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Ada anın uğradığı bilylk leliket 
Normal seviyesinden beş metre yetmiş beş san

tim yükselen Seyhan, şehri şimdiye kadar 
görülmemiş bir sele boğdu .. A~ıkta ve sular 
altında kalanların sayısı otuz bine yakındır. 

Adana şehri ve Seyhan nehr;nderı bir manzara 

Başbetke 

ŞARK 

Falih Rıfkı ATAY 

Adana, 7 (A.A.) - Adana büyük bir 
felakete uğradı. Beş gündenberi gec~ 

günriüz fasılasız bir surette yağan yağ
murlar bu sabah Seyhan nehrini bir 
hayli kabartmış ve sular nehir kenarın
daki mahalleleri kaplamıştır. Öğleden 
sonra saoıt 4 e doğru suyun irtifaı bir· 

(Sonu 6. ıncı sayfada) 

Kamu tayda 
Sıhat Vek.ilimiz 

alınan tedbirleri ve 
yapılan yardımları 

anlattı 
Kamutayın dünkü toplantısında A· 

dana felaketi hakkında Sıhat v~ İçtimai 
Muavent-t Vekilimiz Dr. Refik Saydam 
şu izahatı vermiştir: 

Sıhiye Vekili Doktor Refik Say• 
dam İstanbul) - Arkadaşlar müsaade 
buyurursanız bir meseleden bahsedece
ğim. 

Dün aldığımız bir telgraftan Adana· 
da Seyhan nehrinin taşmasiyle şehirde 
büyük bir afet husule geldiğini haber 
aldık. Mahalleleri su !>asmış ve iki sa· 
hil arasındaki ittisalin kesildiğini vali 
bildiriyor. 
- Bunun üzerine aldığımız tedbir; 

1 

Kızılayın orada bulunan - bin lirasını 

derhal valinin emrine brrakdık. Bu aa
( Sonu 6. rncı sayfada ) 

8 BlRlı"iCIKANUN 1936 SALI 

Son haberlerimiz 
üçüncü sayfadadır 

Büyük bir kayıp 
General Doktor Ziya Nuri 

Birgi dün sabaha karşı 
öld Ü 

DECERL! lLL'1 ADAl\UNIN 
CENAZESi BUGÜN ISTANBULA 

GÖNDERİLİYOR 

Dün ölen ve bugün cenazesi !stanbula 
götürülecek olan merhum doktor 

Ziya Nuri Birgi 

Kocaeli mebusu doktor general Zi· 

ya Nuri Birgi sabaha karşı, saat bire yir
mi kala, tedavi edilmekte olduğu nü· 
mune hastahanesinde, zatürree ile ihti· 
lat halinde zatülcenbten vefat etmiş

tir. 
(Sonu 4. üncü say/ada) 

HER YERDE 5 KURUŞ 

Londradan gelen 
haberler 

ve akisleri 
LonJra, 7 (A.A.) - Kanunu esasi 

buhranı hakkında henüz hiç bir karaı 
verilmi~ değildir. Ve vaziyette tebeddül 
yoktur. 

Kabinenin dünkü içtimaı, saat 1 7 .30 
da başlamış ve saat 19.07 de sona er
miştir. Nazırların görüşmüş oldukları 

şeylerden bir gtina maliimat tereşşüh et
memiştir. 

600 ka1ar adam, başvekalet dairesi 
ve B. Baldvin'in ikametgahı önünde 
toplanmış idi. Bunlar, vaziyet hakkında 
hararetle konuşuyorlardı. Nazırlar, bir
birini müteakib gelmeğe basladıkları za
man bu halkın asabiyeti artmıştır. 

Saat 17 .30 a doğru "siyah gömlekli· 
ler'' gelmişlerdir. Bunların ellerinde fa· 
şist gazeteler vardı. Bu gazetelerin ilk 

(Sonu 5. inci sayfada) 

SARK -Simendif erlerini sa· 
!.' 

bnalma görüşmeleri 
MUHARRİK. VE MÜTEHARRtK 
MALZEME BEDELLERİ ÜZERİN· 

DE ANLAŞMA HASIL OLDU 

Şark şimendiferlerinin işletme şir
ketiyle evelce başlamış olan müzakere 
mtiı~terek tali komisyonların mesaisini 
bitirmelerine intizaren 23 birinci teş· 
rin'de fasıla verilmişti. 

Geçenlerde bir mütehassıs heyetin 
Erzincan ovumda tetkikler yap
makta olduğunu gazetemizde yaz. 
hll§tık. Bu tetkiklerden maksad, ova
yı sel baskınlarından kurtarmak ve 
yeni sulama tedbirleri almaktır. Er
zincan, üçüncü umumi müfettişliği 
teşkil eden sekiz vilayetten biridir. 
Bu vilayetlerin bir başkasında Ko
varsan bakır madeni, Ekonomi Ba
kanlığımızın yüksek himmeti ile, 
işletilmeğe ba~lanmııtır. Bu maden 
bin ameleye iş vennektedir. llk fır
satta, eski Rusyadan kalma, Horoy 
bakır madeni de ihya edilecektir. 

