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İmtiyaz sahibi 1144 

BUGÜN · 
Köylü için ilavemiz 

5 KURUŞ 
Başmuharrir 1371 
Yazı i5lcri 1062-1063 
Matbaa müdürü 1061 

ADiMi% ANDIMl'ZDIR. YU.RD 
İdare 1064 

ekler Macar hududuna taarruz ettiler 
Son anlaşma dolayısiyle Macarlara geçen ~st ve müttefik 

lrak'ın Ankara elçisi 

MUNKACEVO HUDUT SEHRI 
BOMBARDIMAN EDiLDi ! 

B. Naci ~evkel 

Ankara' dan ayrlldı 
Beş seneye yakın bir zamandanberi 

lrak'ı memleketimizde temsil etmek
te olan orta elçi B. Naci Şevket hü
kümeti tarafından dahiliye nazırlığı
na tayin edildi ği için dün akşamki 
Toros ekspresiyle Bağdat'a hareket 
etmiş ve Başvekil namına hususi ka
lem müdürü B. Baki Sedes, Hariciye 
vekaleti namına protokol umum mü
dürü B. Şevket Fuat, elçiler ve kor
diplomatik ve Irak sefarethanesi er
kanı tarafından uğurlanmıştır. Elçi
lik işlerini yeni sefir tayin edilinciyc 
kadar Irak'ın İstanbul konsolosu B. 
Kamil Geylani maslahatgüzar olarak 
idare edecektir. 

ŞEHRİN MÜHİM 
. 

YERLERiNE 

\'i' 
'l.. 

BOMBALAR DÜŞTÜ 

İki taraftan da 
ölenler 

ve yaralananlar var 
Budapeşte, 6 a.a. - Macar Ajansı -

nın resmen tebliğ ettiğine göre, dün 
gece, muntazam Çekoslovak kıtaatiyle 
ukranyalı çeteler Macaristan'ın hu -

dut şehri olan Munkacevo'ya taarruz 
etmişlerdir. Taarruz devam ediyor. 

B. Naci Şevket harektinden evel 
(Sonu S. inci sayfada) 

Şarki Ürdün Başvekili 

Tevfik Paşa şehrimizde 

Tevlik paıanın 
Yahudi meselesine 

Çek - Macar hududundaki Munk~euo ıehrini gö•terir harita 

Macar hükümeti derhal keyfiyeti 
Budapeşte'deki alman ve italyan elçi
lerine bildirmiş ve Prag'a da gönder -
diği bir nota ile bu taarruzdan doğa
cak bütün neticelerden Çekoslovak -
ya'nın mesul olduğunu ehemiyetle 
kaydetmiştir. 

(Sou 6 ıncı sayfada} dair söyledikleri 

~mühim 1 

karar Fransız 

111111111111111111111111 

mahfilleri endişede 

Şarki Ordiln başvekili Tevfik Pa~ 
şehrimize gelmişur. Bu akşam Lon -
ara'ya gıtmek uzere l stanbul'a hare -
ket edecektir. 

Şarki Ordün başvekili dün kendi -
disiyle görüşen bir muharririmize 
Türkiye'yi ziyareti, Londra seyahati 
ve Filistin meseleleri hakkında şu be
yanatta bulunmuştur : 

F,.R. ATAY 

icra Vekilleri Heyeti 5 sonka
nun perıembe günü Muhterem 
Cümhurreisinin baıkanlığı altın
da toplanarak, 

1 - Müzakere edilmekte bu
lunan barem tadilatı kanununun, 
askeri ve mülki devlet daireleri 
ile, bilumum banka ve müessese
lerin maaı ve ücretleri arasın
da teadül temin etmesine, 

2 - Devlet mubayaalarında 
komisyonculuk usulünün ilga e
dilmesine karar vermiıtir. 

Vekaletler, ecnebi fabrikalar
la temas tesis ederek, büyük mu
bayaalarda bu son kararı hemen 
tatbik edecekler ve Maliye veka
leti bu esasa göre alınmak lazım
gelen kanuni tedbirleri iki ay i
çinde hazırlıyacaktır. 

Resmi dairelerle aynı devlet 
hizmetinde ve, yarıdan fazla 
yahut tamamen aynı bütçenin 
tahsisatı ile çalııan, devlet yar
dım, himaye ve imtiyazlarrndan 
istifade eden banka ve müesse
seler maaı ve ücretleri arasında 
fark ötedenberi tenkit ve şikayet 
rnevzuu olmuıtur. Yalnız miktar
ca değil, İ§e alınmak ve terfi e
dilmek bakımından dahi, banka 
"e müesseseler devlet bare
rninin takyitlerine tabi değil idi
ler. Her hangi resmi bir dairede 
\razife gören memurların, daha 
fazla maaş veya ücretle ihtisas 
\'e liyakatlerini, sık sık, banka 
\'e müesseseler hizmetine naklet
tikleri görülmüıtür. Eğer liyakat 
"e ihtisasın, bütçe imkanlarına 
RÖre, tam hakkını vermek ve o
nun inkişafını temin etmek 
la~ımsa, bu hususta dev-
let, mesela Ziraat veka-
leti memurları ile Ziraat 
bankası memurlarım biribirin
den nasıl ayırabilir? Yahut, ay
b~ mektepten çıkan iki gençten 
h~ri, vekaletin diğeri bankanın 

1'°..trıetine girdiği için, birkaç se
le İçinde aralarında husule ge
en, hazan nisbetsiz, refah farkı 
nasıl müdafaa olunabilir? 

Gaye say ve liyakate hakkını 
"etmek, kendilerini devlet ve 

(Sonu 6 ıncı sayfada) 

. 

Polonya Roma - Berlin 
mihverine mi girecek? 

ita/yan - Fransız ihtilafı çıktığı takdirde 

Polonya'nın alacağı vaziyet te görüşüldü 

Montekarlo'dan Paris'e uğramadan doğrudan doğruya Alman
ya'ya geçip Hitler'le mühim bir mülakat yapan, Polonya 

Hariciye nazırı Bek 

Berhtesgaden, 6 a.a. - Havas ajansının muhabiri bildiriyor: 
Hitler ile Bek dün saat 15 ten 18 e kadar görüımüıler ve bir

likte çay içmiılerdir. 

"- 21 sencdenberi Türkiye'yi gör -
medim. Memleketinizi çok değişik 

buldum. Londra'da bu ayın son haf -
tasında yapılacak olan Filistin kon -
feransında bulunmak üzere İngiltere
ye gideceğim. Ankara'ya, emirimden 
aldığım bir emirle ve resmen geldim. 
Emir Abdullah'm geçen sene tanımak 
şerefini kazandığı ReisicfurJıurunuz 

İsmet lnönÜ'ne kendilerinin şahsi en 
candan sevinçli tebrik ve selamlarını 
getirdim. Böyle kudsi bir vazife ile 
tavzif edilmekliğim benim için ayrı -
ca bir iftihara vesile oldu. Yarın "bu • 

(Sonu S. inci sayfada) 

Umumi heyet 
toplanhsı 

7 İkincikanun 1939 cumartesi günü 
saat 10.30 da Büyük Millet Meclisi 
Büdce, Divanı Muhasebat, İktisat, 
Maliye, ve Ziraat encümenleri azala -
riyle hükümet murahhaslarmdan mü • 
rekkep umumi heyet, Türkiye Cüm -
huriyeti Ziraat Bankası, Etibank, Sü
merbank'ın 937 bilançoları ile Ziraat 
Bankasınca hükümet hesabına yapılan 
buğday muamelatının ve inşa edilip 
işletilen silo ve ambarların 1935 - 1936 
ve 1936 - 1937 yıllarına ait hesapları -
nı tetkik etmek üzere toplanacaktır. 
Yukarıda sözü geçen encümenlere 

mensup azanın teşrifleri rica olunur. 

Varşova, 6 a.a. - Münih'ten g~ie:ı------·-----------------------
resmi bir tebliğde deniliyor ki: 1 

Devlet Şurası Reis ve Polonya'ya avdet etmekte olan hari. 
ciye nazırı Beck, bu ayın beşinde saat 
15 te Bcrchtcsgaden'e gelmiş ve Ober
salzberg'te Hitler'i ziyaret etmiştir. A ı ki 
Polony~'?ın Berlin büyük elçi~i Lipski I uza 1 arı 
ile harıcıye nazırının hususı kalem 
müdürü de Polonya hariciye nazırına 

için namzetler 
refakat ediyorlardı. • 

Hitler, misafirini ikametgahının ka. H ükümeti n 1 i stesı n i neşrediyoruz 
pısın<la karşılamış ve hariciye nazırına 
askeri merasim yapılmıştır. 

Müsafahadan sonra Hitler, yanında 
Bcck olduğu halde mesai odasına git -
miş ve almanlardan hariciye nazın fon 
Ribbentrop ile Almanya'nın Varşova 
büyük elçisi fon Moltke ve polonyah
lar tarafından da Berlin büyük elçisi 

(Sonu S. inci say! ada) 

Kamutay'm son kabul etmiş olduğu ve birkaç gündenberi yü
rürlüğe girmiş bulunan Devlet Şurası kanunu hükümlerine göre 
yapılacak olan aza seçimleriyle; münhal Şura riyaset makamı ve 
daire reislikleri için, hükümetin tespit etmiı olduğu namzetler 
listesini Kamutay'a takdim ettiğini dün yazmıttık. 

Namzetlerin isimlerini sırasiyle yazıyoruz: 

(Sona s. inci sayfada) 

Ba§Vekilimize plônlar üz.erinde izahat verilirken 

Baıvelıilimiz lotoğralla harita alan •lereoplanigra/ aletini 
tetkik ediyor 

8 vekilimiz dün M. T. A. 
Enstitüsünü ziya ret etti 

Baıvekil Celal Bayar, dün Maden Tetkik Arama en&titüaü~ü ziyaret 
ederek müesaeaenin daire ve gruplannı gezmiı, enatitünün yapmakta ol
duğu faaliyet etrafmda incelemelerde bulunmuıtur. 

Baıvekil, iki saat •Üren bu tetkikatı neticesinde yapılan faaliyet hak· 
kında aldığı izahattan memnuniyet beyan ederek enatitüden aynlll\Jt
lardır. ( a.a.) 

Roma görüşmeleri arifesinde ••• 

Almanya Tunus işinde 
İtalya'yı tutmağa başladı 
Londra 

fakat 
vaziyeti 
tavassutta 

karanlık gorüyor, 
bulunmıyacak 

Berlin, 6 a. a. -
Alman gazetelerin
de, B. Çemberleyn
in Roma seyahati 
arifesinde İtalya -
yı tutmak arzusun
dan mülhem oldu -
ğu sanılan yeni bir 
hareket hattı teza
hüre başlamıştır. 

Lokal Anzayger 
gazetesi, '' Paris 
Roma'nın hakkını 

tanımıyor'' başlığı 

altında yazdığı bir 
makalede, fransız 
başvekili Daladiye
nin seyahatini tef -
sir ederken tuttuk
ları hattı hareket -
ten dolayı fransız 
ve İngiliz efkarı u
mumi yeterine şid -
detle hücum ediyor 
ve diyor ki: 

Fran•a'nın Şimali Alrika'daki miistahkem 
limanlarından: Mers-el-Kcbir 

"ltalyan talı•pleri meşrudur'' J . . 
''Tunus'taki tezahürler, İtalya ve Anıt - Kahır komısyonu 

Almanya aleyhine efkarı umumiyeyi Ebedi Şefimiz Ataturk'un anıt - ka
kışkırtmak maksadiyle yahudi ve brinin yap.lacagı yer hakkında mu.e
marksist halk kütleleri tarafından ter- hassıs encümenin hazırladıgı raporun 
tip olun~uştur. ı;>uç~'nin başkanlığı tetkiki için c. H. P. Kamutay g:u~u 
:!~tında, ıtalyan mıl~eti, Fra~sa ve İn: azası içinden idare heyetince seçılmıt 
gılte.re tarafından ıdare edıen zccn olan komisyon dün de saat on beıte 
tedbırler harbını kazanmıştır. Bu key- toplanarak tetkiklerine devam etmiı • 

(Sonu 3 ünca sayfada) l tir. 
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Dıs Ticaretimiz Dünkü Kamutay 
.:> 

Kliring hesapları bakiyeleri ve 
Yeni mebuslanmız 

tahlif edildiler . 
kredili ithalata ait taahhütler Kamutay dün B. Faik Öztrak (Te

kirdağ) ın reisliginde toplanmıştır. Tıirkiye Cıimhuriyet Merkez Bankasın . 
dan alınan hesap hulasalarına goı e 31 - 12 -
1938 taı ıhındekı klırıng !.ıesapiarı bakıy.: • 
leri ve kre<lih ithalit İçin Cumhurıyct Mer
kez Bankasına vcrilmııı taahhutler yekiın . 
lan : 

CETVEL: 1 

Türkiye Cümhurıyct Merkez Bankasındakı 
lt.llrıng hesaplan borçlu bakıyelcrı 

Memleket 

Belçika 
Çekoslovakya 
Fınlandiya 
Fransa 
Holanda 
İngiltere 
İspanya 
İsveç 
İsviçre 
İtalya 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
s. s. c. t. 
Yugoslavya 

Miktar T. L. 

