 uıiraıa 140 cama cinli 
uıt 14 de Aydın C.M.U. lifi daireıinde toplanacak 
kcmiı7on hazanında yapılacaktır. 

6 - Murarlar miiıteriye aittir. 
7 - O.ıha fllzla malumat almak n prtaa-ri 

cörııuık iııircnler Aydın C.M.U. lifine mürauatları 
lazımdır. (ZSO~) 12507 

6 - Alıcıların kanuni ikametgah goster-
mesi. ticaret odasında mukayyet oldukları-
na dair vesaik ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları teminatr muvak
kate makbuzlariyle birlikte ihale saatin -
den bir uat eveline kadar orman aatıı ko
misyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde verilmiıJ olacaktır. 

il - İsteklilerin mektuplarında şartname 
ile mukavelename projelerini okuyup ka • 
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri ıncş -
ruttur. 

Köprü ve yol intaatı 9 - Şartname ve mukavelename formül
Tunceli Nalra Müc!urlülünden : ler.i Ankara, İstanbul ve Samsun orman çe
l - Eksıltmeye konulan iı: Tunceli vi- vir&e müdürlüğüne ,müracaatla her zaman 

layetinde Pertek köprüsü ile Pertek kasa- görülebilir. 
bası arasında yapılacak yol inşaatıdır. Bu 10 - İsteklilerin teklif mektuplarını za. 
iljın keşif bedeli 28878.60 liradır. manmda komisyon riyasetine: tevdi etrne-

2 - Bu iıe ait tartname ve evrak şun - leri lüzumu ilan olunur. (4336-2522) 
!ardır: 

A - Eksiltme fjart.na.mcsi, 
B - Mukavele projesi, 

Hukuk İ§leri Müdürü alınacak 
Adana Belediye Riyasetinden: 

Komisyonundan : k 
6- Eksiltme 17. 6. 940 tarihinde Es
işehir'de vilayet binasında toplanan 
aimi encümende saat 15 de yapılacak-

Kapalı zarf usulile eksiltme ilim 
C - Bayındırlık işleri genel prtnamC$i 
D - Keşif hulasa cetveli, 

Belediyemizde iki yüz altmış lira 
aylık ücretli Hukuk İşleri Müdürlü
ğü münhaldir. 

1 - 21000 kilo sığır etinin pazarlıkla 
eksiltmesi 29-5-940 saat 15 de Ankaar Lv. 
imirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 5250 lira, kati te· 
minatı 787 lira 50 kuruıtur. (2546) 12548 

d 
t ır. Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

7- Eksiltme kapalı zarf uslllü ile - 1- Eksiltmeye konulan iş : Şarköy 
d ir. Gölcük yolunun " 10+300 ,, kilomet-

8- Eksiltmeye girmek istiyenle~ releri arasında " 10+300 ,, metrelık 

E - Hususi şartname, 
F - Şose ve köprüler fenni ı;artnamesi, 
lstiyenler bu iıe ait prtname ve evrakı 

iki lira mukabilinde Tunceli nafıa müdür
lülünden aaun alabilirler. 

1 - Eksıltme 15-6-1940 cumarlesı ~ü 

Kanuni vasıfları haiz olan taliple -
rın evrakı müsbiteleri ve bir kıta ve
sikalık fotoğrafı ekli istida ile beledi-
ye riyasetine müracaatları. 12549 



8-, __ İ SVICRE MAMULATI MEŞHUR 

BİLYA ve BiLYALI 
yatakları gelmiştir 

Taşra dan acenta 
aramaktadır. 

ULUS 

Palto diktirilecek 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezindenı 

Cemiyetimiz ihtiyacı için Eti
mesğut'daki anbarlarımızda pa • 
zarlık suretile 2760 adet palto 
diktirilecektir. Yalnız dikiş işçi
liğine talip olanların 30. 5. 1940 
tarihine müsadif perşembe günü 
öğleden eve! saat onda Yenişe • 
hir'deki Umumi Merkezimize mü
racaatları ilan olunur. 2048 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:, --Dafdilo alınacak ---: TÜRKİYE DEMiR VE 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

inşa.at münakuaaı 

lnbisarlar Umum MüdilrllJlUndH 

1 - l<eııır, şartname ve plAnı mucibince 

l 
idaremizin Erzlncanda yaptıracA.ğ1 ahşap 
idare binası ve teferruatı tol kA.palı :r.arl u
sullyle eksiltmeye konmuştur. 

