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10 lLKKANUN 1935 SALI 

Yaban~ı 

muharrirler 
Avrupalı devlet adamı ve politikacı 

'1ııyata atılırken, memleketinin genel 
menfaatleri hakkındaki bilgilerini te

melleştirdikten sonra, gerek bu genel 
menfaatlerin gerekes kendisinin için· 
tl.e bulunduğu partiye dokunur me~
faatlerin güdülmesi ve korunması 1

• 

ıini mevcud "tradition" ve mevcud 
" routine" e göre takib eder. Bu ise, 
kendiliğinden ağır ağır yürümekte 0

• 

fon bir gövdeye sarılarak onu azıcık 
daha ileı·iye itmekten ibaret kalır. 

·· · ·ı ekte· Fı·ansanın dış sıyasasını yuru m . 
k i "'tradition" yahud lngilteredekı 
. . . . . l nı gözden ka· 
4çı partısının amaç arı 

k k · " 1 · ,, kadar esas· çırmama ta ı rou ıne o . . . 
laşmcş, o hadar belli, o kadar bellı ıstı· 
kametli işlerdir ki, lngilterede yahud 
Fı·ansada, sıyasa hayatına atılan genç 

· · tunu bul-fakat olgun adam ıçın, yo 

malr güç değildir. . 
Öyle ki, avrnpalı devlet adamı ıle 

aurupalı politikacıya, dünyada olup 
6iten yeni şeylerle kolay nüfıı~ ed~-

. . B . l r ve yenı hadı-
rtıezscnu:. u yenı şey e 
se fer, "tradition" ilt: "routine" in 
ciörtyolağızlarına sokulmadıkça, ora
da "seyrüsefer memurluğu yapan 

" d ·ı politikacı-avrupalı devlet a amı ı e 
.. .. a•lcır Ve çarptık· 

rıın gozune çarpam ,.. · . 
k ve flegmatık 

la.rı zaman da, onun ısa 

kol işaretine göre, yollarına d~vam 
d l M • ki Jörtyolagz.ına 

e er er. eger ı "bl ' 
l ·· l uslu tertı ı gelen bu kuvvet er oy e • .. 

ve alışılmış cinsten olmasın ve seyru-
f • · gög-üsleme 

şefer memuru e enaıye 

k . · ı O•aman avru-çarpara onu devırsın. ,.. , 
·ı ['tikacıları· 

palı devlet adamları e po 1 
• • ,, 

.. l . d .. l ve "tradıtıon nrn goz. erı ort açı ır _. 
. . ,, . d ,,. çıkmak Jegıl 
ıle "routıne ın ışın .. 

k l • gelir. Lloyd 
artık fırlama a.zım 

Geor.,e'un başına geldiği gibi. . 
o • • • ııler Fakat avrupalı muharnr ıçın, 

v . • • • k · vıırddaşlarc 
böyle degıldır. O, ote 1 ~- ., •• • 

kadar "tradition" ve ''roııtine lıole~ı 
~ ··ıd· Go···ü daha açıktır. Kıılagı 
me111 ır. .- . l k · 
d«ha deliktir ve kalemi daha ı§ e tır. 

. . . k . alı memleket-Bunun ıçındır ı, avrup . 
lere hakikat ile hak, söz. halınde, ça· 

buk girer. . . 
Gerçi gcuete, kitap ue fıkır _aı~: 

nmda da, bir "tradition" ve "rout~n~ 
• F J Lotı ıle 

vardır. Mesela ransa a, 
kl • dan uz.un 

F aı·rere'in açtı arı çıgır ' 
. . h . d .. arı çıkama· 

yıllar hıç bır mu arrır 1:r 
, · olitika ala· 

mıştır. Fakat bu statız.m, P •
1 

d ld • kadar esaslı ve sag am 
nın a o ugu ve 
el • ·ıd· Ç .. ku·· fikir menfaatten , egı ır. un • 

f
.k . L •• k n·• menfaot hesap· 
ı ır Konstru syo .. 

h ·ı ve hayatın 
la,-ından çok da a ası . 

d h akın ışler
hakilıi ihtiyaçlarına " a Y 

d ir. k " 
itte bundan dolayı olacak ı, son 

k · · hakkında, %amanlarda memle etımız . 
. ·Jti bir neşrı· 

A vr·upada, genış ue çeşı 
k d Bunu yarın 

yat gö:z.e çarpma ta ır. 

anlatacağız.. 
Burhan BELGE 

Gümrük ve İnhisarlar ba
kanlığının yeni müfettiş 

muavinleri 
G .. ·· k İnhisarlar Bakanlığı· 

umru ve • ı·~· 
··f ta· muavın agt 

nm açmıı olduğu ınu e J • • 
.. . · istekh gır· musabaka ımtıhanına on 

· • • tihanı ka· mi,tir. Bunlardan tahnrı ım . • 
· lan şıfahı :za.nan altısının ayrıca yapı 

• .h I d· BB Tarık E· ımtı an arı sonucun .. · .. .. 
. A kkan Lutfu renman Kemalettın rı • 

Ciit·büz' Mahmut Şevket Bulgu, Yu-

suf Şiriİ adındaki bet istekti rnuvaf 

K !arın asker· 
fak olmu,lardır. a:ıanan 

tikle hiç bir alakası yoktur. 

ÇA(;RJJ,,AR 
Jf. Parti grup milli emlak ko

misyonu bugün saat 10 da topla-

nacaktır. 
Jı: Kamutay hariciye encümeni 

huaün saat 16 da toplanacaktır. 
~ . 

·· enı Jı: Kamutay maliye encum 
bugün saat 16 da toplana.caktır. 

1: Kamutay memurin .kanu~~ 
muvakkat encümeni çarşamba. gu
n ü umumi heyet iştimaından son
.-a toplanacaktır . 

:;: Dahiliye ve Maliye en~üme~
lerinden mürekkeb muhteht encu
men (10.12.1935) salı günü eabah 
sa~t (10) da toplanacaktır. 

ULUS SAYfFA 

.. 
HABERLER Dil hakkında iÇ 

------------~-------,---... ----------------------------------------------------------... 
Etimolojik ve Morfolojik 

XI inci Anket iST ANBUL TELEFONLARI 
..,._,..., .. ""-...... . .... 

B l(ahirof sehri . ' 
mize geliyor 

İstanbul, 9 - Sovyet Şuraları Baş· 
kırıstan cumuriyeti icra komjtesi r•· 
isi ve Sovyet birliği icra komitesi re· 
islik divanı azasından Kahirof Eftal 
bir iki gündür htanbuldadır ve Sov· 
yet konsoloshanesinin misafiridir. Ka
hirof birkaç güne kadar Ankaraya ge

lecek ve dönüşte Parise gidecektir. 
Kendisi, aynı zamanda muharrir olan 
Kahirofun makale ve şiirlerinden baş
ka 77 eseri çıkmııtır. Ve kısmen fran· 
sızca ve diğer Avrupa dillerine çev-

rilmi~tir. 

Üç hiıı göçmen 
geliyor 

htanbuf, 9 - Cumuriyet vapuru 
ile 3 bin muhacir bugün ~östenceden 
hareket etti. Yarın sabah lstanbula 
geliyorlar. Muhacirler Önce karantine 
için Tuzlaya sonra m~vakkat iskan 
için lzmite giçlec~kler~ır. Bunları Kı
zılay besliyecektır. Vılayette bunları 
yerleştirmek iı;.in tedbirler ahnmı~trr. 

İstanbul limaninin ıslahı 
fstanbul, 9 - Burada alınan ha · 

berlere göre İstanbul limanının ısJalu 
ve liman işlerinin birlel}tirilmesi ve i
şin basitleştirilmesi şeklinde olacak
tır. Bu takdirde dağınık bir halde 
bulunan liman ve rıhtım teŞekkülleı-i 
kısmen birlettirilecek, lüzumsuz olan· 
lar da kaldırılacaktTr. 

Denizyollarında 

eksilmeler 
lstanbul, 9 - Son defa açığa çıka· 

rılan vapurlarla deniz yolları idare
sinin vapur1arından 1432 ton eksil-

miştir. 

Şehirler arasında yeni 
telef on hatları 

İstanbul, 9 - Şehirler arası tele
fon şebekesinin cenup hududlarımıza 
kadar uzatdması için tertibat alındt· 
ğı ve yakmda Ankara - Adana hattı
nın açılacağı, Karadeniz şehirleri için 
de ha:ıırlıklar yapddıgı liaber verili
yor. Bu habeı·ler arasında Adana ü
zerinden Suriye şehirlerile telefon mü· 
nasebatının başlıyacağı da vardır. 

B. Vagner kalıyor . 
lstanbul, 9 - Belediye fen müıa· 

viri B. Vagner'in mukavelesi iki yd 

daha uzatılmıştır. B. Vagner Atina 

belediyesinin bir konferans için yaptı

ğı daveti kabul etmiştir. Bugünlerde 

Atinaya gidecektir. 

Bir adam yandı 
İstanbul, 9 - Bu sabah Beyoğlun· 

da Yenişehir caddesinde Kiryakonun 
dükkanmdan yangın çıkmış ve bu 
dükkanda sarhoş olarak bulunan ve 
ayılamıyan 63 yaımda kiryako yan-

mıştır. 

Bir kadın cesedi 
htanbul, 9 - Bugün Kasmıpafa 

_ deresi ağzında boynundan iple bo· 
ğu)mu~ olduğu halde Sah adında bir 

kadın bulunınuftur. 

* Talebe birliği idare heyeti seçimi 
bitti. Netice yarın belli olacaktn·. 

(' Yunanistanın kereste ithalini mÜ· 
saadeyle yapacağı haber veriliyor. 

* Çenberlitaflll üzerinde bir iki u

fak taş yerinden oynamış ve bir kaza

ya meydan verilmemek uzere tedbir 

alınmıştır. 

Divanı muhasebat 
sökreter tikleri 

Ayın 16 sınaa divanı muhasebatta 

4 açık sökreterlik için lise mezunlar• 
arasında bir imtihan açılacaktır. 

CELAL BAYAR 
Antrasit fabrikasını 

bugün açıyor 
(Başı 1. inci sayfad") 

torlarla vapura kadar giderek misa· 
firleri aldıJar. iskelede polis ve jan
darma kıtası, mızıka, okullar, hiikü
met ileri gelenleri, partililer, halkevi 
izcileri tarafından heyecl\nla g österi· 
!erle karşılandılar. Zon ı?uldak baş

tanbaşa bayraklarla donl\tılmış ve 
her taraf elektrikle aydınlatılmıştır 

Bakan halkı ~elamlıvarak hükü
met konağına gitmiş, orada kabul n~s· 

mi yapılmış, partiyi, belediyeyi :.riva
ret etmiştir. 

8. Celal Bayar otomobille b.tşlan

başa donanan antrasit fabrikasının 
kurulduğu üzülmez maden mınıak,,. 

sına gitmiş ve f.:ıbrikanın kurulduı? u 

yerde kendisini karşılıyan muntazam 
giyinmiş mavi elbiseli amele grupla · 
rını selamlamıştır. 

Fabrika yarın (bugün) saat 10.30 
da B. Celal Bayarın söyJe,,·ile açda· 
caktır. Türkiş sosyetesi umum direl< 
törü B. Esad, mebus A 1 tıok söz söyl ı . 
yeceklerdir. 

l(ızılayııı yılhaşı 
l)alo~u 

Kızılay cemıyeti Ankara merkt>zİ 

tarafından yılbaı,1ında ''erilecek olan 
baloda çalmak Üzere ça ğırılan \'e 
Prof. Kellerman'ın idaresinde bulu
nan yedi ki~ilik Çigan orkestrası da
ha Önce, gene Kızılay menfaatine iki 
konser vereceginden. önümüzdeki cu
ma günü şehrimize gelmiş bulunacak
hr. Pette ve Biikre§ radyolarında din
lediğimiz İçin yabancuu olmadığımız 

bu heyette bulunan madam Yanda 
Vilkovska da ayrıca şarkılar soyliye
cektir. 

Şehrimizdeki 

galatasarayl rlar 
Galatasaray · Güneş maçı dolayı. 

siyle t«>hrimizde bulunan calato<ıa

raylılardan aldığımız mektubu aynen 
ya:.ı:ıyoı·u:z; : 

Ankaradıı bulı..ın:\n ~alatasaraylı · 

lar, müessif bir "POr hadisesini ''e!'ıle 

ittihaz ederek bır lstanhul ga zete~ı · 
nin, kuruluşundanberi ınemleket ha
yatının her alanındaki hizmetleri her 
kesçe tanınmış bulunan Gl\latasarav 
lisesinin manevi şahsiyetin.. vaplığ• 

hücumu nefretle karşılar ve münase 
betsiz ve yersiz olan bu çirkin isnat
ları efkarı umumiye karsısında şid· 

detle protesto ederler. 

Ankara halkevini n 

faydalı çalışmaları 
Ankara Haikevi köycüJeı· koınıtp, j 

tarafından geçen pazar akşamı k(iylüle· 
rin toplu bulunduğu 1 tfaıye meydanın

dalci Yozgadlı Mehmedin kah v~~in<if.: 

köylünün anlıyabileceği bir ı.lille firengi 
ve belsoğukluğu hakkında oğüdler ve • 
rilmiş ve bu öğ:irller ' e n ;;onra seyyar ~ 

nema ile de ,bu hastalıkların seyri gö~ 
terilmiştir. Kahvedeki 250 yi geçkin 
köylü bu öğüdleri dinlemiş ve giden 
doktorlara da sorgular sorarak karşılık 
lı konuşmalar yapmışlardır. 

Konferans 
Halkevi Başkanlığından: 
Güzel sanatlar ~ubesinin hazırla

dığı konferanslardan ikincisi 12.12. 
1935 perşembe günü saat 4.50 de bal
kevi salonunda verilecektir. Mevzuu 
(Modern sanat) olan bu konferanar 
Bay reasam Nurullah Berk verecek· 

tir. 
Bu sanat toplantısına yüksek tah

sil gençliği, okullar, sanatı ~even]er, 

herkes davet1idir1er. 

r-;;:;;ibii~ı:"~~·~:-k·~;~lı;:°" 
. şunun yıldönümünü yarınki çar· 
şamba gunune rastlayan 11 ilk
kanun 1935 tarihinde AnkarRpa· 
lasta, saat 19 da kutlayacağından 
Ankarada bulunan arkadaşların 

-~::.~.~: .. :~=.:'.::: ... ::: ... :~J 

HALl(EVlNDE 
Dünkü konferans 

Hukuk ilmini yayma kurumunun 
tertib ettiği konferanslardan "Adli 
trbbın hukuk alanında rolü" adJı ikin· 
cİ konferans Ankara adli tabibi prt\· 
fesör B. Fahri Ecevid tartl fından ve

rilmiştir·. 

Prafe'.'>Ör kı 11 .. c a adli tıbbın <"., 7 a hu

kuku ile olan yakın alakflılından h"h 
:.ettikten sonra adli tıbbın medeni hn 
kuk itlanında gebeliğin ve babl\lığın 

tayinindeki rolü Ü-ıerimlf' durmuş v,. 
gebeli~in l<lyinj için şimdiyt> luuhır 

ortaya sürülen na:zariyelf'rİrı mııha · 

sabe~ini yaptıktarı !'onra en ~on hu

lunan ve gebe denen kadının idrarı · 

nın dişi fare ve bilhas:." tıws11nlara 

zerki usulünden bahsetmi~tiı . Ru • · 
meliyeden .sonra bu hayvanlıırın vu 
murtalıkları Üzerinde müşahedP ,.,..i 
lectk ıebeddülün doktor!'! hiiküm ver 
dirtece k kadar kati olduğunu söyle· 
dikten sonra babalıi!m tesbitinde de 
kan muayenesinin vanılma7 hir kıstAı;. 
olduğunu birçok ilmi t ecrübeleı il' ciR 
yanarak göstermiş. t.-zini pı·ojeksi 

yonla ela İzah etmiştir . 

Konferi\ns pek çok illlkıs\i\nmıştır . 

Osmanlr Bankasının 
muameleleri 

Osmanlı bankasının banka mua

melelerile İl !! ili evrak ve ~enedlerine 

mezkür bankanın mukavelesi muci

bince damga ve tayyare pnlu yapıs· 

tırılmaması Finans bakanlı<?ınca •la

kalrlara bildirilmiştir. 