201.100 
3.468.900 

678.800 
3.366.900 

792.800 
10.281.500 

318.900 
2.707.400 

832.800 
700.800 
191.500 
19.51JO 

1.026 500 
720.800 

1.365.200 
17.100 

530.600 

CETVEL: 2 

Kredili ithalat ıçın Cumhuriyet Merkez 
Rankasına vcrrlmış olan taabbutler 

yekunları 

Memleket 

Almanya 
Avuaturya 
B elçika 

Resmi 
Daireler 
T. L. 

19.691.056 

Çekoslovakya 500.570 
Eatonya 
Finlandiya 175 
Fransa 321.373 

. 

Hususi 
Şahıslar 

T. L. 
Yekun 
T.L. 

12.261.424 31.952.480 
525 525 

26.720 26.720 
226.809 727.379 

5.824 5.824 
13.154 13.329 

299.010 620.383 

iş Bankas.-nda · 

Memurlar yardım 

cemiyeti kuruldu 
İş Bankası mcrr::urları kendi arala -

rında, yardım e.s; na müstenit olarak 
bir cemiyet kum: tardır. (Türkiye İş 
Bankası memurl yardım cemiyeti) 
adını alan ccmiy bilfiil bankada ça
lışan memurlar g cbilcceklerdir •. 

Cemiyete heı za, yılda 120 lırayı 
geçmemek üzere, as maaşı üzerinden 
% 1 nisbetinde ai t verecektir. 

Cemiyet Ank vilayetine müra-
caat ederek kanu formaliteyi ikmal 
ve ruhsatnamesin lmıştır. 

Yakalanan kaçakçılar 
Geçen bir haft. 

hafaza teşkilatı, o 
bin beş yüz altını 
kaçağı, doksan y 
madde, bin dokuz 
ter sigara kağıdı, 
kiz altın lira, yüz 
on bir kaçakçı ha 
tir. (a.a.) 

,çinde gümrük mu
;san üç kaçakçı, 

ekiz kilo gümrük 
gram uyu§turucu 

üz yetmiş iki def · 
r silah, doksan se
irmi türk lirasiyle 

ele geçirmiş-

Haritalan yapllacak kasabalar 
Dahiliye Veka 

heyeti fen şubesin 
den sonra, Erm 
Bünyan kasabalar 
rırun yeniden alın 
mıştır. 

i belediyeler imar 
yaptığı tetkikler • 

ak, Eskişehir ve 
n umumi haritala
sını kararlaştır • 

Holanda 
lngiltere 
İspanya 
İsveç 
İiviçre 
İtalya 
Macaristan 
Norveç 
Lehistan 
Yugoslavya 
Yunanistan 
s. s. c. ı. 

60.109 
514.152 
29.654 

507.808 
35.46? 
16.140 

549.474 
13.156 

124.324 
11.585 

58.217 
253.265 
11.243 

184.397 
140.844 
427.336 
170.473 
25.497 
23.550 

3.526 
32.085 
42.135 

118.326 
767.417 
40.897 

69'2.205 
176.311 
443.376 
719.947 

38.653 
147.874 

15. 111 
32.085 
42.135 

Yukarıdakı 2 numaralı cetvelde yazilı 
kredilı ithalatın vadelerine gore vaziyetleri 

Memleket 

Almanya 
D. M. 

Memleket 

Almanya 
D.M. 

6 aya kadar vadeli 

Resmi 
daireler 

T.L. 

Hususi 
şahızlar 

T.L. 

1.505.157 9.053.300 
387.558 l.197.412 

Daha uzun veya başka vadeli 

Resmi 
ilairclcr 

T.L. 

Hususi 
şahızlar 

T.L. 

18.185.899 3.208.124 
2.296.429 747.098 

CETVEL: 3 

Muhtelif memleketlerin merkez 
bıınkalıırmda tutulan ldıring 
hesaplarındakı alacaklarımız 

Memleket 

Almanya 

İtalya 
Estonya 
Yunanistan 

Miktar T. L. 

A. hesabı 2.043.300 
B. hesabı 2.041.800 4.085.100 
B. hesabı 38.4-00 

52.300 
159.500 

Hava bulutlu geçti 
Şehrimizde hava umumiyetle bu -

!utlu geçmiş rüzgar şarkı şimaliden 
en çok saniyede üç metre kadar hızla 
esmiştir. En yüksek ısr üç derece ola
rak ıı.ay.....U~~ 'Y~ftb&a 4lter b&'l

gcleriyle ccnubt Anadolu' nun garp ln
sımlarında hava kapalı ve yer yer ya
ğışlı cenubu şarki Anadolu'da kapalı 
ve diğer bölgelerde umumiyetle bulut
lu geçmistir. Z4 saat içindeki yağışla -
rm metre murabbama bıraktıkları su 
mikdarları Muğla'da 50 Gelibolu'da 
33 Çanakkale'de 30 Bergama'da 27 
Antalya'de 20 Bodrumda 18, İzmir ve 
Uludağ'da 16 Milas'ta ıs, Edremit'te 
14 Kastamonu'da 10, Manisa'da 9 Ay
dın'da 5 İstanbul ve Akhisar'da 4 ve 
diğer yağış gören birçok yerlerde de 
1 ila 3 kilogram arasındadır. Rüzgar -
lar Karadeniz kıyılarında sakin kalmış 
doğu ve cenubi Anadolu bölgelerinde 
şimalden diğer bölgelerde umumiyetle 
cenup istikametinde en çok saniyede 
beş metre kadar hızla esmiştir. Yurtta 
en yüksek ısılar Antalya'da 10 Çorlu
Zonguldak ve Trabzon'da 11 Kocaeli 
ve Bursa'da 12, Balıkesir Bodrum ve 
Sinop'ta l 3 Çanakkale İzmir ve Ada -
na'da 14 derecedir. En clilştik sühunet
ler ele sıfırın altında Malatva'da 5 

İstanbul mebusluğuna seçilen e
mekli general Kazım Karabekir, Bursa 
mebusluğuna secilen emekli general 
Naci Tınaz; Cankırı mebusluğuna se -
~ilen muharrir Hüseyin Cahit Yalçın; 
Kayseri mebusluğuna secilen eski de
niz yolları umum müdürü B. Sadettin 
Serim; Muğla mebusluğuna seçilen İk
hsat Vekaleti eski deniz müsteşarı B. 
Sadullah Güney; Samsun mebusluğu
na seçilen amiral Fahri Engin'in seçim 
mazbataları okunmuş kabul edilmiş; 

yeni mebuslarımız general Naci Tınaz; 
BB. Hüseyin Cahit Yalçın, Sadettin 
Serim, ve Sadullah Güney'in tahlifleri 
icra edilmiştir. 

Ruznamedc bulunan mahsuldar ve 
yabani zeytin ağaçlan hakkındaki ka -
nun projesi, büdce encümeninin talebi 
üzerine encümene verilmiştir. 

Kamutay, pazartesi günü toplana -
caktır. 

B. Nuri'nin bir ayağı 

kesildi 
Geçenlerde feci bir otomobil kaza

sı neticesinde ayaklarından yaralanan 
kamutay bütçe encümeni büro şefi B. 
Nuriye Nümune hastane.sinde bir o
perasyon yapılmı~ ve ayağı kesilmiştir. 
Ameliyat, muvaffakiyetle neticelen -
m.iştir. 

Kıymetli arkadaşrmıza geçmiş ol -
sun der, acil şifalar temenni ederiz. 

Yeni Tapu l ' C Kadastro 
Umum l\1iidiirü 

Öğrendigimize göre Maliye tetkik 
heyeti reisi Esat Tekeli Tapu ve Ka
dastro Umum Müdürlüğüne tayin e
dilmiştir • 

Huı:ıusi idare mt•murlannm 
ınaa~1arı 

Dahiliye Vekateti vilayetlere bir 
tamim göndererek vilayet hususi ida 
relerinde bulunan maaşlı memurların 
aylıklarını her ay peşinen almaları
nı muhakkak teminini istemişitr. 

Tem in a t rlwktuplllnnın i ade1tl 
Teminat mektuplarmm iadesinde 

mekt ubu verenlerden alınacak imza
ların bundan böyle damga pulun dan 
muaf tutulması kararlaşmıştır. 

_, •.................•.................. • .._ 

Hukuk tlmini Yayma 
Kurumunun 

Tertip ettiği hukuki konfe
ransların üçüncüsünü İstan
bul Hukuk Fakültesi Profe-

sörlerinden 

B. Hirsh 
Bugün 7. 11. 1939 cumartesi 

günü saat on beşte 

Ankara Halkevi'nde vere
cektir. Mevzu: 

. . . . . 
• • 

Devlet iktısadi teıekküllerinin 
hukuki mahiyeti Yoıı:gat ve Corum'da 6 Konva. Divar - : 

bakır ve Bohı'da 7 EHi:ı:ıi!:'da 8 Kasta- : 
monu'da 9 Ulukışla'da 13, Erzitıcan'- : Bu . konleranslar 

açıktır . 
herkese 

da 14, Kayseri'de 16 Sivas ve Erzu -

rum'da 19, Kars'ta 23 derecedir. 

. .. 
._ •• ,,., ••••••••• , ••• ••• , •••••••• •••••• ,r 

Bu hafta 

Galatasaray -Güneı 
Gen~ler B. - Harbiye 

kar~ılaııyorlar 
Lik maçlarının ikinci devre müsa -

bakalarma yarın Ankara Gticü saha -
smda devam olunacaktır. Bu haftaki 
müsabakalar yalnız (A) takımları ara
sındadır. B ve C takımları maçlarının 
şimdilik tehir edildiği ve belki de hiç 
yapılmıyacağı anlaşılmaktadır. 

Yarınki müsabakalarda Galatasa
ray-Güneş, Gençler Birliği - Harbi
ye İdman Yurdu kulüplerimiz karşıla
şacaklardır. 

Bunlardan Galatasaray birinci dev
reyi 8 puvanla bitirmiştir. Geçen haf
ta son kararla kendi vaziyetine düşen 
Gençler Birliği ite berabere kalmıştır. 

Güneş kufübii de talebelerin takım
lardan çekilmeleri üzerine epiyce ele
man kaybetmiştir. Birinci devreyi 11 
puvanla bitiren bu takımın alacağı ne
tice çıkaracağı takıma bağlı bulun
maktadır. 

Gençler Birliği takımının yarın ge
çen haftadan daha düzgün ve derli 
toplu bir şekilde çıkacağı haber veril
mektedir. Bu malfımatxn doğru olup 
olmadığım Harbiye İdman Yurdu ile 
oynarken göreceğiz. Eğer gene bera -
berlik veya mağlubiyet yolunu tutar
sa beşincilik mevkiini sağlamlaştır
mış olacaktır. 

Harbiye İdman Yurdu takımı ge
çen sene şampiyonluk kazanan ekipin
den birkaç kişiyi kaybedince bu yıl 
lik maçlarında iyi neticeler alamadı. 

Fakat hususi vaziyeti itibariyle geniş 

bir kadroya istinat eden bu kulübü -
müz, aynı puvanı taşıyan takımların 

akrbetine uğramamıştır. Binaenaleyh 
yarınki maçta Gençler Birligine karşı 
muvaffak olması beklenir. Bu takdirde 
şampiyonluk için olmasa bile ikinciliği 
hakkında kuvetliye yakın bir ümit bek
liyeıbiliriz. 

Yarınki maçlara ait ajanlık tebliği 
şudur: 

Bölge Futbol Ajanlığından : 
l - 8/1/939 pazar günü ikinci dev

re lik maçlarına Ankara Gücü sahasın
da (A) takımları arasında devam olu
nacaktır. 

!,_ - M,:;ı&far ~~ ,,~ •• ı. -ı-.-• 

Galata.saray - Güneş A takımları, 

saat: 12,15 hakem : Kamuran Olcayto 
Gençler Birliği - Harp Okulu id-

man yurdu A takrmlan saat: 14,15. 
hakem: Ömer Üret. 

Halkevinin tertip . 

elliği kayak sporu 
Halkevi Spor Komitesinden : 
Ankara bölgesi dağcılık ajanlığiyle 

müştereken hazırlanan kayakspor ha
reketlerine ait proğram aşağıda yazı -

hdır : 
1 - Senenin ilk kayak spor hare· 

ketleri 8.1.1939 pazar günü Ayaşbe -
li'nde yapılacaktır 

2 - Kayakspor hareketlerine işti -
rak etmek üzere Halkevine gelerek i -
simlerini yazdıran sporcular 8-1-1939 
pazjl.r gtinü saat yedid e halkev i önün
de hazır bulunacaklardır. 

3 - Sporcuları Aya,beli'ne götüre
cek otobüs ha lkevi önünden saat tam 
yedide hareket edecektir. 

