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MAARiF DUVAR TAKViMLERi 

BU KUPONU SAKLAYINIZ 
TAN'ın yeni kitap serilerini almak için bu kuponu 

saklayınız;. Oıı bes kuponla ancak bir seri kitap ala
bilirsiniz. çıktı : Bu ~!dz ve emsalsiz t ak vimin benzerlN vardır. Aldamn3• 

mak ftin saatli M.ıarll takvimi a<iına ve Maarif Kütüphanesi 
\_, imzısm:ı dikkat ctmclMlr. ..J 
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15 kupon getirene bir seri kitap 250 lrurn'a verDlr. 

F.inlanda Harbi Kızıştı 

Manifatura ve Çuval 
Tüccarları da Birer 
Şirket Kuracaklar 

Manifatura ithali için Tem aslar Baş.ladı, Balık 

ihracatında Teneke Sıkıntısı Hissediliyor 
Ticaret Vekili Nazmi T opçuoğlu, dün de Ticaret Müdürlüğüne 

gelerek birçok tüccarların ziyaretlerini kabul etmittir. Bir aralık 
Komeraiyale İtalyan Bankasının müdürü, Vekili ziyaret ebn~ştir. 
Banka müdürü İtalyadan ithal edilecek mallar hakkında her tür
lü kolaylıklar gösterileceğini Vekile bildirınittir. Vekil, öğleden 
sonra da Kunduracılar Kooperatifi müdürü Abdullahı, çay tüc
carlarından bazılanru kabul etmittir. rvazmı ı op~uogıu 

Fin orduw.ıida kullanılan ağır tanklardan biri cepheye sevkeJiliyor 
Ticaret Vekili, bugiin de tetkik

lerine devam edecek ve yarın ak
şam Ankaraya dönecektir. 

r- ' 
MUHTEKIRLERI 

Mu~u~i Sermnyo 
Ve Amme 
Menfaati 
Kavgası 

Yazan: M. Zekeriya SERTEL 

T icaret Vekili ile tüccar ve fab.. 
rikatörler arasında bir kaç 

gilndenberi devam eden temas ve 
müzakereler münasebetile, iki zihni
yetin, iki sistemin çarpışmasına şa-
hit oluyoruz. _____.. 

Ticaret Vekili fabrikatörlere so. 
nıyor: 

11
- Niçin fiyattan yükseltfyonu. 

nuz? 914 Türkiyesite 939 Ciimhuri. 
yet Türki~i birbirine benzemez. 
Harp helinde değiliz. Bütün dünya 
ile ticari münasebetlerimiz devam e. 
diyor. Paramızın kıymeti dii~milt 

değildir. Bütün mü~kiillerinizi iza. 
leye de hazmz. O halde niçin mamu. 
)atınızın fiyatlarına yiizde 50. yüzde 
100 zamlar yapıyorsunuz?,, 

Fabrikatör cevap veriyor: 
"- Ham madde getirtemiyoruz, ell

tnlzdcld stoklan i~liyoruz. Arz azalınca, 
tnı~ çoğalır. Arz ve talep kanunu muC'f
blnce ise, mal azaldıkça ve talep çoğaldık
ea fiyatlar yükselir. Onun için ":>iz de ti
)'allan ıırttmyonız.., 

O vakit Ticaret Vekil1 şu cevabı 
veriyor: 

"- Fabrikalarının kurduğunu7. 
uman böyle dcmiyordunuz. O vakit 
hariçten ucuza gelen fahrikn mamu. 
litına karşı bizden yardım istediniz. 
Biz halku ve devletçe birçdk feda. 
karlıklara katlanarak, sizleri limon. 
lukta çicek yeti tirir gibi, yetiştir. 

mejfo çah tık. Hariçten gelen ucuz 
nınllnra giimriiklcrimizi kapadık, 

hircok muafiyetler knhul ettik, yiik. 
sek fiyatla mal satmnnızn ıröz yum. 

(Sonu; Sn: 6: Sii: 3) 
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i
l Teşkilatı Suriyede 

Nasıl Çalışıyor 1 
Buna ait yazıyı yannki 
niUhamızJa ok~uz. ... 

> • .. 

Rusların Zayiata Uğradıkları, Tanklardan 
•stifade Edemedikleri Bildiriliyor 

lonMa, 22 (Hususi) - Fin
landadan gelen son haberlere 
göre, Finler yalnız muvaff akı
yetli mukavemetle kalmıyarak 
her tarafta ilerlemektedirler. Bu. 
gün Helsingfora'a kartı yapılan 
tayyare taarruzunda 16 kiti 
maktul ve 43 kiti mecruh düt
müttür. 

Son üç günde 35 Rus tayyaresi 
düşürülmüş, ve harbin başlangıcın. 
danberi tarhip edilen Ru.:ı tankları. 
nın sayısı 320 ye varmı~tır. 

• 
Londra, 22 (Hususi) - Finlanda. 

dan gelen haberler, Sovyetlerin bil. 
hassa hava harekatile meşgul olduk
lannı gösteriyor. Bugün Sovyet tay. 
yareleri, Helsingfors üzerinde 10 bin 
kadem yüksekliğinde uçmuş ve bom
balar atmıştır. Tayyarelerin beynna
balar atmıştır. Tayyarelerin heyanna 
rin rüzgar sevkile denize düştüğü an. 
!aşılıyor. 

Sovyetler, üç gündür, hiçbir iler. 
lemeden bahsetmernektedirler. Buna 
mukabil Finler, Rusların şimalde ri. 
cat ettiklerini bildiriyorlar. Rusların, 
Mormansk'a değil, fakat demiryolu 
üzerindeki Kola'ya rica~ ettikleri 
anlaşılıyor. Norveçteki müşahitler, 

(Sonu Sa: 6, Sil: 1) 

ithalat fİrltetleri kuruluyor 
Maaliatura lthaah hakltıada Ti

caret Vekaletinin tücca'l"larımııa gös-
terdiği kolaylıklar üzerine manifa. 
tura. tüccarları kendi arabrında bir 
toplantı yaparak bir limited şirket 
kurmağa karar vermişlerdir. Mani. 
faturacılardan mürekkep bir heyet, 
dün Ticaret Vekilini ziyaret ederek 
bu teşebbüslerini arzetmişlerdir. Ve
kalet, manifaturacıların şirket kur
malarını muvafık görmüştür. 

Çivicilerle cıvata ithalatçıları da 
ayrı ayrı birer limited şirket kur
mak suretile ithalat yapmak üzere 
Ticaret Vekilinin muvafakntini iste. 
mişlerdir. Nazmi Topçuoğlu, bu iki 
grupun mümessillerini kabul ederek 
kendilerine Demir Limited şirketi. 
ne girmelerinin muvafık olacağı ce-

(Sonu Sa. 6. Sü. 4) 

Karadenizde Bir Motör .Alman HarD 
Battı, Limanımızda da Gemileri 

iki Çarpışma Oldu Bombalandı 
Balkanlarda Şiddetli Bir Kar Fırtınası Var, 

Karadenizde Bir lnailiz Gemisi Battı 

Şiddetli karayel lırtıncmndan sonra lıtanbulda ilk lutr 
.(Yazuı ikinci sayfamızda.dır) 

Almanlar iki Balık~ı 

Gemisini Batırdı 
Londra, 22 (Hususi) - İngiliı 

tayyareleri, Alman tayyare üsleri ci
varında dolaşan Alman harp gemi. 
lerini şiddetle bombardıman etmiş. 
lerdir. Henüz, tafsilat yoktur. 

İskoçya.da Frithof Forth üzerinde 
düşman tayyareleri göriilmüı, fakat 
derhal geri püskürtülmüşlerdir. Bir 
Alman tayyaresi Londradan 50 mil 
mesafedeki bir kasaba iizerinde uç. 
muşsa da gördüğü mukabele üzerine 
kaçmış, tehlike işareti bile verHme
miştir. 

Alman tayyareleri bugün yine Şi. 
mal denizinde balıkçı gemilerine ta
arruz etmişlerdir. Bir İngiliz ve bir 
Norveç balıkçı gemisi batmıştır. 

Şimal denizinde İngiliz ve Alman 
tayyareleri arasında şiddetli bir ha
va muharebesi olduğu Oslodan bil
diriliyor. Karmo Norveç şehrinden 

mitralyöz gürültüleri duyulduğu ve 

1
50 kadar tayyarenin son sürat1e ee. 
nuba doğru gittikleri ilave ediliyor. 

(Solna Sa. 1, Stl. 6> 

TAN' a Bildiriniz 

HükUınet ihtikara karşı harp 
açmış bulunuyor. Ru mücadelede 
halka dü~en vazifeler vardır. Hil. 
ktimetin muvaffak olabilmesi ;çin 
halkın da bu vazifelerini yapma!'lı. 
na ihtiyaç vardır. Y11ptığınız alış 

verişlerde aykın fiyat yükseklik. 
leri görürseniz, bazı eşyanın piya. 
sadan kaldınldıtına vfıkıf olursa. 
nız, bunlan derhal tesbit ediniz 
ve TAN'a bildiriniz. · 

ıehlr içinde hiikumetin müfettiş. 
lerine yaptıracağı işi ~·apmak isti. 
yor. Halkın ırrdası, maişeti, giyi. 
mi üzerinden ihtikı'tr yapmıya te. 
şebbüs edenlerin hu hareketlere 
cesaret edememelerini temin için 
böyle sıkı bu kontrole ihtiyaç 
vardır. 

Bugünden itiharen okuyucola. 
rımızı vazifeye davet ediyor l'e bi. 
ze muhtekirleri haber \'ermeleri. 

TAN, karilerinin yardımile, · ni rica ediyoruz. 

'-·----------------------------~-------"" 

Harpten beri F ransanın 
Bütün Zayiatı 1438 Kişi 
Olarak Gösteriliyor 

Parls, 22 (Hususi) - Fransız par- ı te hem askeri satvet, hem siyasi kud· 
lamentosu bugün, 255 milyar .frank r et temin edeceğini anlatmış, daha 
tutan milli müdafaa bütçesim müza- sonra Fransanın bu defa tsyyareci
kere ve ittifakla kabul etmiştir. Baş- likte en yüksek kaliteyi haiz istıhsa• 
vekil ve Harbiye Nazırı Daladi~r, bu 18.tı yaptığını iza.h etmiş ve geçen 
münasebetle söylediği bir mdukta harp ile bu harp arasında bir muka
Fransanın tahkimat hattını İsviçre yese yaparak şunları söy1emiştir: 
hududuna da teşmil ettiği 1•e müda. "Geçen muharebede. Fransa hu .. 
faa hattını ikinci, üçüncü hattın tak- dutlarını müdafaa için 450 bin mak· 
viye ettiğini söylemiştir. Daladier, tul vermiş, üstelik on vilayeti de 
bu hatların inşasına neden lüzum gö. ist ilaya uğramıştır. Bu defa il'e geçen 
rüldüğünü uzun uzadıya izaha giriş- aym sonunda ordunun vediği bütün 
miyerek istiliya karşı aza.mi teçhizat maktullerin sayısı 1136, d~nanmanm 
ile mücehhez olınanm bir memleke. (Sonu; Sa: 8; Sü: 5) 



z 

Gaf le Rekoru 
Yazan: NACI SADULLAH 

F ransada bir "San kitap,, neş.. 

rolundu. Ilu eser, 1938 yılının 
eylUl ayından hir hafta evveline ka
dar hiiti.in diinyndn vukubıılan siyasi 
hadi clerin mufnssul bir icmalidir. 
Ve "San kitap., •n muhteviyatı, lıu
ltısa edilerek, hütiin Frnnsız ve f n
giliz radyolan tnrnfından okunmuş. 
tur. Bu eserde, ayJnrca C\"VCl, J{ont 
Cianonun miittcfiklcr nezdinde yap. 
h~'l malUm sulh •e~ebhüsünden de 
bahis \'ardır. Ve Londrn rad~·osu, 
''Sarı kitan,, ı hula'Ja ederken, hu 
,·5kıfıyn mütenllik cc;ki bir telgrafı, 
o zaman rrnzetclcrde okuduğumuz 
şekilde, ~·ani şu ~ckilıle tekrarladı: 
"- İtnlya Hariciye Nazın Kont 

Cinno, dün, sabık Fransız Hariciye 
nazın 1\1. Bonnet ile telefonla uzyn 
müddet göriismiiş, ,.e yeni bir sulh 
teklifinde bulunmuştur.,, 

Kont Ciano, İngiliz Elçisine de 
bildirdiği Alman sulh şartlarını, 1\1. 
Bonnet'ye de söylemi~ ''e: 
"- Şimdiye kadnr olan sulh tek

lifleriniz, aşağı yukan bir ültima. 
tom mahiyetindeydi. Ve Almanya 
tarafından kabulil imkansndı. Hal. 
buki, müsait ~artlarla yapılacak bir 
İulh teklifi, her iki tnrafı da mem. 
nun bırakabilirdi.,, demiştir. M. Bon. 
net, şu cevabı ,•ermi~tir: 
"- Sulhe hannz. Fakat, şartlan. 

mızm değiştirilmesine imkan yoktttr. 
İngiltere, ve Fransa, mfüıterek bir 
hath hareket takip etmektedirler. 
Binaenaleyh, hiçbir e~ki Alman tek. 
lifi kabul edilmiyecektir.,. 