I - f;i>z. 
:! -Göı· 
.1- Kör 
4-Kor 
.') - Giir 

1) Yukardaki kelimelerin '"' ve 
asıl kökleri nelerdir'! 

JJ) Bu kelimeler nıuu) tetekkül 
etmişlerdir? 

Jlf) Bu kelimeler i leş.k il et.mele: 
için köke- ili.ve olunan ekler 
nelerd;ı ve eklerin her biri· 
niıı mana ve farkları bakı
mından rolleri ne olmuıtur? 

JV) Bu araştırma neticeıinde: 
A - Türk dili kökleri ve 
B - Türk dili ekleri, ve, ' 
C · Türk sözlerinin tetekkü

lü hakkında bir kaide çı
karmak ınümkun müdür? 

Yukardaki on birinci Jil anke
timize okurlarımıun 1Jereceklerf 
cevablar, gazpfemiz yazı ifleri J;.· 
rektörlüğüne göndermP-lerini rica 
Pderiz. Şimdiye kadar alJığum.ı; 
cevabları sıra•ile koyduğumur. gi. 
bi burıdan böyle Je koyacağı%. 

Halkevinde lisan 
kurs lan 

Ankara Halkevi hallı: denaneleri, H. 
sarı lcurslan komiteıinden : 

" Evimi,de açıLu:•k olao h·anıl&al, 
ingili.,,ce ve almanca kuralanna talebe 
kaydr df'vam t'ltmff:tedir. Bu tiqnlan 
ilerletmek isteğinde bulunan Bayan ve 
Bayların her 2ün akşamları .. at 17 ili 
18 araa'"da evimiz ıekrelerlİpM nriira· 
caatlar1 ... 

''Atlı Spor Kulübü bir Ankara ,, 
Turu müsaJ1akası hazırladı 

Türkiye Atlı spor kulübü ayın on 
be§İne r.utlayan pa:ıar ı:ıinü için 
··Ankara turu°' İı;mini verdiği bir al'n

za bimsi 111usabaknaı hazırlamıştır. 

Mi.ı~abakayd g irme tartl~rı şudur: 
1 - "Ankara Turu" mü~abak.ıuı 

her ırka ve her cin:>e mensup ve ht"r 
yaştaki atlaıa mah .. u l'tur. 

Bu müsabakaya biri Bayan diğeri 
Bay olmak uzeıre çift olarak wiı-ilebi 

lir. Tek atlı, musabakaya gireme;,:. 
2 - Müsabıklar ııaat onda kulu. 

bün m"nejinde Ma bınmiş nldııklart 

halde hazır bulunacaklardır 

3 - Müsabakanın birinci kı:.mı, 

binicilerin bır manej ımtihanı ıle baş 
l ıvacaktır. lı1tenecek hareketler şun· 

!ardır: adeta. &uratli ve dotrnal yii 
rÜyÜ§Ü, çark. geriye çark, durmak, üç 
adım ~eri yürümek. Bu ml\nej imtİ · 

hanında alınacak notlar bütün müsa
bakanın neticesi Üzerine müessir O · 

lacaktır. Manej imtihanında orta de· 
receyi ka:ı:anamıyanlar aJ"a7:İ binişine 
giremiyeceklerdir. 

4 - Eraz1 binişi takrib~n 2!i kilo
metrelik bir saha üzerinde yapılacl\k · 

tır. Bu mesafe asgari bir buçuk, aza
mi iki saat :ı:arfmda katedilecektir. 
Asgari müddetten evel bitirenlerin 
lehine hic bir kazanç kaydedilmiye-

cektir. Azami müddeti ıı:eçireoler mÜ· 
sıtbakalardan ihraç ~olderdir. 

S - Erazi biniti kulüp manejinde 
baılar ve gene aynı yerde biter. 

6 - Arazi biniıini bitiren her Pf• 
tin ati arı. maneje muvasalatlarmı mü. 
teakip kondisyon ve aıhi vaziyeti bir 
komiııyon tarafından muayene edile
cek ve bunun neticesinde alman not• 
IAr bütün neticeler Ü7t"rİne müe11ir o
lacaktır. 

7 - Müsabıklar onar dakika f .. ,. 
lıııı ile hareket edeceklerdir. 

8 - Her harekelC9 (Manej. arazi 
binişi, atluın kondiayonu ) fU kıy
metler verilmiştir : MAnej 3. arazi 4. 
lrnndiııvon 3. 

9 - Angajman para iledir. Her 
çift beli liradrr. Bu par11 uaırajmaa 

İ~tendiğ-i gün pe~in olarJllk verilmeli
dir. 

10 - Mükafatlar : Birinciden dör
di1ncüye kadar olan Bayan ve Baylar. 
ayrr ayrr birer batıra verilect'lktir. 

1 l - Spor heyeti müsabakayı İm· 
kins17 görürse hunu tehir etmek halı· 
lunr muhafaza eder. 

12 - Mükafatlar 15.12. 1935 P•
'lar günü akşamı saat 21 de Ankara
pAlaııta yapılacak amikal aktam ye· 
meği aonunda dağıblacaktır. 

Atlısporun gezintilerinden birinde. 



SAYIFA4 

lNGİLİZ DONANMASI 
mira! Lorcl BPtİ İngiliz •1011 anma ... lıakkırnla hir ) azı ) az

mı~tır. Dün a~ılan clt·niz kon ft·ra n ... ı ıloht) ı"'i) lı· hu ) azırım tı·n·ı·
mecoini koyu~ o ruz: 

Jngiliz hükümetinin, İngiliz donan• 
masından bahsederken "müdafaa aİs· 
temimizi zamanın ihtiyaçlarına uy
gun gelecek tarzda kutmak" İstedi· 
ğini kaydetmesi ingillz donanması 

için neyi ifade eder? 

Bir harb olunca donanmamızın &1a· 
~len, hem kendi gemilerimi::ı; ile httm 
de mütteFiklerimi%in gemileri tehlike
Yİs olarak seyirlerini yapabilecek, bu-

-
,,. T ıeu '" 

-~-

ratleri çok dÜ§Ük gemilerdir. 
"Donanmanın gözü" diye kabul 

edilmesi İcab eden hava silahının, e· 
hemmiyeti gün • geçtikçe büyüdüğü 
bir devirde, elimizde yalnız aekiz ta
ne tayyare ana &emimiz vardır. 

Küçük gemilerimizi teşkil eden 
parkımızda, kılavuz botları da katıl· 
mak suretiyle, 161 destroyer, ayrıca 
26 tanesi tezgahta bulunuyor, tezg 

.. 

Jngiliz donanma•ının belhttmikleri: Hood, Qudn Elizabeth Ramillies .. 

na kor§ı düfm'm gemilerine ,efer 
yaptırmıyacalı aureUc Jeni::llerde ha
ltimiycti güven altma alıp bu hakimi
yeti horumahbr. 

Bu hakimiyet bir defa elde edil. 
dimi, ki bu da ya bir deniz harbından 
yahut da ba§ka suretle yapılır, gerek 
bizim gerekse müttefiklerimizin 
denizatırı irtibatları, gıda, ham mad
de ve cephane nakliyatı hiç bir arı
zaya uğramadan yürüyüp gidebile· 
cektir. Böyle olunca da, ordumuz, ha· 
~·a kuvvetlerimiz, stratejik sebeblerin 
lüzum gösterdiği her yere gönderile
hilecehtir. Bunu yaparken, düşmanla 
nmıza karşı elimizde öyle bir silah 
bulunmu§ olacaktır ki, bu silah za
manla onun mukavemet kabiliyetini 
za)•ıflatacak ve en sonra onu sulh ar
kasında kotturacaktır. 

itte bunun için harbta, denizlere 
hakim olmak, ulusumuzun ve dünya
ya yayılmı§ olan İmparatorluğumu· 

:ıun varlığı bakımından hayatiğ bir 
meseledir. Her türlü kollektif emni
yet paktında ve ister ekonomik ister
se süet olsun, zecri tedbirlerle barı§ı 

koruyacak olan tekmil hareketlerde 
düşmana kar§ı kullanılacak en esas
lı ve tesirli unsur, denizlere hakim 
olmaktır. 

Bundan dolayı, hiç bir kabine do· 
nanmanın, her şeyi gölgede bırakan 
bu rolüne müdahalede bulunulması· 
na katlanamaz; bu böyle olmakla be
raber, donanmamızın, bu rolü haki
katte ne derece tatbik edecek mevki· 
de olduğu hakkında tereddüdler ızhar 
edilmektedir. 

Esaslı bir kurulu~ zaruri bir hal 
almı§tır. Böyle bir kuruluş için ne gİ· 
hi metalibat yerine getirilmelidir? 

Bir donanma, muharebe filosu, 
lrruvazör filosu ve daha küçük ölçü
de olan birçok üniteler olmak üzere. 
üç unsurdan terekküp etmektedir. Bi
zim muharebe filomuz ise, 12 muha
rebe zırhlısı, üç muharebe kruvazörü 
•e harb halinde tabiatiyle bunlara 
katılan daha küçük ölçüde bir mik
dar kruvazÖl'.1 destroyer ve tayyare a
na gemilerinden ibarettir. Bu 15 mu
lıarebe gemisinden yalnız üçü harb· 
tan sonra yapılmı§tır. Muharebe fi. 
losu ünitelerinin yalnız pek azı, tor· 
pido ve tayyare hücumlarına karşı bir 
parça daha mukavemetli bir kabili· 
Jet gösterebilecek tarzda tadil~ uğ
ramı§trr. 

Kruvazörlerimiz, her cinaten 51 
parça zırhlıdan terekküp etmekte o· 
lop bunlara ayrıca tezgahta olan 10 
parça gemi katılacaktır. Bu 51 kru
Ya:r.örün hemen yansı harb yıllarm

dan kalma ve dolayısiyle 15 yıllık es· 
ili, z»-hı zayıf, yeter ölçüde silahı ol
mıvan ve bugünkü icablara göre sü-

ta olup ilerde katılacak olan dokuz 
tane ile birlikte 51 denizaltı gemiıi 

bulunuyor. Burada da deatroyerlerin 
hemen yarı!ı büyük harb zamanm
dan kalma §eylerdir. Hemen hemen 
bunların 40 parçası 760 ile 905 ton 
arasında eski gemilerdir. 

Yeni yapılacak gemiler ve herhan
gi bir harb takdirindeki zayiat için 
hesab edilen 60.000 ki§ilik yedeği de 
katılmak auretiyle bütün bu muhte

lif cinsten gemilerin 91 ,000 kiıtiye ihti -
yacı vardır. 

1914 yılında vaziyctimizde bir 
kartılaştrrma gösteriyor ki, harb bat
langıcındaki 69 muharebe zırhhsına 
karşı 15, 108 kruvazöre karşı 57, 
216 destroyer'e karşı 161, 74 deniz
altı gemisine karşı yalnız 51 tane ge· 
mimiz var. Bütün gemi tiplerinin to
najı, 1914 de iki milyon olduğu hal
de, şimdi elimizde bunun yarısı bu
lunuyor. Vazife batında ve yedek ef
rad 300,000 kiti iken bugün bu sayı 
150,000 kişiye düşmÜ§ bulunuyor. 

Deniz tayyare kuvvetlerinin de 
durumu aynrd1T. Tekmil deniz tayya

re kuvvetleri 13 filodan ibarettir ki, 
bu kuvvetler bu vaziyetleriyle bütün 
kürre üzerinde vazifelerini yapmak 
zorundadırlar. 

Cebelüttarık ve Maltanın sahil tah
kimatı da, şimdi her an beklenilmek
te olan taarruza kaa'§ı kafi derecede 
güven verecek bir durumda değildir. 

Uzak Şarkta Singapur Üssü biti
rilmedikçe. bu küre üzerinde cl" 

tarafa yaydmı~ olan menfaatlerimizi 
müessir bir surette müdafaa edecek 
vasıtamız yoktur. 

Bütün bunlar, donanmanın, en 
ön planda duran bu müdafaa silahı
mızın büyümesinin ne kadar ehemi
yetli olduğunu göstermektedir. 

F&kat bu İ§ nasıl yapılmalıdır? 

Her şeyden önce deniz stratejisi bü~
yesinin temeli olan muharebe filosu 
kuvvetlendirilmelidir. Bu filo, biç bir 
dütmanın yenemiyeccği derecede 
kuvvetli ve hatta o kadar kudretli ol
malıdır ki, hiç bir düşman kendinde, 
onunla harba gİrİ§mek cesaretini gö
rememelidir. 

Kntılmıf olduğumuz donanma and
lapnaları dolayısiyle, muharebe zırh
hlarımızın sayısını §İmdilik yükselte
meyiz; ancak, elimizde bulunanların 
yap smı değiıtirir veya kadromuzdan 
çıkararak yerine yenisini yapabilirız. 

Hiç değilse, 12 muharebe zırhlımızm 
en yaılı bq tanesi ve yirmi yafm· 
dan daha yaoh olan üç harb kruvazö
rümilz böyle bir dava için olgun bir 
haldedirler. Eğer önümüzdeki donan· 
ma konferansında herhangi bir anlaş
ma elde edilemiyecek olursa, muha
rebe zırhlısı ln~aat programınrn g"e• 

ULUS 

Yabancı gazete rde o 
Yunaııi~tandaki sıva~a 

Yunan kıralı Jorj, dediğini tuttu. 
Muzaffer kıralcıların daveti Üzerine 
memleketine dönmeyi kabul eden kı
ral, kendi dileğinin ''mazinin bütün 
hidiıeelri Üzerine bir perde çekmek,. 
olduğunu açıkça söylemişti. Faleron'a 
geldiği zamanda yunan milletine nef
rettiği bir bildiriğde herkese müsavat 
ve adalet dağıtacağını ve milleti bir
leşerek ilk :zamanlarda olduğu gibi 
bahtiyar gormek İstediğini bildirmiş
ti. 

ihtimal ki aralarında general Kon· 
dilis ile bir takım eski kıralcılar bu
lunan kıral müttefikleri bütün bu SÖz· 
leri, böyle vaziyetlerde wylenmesi 
adet olan sözlerden saymışlardı. 

Kıral daha sarayına varır varmaz 
Yunanistanda sıyasal bir buhran baş
gÖsterdi. Kıral taraftarı olduğunu 

ilan edenler ikiye bölündüler. 
Bunlardan bir kısmı, rakiblerini 

askeri bir nümayişle parlamentodan 
sürüp çıkaran ve yaptırdığı plebisit
le kıralrn gelmesini sağlıyan, yeni
den kırallık taraftarlığına geçmİf o
lan general Kondilis'in önderliği al
tında idi. Bu general meclisin dağıtıl· 
maııoı, genel seçim yapılıncıya kadar 
süken ve asayişi muhafaza edebil· 
mek için kuvvetli bir hükümet kurul· 
maşmı ve umumi af listesinden v ... 
nizelos'la general Plastiras'rn çıkarıl
masını istiyordu. 

Onun rakibi, kendi halk pArtisi, 
general Kondilis tarafından zorlanın
cıya kadar parlamentoda çoğunluğu 
elinde bulunduran Çaldari5, parla
mentonun dağıtılma5ına ve genel bir 
seçime muhalefet ve kendi ba§kanlığı 
altında bir kabine teşkilini teklif et
mitti. 

Bereket versin, kıralın genel ~eçim 
ve umumi af hakkmdaki dilekleri 
yunan vatandaşlarının çoğunlu~u ta· 

rafından kabul edilmiştir. General 
Papogos'un ve yuksek rütbeli zabit· 
!erin, verdikleri teminat Üzerine or-

ni§letilmesi tabiatiyle istenmi~ ola· 

cakhr. 
Kruvazörlerimİ7. de kendilerine 

verilmiş. olan işlere yetecek vaziyet
te değildirler. Kruvazör filomuz, harh 
takdirinde, muharebe filosunun ke§if 
kuvvetleri olarak çalıtmak, dünyanın 
binbir tarafına yayılmı§ olan tecim 
menfaatlerimizi korumak, gemi kafi
lesi hizmetlerini görmek ve taarruza 
geçecek olan düşmanla muharebe et· 
meğe hazır bir halde bulunmak zo· 
rundadır. Bundan başka, kollektif em -
niyet paktmın teahhüdleri İcabı her
hangi bir harb hareketinde de bu fi· 
loya gÜç bir vazife dü§ecektir. 