4 - Aya,beli'ne varıldığında kayak
çılar iki grupa ayrılacaklardır. (Bi -
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Yolcuların beraberindeki 
eşyaların gümrük resmi 

Gümrük ve 
bu hususta 

İnhisa rla r Vekôleti 
yenı kararlar ald ı 

Yurdumuza gelen yolcuların beraberlerinde getirecekleri yolcu 
eşyalarından gümrük resmine tabi tutulacaklar hakkında Güm
rük ve İnhisarlar Bakanlığı yeni kararlar almıştır. 
Bakanlık bu kahil resme tabi eşyalar için bir tip tahkik vara

kası ve tahsil makbuzu kabul etmiştir. 
Bu makbuz ve varakalr yanlız yol

cu ve seyyahların beraberlerinde ge
tirecekleri eşya ile hudut civarların
da kurulan pazarlarda, yurdumuzda 
açılan sergilerde ve panayırlarda sa
tın alınan eşya resimlerinin tahkik 
ve tahsilinde ve gümrük resmi elli li
raya kadar tutan eşyalar için kullanı
lacaktır. Bakanlık bu makbuz ve va
rakaların kullanılacağı yerleri ayrıca 
tespit etmiştir. Bu yerler, lstanbulda 
ve lsliihiyede ekspres ve konvansi
yonel trenleri, Rodos ve lskenderuna 
uğrıyan Denizbank vapurları, Edirne 
de Çörekköy, Nusaybinde nusaybin 
pazarları ile İzmir enternasyonal fu. 
varıdır. 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanlığı 
yolcu beraberinde gelebilecek eşya

dan inhisara tabi bazr maddelerle 
bunların inhisar resimlerini de ayrı
ca tespit etmiş bulunmaktadır. tespit 
olunan maddeler dışında kalan inhi
sar maddeleri gümrüklere geldiği tak 
tirde yurda sokulmıyarak müsadere 
olunacaktır. Yolcu beraberinde getiri 
len ve giimrük memurlarına muaye
neden evel bildirilen inhisar madde
leriyle bunlardan alınacak inhisar re
simlerini ayrı ayrı yazıyoruz 

Tiitiin 
Yolcu beraberinde getirilen ve en 

çok elli tane sigara veya 50 gram kı
yılmış tütün ile 50 yaprak sigara ka
ğıdı yahut yüz gram tönbeki veya 20 
tane yaprak sigarası veya 50 gram pi
po veya ağız tütünü veya bu miktar
da enfiyeden inhisar resmi alırumya
caktır. 

Bunlardan sigara kağıdı hariç ol
mak üzere en çok bir kiloya kadar o
lanları kilo başına on lira inhisar res
mi verilmek suretiyle yurda sokula
bilecektir. 

Yolcu beraberinde getirilen ve mec 
muu bir kiloyu geçmiyen içkiler ile 
kolonya, lavanta, ilaç gibi ispirtolu 
maddeler ispirto hariç ve kapları a
çık bulunmak şartiyle inhisar resmin
den muaf tutulacaktır. 

Şarapların 10, diğer içki ve ispirto
lu maddelerin üç kiloya kadar olan 
fazlasından ve ia.pirtoların her ne mik 
tarda olursa olsun Uç kiloya kadra o-

lenler - bilmiyenler). 

5 - Kayak~ıların toplu bir halde 
yapacakları çalışmalarının daha verim 
1i olmasını temin için; Ankara bölge
si dağcılık ajanlığı ve evimiz tara -
fından kayak öğretmeni olarak seçi -
len Gençlerbirliğinden Asını Kurt, 
Harbiye İdman Yurdundan Cemal; 
arzu edenlere kayak sporunun nasıl 

yapılacağını göstereceklerdir. 
6 - Kafile Ayaşbeli'nden saat 16.30 

da Ankara ya hareket edecektir. 

7 - Kafileye halkevi spo.r komitesi 
başkanı ve Ankara dağcılık ajanı Na
mık Katoğlu riyaset edecektir. 

8 - 8-1-939 pazar günü fevkalade 
bir hava vaziyeti dolayısiyle Aya~be
li'nde kar kalmıyacak olursa gene ay
nı saatta Elmadağı'na gidilecektir. 

lanın dan şu nispetlerde inhisar res
mi alınacaktır. 

Küulü mutlak ile saf ispirtonun 
mastika ve rakıların, köpklü şarap

ların beher saf kilosunda 300 kuruş, 
konyak, likör, ve viskinin beher 
saf kilosundan 400 kuruş, dü bonnet i 
le vermutların beher saf kilosundan 
100 kuruş şampanyanın beher saf kilo 
sundan 500 kuruş, her nevi şarapların 
beher saf kilosundan 75 kuruş, bira
ların beher saf kilosundan <la 13 ku
ruş. 

Yolcu beraberinde getirilen şara
bın on kilodan diğer içkilerin ve is
pirtolarm 3 kilosundan fazlası yurda 
sokulmıyacaktır. Yakılacak ispirto i
se miktarı ne olursa olsun yurda so
kulmıyacaktır. 

Yolcu beraberinde getirilen ve is
pirto ile ispirtolu içki , ilaç gibi ispir
tolu maddelerin bir kilodan fazla 
miktarlarından beher saf kilo başrna 
216 kuruş inhisar resmi alınacaktır. 

Tuz 
Yolcu beraberinde getirilen ve mik

tarı en çok yarım kiloya kadar olan 
tuz hiç bir resme tabi olmaksızın yur
da sokulacak fazlası sokulmıyacak

tır. 

Silahlar, av malzemesi 
ve barut 

Rovelver, fişenk, boş av kovanları, 
av tapası ve kartonları, av saçmaları, 
dolu av fişenklcri tespit edilen milc
tarlarda ve vasıflarda olmak üzere IDıa 
ayyen inhisar resmi alınarak yurda 
sokulabilecektir. 

Korkutucu, göz yaşartıcı gibi gaz 
neşreden fişenk atar tabancalar ve fi
şenkleri ve muhtelif kanun ve karar
larla ithali memnu olan silahlar )1Ul'

da sokulmıyacaktır. 

Vapurlar tekrar 
sefere baıladllar 
İstanbul, 6 (Telefonla) - Kara -

deniz'de fırtına n isbeten sükun bul • 
duğu için bugün vapurlar bulunduk -
larx limanlardan çıkarak seferlere haf 
la.mışlardır. 

Sürmene, Sinop, İnebolu, Samsun 
Ordu, ve Trabzon limanlarından alı -
nan malfımata göre bu limanlarda hiç 
bir hasar kaydedilmemiştir. 

Amasra limanında bulunan Çanak -
kale, Kızılırmak, Sebat, Galata, Zühal 
ve Tavilzade vapurları emniyette ol -
duklarını bildirmişlerdir. 

Güneysu bugün tnebolu'ya gelmiştir. 
Öbür gün limanımıza dönecektir. 

Bu haritalar, 
bugünkü kısımlar 
da şehrin inkişafı 
da ihtiva edecekti 

lnız kasabaların 
degil, etraflarm

müsait kısımları 
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Erzurum vapuru Trabzon'dadır. Ta 

rı vapuru Trabzon'a, Karadeniz vapu -
ru da Rize'ye doğru sefer halindedir -
ler. Aksu vapuru bugün İstanbul'dan 
Karadeniz'e hareket etmiştir. l<'ırtma 
dolayısiyle Rados limanına iltica eden 
Etrüsk pazartesi günü İstanbul'a ge
lecektir. Fırtına esnasında Zonguldak 
önünde bulunan Vatan vapuru da bu -
gün İstanbul'a gelmiştir. Vatan va -
puru fırtına esnasında denize açılmış 
Fakat yandan ve kıçtan su aldığı için 
bir hayli güçlük çekmiştir. Fırtına es
nasında geminin su almasının önüne 
geçmek için çalışan tayfalardan Rah -
mi ile Emrullah denize düşmüşler ve 
güçlükle kurtarılabilmişlerdir. Bu 
yilzden Emrullah'ın kaburga kemik -
leri kırılmış Rahmi de hafif yaralan -
mıştır: Her ikisi de Zonguldak hasta -
nesine yatırılmışlardır. 

Amerikahlar 1 O milyon kulu 
ton bahğı istiyorlar 

Öğrendiğimize 
amerikan firmal 

re bazı tanınmış 

İktısat Vekaleti · 
ne müracaat ede c 10 milyon kutu 
ton balıgı istemi rdir. Vekalet der • 
hal bu hususta t l{iklere başlamış ve 
alakalıları keyfiy en haberdar etmiş· 
tir. 

Rina ve ara· i vcrgilt·rinclcn 
bort;lu H' al aklı ,i)a)etlcr 
Bina ve arazi v rgileri vilayet hu-

susi ıdarelerine vreı.lildigi zaman 
bazı viliiyetler Maliye Vekaletine 
borçlu vaziyette kalmışlardı. Maliye 
V ekaleti, vilayet hususi idarelerinden 
bazılarının alacaklarını bu vilayetle
rin borclarrnı öd rrıelerine intizaren 
tediye etmiyordu. Dahiliye Vekaleti 
alacaklı vilayeti r n alacaklarını al· 
malan icin Malıy Vekaletine borçlu 
bulunan vıHiyetlerin borçlarını biran 
evel ödemelerinin temin edilmesini 
valilerden istemiştir. 

Jürk~ede yabanu kelimeler 
ve ahenk kaidemiz 

Dun bır yerde tabla ve tablakar 
kelimeleri geçti de bu iki sözüll de 
fransızca table kelimesinden alın -
ma oidugunu hatırladım. Gerçek -
ten türkçemize garp dillerırıden 
geçmiş ve kokünü bile unutturarak 
kendi malımız olmuş, halkın konuş
ma diline girmiş bir çok kelimeler 
vardır. Mesela, hiç düşünmeden şu 
kelimeleri sayabiliriz: Lamba, bom
ba, posta, banka, lira, palto, panta -
/on, maskara, bono, iskonto, parola., 
palavra. pasta, pandispanya, tonel 
(tıincl), bilat (bilet), banclo, muzika, 
(mızıka). paso, protesto, vardakosta, 
bandıra, flanıa, paravana, şapka, 

v.s. v.s. 
Bu kelimeler ve daha bir çokları 

dilimize o kadar iyi yerleşmişlerdir 
ki söküp atmak şöyle dursun, bun
Jarrn yabancı kelimeler olduğunu 
hile aklımıza getiremeyiz ! 

Bunun sebebi de şudur : çünkü 
bu kelimeler, halk dilinin süzge -
cinden geçmiş, halk potasında eri -
dikten sonra bize mal olmuştur. 

Türkçenin kendine mahsus bira -

Jıcrık kaicle::;i ve türk bogazrnm bir 
takım icapları varclır. Onlara ria -
yet edilmiyerek dilimize sokulan 
kelimeleri uzun müddet yaşatmak, 
yahut da şöyle söyliyelim, halk dili
ne indirmek mümkıin olmuyıor. Me
sela, muayyen bir hastalrğın adım 
vaktiyle römatizm şeklinde almIŞ 

olsaydık, o zaman bu kelime ya tu
tar, ya tutmazdı. Halbuki bunu ro
matizma şeklinde söylediğimiz za -
man anlamryana rast gelmezsiniz. 

Mekanizma da öyledir. Nihayeti 
izm ile biten kelimeleri dilimize 
- almanlarrn ismus şeklinde aldikla
rr gibi - izma ile biterek almak isti
yenlcre bu itibarla taraftar olmamız 
Jazrm. 

Türkçenin telaffuz alıenğini boz
duğumuz zamarı, dilimizİil o güzel 
ahengi11dcn kaybettiğimizi farkedi
yor muyuz? Geçetılerde bir bayan 
radyoda sesi ~ok radyojenik olan bir 

bayan plak kelimesini plak ve lrlan
da kelimesini Irlanda okumak sure -
tiyle sesinin ahenginden fcdakarlrk 
ediyorcl11 
Tamdcğım bir hanım, bir gün ba

na lstanbul'un meşhur semtinden 
Kadiköy diye bahsetmişti de ben 
de Kadıköy diye düzeltmiştim. O 
zaman o, 

- Böyle daha ince ve güzel ol -
muyor mui' diye itirazaa bulunmuş
tu. 

Yazıldığı gibi okunan mükemmel 
bir alfabe elimizde iken yazmakta 
da, konuşmakta da bu ahenk icapla
rrnr unutmasak lyl edeceğiz. 

B u kısa fıkrada bütün bu mese -
!erin teferruatına girişmiye im -
kan yok; bunlarc, zaten, filologlarr
mrza fonetik bilginlerine brrakaca -
ğız. Fakat aklrmıza gelen şu üç beş 
satırı, şuracığa kaydetmeden geçe
medik! - T. 1. 

Exodus? 

Gazeteler yazıyor: "Alman ya '
dan yahudilerin çıkarılmasına b a§· 
lanmı~tır. Uk k afile olarak 150 b in 
kişi baıka memleketlere muhace
rete hazırlanıyor.,, 

Tarihin b in bu kadar sonra 
b ir tekerrürü d aha... Mısrr'da bu 
kararı bilmem kaçıncı d inast i ver
mİ§'ti; A lm a nya' da ise üçün cü 
R ayh . 

Bakalım tarih bu çıkıJ& da o 
meşhur ta b iriyle Exodus diyecek 
mi? 

1Jir iMatist ik dokıvı.-.iyle! 