1 2 - Kt?Şlf bedeli 17783,16 lira muvak • 
kat teminatı 1333,73 liradır. 

3 - J<:kslltnıe 12·6·1940 çarşamba gtınU 
saat 15 do ı.:rzlncıın mUstakll mUdürlU · 

1 

ğUndc yapılacaktır. 
4 - Şarbıameler her glln İstanbulda 

Kabataştn levazım ve mllbayaat ııubesi vez
nesinden, Ankara, İzmir ba.5mUdUrlUkle· 
rinden ve Erzincan ınUdUrlUğllnden {811) ku 
ruş:ı alınablllr. 

5 - MUnakMaya girecekler nıllhllrlU 
teklif mektuplarını kıuııınt vesalkle CC 7,5 
gUvcnme parası makbuzu veya banka te
minat ınel<tuplarını ve şartnamesinin f F) 
fıkrıısında yazılı vesikaların ihale gllnU 
eksiltme saatinden bir snıı.t evcllne yant 
fSııat 14 de kadar) Erzincan müstakil mil

Satı§ yeri: Galata, Karaköy 
palas hanı kartıımda 84 No . .,.. 

İbrahim Ta§çıoğlu ve 
•: ÇELiK F ABRIKALARI 

: dUtlllğUnc makbuz mukabilinde vermeleri 
lli:ı.ımdır. 

1: MÜESSESESi MÜDÜRLÜ- : 
: GÜNDEN: 

( 4342-2524) 12!'i33 

ortaklan 6120 

LOKANTA İCARI 
Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi

yasada tanınmtf ve bu tipte bir lokantayı muvaff akiyetle 
iıletmit olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadar mü-
düriyetimize müracaat edilmesi. Orman Çi ftl iği 

~==============================================~ 

..Jlllllll DAKTİLO KURSU 1111111~ -- -
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: tısas kursu mezunlarına (bir) ay da DİPLOMA vermektedir. Tahsil aran- : 
: maksızm herkes alınır. Belediye eıra.aı Hanef apartımanı No. 4 Telf. 3714 : 
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TELEFON: 1847 

Uluı meydanı No: 6 

..-······································-. 

Leylaklar A~arken 
Açılan L E y L A K 

magazuınm 

Yeni getirdiği ÇiÇEKLER, lNCl 
KOLYELER; VUALETLER, 

ELDiVENLER, ve S .... 
L ütfen görün ü z . Y. tehir 

Me§rutlyet caddesi 

-ı. •• , ••••••••• , ••••• , •• , , , , , •• , ••••• , , , • r 

Terzi Nebiye 
Haziranın beşinci günü nden itibaren 

i~e baıhyacaktır. Sayın müşteri lerine 

a rzeder. 
Demirtepe köprüsünü geçince sağ-

d a No : 15. 2077 

ZAYILER 

Zayi ıahadetname - 1927 senslnde 
T osya merkez Anadolu okulundan almıg 
olduğum §ahadetnameml zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin htikmU olmadı
ğı lldn olunur. To11ya: İlyıısbey mahallc
a.lnden İsmail Sakallı mektep No. 102 

2090 

Zayi - İstanbul Bakırk6y Slyaveş
p~a rliııdlye mektebinden aldığım 9 hazi
r an 1835 tarihli §ahadetnameml kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hUk • 
mU yoktur. Muhittin Narin 2092 

Zayi - Ankara belediyesi temizlik dl
rektörlllğiliıden m11a3 almakta olduğum 
mUhUrUmU kaybettim. Yenisini yaptıraca
Cımdan eskisinin hUkmU olmadıj.'\'ı lll'ın o. 
lunur. 175 Veli oğ. Mehmet Özbek 2093 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
berber dllkkllnımın ruhsatiyeslnl kaybet· 
tim. Yenisini alacağımdan eskJılnln hUk • 
mu olmadığı llAn olunur. Samanpazan İs
tasyon caddesi No. 43 Bizim berber HUse-
yln Ögeç. 20114 

6 ay 6 
T oksitle bisiklet 

muamelesine başlandı .. 

Yıldız ticaret evi 
M. B l L M AN 

MAHKEMELER 

Ankara 3 cü Sulh Huk u k Hakim

liğinden: 

Ankarenm KarHiaç ko:ylinden Talııir &I ı:•:rr• 
menkul ttrelmindea Aııkaraıım Taran mahalleıi 
hapiıhıne ıokaiı 421 ada n 53 parlt'I 95 amam 
ve 74 metre ınnrabbu miktarmdalıi evin kıymeti 826 
•• ıena aynı adanın 54 parsel numaruını taııyan 
•• 194 metre moralıbu miktarındaki eYİn kıymeti 
mulıamın•neıi 3620 liradır. 