Donanma andla§ması dolyısiyle 

kruvazör inıtaatı da tahdid edilmiş
tir. Halbuki, bi:dm, sayı itibariyle de 
çok, kruvazörlerc ihtiyacımız. büyük
tür. Bugünkü mevcudun yüzde 50 
nisbetinde büyümesi, belki bu ihtiya
cmuzı kapayabilir. Bir de buna, tek
mil gemilerimizin yarısının ve husu
siyle 30 milden az süratli yahut da \5 
yıldan daha eski olan gemilerin ye
rine yenilerini yapmak IB.zımgeldiğini 
katmak gerektir. 

Eskilerinin yerine yeniden 110 par
çaya yakın destroyer ve kılavuz botu 
yapmak ve eskimi§ denizaltı gemile
ı·ini de aynı muameleye tabi tutmak 
lazımdır. 

En .sonra donanmanın hava kuv· 
vetlerini de yüzde 50 nisbetinde, ya
ni yarım düzine filo katmak suretiyle 
çoğaltmak İcab ediyor. 

Bıı yazıda ileri sürülmüş olan §ey. 
lcr, onümüzdeki donanma konferan
smrla yeni in~aatın ~enci bir tahdide 
uğratılması hususunda bir anlaş.ma 
ya.pılamıyacak olursa, zaruri olaralr 
yapılması gerek olan şeylerdir. 

Böyle bir programın masrafı fU 

olabilir: Modası geçmi§ olan gemile
rin yerine yapılacak olanlar içirı l 00 
milyon sterling, 30 milyon sterling de 
yeni yapılacak olan kruvazörler için, 
hasılı yuvarlak rakam olarak 150 

1 
milyon sterling'in harcanması la .. um
dır. 

Folki.,er Beobahter'den 

dunun kendisine r.adık olduğunu an· 
lıyan kıra!, general Kondilis ile arka· 
daılarının numayiılerine aldıl'mıya· 

rak genel af ve :.eçim işlerini ba~ar· 
ınak Ü;.ı;ere kabineyi teşkife profesör 
Demircis'i memur etti. 

Bu "uretle kendi milleti a.-a,.ın c 

hu:ı:ur ve sulh yaratmak emelinde ol· 
duğunu sôyliyen kıralın ilk attığı gÜ· 

;,el :ıdım nıesud bir ıonuca varmıştır. 
Geneı·al Kondilisle kıralı getirt:n· 

!erden bir kısmı bu vaziyetten hoılan· 
mamış olabilirler. Fakat yunan mille· 
tinin hi~siyatı kıra11a beraber oldugun· 
dan onlar ıçin yapacak bir ıey 1'al
maınış olduğunu, herhalde, bilirler. 

Venizelos büyük bir çoğunlukla 

i~ başına geldiği zaınan bile Yunanis
tanda kuvvctft bir kıralcı a~ınlığı 

vardı. 

ihtimal ki onun çıkardığı son İli· 
yandan sonra birçok yunanlılar, onun 
tarafından kıralcılar tarafına geçmi • 
terdir. 

F. kat kıralın dôniı§Ü, partilere •Y· 
rılmış olan bir millete gerçekten hu
:ıur ve sükun gctirecekmidir? Eğer 

onu davet etmeselerdi, belki de kıra! 
milletin yardımın~ ve kendi prestijine 
güvenerek bu seyahati doğrudan doğ
ruya yapabilirdi. 

Cenera) Plaatiras ile memleket 
içinde harb çıkaran politikacaları af. 
ff':tmek hususunda ayak diremek, ner 
zaman görülür cesaretlerden değil· 

dir. 

Fakat bu tedbir, curnuriyetçilerin 
Yunarı vatanını hiç bir ~aman kurta· 
ramadıkları ihtilafları bertaraf et· 
mek için alrnmı§ bulunmaktadır. Bun· 
ların başında bulunan Venizelos da 
kıralı memleketin mc~ru reısı tanı· 

mak 11uretiyle, bundan e"el hükümt!· 
te kartı talundığı tavnn uyandırdığı 
hayreti yatı§tırmış oluyor demekti • 
Eğer takib edecek olurlarsa yunan 
milletinin önüne barı§ ve hul'riyete 
kavuşmak yolu açılmıştır. 

Orada büyük bir çoğunluk, ayı.- . 

leı·; iluyc bölen, devlet adamlarını.ı 

h )al.nı "e hükümetin mevcudiyetinı 
lehdid eden ihtilaf ve muhalefetler· 
den aı·tıl tena halde bizar olarak aut . 
ha kav"~mak ,.e batını dinlemek is 
temektedir. 

Hiç birisi politika ihtirasları bea
lemiyen inaanlardan bir kabine kuran 
ve aadık ve vicdanlı yeni Baıbakanm 
gayegİ, 1924 yılındanbcri elden kaçı· 
rılmış olan bir şeyi elde etmek, de
mokrasi esaslarına uygun bir parla· 
mcnto toplıyabilmektir. 

Eğer yunan assambleı;i bu husus· 
taki arzuyu ve kıra.im umumi af ka· 
rarını reddedip kabine hakkında iti· 
madsızlık reyi verecek olursa o za· 
man Baıbakan Demirci&, zaten cebin
de bulunan meclisi dağıtma emrini 
hemen çıkarıp okuyacaktır. 

... Herhalde kıral, tahta yakın bu· 
lunmayı monopolları altmda bulun· 
durmak ir.tiyenlerin keyfini kaçırtnı§· 
hr. 

Fakat, bir müddetlenberi korkak 
korkak, fakat dostça kendisini bekli
yen millet;nin ümidlerini anğlarnlat
tırnııt ve pekiştirmi~ bulunmaktadır. 

T aymis' ren; 

:ıı * ~ 
Yunan kıralı ikinci Corc iıe iyi ba§>· 

lamııtrr. Atina'ya döndüğü 8ırada 
halkın kendisine karıı gösterdiği ha
raretli kabulden sonra general Kon-

dilis'in vasiliğinden kurtulmu§ ve va
ıifesi ana kanunun esasları içinde 
memleketi normal yola M>kmak olan 
"iş kabinesinin" kurulmasına müsa

id davranmıştır. Kıral, böylelikle, 
tnilletine karşı almış olduğu tcahhüd
lerc v~ liberal bir monarşi prensipine 
uygun bir "barıştırma" sıynı;asına 

başlamı~ oluyor. 

Milletin i5teklerine ve memleketin 
hayati menfaatlerine en uygun oldu
•unu sandıcı noktai nazarları üstün 
tutmak için kıralın sıy•sal cesaret 'e . 
karakter r.ağlamlığına sahih olması· 
nm gerektiği itiraz götürmez bir feY• 

dır. Atına'da sonradan ne gibi bir ha-
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u a 
c urunı 

dit.e olurra olsun, Kırat Corc'un, vaz; 

fesini rapark~n ı;ö terd!ği iyi g yr• 
'e iıtikameti kabul ve teslim etme• 
ger4"ktir. Yeni bral için tehlike, c 
muriyetçi prcn~:plerin meıruti lnralo 
lık prensiplerine aykın olmaamdaa 
değil, rejimin deci~mcsiyle ortada 
kalkınıyan partiler arasınd.ıki reka
betttr. Terı1ıne olarak, partiler arasın
dakı bu rekab tin ve kinin her .aa• 
mankind n C.aha kuvetli olduğu me)l'e 
dana çıkmal.tadır. Bu kinlerin yeni
den at!rbeııtçe ort ya çıltmalcrına fır
&at ~eritirse, kıralhk çok geçmeden, 
cumuriyetİD nıhayct icalunda yıkılıp 
gittı &i illynı gÜ\lÜ ler ve aynı buhran
larla k r§ıla~acaktı. Onun için, ma;ııİ• 
nin üzerine sünger çekmek, dünkü 
kavgalardan artakalan kinleri kati 
urette tasfiye ~imek ve yepyeni bir 

fili durumdan ışe başlamak erektir. 

Kıral CoN:t parti zihniyetin en 
kurtulmak "e halukaten bütün yuırıan
lıların kıralı olmak yolundakı aaınİ• 
ni teyid etmek gibi iki prensipe U]f• 

mak İ6ter gorünüyor. Bunun için d 
bütün halka itiuıad telkın edebilecek 
bir kabine kurmaaı ve ma:1.iJe yükle
nilmit butun meıulıyc:tler içın en a•• 
niı bir af yaparak aaltanat aiırmeie 
baılamaaa la:ı.ımdı. Halbukı bu ıld 

maatıki •e baait formül hemen. ho 
ıeyden fazla kendi nüfu~ll'rıaı ko
rumak ,.e it batındaki vaziyetlerial 
aailamlaftrrmak istedikleri için &urale 
lığın yeniden kurulmasında accl~ .. 
denlerin çetın mukavemetiyle karp. 
la~mıştır. General Kondilis'le 10 ilk
teşnndeki hulu.imet darbesinde ona 
yardım eden askeri unsurlar ya..,.. 
tınna \le barıştınna ııyaaasına karıı 
durmak i11temiş er. bilhaua umumi 
af projesine k rşı koymutlar ve b .. 
kan aıfatiyle bu huıustaki kararna• 
meyi İmLAlam& • ı r ddedecek k daJI 
ileri sitmi~lerdır. Bunların korkusu, 
ııon aylardakı dikt tür rejimi dol. yJe 

siyle fili oluak milletin &ıyasal ha• 

yatından çıkarılmıc olan muhalefet 
partilerinin, parlamenter kaidelerid 
normal işleyi;ind n İstifade edt!rek 
yeniden z çok nüfuz sahibi olmaia• 
raydı. Kıral Corc bakanlarının mula• 

hazıt.larını dinlem mİ§ ve sıyaaa dcı

ılittirınelı:tense h:abine değiştirmeli 

tercih etm~tir. Krral böylelikle doi• 
ru hareket etmiı oluyor. Çünkü O. 
Venizelosla general Plastırasa da şa• 
mil olan en t.ni~ bir af sayesinde 
liberal ve cumuriyctçi muhaliflerin 
ailahlarını ellerinden alarak bütün 
milleti kırata bağlamak bakımından 

en iyi ihtima.Ut:"ri elde etmiş oluyor. 
Şuragı da doğrudur ki B. Venizeloe 
1923 hadi~el ri eanasmda kıral CorQ 
hakkında hiç bir zaman ıahsen düş. 
manhk göstermemi; ve ıyı §artlar 
içinde bir cum.un) et tecrübesi yap. 
mak bakımından, milletin sıyasal ol• 
gunluğundan ~iı.ph ederek o zaman• 
lar lurallığın ilguına muhalefet et• 
mi§ ti. 

Ga:ıet.- bund,;n .sonra yeni Ba§ba• 
lıan B. Demircu'in kim olduğunu an• 
latarah kabinenin programına ge~ 

mehtedir: 

Kabinenin programı epi sadcdirı 
Serbest aeçimler, büdcede tasarruf, 
memleket müdafaasının kuvvetlen• 
dirilmesi, Yunanidanın giriştiği arsı
ulusal andla.§malara ve balkan anlag• 
masma bağhlık, butün devletlerle !\8• 

mimi bir dostluk. 

Bilinmesi gereken nokta bu progra• 
mın ne gibi vasıtalarla gerçekleştirim 
lebiJeceğidir. Sıya l işlerden dol.tyı 
mahküm olan &iviller için genel af 
çok ge ni§ olacak 'e B. Venizeloa'a da 

§amil bulunacaktır. Bu gibi mahküm· 
lnrm musadere edilmİ!I olan malları 

g eri verilecektir. Mnrt ayındaki ig. 
yan dolayıüyle m r.:hkfim olmuş o!an 
askerler de aftı::n istifade edecekler, 

fakat muvazzaf orduda yeniden •a· 
zife alamıyacaklardır. Kabine ulu· 
aal kurulun karıısma çıkacak, itim .d 
reyi alarna:ua ulu~al kurul kapabla
cak ve taınamen serbest bir şckılJ 
yeniden ~m yapılacaktır. 

Lö Tan, Parıs 
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., ~pe•~ 
, ~ ""' Almanya. lngilter~ 

Halta içinde Lon-
4rotla yapılan Alman
lngili:z. milli takımla · 

maçı nasıl oldu ? 

nnın maçını telgraf haberleri 
•ayet kısa olarak ıJerdiler. ! a!
ıilôtile bilinmeıini ıpor alemımı:z. 
için faydalı gördüğümüz m~çın 
aalhalarını, AıJrupa ga:z.etelerınden 
almak, okurlarımız.o sunuyoruz: 

lngiltere futbol federasyonu her 

111 büyük bir yabancı ekipi lngiltere· 

ye çağırarak bununla bir maç )'aptı· 
k . · 70 000 se· 

rır. Bu yıl da alman e ıpı, · • 
• · · ·· .. d · 'lı'z ekipiyle bır yıreının onun e ıngı 

•. - gelrni" olan :maç yaptı. Maçı gormege ,. . 
10.000 almanı, Londradan 45 dakıka 
mesafede olan stada 300 otokar taşı· 

ını;tır. "di 
Almanlar oldukça hendika~ 1 

• 

1 iması dolayı· 
ler. Havanın yağmur u o 
• 1 kaypaktı. At· 
aıyle saha çamur u ve 

. . d h fazla ve fut-lebk kudretlerı a a • 
IH>ldaki bilgileri daha büyük olan ın· 

·ı· 1 • b"' 1 b'r •ahada oynama· «• az er ıse, oy e ı " 
ğa alışkındılar. . .

1
• 

. . h m de ıngı ız 
Hem bu vazıyetı, e .. " 

. . ·· itiraz gotur· 
ekipinin kendılerıne gore 

1 " .. 1·· - •... göz önünde bu un· 
mez ustun ugunu k • 

1 1 yememe 1• 
duran almanlar, faz a go • 
. b" "d f a taktig"i kullanınagll 

çın ır mu a a d . k bu saye e 
laarar vermışler ve anca 

. .. lle kurtula· 
İngilizlerin ehnden uç go 

bilmişlerdir. 
. ··d f sı karşı· 

Almanların çetın mu a aa. . 
. h • ga'-Tetı 

d "lk 1 Kamsel'ın §a sı " 
aın a ı go , una 

. . . h ftayıının son aa'·e!.inde barıncı a 
" "k ra de"Te 

tloğru olmuş, beş dakı ~ ~nlkı Jar a· 
1... • w. alman ekıpı a Ş 
uıttıgı zaman, . . t'r 
ra11ında vestiyere gıtmıf ı . 

" ,, " 
Bir ol yemiş olmalarına rağmen 

g 1 alınanlar, 
•• "d 'zliğe kapı mayan 
umı sı . . w l içi de 
gol yapabilmek açın, sag ve so . d' 
hücum hattına verdiler. Oyun §tm ı 

. "b" ·di Alman 
tlaha tevazün etmı§ gı 1 1 

' 

-d f'" y k b Bastin'in üstüste yap· 
1nu a 11 a o , K l'in 

- "k' h- sonra da am&e bgı a ı ucwnu, "liz hÜ· 
ltir hücumunu durduruyor. lngı 

1 eumları biribirlerini kovalıyor ve .. ~ 
"'d f"" Jakob iki defa par a san mu a 11 • 

lıauiıler yapıyor. . 
1 mu hacım· 

Bir ara canlanan a man 
.. başladılar. 

leri İngilizlere hucuma 
· · k llanam•· 

Fakat, çıkan fırsatları ıyı u 

h . i Hohman to· 
yorlar. Alman mu acım 

k t rıyor. Hat· 
J>U iki defa ayağından ap 1 

• 

ta bir ara hakimiyet almanlara geçı· 

1or. . ,. 
K ı Bastın uı 

O sırada gene amse ' . . 
k hyor ve ıkın· 

ortaladıg" ı bir pası ya a · tı' 
vazı)•e • 

ci golü yaparak takımının 
ni sağlanıla§tırıyor. 

d "çlerden 
B hemen arkasın an, ı . 

unun ı Bastın 
ı,· . . üzel bir pasını a an ' 
ıranın g k dıktan son· 

. ._. l oyuncusunu ıvır 
'"'aman 
ra bir gol daha yapıyor. 