Hazırlanan bir istatiı.tiğe göre 
lstanbul ~ehrinde 1938 senesinde 
17,182 köpek, 2150 ked i öl·dürül
m Ü§. 937 senesin de ise 24 ,495 k ö
pek, 4993 kedi öldürülmÜ§tÜ. 

Geçen sene, evelki sene den da
ha az hayvan öldürüldü, d iye h iç 
kimse üzülmiyecek tir sanırım. 
Çünkü bundan belediyeciler, alı . 
iıan tedbirler iyi itliyor, kö -
pek ve kedi sevenler de artık da
ha az cana kıyılıyor diye sevine -
ceklerl 

P irina yağı ihraealımız 
Bakanlar Heyeti ham derı, pamuk 

ipliği, bakır ve kalay gibi bazı madde 
lerin ihracını şarta baglr kılan ka -
rarnamedeki listeye Mısır'a ihraç 
olunacak prina yağının da katılması
nı kabul etmiştir. 

bir Mesut • 
nışan 

Silah fabrikası müdürii Albay Fik -
ret Karabudak'ın kız r ile Maliye Ve -
kaleti Büdce ve Taahhütler şubesi bi
rinci mümeyyizi Rifat Çalgüner'in ni
şan töreni dün akşam yapılmıştır. Ye
ni nişanlılara saadet dileriz. 
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[oış POLiTi KA 1 
Ruzvelt'in mesajı 

Birleşik Amerika'nm cümhurreisi 
~uzvelt, kongrenin yetmiş altıncı iç
tınıa devresini, bütün dünyada derin 
akisler uyandıran nutkiyle açmışbr. 
Geçen ikinci teşrin ayında yapılan 
Parlamento ve ayan azalıkları seçi
minden sonra artık, cüınhurreisi se
çitni gelmiş çatmış demektir. Binaen. 
aleyh Ruzvelt, bundan sonra söz söy
lerken daima bu seçimi göz önünde 
bulundurmıya mecburdur. Son seçim 
Ruzvelt'e, parlamentO'da ekseriyet 
leJnin etmiş olmakla beraber, bu ek
&eriyet, eskisi kadar kahir değildir. 
1938 senesindenberi her ~çimde ku
Veti artarken, cereyan ilk defa ola
rak aksi bir istikamet takip etmeğe 
ba§lamıştır. Eğer Ruzvelt bunun Ö· 

bÜne geçemezse, cümhurreisi seçinıi
tte kadar vaziyet kötüleşebilir. Diğer 
taraftan altı seneden beri yapılan ik
bsadi tecrübeler ümit edilen neticeyi 
Vermemiştir. Bu yol üzerinde fazla 
tecı-übe yapmak da parti namına 
tehlikelidir. Binaenaleyh Ruzvelt, 
dahili politikayı ikinci plana atarak, 
harici politikayı ön plana almakta
dır. Anlaşılıyor ki cümhurreisliği et
rafındaki seçim mücadelesi, "Nev 
Deal" programından demokrasi ko
ruyuculuğuna nakledilmektedir. F~
kat Amerika iç politikasının tazyı· 
kiyle ön plana atılmıştır diye, bu ha
dise, enternasyonal münasebetler ba
knnmdan şümul ve ehemiyetinden 
bir şey kaybetmi§ olmaz. 

Ruzvelt yeni zaman demok~~
ailerinin ycti§tirdiği en büyük polıtı
ka adamıdır. Eli daima Amerika hal
k.mm nabzı üzerinde olduğu için han
gi mesele üzerinde durmak laznn 
geldiğini İyi takdir eder. Filhakika 
totaliter devletler tarafından son ay
lar içinde takip edilen siyaset, Ame
rika efkarı umumiyesinde büyük en
di~ uyandırmıştır. Bu en·dişenin a
nıillcri §Öyle hülasa edilebilir: 

1 - Japonya'nın Çin' de takip etti· 
ği istila siyaseti. Gerçi. bunun bir bu
çuk senelik bir tarihi vardır. Fakat 
)'akın zamanlara kadar J aP.or:'-ya Çin
deki Amerika mcnfaatlerını koru-
ağa hususi bir itina gösteriyordu. 

~arbin uzayıp gitmesi üzerine Ja
Ponya, işgali altında bulunduğu Çin 
topraklarını istismar etmeğe .. kar~r 
verdiğinden Amerika zarar gormege 
11&-tJ.--a.ıUJl.h • D .... l Ll L.-.-1 - : • • :ı~ .:ya&A 

dnc xnuı...bele bilmışİ] olmak üzere 
Japonya'ya karşı iktısadi tedbirler a
lımnaat lehin-de bir cereyan belirmiş.. 
tir. 

2 - ikinci amil Almanya' da yahu
diler aleyhine alman şiddetli tedbir
ler-dir. Gerçi bu tedbirler insani ba
knııdan birçok amerikalılarm vic
danlarını rencide etmiştir. Fakat en 
büy-ük rolü Amerika'da pek kuvetli 
olan yahudi nüfuzunun oynadığına 
!Üphe yoktur, 

3 - Fakat belki de en ehemiyetli 
amil, totaliter devletlerin cenubi A
tnerika kıtasındaki faaliyetleridir. 
Lima kongresinde büsbütün tebarüz 
eden bu faaliyet Birleşik Amerika'ya 
tehlikeyi çok yakın getirmiştir. 

I§te bu amillerin tesiri altındadır 
ki Birleşik Amerika, çekildiği inziva
dan ayrılarak Vilson zamanında ol
duğu gibi, demokrasinin korunması 
bahanesiyle, demokrat Avrupa dev
letlerine doğru yakla~maktadır. 

Birleşik Amerika, 130 milyon nÜ· 
fusiyle, servetiyle, silahlariyle, dün
ya müvazenesinde belki de en büyük 
ağırlığı ifade etmektedir. Böyle e
hemiyetli bir unsurun herhangi bir 
zümreye iltihakı ve yahut da Avrupa 
Politikasında faal rol oynaması bu
gün için mümkün olmasa bile, enter
hasyonal meselelerle yakmdan ala
kadar olmc..sı dahi, demokrat devlet· 
ler için büyük bir kuvet teşkil eder. 

A. Ş. ESMER 

Macar nozileri 

Hitler'e tôbi 

olmak istiyorl~r 
Budapeştc, 6 a.a. - B. 1mredi ile 

Macaristan'ın alman grupu lideri Dr. 

Franz Basch arasında yakında müza

ltereler başlıyacaktır. Müzakere edile
Celi; en nazik nokta Macaristan alman

larının nasyonal sosyalizm umdesini 
tatbik yani yüksek \iefi Hitler olan al
ınan milleti iizasınılan olduklarını i
lan ettneleri hakkının tanınması mese
lesidir. Malumdur ki B. İmredi, da

ha eveı alman mektebi, alman lisanı -
nın dairelerde ve mahkemelerde kul-
1 . . b' 
~~ınması ve nasyonalistler ıçın ır 

h.ukümet komiserliği ihdası meselele
rınde bazı vaidlerde bulunmuşsa da 
nasyonaı sosyalizm meselesi hakkın -
d~ vaidde bulunmaktan i~tinap eeyle
llliştir. 

ULUS 

, . 

D O· N Y A H A. B ~ R L E R İ 

Fransız Başvekili B. Daladiye 
seyahatte 

Cezair şehrini de 

ziyaretten sonra 

B. DalCidiye 
Fransa'ya 
dönüyor 

Paris, 6 a.a. - B. Daladiye, Foş kru 
vazör üy le Tunus'tan Cezaır'e gelmış
tir. B. Daladiye, Cezair valisinin verdı
ği ziyafette ezcümle demiştir ki: 

"- Fransa bütün memleketlerle 
l>arxş stiyor .Zira büyük harpların bir 
harpla halledilemiyeceğini bilmekte -
dir. Fakat bu arzu bir zaf eseri olarak 
telakki ediliyorsa o zaman "durunuz" 
diye haykırmak icap edecektir. Ben 
şiddetli polemikleri takbih etmiyorum. 
Hatta bunları yapanlara, fransrzlara 
Fransa·yı hazırlamıya mecbur ettikleri 
i~in teşekkür bile ediyorum. Fransa -
nın bir karış toprak terketmiyeceğini 
söyledim. Fransa'nın buna muhalefet 
edeceğini tekrar ederim. Fransa bir 
santimetre toprak vermiyecek ve teh -
ditlere ve korkutmalara kulak asmıya
caktrr." 

B. Daladiye saat 16 da Cezair'den 
ayrılmıştır. Yarın sabah Tulon'da ola
caktır. 

Amral Derrien Cebeliituırık'ta 
Londra, 6 a.a. - Cebelüttarık'tan 

bildiriliyor: Fransa'run şimal Afrika -
sındaki deniz kuvetleri kumandanı a
miral Derrien, Forbin torpido muhri -
biyle buraya gelmiş ve valiye resmi 
bir ziyarette bulunmuştur. 

Cibuti'ye yeniden asker 
f,!iinderildi 

Paris, 6 a.a . - Cibuti'deki fransız 
kıtaatıııı takviye etmek üzere Senegal
li bir tabur asker daha Marsilya'dan 
vapura bindirilmiştir. 

•'ltalyan - Fransız gerginliği 
artmıştır'' 

Roma, 6 a.a. - Fransız başvekili 
Daladiye'nin Korsika ve Tunus seya -
hatinden sonra fransız - italyan müna
sebetlerinin aldığı vaziyeti tahlil eden 
Avvenire gazetesi diyor ki: 

"Dalaliye"nin Korsika - Tunus se -
yahatinin neticesinde söylenebilecek 
yegane söz, italyan - fransız gerginli -
ğinin arttığıdır. Nutukları, jestleri, 
tazyik hareketlerini ve tahrikleri ye • 
niden hatzrlatmıya lüzum yoktur. İ
talyanlar, adada ve Akdeniz'in öbür 
kryısında olan bitenlerin hepsini bili -
yorlar ve sembolik hançer darbesini ve 
tahkir edilen bayrağımızı unutmıya • 
caklar." 

Maraş' ta 

köprü 

bir beton 

yapıhyor 
Maraş, 6 a.a. - Şehir içindeki Karlı

dere üzerine belediye tarafından yap. 
tırılacak olan betonarme köprünün te
mel hafriyatı bıtmiş oldugundan bu • 
gün köprünün temel atma töreni ya
prlmıştır. Vali, memurlar ve kalabalık 
bir halk kütlesi törende hazır bulun -
muştur. Yapılacak bu köprünün al -
tındaki dere de kapatılacak köprünün 
üstünden ve altrndan nakil vasıtaları 
işliyecektir. Dere şimdiden kısmen 
kapatılmış bulunmaktadır. Şehrin i -
çinde yapılmakta olan bu köprü şehri 
süsliyccek surette güzel bir •er ola -
caktır. 

Roma görüşmeleri arifesinde ••• 

Almanya Tun us işinde 
ltalya'yı tutmağa başladı 

(Başı 1 inci sayfada) 

fiyet, İtalya'nm bugünkü taleplerini 
meşru yapmaktadır." 

Delice tahrikler 
Fölkişer Beobahter gazetesi ise, 

büyük harflerle şu manşeti koyuyor: 
"ltalya tehdit karşısında baş eğmi-

yccektir." ve diyor ki: 
"Tunus'ta İtalya aleyhinde yapılan 

nümayişler fransız - italyan ihtilafları
nı halletmek için lazım olan sakin ha
vayı yaratacak mahiyette değidir. Ro
ma'nın taleplerine karşı yapılan delice 
tahrike italyan matbuatının verdiği 
cevaplar açık ve sarih lisanlariyle ka
naat telkin etmektedirler. Bu cevap -
larda haksız tahriklerle fransız tezinin 
müdafaasında gösterilen asabiyetten 
eser yoktur." 

Börsen Saytung şöyle yazıyor: 
"Tunus'ta İtalya aleyhindeki taş

kınlıklar Paris ile Roma arasındaki 
kavgayı vahim bir şekle sokmuştur. 1-
talya'nın infialini anlıyor ve Tunus'ta
ki italyanlar tarafından cesaretle ka
bul edilen karar suretini selamlıyo-
ruz." 

Halbuki daha dün akşama kadar 
alınan gazeteleri italyan - fransız ger
ginliği hakkında sükutu muhafaza e -
diyorlardı. Son neşriyat onların Roma 
görüşmeleri esnasında tutacakları yo -
lu açıkça göstermektedir. 

Londra malı/illerinin fikri 
Londra, 6 a.a. - İngiliz nazırlarının 

Roma'ya yapmak üzere oldukları ziya
ret münasebetiyle siyasi mahafilin na
zarı dikkati bilhasso fransız - italyan 
gerginliği üzerinde toplanmaktadır. 

Öyle zannediliyor ki, Roma mül~ -
katlan bilhassa üç noktayı istihdaf e
decektir. Bunlardan biri Cibuti demir
yolu, Süveyş kanalının idaresi ve Tu
nus meselesidir. Bittabi İspanya işleri
le umumi Avrupa vaziyeti de tetkik o-
lunacaktır. 