Satıı peıindir muuyrdeyı iıtirilı ıdeceklrrin ma
h1111mt'n kıymetia Jiıde yedi b•çıık pey akçuı •tr· 
ıneleri l.iımndır, Ruınma dellaliyı n lapa harcı 
alıc ıya •erıi ve rusumu aaire dt mal sahiplerine 
aittir. 

Satıı 2. 7. 940 salı rünü nal 14 de 3 ilnı:ü ıollı 
hakalı ınslıkemuinde yapılacaktır. llıale bedeli beı 
rün zufında mahkeme veıı;nesine yatırılmadılı tak
dirde lıoıularak lııından h11I olacak zarar n ziyaa 
ondan tunıin ettirilecektir. Gayri menı:ulleri ıor
ın<k itthenler mnktir nltre n fazla malüm.ııt al
mak istiycnlcrin mahkemenin 940/16 aum.ııral ı doıra· 
una müracaatları n taliplerin ıatıı ıünü ıııahke-
11ttde lıazır balımmaları lıiıııma iUa oluaar. 2083 

Nuseybin Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Nuııaybin dll!panserine alt lll'ıçlnrı nok
san teslim etmekten dolayı bedllerinln 
kendisinden tahsili düva olunan eski Nu • 
snybln sıhat memuru :Mehmet Ali İv.gl'ye 
ynpılmıuıı ll'ızım gelen tebligatın birçok 
yerlere gönderilmesine rağmen mn.ha111 
ikameti meçhul olduğu ıı.nlıışılmnklıı. 111\.nen 
tebligat yapılmruıına mahkemece l<arıır ve
rilmiş ve mahkeme 10. 6. 940 gUnUne tAllk 
edilmiş olmakla mczkQr gUndc blz1.nt ve
ya vekil göndermediği takdirde vüruduna 
intizar olunmaksn:ın muhııkcmc11l gıyaben 
görlileceğl llAnen tebliğ olunur. 2088 

lCRA VE iFLAS 

Anka ra Birin ci icra Memurluğun
dan: 

Haciz ıdilip ıatı lmuına ka rar vtrileıı 34746 No.lu 
dikiı makiauı 3 lıuiran 940 pnartui cıinü ıaat 
12,30 da Anlıara bdediye müzayede ı:ıtıı salonunda 
&atılacaktır. 

Mahcuz mııbaınnıea lnymetin % 75 ıini ba!nıaua 
6 lıaziran 940 perıemlıe ıiinü •:mı yer n aaatte katl 
utııı yapılacaimclaa alıcılarm oradaki ınemun mÜ· 
ra~~~ WM 

- ASKERlFABRIKALAR 
: Müessesemiz için müsabaka ile : 
: 2 türkc;e ve 4 ingilizce daktilo a Memur almacak 
: lınaçaktır: : Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıtından: -M'" b k 7 6 940 'h" d Askeri fabrikalar tekaiıt sandığınn 60 Ji. 
: usa a a 1 · .1 tarı ın e ra ücretle iki memur alınacaktır. 
-

Ankara'da Sümer Bank Umumi - Bunların süratle daktilo yazmasını bil-
: Müdürlüğünde, İstanbul'da Sü- : mesi şarttır. Taliplerin vesikaları ile bir
: mcr Bank İstanbul Şubesinde ve likte en geç 3 haziran 940 tarihine kadar 

sandık müdürlü&üne müracaatları. 
_ Karabük'te Müessese Müdürlü- : (2487) 1248!"> 
: ğlinde yapılacaktır. : 
: Müsabakada gösterecekleri eh- : Satılık masa ve sandalyalar 
- liyete göre, türkçe daktilolara - Askeri '/<"abrikalar Tekaüt Sandıtından; 
- 100 ve İngilizce daktilolara 120 : l{ırıkkale"dc askı•rl fabrikalar tf"kaUt 
: liraya kadar ücret verilecektir. sandııtınn ait ve mahalli istim(ıllerl olmı· 

yan tı11Ucri lindeomlu yemek ml\.'la.'11 ile 
İsteklilerin en geç 15.5.9~0 ta- - 130 kadar yerli hczarnn yemek sandalyesi 