Diin, aylarta evvel vukubulmuş 
bir vakıadan bah5eden yukanki ııa. 
hrların, ak!!amlan l'Jkan bir İ!!fan. 
bul gazetesinde taze bir havadis ha
linde ilin olunduğnnn görmlyey]m 
mi? Şimdi o havadisi okumu, olan. 
lar, Kont Cianonun, aylarca e-n•el 
yaptığı o tavassutu evvelki ıün yine 
tekrarladığını ~anmı'llar, ve beyhu
de bir iimide kapılmı~lardır. 

Zaten, bu son giinlerde, - neden
se - bizim meslekda'!1ara garip bir 
gaflet anz oldu: K•üıt buhranının 
artması, gazetelerin hiç ~ıkamamast, 
veya dört sayfaya inmesi ihtimalini 
diişiinüp tasalandıkları için midir, 
nedir, yazıhanesinde saatlerce, göz. 
)erinde bulunan gii7.1iiğii arayan meş. 
hur dalgına döndiiler: Ya mizahı 

dddiye ah •orlar, ya "şaka,, yı "cid. 
di., sanıp. hırslanıyorlar. 

Fakat bahsettiğim havadi!ii, bu 
derete yanlış anh ·an meslekdaş, dii. 
ne kadar Burhan Cahidin uhdesinde 
bulunan caflet rekorunu kırdı. 

Hem, Mn garip taralı. a~·larca ev. 
vel vukuhulınuş bir vftkı:>ya nıiit'e
allik l'ski bir telgrafı yeni bir hava. 
dis ~ibi neşreden bu ı:azctcnin ismi 
de sudur: 

Son Tcl,af! 

• 
Basit Bir Suale Cevap 

Dün, bir okuyucumdan bir mek. 
tup aldım. Benden ~u suali ııoruyor: 
"- Genç romancı J~them hzet 

Benicenin ''Be~ Hasta Var!,, isimli 
bir romanını okumuştum. Evvelki 
gün. elime bir gazete gcrti: Orada, 
vaktile gazetelerde !:ıkmı~, '"e kit:ıp 
halinde de basılmıs olan bu l'ski ro. 
manın tekrar tefrika edildiğini giir. 
dilm. Acaba, bu roman, "arzuyu u. 
mumi., tizerine mi tekrar sahneye 
çıkanlıyor?" 

Ben, bu hadiseden ziyade, o'kuvu. 
cumun, bu basit !lluale cev:ı!) b~la. 
mayışma şaştım: Bunda bilinemh·e. 
ee'k ne var ayol: Genç üstat, kit;p. 
Jannı iki~er defa basıyor ki ... İyice 
okusunlar! 

POLiSTE: 

Bir Adam Metresini 

l Yerinden Vurdu 
BeşiktD.şta oturan Abbas ismin

de birisi evvelki gece saat 21 de met
resi Nezihe;vi bıçakla goğsünün üç 
yerinden yaralamıştır. 

Nezihenin Abbnstan bir çocultu 
olmuştur. Abbas bu çocuğu alarak 
Neziheden ayrılmak istem•ş. Nezihe 
de buna muhalefet edince kadını 3 
yerinden yaralayıp kaçmıştır. Kadın 
ifadeye gayrimuktedir bir halde Be
yoğlu hastanesine kaldırılmıştır. Ab. 
bas aranmaktadır. 

J{aynar Su İle Haşlandı 

TAN 23 - 12 • !>39 

Evvelki geceki fırtına Taksimdeki iktısat ser.gisini bu hale koymuıtu Sıhhiye Vekili Hulu•i AlalQf, A ntakyadaki tetkikleri esnasında 
~------------------------~~~--------~~--------------------~--------~----------------

Fırtına ve Kar 
Motör 

Boğuldu 

Karadenizde Bir 
Battı, Dört Kişi 

Limanda iki Çarpışma, 

Vurma, Bir de Batma 

Birkaç Karaya 

Hadisesi Oldu 
Evvelki akşam şiddetlenen fırtına,\-

evvelki gece sabaha karşı mevsimin B • Ad 
i~ karını getirmiştir. ı<:ırtınanın de- 1 r a m 
nızde ve karada tahrıbatı çoktur. 
~ün yazdıklarımızdan başka, mü. 
hım olarak, Karadenizde, Şile ile 
Rumelitneri arasındaki Cendere 
mevkiinde bir motör karaya düş
mek tehlikesi göstermiş ve tahlisi. 
yenin yardımı ile 6 kisilik mürette
batından ancak ikisi ku~tarılmış dör. 
dü boğulmuştur. 

Cankurtarma ;,; 

Linç 
Edildi 

Hadise şöyle olmustur: H""d' · 5 b b" K 
Bu ayın 19 unda Zonguldaktan a ISenın e e 1, an 

kömür yükü ,ile İstanula harç)tet e
den ve İnebolunun Evrenye iskele
sinden Tataroğlu Recep kaptana ait 
bulunan 29 rüsum tonluk Suluca 
Kaya motörü evvelki akşam kopan 
fırtınaya tutulmus ve Cendere mev
kiine geldiği sırada karaya düşmiye 
başlamıştır. Bu vaziyet tahlis"yenln 
Adacık mevkiindeki istasyonundan 
görülmüş ve Cendereye roket takım. 
lan gönderilmiştir. Motör sahilden 
120 metre mesafede batmak vaziye. 
tine girmiş ve bu mesafeden roket 
kullanmak zarureti hiisıl olmuştur. 
Atılan roket ipleri ile iki tavfa bit
kin ve üade veremiyecek bir vazi
yette sahile çıkmışlardır. Bunların 
isimleri Cemal ve Mustafadır. Mo. 
törün güvertesinde bulunan kaptan 
İbrahim diğer üç gemicivi de motö
re şiddetle hücum eden dalgalar al
mışlardır. Tahlisiye bunlan kurtar
mak için denizde araştırmalar yap. 
mış, fakat bulamamış, yalnız dün sa
bah kaptan İbrahime ait olduğu tah. 
min edilen bir ceset bulunmuştur. 

Limandaki tahribat 
Fırtınanın İstanbul liman;ndaki 

tahribatı da şudur: 
Evvelki gece saat 1 'Z de Halic Fe

nerindeki Vasilin fabrikasından köp. 
rüye gelmekte olan İtalyan sefaret
hanesine ait motör Gazi Körüsünden 
geçerken, Cibaliye gitmekte olan RL 
zeli Ömer oğlu Arifin sandalına carp 
mış ve batırmıştır. Sandalcı Arif ve 
müşterilerden Mustafa bo({ulmuşlar 
Ali oğlu Süleyman motör tarafında~ 
kurtarılmıştır. 

Gece sabaha karşı İtalyan bandı. 
ralı balıkçı Siris vapuru, Bartın li
monına bağlı 57 tonluk ve Kuruçeş. 
mede bulunan Perihan motörünün 
sancak omuzluj{una bindirmiş ve 
hasara uğratmıştır. Nüfusça zayiat 
olmamıştır. 

Şile limanına bağlı dokuz tonluk 
Yalcmkaya motörü de fırtına esna
sında Sirkeci rıhtımında batmış, su. 
yu boşaltılarak kurtanlmıştır. 

Gütme Davasıdır 
Kozan, (TAN) - Arslanlı köyün. 

den Mehmet Çavuş, camuz ağılından 
aldığı buğdayı götüdirken, ava cık
mış olan ayni köylü Ahmet Denizle 
arkadaşlarına rastgelmiştir. Ahmet 
Deniz, alacağı olan beş lirayı iste. 
miş, Mehmet Çavuş borcunu .inkar 
etmediğini, yanında para olmadığı
nı, köyde vereceğini söylemiş, fakat 
aralarında knvga çıktığından bir 
kurşun atmıştır. 

Ahmet Deniz, göbeğinden vurulup 
ölmüş, Mehmet Çavuş, arabasının 
bir beygirine atlayıp kaçmış, Gok 
Ali isminde bir komşusunun evine 
iltica etmistir. Biraz sonra, Ahmet 
Denizin 18 kişiden mürekkep akra
bası ve arkadaşları. bu evi kurşun 
yağmuruna tutmuştur. Bunlardan 
bir kaçı ve muhtar, Mehmet Cavu. 
şun znbıtoya teslim edi '"k üzere 
kendilerine verilmesini ist~mişlerdir. 
Mehmet Çavuş avluya cıkınca, 18 
kişi birden mavzer ve cifte kurşunu 
He ve bıçakla üzerine hücum etmiş, 
Mehmet Çavuş parçalanmıştır. Kur
tarmak istiyen karısı da ayağından 
saçmalarla yaralanmıştır. 

Mütc-cavizlerden 17 si tevld! edil. 
miştir. Birisi aranılmaktadır. 

Hasekinin Dört Yüzüncü 
Yı1dönüınii 

Kanuni Sultan Süleyman devrin
de tesis edilmiş bulunan Haseki has. 
tanesinin 400 üncü senei devriyesi, 
Pazartesi güni.i merasimle tesit edi
lecektir. Merasime, o gün saat 11 de 
Vali ve Belediye Reisi Lıitfi Kırda. 
rın nutku ile başlanacaktır. 

Merasimde Ünivrsite erkanı, $e
hir bandosu, vilayet ve parti erkanı 
da hazır bulunacaktır. 

Otomobiller 

Otobüs Gibi 

Çalışacaklar 
Vali ve Belediye Reisi Lutfi Kır. 

dar, İstanbul halkının nakil vasıta. 
lanndan çektiAi sıkıntıyı göz önünde 
tutarak taksilerin de Şişli ile Emin
önü arasında yolcu taşımalarına mü.. 
saade etmiştir. Bunun için otomo. 
bilciler cemiyeti reisi dün belediye
ye ça~rılarak bu husus kendisine an
latılmış, lazım gelen hazırlıkların 
yapılması ve bu hatlara tahsis edile
cek otomobillerin tefrik edilmesi lü
zumu bildirilmiştir. 

Bu işi organize edecek olan oto. 
mobilciler cemiyeti bugün Taksim, 
Pangaltı, Şişli ve Eminönüne konul. 
mak üzere tabelalar hazırlıyacak ve 
bir tarife tesbit edecektir. Ancak 
şimdiye kadar taksiler gayriresmi o. 
larak Taksimle Eminönü arasında a
daqı J>aş,na on kuruş almakta idiler. 
İş böyle resmi bir mahiyet kesbe
dince taksiler Taksimle Eminönü a
rasında adam başına 12,5, Pangaltı 
ve Şişli ile Eminönü arasında da 15 
kuruş istemektedir. Bu şekilde tes. 
bit edilen tarife tatbik edilmeden ev. 
vel bir defa da belediyeye gösterile
cektir. Maamafih dün ak.,amdan iti. 
haren bu noktalar bevninde tl\ksL 
lerle bilfiil yolcu naklıne başlan. 
mıştır. 

Diğer tarartan Belediye Reisi dün 
tramvay idaresine gitmiş, tramvay 
seferlerinin tanzimi, arabaların ço. 
ğaltılması hususunda tetkiklerde bu
lunmak Üzere ö~leve kadar mesgul 
olmuştur. Lutfi Kırdar bu esnada 
idarenin kadrosu hakkında da mü
dür Mustafa Hulki ile görüşmüş, me_ 
murlann, halk hizmetlerini deruhte 
eden bir müesseseden beklenecek 
şekide hareket etmeleri icap ettiği 
hakkında bazı emirler vermiştir. 

Çavdar Ekmekleri 
Belediye zabıta talimatnamesine 

~öre şehirde satılacak çavdar ekmek 
lcrlnin yüzde 80 çavdar, yüzde :w 
buğday unundan yapılması. bu ha. 
litada imal edilen çavdar ekmekleri
nin pişkin ve mevaddı ecnebiycden 
tamamiyle ari olarak kağıtlara sarıh 
bir halde satılması icap etmektedir. 
Halbuki belediye tarafından şehirde 
yapılan tetkiklerden evvelfı ekmek 
imali için piyasaya hiç çavdar çıka
rılmadığı, bundan başka cavdar ek
meği ismiyle piyasaya cıkarılan ek. 
meklerin de başka maddelerden ma.. 
mul ve ecnebi maddelerle memh1 ol
duğu gibi bunların kağıtlar derunun 
da değil, toza toprağa maruz bir hal
de satılmakta olduğu tesbit edilmiş. 
tir. Bunun kontrolsuzluktan ileri 
geldiğini anlıyan belediye şubelere 
gönderdiği bir tamimle çavdar ek. 
meklerinden nümuneler alınarak ma 
hiyetleri tesbit edilmek üzere kimya. 
haneye gönderilmesini ve alınacak 
neticeye göre hareket edilmesini bil
dirmiştir. 

SUAL CEVAP 

• 
Yumurta ihracı 
Yumurtacılar ·da İhraca·+ 

Birliği Kuracaklar 
Tüccarlar Getirdikleri Malları Koyacak Silo 

Bulamadıklar1ndan Şikayet Ediyorlar 

Zogo'nun 
-, Memleketimizin mühim ihraç 

maddelerinden birini teşkil eden yu
murtaların ihracını tanzim etmek ve 
ihracatın dış piyasa temevvüçlerin
den zarar görmesinin önüne ,geçmek 
maksadiyle yumurta ihracı işinin de 
teşkilatlandırılması düştinülmüştür. Yaverinin 

Muhakemesi 

Gümrük Rosmini 

Müşteriler Verecekmiş 
Gümrük kaçakçılığı iddiasiyle 

haklarında takibat yapılan sabık Ar. 
navutluk Kralı Ahmet Zo,gonun ya_ 
veri Alaman Çopi ile Adapazarmda 
Ahmet Ural ve Rt'şat Keremin mu. 
hakemesine dün Asliye fi inci Ceza 
Mahkemesinde başlanmıştır. 