Cibuti demiryolu ve Süveyş kana
lının idaresi meselelerine taalluk eden 
hususatta bir anlaşmaya varılacağı ü -
mid ediliyor. İngiliz nazırları bu hu
susta italyan hükümetine müsbet tek
liflerde bulunacakları söyleniyor. 
Filhakika bu iki mesele, ticari ma
hiyette teHikki olunmaktadır. 

Tunus işine gelince, bu mesele bi -
raz karanlık gözüküyor ve ltalya'nm 
sarih arazi taleplerinde mi bulunacağı 
yoksa Tunus'taki italyan halkının sita
tüsünün tadilini mi istiyeceği pek bi-
linıniyor. 

JUiihim görüşmeler ' 
Londra, 6 a.a. - Havas ajansı mu

habiri bildiriyor: 
B. Çemberleyn ile Lord Halifaks 

dün öğleden sonra Başvekalet bina· 
sında mühim bir mülakat yapmışlar
dır. İyi haber alan mahfiller, iki dev
let adamının Roma görüşmelerinin 
muhtemel netayici ve Çin'de tehdit 
edilen ingiliz ve amerikan menfaat· 
lerinin korunması için Amerika'nın 

iştirakiyle Japonya'ya karşı iktısadi 
bir hareket yapılması imkanları hak
kında görüştüklerini beyan etmekte
dirler. 

lngiltere taı•assuua 
buluıımıyaoak 

Yakında Roma'da yapılacak olan 
görüşmeler hakkında öğrenildiğine 
göre B. Çemberleyn ile Lord Hali
faks İtalya ile Fransa arasında tavas
sutta bulunmamak hususunda ittifak 

etmişler, fakat italyan gönüllülerinin 
İspanya'dan geri alınması için Muso-

lini'yi tazyik etmeğe karar vermiş
lerdir. Zannedildiğine göre İngiltere 
Başvekili ile Hariciye nazırı, Musol~
ni'ye Fransız - İtalyan müzakerelerı· 
nin devamı ve 16 nisan 1938 tarihli 
İngiliz - İtalyan itilafannın ruh ve 
metnine uygun olarak tamamiyle tat
biki için takib edilecek en iyi yolun 
İspanya'ya ecnebi müdahalesinin kal
dırılması olduğunu söyliyeceklerdir. 

Yeni bir toplantı 
Londra, 6 a.a. - Bu akşam başve

kaette, Başvekil ile Hariciye, Müs
temleke ve Maliye nazırları arasında 
yeni bir toplantı daha yapılmış ve 
ingiliz nazırlarının Roma'ya yapacak
ları seyahat proğramr bir kere daha 
tetkik olunmuştur. 

Press Association'un istihbarına 
göre, bu müzakerelerin başlıca nok
tasınr Fransız - İtalyan münasebetle
ri ve İspanyol meselesi teşkil etmiş
tir. 

İngiliz Nazırlannın 

Paris'le görü~ecekleri 
meseleler nelerdir ! 

Londra, 6 a .a . - Havas - İngiliz 
başvekili tarafında~ Roma mü:aka~ıı;
dan evel arzu edilmış olan Parıs mula
katı ingiliz diplomatik mahfillerinde, 
ingiliz dirijanlarının italyan istekleri
nin ve Roma'ya gitmeden önce sıkı 
Fransız - İngiliz teşriki mesaisini b_ir 
kere daha göstermek arzularını teyıt 
eder mahiyette tefsir edilmektedir. 

İtalya ile yolnız doğrudan doğruya 
göriişmek istiyen Fransa'nm h~ttı h.a
reketi Londra'da tamamen tasvıp edıl
mektedir ve Çemberlayn'rn bu husus -
taki rolü Düçeye Fransa aleyhindeki 
matbuat neşriyatına nihayet verilmesi 
ve Fransa ile hüsnü niyet ve itidal dai
resinde görüşmelere başlanmast lüzu -
munu kaydetmekten ibaret kalacaktır. 

lspaııyol meselesi 
Bu nokta bu suretle hiç bir zorluk 

göstermeyince, fransız ve İngiliz na
zırlarının mülakatlar esnasında görü -
şülecek en mühim mesele ispanyol me
selesi olacaktır. Bu meselede de üze~ 
rinde hiç bir tereddüt olmıyan nokta 
Fransa ile İngiltere'nin general Fran
ko'ya muhariplik hakkının verilmesini 
reddetmekte olduklarıdır. Nazırlar va
ziyeti, nasyonalist taarruzunun Lon
dra ile Paris'in politikaları üzerinde 
mühim bir tesir icra etmesi tabii olan 
neticelerine göre tetkik edeceklerdir. 
Dündenberi alınan resmi haberler, 
cümhuriyetçilerin müdafaa s.isteml~
rinde bir gedi kaçılmış olsa bıle vazı
yetin kaybedilmiş olmaktan çok uzak 
olduğunu göstermektedir. 

Frankocuwr son kozlarını 
oynuyorlar 

Fakat aynı zamanda malUm.dur ki, 
nasyonalistlerle müttefikleri bu taar
ruza kozlarını oynamaktadırlar, 

Zira B. Musolini Roma müzakere
lerinde daha iyi vaziyette bulunabil
mek üzere bu taarruzdan behemehal 
bir muvaffakiyet beklediği için, İtal
yanlar da muharebeye daha faal bir su
rette iştirak etmektedirler. 

B. Çemberlayn'ın bu hussutaki mak
sadı hakkında diplomatik mahfillerde 
görülen yegane emare şudur ki, kendi
si, Düçeye beynelmilel münasebetle
rin salahının ve İngiltere ile olan mü
nasebetlerinden bekliyebileceği ekono 
mik faydaların lspanya'da yabancı mü 
dahaleye nihayet verilmesine bağlı ol
duğunu söyliyecek ve Duçe'yi bu hu
ssuta iknaa bütün kuvetiyle çalışacak
tır. 

Başvekilin, lspanya'da vaziyet hu
kuki bir şekil aldığı takdirde İtalya'ya 
ekonomik ve mali yardrm imkanını da 
ihsas etmesi ihtimal dahilindedir. 

lngiliz nazırları Porif/te de 
kalacaklar 

Londra, 6 a.a. - B. Çemberleyn ile 
Lord Halifaks'ın Roma seyahatına ait 
proğram Londra'da resmen neşredil
miştir. 

Bu proğramdan anlaştldrğına göre, 
İngiliz nazırları Paris'te bir müddet 
kalacaklar ve kendilerine Hariciye 
bakanlığında bir çay verilecektir. 

Nazırlar saat 17.30 da Paris'e dö
necekler ve 19.30 da hareket ederek 
çarşamba günü saat 16.30 da Roma ya 
varacaklardır. Akşam, B. Musolini 
şereflerine Venedik sarayında bir zi
yafet verecektir. 

Roma' da ikinci gün 
Ertesi gün ingiliz nazırları meçhul 

askerin mezarına çelenk koyduktan 
sonra saat 11.30 da saraya giderek kı-

ral tarafından verilecek öğle yeme
ğinde ve müteakiben Musolini stad
yomunda yapılacak gençlik tezahüra
tında hazır bulunacaklardır. 

Akşam üzeri Kont Ciano bir ziya
fet verecektir. 

İngiliz nazırları cuma günü papa 
tarafından kabul edileceklerdir. 

L<>rd HalVaks Milletler Cemiyeti 
toplantısına iştirak için cumartesi 
sabahı Cenevre'ye hareket edecek ve 
B, Çemberleyn ise öğleye doğru ha
reket ederek pazar akşamı Londra'ya 
dönecektir. 
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B. RUZVEL T KONGREYE MALİ 
MESAJINI DA GÖNDERDİ 

Sil6hları arttırmak, 
işsizleri azaltmak 

Amerika'nın yeni yd bütçesinde 
en mühim iki esas bunlardır 

Vaşington, 6 a.a. - Ruzvelt, kongreye bir mesaj göndererek 
federal nafıa cemiyeti için 875 dolarlık tahsisat istemiştir. 

M. Ruzvelt, cemiyetin şubat ve mart aylannda üç milyon işsizi 
çalıştırabileceğini ve işsizler miktarının gelecek haziranda 
700.000 kişiye ineceğini tahmin etmektedir. 

Paris 
-ı Mesajda B. Ruzvelt ayrıca şöyle de

l mektedir : 

Sefl•rı'mı•z "Milli varidatı sadece bir kanunla 
arttmnaklığımıza imkan yoktur. Fa -

B. Massigli ıerefine 

bir ziyafet verdi 
Paris, 6 a.a. - Havas bildiriyor: 

Türkiye büyük elçisi B. Suat Davaz'la 
refikası Fransa'nın Ankara büyük el
çisi B. Massigli ile refikası şeref~ne 
büyük elçinin Türkiye'ye hareketın-
den önce parlak bir dine vermişlerdir. 

Dinede B . ve Bayan Sarraut, kor
diplomatiğin yüksek mümessilleri, 
Temps gazetesinin direktörü B. C~a.s
tenet, J ournal de Debats gazete~ı~ın 
direktörü kont de Nallche, harıcıye 
bakanlığı erkanı ve Paris sosyetesine 
mensup birçok şahsiyetler hazrr bu
lunmuşlardır. 

Paris'fe büyük bir 
lokanta yandı 

2 ölü, 2 yarah var 
Faris, 6 a.a. - Meşhur gece lokanta

sı ve barı Kazanova dün gece yanmış 
ve yangın iki kişinin ölümüne ve di -
ğer iki kişinin de ağır yaralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Yangın pek muh
temel olarak bir kupsirküi neticesinde 
noel ağacının ateş alması ile başlamış 
ve ateş hemen tavanı ve duvarları kap
lıyan kumaşlara ve ipekli perdelere 
sirayet etmiştir. İtfaiye, birazdan ye
tişmiş ise de ancak enkaz üzerine su 
sıkabilmiştir .. Bu yangın, gece Mont -
mantre'de büyük heyecana sebebiyet 
vermiştir. 

• 

Çinliler mukabil bir 
taarruz hazırhyorlar 
Şungking. 6 a.a. - Şark cephesine 

mühim Çin takviye kuvetleri varmış -
tır. Bu cephede Çin ordusu bir muka
bil taarruz hazırlamaktadır. Bunu his 
eden japonlar Şanghay - Hangşov de
miryol u boyunca oralardaki garnizon· 
larını alelacele Şanghay'dan getiril -
mekte olan kuvetlerle takviye ediyor
lar. 

ln;dltere' de }aponya'ya 
boykot luızırlığı 

Londra, 6 a.a. - İngiliz İmparator -
tuğunda, İngiltere'de japon mallarına 
resim konması meselesi halen alaka -
dar bakanlıklar tarafından tetkik e -
dilınektedir. Bu sabah toplanan ka -
binenin de artık bir ihtimal şekline 

giren bu imkanı tetkik ettiği teeyyüt 
eylemektedir. 

Bununla beraber mesele çok muğ -
lak olduğundan B. Çemberleyn'in Ro
ma'dan avdetinden önce bu hususta 
bir karar verileceği zannedilmiyor. An 
cak muhakak olan bir şey varsa, tasav
vurun ciddi bir mahiyet almakta oldu
ğudur. 

. 
lstanbul kabnmallan valiye 

bulundular şikayette 

İstanbul, 6 (Telefonla) - Sebze ha
lindeki kabzımallar bugün toplu bir 
halde valiye müracaat etmi~ler hal i
daresi tarafından alınan vergiden, 
haldeki hamal adedinin azlığından 
tahmil ve tahliye işlerinin bozuklu -
ğtından halden çıkan gıda maddeleri -
nin hariçte ihtikar denecek derecede 
yüksek fiyatlarla satıldığından ve bu 
satışların halde gıda maddelerine yap
tığı menfi tesirlerden şikayet etmiş -
lerdir. 

kat son yıllar zarfında yaptığımız tec
rübeler, müdebbirane milli bir mali 
siyaset ve hükümetçe alman bazı ted
birlerle milli varidatı canlandırmak 
için çok şeyler yapılabileceğini gös -
termiştir. Milli varidat halihazırda 
senevi 60 milyara yakındır. · Bir kaç 
sene evel çok daha aşağı idi. Fakat 
çok daha yukarı olması lazım geldiği
ni zannediyoruz.,, 

Yeni yıl biidçesi 
Ruzvelt, faaliyet müddetleri tahdit 

edilmiş olan bazı teşekküllerin ibkası
m kongreden isteyeceğini bildirmiş -
tir. Mumaileyh, duyunu umumiye ser• 
visi için lazım olan 100 milyon dolar 
hariç olmak üzere 1940 senesi için 
3.326.343 dolarlık bir açığı derpiş eden 
bir büdce teklif edecektir. Umumi va
ridat yekunu 5.669.300.000, masrafat i
se 8.995.663.200 dolardır. 

1-7-39 da biten büdcenin mütekabil 
rakamları şunlardır: Varidat: 5 mil -
yar 520.070.000, masrafat : 9 milyar 
492.329.000. 

B. Ruzvelt, federal varidatın sürat· 
le arttığını gösteren bir cetvel ver -
miştir. Mumaileyh silihsızlanmrya zi· 
raate ve işsizlere yardıma tahsis edi • 
len federal masrafların ipkasmı mü -
dafaa etmektedir. Bundan başka mev
cut resimlerin, büyük tadilat yapılma
sından, ibkasını da teklif etmektedir. 