: rihine kadar aşağıda yazılı vesa- : mUzaycdc ile satılacaktır. Taliplerin 6 ha
- zlrruı perşembe ,.Unll Kırıkkalede mUte
: ikle birlikte müracaat etmeleri : şekkil heyle mUrncnntları. (2488} 124S6 
: lazımdır. --- 1 - Tahsil vesikası -- ANI' ARA DEFTERDARLICI 
: 2 - Nüfus kağıdı (varsa asker- : 

: lik terhis vesikası). ~ 
- 3 - Hizmet vesikası : 

Kiralık gazino 
Ankara Dtfltrdorlıjından : 
Açık artırmıya konulu iı: 

-4 - Polis hüsnühal şehadetna- ----: mesi 

5 - Sıhat raporu --
6 - 6 vesika 3 boy fotoğrafı. 

J - Çulıuk barajı ıaıino •• müıtemilitının lıilu· 
: muııı demiıbaı aualariyle lıirlikte 3 sene müddttlt 
: İcara verilmesi iıi açılı artırmayı koaulınuıtar. 

2 - !bale 17 bıııiran 940 paıarteıi ıanü ıul 14 
_ de Dtftndarlıktı toplanacak lıomisyonda yapılacak

- hr 

--
-

2087 ---
, l 11 11111111111111111111111111111111 il l r- 3 - T ıhmin edilen senelik icar bedeli 1200 lira· 

Alakadarlara 
Merkezi Ankarada bulunan (Anka

ra elektrik işleri Türk Limited Şirke
tinin) 31-1-1940 tarihli ekseriyet top· 
lantısında feshine karar verilmiş olup 

14-5-1940 tarihindeki ekseriyet top
lantısında da sanayi caddesinde Ya
banabatlı Ali Rıza apartmanında mu· 
kim şürekatlan Ali Rıza İnanç ile H. 
Avni Keçeciyi tasfiye memurları ta· 

yin edilmiş olduklarından Mefsuh şir

ketle alakalı bulunanların adresleri 
yukarda yazılı memurlara müracaat-
ları ilan olunur. 2084 

Sayın Ankaralılar! 

Yenişehir 

BİRA PARKI 
(Eski Bomonti) 

CUMAYA AÇILIYOR 

Yeni İdare - Birçok sürpr izl er 

- Mükemmel caz - Tedanıan

Jar - Gardenpartiler - Bahçe 

ye kadar asfalt yol. 2091 

NEON 
Çubuklariyle tenvirat ve r eklam 

tesisatı 

en ucuz şeraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇE NE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Tl: 1287 

Bir Mürebbiye aranıyor 

dır. 
4 - Artırmaya ıirebilmek için İ stelıliltria 270 li. 

ralılı aıtınkkat teminat •ermesi. ticaret cıdaıı Ttıİ• 
kaaı ilıraı tl~ıi n arlırmanııa yapıbcaiı cünclen en 
u 8 cün .... ı rlltriade bulan.an lıutıin nıikalariyt. 
birlikte bir istida ile ~ılay•I dtfıtrdarlıiına muraraal 
edertk bu iıe malııus olmak ıiıert vtıika almaları n 
bu nıikıyı ibraz etmeleri ıarttır. 

Bu muddrt içinde Ytıika ta it binde lıulunaııyanlar 
artırmaya iıtirlk tdemeıler. 

5 - lıttklilerin lıa ite lıa:mlanııııt olan mu'knel• 
H ıartnamt projelerini Tİ!ayet defterdarlıiı milli 
emlak mudurluiıine miirıcaatlı ıôrebilirlcr. 

(2449) 12479 

ANKARA BELEDiYESi 

Kiralık dükkanlar ve ardiye 
Ankara Belediyesinden : 

Kira bedeli Teminat 
Lira Lira 

Mezbahadaki paı;ahanc 4250 318,75 
Halde 41 No. lı dükkln 900 67,SO 
Sıhat Bakanlığı kareısın-

da otobüs durak yerindeki 
büyük dükkan 1219 Sll,43 
İstasyonda 225 metre mu-
rabbaı ardiye 276 20,70 

Yukarda mahal ve kira bedelleriyle te· 
minatları yazılı belediyeye ai t gnyri men
kuller ihale tarihinden itibaren 31-5·940 ta
rihine kadar kiraya verileceğinden şartna
melerini görmek istiyenlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 7-6-940 cu
ma ıünU ıaat 10.30 da belediye encümeni-
ne müracaatları. (2438) 12437 