Bundan sonra ahnanlar, başlan· 
retlerden yorul· 

gıçta yaptıkları gay beraber 
.. .. .. rlar Bununla 

ınut gorunuyo • 

mak için çalıımaktan geri durmadılar 
ve İngilizler aahadan 3-0 galip çıktı-

lar. 
" ,, " 

Alman takımı, yalnı7. üç oyuncu· 
sunu hücum hattına ,·ermek suretile 
tatbik ettiği müdafaa taktiği saye
sinde, İngilizlerin daha fazla gol yap
malarına meydan vermemiştir. Al
manlar rakiplerine sayı yaptı~n1ama· 

ğa azmetmişlerdi. Buna muvaff~k ol: 

d 1 Çu·"nkü İngilizler, elde ettıklerı 
u ar, • . 

birçok korterleri faydalı bır şekılde 
kullanamadılar ve ancak oyuncuları· 
nın şahsi gayretleri sayesinde gol ya-

pabildiler. 
f ngiliz oyuncularının bütün hücu~

ları, her bakımdan iyi çalııan sekız 
k

• "l'k b" dıvarla karşılaşıyorlardı. 
ı§ı ı ır .. h 

Almanlar bu oyunlarile,. gayet ıyı a· 

l d ki rlnı göstermış oluyorlar. 
zır an ı a . . 
Disiplinleri ve feragatlerı sayesındet 
mümkün olduğu kadar az gol yiyerek 

sahadan çıktılar. 
ikinci devredet üç. alman muhacİ· 

mi çok güz.el oynadılar. Fakat aayı 
çıkarabilmeleri için, İngilizlerin mu· 

hacimlere kadar usta olmaları lazım-

dı. 
lngilizler ıüphesiz geçen aeneki 

kadar parlak oynamadılar. Fakat, 

alman takımının üstünlüğünü ve mÜ· 

dafaa hattının atılmaz bir halde ol

duğunu da nazarı dikkate almak ge

rektir. lngiliz takımı boyuna hücum 

etmit ve muhacimlerden Baıtin ve 

Kam&el'le, bu yıl İngiliz takımında 

oynamağa başlayan Kraystos bilhaa· 

aa iyi oynamıılardır. 
Alman takımının 40 dakika müd

detle dünya futbolunun Üstadları olan 

İngilizlere gol yaptırmaması bile bir 
muvaffakiyettir. Fakat bu mukave
met alınanları yormuı ve İngiliz takı
mı da bu vaziyetten istifade ederek 

gollerini yapmıştır. 

Pari • Suar • 5.12.1935 

Teahhüd işlerine gire. 

cekler için 
Muhasebei umumiye kanununa 

müzeyyel kanunla devle.t teahhüda· 

tına girecek olanlara bazı mesuliyet

ler te,·cih edildiği malumdur. Gerek 
bu kanun hükümlerinin iyice tatbik 

edildiğinin kontrolu ve gerekse amiri 
itaları istemedikleri herhangi bir za
rara sokmamak için ba~ı belgelerin 
temininden Qnce teahhütlere girişil
memesi Finans bakanlığınca karar
laşmıştır. Bugünlerde teabit edilecek 
olan bu belgelerin listesi ilgililere 

bildirilecektir. 

ULUS 

~ll SOLl~I' ' jX l TKU 

( Ba§ı 1. inci sayfada) 
!etlerin geri memleketler üzerinde 
genişlemesine ve medenı kabili
yetlerini göstermesine engel ol
mamak lazımdır. Demek ki ken
disinde bu vazifeyi ve hakkı gö
ren devlet, kuvvetini ve mesuliye
tini kullanarak harekete geçecek 
olursa, Cenevre, hücuma uğrayan 
tarafa yardım ederek, yahut, zec
ri tedbirler alarak, harbı uzatmak 
değil, bu vazifeyi ve hakkı tasdik 
ederek harbı kısaltmalıdır. 

Habeş harbi bugün yarm şu 

veya bu netice ile bitmiş olsa dahi, 
bu esaslı görüş farkının, Cenevre' 
de bütün milletlerin samimi bir el
bi rliğinde bulunmasına elverişli ol
madığına şüphe edilemez. Kollekw 
tif güvenlik ve silahsızlanma yo
lu, ancak, Milletler Cemiyeti Pak
tının ruhuna tereddüdsüz bağlan
maktan doğabilir. Eğer böyle bir 
İnanca olmazsa, alabildiğine silah 
yarışı ile, milletlerin karşılıklı 
harb saflarına ayrılmasından baş
ka bir şey bekliyebilir miyiz? 

Daha bugün, politika edebiya
tında, en ileri milletlerin biribir
lerini barbarlıkla suçlamakta ol
duklarını görüyoruz. İstila kuvve
tini tamamlıyan her devlet için, 
herhangi bir ahlak ve insanlık da
vası tutturarak, g e r i komşusuna 
saldırmaktan başka düşüneceği ne 
kalır? Milletler Cemiyeti istilaları 
kolaylaşbrmak ve hakhlaştırmak 
ıçın değil, istilaları, herhangi ve
sile altında, imkansızlaştırmak 
için kurulmuştur. Milletler Cemi
yetinin yaşamasının sebebi bu ol
duğu gibi, böyle bir cemiyetin de
vam edip etmemesine lüzum olup 
olmadığı hakkında her milletin ve
receği hükme esas olacak olan da 
budur. 

F. R. ATAY ------

( BOJı 1. inci saylaJa) 

Büyük amiral de Revel söz alarak 
büyük harbta kumandası altında bu· 
lunan İtalyan filosunun İngiliz ve 
Fransız filoları ile kardeşçe teıriki 

mesaide bulunduğunu kaydetmiş ve 

demiştir ki: 
"- Günün birinde İngiliz. lılosunu11 

Jtalyaya kar§ı Akdeniz.e tahıit edı
leceğini ve Fransa ile /ngilterenin 1-

talyaya karfı an~aımalar yapacağını 
o z.aman hiç kimse aklından geçire· 

mez.di. 

Bundan sonra parlamentonun cu· 
martesi gün~ kabul ettiği kararı itti
fakla tasvip etmiştir. 

Bunun üzerine söz alan B. Muao
lini kararın kabulünde gösterilen itti· 
faka birkaç kelime ile te§ekkür et· 
miş ve ltalyanın Afrika ve Avrupa
daki menafiinin sonuna kadar müda· 
faa edileceğine senatonun emin ola
bileceğini söylemiştir. 

Senato yarın öğleden sonra topla
narak doğu Afrikasındaki harb için 
yapılan fevkalade maSTafları tasvip 
eden kanun projesini müzakere ede· 
cektir. Reyler hafi olacaktır. 

SAYIFA 6 

General Virgin diyor ki: 

J lah<~şler ita)) an taarruzJarına kola) ]ık • 
la nıukavenıel ~debilet·ek1erclir . 

Hamburg, 9 (A.A.) - Habe
şistan'dan dönen ineç generalı 
Virgin burada karaya çrkmıftır. 
General, büyük bir harbin vukuu 
miimkün olduğunu, ancak bunun 
pek yakında alacağı fikrinde bu
lunmadığını söylemittir. 

General demiştir ki: 
-Habeşler, yağmur mevsimine 

kadar ltalyan'ların biiyük muvaf
fakiyetler kazanmalarına mımi 
olabilir, bunun da harbin neticesi 
üzerinde miihim bir tf!aİri olabilir. 
Habeşistan dl'lhilinde nifaklar çık· 
mış olduğu doğru değildir. Muhim 
kabilelerin reisleri, sarsılmaz su-

rette Necaıi'ye bajlıdırlar. Raa 
Kassa ile Raa Seyyum'un ihanette 
bulunmağı du9ünmeleri imkanı 
yoktur. 

General, Cibuti, Addiı - Ababa 
demiryolunun ltaybedilmeaini& 
habqleri saramayacaiı ve kervan
ların amırdaı memleketlerinden 
silah ve mühimmat tedarik ve nal&· 
lini temin~ kifi gelec~ği dü,ünc~ 
sinde bulunmu§tur. 

General, miikemmel aakerler .. 
den mürllkkep olan ha.bet ordu.u
nun ltalyan'la.rm ,iddedi t&JTUZUı. 
rına muzafferce mukavemet ed. 
bileceği fikrindedir. 

~ak hon1hardıına111 cl~vam edi)1oı· 
Tigre cebhesi, 9 ( A.A.) -Ma

reşal Badoglio, dün kıt'aları tef
tiş etmiştir. Dert uçaktan mürek
kep bir hava filosu, Dessie üzerin
den uçmuş ve 6 ilkkanun bombor
dımanı neticesi olarak habeş <tS· 

kerlennin öteye beriye dağıhnrt 

ve çadırlarının ortadan kalkmıı 

olduğunu görmüştür. Bu filo, De&

sie'nin •İmalinde baıka bir kampı 
daha bombardıman etmiştir. 

Cenup ceplıt~sinde şiddetli hir harh 
Adin.baba, 9 ( A.A) - Royler 

ajansı aylarından: 

Geçenlerde cenup cephesinde Do
lonun şimalinde Raa Destanın ordu
su ile büyük bir yerli İtalyan kuvve
ti arasında şiddetli bir savat olmuş 
ve 1600 kişi ölmüş veya yaralanmış-

• -

tır. Bütün bir ıün devam etmiJ o, 
lan bu muharebe aırasmda habetle
rin iki İtalyan tankı zapletmiJ ol • 
duklan söylenmektedir. HabetJerin 
850 ve italyanlann 700 kiti lcay...,._ 
miş olduklan bildirihnelıteclir. 

., ii\tAIJJ Çi iN YE i iDARESt 

Jlopey japon nüfuzu altına mı giriyor? 
Pekin, 9 (A.A.) - Muhtar ıarki 

Hopey devletinin merkezi olan Tung· 
chov'a yUI: japon aakeri aelmiıair. 200 
japon .askeri de T ugfOY• ırelmek uae· 
re yola çıkmııtır. Tuatov yakınında 

bır uçak meydant vucuda ıetirilect'k· 
tir. 

Bütün bu faaliyetler, J"pon •ıkeri 
makamlarının .. rki Hopey. yeni fe· 
derasyonunun hududları içine alın· 
mazdan evel askerlikten tecrid edil
miş bölgede nufu:ı dairesi teaia etmek 
tasavvurunda bulunduklarının bir de· 

lili sayılmaktadır. 

l/opeyde İıı)mı ..:ıkmı* 
Pekin, 9 (A.A.,) -- Bir Japon kay

nağından bildirildiğine aıore, Hopey 
eyaletinde Jenkio'da üç bin köylü İ&· 
yan etmiş, resmi binaları ele geçir
mişler ve emniyet ıeflerini ltapıetmiş· 
!erdir. isyanın $ebebi belli ,t .. ğildir. 

1'iye11-,:inıl~ bir lwıföu~ 
Pekin, 9 ( A.A.) - Tiyençinden 

bildirıldiğine göre, kendilerine millet 
delegesi aüsü veren bazı çinliler ja
ponların yardımıyla Tangku polis di
rektörlüğü binasını ele geçinneğe le· 
şebbüs etmişlerdir. 

)'e11i id(lrerıin prnısiı>leri 
Pekin, 9 ( A.A.) - Salahiyetli bir 

kaynaktan haber verildiğine ıöre, tf.. 
mali Çinin yeni müatakil idareai 11Şa
har ve Hopey aiya-ı kODMyi" adını 
lafıyacakbr. UMumiyetJe iyi ita._ •
IAn mahfillerde eöylenildiiine aöre 
bu kon1ey, gümnik •e poıta varMt.tı· 
nın tamammı Nankin hükümetine •er
meye devam edeeek fak•t Öteki vari
datı Şahar ve Hopey'in idareainde .. r. 
fedilmek uz.ere ıaptedecelctir 

Konaey. liç caaalı prenaıp u:aerine 
hareket f'!decelnir. Bu prnsıpler tun· 
lardır: 

1. - Hopey ve Şaha.- Nanlınn'den 

"yrılmıt ıeliklııi edilııniyecelderdir. 

2. - Dıı itleri, fin~ne, milli müda
faa ve adliye dairele.-i merk .. :d hülcü
mete bailı kalacaktrr. 

3. - Bütün tayinle.- merkezı hı.i&.ü

met t"ra frndan yapılacaktır. 

'/'okyodu llope) mu.htariyeıi (l

ley#ıine nüımıyi~ler oldıı 
Tok)o, 9 (A.A. ) - Talebe, birçok 

mahallerde Hopey ve Şahar'ın muh. 
tıtriyeti aleyhinde numayiıler ) apmıt
lardır. Otdu kuvvetine dayanan polis 
nümayifçileri daiılnlıt ve bunlardan 
ohı:ı kadarını yakalamııtır. 

Hükumet makamları va:.lİyete la· 

ma.mile hikim olduklarını ııoyl~mek
tedirler. 

ıngilizlere daha fazla sayı yaptırma· 

Tefrika: 58 Şulet sözüne devam etti- mi pek ummam, Madam. ursuzca duyar, halbukı benım canlı rnuhay• 
yelem onu dunnaksızın gôzl~riınin önüne 
getirir. Ben ruhumu zaman zaman pek ihti. 
şamlı ve sık sık iğrenç haliyle eyrederim. 
Eğer o akşam onu karşınızda görmüş o1say• 
dınız. Korkunuzdan bağınrdmız. 

ULIJS'1111 romnnı: 

Kırmızı Zanbak 
Yazan: Anatol FRANS h. BAYDAR 
Türkçeye çeviren: Nas11 ı 

.. k nı bulunca pek 
Fransuva, Guneş şa~. ısı e kardeşle-

D .. ·· d ı· ben v 
memnu~ oldu. . :ışuı: l .: la a:z;ar kurul-
ıim şehırlere gıdıp bır rubab ' p w d ı rda duracagız. 
duğu g~n umumi mey a~ a aklasacaklar 
Temiz yürekli insanl~r b~~ .~'Biz )Allahın 

b. 1 ·· ı dıyecegız. 
ve ız on ara şoy ~ . T'h" okuyacağız. 
saz şairleriyi.z, sıze bır ı a ı b" e bir mü-
Eğer ondan memnun olursanlızd ızekler Ve 
1.:e.f • · • ,, B nu kabu e ec · - at verırsınız. .u . . 1 hatırlata-
ilahiyi bitirince vaıdlen:ıı 00.~:f t borçlu· 
cagız. Diyeceğiz ki: "Bıze ~1! ~ bı·n"bi-

. . d" w • • mukafat ıse sunuz. Sızden ıste ıgın:-ız .. k k. söz-
rinizi sevmenizdir." Hıç şuphe yo . ıİerine 
terini tutmuş ve Allahın saz şaır k" 

· · b kalarına ozarar vermemiş olmak ıçın a~ 
tülük etmekten çekineceklerdır. , . 

Madam Marten, Sen Fransuva yı azızle-
r·., ı-n sevimlisi sayıyordu. 

- O henüz hayatta iken eseri yıkıldı. 
Bununla beraber bahtiyar olarak öldü, çün
kü neşe ve tevazu onda idi. Hakikat~n o, Al
lahın munis şarkıcısı idi. Ve, başka bır za~.al
Iı şairin kendi vazifesini üzerine alar~~. ~un
yaya hakikiğ dini ve hakikiğ neşeyı ogr~t
rnesini münasib gördü. Eğer muhakeme ıle 
gururu ortadan kaldırabilirsem bu adam ben 
olacarrım Madam. Zira, bu dünyada her ma
nevi{' güzellik, Allahtan gelen ve çılgınlığa 
benziyen tasavvur edilmez hikmetle tahak
kuk ettirilir. 

- Sizin cesaretinizi kırmıyacağnn Mös
yö Şulet. Fakat, yeni cemiyetinizde zavallı 
kadınların hali ne olacağını düşünerek kay
gılanıyorum. Onların hepsini çekilgelere ka-

patacaksınız. . 
- İtiraf ederim ki onlar bem ıslah pro-

jelerimde tasalandırıyorlar. ~nlan s~~:~
te gösterilen şiddet kekremsı ve kot~dur. 
Onların verdikleri zevk hiç de muslıhane 
değildir ve insana neşe vermemek~edir .. Ben 
hayatımda onlar için, hiş _kin:senıı: . bılme: 
diği iki üç cinayet işlemışımdır. Sı.zı yem 
Sent Mari dczanj'a çorbaya davet edeı::eği-

Piposunu, halıdan yapılma çantasını ve 
insan başlı bastonunu aldı: 

- Aşk hataları affedilecektir. Daha doğ
rusu insan sadece severse hiç bir kötülük et
miş olmaz. Fakat, şehevi aşkta, aşkın kendi
si kadar kin ve bencillik de vardır. Sizi, bir 
akşam, bu kanape üzerinde, güzel bulmuş ol
makla türlü şiddet düşüncelerinin hücumu
na uğramıştım. İlk bahar hakkında bin iki 
yüz mısraı irtical suretiyle pek mükemmel 
söylemiş olan Mis Bel'in aşçısını dinlemekten 
dönüyordum. !çinde bulunduğum ilahi neş
veyi sizi görmek bana unutturuverdi. Hav
va'mn telin edilmesinde derin bir hakikat 
bulunmak gerektir. Çünkü yanınızda kederli 
ve kötü bir insan olclw11. Dudaklarımda tat
h sözler vardı. Bunlar yalan söyliyorlardı. 
İçimden hissediyordum ki sizin muha~ımı
mz, düşmanınızdım, sizden nefret ediyor
dum. Gülümsediğinizi gördükçe sizi öldür
mek istiyordum. 