Silahlanma masrafları 
Büdceye silahlanma için ı Milyar 

319.558.000 dolar konmuştur. Bu mik -
tar 1939 masrafları için der.piş edilen 
miktardan 309.351.000 dolar fazladır. 
Mezkum mebtağ Ruzvelt'in kongreye 
göndereceği bir mesajda tasrih edile -
cek olan milli müdafaa masraflarını 

ihtiva etmektedir. Söylendiğine göre 
mesajda bir kaç seneye taksim edil -
mek şartiyle 500.000.000 dolarlık bir 
siyahlanma programı teklif edilecek -
tir. 1940 senesi büdcesi heyeti umumi
yesiyle, silahlanma masrafları hariç 
olmak üzere, halihazırdaki büdceye 
yaklaşmaktadır. 

Lindberg'in bir raporu 
Vaşington, 6 a.a. - Selahiyettar 

mahafilden alınan malfunata göre, 
tayyareci Lindberg, Almanya"nın çok 
faik tayyare kuvetlerine malik oldu -
ğuna dair amerikan hükümetine bir 
rapor vermiştir. 

Hamiye nezaretinin selahiyettar 
erkanr keyfiyeti teyit etmekten imti -
na etmelerine rağmen Lindıberg'in 
müdafaayı azim derecede arttırmayı 

tavsiye ettiği ve mebusan meclisine 
tevdi edilen milli müdafaa büdcesinin 
bu kadar yüksek oluşunda müessir bu· 
lunduğu kaydolunuyor. 

Hindistan' da 

Bir İngiliz subayı 

öldürüldü 
Orissa (Hindistan), 6 a.a. - Orissa 

hükümeti Politika ajanı binbaşı Re -
ginald Bazalgette, halk tarafından 

Ranpur racasının sarayı önünde öl -
dürülmüştür. 

Binbaşı, bir siyasi teşekkülün me -
nedilerek azasından bir kısmının tev-

kif edilmesi sebebile vaziyetin pek zi

yade gerginleşmiş olduğuna dair olan 
haberler üzerine dün Ranpur·a gelmiş 
idi. 

Bazalgette, beraberinde bir hindli 
zabit olduğu halde saraya yaklaşmak
ta olan halka karşı koymuş ve dağıl -
malarını emretmiştir. Halk, bu emre 
itaat etmediğinden binbaşı, halkın Ü· 

zerine ateş etmiştir. Bunun üzerine 
halk hücum ederek kendisini öldür -
müştür. Bazalgette'e refakat etmek -
te olan hindli zabit, ağır surette yara
lanmıştır. 
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ULU~ 

ESMİ iLAN Muhtelif tezgah ahnacak 

Müdafaa Bakanlığ~. ı 

30 ader pulvarizatör satm 
hnacak 

Ziraat Vekaleti Sa.tın Alma Komis
Yoııundan : 

1. - Açık eks iltme suretiyle 30 a · 
det el ile kabili sevk arnbah piılverı
Zator satın alınacaktır. 

2. - Hepsinin muhammen bedeli 
360o lira, muvakkat teminat 270 lira
dır, 

3. - Münakasa müddeti 5 • 12 - 938 
den itibaren 45 gündür. Münakasa 19 
1 '.~39 tarihine müsadif perşembe gil 
nu saat 15 de ziraat vekaleti binasın · 
da satın alma komisyonunda yapıla · 
taktır. 

·ı 1 
ı.~.~kara Levazım Amirliği 1 

1 Arpa olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Polatlıdaki alayın senelik ih

tiyacı için 140.000 kilo arpa kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 4,50 kuruş olup 
muvakkat teminatı 472 lira 50 kuruş
tur. 

3 - Eksiltmesi 16-1-1939 pazartesi 
günü saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen bclgelerilc 
birlikte ihale giin ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat vç 

teklif mektuplarını Polatlıdaki alay 
satın alma komisyonuna vermeleri. 

(5301) 9565 

Yulaf alınacak 
4. - Şartname; Ankara' da Ziraat • 

Vekaleti satın alına komisyonundan 
lstanbul'da ziraat müdürlüğünden 
Paarsız olarak verilir. 

Ankara Levazım Amirliği Sntın 
Alma Komirıyonundan : 

5. - Taliplerin muvakkat teminat
ları veya makbuzları ve 2490 sayılı ka 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya 
zılı vesikaları ile birlikte mezkur ta
rihte komisyona gelmeleri. 

(4922) 8952 

1 ton solf al nikotin ahnacak 
Ziraat Vekaleti Satın Alma Komis

yonundan: 
1. - Açık eksiltme suretiyle bir 

ton sulfat nikotin satın alınacaktır. 
2. - Hepsinin muhammen bCdelı 

3.500 lira, muvakkat teminat 262 lira 
50 kuruştur. 

3. - Münakasa müddeti 5.12.938 
;,den itibaren 45 giındür. Münakasa 19. 
l.939 taıihine müsadif perşembe gı.i -
nü saat 15 de Ziraat vekaleti binasın· 
da satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

4. - Şartname; Ankara'da Ziraat 
vekllleti satın alma komisyonunda, 
lstanbul"dan Ziraat müdürlüğünden 
parasız olarak verilir. 

5. - Taliplerin muvakkat teminat • 
J.nrı; veya makbuzları ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 

(4923) 8953 

. . 
Ekonomi. BakanhQı· 

Muhtelif alet vesaire ahnacak 
lktısat Vekaletinden: 

Vekaletimiz için Ticaret Umum Mü 
düdüğü ihracat kontrolörlükleri için 
(Louis Schopper) marka (9) adet bek 
tolitre aleti, (6) adet Etüv aleti, (3) 
adet kalbur makinesi ve (3) adet has
sas terazi satın alınacağından 22-12-
938 tarihinden itibaren on beş giln 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

1 - Bu aletlerin muhammen bedeli 
(3114) üçyüç on dört lira olup muvak
kat teminat parası (233) lira (55) ku
ruştur. 

2 - Aç1k eksiltme 9-1-939 tarihine 
tesadlif eden pazartesi günü saat onda 
vekalet levazım mildilrlilğünde yapı· 
lacaktır. 
3 - Taliplerin şartnameyi görmek ve 
teminat paralarını yatırmak üzere An 
karada levazım müdürlüğüne ve İstan
bul da iktisat vekfileti ihracat kontro
lörlüğiine müracaatla~ı ilan olunur. 

(5244) 9507 

Satılık zati eşya 
Ankara Nümunc Hastanesi Baıt

tabipliğindcn : 

Hastanede vefnt edenlerin zati c§ya
ları Ankara 3 üncli Sulh Hukuk Ha · 
kimligi marifetiyle 10· 1·939 tarihine 
rnüsadıf salı günü saat 10 da hastane -
de müzayede ile satılacagından talip o
lanların 15 lira pey akçclcı iyle birlik
te ımir;ıc.ı.ıt ctmell'ri il.ın olunur. 

(51 9~ ) 10038 

Tibbi ecza ahnacak 
T. C. Merkez Hıfzı&aıhha Müesse

sesi Satın Alma Komisyonundan : 
1 - Müessesenin 398 kalem eczayı 

tıbbiye ihtiyacı pazarlık suretiyle ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Buleli muhammen (6120) Ji. 
radır. Teminatı (459) liradır. 

3 - P.ızarlık 10. ı. 939 sah günü 
saat 11 de müessesede yapılacaktır. 

'4 - Talipler şartnameyi her za
man müe esedcn alabilirler. 

(40) 10076 

1 - Polatlıdaki alayın s enelik ihtı-
yacı için 120.000 kilo yulai kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedeli 5 kuruş 50 st. 
olup muvakkat teminatı 504 liradır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 pazartesi 
giinii saat 15 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelcrılc: 
birlikte ihale gün ve saatinden en 
geç bir saat eveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Polatlı alay sat -
tın alma komisyonuna vermeleri. 

(5302) 9566 

Odun ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sn tın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Elazığ ihtiyacı için 1,150,000 

kilo odun K.. zarfla eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - Muvakkat teminatı 
dır. 

3 - Eksiltmesi 16-1-939 

1509 lira-

P. ertesi 
günü saat l 1 dedir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin eksilt
me günü 2490 sayılı kanunun 2, 3 ün
cü maddelerinde istenilen belgelerile 
1.JirllKtc lhnlc gun ve "' at\nu c n o;n 

geç bir saat cveline kadar teminat ve 
teklif mektuplarını Elazığ satın al
ma komisyonuna vermelerL 

(5306) 9569 

Arpa alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Diyarbakır kor birlikleri ihti

yacı için 425.000 kilo arpa kapalr zarf 
la eksiltmeye konmuştur. 

2 - Tahmin bedt'li 20187 !ira 50 
kuruş olup muvakkat teminatı 1514 
lira 6 kuruştur. 

3 -Eksiltmesi 18-1-939 çarşamba 

günü saat 14 dedir. 
4 - Eksiltmeye gireceklerin ek

siltme günü 2490 sayılı kanunun 2,3, 
üncü maddeleçinde istenilen be1gele
riyle birlikte ihale gün ve saatinden 
en geç bir saat eveline kadar teminat 
ve teklif mektuplarım Diyarbakır Sa. 
A. komisyonuna vermeleri 

(5300) 9609 

Odun baltası ve saire 

ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma omisyonundan : 
Harp okulu için 20 adet odun bal

tası ile 10 adet demir yaba komisyon
daki nümunclcrinc göre pazarlıkla sa
tın alınacaktır. Muhammen bedeli 46 
liradır. Taliplerin 7 liralık teminat
ları ile 9. 1. 939 pazartesi günü saat 
1 de levazım amirliği satın alma ko· 

nisyonuna gelmeleri. 10078 
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Sömikok al.nacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - 18, 22, 28, 30 birincikfınun 938 

günleri Ulus gazetesinde çıkan ilan
larda zikredilen 125 ton sömikok kö
mürüne talip çıkmadığından açık ek
siltme 10 gün uzatılarak evelki şart
lar dairesinde 12. ı. 93!) günü saat on 
beşte vekalet binasında kurulu satın 
al!,!la komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Bu kömilrlerin vekfılcte tes
lim kaydiyle beher tonu için 26 lira 
bedel tahmin edilmiş olup muvakkat 
teminatı 243 lira 7 5 kuruştur. Şartna
meler vekalet levazım müdürlügünde 
her gün görülebilir. Isteklilerin açık 
eksiltmeye girebilmek için muvak
kat teminatlarını vekfılet veznesine 
yatırmaları ve kanuni belgeleri ile 
birlikte belli gün ve saatte komisyo-
na baş vunnaları. (30) 10074 

\ 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

mi&yonundan : 

M a tbo<J c ı I ara 

l - Müteahit nam ve hesabına 7 a
Jet muhtelif tezgah ile 3 adet kazancı 

l orsü kapalı zarfla eksiltmeye konul • 
1 muştur. Muhammen tutarı 7400 lira o

lup ilk teminat miktarı 555 liradır. 

Baıtvekô.lct l stntistik Umum Mü- 2 - Eksiltmesr lO.l.939 salı ~ünü 
dürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale saat 11 de vekalet satın alma komısyo-
Komisyonundan: nunda yapılacakt~r. .. . 

1 - (40) forma tahmin olunan bele- 3 - Şartnamesı her gun komısyon-
diyeler istatistiginden (800) nüshası da görülebilir. . . . 
a~ık eks iltme usulüyle bastırılacaktır. 4 - ts!eklilerın kan~nun 2, ~· ıncı 

2 B · (16) f ı k b h maddclcrınde yazılı vesıkalarla ılk te-- u cserın say a ı c er . . ·h 1 
formas · · k k l ' ·· · d mınat ve teklıf mektuplarını ı a e sa-

ı ıçın ır ar ıra uzerın en . · 
( 1600) li b d 1 t h · d ·ı · · ~ "' atından bir saat evelıne kadar komıs-ra e c a mın e ı mıştı .. ıo • 85 9381 
7.5 h esabiy le muvakkat t eminat veril- yona vermelerı <51 > 

mesi Iazımdır. Eksiltme ikinic l:anun 
1939 ayının 9. uncu pazartesi günü sa
at 15.30 cıa umum ınüdi.iı-lük bina· 
sın da toplanacak olan komisyonda a
ç ı lacaktır. Bu baptaki şartname ko -
misyon katipligindcn is tcnchilir. 

9378 

Matbaacılara 
Bnşv kô.lct lstntistik Umum Mü

dürlüğü Arttırma, Eksiltme ve ihale 
Komisyonundan: 

l - ( 25) forma uıhmin olunan tarım 
ıstatistiginden 1500 niisha açık eksilt
me usuliy le bastırılacaktır. 

2 - Bu eserin 16 sayfalık beher for
ması için kırkar lira iizerinden 1000 
lira bedel tahmin edilmiştir. ' ,'1, 7,5 he
sabiyle muvakkat teminat verilmesi 
l azımdır. Eks iltme ikinci . kanun 193G 
ayının 9. uncu pazartesi günü saat 16 
da umu mmüdiirlük binasında topla • 
nacak olan komisyonda açılacaktır. 