Alaman Çopi Türkce bilmediği 
için ifadesi tercüman olarak Emni. 
yef müdürlüği.inden ~önderilen aşcı 
Rifat Akyüz tarafından tesbit etti
rilmiştir. 

Sabık yaverin hüviyeti tesit edil. 
dikten sonra sor,llulan yapılan Ah.. 
met ile Reşat hadiseyi izah etmisler
dir. Bunların ifadelerine göre bir o
tomobil almak için f stanbulrı ı?el
m .. kte olan Reşat Kerem arkadaşı 
Ahmet Uralı da beraberine almış ve 
otomobilini satmak istediğini öğren
dikleri Ataman Çopiye müracaat et. 
mişlerdir. Bunlar gümrük muamele. 
si ve di~er vergilerin kendilerine a. 
it oldujiuna dair bir senet vazmıslar 
ve bu sem~i Alaman Copiye vere
rek otomobili hurda bir vaziyette 
500 liraya almıc:lardır. Otomobilin 
parasını veren Reşat, arnhayı t:ımir 
ettirdikten sonra Ahmede 800 lira 
mukabilinde satmıştır. Otomobil. 
Ahmede ~atıldıktan sonra giimriik 
resmi verılmediği iddiasiyle Adapa. 
zarında musadere ediliyor ve mah_ 
kemeye veriliyorlar. 

Reşat ve Ahmedin bu ifadesine iti. 
raz eden Ataman Copi otomobilin 
hurda olmadığını sövlemis ve güm. 
rük resmini kendilerinin deruhte et
tiklerini bildirmiştir. 

Mahkeme otomobilin tamir edil
di,2i atölye sahiplerinin ve diğer sa
hitlerin dinlenmesi için baska eüne 
bırakılmıştır. 

Beyazıttaki İzdiham Azalıyor 
Belediye, Beyazıt meydanındaki 

Ticart Vekaleti yumurtacıların vn
ziyetini tetkik ettirmiş ve hasıl olan 
kanaate nazaran bu mühim ihraca
tın da bir birlik vasıtasiylc yapılma-
sını prensip olarak kabul etmiştir. 
Ticaret Vekili Na1mi Topcuoğlu bu 
işin bir an evvel yapılması için Ve
ı~aıct ~tcınclf'•~f-ro~:·o- :J.if:\ clUt U ru• 
ruku şehrimize davet etmi$tt"r. !Fa
ruk dün Ankaradan gelerek Vekil
den aldığı talimat üzerine yumurta 
tüccarlarını bir toplantıya davet et
miş ve kendileriyle görüşmüştür. 
Yumurtacılar Vekfıletin teklifini 

muvafık bulmuşlar ve yumurta ih
racat birliği kurulması için hazırla
nacak nizamnamenin esasları üze
rinde müdavelei efkiira başlamışlar
dır. Yeni birliğin derhal kurulması 
için faaliyete geçilmiştir. 

Silo bulunamıyor 
İhracat tacirleri An~doludan 'ge

tirilmekte olan hububatı ihraç za
manına kadar muhafaza edecek de
po ve silolarda yer bulamadıkların.. 
dan şikayet etmektedirler. Tüccarlar 
Ticaret Vekaletine müracaatla silo
ların Toprakofisi tarafından tama
men işgal edildiği ve ihracat mat. 
larına yer kalmadığından yersizlip,e 
bir çare bulunmasını istemislerdiı. 

Dün gelen eşya 
İngiliz bandıralı Baktria vapu

ru limanımıza çıkarılmak üzere pa
muk mensucat, makine ve ak!.amı, 
demir eşya, Don ya~ ve yün mensu
cat. İtalyan bandıralı Resta vapuru 
lastik eşya, zımpara tohumu, kendir, 
hortum, demir eşya, porselen eşya, 
yine İtalyan Cita di Bari, sun'i ipek 
ipliği, elektrik malzemesi, makine 
ve aksam1, Talk, boyalar. radyo ve 
aksamı, kimyevi ecza, demir eşya, 
kakao, Rayon ipliği, fotoğraf malze
mesi, çivi, mermer eşya, sellüloit eş
ya, fırça, gaz idrofil, pamuk mensu
cat, kundura. kağıt ve kağıt eşya, 
kimyevi ecza, reçine, neft, kurşun 
tüpler getirmişlerdir. 

_Fırtına esnasında, Fener bahçe ö. 
nunde demirli bulunan ve Deniz Khi 
bünün Seyyar Banyo, Nihal ve Mti
vesser kotralar1 da karaya vurarak 
parçalanmışlardır. 

Çubuklu iskelesine un bo!!ıaltmak. 
ta olan Cideli Halidin motörü de 
karaya düşmüş ve dört yerinden de 

seyrüsefer vaziyetini yen.iden tesbit 
etmiştir. Hazırlanan projeye göre, 
Aksaraya giden yol ile Fatihe giden 
yolun biribirlerinden a:vrıldığı nok-

s. - Kırımın cenup r.alıillnde catır M tadaki izdihamı azaltmak icin Fotihe urat reise gelince; Murat reis, Os- • K 
da"ı ıııi Romanyadakl Babadnxının en ~den tramvayların. Maçka ve ur-

Maarif Vekilinin 
Diyarhakırdaki Tetkikleri 
Diyarbakır, 22 (TAN Muhabirin

den) - Maarif Vekili refakatindeki 
zevat ile beraber diin gece sarıt 20 de 
buraya geldi, karşılandı. Bugün tari
hi surlar ile mektepleri gezmiş, sa
at 14 te yeni yapılan mekttfıin açıl
ma merasimini yapmış. saat 16.30 da 
Halkevinde muallimlerle hasbihalde 
bulunmuş, şerefine ziyaftt tertip e
dilmiştir. 

u u manlı deılzcilerlnden bir kabrnman-
yOkaek tepelerinde halkalar vardır. Bu tuluş tramvaylarının manevra yap-

Arap camiinde Fütuhat sokağında 
oturan İzzetin oğlu 4 yaşında Cavi
din üzerine kaynar su dökülmüş, 
muhtelif yerleri haşlanmıştır. Çocuk 
Şişli hastanesinde tedavi altına alın
mıştır. 

linmiştir. -
. Dün de saat 13.30 da meyva ha. 
lınden fazla yük alan Borsa anban
ı:ın ~rsa .Birlik motörü batmak teh
lıkesı geçırmiş ve limanın motörü 
yetişerek motörün suyu boşnltmış ve 1 
karaya çekmiştir. 

dır. Catır ve Baba daı.tarındaki halka- tıkl h tt t k"b ""nıversı"te ek halkaların latanbul Bo!)azının açılma· 6 an a ı a ı en u r -
aından mukaddem Murat reise alt 01 • lan bu zatp >Usbe.t .ıtınek imlclnsız ve törlü~e ait köşkün ve askeri tıb-
duOu alSylenlyor. Ne dereceye kadar Sfilünctür. biyenin önünden geçmeleri karar-
doOrudur? e laşmıştır. 

C. - İstanbul Boğazının acılış1 ta• Aksaray, Samatya ve Topkaoıva 
8. - falr Yapr Nezihe NÖ mıdır, "d b"l t b"" rihl tcsblt edllemiyecek kadar eski za- l{I en otomo ı ve o o us sı:ibi di<rer mDnteflr ... ,ı var mıdır? ,~ 

mantarda olmuştur. Yunan mltolojlsln~ nakil vasıtalan da bu hattı taldı> e-

jTA-KvlM 
1 ~ İlkkanun 1939 . 

CUMARTESi 
Şoför Tevkif Edileli 

Bir kaç gün evvel türbede Bayan 
Münireye çarparak ölümüne sebebi
yet vermekten suçlu şoför Mehmet 
Nuri dün 2 inci Sulh Ceza Mahkeme
.ı tarafından tevkif edilmiştir. 

_Fırtına yüzünden dün sabah Köp. 
ru de açılamamıştır. 

Karadeniule 

de Kafkııı;yaya ıılbn J)Östekl aramaıa C. - Şair Yaıar Nezihe Samatya el- decekler, Zeyneı> Hanım konağını 
giden Argakotlar, bu bo;tllzdan ıeç- nnnda bir yerde otunır. M!!!ek141 De- 'ectikten sonra soldaki sokağa sana
mlşlerdi. Yine Yunan mlt<>lıJi3lne göre met! ıdh g{lzel bir şiir kitabı vardır. caklar ve oradan Laleli voluna cıka. 

Karadenizde fırtına utün şiddeti. 
1 

boğazı, Yunanlılann ll!lh mertebesine VakUle Hanımlar Alemi mecmuasile caklardır. Bu suretle !3eyazıtta. iki 
le devam etmektC'dir. Ufak üyük hiç yükselttikleri Hergül açmışbr. YOşa te- diler mecmualarda da 6{lzel ve tçll si- yolun s:vnldığı nokta ve sıra kahve.. 

(Devamı 4 üncüde) 1 ı>e!lndeltl m<!Zlln da Herg{llc ıtfMer1er. frlm fnUşar ederdi. lerin önündeki izdiham oldukça ha-
._ _______________ ._~-.. ..-~----.----' (iflemis olacaktır. 

12 nci ay Giln: 31 K::ısım: 46 
Arabt: 1358 kumf· 13'in 
Zilkade: 11 Blrlncik:'mun: 10 
Güneş: 7.23 - Öğle: 12.13 
İkinci: 14.32 - Akş::ım: 16.44 
Yatsı : 18.23 - İms..~k: 5.33 
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Yazan: Dmer Ram ooaRU L 

F inlandalılar ile Sovyetler ara. 
sında harp, bUtiin 'iddetUe 

4evam ediyor. Fin müdafaasında gil.. 

ze çarpan vasıflar hakknda askeri 
mütehassıalann miitalealarını söyle. 

ce halasa edebiliriz: 
"Muntazam hareketler ve manta. 

zam ricatlerle hasını dalına gecikti. 
ren ~etin, müdafaa ve her fırsattan 
istifade ederek, mukabil taarruza ge. 

çen canlılık. Finler yaptıklan her 
hareketi bile bile yapıyoT v., planla. 

nnı bilıi derecesinde cesaretle de 
tatbik ediyorlar." 

Finlerin mBdalaası, bn vasıflarla 
temaytlz ettlii lçfn kolay kolay kırı. 
lamıyor ve kolay kolay kınlamıya. 
caiı ıöze çarpıyor. Nitekim l\lanner. 
heim müdafaa hattı. nice nice defa. 
lar sorlandıjı halde ba zorlamalar. 
hattı yannıya imkan vermemlstir. 
Fak.at burası LenincrRd mıntakası. 

na çok 3"1an olduğu için, bu zorla. 
malaruı tekerrür edec•ği ,nphe gö. 
tOrmez. Şimdiye kadar vukabulan 
hareketlerin neticesine bakılırsa, bu 
zorlamalar, Sovyetlere birçok zayi.. 
ata mal olacaktır. Belki de bu zorla. 
malar neticesinde Finler gerilemek 
utıraruıda kalacaklar, v• bu ıztıran 
Ayı azhtı ve mOhlmmat darlığı yO. 

Bitaraf Memleketlere 
Gönderilen Türk 
Malları Meselesi 
Almanyanın ihracatına n 

Almanyaya vA1d olacak lthalL 
ta karsı mattefllderin tatbik et. 
tiii pddetli ablok.anın hududa. 
n tevsi edibni~tlr. İtalya, Y n. 
goslavya, MacarL4'tan, tsve~. 
Noneç, Roland•, Belçika, Slo. 
vak7a, Danimarka elbi bitaraf 
olan memlektJder bnalile Al. 
manyaya ıldecek her nevi eşya, 
ve emtia milttelilder tarafıiı. 
dan musade 8'llmektedir. 

Memleketimizden, bu mem
leketl•re pnderilen her nevi 
emtia, ba bltanf ınemleket. 
)erden Almanyaya &eçirilmesi 
ihtimaline binaen. Akdenbde 
kontrole tlbi tutulmaktadır. ln. 
giliz, Akdenls kontrol merk.ai 
Tllrk.lyeden ba memleketlere 
1138 senesinde ihraç edilen maL 
lann lıtatiatlklerinl kontrol p. 
milerine bUdlrml~tir. Da hta. 
tlstlk.leıde )"azılı olmıyaa ..,.a 
miktan bitaraflar h:in fazla l(ü. 
rillen mallar, Almanyayn geçi. 
rileceii lhtimalile mmaclen .. 
dilmelde ve Malta.va 1rönderlL 
mektedl.r. 

1 

Ci.EK 
Kahramanlık, 
Kahramanlıktır 

' 
Yazan: B. FELEK 

S fyasl mlnan ve ika' ettili tesi-

Bir lsveç, Bir ltalgan Vapuru 
Magine Çq.rpa'ral<: Battı 

rla ıilmulil ne olursa olsun, 
hiç bir fikri muzmer beslemeksizin 
üç buçuk milyonluk Finln Rusya or. 
dalan inindeki mukavemetini, hat. 
ti saman zaman taarraza geçecek de 
recede ıösterdDderl ,.caatl takdir 
etmemek elden gelmiyor. Önfinde 
~dıiı hasım, dünyanın en büyilk 
devletlerinden birinin adet~. techl. 
zatça, sillh ve cephaneee zenıfıı bir 
ordusudur. Böyle iken üç cephede 
ba muauam ordu önünde bir avuç 
Fin kavv.tlnin memleketlerini, hflr· 

Londra, 22 (Hususi) - 3700 ton 
hacmindeki ve Comltas adındaki t. 
talyan vapuru Şimal denizinde bir 
mayine çarpmlf. vapur üç ınotör ta. 
rafından karaya çekilmlftir. Kurta. 
rılmaaı ihtimali vardır. 