-Sahimi? 
- Ah Madam, bu pek tabiiğ bir histir ve 

bu hissi pek çok defalar ilham etmiş olma
nız lazımdır. Fakat aletade insanlar bunu su. 

Terez gülümsedi: 
- Allaha ısmarladık Mösyb Şulct, bana 

getireceğiniz, Sent Kler madalyasrm unut. 
maymı2. 

Şulet çantasını yere bıraktı ; ve baş par
mağı kalkık elini, bir şey gösteren ve bir şc~ 
öğreten biri gibi havaya dikerek: ' 

- Benden hiç bir korkunuz olamaz. Fa· 
kat sizin seveceğiniz ve sizi sevecek olan 
adam size kötülük edecektir. Allaha ısmar. 
ladık Madam. 

Çantasını aldı ve çıktı. Madam Marten 
onun u.zun ve kaba saba vücudunun bahçe~ 
deki ağaçlar arkasından lrnybolduö unu gör ... 
d .. b u. 

Öğleden sonra, Dösartr'm, kendisini beli .. 
lediği San Marko1ya gitti. Onu görmek isti ... 
yor ve bu kadar çabuk gônnekten de çekini; 
yordu. 

(Sonu var) 



SAYIFA 6 

Giimriik, İnhisarlar memuı·laı·ı 
kanun projesi Kamutayda 
ır anuıı projesi ~lem urlar koınisyonuıı 

da yeniden gözden geçirilecektir 
(Başı 1. ci sayı/ada) 

nin son fıkrasındaki " ehliyet imtihanın
da kazanamıyanların müfettişlikle alaka
lan kesilerek bunlar vekaletince diğer 

işlere naklolunur veya vazifelerine ni -
hayet verilir.,. Kaydının, İmtihanda mu
vaffak olamıyanların vazifelerinden mi, 
çıkarılacağını ,yoksa başka memuriyete 
mi alınacağı hakkındaki suale Bakan B. 
Ri.na Tarhan, müfettişlere hususi bi .. 
ehemiyet verildiğini kanunda bunlar 
için hususi maddeler konulduğunu, mii
fettiş muavini olmak imtihanını veren · 
lerin kazanmalariyle ilmi ehliyetlerini 
isbat ettiklerini, ancak müfettiılik İml i · 

hanında da kazanarak idari ehliyetleri • 
n i isbat etmelerinin zaruri olduğu ce -

vıı.bını verdi. 

İmıilımıda mıwaffo/,· ofom)·wı 

lcır için. 
Refik İnce (Manisa) İşte bir sakat -

lık olduğunu, kendisinde müfettiş olmak 
liyakatini gören bir müfettiı muavininin 
imtihan verememesinin gümrük işlerin 
de iıe yarama:1. diye bir hüküm anlata • 
fllıyacağını, bir memurun iıinden çıkar l
ma11nın umumi hükümlerle takyid 
edildiğini ve hatta bu kanunda bile bu
.ııa aid hükümler olduğunu, onun ıçın 

vazifeden çıkarılır kaydının çıkat'.ılarak . 

Bakanlıkça başka bir İşe nakledilir de · 
nilmesini istedi ve bir takrir verdi. 

Bakan verdiği cevabta, bu hükmün 
tcftiı heyetine yalnız ehliyeti olanların 
~hnabilmesi için konulduğunu, bu hü -
kiimler konulurken Maliye müfettiş•cri 
nizamnamesinin ıöz önünde bulundurul
dui'unu, orada da muvaffak olamıyanlar 
içm ancak başka bir vazifede istihdam 
''olunabilirler,, kaydının bulundu(unıı 

söyledi. 
Reye konan Refik lnce'nin takriri 

kabul edildi. 
Gümrük kimyakerliğine alınacakla -

rm lüzumu halinde müsabaka kayıdları
na bakılmaksızın vekillikçe kimyakerli
ğin her derecesine açıktan veya terfi su
retiyle alınabileceği hakkındaki 12 İnci 
madde görüşülürken Ahmet Ihsan Tok
göz (Ordu) Bu maddede idarenin kimya
kcr ıehadetnamesini şart koştuğuna gÖ· 

re ıimdiye kadar şehadetnameiİ7 kim -
yaker mi çalıştırıldığını sordu. 

Miisubalw imtilumı için .. 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) Genç

liğin ikide birde Ötaünı..ize çıkttl• ve ku
lağımıza gelen meselelerinden birisinin 
de bu olduğunu "ben çalıştım, almadı -
lar; başkası çalışmadı, aldılar., telakkisi
ne yol vermememiz lazımgeldiğini, kim
yıı.kerlerin neden müsabaka ile alınmadı
~ mı ve müsabaka ile alınırlarsa fen fa· 
kültesine devam edenlerin çoğalacağını 
söyledi. 

Bakan cevab olarak, memurlar kıı

nununda müsabaka şartı esas olmadığı 
halde, bu projede müsabaka şartının 

e~as olarak alındığını, bunun bu sahada 
ileri atılan bir adım olduğunu, "B. Ziya 
Cevher'in arzusunu Bakanlığın da duy
duğunu, bakanlıkta boıalan her memur
luğun g..ızete ile ilan edileceğini , müsa
bai.:anı.ı esas tutulmasiyle beraber ayrı
ca bakanlığın kimyakerler için imtihan
sız almak hakkını istemiş bulunduğunu 
söyledi. 

Ziya Cevher Etili (Çanakkale) Böy
le bir kanunu Kamutayın sevci ile kar• 
ııladığını, yalnız atılan adınun kati ol • 

• m;uının istendiğini ve bu sahada en ufak 
bir rücuun bile hoı görülmemesi gerek· 
tiğini söyledi ve kimyakerlerin de müıa 
baka ile alınması için bir takrir verdi ve 
takririn bu madde ile birlikte büdçe ko
'l1İsyonuna verilmesi kabul edildi. 

1:. Re/il..· l rın•' rıin istedi1d<•ri 
Refik İnce (Manisa) Gümrük me • 

muı-larının vazifelerinde sıkı ahlak ve 

inzıbat esaslarına bağlanmaları için 
kati hükümler konulmuş olduğunu yal
nı7. bunların tatbikat safhasında alacağı 
şekilleri düşiinmek lazımgeldiğini , me· 

sel5. bu arada gümrük memurlarının her 
hangi b·r ~ckilde maaşının bir yılda tu
tarının yarısından fazlası nisbetinde 
borçlanamıyacağau, fakat bir tuccar ke· 

faletiyle bir bankadan para alan bir me
murun bu haddi maa ının on misline bi
le çıkarabileceğini, bu takdirde hiç biı 
muamele lazımgelmiyeceğini, bu şeklin 
borçlu memuru mazeret isbatına sevke -
deceğini, bir memurun naınuskarlık de. 
recesini yaptığı borçlarda aramanın İyı 
ve doğru bir mikyas olamıyacağını , bun· 
da efal ve harektaın esas tutulmasını, 

mesela vatandaşın evrakını sebebıiz ha
valeden havaleye sürükleyen ve çıkacak 
yeni kanunları beklemek bahanesiyle 
hazan dava açtırmak suretiyle devlete 
tazminat verdirenlere aid cezai hüküm
lerin bulundurulmasını ve böylelikle mil
letlerarası mahiyeti olan ve sürat emni • 
yet isteyen bir işin esasının korunmu~ 

olacağını söyledi ve bir memurun bor -
cundan dolayı çıkartılmaktansa aldığı 

paranın, sebeblerini izah etmesi, vatan
daşın işini geri bırakanlara ceza veril
mesi kaydının ilavesi için bir takrir ver 
di. 

H. llii~tıii Kiıabcı 'mrı lt·ILliflNi 
Söz alan B. Hüsnü Kitabcı üç şe) 

den maaş kesilmesini istedi : 
l - Biı· kimsenin evrakını kastı 

mahsusla kaybetmek. 
2 - K.ayıdsızlıkla resmi muamelele

re ve kayıdlara uygun düşmeyen ccvab· 
lar yazmak. 

3 - Tefeciliği itiyad etme, 

B. Hüsnü Kitabçı kabahatlerle ceza
lar arasında nisbet istiyerek. bir defa 
harcırah suiistimali yapanların sınıf İn· 
dirme ve bunu tekrarlıyanların memu • 
riyetten tardedildiklerini burada bu hük
me aid fıkralardan bil'inin alınıp, diğ'e • 
rinin alınmadığını söyledi. 

lşlf•rirı kiil.iirıdeıı düzelmesi 
Ziya Gevher Etili (Çanakkale) 

Gümrük ve İnhisarlar Bakanının ıeçen 
yıl gümrük itleri hakkında Kamutayda 
söylediklerini hatırlatarak, evrak kay -
betmenin insan aklına ıığacak bir İ§ ol
madığını ,binası, dolabı muntazam olan 
hatta kasası bulunan yerlerde evrakrn 
ancak kötü niyetlerle yok edildiğini, he
le para işlerinde kaybolan evrakın sırf 

suiniyetle ortadan kalkabileceğini soy
ledi. 

Tefecilik iııine temas eden B. Ziya 
Gevher, " bir memur arkadaşına borç pa
ra verirse bu degirmenin s uyunu sor -
malıdır . ., diyerek bu nı1tddenin adliye 
encümenine gönderilmesini ve edebiya
tımıza giren gümrük kaçakçılığının kö
künden ke:.ilmesini istedi. 

Gümrük ve 1 nhisarlar BakanıB. Ra. 
na Tarhan; cezadan intibah beklendi· 
ğini, cürüm ve ceza arasında ni sbet ol -
mazsa bunun müessir olamıyacağını, ce

za şiddetli olursa bir yılgınlık doğura
cağını, nihayet bir memurun batına bfr 
evrakı kaybetmek gibi bir hadise de ge 

lebileceğini bununla beraber bunlara ait 
hükümlerin ihmal edilmeyip konuldu
ğunu izah etti. 

8. Faik yapılan kanunun bu i§e kafi 
gelmediğini bu iııin layikiyle tetkik edil· 
mesi için muhtelit bir komisyon kurul-1 

masını, bu komisyona bu iıte melekesi O• 

lan arkadaşların seçilmesini, bu kanu · 
nun orada adam akıllı tetkik edilmesinı 
istedi. Evrakın nasıl kaybolabileceğine 

akıl erdiremediğini, bunun iş sahibinden 
para istemek demek olduğunu, böyle biı 
memurun tardedilmesi lazım geldiğini , 

bütün bu müeyyidelerin konma11 ile 
gümrük muamelelerinin düzeltilmesine 
bir adım atdmıt olacağını söyledi. 

l'rojenirı yeniderı tetkiki 

B. Faik, me!rU bir sebeble borç alan 
memurun hakkının gözetilmesini, Refik 
1 nce bu kanun hazırlanırken ana kanun-
la arasındaki ahengin muhafaza edilme
miş olduğunu,.onun için bir defa daha 
gözden geçirilmesini, Ahmet İhsan Tok
göz bu kanunun iyrad getirmek bakı · 
mından hazineye, iş görmek bakımından 
memurlara, ceza hükümleri bakımından 

adliyeye temas ettiğini, halbuki projeyi 1 
yalnız büdce ve gümrükler komiıyoriu
mın görüldüğünü, bunun için mem • "n , 

ULLS 

iktısad ve a dl iye komisyonlanndan geç 
mesi lazımgeldiğini söylediler. 

Üçüncü defa kürsüye çıkan Ziya 

Gevher Etili (Çanakkale) gümrük işi · 1 
nin kısı. mazideki seyrini \"e "kolordu sa· 
lahiyeti olan gümrük muhafaza teşkilatı· 
nın kuruluş gayelerini hatırlatarak bu 
kanunun çok kuvevtli olarak Kamulaya 
gelmesinin zaruretini, projenin adliye 
komisyonu'1a gitmekle büyük fikirlerin 
ortadan kaybolmasmaıı ve ana kanunla
ra uygun olmas ı için lazım olduğunu 

izah etti. 
Mehmet Somer (Kütahya ) Memur· 

farın maddeten de taltif edilmesi lazım 
geldiğini hazineye maddi bir menfaat t e· 
min etmiş olan memura ikramiye veril
mesinin iyi olacağını söyledi. Sakan me· 
murlara a id olan bir projenin Ekonomi 
komisyonunda görüşülmesine lüzum ol . 
madığını , memurların taltifi için hüküm
ler bulunduğunu, gümrük memurları 

kanunlarının hususi bir ehemiyet taşı -, 
dığını 1920 sayılı kanunda bunu göre· 
bileceğimizi , zaten bu kanunun memur· 
lar kanununun yapılmasını emrettiği bir 
proje olduğunu söyledi. 

Neticede pro1enın görüşülıniycn 

maddelerinin memurlar komisyonuna, 
görüşülen maddelerinin büdce komis • 
yonuna verilmesine karar verildi. 

Kamutay yarın 15 te topla.;acaktır 
* .ıc: 

Hükümet Gümrük ve inhisarlar Ba. 
kanlığı memurları kanun projesinin es
babı Jl}Ucibesinde ~unları söylemektedi,·: 

788 numaralı (Memurin kanunu) 
nun ikinci muvakkat maddesi hükmü
ne uyularak Gümrük ve inhisarlar ba· 
kanlığı memurlarına m a hsus ekli ka
nun projesi hazırlanmııtır. 

Kanunun §Ümulü: 
1 - Bakanlık teşkilatı içine g iren 

(İnhisarlar umum müdürlüğü) ile 
(Gümrük muhafaza umum kuman
danlığı) ndan birincisi hükmi §ahsi
yeti haiz mülhak büdce ile idare olu
nur bir müessese olduğundan ve me· 
murların hepsi ücretli bulunduğun

dan, ikincisi de kanunlarına göre as· 
keri usuller dairesinde tensiki ilti· 
zam edilmiş hususi mahiyette bir te· 
ıekkül haline getirildiğinden her iki 

te~kili.ta dahil memurlar bu kanunun 
çerçevesi dışında bırakılmıtlardır. 

l'rujenin c.-,cı ... L<ırı 
2 - Memurin kanunu umumi hat

larla memurların ilkin memurluğa na· 
sıl alınacaklarını, ne yolda ilerliye· 
ceklerini, ne auretle ve ne gibi ceza· 
larla cezalandırılacaklaı·ını, tahville
rini, izinlerini göstermiştir. Bu layi
hada aynı esaslardan uzaklaşmaksı

zın bakanlık memurlarının hususi va
ziyetlerine daha uy.3un gelen ıve IÜ· 
zumlu görülen teklifler yapılmııtıı·. 

l'orjmıin biiliimlcri 
3 - Proje (41) maddeyi. ve iki kıs

mı ihtiva eylemektedir. · Birinci kıs
mında bakanlık memurlarının ara · 
nan tahsil derecesi itıbarile 6eı· ileri, 

seçilmelerı, ilerlemeleri costerilnıit 

ve beş (Bölüm) u:ı.erine tcrtib olun

mu~tur. ikinci kısmı (takdir, disiplin, 
cezaları, sicil işleri, tahvil, ir.tifa, i
zin, iııten el çektirme) den ve türlü 
hükümlerden bahseder, beı bölüme 
ayrılmı§tır. 

ilk ul11w; s(•hli ı·c <j<ı,.tfon . :.: 
4 - Gümrük meslegine ilk gire-

cekler için bu mesleğin lüzum göster
dici tahsili ve seçkin elemanları ayırd 
edebilmek maksadile (müsabaka) u
sulü eaaa tutulmuştur. Gümrük me: 
morlukları aranacak tahsil derecesi 
bakımından üç (seri) ye ayrılmı~tır. 
Bir numaralı aeriye ilkten alınacaklar 
için (yüksek), iki numaralı aeri için 
(lise veya orta mekteb) tahaili §art 
konulmuttur. Gümrük kolculuğu Ü· 

çüncü bir seri itibar edilmiıtir. Bun
ların görecekleri hizmetler göz önün· 
de tutularak kolculuk için ilk mekteb 
mezunu olmak ki.fi şayılmıttır. 