Bu baptaki şartname komisyon katip-
liğinden istenebilir .. ( 518}) 9379 

Elbise yaptırılacak 
Ankara Hukuk Fakülte&inden: 
Leyli talebe için 170-180 ve hademe

ler için 25 t.ıkım elbise yaptırılacak -
tır. Talebe elbisesinin muhammen be
deli (4950) ika ve muvakkat teminatı 
(371) lira (25) kurugtur. Hademe el -
biscsinin muhammen fiyatı (625) lira 
ye muvakkat teminatı (46) lira (88) 
}turuştur. l s l cklilcrin ıtartnamcyi gör

mek üzere her gün ve münakasaya 
girmek için 13-1-1939 cuma günü saat 
11.30 da fakülteye müracaatları. 9595 
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Portal vinç alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Korniı· 

yonundnn : 
Muhammen bedeli 70.000 lira olan 

2 adet portal vinç 17. 2. 1939 cuma 
günii saat 15,15 de kapalı zarf usuliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenJcrin 4750 Ji. 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettigi vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14,15 c kadnr komisyon 
reisli ğine vermeleri lazımdır, 
Şartnameler 350 kuruşa Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılınakta-
dı~ (5336) 10027 

Cer müf ettiıleri ah nacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlüğün

den : 
İran transit yolunda cer servisine 

nezaret ve cer müfettişiliği vazifesini 
ifa etmek üzere motör işlerinde· çalış 
mış tamir ve ba·~m hususunda tecril· 
beli ya memleketimizde yahut yaban· 
cı bir memlekette mühendislik diplo
ması almış veyahut motör işleri ile 
a!iikah bir sahada tahsil görmüş kim· 
selerin diploma 1.ıonservislerinin şimdi
lik birer tasdiksiz sureti tercümeihal 
.JC kart postal büyükliiğlinde bir boy 
fotoğraflariyle 20-1-1939 tarihine ka· 
dar Develet demiryolları umum ınü
dürlüğü cer reisliğine müracaatları 
iHin olunur. (5358) 10030 

Lokomotif ve vagon 

verenleri alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komİs· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 5!000 lira olan 

14 adet lokomotif ve vagon verenleri 
20-2-1939 pazartesi günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulil ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 4000 li
ralık "'1'tvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesi'kaları ve tekliflerini 
aynı giln saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri liizımdır. 
Şartnameler (275) kuruşa Ankara 

ve Haydarpaşa veznelerinue satılmak 
tadır. (5360) 10055 

Bir torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti SS1.tın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Bir adet büyük t orna tezgah ı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (23.817 lira 
olup ilk teminat l 786 lira otuz kuruş
tur.) 

2 - Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de Vekalet satın alma 
komisyonu11da yapılacaktır. 

3 - Şartrıamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2.3 maddelerinde ya
zılı vesikalarla birlikte ilk teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatinden 
hir saat evetine kadar komisyonn ver-
meleri lazımdır. (5193) 9406 

18 freze tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Salın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 18 adet freze tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 105.000 lira olup ilk 
teminat miktarı 6500 lirad ı r. 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat 15 de vekalet satınalma komisyo
nuda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 5 lira 25 kuruş mu
kabilinde komisyondan alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 
sayılı kanunun 2,3 lincii maddeleı inde 
yazılı vesikalarla birlikte ilk teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatin
den bir saat cvcline kadar komisyona 
vermeleri Uizımdır. (5194) 9407 

Sir adet freıe 1eıgahı ahnacal< 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miayonundan : 
1 - Bir adet büyük freze tezgfilıı 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli (17.500) lira 
olup ilk teminat miktan (1312 lira 50 
kuruştur.) 

2 - Eksiltmesi 10-2-939 cuma günü 
saat 11 de vekalet satınalma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi her gün komisyon
da görülebilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu 
nun 2,3 üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte ihale saatından bir 
saat evcline kadar ilk teminat ve tek
lif mektuplarını komisyona vermele-
ri (5195) 9408 

37 torna tezgahı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - 37 adet torna tezgahı kapalı 

zarfla eksiltmeye konulmuştur. Mu
hammen bedeli 141.683 lira olup ilk 
teminatı 8334 lira ıs kuruştur. 

2 ..- Eksiltmesi 11-2-939 cumartesi 
günü saat 12 de vekalet satınalma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi 7 lira 85 kuruş mu
~abilinde alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanu
nun 2,3 Üncü maddelerinde yazılı ve
sikalarla birlikte ilk teminat ve tek
lif mektuplarını ihale saatından bir 
saat eveline kadar komisyona verme-
leri (5796) 9409 

İki öğretmen alınacôk 
M. M. V. Hava Müsteşarlığın· 

dan: 
1 - Eskişehir hava okulunda öğret

menlik yapmak üzere üniversitenin 
fizik ve riyaziye kısımlarından iyi de
recede mezun iki öğretmen alınacak
tır. 

Taliplerin: Askerlik ödevlerini 
yapmış olmaları ve yabancı kadın ile 
evli olmamaları ve her hangi bir su
retle rnahkfım olmamış bulunma
ları ve sağlık durumlarının öğretmen

lik yapmalarına mfini olmıyacak şe· 
kilde yerinde olması ve her hangi bir 
vekalete karşı mecburi hizmetlerinin 
mevcut olmaması şarttır. 

Verilecek ücret: Yapılacak müsaba· 
ka imtihanı netiçesinc ve şimdiye ka-. 
dar geçer, devlet hizmet müdddetleri
nc ve ellerindeki vesaika göre tespit 
edilmek üzere (108 :165) lira arasında
dır. 

Taliplerin ellerindeki vcsikalariyle 
İstanbul'da Yeşilköy'de hava aktarma 
ambarı müdürlüğüne Ankara'da M. 

M. Vekfücti hava müsteşarhğı zat iş
leri şubesine, İzmir'de tayyare alayı 
komutanlığına ve Eskişehir'de hava 
okulları komutanlığına 12. 1. 939 per
şembe günü akşamına kadar müracaat 
etmeleri ve bu tarihten sonra vaki o
lacak müracaatların nazarı itibare a
lınmıyacağı, müsabaka imtihanının 

gene bu yerlerde 14. 1. 939 cumartesi 
gUnü saat onda yapılacağı ilan olu-
nur. (5311) 10001 

Demir malzeme ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Hepsinin tahmin edilen fiyatı 

1290 bin iki yüz doksan lira olan dört 
putrel, 10 (U) demiri, 100 bulon açık 
eksiltmiye konumuştur. 

2 - Eksiltmesi 16 -1-939 pazartesi 
günü saat 10 dadır. 

3 - İlk teminat 97 lira olup şartna
mesi komisyonda görülür, 

4 - Eksiltmiye gireceklerin ilk te
minat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3 mad 
delerinde yazılı belgelerle birlikte 
muayyen gün ve vakitte M. M. V. sa
tınalma komisyonunda bulunmaları. 

(5344) 10008 

Bir büyük otoklav ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Tahmin edilen fiyatı 1500 lira 

olan bir adet büyük otoklav 20 son
kanun 939 cuma günü saat 10 da açık 
eksiltme suretiyle satın alınacaktır, 

2 - llk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup şartname bedelsiz olarak Ko. da 
görülür. 

3 - Eksiltmeye girecekler kanuni 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2 ve 
3. cü maddelerinde yazılı belgeleriy
le birlikte eksiltme glin ve saatinde 
Ko. da bulunmaları. (5351) 10022 

100 adet bisiklet ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - 100 adet bisiklet kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - Bisikletlerin beher adedine 54 

lira fiyat tahmin edilmiştir. 
3 - Eksiltmesi 23. ı. 939 pazartesi 

günü saat 11 dedir. 
4 - llk teminat 405 lira olup şart

namesi komisyonda görülür ve isti
yen talipler tarafından suret çıkarıla
bilir. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin ilk 
teminat ve 2490 sayılı kanunun 2, 3, 
madde lerinde yazıh belgelerle birlik
te ihale saatinden behemeh al bir saat 
evcline kadar zarflarını M.M.V. sa
tın alma komiıyonuna vermeleri. 

(56) 10080 

Zayi - Y cnişehir Maliye şubesin
den namıma yazılan 5-1-939 tarih ve 
cilt 6741 varak 674030 numaralı buğ
day koruma makbuzunun mÜ§tcriye a
it kısmını zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan hükmü olmadığı ilan olunur. 
Ankara Çocuk sarayı caddesinde İsti-
kamet fırını Mustafa Usal 89 
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Vilayetler .................................................... 1 
Şose inşaah ilônı 

Erzurum Vilayetinden : 
1- Trabzon - İran Transit yolunun 

takriben 48 + 748 kilometre uzunlu
ğundaki (Şeyhbob - İran hududu) kıs
mının tesviye, sınai imalat ve şose in
şaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Keşif bedeli (615841) lira (88) ku
ruştur. 

2 - Eksiltme 23/2 inci kanun pazar 
tesi günü saat (15) de Erzurum'da 
Transit yolu ikinci mıntaka ba9 mü· 
dürlüğü odasında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 
r.ıüteferri evrak (30) lira (80) kuru1 
mukabilinde Karaköse'de nafıa mü
dürlüğünden ve Erzurum'da Transit 
yolu 2 inci mıntaka baş mildUrlüğUn
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin (28383.67) liralık muvakkat 
teminat vermeleri ve Erzurum valili
ğinden alınmış ehliyet vesikası gös
termeleri lazımdır Bu vesikanın is
tihsali için eksiltmenin yapılacağı 

günden en az sekiz gUn evci bir istida 
ile isteklilerin Erzurum valiliğine 

müracaatlar.ı ve istidalarına en az bir 
kalemde iki yüz bin lira kıymetinde 
nafıa inşaatı yaptığına dair işi yaptı
ran idarelerden alınoııt vesika iliştir· 
meleri muktezidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5 - İstekliler teklif mektuplarını 
ihale günü olan 23 ikincikSnun 939 pa
zartesi günü saat 14 e kadar eksiltme 
komisyonu reisliğine makbuz mukabi
linde tcaJim edeceklerdir. Postada o
lacak gecikmeler kabul edilmez. 

(9079/ 5127) 9300 

Hükümef konağı yaphnlacak 
Ord\ı Nafıa Müdürlüğünden: 

1 - 25464 lira 85 'kuruş keşifli Or
du hükümet konağı inşaatı vahidi fi. 
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at esası üzerinden eksiltmeye konul
muştur. 

Bu sene 23 bin liralık inşaat yapr-
lacaktır. 

2 - lhale 12-1-939 perşembe günü 
saat 15 de Nafıa müdürlüğü binasın
da toplanacak komisyonda yapılacak
tır. 

3 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

4 - Bu işe ait evrakı keşfiye ve 
projeler Nafıa dairesinde görülebilir. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 1909 lira 86 kuruşluk mu -
vakkat teminat vermeleri ve ihale gü 
nünden nihayet 8 gün evveline kadar 
vilayet makamına müracaatla alacak
ları ehliyet vesikasiyle 936 yılına ait 
ticaret odası vesikasını ibraz etmele
ri lazımdır. 

6 - Teklif mektuplarının 2 inci 
maddede yazılı saatten bir saat eve
line kadar makbuz mukabilinde ko -
misyona verilmesi lazımdır. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet aa
at 15 e kadar gelmiş olmaları. Aksi 
takdirde postada olan gecikmeler ka
bul edilmiyecektir. (9457-5307) 9570 

Kapah zarf usulile 

eksiltme ilônı 
Kayseri C. H. P. llyönkurul Bat

kanlığımlan : 
l - Eksiltmeye konulan iş, Kay

seri'de yapılacak Halkcvinin sathı 
zemine kadar temel hafriyatı ve in -
,aatı yapılmakta olduğu cihetle ut· 
hı zeminden itibaren binanın heyeti 
umumiyesinin inşaatı eksiltmeye ko
nulmu~tur. İnşaatın heyeti umumiyc
sinin bedeli keşfi (127149) liradır. 
Bu bedeli keşiften sathı zemine kadar 
yapılan temel hafriyat ve in§Clat ke
şifnamcdeki nispet üzerinden tenzil 
edildikten sonra geri kalan kısmın 
heyeti umumiycsi ihale edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartnameler 9C C'f

rakı saire şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
A. B) Eksiltme şartnamca.fne ek 

şartname 

B) Mukavelename projesi 
C) Bayındırlık işleri genel ııartn .. 

mesi 
D) Keşif cetveli, silsilci fiat cet;.. 

veli, metraj cetveli 
E) Proje ve sair evrak 
tstiyenler bu şartnameleri ve evra

kı saireyi Kayseri Parti Ba§kanlığın
da görebilirler. 

3 - I. İkincik!nun 939 tarihindoıt 
itibaren 30 gün müddetle eksiltmeye 
konulan bu kurağın ihalesi 30 ikinci 
kanun 939 pazartesi günü saat 11 de 
Vil!yct merkezinde llyönkurul tara. 
fından yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. -

5 - Eksiltmeye iştirAk edebilmek 
için nafıa müdürlüğünden alınmıı 
ehliyetname ile cari senenin ticaret 
odası vesikasını ibraz etmesi ve bir 
mühendis veya fen memuru istihdam 
eylemesi şarttır. 