La Haye, 22 (A.A.) - Reuter: Holuıdada da buna mümasil bir rlyetlerini ve varlık.lannı müdafaa 
Holanda ticaret gemilerini mayin- hldile vuku bulmu,tur. Uç tayyare, hasasunda ıösterdilderi yiiftIJil 

lere kup himaye için bir çelik alla Untrecht üzerinde uçmu7 iseler deHo ıörmemek için lnMnm ya kör olma. 
çevrelemele karar vermlftir. Bu al- ladalıların tayyare dafii top!arınuı u. ,.ahat huami bir maksatla hissi. 
larm Holanda fabrikalarında yapıl- atefl karpsında uzaklafJDağa mecbw- yatmı sindirmesi serektir. Bunlu ol. 
masına baılanıldıtı libl Almanya, olmUflardır · mavwnca benim -'bi her hisseden ve. 

tn .• n d si · -..11 ft!•-1.!• bava harbi ,,- "" O.lodan verilen malumata göre, 3 Fransa ve a&Atereye e parış ~ UUDKu söıea adam, ba bir avuç kahr~ 
eyl61den 17 1011tefrine kadar torpil· lecektir. Harp vaziyeti hakkında Havasm na, yiirejnln derinliklerinden pleDI 
lenmek Vfr/a maylne çarpmak sure- Belçikanm prot•lolıa verdiği malO.mata göre. bazt Alman en btlyilk takdir ile hayran olmamak 
tile 20 Norveç vapuru batmq ve 94 keıif tayyareleri Fransa~ın şimaline, kabil deflldir. Cstelik ha hissi, Fin• 
kip botulmUfiur· Belçik81Jıük1lmeti, Almanya hG- fimali prbiaine ve garbıne kadar u. 1 1 olan ırki rabıtalarrmu da blil-

ko..metlnl, tayyarelerinba Belçika 1- ıarct A'---'--la h üz taf. er• Almanlarm bir iddian zanmıt ır. illUU1MU en bütün k.uvvetleadlrmekteclir. 
razlslnden ıeçmesl dolayısile protes.. ıilltı alınmıyan bir musademe olmuş Ba harbin sonu Finlerin lelıbıe ._ 

Bertin, 22 (A.A.) - Bir Alman tah to etmiftir. Bu tayyarelerin muhare tur. larak. biter ml? 
telbahirinin 45 bin ton hacmine ba- be tayyarelerlle hava dafli batarya- .Diler taraftan D. N. B. ajansına Bana pek gilçltlkle mibbet enap 
llj olan dilfman gemilerini batırdık.. lan bu tayyareleri tardetmi§lerdir. söre de vazlye~ pdur:. verllebtlir. Llkin muhakkak. olan bir 
tan sonra Almanyaya dönmüs oldu- Bruger f8hrl üzerinde bir Abnuı Kailene1hul un garbınde 10 Al- flteklerine 0cıar, 
tu bildirilmektedir. tayyaresi Belçika tayyareleri tarafın- man Messerschmltt'l ile 12 J.l'ranm 197 valarsa en.u. sodafn _ _2 __ k la -.. 

n.~-'-lfh 1..-..1-- , . yari nnı mu 88 -..;e O D r ._ 
D. N. B. ajansı blldir1yor: t.veç dan 10 bin metre J1.IA- a~ -~ Marane sl arasında §i~detll bır mü- ler hu kahramanlık.lariyle her -... 

banclırah Adolf Bratt vapuru bir ma- kovalanmıft!r. cadele olmuftur. Bu musademede bir .a • .a-ı..n li-'- 11..1-
dnden hissedeceklerdir. 'lil!!!!!!!!!M!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!iii!l!i!iiiii!!!i!!!!!lll!!!!!•ll!!iill 

Fakat Finlerin bu vaziyete dftş. 

melerlnln Jtuu,nlanna da son derece 
alır kayıplara mal olmakla kalmıya. 

Alm d Mih• . man m-.-.. yapmrya 3aa .,..... 
GftJG G tm yine çarparak batmıftır. Tayfadan Alman tayyaresi Belçika tayyare- Frınaız tayyaresı hasara uğratılmıf, 'llet olduk.lanm cihana ve hattlı 

16 klfi bir Letonya vapuru tarafın.. !erinin üzerine bir kaç kere ateı aç. ve Rhlıı'ln prlmıda cebren yere in- mı _ n 
Bir Tren Kazası dan kurtanlllllf ve Holandaya çıka. mıt ile de mermilerini isabet ettire- dirlllnclye kadar bir Alman tayyare- hasımlanna ıostermlşlerdlr. B~. • 

rak, mtldafaaya da son vermiyeccği _,.,.,., si tarafından takl edilmiştir. yakat mevcut olanca da geçıc• bir 
muhakkak sayılıyor. Bertin, 22 C..I. A \ - n N ıı ..... " nbmfbr. 5 klfl noklanchr. me.....,..... p iatlklll mahrumiyetine uğiamNI., 

Sovyet kuvvetleri bir aralık :\fan. 
nerheim hattını arkadan çevirmek 
için Ladoga gölünün Şima1inden 

sarkmak istemişler. veba yüzden iki 
taraf arasında ehemmiyetli bir maha. 

bildiriyor: ha1atlan samanla ölçiilemek 1klm 

Magebourgh'a yakın Genthln ga. Mllt Cefin G A B E L $ Alm• Bahriye plen milletler l~ln hiı' ümltslzllk. .._ 
nnda bir tren musademesl olmuştur. -'I ~ bebl olamaz. Siyasi vaziyetler, bey. 

Kaza, gece saat bir raddelerinde ol. Halcevlnclekl Mu••ttef·ıklere Namn lsfffa Etml• nelmilel kuvvet muvazeneleri "' 
muftm'. Berlln - Neuldrchen - Sarre S bir stlrfl leaplar, herk.esi hir adım at. 
sürat katan Genthln gannda Berlln- T tkiklerl Ç f Londra, 22 (A.A.) - İngiliz gaze- madan, bin defa dlşllnmiye sevket. 

rebe vuk.ubulmu,tar Fakat burada Kolonya sürat katanna Ç'1'!>mtfttr. , • 1 . a IJOr teleri, Graf Spee'nln kendi kendini melde olduiu- ftlphe yoktur. Ba 
da Finler, Sovyet taarruzuna muka. Btrlncl trenin lokomotifi ile altı va· Ankara, 22 (A.A.) - RelslcUmhur Londra. 21--(A.A} - Reuhter batırması h6dilelfle lltJıkadar olmak böyledir. Llkin btıtfln bunlara ral· 
1:il bir taarruzla bqdiıfuılar ve gonu ve ikinci trenin dört vagonu tn&ıı bugtbı ... t ı df ~ . ~P.111 gllıı~PJlıUt ,mil- üzere Alman Bahriye Nazın Amiral men Ertuirulun toruna oldutamm 
SoVYet..kUYVeil@J_. Ma••rbei• ••• -u " '.I ...... .-, --·'lılJ · "en-'AIDllJ;O )tlll'H liiIIEevJen ÖmlpakODilfi= ft tıJi*leiliihde yapıfaiı"bfr top. Jtaedrlft Bitlere fltlfaamı ftl'diliııi lfla mi nedendir, dftnyanm, R bJa. 
tiılı "8ricadan cevirmeto lmliıı bula. mile dolu olduğundan 70 klşlnlıı öl. aln1n içtimama riyaset buyunnUflar· lantıda, iradettill nutukta ezcümle mevzuuahs etmettedır. raman Flnlen ned• hlli Jardml et. 
mamıstır. • müş, yüzlerce klşlnlh yarala!l":ıt§ ol. dır. §Öyle demiftlr: Maamafih Reuter Ajansının Ams- medliine lçerlemekteyim. Ne clene-

• masından korkuluyor. Devlet demir. Mllll Şef, bu toplantıda halkevle- "Milletlmlzi tarihte bir asırlık dev. terdam muhabirine göre, mezlair fe. nlz deyials! 
Daha yukanda Bothuia körfezine yollan Berlln mıntakası relst kaza rlnln bugüne kadar olan •.alışma tarz reyi kapayarak yeni bir devreyi at- birde böyle bir iltifaya dair hiç bir 

varmayı ve kara ile deniz kuvvetle. mahalline gitmtftlr. lannı ve elde edilen neticeleri tetkik mak suretile hayatı bir ehemmiyeti malflmat yoktur. 
rl araıında t91rik.I mesai;ri temin et. Amstel'dam, 22 (A.A.) ..= Berlln. eylemlıtlr ve evlerin bundan sonra. haiz olacak bir ikıbete götürecek o. Montevideo, 22 (A.A.) - t:ruguay 
meyi istihdaf eden Sovyet kuvvetle. den bildirildiilne göre, bugün tki ki mesaileri lçbı yeni direktifler ver. lan harp, bir prestij harbi değil, bir hükılmeU, Graf Von Speeye çok ki-
ri de ba hedefi tahakkuk ettireme. ekspres arasında Genthin'de vuku. miflerdlr. esas harblcijr. y, büyük bir millet sa milhlet verilmlt olduğunu bildi-

bulan bir mueademe 150 k'~ .. ln öl. e la ak k 1m ~ ah li A ı--- pro6 _ _. ........ u redd-+-'· 

Almanya • Romanya 
lktısacli Anlapnas1 

mlıtlr. Da mıntal.:aya Finlandanm 69... o r a ıyaca~.z. Y ut ga p ge. ren Ao\&IMll& --- .. ~ 
''dar beli., adı YeTilmektedir. ilkönte mesine sebep olmuftur. Havas Ajan. Ankara, 22 (A.A.) - Bulgarista. leceliz. Dünyanın bütUn plütokrael. tir. Bükref, 22 (A.A.) - Havu ajan• 
B111 kuvvetleri bnrada rilz'i bir ma. sına göre, Alman polisi sabotaj ha- nın Moekova elçllijlne tayin • edilen ıl soeyalı.t olan Almanya ile harp et. Uruguay hükdmeti cevabında. bu nndan: 

reketlnden fiiphelenmekte ve mdsa. sabık Ankara elçisi Kristof, bugün k ı in biri -•-+ir b mili ı bUsustakl Ll Hay mukavelenamesl. 
..__vemetle k•..-.Janm.. ve Finland'" d ınd Ge ıso me ç •r~"~ ve u et • Almanya ile Romanua arasında ak 
- -·- ··-. ... eme an a nt n ganndan mü. saat 18 da Çpkaya kötkünde Reisi. imha edeceltnf ummaktadır... nl hatırlatmakta ve mütehassıslarm .1 

mn ikiye bölilnıeeeii sannedilmişti. hlmmat yüklü trenler geçeceğini id. cümhur İnönü tarafından "abul edl- Onlar 90 milyon nüfuslu devlet 72 saati Wi aördüklerili bildirmek- tedilmlf olan lktısadl itiWname, Al-
Fak.at daha sonra vul1et deflşml,, dia eylemektedir. ıerek arzı veda eylemiıtir. 6·-•·-..1-- _ ... , ........ _ Dü 1 tecllr. manyanm 1940 senesinde? ithal ede-
n Plnler tehlikeyi krqıltyarak iter. ~~ ezllecıı::auenıP. pnan a. --o- bileceği trol kontenjanlarmı su.. 
taraf etmlılerdir. Bunun en mlihioı Türkiye ve Müttefikler Han, bütün İngiliz İmparatorluğu rnn~ büyük ümidi, Alman milleti.. Evvelki Geceki Zekele retle ıes: etmektedir: p 
lmill, Fıııı,rln bu mıntakada iki de. Londra, 22 (A.A.) - Bütün radyo MüslOmanlannın Türklerin İngilte.. nl Führerinden ayırmaktır. Fakat İstanbul, 22 (A.A.) - Dün J(ece Ayda 130 bin ton, bu miktar, Al. 
miryolları bulanması, ve icab.... spikerleri bugün Türkiye, Fransa re ve Fransa ile müttefik bulunma- buna ula muvaffak olamıyacaklar- saat 23 O 11 dakika 26 saniye J(eçe man:yanın 1939 senesinin ilk sekiz a. 
h eephe7e kolaylıkla takviye lata. ve İngiltere arasında mevcut dostluk sını görmekle bahtiyar olmakta bir dır. Noeli dalma zaferin mübeffirl flddetll bir zelzele kaydedilmiştir. ymdaki itbal&tınm vasatisine tekabül 
Jan slndermelericllr. Buna mukabil ve hıimünlyetten bahıetmiılerdlr. tek kif1 tmlı libl müttehit ve mütte- ohnut olan clerilı bir imanla tesit e- ==~~ı~~':::,m!5ı!:11b:ı~ m:::: etmektedir. Protokole zerledilmif bir 
SoVJetler, Mormansb giden demir. Hiadlstan Ali komiseri Sir Firuzi flk olduklarmı söylemi§tlr.. diyoruz. mln edilmektedir. vealkada Almanyanm Romanyaya 
7ollanna gilvenmek.tetlirler0 Bu hat 40 milyon Raypnark miktarmda bir 
ile, onları Bslerlnden uakla§tırmak.. kredi açmağa muvafakat etmiş bu. 
tadır. Amrl milteha11111lam göre, lundutu ve bu paranın petrol müba-
8oQ"eder, hrada kati Wr hareket yaatına alt tedlyatı garanti etmek ı-
1'8Pmak için 101 yapmak, )'&hat de. çin Bükrefteki Alman bankalarmdan 
lllh7ola matmak ltlzmnuaa hissede. • Son siinlerde Ballıanlanla 6ir Japon~ Ftılıat, Gral Von Spee1nin, hnılWnden ~Jr 
ceklerdir. Şimclilı'k burada Sov•etle. ı __ ,. -~ L---~ ._ L- birinde hazır bulundurulmakta oldu-

" nıwıyeti •he """"""*"ır. Ba ~ • .,.,,,,,. ltarp • .,...eri -r--• afraılafı aJr.het, uw _.. edilmek•-..11-
..._ _._. -ıt ........ ,_.2!Ll-rl 11..QM-Hı iu beyan ı.c:\.U.ıo ;:.J- - .~uıı:ıWAK u ..... ..._ ıetlıilıaı ,.,,,.,,,_. .,.,.. Sol711711 •epnİf, oraılan nmfi ı.Jaip elınİflir· Banan isinıfir M, H'allerin, Büluet, 22 (A.A.) _ Rador ajansı 

tla Biilrrefe silnÜflir. Tdlıllı ettllıleri ,,...,_, 6ir Grwl Von Spee'nin pl'1tını oe hntlilini 7"1'1111 bildiriyor: • 
Düa )'Ukanda. yani en nü ŞL 

...W. de vaziyet, Rmlann lehla•e 
alrflnfl7or. Banan en beDi başlı se. 
Mplerindea biri, buradaki Sovyetle. 
rln deniz muvualuınclan istifade et. 
meleridir. 