Bunlardan başka yüksek tahsil 
tartı aranması lazım gelen memur· 
luklar için de müfettişlik ve kimya
gerlik hizmetlerinin huıusiyeti itiba
ra alınarak birinciler için hukuki, 
iktısadi, mali ve idari bil giler öğreten 
bir mektebten çıkmıı omak kaydı kon • 
muştur. İkinciler için ise (kimyakerlik 
diploması) aranmıştır. 

Miif etti~lcre tıerileıı clwmiycl 
5 - Müfettiılik mesleğinin ehemi -

yeti ve bu kapıdan idareye değerli ve 
yüksek tahsilli elemanların daha çabuk 

10 İLKKANUN 1935 ~ALI 

l1~1rda 

Kahire sokakları yakılmış tramvay arabaları ile dolu 

Hiil.·iirm•t bir bildiriji (,;ıh anlı. - l'olhw lwldl•İ 

lmr.~ırn lmllmıma ... , 

Kahire, 9 (A.A) -- Dün en mü
him kanş1klık Kasrıalim hastanesi 
önünde olmuştur. Kahire sokakları 
kmlmıı ağaç dallariyJe, indirilmiş e
lektrik fenerleriyle ve yakılmış tram-
vay arabaları ile doludur. -

Hükümet ciddi tedbirler almak
tadır. Üniversite, belli olmıyan b ir 
tarihe kadar kapatılacaktır. 

Geceye doğru şehir sükun bul -
muştur. 

Poli~ ~iddl•tlı• mu lwln•le ı•tfocd •. 
Londra, 9 (A.A) -- Kahireden 

bildirildiğine göre dün tıb fakültesi 
ile ticaret mektebinde yeniden bir 
takım hadiseler olmuştur. 

Bu hadiseler, gece geç vakla ka
dar uzayıp gitmiştir. Tıb fakültesi 
duvayyeni, talebenin nümayi~Ierine 
son vermesi icin müdahalede bu -
lunmasını polisten istemistir. Ancak 
şehirde şiddetli bir galeya~ hüki.im 
sürmektedir. 

Hükümet, gece geç vakıt bir be
yanname neşretmiştir. Bu beyanna
mede halk, hükuna davet edilmek -
te ve hükümetin kargaşalığı her 
türlü çareye baş vurarak tenkil et -
meğe karar vermiş olduğu bildi
rilmektedir. 

Hükümet, poli~in silahını kulla -
nacağmı ve hakiki kursunlar isti -
mal edeceğini ihtar eu-ı;ektedir. 

ve kolay alınabileceği bu suretle idarede 
memur seviyesinin yükseltileceği düşü • 
nülerek müfeti!lerin yetİ§tİrilmelerine 

büyük bir itina gösterilmiıtir. Müfettiş 
olacakların müfettiş olmadan önce staj 
görmeleri ve bir ehliyet imtihanı ce -
çirmeleri lüzumlu sayılmıştır. Müfetti~ 
olduktan sonra da aörıqlerini geniılct
mek Üzere yabancı memleketlerck hükü
met hesabına etüd yapmaları faideli te • 
lakki edilmiştir. 

6 - Tekniği ileri gitmiı memleket -
Jer gümrükçülüğünün yakından ıörülüµ 
tetkik edilmesindeki büyük faidelerin da 
ha genit bir nisbette istifade temini 
maksadiyle Avrupada staj yapmak usulü 
kabiliyetli diğer idare mcınur1arı için de 
kabul olunmuıtur. 

7 - Gümrük tarifeıini tatbik ve 

gümrüklerce tahsil olunan bütün vergi
leri "tahakkuk" ettirmek gibi Üzer lerine 
en esaslı ve mühim bir vazife olmış bu
lunan "muayene memurluğu., ıınıfında 
ehil ve güvenilir memurlar yetiştirmek 
için tedbirler teklif edilmiıtir. Muaye
ne memurluğuna tayin edileceklerin 
' 'kursu., takib eylemeleri ve bir yd staj 
yaptıktan sonra ayrıca bir mesleki ehli
yet İmtihanı geçirmeleri şart konulmu -
tur. 

'fer/i İt,;İtı eMı:il<ır 

8 - B.tkanlık memurlarının ilerle -
melerine ''kıdem,. esasından büsbütün 
ayrılmamakla beraber ''memurlukta eski
mek,, mücerret olarak düşünülmeyip 

''ehliyet,. şartiyle tnkyid edilmiıtir. 
Disiplin ce7.aları: 

9 - Şimdiye kadar yapılan tatbikat 
neticesinde eksikliği hissedilen ve me • 
murlar KRnunu dı,ında kalan bazı suç' ' 
için baıka vekillik hususi kanunlan da 
itibara alınarak yeni hükümler konul -
muıttur. 

Müfetti§lerin tenkid mevzuunda 
hiç bir endişeye kapılmamalat'ını t~
min maksadile tabi olacakları disip
lin işlerine bakan komisyondan ayırd 
edilmiıtir. 

izinler 
10 - Memurlarm yıllık izinlerini 

kullanmak hakları idare hizmetlerini 
bozmıyacak bazı kayıdlarla bağlao

mı~tır. 

11 - Namzed memurlarla müstah
demlerin izin vaziyetleri açık hüküm
lede aydınlatılmıştır. 

Kur. lm· 

12 - Memurların mesleki b ilgile
rini arttırmak için bugün Ankarada 
açılmış bulunan " kurs" tan d aha e
ni§ bir nisbette istifade edilmek ve lü
zumunda ba~ka yerlerde de buna b en-

• zer muvakkat seyyar kurslar a çabil
• mek Üzere hüküm konmuştur. 

"'" ,.; rerild i. 

Universite mahfiJleri dövüşmeye 
devama karar vermiş gibi görün -
mektedir. 

Kahire, 9 (A.A) -- Talebe nÜ· 

mayişleri üzerine salahiyetli bakan
larla polis otoriteleri arasında yapı -
lan biı· toplantıda silah kullanılma
sı hususunda polise konulan yasağın 
kaldırılması kararlaştmlmıştır. 

Toplantı bundan başka gösteri -
lere iştirak eden k;mselerin hapis 
cezasına mahkum edilmelerini ka -
·· -.r1aştırmıştır. Bugün Kahirede sü -

l hüküm sürmektedir. Bir ihtiyat 
. ··lbiri olarak, Gizeb üniversitesi ile 
Kahire arasındaki bütün taşıma va -
sıtaları durdurulmuştur. Ünıversite
ler şimdilik kapalı bulunacaktır. 

Hükümet çekiliyor mu? 
Kahire, 9 (A.A. ) - Bugün 

başbakan ile İngiliz yüksek komi..: 
seri arasında bir kaç saatlik bir 
konuşma yapılmıştır.' Kom iser 
yarın kral tarafından kabul edile: 
cektir. gazetelerin verdiği haber: 
lere göre başbakan istifa etmek 
n iyetindedir. 

Eski başbakan Muhammed 
Mahmud paşa ile Vafd parti inin 
mühim azaları arasında uzun bir 
görüşme yapılmıştır. Bir antanta. 
varılabildiği takdirde hükümet 
milletin kütle halinde muhalefetile 
karşılaşacaktır ki, bu takdirde hü· 
kümetin istifa etmesi muhtemel• 
dir. 

Almanyaya kaı· ı 
f 'rmts<f • lngUtere mü terek 

lwreket edecel.·ler 
Paris, 9 ( A.A.) - Ovr cazetesi Y•• 

zıyor: Dıı itleri bakanlıiında )"apdaa 
görütmelerin sonunda relecekte Alman

ya ile yapılacak ıörütmelcrde müıte • 
rek bir hareket tarzı takib edilmesine 
karar verilmit olduğu söylenmektedir. 
Bu görütmelerin şubat ayında müıterek 
bir fransız • İngiliz programı ile açıla
cağı beyan edilmektedir. Bu hafta içind 
alman devlet adamlarından biri kar. si • 
!ahlarının daraltılması proJesımn bir. 
taslağını hamil olduğu halde Paris'e ge. 
lecektir. Herhalde B. Laval ile Sir S • 
muel HorAlmanya'yı Cenevreye çek • 
mek ve Almanya ile kara ve hava silah· 
larının daraltılması meselesini örüt-

mek için bütün nüfuzlarını kullanmak 
hususunda mutabık kalmışlardır. 

İspanya kabinesi istifa 
etti 

Madrid, 9 (A.A.) - Kabine is tifa 
etmiştir. 

İııgiJiz doııannıa ııı 
da kundak~çılık~ mı? 

(Ba~ı 1. ci sayılada) 

Hükümet memurlan, bu kazanm 
biı· kundakçılık eseri oldugu §eklin
deki rivayeti teyit etmekten çekin
mekte oldukları gibi, tekzip de etme
mektedirler. 

Deyli Herald gazetesi, "Royal O· 
ak" zırhlısı mürettebatının kazayı 

gizli tutmağı yemin ile teahhüt ebnit 
olduklarını yazmaktadır. Bu gazete
ye göre "Oberon" deniz altında da 
bir kundakçılık hadisesi olmuıtur 1ro 

bu gemi de Devonport'da tamir edil
mektedir. 

Knst e.~eri dt?ğilmi~. 
Londra, 9 (A.A.) - Royal Oak 

zırhlısında vuku bulan kazanın bir 
kast eseri olduğu hakkında Plymut· 
da dönen rivayetleri, deniz bakanlığı 
teyid etmemektedir. 

Zırhlıda elektrik kontakt yaparak, 
bütün cereyanın k esilmesine sebebi
yet vermiş tir. 

~ i ralıl\: Daire 
Yenişehirde üç oda banyo ve 

ufak bir mut faklr daire mobilya
lı olnrak kiraya verilecektir. ts. 
tivenlerin görmek ve goruşmek 
içın ı 88 No. va telefon e tme-
leri 1-S4Si 
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Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alrnrı Komisyonu il anlan 

İLAN 

;; 

1 - Gül~ane hastahanesinde ytniden inş~ ~~:~:~e;2:1i;a1i::p~ ıı zarfla cksıltmeye konulmuştur. Muh~e . 
231 1 

kanun/1935 
uruştur İlk teminatı 2446 liradır. Eksılunesı k · k b"l" 

· d d ş aınesi 250 uruş mu a ı ı ;pazartesi günü saat 15.30 a ır. artn . ki . illr teminat 
komisyonumuzdan verilir. Eksiltmeye gırece erın2 3 

inci mad-
11131ıbuz veya mektupları ile 2490 numaralı ~unun • · d az 

. . "h 1 ·· •• vaktı muayyen en en delerindeki vesaikla bırlıkte ı a e gunu k ·s onuna (3573) 
\ıir saat ~velint' kadar Fındıklıda satın alma omı Y · 

ı-5478 

İLAN ~ 
. . . 200 000 kilo unun 23/ 1. ka-

l - Malatya kıtaatının ıhtıyacı ıçın ' f r le ihalesi El-
:nun/935 pazartesi günü saat 10 da kapalı zar usu ıy 
:aziz tüm satın alma komisyonunda yı;pı~acaktır. 

2 - Unun muvakkat temınatı 1950 lıradır:h l den hır saat eve) 
3 _ Eksiltmeye girecekler nrflarını 1 a

5
;) 

1
_

54
05 

' • ) kl d <34 I lıomısyona vermış o aca ar ır. 

1L~!'1 300 000 kilo un 23/l. kanun/ 
ı - Elaziı kıtaatının ihtiyacı ıçın · r ·ı ihalesi El:u:iz 

935 pazartesi günü saat 9 da kapaJr zarf usu 1 1 e 
tum satın alma komisyonunda yapılaca~ır. 

2 - Unun muvakkat teminatı 2700 h~dırj d n bir ~2at ~vel 
3 - Eksiltmeye girecekler zarflarını ıha e e l-5404 

lıomisyona vermiş olacaklardır. (3490) 

İLAN 

.. ın ınuyacı ıçin 550 bin kilo 
Erzurun1 kıtaat ve muessesat. eratın d • dan yeniden kapalı 

2 2 935 · .. Ü t;ılıp rıkma ıgın na .ı _ pazartesı gun 3 lh 1 · 23 12.935 pazartesi 
2arf usulü ile münakasaya konmuştur. a esı • 
gtmü saat 15 dedir. İlk teminat 4689 liradır. Taliplerin şartname ~e 

.. . akasaya iştirak edeceklerın <vsafını görmek üzere her gun mun .
1 b. t vel teklif mektupları 1 e muayyen günde ihale saatından ır saa e . d 

.. .. dd l . ahlcimına göre Erzıncan a ~anunun 32 33 ve 34. uncu ma e en .... 
90 ' . · b ı omaları. (3578) l-'" askeri satın alma komısyonuna vermış u u 

İLAN · · ı· 
l a pazarlık gunu ta ıp J - Askeri !urun damının aktarı masxn 

. 1 kla yaptırılacaktır. s)Jun.adığmdan yemden pazar. ı. müsadif sah günü saat on beşte 
2 - Pazarlık 17.l~-~3~ tarıhıne komisyonunda yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amırhğı saı~ alma dan her gün parasız ola. 
3 - Ş;utname ve keşfi komısyonumuz 

7ak göı ilir. . . k r 546 lira olup teminatı mu-
4 - .arılacak olan bu ışın .~ş ı gireceklerin bu gibi iş.. 

vakkate1>1 40 lira 95 kuruştur. ~ksı t~ey:östermeleri mecburidir. 
lcrde ehliyetleri oldukl~rın.~ daır v:~~c ateminatı muvakkate mak-

i - İste~merin bel!ı gun ve sa lmcleri. (3611) J-5553 
buzları ile bırlikte komısyonumuza ge 

1LAN • 
. . . ak . r 30,500 kilo sade yagı 30 kanu. 

Sv. Tümen birl~lc~.ı ~~ı:~t t~t ~a Lüleburgaz süel satın alma 
nuevel 935 pazartesı gunu • 1 diJecektir. Tutarı 28060 lira ilk 
Jı:omisyonunda kapalı zarfla ıha ~ ~isyonuncla her gün görülebilir 
teminatı 2105 liradır. Şartname 0 teminat kağıtlarını da koyacak
ıstcıklilerin kanuni vesı~~lar'~ı v~ir saat evcl komisyona vermeleri. 
ları teklif mektuplarını 1 a e en (3615) J-5554 

!LAN 
. _ k ' li nam hesabına eksiltmeye konu. 

K~palı zarf usulı ı1e e.s ı t~ p dacağı i!An olun.an 400 ton un 
larak 6-12-935 saat 16 da ihalesı _yap akılm ur. Tutarı 49,000 lira 
:ıçin talip çıkmadığından paz~rlı~a .~ı:aat on':cşte pazarhıkla ihale 
dır. 23/ 1. kanun 935 pauırtesı ~u~u satın alma komisyonuna gel
~dileccktir. İsteklilerin Balıkesır or 

5555 .ınelt:ri. (3616) ı-

Ankara Belediye Reisliği İlanları 
İLAN 

J . hanına teslım edilen bir merkep ve 
Başı bos bulunup s'll'ıçre sah" 1 rt çıkmadığı takdirde satı. 

mr öküzün on beş gün zarfında ıp ~ günü saat sekizde mezba. 
bcaktır. İsteklilerin 16-12.935 _paz~~t~~mura 1nUracaatları. 
lıa civannda hayv.an satış yerınde (

3544
) ı-5414 

İLAN . . ,. k · K "f . b · tamır ettırneoc tır. C!tı ı - Yenişehirde belediyeye aıt ına 

!('.deli 1077.77 liradır. . . . k için fen direktörlüğüne 
2 - Keşfini ve şartnamesını gorme 

gdinecektir. . 1 pazartesi günü saat l 1 de 
3 - İhale 16.12-935 tanhıne ras~ ıyan .

1 
apılacaktır. 

jcn Jircktörlüğü odasında açık .eksıltme(3~3~)y J-5420 
4 - Muvakkat terr.. ıat 81 hradır. 