Esnafın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
Hafta tatili kanununa tevfikan pazar 

günleri dükkan açmalarına müsaade edil
miş olanların 31 mayısa kadar birer fotoğ
raf ve on altı kuruşluk pul ile belediye 
muhasebesine müracaat etmeleri lilzumu 
ilan olunur. (2530) 12524 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
D üzce Belediyesinden: 
1 - Oüzce kasabasının 200 hektar

lık miktarının halihazır haritasının 
talimatname ve şartnamesine muvafık 
olarak tanzimi 15.5.1940 tarihinden i· 
tibaren 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

------------------- ı 5 yaşında bir kız ı;ocuğu için Almanca 
bilen bir mürebbiyeye ihtiyaç vardır. G8-

2 - Muhammen kıymeti 3600 lira
dır. 

8aıit<t ........... ~--------~~ ........... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. / 

Barsak Solucanlarına 
........ 

karşı gayet tesirlilfü. Barsak solucanlarının b üyüklerde ve Küçüklerde 

sebeb olacağı t ehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bunu 

k ullanmalan faydalı dır. 

rü3mek iı;ln Yenişehir 1smetpa5a caddesi 
10 numaraya müracaat. 

U L U S - 21 inci yıl. - No: 67:i8 
l mtiyaz sahibi 

l skende r Artun 

3 - Muvakkat teminat 270 liradır. 
4 - Talip olanların kanuni ehliyet-

YENİ SiNEMA 
Bugün bu gece 

SERENAD 
Beynelmilel iki büyük yıldız 

Lillan Harvey • Louiı juvet 

Nazarı dikkate 
Ankara Deftardarlığından : 

1st C\ 
1 - Fevkalade vaziyet dolayıslylo bazı ralıırı: 129, 131, 182, 13S, .~ 

vergi ve resimlere zam lcrıuıına ve bazı 137, 13 , 139, 142, 143, ]44, 1 

maddelerin mtikelleflyet mevzuuna alın- 149, 150). e 
masınıı dair olan 3828 11ayılı kanun 1) Bahnrttan kara ve be:>raJ 
27. O. 1940 tarihinde neşredilmiştir. bahar, zencefil, karantll, tat(ıJI. 

2 - Hu kanunla vergileri arttırılmış o- çiçeği (döğ'UlmUş, döğUlmrnıl~ 
lan ve yahut yenidı•n vı?rı;lye t!bl tutulan tarife mımnrln.rı: 236, 239) 

611 maddelerden kanunun ncııı-1 tarihinde nıev- J) Terkip yolu ile elde e 
cutları bulunan: maddeler ve bunlıu·ın nıtun111 

I - İthalo.tçılar sel!Uloit, galaht, bagallt. suıı~ 
II - Toptancı tAclrler maddelerdır. B ınlo.nn h!Ull. 
ı II - Sınai mUesscscler çubuk, yaprak, şeıit halinde 01

1 IV - YUz kilodan !azla kahve ve çay ve !eri cll!Uı, sırlı, kabartmalı ..• 
on tenekeden fazla benzin mevcudu olan tıhları çalışılmış olanları ,·e 

nıc ~ pcraltendeeilcr. mAmul tarak, baston ve şc bl 
Ticarethane, mağaza, fabrika, lmalıı.t • sigara ağızlığı, tabakası, tcs 