Finler, burada faik kuvvetler kar. 
tısında kalınca, muntazam bir şeldL 
de ricat etmişler, buradaki Dibi ma. 
denlerbai berhava etmlşlertlir. En 
IOn haberlere göre, Finler burada da 
mukabil taaraza Jt9!tikleri için Sov. 
)'et kuvetlerl ricat etmektedirler. 

Sovyet • Fin harbi bugftn bu saf. 
hadadır. Fakat her lah7.a ant hir ta. 
havvtll vukubalabillr. Çilnkit iki ta. 
rafın kuvvetleri arasında nisbet yok. 
tur. 

Sooyet mamızancı -,,. Btlllıtın. tleolellerlnln mB- :Alman pmİ İnfllİ7e rniilwntlW...U.. lttır,ı tlq. Romanya - Almanya hük\tmetlerl 
tlJaa laıooet oe W~ir. Ba 1tqel ldlri.- dafrı inlW 6l)'lllı olrnllflar. Ba rniilaen4Wenlen, mümessillerinden müteşekkil ve her 
lıatanı hitirtlilıten •IU'.G, Balltıın tleoletlm ile ı.. YOft L.t,,,._,in, oe iki muavininin plı llfar ceza iki memleket arasındaki miıbadele-
lftCllCI .epce/ı, .,. Ballıonltntla 1ttırp IHıfl""aft ..- rörrnel-1 6elıUnibnelıtedir. lerl tanzime memur muhtelit komis

yon, dostane bir hava içinde cereyan 
mcm laponytınUt 411 Sooyetlm Şarldtın .. -,,.,.. * eden mesaisini bitirmiştir. 
cafutc billlirerelı baımn merintle rnllff•elı 6ir • t\lmaa l'ktH•ffılanndaa Willlt'hah, nepettlii bir ma. Markla ley aft8Slndakl kllrlng he. 
plan yapılmaun tekli/ etl~ir. kalede, Alman1anın ablobdan sönliltil zaral' ve 11- ıabı nisbetinl tadil luzumunda mu. * lantuua sin ~tlkce uttıtım itiraf e1lemekteJlr. AL tabık kalınmıftır. 

• mtıer, Alman duls b...U.rl kmnaHuı Amiral man propapndudarmm, bu alır ve acı itirafla yapıL Binaenaleyh 1 klnunusanlden itl-
neader Ye dlfer bUrl:r• erklalle lltlşaNft soara mataaa lüa)'t .. naamalan, laapet ayaJMlmnutır. baren. bu hesap nisbeti bir marka 
Gral Spee •11maadamaa, Alnwa 1a1alllerlne tlöndiljtl Fakat, n makale, Mltlla dtlaJaya, .Alnwıyaaın ablo.. mukabil 49 ley olacaktır. 
takdirde, kl'Ddlıdae bir mn,._ 11iUk mWfat werile- Waa •itt'dtl!I arana 10111nlaiun• artık fftphe sü- Almanya. Romanyanuı Çekoslo-
c:eiinl, buna lmUa olmadılı taktllrde, 6'111jman eline tOrma hlr lı.atlr•tle ispat etmlftir. Zira, Almanlardan vakya sillh fabrtkalarlle yapmış ol· 
düşmekten iM, pmiJ'l batırmaunm milnccmh oldıJig. h•r hakikati gizllyebllen propasanlacılar, - çok b&.. dutu anl•pna hükümlerini verine ge 
na bUdirmlMir. Kumada• •-- IHrlne, lncilldere rls ve ipkh oldup için - baau sWeraejo muvaffak tiımell kabul etmiftlr. Ba fabrikalar 
bir deni• saferi bzaathrmüama, pm17l ltatllm.Qı olamamqlaNll'. Bw malralealn bdlpn ise, llleftut ..._ Romuıyaya 13& milyon kuronluk al· 
tercih etmiftir· ılipleria yaaidea kiriklemaeabae v.Ule olmuttur• Wı göndermek mecburiyetinde idi. 

* * ~ Fransız Reisicümhuru 9 ~. GrJ V on Spee tİpÜİ4• ......,,.,.,, t Alnlcln)wrlcın laolgreye ..sen 6itarol rniiftılaitle- ~--' ft-.L.. M:n.Lu:..t 
)'GJHlrl.,.hn, f11 lıtıntMtlqtliler: rin Wltlinli/ılerin. .,,.., Al~tılıi tlllnfllel•, uwıcı ~u wc ..... 

Menemencioğlunu Kabul Etti 1 B lıı -~-' &..a...11L fl!O ._ .._._ L--...a .,__, -.-..ı.z_ __._, ~· "'-'--"U. •~!idi - aUWUoner, UUl'UI' rftllwm aaı ISIWa. • ._... n..a ,_,-_.... ,...._,, ...... .,. vue • M- &CAllU" .r.au 
Paris, 22 (A.A.) - Havu ajansı 1 ~-.ı .ı-L- ---~", .ı_L _ _._ --•- L--.!.. _... _ _,~ .,_u_ -~--' .ı I •-'--- 22 (T• ..... ub:aı..ı..a-ı-)-

rınuen • ..,.. llSllll •mm.us. .,. •-~ mmar VUSUi" -~-·~·•r. l'lllllll'l 11W&MOW1erao annaaı --. ..... - U&&"&UQall bildiriyor: Cümhurrelsi, dün öjle- ..__. _ _. .-.. .• Müf..t+&.ı n-eneraı •-ltlfl)'llbileeJel.r. -1tıeınel ..,.,_ ltlMWer tllranntla, 6a noJrta.. .uum:ı ~ ..... ....., --·a u. 
den sonra, Türkiye Hariciye umum! letdn Çaliflann latell berine teb-
~bi buyük elçi Numan Menemen- 2 - Siirmleri de tl"""1ı labı ol.-.1. 7fl 6il,,__ ifllNf olllltlhlllıttulır. ütlulü Yüksek Tasd ka ıktiran et. 

__ ..___ _ _,..1--'un----"'u__;;_kabul et ~lr~·-~-~_-:_':_':_':_':_':_':_':_":_":_":_":_":_":_":_,":_":_":.":.":.":..~~":..":..~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~":_":_":_":_":._":_":_":":_":_":_":_":_":_":_~":..":..":..'!.":..":..":..":..":..~~~~~~-!......ıııLJM.u:.... __________ _ 
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Fin/anda Harbi Kızıştı 

vyet e in Şimal 
ı akasında Ric'at 

Ett · ği Teyit Olunuyor 
· (Ilnşı 1 incide) 

Rusların nğır zayinta uğradıklarını, 
müthiş soğuk yüzünden, tanklardnn 
;istüade edemediklerini söylüyorlar. 

Finlerin Ladoga şimalinde 350 kn
dar tayyare düşurdı.iklcrı ve 300 ka
dar tank tahrip ettikleri anlnşılıyor. 

Ruslar 30 kilometre gerilediler 
Bir Stokholm haberinde de Fin. 

tınndanın Şimalinde Rusların ricat 
\halinde old uklan ve bu suretle Fin 
ordusunu tehdit eden büyük tehli. 
~enin bertaraf edildiği bildiriliyor. 
;şiddetli soğuk Rusların her türlü 
ı:nakliyatını durdurmu~tur. Kanlı 

.muharebelerden sonra ele geçirilen 
Fin mevzileri tcrkedilmi~ ve Rus kı. 
l:talan 30 kilometre kadar geri çe
j'.kilmişlerdir. 

Norveç Ajansı da bu haberi teyit 
rctmcktc, Sovyct kıtal:ınnın Noycn. 
jarvi'dcn Petsamo istikametinde, ya 
ni Şimale doğru ricate devam ettik. 
lerini bildirmektedir. 

Bu muhabir ricat eden kuvvetlerin 
ıpck külliyetli olduğunu, Finlandalı. 
lann, bu kuvvetleri mütemadiyen 
yıprattıkarmı ilave ediyor. Hara. 
ret derecesi devamlı surette düşmek. 
rte olduğundan Rus ricatinin şiddetli 
soğuktan ileri gelmiş olması mtihte-
.meldir. "' 

Kopenhagta çıkan Politiken gaze
ıtesine göre Rusların Salla cephesin
tde uğradıkları zayiat 30 bindir. 

Finlanda tayyarele:-i Leningrad 
.bölgesine beyannameler atarak hal
xa hadiselerin seyrinden ve bilhassn 
Rus ordusunun feci muvaffakıyetsiz
liğinden haberdar etmektedir. Be
yannamelerde keza Rus ordusuna da 
hitap edilerek bu ordunun se\'kedil. 
>diği harbin emperyalist mnhi.vcti 
3taydedilmektedir. 

Finlerin resmi tebliğleri 
Finlanda tebliği şudur: 
Carclle berzahında So-..'Yetler, şiddetli 

bir top~ ntc ini müte:ıkıp bütün gQn 
Kaukjaervl, Mual:ıjaerin ve di!;cr bnı 

noktalara taarnız etmişlerse de, hiçbir mu 
'Vatftıkıyet elde edememi ,lcrdir. Sovyetlc
rln 8 tankı tnhrlp edilmiştir. Ruslar, bir 
kasabada 20 mltrnlyfö. knylıetmlşlerdir. 
AgLıjacrvlde Fml:ındc1lılnr, D tank, 2 top, 
.3 hafit tank, birkaç kamyon ve 20 mit
ralyöz znptetmişlerdir. Bieska ile R pola 
ınrasındn bulunan bfitfin Sovyct batnryn
lan tahrip cdilmlşUr. Sallada muh:ırcbe
ler devam etmekte ve Sovyet kuvvetleri, 
-cephenin her noktasında azim zayiat ver
mek surctlle rlcat cylemcktcdirlcr. 

Petsamo mıntakasında Finlanda kıtaatı, 
1ioeijhcnJocr..1'ye vasıl olmuttur. Bu nok
ta, Jordnn nehrinin öte tarafındadır. 

Denizde Sovyct donanm:ısı, Kotha açık
larında faaliyet göstermiştir. Fml:ında ha
taryalan, Sovyet gemilerini çckilmeğc 
:mecbur etmiştir. Dü:mu:ın tayyareleri, !i
'Vll ahaliye taarruz etmekte berdevamdır. 
KantuUomodı'de bir kadın telef olmuş
tur. Joenosiokl'dc kadın ve ç0<:uk olarak 
50 yaralı vardır. Sortovola'da sivil ahnli
dcn 2 kişi ölmOştilr. l\tatko}nka'da kndın 
ve cocuk olarak 5 kişi \<'le! olmuştur. Fin
'lıı.ndahların tayyare dafli toplan ile tay
ynrelcrl G SO\'.Yet !nyynı·csini dü~ürmü~
lerdir. 

Mareşal Mannerheim'in sözleri 
Finlanda orduları başkumandanı 

Mnreşal Mannerheim. gazetecileri 
kabul ederek, şu beyıı~ııtta bulun. 
muştur: 

"Yabancı memleketlerden müessir ynr

velden tasavvur edilml~ bir plan mcv 
cut olduğunu söylemiştir. 

Harbin bnşlangıcındanberi, ihti:
lalci Finlanda hükumetinin teessüsü 
gibi bir takım hadiseler, Rusyanın 
emperyalist tasavvurlarındnn bnşka 
Finlandnnın içtimai ~istemini tahrip 
ederek bunun yerine komünizmi i
kame etmek arzusunda Lulunduğum; 
göstermektedir. 
Seri bir tecnvüzü tarda kati gelecek 

miktarda silah altında adamımız ve 
harp malzememiz vardır. 
Muvaf!akıyetimiz, düşmanın zaa. 

fından değil, Finlandalıların kendi 
memleketlerini miidafaa etmesını 

bilmelerinden ileri gelmektedir. Kcn 
disine bağlanan ümitlere layık oldu
ğunu isbat etmiş olnn Milletler Cemi. 
yetinin kararından pek tabii olarak 
memnunuz. 