Umamı Mllettlşler Toplandı 

Bu komisyonların işleri bitmiş ol
duğundan aradaki fasıladan faydalana· 
rak memleketlerine gitmiş olan şirket 

murahhasları Mösyö Dövi, Videman ve 
Bakın dün tekrar Ankaraya dönmüt-

ler ve görüşmeler yeniden başlamıştır. • 
İlk temas neticesinde muharrik ve 

müteharrik malzemenin bedelleri üze
rinde mutabakat hasıl olmuştur. Diğer 
meseleler üzerinde bugün görüşmelere 
devam edilecektir. 

Hatırlardadır ki cümhuriyet idare
si daha kurulduğu günlerdet d«!.mir
yolu ile sark smırlamnıza kavuşma
ğı ilk hedeflerden biri olarak tesbit 
etti. Meml•ketin her tarafını biribiri
ne her türlü yollar ve nakil vasıtala
n ile bağlamak milli her tiirlü vahde
tin esas ve başlangıcı idi. Raylamnız 
Erzincana do({ru olanca hm ile .iler
lemektedir: Edlme'den kalkan yol
cunun, şark ekspresinden; Erzurum 
istasyonunda inme3ine çok zaman 
kalmamıştır. 

Fakat, dediğimiz gibi, yol ve de
miryolu umumi kalkınmanın beşlan
gıcıdır. Ondan sonra şark bölgainin 
her parçasını İ§letmeğe sıra gelecek
tir. Hükümet bunun mümkün olan
larına şimdiden başlamı§tır. 

Eskidenberi bahsedegeldiğimiz J. 
ran transit yolu büyük bir faaliyetle 
tamamlanmaktadır. Bu yol üstünde 
modem nakliyat usullerine göre her 
türlü tertibler alınacaktır. Bayındır. 
lık Bakanltğımrzm şimdiden 25 kam
yon ve 12 otobüs ısmarlamış oldu
ğunu haber alıyoruz. Pek yakmdt., 
en yeni vasıtalar, yolculan ve eşya. 
;,YJ 800 kilometrelik muntazam bir 
yol üstünde Trabzon'dan Tebriz'e 
tafıyacaktır. 

Bundan baska Bayındırlık Bakan. 
Lğı, tren vardığı zaman, demiryolla
n idaresinin de ihtiyaçlarını karııla
p.cajı için Erzurum ve Erzincan iç
me aulamım tehirlere akıtılmuma 
büyük bir yardımda bulunmağı va
debniştir. Mt>rkeze kl'dar gelen ıu
lamı şehir içinde da!!ıtılmasmı beledi
yeler yapacaktır. Erzurum'un yeni 

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Toplantıda, umumi müfettişlerin memleketin 
sını, huzurunu ve refahını temin edecek 

kalkınma
çalışma 

programları tesbit edildi _H_A_T-AY~H-A-BE-ll~ER_I_:~~~~-~~~~~~ 

Umumi Müfettişlerle Jandarma ve Gümrük Muhafaza Umum Komutanları dün, 
iç Bakanı ve C. H. P. Genel Sekreteri B. Şükrü Kayanın nezdinde 

bir toplantı yapmışlardır. (Yazısı 4. üncü sayfada) 

BALIKÇILIK l(ONGRESi BiTTi 
Kongre, su mahsulleri kanun projesini kabul etti 

Balık,rlık kongresinin kapanması dolayı siyle Ekonomi Bakanımız bir öğle 
yemeği verdi (Yazısr 4. üncü sayfada) 

Kırıkhanda yapılan tazyikler 

Zorla otomobillere h indirilen müntehibi 
saniler )cimse ile görüştürülmiyor ·Camiye 

namaza 
silahlı 

gidenle r~n yanında hile 
muhafız bulunuyor 

Kırıkhan'dan lstanbuldaki arkada§· 
Jarımıza gelen ve seçimin ne suretle ce. 
rcyan ettiğini anlatan aşağıdaki mek
tubu dikkate layık bulduk: 

1 - Müntehibi saniler köylerinden 
birer birer jandanna kuvveti ve otomo
billerle kasaba merkezine götürülmekte 
ve bir kimse ile ihtilat ettirilmeden hü· 
kümet otomobiliyle kaza merkezine sev
kedilmektedir. ( Sonu 2. inci sayfada ) 

Taymis sancak hak
kında ne diyor? 

Londra, 7 ( A.A.) - Royter 
bildiriyor : 

T aymis Gazetesi Fransa ile 
Türkiye arcuında lskenderun me
selesinden doğan ihtiliilı anlat
tıktan sonra ezcümle diyor ki : 

"Vakıa bugün Fransa Suriye 
mandasından sarfınazar ederse 
vaziyetin ne olacağını nazarı dik
kate almamı§ olduğundan dolayı 
eski itilafları tenkid etmek kabil
dir. Çünkü bu vaziyet §imdi husu
le gelmiftir. Fransa ve Türki
ye hükümetleri bu eıki itilafları 
bQfka §ekilde telıir etmekte-

( Sonu J. üncü sayfada ) 

Fıkra - su 
~ . . 

Tarihe başladığımız vakıt, ın. 