hane, anbar ve depolarında, şube veya a- mticerritıerl ve emsali mnddel 
centelcrl veya komisyoncuları nezdinde ve tl'ıbldlr. (Gümrük taı ıfe nuırı 
yahut sair yerlerde mevcut olan malların K) .Mobllyeellikte m steJ11 
ciıısinl, mll<darını ve sıkletl.nl, pamuk, yün, !ık ağaç cyaprak ve ş rlt ııııl ııı 
ve kıl mensucatta a~Tıca bir metre murab- ğı altı milimetreye kadnr 0P'1' 
baıuın slklet!nl bıı ııtını tAklp eden ı;Un- boyalı, resimli olanlar dahtl 1 c1 
den itibaren 48 saat zarfında bir beyanna- sı ve kontrpll'.U<e tmıtnlnr ( ' 
mc ile bağlı oldukları varidat ldııreslue bil· kakmalı ve resimli olıınlan dıı.b 
dlrıneı;e mccbw·durlar. (Bunlardan ııınal tarife numaraları 285. 21S6). 
mUee sel r 2i31 sayılı kanun mucibince L) Abajur kl'ığıdı, kopya ,·e il 
lstihlfık vergisiyle mükellef bulunmnBalar ma kAğıtları, cam Jtllğıdı, s 
d!l.lıl yukarıda zikredilen şı.:kllde beyaıuııı.- turnosol kAğıdı, vcsnlr mıyst ll' 
me n:n•cekler ve bu beyımnıı.meye gerek yıı.ğh, pn.raflnl!, mumlu, glise~r. 
iptidai madde halinde getrek mo.ınQl halde kolalı, kitreli, reçindl, ıı.lboJll at 
bulunan, gerekse hAlllmalde olan eşya ve yonlu ve emsali k(ığıtlnr, dtV 
mevaddın kflffeslnl ithal edeceklerdir. mukavvaları ve şeridi \'e saır 
Bunlardan kanunun neşri tarihinde hfıll· kO.ğıllar, kAğıt vemukavvadaJl 2lio 
!maide bulunan maddeler beyannıvnelere (gümrllk tarife numaraları: 3 
iptidai madde ballnılekl mlkdar ve sll<lete 334, 338, 362, 363). ıc 
~öl'e clercolunııcaktır. l\I) Keten, kendir, mnnııa 

3 Hususi mUsktre.t Amillerlyle tUtUn ve sair iplik imAlinc vcyn d 
ve mliskirat bayileri de bu kanunun neı:ırl verişli nebatı maddcl<'rden rrı r 
tarıhınde ellerinde bulunan UıtUn ve kara, çile yumak, zıvana ve 631 

(tönb ki ve enfiye dııhll) ve rakı, konyak de müfredat Uzcre satılabllece1' 
likör, şampanya, viski, şarap ve bira gibi ı1lmlş iplikler (kruıarlı, knsatS\ 
inhisar aıunda bulunan maddeleı·ı etiket !anlar da dahil) sicim, ip, bıı181 flyatlnrına gôre cins, nevi ve mikdarını bir 

1 

boyalı, mAdeni tellerle rnure:.ı 
beyanname ile bu llAnı takip eden gUnden da dahil) dantela yapıştırnııı. 
itibaren iki gUn lı:tnde ruhsat tezkerslnl al- işlemeli harçlar ve şeritler, pUS ,ıı 
dıklım inhisarlar idaresine bildirecekler- saçak, kordon, işlemeli oınıı~ tJ 
dir. harçlar gibi şerıtçl ve knyııa 

4 - Kibrit inhisarı işletme şirketi acen- keten, kendir ve ııntreden m!iJI 
telerl de bu lltı.nı takip eden gUndcn ltlba· ya (gUmrlik tarife numara!~· f 
ren (24) yirmi dört saat içinde ellerinde 420, 421, 422. 423, 426, 427, 4Z 
buhınım kibritlerle ı;:alcıııak ta.şlarıııın mlk· Ol Yere 8ermeğe mahsus Jlıı_<', 
darını bir beyanname ile l<anunun neşri ırli· tollkan muşambaları, dm ar, ':':. 
nU bulundultlan mahllHn inhisar idareleri· mobllye örtmeğe ve kapııur.ıır 
ne blldlrmeğe meclıurdurlar. muı:ıambalar, mıışamb dan Jl1 

5 - Beyanname ile bildirilecek madde - eşya (gUmrUk tarife numarıılııfl 
!er, gUmrUk tarlte numaralarlyle aşağıda 4511 ). 
g<lstcrllmlııtır. d döşcııı' 

A ı Oenzln ve benzerleri (g!lmrllk tarife baP) Çini::; pors1~enb en ördeıı 
numarıı.sı 695/B l nyo ve rnıı. . va o, obS (t 

B) Her nevi kahve (gUmrlik tarife nu takımları, havan, kapsUI, 8 
1 ,,., 208} her nevi loprnktım su 11Ur.gec _, 

mar....,ı 1 d [ tuV"' 
C) Her nevi çay (gUmrUk tarife nııma • çl ini vel porsc ~~ enhcsyok;la,çıreıı 