ı d !,LAk'-ı:~ 31 5-936 giınüne kadar asık ar-
ı - Ha:de 19 numara ı u K.iıl -

tırma ile kiraya verilecektir. . d 
2 - Beş ay yedi günlilğü (210) ı_ırad ır. 

akk · tı (15 75) lıra ır.· 
.3 - Muv at temına .' . 1 her gün muhasebeye gele-
4 - Şdrtnamesini görmek ıstıyen er 

bilirler. . .. saat ıs de artırma ve eksilt. 
5 - İhale 23.12-935 pazartcsı gun ı-5509 

me komisyonunda yapılacaktır. (3596) 

tLAN 
B 1 d' ec.e yaptırılmış olan 12 ı - Saman pazarı meydanında . c. e .. ıy "' 5 937 ...rl>nUnc ka-

diıkkandan ı ve 2 harita numaralı onıkı dukkiin 31- - ti .. 

dar açık artırma ile kiraya verilecektir. Mu .. akkat teminatları 
2 - Senelik f." ·ıhammen kira bedelleri • 

Lira K. 'Lira K. 
500 . 56 25 .. 

s _ İstekli olanlar şartnamesini görmek istıyenler her gun mu-

Useôeye gelebilirler. ı. "lt 
. 4 - lbale 16..12.935 pazartesi günü on b(§de •;~~5ve e ıı -

~komisyonunda yapılacaktır. (9543) ___ .-. 
•Wl'l!li•llRHRllammm~--.......----ı 

SEVGtNtN SESi 
Marthe Eggerth- Jean Kiepoura 

"" "" 

Jaııclarma genel komutan1ığı An
kara sabn alma komisyonundan: 

ıuıtur. 

1 - Bir metresine (42) kuruş fiat biçilen (51939) r_netre evsafı
sı.a uygun yatak kılıflık bez kapalı zarf usulü ile eksılımeye ko
nulmuştur. 

2 - Eksil~ 16-12.935 pazartesi günü saat (15) te genel ko
mutanlık kurağında yapılacaktır. İlk teminatı (1636) l!ra (8) ~u· 

3 - fste-klilere şartnamesi komisyondan parasu: verilir. ~~lt. 
meye girmek istiyenlerin kanun ve şartnamede yazılı belgeler ıçıni 
de bulunacak t'ekHf aıeıktupJarını tbilh* vaktından bir saat eve 
JromJsyona vermiş , lJlıaJan. (3486) 1-5381 

ULUS 

Milli Müdafaa V ckaleti 
...,atmalma Komi yonu 

tıanlan 

İLAN 
ı - Bir t.;iftine biçilen eder 

200 kuruş olan on beş bin çift 
yemeni kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 ·- Şannamesini 150 kurusa 
hlmak ve örneğ:ni görme'k isti. 
yenler her gün M. M. V. satın 
alma Ko. na uğramaları. 

3 - Eksıltmeye girecekler 
2250 lfrr;hk ilk inanç parası mek
tup veya m<. kbuzlarile kanunun 
iki ve ilçi.mcü maddelerindeki 
belgele;lc birlikte teklif mek. 
tuplarının ihc.Je gunü olan 18.12· 
935 çarşamba gimu saat 11 den 
bir saat evel M. M. V. satın al
ma Ko. na vermeleri. (3516) 

1-5427 

BİLlT 
J - Kapalı zarfla alınacağı 

ilan edilmiş olan 6000 liralık toz 
şekere verilen fiat tahmin fia
tından faı la clduğundan yeniden 
pazarlıkla eksiltmt.ye konmuş
tur. 

2 - Hepsinin biçilen ederı 
6000 lira ve ilk inanç parası ( 450) 
liradır. 

3 - İhalesi 16-12-935 pazar. 
tcsi günil saat 10 dadır. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2, 3, üncü 
maddelerinde istenilen bilgeleri. 
Je birlikte ihale saatında M. M. 
,·ekaleti satın alma komisyonuna 
varmaları. (3530) l-5410 

BlLtT 
l - Biçilen edt"ri 16.000 lira 

olan 100.000 kilo ve biçilen ede. 
ri 20.800 lira olan 130.000 kilo 
un Edremit garnizonu için ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - 100.000 kilonun ihalesi 
12 ı. ci kanun 935 perşembe gü
nü saat 10 da ve 130.000 kilonun 
ihalesi 16/ l. ci kanun 935 pazar
tesi günil saat 10 da Edremit sa. 
tın alma Ko. da yapılacaktır. 

3 - 100.000 kilonun teminatı 
1200 ve 130.000 kilonun teminatı 
1650 liradır. 

4 - Eksiltmeye girecekler 
kanuni şekilde hazırladrkları tek. 
lif mektuplarını ihale saatından 
bir saat evvel Edremit'te'' sıttın 
alma Ko. na vermel~ri. (3491) 

.BİLIT 

1-5364 • 

İstanbulda Tophanede ordu 
Dikim evi için bir Ustabaşı a
ranıyor. Taliplerin hazır elbise 
imal eden bir fabri}fada usta ba. 
şı olarak çalışmak iktidarını ha. 
iz tahsil ve talim görmüş olması 
lazrmdır. Taliplerin tahsil dere
ce&ini ve kabiliyetlerini gösterir 
vesikalarım hamilen birinci ki. 
nun 1935 nihayetine kadar İstan· 
bulda Tophanede iki numaralı 
levazım dikim evi müdUrlUğüne 
müracaat etmeleri ve mezkfir ve. 
sikaların birer suretlerini istida· 
larma rapten oraya bırakmaları. 

(35i7) 1-5515 

Toı•hancdc l~tanbul Le· 
'azım Amirliği atın 

Alma Komi 'onn .. 
~ 

İLAN 
Harbiye okulu için 17 ton sa

de yağı 20.12.935 cuma günü sa. 
at 15 de Tophanede Satınalma 
Komisyonunda kapalı zarfla ek. 
siltmeye konulmuştur. Tahmin 
bedeli 15300 liradır. İJk temina
tı 1147 buçuk liradır. Şartname 
ve nilmunesi komisyonda göni
lebilir. t ste klilerin kanuni vesi. 
kalarile birlikte ihale saatından 
bir saat evel tekliflerini komis-
yona vermeleri. (7545) I-5412 

BİLİT 
İstanbul levazım amirligine 

bağlı kıtaat için 200 ton un 16. 
12.1935 pazartesi günü &aat 16 
da Tophanede satın alma komis. 
yonunda kapalı zarfla alınacak. 
tır. Tahmin bedeli 32000 !mıdır. 
İlk teminatı 2400 liradır. Şartna. 
mesi 160 'kuruş mukabilinde ve
rilir. İsteklilerin kanuni vesika
larile beraber teklif mektuolan
nı ihale saatından bir saat evcJ 
komisyona vermeleri. (291) 

• • • 
(7461) 

İstanbul levazım amif!iğine 
bağlı kıtaat için 110 ton pıllivlık 
pirinç 16.12.1935 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satmalma 
komisyonunda kapalı zarfla alı
nacaktır. Tahmin bedeli Z6400 
liradır. İlk teminatı 1980 liradır. 
Şartnamesi 132 kuruş mullabi. 
linde verilir. isteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mek. 
tuplarını ihale saatinden bir saat 
evel ~omisyona vermeleri. (292) 

(7462) 1-5353 

1LAN 
Ankara Levazım Amirliğine 

bagh kıtaat ve müessesat hay. 
vanları için 360 ton arpa ve 200 
ton yulaf 26-12.935 perşembe gü
nü saat 15 de İ&tanbulda Top. 
hanede Satın alına Komisyonu,,. 
da .kapalr zarfla ayrı, ayn eksilt. 
mesi yapılacaktır. Arpanın tah· 
min bedeli 25,200 lira, Yulafın 
12,000 liradır. Arpanın ilk temi
natı 1890 lira ve yulafın 900 li
radır. Arpanın şartnamesi 126 
kuruş mukabilinde komisyondan 
alınır. İsteklilerin kanuni vcsi
kaJarilc birlikte ihale saatmdan 
bir saat evvel tekliflerini «omie
yona vermeleri. (7743) 1-5556 

Z AY 1 
Depolar Komutanlıgından uç 

takım kışlık elbisemin alınması 
için aldığım A. No: 406917 cilt 
l varak. 17 numaraı. mazbatayı 
kaybettim yenisini alacağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Gd . Os. Ça. 
1-5549 Hüseyin ishak 

Z AY 1 
Tatbik Mühürümü bir hafta 

evel kaybettim. Yenisini yaptıra
cağımdan eskisinin hükmil yok. 
tur. Muharrem oğlu Hasan 

1-5551 

·Edirne Jandarma Erat okulıı ko
mutan1ığından: 

Edirne Jandarma okulunun ~ir se~elik ihtiyacı olan 150000 • 
200000 kilo unun kapalı zarf eksıltmesı 2490 sayılı kanunun 53 ün· 
dl maddesine ~öre yapılacaktır. 1stekli1erin 10-12.935 salı günü 
saat 9 da Mal Müdürlüğü odasında toplanacak komisyonca yjlpıla· 
caktır. Zarflar saat 9 dan 10 a kadar alınır. İstekliler teminat mek • 
tuplariyle veya Maliye Makbuzlarını beraberinde getirmelidirler. 
Un Askerf evsafı haiz Trakya mahsulil!ıden istihsal olunan Buğ· 
day unu olacak1ır. (7481) 
Tahmini Fiat Kilo Tutarı 

Kuruş Lira K. 
% 7,5 şekli 
M. Teminat 

Lira K. 

Eksiltme günU 

16 100000 320000 00 2400 00 Kapalı zarf 10-12-935 
eksiltme'i sah 

l-5372 

Ankara Belediyesi Su I,leri 
Direktörlüğünden: 

1 _ Su tşlcri Dircktörlüiü için 5500 liralık font boru ve ok 
aları ııınacaktır. Gümrük resmi ~elediyeye aittir. 

par~ _ İateldiler bu ite ait şartnamcyı Su İşleri Direktörlüğü Lc-
vazırnında görebilirler. • • •. 

3 _ Eksiltme 23-XII-935 pazartcsı gunu saat 15 te Ankara Be. 
kdiyesl Su f şleri Direkt?rlüğllnde kapalı zarf uıulü ile olacaktır. 
Muvakkat teminatı 413 lıradır. 

4 _ Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (3574) 1-S498 

Kırkağaç belediye sinden: 
Kırkağaca getirilecek "Koca su'' inşaat ve tesisatı: Belediye 

lehine en uygun şart der~yan eden ve en ucuz fiat veren istekli. 
sine 17-J2.935 ısalr günli saat 16 da Kırkağ2ç Belediyesinde encü
men huzurunda pazarlıkla ihale edilecektir. 

Muvakkat teminat miktarı 1834 ve keşif bedeli 24453 lira 79 ku
ruıtur. latekJilerin belli edilen gün ve saatte teminatları ve vesai
ki iJe Kırkağaç Belediyesinde bulunmaları nan olunur. 3589/7673 

•-5525 

SAYJFA 7 
Ll 

1afıa Vekaletinden: 
İstekli çıkmadıgından dolayı ihalesi yapılmamış olan Bursa ; 

Karaköy yolunda 57 inci kilometre üzerindeki 40.000 lira lke§if be
deJli betonarme köprü inşaatı kapalı zarf usuJiyle eksiltmesi 
18-12-935 çarpmba günü saat 16 da Nafıa Vekileti şose ve köpriL 
ler Reisliği eksiltme komisyonu odasında yaprlacaktrr. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 200 kurut 
mukabilinde şose ve köprliler Reisliğinden alınabilir. 

Muvakkat teminat 3000 liradır. 

isteklilerin yapmış oldukları j§lere ait vcsıkaları ihale<len e11 
az üç gün evcl göstereretk Nafıa Vekale tinden ehliyet vesika ı alın. 
ması J~ımdır. 

Teklif mektupları 18-12.935 günu saat 15 te kadar Ankarade 
Şose ve Köprüler Reisliğine verilmelidir. (3518) l-5429 

İstanbul Gedikpaşada Jandarma 
sabn alma komi. yonundaıı: 

Jandarma kıtaatı ihtiyacı için mevcut cvsafnamesine uygun ola 
ma~ şarti!e yerli fabrikalar mamulatı beş bin 5000 kilim kapalı zarf 
eksıltmcsı lfe s~tın alınacak ve eksil~_esi 13-12-935 cuma günü ~ 
at onbeşte Gedıkpaşada Jandarma Dıkım f!vf binasındaki Jcomisyo.. 
numuzda yapılacaktır. Beş bin kilimin uıarlanan hed~li on be4 bia 
yediyüz elli lira olup ilk güvcnmcai bin yUz seksen bir lıra yird 
b~~ kuruştur. Şart ve evsaf kağıtları her gün komisyonda goniJ .. 
bılır. İsteklilerin ilk güvenme mal sandığı ma.köuzu veya mııtebu 
banka _kefalet ~ektubu ve iki bin dört yüz doksan a:ıyılı artı,._ 
ve e-ksıltme ve ıhale kanununda ve şart kfiğı<lrnda yazılı sııir beL 
gcleri de havi teklif mcktuplannı eksiltme ı.aatından bir saat n· 
veline kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları. (?480) 1- 'i371 

Bursada Nafıa Vekaleti Birint·i 
Daire Su işleri Müdürliif,Jiind~n: 

14 Birincikanun 935 cumartesi günü saat JJ d,. Bıırsada Nafıı 
Bakanlığı birinci daire su işleri binasında eksiltme komi-.yonu ta. 
rafından 15931.56 lira keşif bedelli "Nilüfer çayı fevezanrna h:rşı 
muvakkat tedbirler inşaatının kapalı z:ırf usuJiyle eksiltml'!:İ ya
pılacaktır. 

Şartname, proje, hulasayı keşfiye parasız olarak su işJ,.ri tJ;ıil&. 
a.ind~n ver.i.lecektir. Muvakkat teminoıt J 194 lira 86 kuruştur ht,.Jr. 
lılenn teklıf mektuplan ve en aşağı yırmi bin liralık işi muvaffa
kıyetle yaptığına ve ehliyet olduğuna dair vesikalarını J4 hirinci .. 
kinun 935 cumartesi günü Raat 10 na kadar birinci daire su islt'rl 
müdürlüğüne wermeleri lazımdır. (74~2) 1-5373 

Turgutlu Urayı başkanlığından: 
Şannamcsinde cmsi, nevi, ve bütün t:Vsafı ve (8000) lira mu. 

hammen bedelli ve bedelinin sureti tr<llyt>ıı;i ~rtları yazılı :ıraıoz 
kapalı zarf usuH ile açık eksiltmeye konulmustur. 

Şartnameler Ankara - İstanbul - İzmir ve Turgutlu Unt} !arın~ 
dadrr. İhale günü 30.12.935 pazartesi aat ( l:Q) . dır. O giın ve s:tat. 
te kadar teklif mektupları ile ve % 7,50 deµ, (600) liralık teminat 
akçesi veya lbanka teminat mektupları ile Tur,gutlıı Belediye encü-
JnCnine müracaatlan ilan olunur. (3608 1-5552 

Ankara evkaf müdürlüğünden: 
İkinci vakıf apanımanın ikinci kapısınıA (3) numaralı d<1iıe"li 

5-12-935 günUndcn ıtibaren yeniden açık artırmaya kQnulmuştur. 
15.12-935 perşembe günü &aat on beştr ıhalci katiycsi yapıbca .. 

ğından kiralamak istİ}•enJcrin Ankara evkaf müdürlügüne müraca-
atları. (3582) ı-~491 

Ankara ilbaylığından: 
! - !~t ra~ Kız Enstit.üsü için satrn aJınacak kumaşların 

aşagıda ısımlerı hıı:alarında mıktan ve beher metresinin muham. 
men fiatları gösterilmiştir. 