Milletler Cemiyeti, bu haksız te
cavüz hakkında verifobilecek yegane 
hükmü, vermiş ve bfıtün dünyaya 
düşmanımızın hareketındekı ahlak
sızlığı göstermiştir .Muavin kuvvet
lerle, silah ve mühim:nat ile ve dip. 
lomasi tarikile bize yardımda bulu
nulacı:ığını ümit ediyoruz. Hnrbin in
kıtan uğratmış olduğu işe devnm e
deceğiz: Bu da, hiçbir ihtilafa sürük
lenmeksizin istikliılimlz dahilinde 
muslihnne ynşamak .. 

Kunsinen tevkil edilmiş 
Tallin, 22 CA.A.) - Stefani: Sov

yetler birliğinden gelen bazı kimse
lerin söylediklerine göre, Tcrijoki' -
deki Finlanda halk hükCımeti reisi 
Kunsinenin gözden düştüğüne ve hat 
ta Moskovada tevkif edildiğine dair 
ısrarla bazı şayialar dolaşmaktadır. 

Geçt!n sontcşrinin nihayetinde 
Kunsinenin Finlandad!l ihtilal çıka. 
racağtna dair teminat verdiği ~öy
lenmektedir. Sovyetlerin sadece bir 
"askeri gezinti,, olacağını zannettik
leri, Finlanda seferine. başlanmnsı i
çin verdikleri karara bu teminatın 
çok müessir olduğu iddıa edilmekte
dir. Görünüşe göre, Moskova hüku
meti, şimdi mesuliyetin büyük bir 
kısmını Kunsinen ve arkadaşlarına 
tahmil etmek istemektedir. 

Diğer tihetten Sovyet ınatbuatı

nın bir müddettenberi Kunsınen ve ' . 
Terikoji hükumetini idare eden dı-
ğcr komünistlerden bahsetmeyişi 
mfuıidar addedilmektedir. 

Finlerin mukabU taarruzları 
Oslo, 22 (A.A.) - Arbciderblndet 

gazetesinin Kirkuess muhabiri Nor
veç hududu civarında 'kain Grense
fors'da gece ve dün sabah muhare
belerin devam ettiğini bildirmekte
dir. Muhabir, Finlandalıların ta~vı
ye kıtaları aldıkları ve Sovyet kuv
vetlerinin mukabil taarruzlarını dur. 
durduklarını ilave etmektedir. 

Muharebe sabaha karşı şiddetlen. 
miş ve Sovyet tayyareleri büyiik bi!' 
faaliyet göstermişlerdir. Sovyet kc. 
şif kuvvetleri Borisgled'e kadar iler
liyerek orada ve Salmijaervi'dc ba
rakalar inşa etmişlerdir. 

• 
Stokholm, 22 (A.A.) =- Yüzlerce 

kişiden mürekkep olan !sveçli gönül
lülerin ilk kafilesi. Stokholm'dan 

dımlar göruyonız. Bize bu yıırdım yapılı- Finlandnya hareket <.:tmiştir. 
yor, çOnkü siz ve sizin memlekctlcrf.rılz 
çok iyi biliyorsunuz ki, bOtün milletler i
çin en nziz olan ııdalct ve Jstlkl'ıl için 
çarpıısıyonız. Dünyanın diğer bütün mcm
lekcUerl de bunu ~iliyor ve çok mUşkül 
olan bu anda blzz."lt kendilerinin maruz 
bulundUb'U zorluklarn r:ıgmen bı •e yardım 
cdlycrlar.,, 

--0--

İcra V ckilleri Heyetinin 
Toplanbsı 

Ankara, 22 (A.A.) - lcrn Vekil
leri Heyeti bugiin öğleden sonra Baş
vekalette mutat toplantısını y::ıpmış-

Maresal, bu ynrdımlarn karşı te. tır. 
sckkürlcrini bildirnıi~tir. 

Harcktıt h:ı.kkındoki Sovyet tcbli. 
ği şudur: 

"Dünkü har<'k6t, clevrI:;c kolları !aııll
yeilerlnc ve keşi! mü~rczeletl nrnsında 

milsndcmclere inhisar etmlı;tir. Kareli ber
zahında şlddcUı bir topçu duellosu olmus
tur. Sovyet t.'lyynrcleri keşif uçuşları yap
mışlardır. Müteııddit mıntakalıır üzerinde 
tayyare müsademelerl olmus:.ur. 10 Fin
lnnda UıyynrcsI dü~ürddk.,, 

Fin Başvekilinin sözleri 
Ecnebi matbuat mümessilleriqı kabul 

L 
eden Fin Başvekili, S?vyetlcrın yap-
mış oldukları taarruzun ani olduğu
nu ve mühim miktarda harp malza
aıesi bulunduğuna işaret ederek ev-

Galatasaraylılar Yurdun'dan! 
Yurdumu7., muhtC'llf "'enekrtn pn!iv 

toplantılarında ve Galat:ısaray ile all\knlı 
vak'alara alt hntırnların tcsblti itin lhzrır 

ettiği sinC'ma filmlerini, 23/12/1939 Cu
martesi g{lnO saat 4 de, G:ılııta.sarııylı ar
kadaşlara seyrettlrecektlr. Arzu edenlerin 
Cumartcsı gilnQ Beyoğlunda Parmakka
pıdn Hasnun Gallp sokağında Calatasn
ray Spor Klubü Lokaline tc:;ri!lerl rica 
olunur. 

Kapalı Salon İdmanları 
Kadıköy Halkevlnden: Halkevlnde ka

palı salon idmanları (Eskrim, l>ok-ı, atle· 
tlZ?n, jlmnasUk dersleri) vcrllecc-ıo;lnden ls
Uyenlerln iki foto~a!la, mQkAfntlı fotoğ
raf sergisine lşUrnk edeceklerin de şero.IU 
~ğrcnmek (iz.ere idareye müracaatlan. 

TAN 

Hususi Sermaye 
Ve Amme 
· Menfaati 
Kavgası 

J (Başı 1 fncfde) 
duk, Tc~viki Sanayi kanunile yar. 
dımınna ko:ıtuk. Rütlln bu .fcdakAr. 
hklan yaparken dilşfindüğümüz ~ 

idi: Bir giln, bir harp çıkarsa, hir 
lcvkalilde vaziyet ha.;ıJ olur.ıa, fab
riknlnrımız bizi harire karşı koruya. 
cnk, liyatlnn yiikseltmiyerek, ve bi
zi e~yasrz hırakmıyacak. Halbuki, 
ne göriiyoruz? llnlkın \"e devletin he. 
sahına yaptıi:rımız rcdakıirlıklarln e
linize verdiğimiz silahı, siz ilk fır. 
sntta hali.., ve devleti arkadan vur
mak İ!.:İn kulll\ndmız.,. 

* K ahve ithali öteden beri bir ştr. 
ketin inhisan altında idi. Son 

zamanda hükı!met, bu şirketi dağıt
tı ve kahve ithalini serbest bıraktı. 
Derhal kahve fivatlarında bir yük
selme başladı • 

- Niôn? 
Tüccar diyor ki: 
••- ÇilnkU memleket~:? kahv~ !lfoku 

mnhduttur. Yeni mal getirtmek tt mUm
kQn değildir. Arz. vr. talep mc.sele:ıi. :ıuat 
nznlıncn fiyatlar vüksclir.,, 

Ticaret Vekili cevap veriyor! 
"- Ötedenhcri fabrikatör ve tiic

cann bir ~ikuycti vardır: Devlet her 
ise elini uznt1yor. Hem fahrikntör. 
liik, hem ticnret yapıyor, bize i~ kal. 
mıvor, diyorlar. 

Knll\'eyi de, devlet kahve <;irketi
nin inlıisnnna verince, ayni şika:rrt. 
ler duyuldu. Fnknt kalwc, bu <;İrkc. 
tfo inhisarında bulundtıi:'ll mrddct("e 
ne knhvcsiz knldık. ne de liyatlarrla 
bir yiiksclme gi.iriildii. Şirketi lağve
dip te, kahveyi ı;erbc-;t bırakınca, 

kahve tiiccarları ne ~·aptılar? Hariç. 
ten kahve getirtmeğc te'}chhii<; ede. 
rek, liyatlan diişiirmeğe çalıı;a<"ak. 

lnnna, şirketin knlwdcrini kapışıp, 

spckiillısyona dökiilcliiler ve derhal 
fiyntlnn :riikselttilcr. Serhest ticare. 
ti bunun irin mi istiyorlnr?,, 

Memlekette bir makara buhranı 
var. Ticaret Vekili soruyor: 

"- Ni~in pb·a~adn maknra hulun. 
mn;vor ve neClen liyatfar yükseli
yor?,, 

Makara tüccarı cevap veriyor: 
"- Biz maksrnyı Alm'iın1a ve Rusyn

dan getirtiyorduk. Almanya ile ticaret 
muahedesi tecdit eflllmC'rli. Ruo;yn da mrıl 

göndermiyor. Arz ve trılep ktı!lunu. Mik
tan a1dılan mıılın fivatı yllksellr . ., 

Ticaret Vekili diyor ki: 
"-Biz mnkarnyı, Cihan Jlnrhin. 

den e'•vcl İngiltere ve Amerikadan 
getirtirdik. Hnrpfrn sonra Almanya. 
yı ve Rusyayı bulduk. Bugiin hu ikl 
memleketten mal gelemiyorsa, buna 
mukabil İngiliz ve Amerikan pa7.3r. 
]arı açılmıştır. :8uradan mal getirme. 
ğc teşchhiis cdebilirdinİ7, Fakat ti.it'. 
carımız, kendini yeni şartlara ve ye. 
ni icaplara uydurmnğn Iiizum görmü. 
vor. O eski sartlnra ahşmı-:trr, onun 
• . t' y . •1 d devamını ıs ı~·or. enı ş •w.ara a ap. 
tc olmnk knbiıiyeti gösteremiyor . ., 

* B u münakaşalar hep bu şekil
de devam ediyor ve hep iki 

zihniyet ve iki sistemin çarpışma.c;ı 
şeklinde tecelliler gösteriyor. Husu. 
si menfaatle amme menfaati zihni. 
yetinin ve serbest ticnretle iktJsadi 
devletçilik sisteminin çarpışması. 

Tüccar ve fabrikatör, yani hususi 
sermaye her yerde yalnız karını dü
şünür. Onun nazarında halk, mem. 
leket, amme menfaati bahis mevzuu 
değildir. • 

Fakat hususi sermaye, dünyanın 

her yerinde artık devletin himayesi. 

ne sığınmadan yaşama kabiliyetini 
kaybetmiştir. Bilhassa bizim gibi lk
tısadi istikltılini yeni kurmakta bu
lunan genç memlekgtlerde iktisadi 

hayatın devledeştirilme.!l blr zaru
ret olmuştur. İktısadi hayatı dev. 

letleştirilmiş olan büyük sanayi 
memleketleri karşısında hususi ser. 

mayenin mukavemet etmesine tm
kan kalmamıştır. Zaten harp gibi 

fevkalade zamanlarda her yerde dev. 
letlcr hususi sermayeyi devletin u. 
mumi menfaatlerine hizmet eder 
şekle sokmak içjn sıkı kontrol sis
temleri kurulmuştur. 

Şimdi bizde de hüki'ımetin karar
namelerle, kanunlarla, tehditlerle 

hususi sermayeyi amme menfaatine 
hadim bir hale getirmesine teşebbüs 
edilmiş bulunuyor. Hususi sermaye 
vaziyetin hususiyetini anlar, kendi-

Deri Fiyatları Düştü 

Yeni ithalat Birlikleri 
Teşkili için Lüzumlu 
Tedbirler Alınıyor 

f (Başı 1 incide) 
vabını vermiş ve ancak bu şekilde 
lüzum görülecek miktard<\ akreditif 
açılabileceğini söylemiştir. 

Çuvalcılara gelince, evvelki gün. 
kü toplantıda çuval fiyatlarının lü
zumsuz yere yükseltilmiş olmasından 
dolayı Ticaret Vekili akreditif veril
mesine taraftar olmam1ştı. ÇU\·alcı

lar, dün mıntaka Ticaret müdürü
nün reisliğinde toplanarak bundan 
böyle fiyatların yükseltilmiyeceğine 
dair teminatta bulunmuşlardır. Bu 
teminat Vekile bildirilmiştir. Vekil, 
Hindistandan çuval ve kanaviçe it
halini arttırmak için çuvalcıların 

müracaat ve ricalarını kabul etmi~, 
ve bir Çuval İthalat Limited şirketi 
kurulmasına muvafakat etmiştir. Bu 
ruretle bütün ithalat maddelerinin 
ilerde teşkilatlandırma sistemi ile 
bir elden idaresine ve kanuni birer 
teşekkül olarak ithalat birlikleri ku
rulmasına lüzum hasıl olacaktır. Ti
caret Vekaleti, bu teşkilatın meyda. 
na gelmesi için lazım gelen tedbirle. 
ri alacaktır. İthalat birliklerinin de 
ihracat birlikleri gibi faal vazifeler 
görmesi için hükumetçe muktazi mu
rakabe hakkında yeni ticaret teşki
latlandırma kanununda hükümler 
bulunacaktır. 