213) an, sn on cşy....,ı, , , .,. 
ras! • çek ve sair mfıınQUıt, çini ve 

ç l Ham kauçuk, her nevi ll'ıstik a;> ıı.kka- elektrllt Aletleıi ve aksamı ( 
hı, çizme, şoson ve kaloşlar, ve bunların f al . 483 484 4s!I 4S6 
ı.>iitaberka, balata. ebonit ve volknnltten ve 4;0n:ınar arı. ' • ' 
sunt kauçuk mamul olanları, ltıstlk bonı ve R) şı d kavaııo' 
IAstlkten mtı.mul elektrik levazımı, ecre- 11e, ıunacana, e 11,ı 
yanı elektlrlktde mUstamel tel ve kablolar mağaza camları, otomobil v fot 
naldl vasıtalarına mahsus iç ve dış teker- 8UB emniyet camları, a;>na. ~-ı 

. camdan ltınıba kaı-puzu ve aD"' 
fek. Jl'ıstllden, kauçuktan :apılı~ı&J hazır trlk ampulleri ;saat camları ve ıı 
eş~a Cgl\ınrilk tarife nıımrunları. 440, 444, t hal i Allı.t a ıar carrıd""°' 
445 447 445 ve 55 /H) ını z sar c m ı, d 

E) T~bıı.klanmış boyalı ve boyaınz her ve camlaştınlmıo porsclendel\ 
nevi deriler her nevi köse! ve sun! kösele cuk, slgnra ~'lzlığı, bilezik, tıl fl 
deriden yap;lmış hazır· eşya (gUmrUk tart~ )1lzUk ve ııalr eo·a, sofra. 
t ı 6 77 ·~8 79 8 8.., 83 ve yazıhane için camdan ıı 4 e numara arı: 75, 7 • • ' • • 1• ~. • (gUmrlllt taıife numaralan: 4 
84, 85. 86. 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93 ve 94 ı 500 501 503 505 507 rııo 511 
ın Her nevi panıııl' lpllklPrl, pamuk • ' • ' ' ' 11ııı mensucat ve pamuktan yapılmış hazır eş- 6 - l\lllddetl içinde beynn 

ya (gllmrUk tarife numaraln: 366, 367, yen ve yahut mevcutlannı no c 
36S, 869, 870. 371, 372, 878, 874. ~75, 87G. renlerclcn beyannamesini vl!rr., 
817, 37 , 879, 3 u, '3 2, 3 3, 8 4, 8 ::;, 3 6, :>·a n..>kııan blldırdikleri mıı•1 '1• 
387, 3 , 3 9, 390, 391, 392, 393, 394, 395, si beş kat !azloslyle tahııll cd_

11 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 7 -- Kanunun birinci mu,·ııl' ,J 
405, 406, 407, 408) (377 nıınıaraya giren ve sinde ithnidtçı, toptruıeı ve .,ı:ı 
metre murabbaının siklet! 100 gramdan seleı-lc çay, kah\'e, benzin lc;l~d 
yukarı olan pamuk mensucatını bildirme· ellerin beyanname verme oı ıt 
sine !Uzum yoktur.) yapıldığının ertesi gUnllndcn 

G) Her nevi yün ve kıl iplikleri, yün ve saat olarak ta;>in edilmiş oJdıl 
kıl mensucat, yünden ve kıldan yapılmış mUddet lll'ının yapıldığ'ı gUDil ,J, 
hazır eıffa (gtımrUk tarife numaralan: b>iinUn mesai saatinden bıışııı.~, 
102, 103, 104, 106, 105/A, B, 109, 110, lll, S cil gllnU sabahı mesıı.l ı;aııtlll 
112, ll3, 114/C, Z, 115, 116, 117, 118, 119, Ur. ıı' 
120. 121 122. 128, 124, 125, 126} (106 mı· . Kibrit şirketi acentaınrı fçl 
maranın B ve C pozisyonlarına giren yUn atllk millllet tayin edilmiş ol ~ 
men8tlcattan eni 140 santimden aşağı ol- mUhlet llAnı takip d n günlUI 
mıyan ve bir metresinin fabrikada. toptan tinden bn.şlıyarak dahn ertesi ~ 
satış fiyatı, metre murabbaı 600 grama meııal saatinde bitecektir: 1ntı1 1 
kııdar olanlardıı. 220 ve 600 gramdan tazın nıUsklrat llmillcrl için mUddct. r 
olnnlarua 240 kuruşu geçnıiyenlerln bildi- eden gllnden itibaren iki gtırıdil 
rilmeslne !Uzum yoltlur.) dt>t llfinın yapıldığı gUnU tnklPıı 