6 - Muvakkat teminat mikı.n 
(8500) liradır. 

7 - Teklif mektupları yukarda ya
zılı gün ve saatten bir saat evveline 
kadar parti başkanlığına makbuz mu
kabilinde verilecektir. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 
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Buz nakliye kamyonu 

alınacak 
Adana Beledi~ Riyaıetinden: 

1 - Buz nakline mahsus bir adet 
buz nakliye kamyonu açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli iki bin bet 
yUz liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 187,SO li
radır ve bir gün cvel Malsandığına 
yatırılması lazımdır. 

4 - İhalesi lkincik!nunun 16 mcı 
pazartesi günü saat on beıte Beledi· 
ye encümeninde yapılacaktır. 

5 - Şartnamesi Belediye yazı it
leri müdürlüğündedir. lstiyc.nlcr ora
dan parasız alabilirler. 

6 - Taliplerin ihale günil teminat
lariylc birlikte muayyen saatte Be· 
lcdiyc encümenine müracaatları ilan 
olunur. 1005Ş 

Memleket hastanesi inşası 
Malatya Valiliğinden : 

ı.--:- 113064 lira 32 kuruş keşif be
d:lını muhtevi olup viliyet merke
zınde yaptırılmakta olan memleket 
hastanesi ikmali inşaatı 2. ı. 939 ta· 
rihinden itibaren on beş gün müddet
le ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - 16. 1. 939 tarihine rastlıyan pa· 
zartesi günü saat 15 de ihalesi yapı
lacağından teklif mektuplarının iha
leden faakal bir saat evci vilayet da
imi encümeni riyasetine tevdii ll
zımdır. 

3 - Muvakkat teminat 6903 lira 
22 kuruştur. 

4 - İsteklilerin ihaleden sekiz gün 
evci vilayet nafıa müdürlüğünden eh
liyet vesikası almaları ve ayrıca ti
caret odasından verilmiş vesika ibru: 
eylemeleri meşruttur. (42) 10077 
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Avrupa'nın 
Tuzlarına 

140 kuruşluk Meyva 
mukabil 25 kuruşa 

HASAN 

Meyva Özü 
fştihasızlık- Hazımsızlık -Şişkinlik -Bulantı -
Gaz· Sancı -Mide bozukluğu -Dil - Barsak 

ataleti · İnkıbaz -Sarılık -Safra -Karaciğer -
Sıkıntı -Sinir· Horlamak ve bütün mide ve 

barsak hastalıklarına karşı 

Hasan MEYVA ÖZÜ kullanınız 

~ 

M ide için her yemekten sonra 1-2 tatlı kaşığı yarrm bardak su içinde ve 
müshil için her sabah veya gece yatarken aç karnına 1-2 çorba kaşığı yarım 
bardak su içinde köpürterek içmelidir. HASAN MEYV A ÖZÜ meyvalar
dan ve meyvalarm özlerinden yapılmış bir hakiki sanattır. Avrupa ve bil
hassa İngiliz meyva tuzlarından daha yüksek olduğu katiyetle sabittir. 
Buna rağmen Avrupa meyva özlerinden beş misli daha ucuzdur. HASAN 
MEYV A ÖZÜ yalnız bir türlü olup şekersizdir ve çok köpürür. 7004 

Si• ~e 25 1 i 40 dört 60 sekiz 1 OQ k 
~ • D 1 li • misli • misli r • 

P 
'

.. r1· • 1 rrb· ı vakkat tem inat 150 liradır. 
ara one 1 me sıme e 1 1 2 - isteklilerin muvakkat teminat 

P T T Le Mü-düı:-lügvünden: ve kanuni vesaiki h amilen mezkur • . • vazm 
g ün ve saatte Ankara 'da P.T.T. umum 

1 - 2. 1. 939 ta ı tinde eksiltmesi Md.lüğü binasındaki satın alma ko-
mukarrer 2000 lira m hammen bedelli misyonuna müracaatları. 
beş adet paratönerl neksime tertibi

ne talip çıkmamış 1 luğundan 13. 1. 

939 tarihine müsadi f cuma günü saat 

15 de eksiltmesi yapı mak üzere on 
gün müddetle temd t edilmiştir. Mu-

3 - Şartnameler Ankara'da P.T.T. 
levazım ve lstanbul'da Kınacıyan ha
nında P.T.T. levazım ayniyat şubesi 
Md.lüklerinden parasız verilir. 

(39) 10075 

T. C. Z İ R AA T BANKASI 
Kuruluş tarihi: 1888 

rmayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 262 

Zirai \ e ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktir nlere 28.800 lira ikramiye verecek 
Ziraat Banka ıda Kumbaralı ve ihbarsız Tasanuf hesaplarında 

en az 50 lirası b Jnanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
dakı plana gore ı ramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lila 
4 500 .. 2.000 .. 

40 
l O'J 

121 

lf>O 

.. 
" .. .. 

250 
100 

50 

40 
20 

.. .. 
,, 
.. 
" 

1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

.. 

.. 
.. 
.. .. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sen e içind e 50 li
radan aşağı ditşmiyenlere ikramıye çıktığı takdird e lJo 20 
fazlasiyle verilecektir . 

Kur'alar sen,.dc 4 defa. 1 Eylül. 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
t Haziran tarihl erınde çekilecektir. 

ULUS 

v e BAGLARI 
Ba lolarda bile en ince e lbise

lerimiz altında sezilmez, her ha
reket imizi kolaylaştırıcı m ikrop
suz, tem iz ve sıhhi b ir idealdir. 
Sıhatinİ'n kıymetini tak d ir e

den her bayan umum dünya ba
yanlarının şükranla kullandıkla-
n: 

Femil ve Bağını 
Daima kullanırlar. 

7005 

Çamaşırlık bez alınacak 
J a ndarma Genel Komutanlığı Ankara Satın Alma Komisyonun-

1 - Metresine yirmi beş kuruş fiat biçilen miktarları aşağıda yazılı iki 
tertip çamaşırlık bez kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Bunlara ait şartnameler hizalarında gösterilen bedel karşılığında 
komisyondan alınabilir. 

3 - Eksilt'mesine girmek istiyenlerin hizalarında gösterilen teminat 
ve şartnamede yazılı belgeleri muhtevi teklif mektuplarını en geç eksilt
me vaktinden bir saat evel komisyona vermiş olmaları. (5335) 

Şartname 

Miktarı llk teminat bedeli 
metre 

281050 
80,000 

Lira Ku. 

4763 13 
1500 

kuruş Eksiltme gün 

351 19-1-939 perşembe 
parasız 19-1-939 perşembe 

10021 

ve saati 

10 
15 30 

Kiralık kapah 
( Pisin ) 

yüzme havuzu 
• ve gazıno 

Çocuk Esirgeme Kurumundan : 
ç;:ocuk sarayı caddesinde SUS sineması altında Çocuk 

E_~ırgeme Kurumu tarafından inşa ettirilmiş olan kapalı 
yuzme havuzu, gazino \'e müştemilatının inşaatı ikmal e
dilerek tecrübesi yapılmıştır. 20 ikincikanun 939 cu ma gü
nü saat 15 de Çocuk E sirgem e Kurumu genel merkezinde 
yapılacak açık artırma ile kiraya verilecektir . Görmek ve 
şeraiti öğrenmek istiyenlerin kurum hesap işleri direktör-
lüğüne müracaat. ebsıel---' en 

PEŞİN ve TAKSlTLE 

ODUN . KÖ MÜR 
İstasyon silo karşısında 

Yeni yakacak pazarı 
9564 

Ankara Ticaret ve Sana }i 0 -
t 1 ası Riyasetinden : 

Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı 
tacirlerin her sene ücreti kaydiyeyi 
tesviye ederek tecdidi kayıt yaptırma
ları ahkamı kanuniye iktizasındandır. 

Kayıt muamelesine 1-1-939 tarihinden 
itibaren başlanmış bulunduğundan a
lakadarların kanuni müddet zarflılda 
odaya müracaatla kayıt muamelelerini 
ifa ettirmeleri lüzumu iliin olunur. 26 

. 

7 - 1 - 1939 

Diş Doktoru diyor ki • • 

.. lyi bir diş macununda, diş etlerine muzH' 
tesirleri oJmıyan antiseptik bir madde bulun· 
malı. Asıl dişleri temizleyici madde, mineleri 
sxyırmıyacak şekilde hazırlanmış olmalı. İçin

de bamız olmadıktan başka ağızdaki hiimızlan 
temizlemek üzere kalevi maddeler ihtiva et· 
meli ve nihayet koku ve lezzeti nefis olma-
lıdır.,, 

işte Radyo/in Budur ! 
Sabah . öğle ve akşam yemeklerinden sonra 

R A D Y O L İ N Kullanınız 
7005-

TÜRK HAVA KURUMU 
26 cı Tertip 

BÜYÜK PİYANGOSU 

Üçüncü keşide 11 Son.kônun 939 dadır 

Büyük ikramiye 50.000 l i radır. 
Bundan başka : 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye

lerle (20.000 ve 10.000) liralık iki a d et mükafat vardır ... 

Yeni tertipten bir bilet alarak iştirak etmeyi ihma l et
meyinz. Siz de piyangonun mesut ve bahtiyarları arasına 
girmiş olursunuz .•• 

.:!.11111111111111111111 SÜMER BANK llllllllllllllllllll!:. ------------
-------------------------

---
ll~ .. l.:.cilc omuk İ nl in i v a n-L: .. ""~,..,,,..--'- ~ -Fabrika ları Müessesesinden : ~ 

Pamuk İpliği satışı 
Kayseri Bez Fabrikası malr 12 No Paketi 415 

16 " " 480 

Nazilli Basma Fabrikası malı 24 
Ereğli Bez Fabrikasr malı 

10 balyalık siparişler için 

15 " " " 
25 
50 

,, 

" 

,, .. .. 

24 
.. 
., 
.. 
., 

" 
" 

" 
" 
" ., 
,, 
.. 

580 

580 

575 
570 
565 
560 

kuruş 

.. 
.. 
" .. 
.. 
" 
" 

--------------------------------
;; Fiatlarla fabrikada teslim şartile satılmaktadır. İplik müstehlikle- § 
:= rinin yukarda yazılı fabrikalara gönderecekleri bedelleri mukabilin- = 
§§ de ihtiyaçları nispetinde iplik siparişi verecekleri ve 24 numaradan § 
:= ince ve muhtelif maksatlara yarıyabilecek pamuk ipliği müstehlik-= 
= }erinin de ihtiyaçlarını gene aynı şartlarla yalnız Ereğli fabrika- =: 
§ sına sipariş edebilecekleri ilan olunur. 7000 = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlll~ 

ŞEHiR LOKANTASI 
Her cümartesi akşamı Dine Dansan 

masalar1nızın evelden tedarik edilmesi 

rica olunur. • 
J. KARPİÇ 

B~~;~ii~ek~iı~~~!nd~::e~;t. : ~fil il l l il 111111111111 llf l l llll lllfl l l lllll l l l il l l l IJlll l l l llll l IJll l l l l lll l l l IJll 111111111 l lll l l l l l l il l l l lll l l l il l l llllİ il~ 
E_ {3-7) e kadar 9492 : := = 
---
-.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

ULU S - 19. uncu yıl. - No: 6263 

İmtiyaz sahibi 
Nure ttin K amil SUNER 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
ULUS Basımevi ANKARA 

Matbaa Müdürü: Ali Rıza BASKAN 
~ ~ 

- -----------------------------------------------

Yeni 
BU GÜN BU GECE 
YARALI KARTAL 

Baş Rollerde 
Sinema ilemınin büyük sanatkarı 

Clark Gable - Myrna Loy 
Spencer Tr.acy 

Taralrndan temsil edilen aşki, 
hissi olduğu kadar heyecanlı 

mükemmel bir eser 

İlaveten 
PARAMUNT JURNAL 

SEANSLAR 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

Öğleden sonra 
14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21 de 

SİNEMALAR 
Halk 

BU GÜN BU GECE 
ÜÇ AHBAP ÇAVUŞLAR 

H AYDUTLAR ARASINDA 
( Türkçe sözlü komedi ) 

Gününü tam bir neşe içinde 
geçirmek istiyenlere bulunmaz 

bir fırsat 
İlave olarak 

FOX JURNAL 
-- -- - --------

SEANSLAR 
10 ve 12 de Ucuz Halk Matineleri 

Öğleden sonra 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece 21 de 

Sus 
BU GÜN GÜNDÜZ 

14 mat inelerinden itibaren 
KIR ÇİÇEôl 
Baş Rolde 

Beyaz perdenin s ev imli küçük yıldıu 
SHİRLEY TEMPLE 

Sabahleyin 10 ve 12 Ucuz Halk 
matinelerinde 

DEU GENCLİK 
Raı; Rollerde 

-----------
---
----
--

Robert Tay)or - Mauren O'Sullivan -
J,ionel Barrymor = 
~EANSLAR --
Ö P.leden eve! 

10 ve 12 de Ucu?. Halk Matineleri 
Öğleden sonra : 14-16-18 gece 20.30 da 

---
- -
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;:: 