2 - NUmunelerini görmek istiyenler okula müracaat edebilirler. 
3 - Açık eksiltme ve ihalesi 26.12.93S perşembe günü saat 15 

de okullar sayışmanlığında yapılacaktır. 
4 - Teminat (53) lira (25) kllruştur. 
5 - İlin bedeli müşteriye aittir. 
Fiatı 400 Kr. 150 genişliğinde Lacivert }Ünlü 100 metre 

,, 550 .. Bej mantoluk 100 .. 
(3565) 1-5480 

A vrupaya taleb 
gönderiliyor: 

Maden Tetkik ve arama En ti-

1. - Maden Mühendiıliği tahsil etmek üzere Avrupaya 
müsabaka ile 27 talebe gönderjJec:elrtir. İıı.tiyenlerin apgrda. 
ki şartları ha.iz olması lhımdır. 

a) Tilrk olmak 

b) Maden ocaklarında çabpbilecek ltabniyctte ve aıhha. 
ti tam olmak. (llhhi muayene Ankarada yaptırılacaktır.) 

c) Lise mezunu olup franauca. almanca, ingiliıce dille
rinden birisini okuyup yazabilmek; 

d) Yqı 18 den aşağı 25 den yukarı olma.maık; 
2. - Müsabaka imtihanı Ankarada M.T.A. Enstitüsün

de 4 ikincikinun 1936 cumartesi gUnU 1apı1acaktır. Açılacak 
müsabaka imtihanında kazanmış olmakla btraber gönderile. 
cek talebelerin ihraz ettikleri derecr:itibarile 27 arasında bu· 
lunmalan gereklidir. 

. 3. - İmtihan: hesap, hendese, cebir, mjhanik, fizik ve 
kımya ve yukarda yazılı ecnebi lisanlardan birisinden yapı
lacaktır. 

4. - Tahsile gönderilecek olanlar, ileride tahsil müddet. 
leri kadar mecburi hizmete tabi olduklarından bu hususta 
mükellefiyetlerin! tevsik etmek Uzere bir teahhüdname vere. 
cekler ve bunun ı~in de muteber kefil göstereceklerdir. 

5. - İstiyenlerin: Nüfus hUviyet cüzdanı, hüsnühal va. 
r~ası, mektep şehadetnamesi veya bunların tasdikli suret. 
l~~ı, 4 kıta fotoğraf ve dilekçelerini 2 İkinci Kanun 1936 gU· 
n.~ ~~~ına" kadar An~arada M.T.A. EnstitUsü Genel Dir , 
torlilgune gondermelerı ve 3 üncU cuma gUnU sıhhi mı 
neleri 7aptır!1~ .tize.re öğleden evcl Bay Hasan ar 
nındakı enstıtU daıresınde bulunmaları Uan olunur. 1-51~9 
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_DiKKAT- ı 
KADINLARIN 

ipekli, yünlü, pamuklu olmu 
elbiseleri ancak 

HOLSTiNA 
paket boyakrile k:ndi eviniz
de boyayabilirsiniz. Holstina 

markası arayınız. 
1..:..555s 

Doktor ~I 

Hilmi K~~ar ~ 
Cebeci Hastahanesı Cılt, Saç, 

Zührevt hastalıklar 
Mütehassı 

GöZ 
MÜTEHASSISI 
Dr. Cevad Arif 

Atasagun 
Anafartalar caddesi Zenit 4 

aat mağ:ızası Ustü Nizamet
tin apartımanı No. 70 

1-5230 

Zeiss gözlükleri, korsalar. 

Dr. CEMS'iıı 

Nasır ilacı 

En eski nasırları bite pek 
k sa bir zaıt\anda tamamen ve 
kokilnden çıkarır. 
· Umumi deposu: lngiliz Ka.n
r:uk eczanesi, her eczanede bu
lunur, ciddi ve müessir bir na· 
"sır ilacıdır. 

İş arıyor 
Fransızca bilen bir bayan tek 

ki~ yanında güvernante, veyahut 
çocuk okutmak için. 

Abdullah Ef. otelinde E. K. 
rumzuna vazm:ıları. 1-5506 

Kiralık apartıman 

dairesi 
İtfaiye meydanında hukuk 

m ktebi yanında A. Soysal apar
tımanının 6 odalı dairesi kira· 
lıktır. lstiyenlerin İ$indeki sa. 
hibine müracaat etmeleri. 

l-5527 

Z A Yl 
Yenişehirde Çelik.kale soka.. 

gında 6 No. da inşa ettirdiğim 
ev için su şir'•etine yatırdığım 
depo paraya ait kaybettiğim ma:k· 
buzu yenidcın çıkaracağımdan es. 
ki inin hükmü olmadığını ilan 
ederim. ŞEFİK B1,LKUR 

Zayi 
Çorlu kaymakamlığından al

dığım ikamet tezkeresini kay. 
bcttim. Yenisini çıkara~ğıtndan 
eskisinin hükmü olmadığı ilin 
olunur. 

Macar tebaasından 
Mezey Bela 

lmt } nr ~-1lubi Vt Ba~m~ 
. hlrrıri falıh Rıfkı ATAY. 

Umumi nt> ş rirat1 idare ~den 

Vazı işleri müduru Nasuhi 
BAYDAR. 

Çınkırı cıddtsl civumda 
uıuı m~tfıusmdı hasılmcıur. 

ULUS 10 İLKKANUN 1935 SALl 

Gümrü - re iıılıi arlar 
\' el\:aletiııdeı~ 

Yüksek mektep mezunu musabakası 
J - Gümrükler Umum Müdürlüğüne 35 lira aylıkla müsabaka 

ile işyar alınacaktır. 
2 - Müsaoaka, 13-12.935 cuma güniı saat 10 da Ankarada yapı. 

lacaktır. 

3 - Müsabakaya gireıbılmek için Hukuktan veya sıyasal bilgi· 
ter veya Yüksek İktrsat ve Ticaret okulasından mezun olmak ve 
memurin kanununun 4 neli maddesinde ve İcra Vekilleri Heyetinin 
10.10-935 gün•emeçli kararnamesinde yazrlı şartları haiz bulun. 
mak gerektir. 

4 - İstekliler vekaletten alacakları beyannameleri doldurup 
dilekçe ile birlikte 11-12-935 günü saat 17 ye kadar Zat tşteri Mü-
dtirlllğUne vennelidirler. 

S - Kazananlardan Fransızca, Almanca, İngilizce dillerinden 
birini veya birkaçını bilenler tercih olunacaktır. (3595) 1-5541 

Artiviıı hıı<lut tal)ttr u atınalma 

komisyoııundaıı: 
Artvin Hudut Taburiyle bölüklerin yüz yirmi beş bin kilo un'un 

teahhUdünü ifa edememesinden mukavelesi feshedilen müteahhit 
nam ve hesabına milstacel ihtiyaç için otuz bin kilo un müıbayaa 
edilmiş mütebaki doksan beş bin kilo un da yeniden mUnakasaya 
konulmuştur. Bu mikdar dört taksitte ödenecek ve mefsuh muka
veledeki evsaf ve şeraiti haiz bulunacaktır 

Açrk Eksiltme suretiyle alınacak bu unun ıhalesi 20/ 1. Kanun( 
35 cuma günü saat 9 da Artvin Sa. Al. Ko. sini huzuriyle yapılaca
ğından taliplerin mezkur gün ve aatte bin üç yüz elli lira teminat. 
lariyle müracaatları. (3494) 1-5407 

Tapu ve kada tro geııel 
ıniidürlüğüııden: 

1 - Gôni1en luzuma mebni resim ve şartnamesine uygun ola
rak yapılacak yedi adet dolabın 12.12.935 perşembe günü saat 3 de 
açık eksiltmeye konacaktır. • 

2 - Muvakkat teminata karşılık nisbeten 24 lira ve ıhaledcn 
sonra bu miktar 48 liraya ıblağ edilerelc vezneye yatırılacaktır. 

S - - . sim ve şartnameyi görüp fazla tafsilat almak istiyenle. 
rin Levazım idaresine müracaatları. (3593) 1-5542 

Ank:ara Cezaevi l\1üdürlüğüııdeıı: 
Ankara ceza evinin ·1. ay .10- günlUk ekmek ihtiyacı için 21-

11.935 tarihinde açılan kapalı zarf usuliyle münakasaya bir istekli 
ıı:uhur etmediğinden aynı erait altında 21.11.935 den 31-5-936 ta· 
rihine kadar -6- ay -10. gUnlük ekmek ihtiyacının bir ay zarfında 
pazarlıkla alınmasına karar verilmiştir. İsteklilerin 1429 'lira 56 ku· 
ruş teminatı muvakkate akçesi \•eya o mikdar banka mektuplarile 
birlikte her gün öğleden sonra Ankara cumhuriyet müddei umu. 
miliğinde müteşekkil komisyona müracaat etmeleri. 

Birinci ekmek çıkaran fınncıların da bu pazarlığa ıştirak etme· 
leri için Ankara belediyesinden müsaade almmı trr. Yalnız hapis· 
haneye münhasır olmak üzere birinci ekmek çıkaran fırınlar ayrıca 
ikinci ekmek çıkaracaklardır. Şartnameyi görmek ve fazla izahat 
almak istiyenlerin Cebecide ceza evi mUdürlüğüne müracaatları 
ilan olunur. (3555) 1-5471 

Tokat l\lemleket lıastanesi direlc
törlüğünden: 

Tokat memleket hastahanesinin mutfak levazımatı ve çamaşır
hane tesisatı, vilayet sıhhat müdkrlüğünde mevcut keşifname mu. 
cibince açrk eksiltmeye konarak 27.11.1935 çarşamba günü saat 15 
de en muvafık flat ve şart dermeyan edenlere ihale olunacağınaan 
daha fazla malUmat atmak lstiyenlerin ve keşifnameyi görmek is. 
tiyenlerin Ankara, İstahbul sıhhat ve içtimai muavenet mUdUrlUk· 
lerine ve Tokat memleket hastanesi baş tababetine müracaat et· 
meleri illin olunur. (3445) 1-5291 ------

1\Ialive \ 7 el{aletiııdeıı: 
1 - Ankara kırtasiye deposunda toplanmış olan 2500 kilo fer. 

ude kaba Anbalaj kağıdı pazarlıkta satılacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 250 liradır. isteklilerin 18 lira 75 ku. 

ruşluk muvakkat teminat mektupları ile birlikte 23 birinci kinun 
935 tarihine tesadüf eden pazartesi günü saat 15 de Maliye Veka
leti mrtasiye müdürlüğünd~ müteşekkil komisyona müracaatları. 

(3568) 1~5483 

Divanı lulıa ebat rei~liğinden: 
Divanı Muhasebatta münhal bulunan 17,5 lira maaşlı memur. 

luklar için 16.12-935 pazartesi günü saat 9 da Divanı Muhasebat 
binasında mUsabaka imtihanı yapılacaktır. İsteklilerin isimlerini 
kaydettirmek ve şeraiti oğrenmek üzere vesikalariyle birlikte en 
son 13.12.935 akşamına kadar Zat İşleri Direktörlüğüne mUracaat· 
tarı ve ondan sonraki müracaatlar kabul editmiveceği ilan olunur. 

(3590) 1-5523 

Sümer Bank 
Gene) direktörlüğünden: 

Avrupa ve Amerikanın Yüksek Fen mekteplerinden, üni
versitelerin kimya fakültelerinden, dört senelik yüksek men· 
sucat mekteplerinden ve Teknikum derecesindeki ihtisas 
mekteplerinden 1933, 1934, 1935 mezunlarının, Sümer Bank 
mUesseseleri ve fabrikalarında istihdamları düşünüldüğün
den, bunların aşağıdaki vesikalarile, Ankarada Sümer Bank 
Umumi Müdürlı.lgüne, İstanbulda Sümer Bank İstanbul şu
besi Müdürlüğüne müracaatları lüzumu ilan olunur. Müraca
atların yukarısına, sair müracaatlardan tefriki için (M. E.) 
işareti konulması. (3465) 

Hüviyet, 
Tcrcümei hal 
Diploma kopyası 
Askerlik hizmeti 
Bildiği ecnebi diller 
İki tane resim 

• 
PAVILLON da 

Çarşamba Geceleri 

• • MECBUBID B 

, 

ANKARA 

.................................. - ............................ . 
~ 

.\skeri } abrikalar Umum 
l\lüdürlüğü Satmalma ~ 
Kom~)·oou hanları 

13 KALEM MPHTELİF 
MALZEMELER 

Şartnamesinde değişiklik y~

prlmış olan ve tahmin edilen be
deli (2700) lira otan yukarda 
miktarı ve cinsi yazılı malzeme 
A9keri Fabrikalar Umum MU· 
dilrlUğU satınalma komisyonun. 
~ 22/2. kinun/936 tarihinde çar· 
şamba günü saat 14 te açık ek. 
siltme ile ihale edilecektir. Şart
name para.sız olarak komisyon. 
dan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (202) lira (50) ku. 
ruş ve 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyo. 
na müracaatları. (3585) 1-5492 

.MÜTEAHHİT NAM VE 
HESABINA 

30 TON DEMİR CEVHERi 
15 ., MANGAN 

Tahmin edilen bedeli (2700) 
lira olan yukarda miktarı ve cin. 
si yazılı malzeme Askeri Fabrl· 
kalar Umum MUdürltiğil sat~n 
alma Komisyonunca 23/1. kanun 
/935 tarihinde pazartesi gUnU 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale 
edilecektir. Şartname parasız o
larak komisyondan verilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat otan· 
(212) lira (50) kuruş ve 2490 nu. 
marah kanunun 2. ve 3. madde· 
lerindeki vesaiklc mezkQr gUn 
ve saatte komisyon~ mUracatlaı ı. 

(3586) t--5519 

Yozgat tlbaylığından: 
Yozgat memleket hasatnesi için fazla mikdarda karyola, yatak, 

battaniye, ve mefruşat levazımı satın alınacaktır. 2/Kılnunusani/ı 
936 saat 14 de daiın1 encümen huzurlyle ihale edileceğinden taliple
rin izahat almak ve şeraiti öğrenmek Uzere Yoı:gat, Ankara. İstan
bul sağlık direktörtuğUne müracaatları ilan olunur. (3548) 1-5470 

Dahiliye Vekaletinden: 
VC'kalet müstahdemlerine yaptrrılacak en aşağı 62 takım elbise 

ite 62 adet paltonun dikim işi açık eksiltmeye konmuştur. 62 takı· 
mm muhammen bedeli 992 liradır. Eksiltme 23.12-935 tarihinde ya• 
pılacaktrr. Şartnamesini görmek istiyenlerin her gün vekalet ek· 
ıiltme komisyonuna, eksiltmeye gireceklerin de% 7,S teminat mak
buzlariyle birlikte 23-12.935 tarihinde saat 15,30 da eksiltme ko. 
misyonuna gelmeleri. (3591) 1-5543 

TARSUS iCRA MEMURLUCUNDEN: 
Nafakadan alacaklı olup İstanbulda Cerrahpaşa mevkiinde hop

yar mahallesinde kasab karşısı sokağında DÖRT No b hanede sa
kine iken oğlu Ankarada büyük Cebecide kiin askeri levazım bin
başıltğrndan mtitekaid Bay HASAN hanesinde oturan inhisar ve 
gümrül:ler vekaleti muhasebe kalemi memurlarından NES'ET nez· 
dinde mukime olduğu !bildirilen ve Ankara sicilli nUfusunun Cild 
1? H} fa 20 No snda mukayyed ölU Mehmed kızı ve milteveffa İs
mail Sabri karısı AYŞE ŞAZfYE'nin vefatı ihbar ve iddia edilme. 
sine binae.n hayatta olup olmadığının anlaşılmasına lüzum görUten 
med ıırenin hayatta ise ilan tarihinden itibaren ONBEŞ gün zar· 
fında L'ulunduğu mahal belediyesince musaddak berhayat olduğunu 
mü~ır en son çekilmiş fotoğraflı bir kıta vesikanın Tarsus icra ri. 
yasetıne ibraz e~si lüzumuna ve aksi takdirde mukadder nafaka.. 
nm kesileceği ve müterakiminde borçluya iade olunacağı ilan olu· 
nur 1-5546 ----Devlet Demiryolları ve L manları Umum 

Müdürlüğü ilanları 
Muhammen bedeli 65000 lira olan 30 ton kalay ve 10 ton antimu

van 24 Lkinci kanun 1936 cuma günü saat 15,30 da Ankarada idare 
binasında kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

Bu işe ginnek istiyenlerin 45000 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları •e tekliflerini aynı gUn saat 14,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 3~S er aturuş mukabili Ankara ve Haydarpap vez. 
nelerinde satılmaktadır. (3552) 1-5545 

1 : i SİNEMALAR 
[ YENi 

BUGÜN BU GECE 

Emsalsiz bir dekor • muhteşem bir 
reNÜ, fevkalade bir müzik 

IARAHUA A 
Fran11zca eözlü büyük film 1 

~UGUN BU GECE 

Define 
Adası 

Türkçe sözlü 