H - Bllklllmemlş ham ipek (ınınt ve ta- mesai ııruıllndcn başlıyarak fld 
bil) her nevi ipek lplllderf (tura halinde. şam mesai saatinde blteceı<tlJ 
mil!rcdnt Uzere satılabilecek halde veya mclerln kabulU bittabi bu rrıil ti 
ıııılr her nevi ,ek illerde sunt vctalıll ı sıın1 deki mC'sai ıınatlerlylc muka:>')'tt1' 
ve labıt ip~k mensucat ile sunt \'eya tabıt All\kadarlara blldlrllmel< uı 
ipekten hazır eşya (gUnırllk tulftı numa • lıınur. 

namelerini h aiz olarak ihale günU o
lan 30/5/1940 perşembe günü saat 14 
de Düzce belediye encümeninde ha
zır bulunmaları. {4101/2387) 12377 

Çankaya kazası bekçilerine 
Çankaya Kaymakamlığından : 

Ka1.amız çarşı ve mahallat bekçilerinin 
910 yılına ııit tıınzlnı edilen Ucret listeleri 
22-5-1940 tarlhlndrn itibaren 15 gUn mlld· 
dctle her mınt.nkanın polis karakollannn 
ve ayrıca da kaymakamlı!< blnıısındakl il!'ın 
tahtasına asılmıştır. 

Bu tlcretlere itiraz edenlerin bu mllddet 
l<;lnı1e ıılfahen ve yahut me.ktııpla kayma • 
kıımlığa mUracnatlıırı ll!'ın olunur. 

(2511) 12510 

Harta yaptırılacak 
Gördes Belediyesind~n : 

(450) lira keşifli (30) hektarlık ham ara
zide Gördeı kasabasının haritası kapalı 

zarf uıuliyle münakasaya vazcdilmi~tir. 1-
hale 22-6-940 saat 12 de belediye dairesin
de yapılacaktır. Şartn.o.meler meccanen ve-
rilecektir. (2539) 12543 

HALK SINEMASI 
Buıüıı bu rece 

Alaka uyandıran 2 film 
1 - CASUS AVCISI 

Hayatı hiç e ı;ayanlar 
Allan Lane • Linda Haycs 

Kiralık iki dü~~~ 
o4" 

Ankara Ticaret ve SıınaYi 
setinden : 

Postane caddesinde ticaret ~~ 
dası binası altındaki iki dilk1' e 
t arihinden itibaren kiraya : 
Talip olanların &eraiti anııı.rrııı 
umumi katipliiine mUracaat1811 

nur. Telefon 1610 

Bir mürebbiye ara't11f 
İyi bir aite nezdinde beı; yal~ 

kek çocuğa bakmak için~f!1311; 
mürebbiye aranıyor. Uluıı uı. 'f 
tahriren müracaat. 

, ,ı 
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~ BİTMEMiŞ SEN~~ 
: Martha Eggert: tamamen 1 11 - ,,, 
,11111111111111111111111~ 

S U S S i N EM .ASI 
BııgUn sıı.at 14 ten itibaren ge~~ { 

rın hayallrrl • lmlblcrinlıı 
tarntları ve sırlnı"I 

Gen~ Kızlar Pan~1 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İş l eri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildilrll: Naşlt ULUO 

ULUS B a11m e vi ANKARA 

Bu mevsimin ıon çıkarılan filmlerinin 
en güzellerindendir 

2 - KOVBOYLAR RESMİGEÇİDİ 
Cesurlar yıldızı 

Geneaurty • Slmlley Burnettte 
Seanslar 

ııı.ııl 
Filmi ııeyredllmeklc anl8'!1 

n ..ı 
B~ rollerde: v~· 
R. Brunoy - S. Malı • ~s$ 

Kutusu 20 kuruştur. 
~!hı• \J,.ı.ı r""'"""'l ,., _ ,111ı~,. ... ,.. .. ,,~,, o,."',. ... n,. ..... 'r. 

1 

Seanslar 

Saat: 14.30 • 16.30 • l 8.30 da 
gece saat tam 21 de 

1 ~=========-!/ 

Buz dolaplarımızın bütün çeşitleri gelmiştir KAzıM 

H.30, 16.30. 18,30 21 de 
Saat 12,l!i de ucuz matine 

ESiRLER GEMIS! 

Seanıııar: dl 
Saat: 14 -16 • ıs . 20.so e , 

Saat: 12 de ucuz rrıatıtJV,:/ f~ 
MUCİZELER YARAT~ :] 

l, 

ROSTO Adliye Sarayı caddesi Gençağa aparl:DJlotıJ 
numara 6 da ~ız. Te&efon 2208 ' 