Fiyatlar düfüyor 
Son bir hafta zarfında piyasa ha

reketlerinde gevşeklik olmuştur. Bir 
çok emteanın fiyatlarında düşüklük 
olacağını tahmin edenler mübayaat
larını geciktirmektedir. Hükumetin 
aldığı tedbirler saycsind\? filhakika, 
bir çok mallarda düiiiklük başlamış. 
tır. Kunduracıların şikayetleri ve 
Ticaret Vekilinin bu şikayetleri ht\k
lı bulması üzerine deri fabrikatörle
ri, deri tüccarları, derhal fiyatları in. 
dirmiye başlamışlardır. Dün yerli st
ğır derilerinde yüzde yirmi nisbetin· 
de tenezzül olmuştur. 115 kuruşa ka
dnr yükselen bu derilerin kilosu 90 
kuruşa düşmüştür. Bu fiy:ı.ttan s:ı.tıcı 
olduğu halde alıcı yoktur. Kösele fi
yatları da kilo başına on kuruş düş. 
müştür. ;Mamul derilerin d.~simetre. 
sinde dahi on kuruş tenezzul olmuş
tur. Fiyatların daha dü~ecc>ği bbii 
görülmektedir. Ynlnız Beykoz fabri
kasının 420 kuruşa -;atılan ayakkap. 
larını 620 kuruşa çıkarması şikayet
lere yol açmıştır. 

Ticaret Vekili,-Kundura Koopera
tifinin ihtiyaç nisbetinde ~etirece~i 
ecnebi derileri için akreditif temin 
edecektir. Bu suretle kundurn fiyat
larının derhal indirileceği anlaşıl -
maktadır. Erzak pyasasında d:ı. ki. 
lo başına bir kuruş tenezzül kaydc·
dilmektedir. Son ihracat kararname
si üzerine çavdar ve arpalarda fiyat
lar sağlamlaşmış ve kilo başına 5 - 7 
para yükseklik ~1.muştur. ~.uğday n
yatlarında şimdılik tebeddul yoktur. 

M anilatura sipari1 ediliyor 
Gümrüklerde bulunan ve derhal 

çıkarılmasına karar verilen 3,5 mil
yon liralık manifaturadan baş~a ha
riçten beş milyon liralık manıfatura 
daha getirilmesi kararlaştırılmışt.ır · 
Bu ithalat hususi bir anlaşma ıle 
Fransa ve 1talyadan yapılacaktır. Ha 
her alındığına göre de İngilt~reden 
de manifatura ithali için muhabere 
cereyan etmektedir ve k~nuşm:).l.ar, 
yakında müsbet bir şekılde netıce

lenecektlr. 
Manifatura. ithalatı harpten evvel

ki normal fiyatla yapılacaktır. Doln

yısile manifatura e~asında epeyce 

ucuzluk husule gelecektir. Halen fi

yatlarda bariz bir tenezzül görülme
mektedir, Yerli kumaşiardan imal e-

dilmiş her türlü eşya fiyatlarında bü 
yük tereffü mevcuttur. Yerli şapka 
fiyatlarında bile 50 kuruştan 100 ku
ruşa kadar yükselme vardır. 30 ku-

ni zamana uydurmıya ve :reni icap
lara adapte olniıya muvaffak olur
sa belki ihtikarın önüne geçilebilir. 
Fakat biz hususl sermayenin bu ka
biliyeti ve bu muvaff:ıkıyeti göste
rebileceğine kani değiliz. Devletin o. 
na göre hazırlanmasını zaruri ve fay
dalı görüyoruz. 

nışluk kravatlar 80 kuruşa, bir bu. 
çuk liralık gömlekler 270 k:.ıruşa, 

750 kuruşluk gömleklec 11,5 liraya 
çıkmıştır. 

Yağcılar da akreditif istiyorlar 
Nebati yağ tüccarları ile makarna

cılar dün mıntaka iktısat mi..dürlü. 
ğünde bir toplantı yapmışlardır. :tV'e
bati yağ fiyatlarında da yükselme 
mevcuttur. Bu ciheti tetkik emrini 
alan mıntaka iktısat müdürlüğü, diin 
alakadarlardan tereffüi.in ... ebebini 
sormuştur. Yağcılar mevaddı iptida
iye kullandıkları, mahallinde koko 
denilen Hindistan cevizini tedarikte 
müşkülata maruz kaldıklarını, Fili
pinden getirilmekte olan bu madde
yi 

0

ithal için kendilerine akreditill te
min edilmesini istemişlerdir. 

Makarnacılar da fiyat yüksekliği. 
ne, sonradan ortaya çıkan bir takım 
mutavassıtlarının sebep olduğunu, 

onların piyasadan bol bol mal topla
yarak stok yaptıktan sonra piyasaya 
pahalı arzettiklerini söylemişlerdir. 
Bütün bu cihetler Ticaret Vekiline 
arzedilccektir. 

Teneke •ıkıntıaı hiasedüiyor 
Balık konservacılığının teneke yok 

luğundan dolayı tevakkufa uğradığı 
haber verilmiştir. Bahk mevsimi ol
duğu halde konserveciler tenekesiz
lik yüzünden imalat yapamamakta
dırlar. Senede yedi bin sandık tene
ke ithalatı olduğu halde harbin baş. 
lamasındanberi piyasamız!! mal gel. 
memiş ve eskiden gelmiş mallar da 
tamamen snrfolunmu'?tur. Konserva. 
cılar Ticaret Vekilimize müracaatla 
kendilerine teneke getirtilmesi için 
kolaylık ~österilmesini rica edecek
lerdir. 

• 
Amerikanın mamul demir lstihsa. 

llıtının mühim bir kısmı gelecek ma
yısa kadar İngiliz ve Fransız hüku
metleri angaje etmişlerdir. Bu tarih
ten evvel hiçbir memlekete ihracat 
yapılam1yacağı piyasamızın talebine 
karşı cevap olarak bildirilmiştir. 

* İzmir, 22 (Tan Muhabirinden) 
Vilayet ihtikar komlsvonu dört ma
ğazavı daha kapattı. 

Fransanın Zayiatı 
(Bım 1 incide) 

maktulleri 260 ve hava ordusunun 
maktulleri 42 dir.,. 

Daladier, daha sonra, l•'ransanın 
vakitsiz taarruzlar yapmıyacağını, 
çünkü yaptığı muharebenin usul ve 
mantığa dayandığını anlatmıştır. 

Daladier, Polonya ile Finlanda 
harbi arasındaki farktan bahsetmiş, 
ve şu sözleri söylemiştir: 

"İki memleket te müsavi kahra. 
manlık göstermiştir. Fakat harekat 
arasında, bilyük fark vardır. Polon
yanın müstahkem bir hattı bulunma
dığı için müdafaası .oüratle yıkılmış
tır. Buna mukabil Finlanda müstah
kem bir hat sahibi oıduğu için mu. 
kavemet ediyor.,, 

Daladier, Fransanııı kendi selame
ti için harp ettiğini sövliyerek nut
kunu bitirmiştir. 

Alman Harp Gemileri 
(B:ışı 1 incide) 

Hava Nezareti ise, Şimal :3cnlzindc 

hiçbir İngiliz tayyaresinin harbe tu

tuşmadığını bildiriyor. 

• 
İngiliz hava ordusuna. mensup bir 

tayyare, dün North BroomMl'de bir 

kilise üstüne düşmü~fi:. Kilise tu

tuşmuş ve kamilen ynnrr.ıştır. Tay

yare yere düşüp parçalanmıştır. Üç 

tayyarccinin kaza esnasında öldükle. 

ri zannediliyor. 

İzmirde Bir Kaza 
lzmir, 22 (Tan Muhabirinden) -

Sulh hakimi Salahaddinin 26 yaşın
daki baldızı Beyhan Karataştaki a
partmanının penceresinden denize 
düştü. Dalgalar arasında kaybolarak 
öldü. 

23 - 1:? • 939 

Yeni Çekoslovalt 

Ordusu Kuruluyor 
Londra, 22 (A.A.) - Bencs, Lord 

Halifaksa bir mektup göndererek 
kendisi reis olmak ve Çekoslovakya. 
nın eski Paris sefiri Osuski ile Çek 
Halk partisinin eski reisi Monsenyör 
Schramek, general Viset ve gazeteci 
Ripka'dan mürekkep bulunmak üze
re milli bir Çekoslovak komitesi tc· 
şekkül etmiş olduğunu bildir!l'liştir. 
Benes, qu mektubunda bu komit~nin 
Çekoslovak milletinin 'hakiki mümes
sili telakki edilmesini istemekte ve 
İngiltere hükumeti ile bilitiliıf Fran
sada bir Çekoslovak ordusu teşkiline 
tevessül edilmesi arzusunu izhar et· 
mektedir. ' 

Lord Halifaks, İngiltere hükumeti~ 
nin bu komiteyi tanıd!ğı ve komiteye 
müzaherette bulunacağı suretiude 
cevap vermiştir. 

-o--
Hariciye Vekilin in 

Bir Ziyafeti 
Ankara, 22 (A.A.) - Hariciye Ve. 

kili Şükrü Saracoğlu bugün Anadolu 
klübündc İspanya elçisi Lotz ve Bre. 
zilya elçisi De Oro Preto sereflerinc 
bir ziyafet vermişlerdir. 

İrlandah TedhişçileriP 
Yeni Faaliyetleri 

Londra, 22 (A.A.) - İrlanda ted
hişçileri tarafından konulmuş olan 
yangın çıkarıcı bombnlar. dün ak. 
şam Birminghamda bir posta kutu • 
sunda 200 mektubu tahrip etmiştir. 
Diğer bir takım suikastler yapılma
sından korkan zabıta, bütün İngiliz 
posta bürolarına ihbaratta bulun
muştur. 

Bundan başka English Steel Cor
poration'un bir çelik fabrikasında 

vukun gelen bir infilak neticesinde 
bir kişi ölmüş, 6 kişi yaralanmıştır. 
Hasarat mühimdir. 

Cardiff'de bir evin merdivenlerin
de bomba dolu bir paket bulunmuş.. 
tur. 

Bu gece posta kutularında~ Noel 
hediyeleri arasında ve L0ndra Bir
mingham, Creve ve Volverhampton 
postanelerinde İrlanda cümhuriyet 
ordusunun kullandığı neviden asidli 
balQn tipinde 19 bomba patlnmıştır. 
12 kaaar işçi hafif yaralanmıptır. 

l\1ısırın Müdafaa Kuvvetleri 
Yine Takviye Ediliyor 

Londra, 22 (Hususi) - Mısırın m 
dafaa kuvvetleri yeniden Hindistaı 
dan gönderilen kuvvetlerle takviy 
edilmiştir. Hindistandan Mısıra gt 
len ilk kuvvetler geçen ilkte~rind 

Mısıra muvasalat etmişti . 
---o---

Deli Rolü Yaptı 
Kardeşi Vehbi Yılmazı Edirneka

pı haricinde öldünniye teşebbüs e
den Kadıköy belediyesi memurların
dan Bahrinin muhakemesine dün 
İkinci Ağırceza Mahkemesinde de
vam edilmiştir. Geçen celsede deli 
olduğunu söyliyen Bahri hakkında
ki adli tıp raporu okunmuş ve saft
lam olduğu anlaşılmıştır. Şahitlerin 
isticvabı esnasında "ben deliyim!., 
diyen Bahri, aleyhinde şehadet eden 
yengesi Meftunenin salon haricine 
çıkanlmasını istemişse de bu talep 
kabul edilmemiştir. Bunun üzerine 
Bahri kardeşi Vehbiye ve Meftuneye 
hücum etmiş, jandarma Lutfi tut
mak istemiş, sudu mavzerin kunda
ltına yapışarak bağırmıya başlamıs
tır. Adliye odacıları ve mübaşirler 
tarafından yakalanarak dışarı çıkarı 
lan Bahri bu sefer de mahkemeye 
hücum etmiş ve "kanun yok mu?., 
diye haykırmış. polis Nurettine tek
me atmıştır. Derhal zabıt tutularak 
mevkuf Bahri mahkemenin mehabe
tini ihlal suçu ile 6 ıncı Asliye ceza 
cürmümeşhut mahkemesine sevke
dilmiştir. Şahitler dinlendikten son· 
ra mahkeme diğer ~~hitlcrin celbi 
için başka güne bırakılmıştır. 

Eyiip Fıkarapervcr Kongresi 
Eyilp Foklrlerlnl Korum::ı Qerneğimlzln 

7-1-940 tarihli pazar günü sant 14 de 
kongresi akdolunacağından ve nizıımnıı
mcsl de cemiyetler kanununa intıbnlt et
mek için tlıdll ve tanzim ve takip karan 
talC'p edileceğinden taahhUtlerinl munta
znman ödemls mukayyet azanın bu toplnn
tıya sercf vermelerini vazife severliklerin
den bekleriz. 
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BAŞ, DIŞ, NEZLE, GRiP. 
ROMATiZMA, SOGUK ALGINLl$1 

bütün ağrılarım derhal keser. 

.... 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü ilanları 
/ . 

l - Şartname ve keşli mucibınce idaremiz.ın Ciball fabrikası ittisalindekt bina
nın hedmi ile bahçe dıvan inşası 550 lira muhammen bedelle pazarlıkla eksiltme
ye ve yıkılacak bina enkazı da 350 lira muhamı:qen bedelle pazarlıkla arttırmaya 
konmuştur. 

II - Pazarlık 30 - XII - 939 ı:umartesi günü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat §\!besindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Keşif name ve şartnameler her gil n sözü geçen §Ubeden parasız alınabilir. 
IV - 1ste~lilerln pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para-

larlle birlikte mezk!ir komisyona gelmele rl lltın olunur. ( 10391) 

TÜRKiYE tŞ BANKASI A. Ş. DEN: 

Lüzumunda 
günde 

3 kate 
alınabilir. 

PETROL NiZAM 
Sas Bakınu 

gÜzellifin en birinci f&l'bdır. 

" Bir buçuk uır evvel tesis eden .. 
Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Tlcarethaneleri 
Her iştirak eyledi~! Enternasyonal 
sergilerde teşhir e~ği Lokum, Şe

lter, alaturka ,ekerleme, reçel ve iki 
kavrulmuş badem şeL::eri dııima tak
dirleri celbetmiş altın madalyalarla 
taltif edilmiştir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Ticare•hanclerlnln 
Fıstıklı, fındıklı, gi.llü, sakızlı, sade 
hindıstan cevizli, kaymııklı, lokum
ları cidden nefıstir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Tlcarethanl'lerlnin 
Gilllü, portakallı, limonlu, ~ınh, 
naneli, sakızlı, berganıotlu akideleri 
hallaUr. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Tlraethanelerlnin 
İki kavrulmuı badem ıekeri dünya
da hiç ba:ıka bir şekerci ie bulunmaz 
gayet lezizdir. 

Ali Muhiddin 
HACI BEKiR 

Ticarethaneleri 
Merkezi : Bahcekapı, Şubeleri : Be

yotlu, Karakôy, Kadıköy 

lstanbul Belediyesi tıa~ıarı 
rrk Muhammen 

teminat bedell 

9,00 120,00 Taksim kışla gecidl aralığı sokafında 3 No. Üzeri Bc!on Bodrum 
4,50 80,00 '• .. .. ,, 25/4 ., üst katla Bir doa 

13,50 180,00 ,. ,. .. n 16/ 3 ,, Bir buyi\k Bır kilı;uk oda 
1160 20,00 ,, ,, ,. " 25/ll ., Orta katta bir oda 

11,25 150,00 ., ,, ,, .. 15 ,, kışla altınd:ı mağaza 
4,50 60,00 v Cumhuriyet caddesi 14/3 ,, kışla itinde bir oda 

İlk teminat mlktarl:ın ile tahmin bedelleri yukarıda yazılı 1111\ik 2490 num:ı
rah kanunun 43 uncü maddesine g5re ayn ayrı kiraya verilmek ti?crc tcmdlden 
açık arttırmaya konulmu~tur. İhale 1/1/940 Pazartesi günü saat 11 de Daimi En
cümende yapılacaktır. Şartnameler Zabıtve MuamelAt Mi.ldürl(l U kaleminde sö
rülebillr. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan ile ihale günü muayyen 
saatte Daimi Encümende bulunmalan. (10499) 

* * 
Şişli Ebelozı sokallle Saman yolu sokağında Yeni Granit Parke kaldırım ın-

Evvelce ilan edilen Memur alma müsabaka lmtllıanı 2:5 K. Evvel i ----·-····························· 

şası kapalı zarf eksiltmecılne konulmuştur. Tahmin bedeli 11,724 lira FIJ 1n1N1 ve 
ilk teminat miktarı 879 lira 35 kuruştur. İhale 4/1/940 Perşembe ~ .. t 1:> de 
Daimi Encümende vapılacaktır. Şartname Zabıt ve Muamel!lt r.YQdClrJaıtü kale
minde göruleblllr. l'ılllnlerln ilk teminat makbuz veya mekt•ıplorı ile ihaleden 8 
gün evvel Fen İşleri mCdiirlUğüne müracaatla alacakları feıml ehllyct vesikaları 
ile ve 2490 numaralı kaııun:ı göre haıırlayacaklan kapalı zarfi:ırmı ihale günu 
saat H de kadar Daimt Encümene vermeleri. (10159) 

1939 Pazartesi günu yapılacaktır. , Dr • ZIYA NAKi ] ı Halis p kerden TAHAN 
İmtihanın nerede ve saat k:ıçta olacaıtm ö~renmek fçln talipler , her 1.: BEL V ASI Yalm• HACI 

gün ve İmtihan güııil saat 8.30 a kadar Bankaya müracaat edebilirler. Kulak, burun. boğllZ miltehas. BEKla Ticanthanele-
ısı. Dlvanyolu, Türbe karşısı rinde balanur. Sahibi ve Neşriyat Müdürü Halil L6tfü DÖRDÜNC(), Gazetecilik ve 

Mfldffr iyet 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~N:o:·~1~1=9~T~e=le:f:o:n~:~2:2:5:87~=-=~ı ~~~ ... ! .. ! .. !!!!!!""!!!~~~~~~----:N:e~ır~iy~a=t~T:.. :L.:...:Ş:. Basıldığı yer: T A N Matbaası 

MAZON MEYVA TUZU 
MÜFERRiH ve MIDEVIDIR 

INKIBAZ. HAZIMSIZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK TEMBELLIGINDE, 

M 1 D E E K Ş 1 L I K ve YA N M A LA R 1 N DA Emniyetle Kullanılabilir. 

MİDE ve BARSAKLARI temizler ve alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS marlCasına aikkat. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına dalına 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve vazoları 

vardır. 

İstanbul 4. üncü icra memurluğun
dan: 

939 4675. numaralı dosyada mah
cuz olup paraya çevrilmesine karar 
veril~n bir adet yüz otuz lira kıyme

tinde PEF AFF markalı ayaklı terzi 
dikiş makinesi Fincancılarda Arslan 
Fresko hanının imi.ınde açık arttırma 
suretile 28.12.939 perşembe günü sa
at 11 den 13 e kadar satılacağı ve o 
gun teklif edilen bedel muhammen 
kıymetinin yuzde 75 ini bulmadığı 

surette 4.1.940 perşemb~ günü ayni 
saatte ve ayni yerde ikinci arttırma 
suretile satılacağı ilan olunur. 

EN .. BÜYİIK 
iKAAM. 

lilı/; ... , 
lrJJi de ~ Bileliniz / 
~--------------, 

ANKARA G , A R GAZiNOSU 
Meşhur MARKO BADEN Orkestrasının iştirakile 

Her Cumarteti ve Pazar ıün)eri saat 16.30 dan ( 19) a kadar 

-DANSLI ÇAY-
YILBAŞI Reveyyonu için masalannızın ıimdiden tutul
masını dileriz. Meşrubat tarifelerinde deli§iklik yoktur. , ............................... . 

Maliye Vekciletinden : 
l - 2257 numaralı madeni ufaklık para kanununun ae'klzlncl maddesi muci

bince mevkii tedavülden kaldırılan eski bronz bet ve iki buçuk kuruf)uklarla 
nikel bir kuruıluklar lll - K. evvel - 9311 tarihinden sonra devlet borçlanna muka
bil ıerek malsandıklan ve ıerekle Hazine veznedarlıtmı ifa eden Merkez ve Zi
raat bankalarınca dahi kabul edllmlyecekUr. 

Binaenaleyh: Ellerinde bu nevi para b ulunanlann bun lan mezkQr tarihe kadar 
Devlet borçlnrı mukabilinde malsandıklarile Merkez ve Ziraat bankası şubelerine 

BEYOGLUND A 

27 Birincikinun Çarşamba 

kpmından itibaren büyük fedakar
ıklarla aylardanberi hazırladığımız 

ve Ustad 

MuhDs Sabahattin'in 
tertip ve bestelediği bu muhteşem 

revüyü mutlaka görünüz. Sanatkar, 
besteklr 

Salcihaffin Pınar'ın 
şilrakile memleketin kıymetli musl- -.-~-. 

kiflnularından müteşekkil 

FASIL SAZ HEY'ETİ 
3alonumuzun alafranga kısmı: KA-
3ACİD1 orkestrası ve akrobatik ko
nik, fantezi 16 kifilik muhtelif bale 
ve varyete numaralan . Tel: 43776 
HER PAZAR bütün programla çaylı matine, YILBAŞI AKŞAMI sabaha kadar devam edecek olan bu büyük 

gece ic;in masaları nızı şimdiden angaje ediniz. 

İstanbul İkinci iflb memurluğun- ı 
dan: Müflis S. Hayim Masasına ge. 
len alacaklı Hazinenin istediği 4626 

lira 23 kuruı kazanç vergisi müflisin 

iflhmclan aonraki zamana ait olmak

la kayıt talebinin redding iflas ida

resince karar verildiği ilin olunur. 
(22863) 

İstanbul İkinci İflh memurluğun

dan: Müflise alt llstik, ayakkabı ve 

makara ve sair tuhafiye eşyasından 

satılamıyan kısım ile birinci arttır. 

mada bedelini bulmıyan eıyalann i

kinci arttırmuı 2S.12.939 pazartesi 

günü ile anı takip eden günlerde iL 

at onda açık arttırma suretile satıla. 
caktır. 

KIZILAY CE MiYETi 
UMUMi MERKEZiNDEN: 

Elbiselik ve Paltoluk Kumaş 
(4650) metre elbiselik ve (3565) metre paltoluk kumaş eksiltme 

suretlle mtınakasaya konulmuş olduğundan talihlerin nümunelerı 
görmek üzere hergün Yeuipostane civannda Miınarvedad caddesi 
CKIZILAY) hanında Kızılay Oeposu Direktörlüğüne milracaatları \C 

eksiltmeye iştirak için de 27/12/939 Çarşamba giinü saat 14 tc bu 
Müdürlükte hazır bulunmalan ilan olunur. 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum 
Müdürlüğünden : 

İstanbul Asliye dördüncü Ticaret 
mahkemesinden: Gazi köprüsü inşaat 
Konsonsiyonuna izafeten İstunbulda 
Yeni Volto hanında 17. 18 numarada 
ithalat ve ihracat komisyoncus~ M. 
Ali Coşansu tarnfından 19.5.39 tarı. 
hinde Mersine altıncı seferini yapan 
E ni k vnpuruna tahrnınen 16000 on 
altı bin kilo 25 bağ keres~ ve tah
mı n 2609 kilo demir tahmil edilip 
alınan l 646 numaralı konşimento za
yı olmuştur. İşbu konşımentonun ip
taline karar verilmesi Kari Kamer 
vekili avukat İsak ve Nesim Sages 
tarafından arzuhalle talep edilmiş ol
ınakla ticret kanununun 638 inci mad 
desi mucibince ziyaı iddia olunan 

yatırmaları ilAn olunur. (8041) İstiyenlerln fstanbulda 'Sultanha

~----------------------.. mamında Haçoplo hanında üst katta ' hazır bulumnalan ilAD olunur. 

30 İklnci~n l':ıRO tarihli Ecnebi A nonlm ve sermnY<'"'I psi"ma munkn im 
ŞlrkeUer kanunu hükfl•nlerlne te\ !ıkan Türklyede çalı m .ına 17.ın verılmış olan 
Ecnebi Şirketlerinden "Banka ltomer~ale İtalyana,. bu def:ı murac:uıtla, Dott. 
Venlclo Rosal, Sarton Giuseı:ıı>e ve Dott. Bianchi Ettore'ı B:ınkanın Istanbul ve 
!mür Şubesi Vekimtine. Dott. Amaldo Bltulco'yu Bankanın fstanbul Şubcsı Ve-BENZiN TENEKESi 

imalat Makineleri Satıllktır. 
konşimentonun 45 gün içinde mah-

1 
El ile çalışır ve 8 saat normal çalışmada 8 kiplik ekiple vasat! 

kemeye ibraz edilmesi liızumu ibraz 400.teneke imal eden yeni komple teneke makine ve alltı satılıktır. 
edılmedigi takdirde bu müddetin hi- İzahat almak üzere taliplerin Gala tada P ertembepazar İf Hanında 
tamında i taline karar verileceği ilan Maden Kömürü ri T. A. . Bürosuna müracaatlan. 

~.._~-==-=='-""" ....... .-==-;.__:_.,_~~~~---"'--~---"---" 

(22865) 
kllliiine, İstanbul Şubesi Vekillerinden Colla Ferrucclo'yu Bankanın İzmir Şube-

İltanbul Birinci iflis memurlulun- il Veklllltine tayin cyledl~ıni bildirmiş ve lhım gelen vesaiki vermiştir. 
elan: Manifaturacılıkla iştigal eder- Bu vea1k araınn4'.!ald VekAletnameye göre yukarıda islml,.ri yazılı Vekillere 

bulunduklan Su belerin İdaresine müte.ıl lik bilcümle f ler V'! munmcleleri ifa , ; 
ke n ifl1s eden Ali Enisin alacaklıla- bu ifler ve muameleler yüzünden tehaddüs edebilecek her türlu ihtllMtan dol yı 
rile yaptılt konkurdııto mah kemece \nezkt\r Şubelerin nam ve hesabına gerek müddei gerek müd i" leyn sıf tı:myle 
tudik ve hüküm katileşmesi üzerine bilOmum Mahkem~ıer huzunınd!l isbatı vücut etmeğe mezuniyet ve 1 hıyet , P-

..,ifl~as_ın_k_a_ldı_nl_m_a_sı_n_a_k_ar_a_r_v_e_n_·lmi __ · §_.__ril_ m....;is;_tir_ . _K_ey;;_fi....::.y;_e_t _•_et_k_lk_ edll_ er_ ek knnunl hükümlere uygun goruır:ıü olmakl ilan 
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