'sanlarda ilk büyük ıstrrab hatırasının, 
bir su faciası olduğunu öğreniriz: tu• 
fani Saadet kaynağı olarak da yine bit. 
su adı beJleriz: Nill 

Seyhan nehri sevgili Adanamı:z.t 

bazan tufaru, bazan da Nili hatırlatır. 
O, pamuğun h;;sreti, pamukçunun deh• 
§etidir. 

Seyhan, geçen gün, Cemalpaşa set. 
lerini yıkarak, Adananın mühim bir 
kısmını bastı; vatandaşları boğdu ve 
evleri yıktı. Demirini kıran, ağzı ölüm 
köpüklü canavar, Adanayı ve bütün 
memleketi yaslı etti. 

Ondan, setler ve barajlarla, betonun 
ve demirin bütün silahları ile intikam 
alacağız. Seyhan da bizim irademize 
kuzu gibi itaat edecektir. Ne yapalım? 
Asırların ihmali, bize bütün vatan gibi, 
Adanayı da, tabiatin keyfine açık ola• 
rak terketti. 

Bu yasrn sev~ili Adana için son su 
matemi olmasrnr temenni ederiz. O, 
bundan son~a suyun yalnız rahmetini 
görsün . • Fcıtay 



HA l'A Y Ui\HERLER1: 
--------

Kırıkhanda yapılan tazyikler 

Zorla otomobillere bindirilen müntehibi 
Maniler kimse ile görü~türülmiyor ·Camiye 

namaza 
silahlı 

gidenlerin yanında bile 
muhafız bulunuyor 

(Baıı ı. inci uy/ada) 

2 - Bu meyanda istifa edenleı ve ya
Jaud gitmek iatemiyenlerden iki fahısı 
Reyhaniyede Kınkhan istihbarat reisi 
cebren kendi otomobiline alarak götür
miiftür. Bunlardan ancak yakayı ele ver
miyenlcr yani evini terkedcrek meçhul 
temte kaçanlar kurtulabilmit. diğerleri 

umumiyetle cebren götürülmüttür. 

3 - istifa eden müntehibi sanilere 
tekrar tebliğat yapılmakta olduğundan 
ayın 29 una tesadüf eden bu tebliğat 
karşısında tekrar istifa etmek üzere ka
•ha mnkezine "Kınkhan"a gelen Os
man ağanın oğlu Ruşen Ağazade Hay

dar ağanın tekrar istifa etmesine rağmen 
kaymakamlık makamından yapılan taz
yik ve şiddeti ehemiyete almadığından 

kasabayı terketmesi, aksi takdirde hap
acdileceği kendisine söylenmiş olmakla 
kendi adamı olan ve istifada beraber bu

lunan adamım da kendisiyle beraber gö
türmesine müsaade edilmiş iken polis 
karakoluna verilen emir üzerine arab 

komiseri tarafından Haydar ağanın a
damı Ahmet Hakimin kolundan tutarak 
gidemiyeceğini söylemiş, Haydar ağa 

her ne kadar beraber istifa ettiklerini 
ve kendilerinin kasabayı terketmelerini 
söylemiş ise de bir kolundan, komiser 
diler kolundan Haydar ağa tutarak e-

peyce mücadeleden sonra cebren alınımı 
ve mütehibi sanileri topladıklan mahal
le zorla ithal ederek silahlı kuvvetlerle 

kontrol oltına almmış ve halkla teması 
keailmiştir. Buna beru:er bir çok misal
ler vardır. 

4 - İstememelerine rağmen cebren 
götürülen müntehibi saniler hiç bir kim
.e ile ihtilat ettirilmemckte ve ailihlı 
kuvvetlerin kontrolü altına tevdi edil
mektedir. 

5 - Kendilerinin adamı olduklarma 
lıcani bulunduı:•arı müntehibi aanileri da
hi ayni kontrola tabi tutmakta ve balkın 
her hangi birisiyle ihtilat ettirmemekte
dirler. Namu kılmak için camiye giden
ler dahi ailhlh kuvvet kontrolü altında 
ıötiirUlmektedir. 

CS - ou meyanda kazada bulunan ci· 
var kariye ve köylerin eşrafı ve bahusus 
Reyhaniye nahiye merkezi ile kaza mer
kezinde bulunan türkler Kınkhan istih
barat reisinin emir, tazyik ve tehdidiyle 

kasaba merkezini terkettirilmekte ve ken
dilerine bet güne kadar kaza merkezine 
gelmemeleri tenbih edilmekte; aksi 
takdirde hapis ve hariç mıntakalara sü
rülmekle tehdid edilmekte; kıamen hü
kümet otomobiliyle ve ailihlı kuvvetler

le, kısmen de keıı.di otomobilleriyle kasa
badan çıkarılmaktadır. Bunlar meya
nında ayak direyen ve mazeret göste-

ren ''Kadri Mürsel, Bahri Bahadır, Ha· 
.n Murhal ve Kızılkayadan Hüseyin 
ağa da vardır Bazıları 3 ı numaralı hü
küınet otomobili ve ıilfilılı kuvvetlerin 
soru ile yola çıkarılmışlardır. 

7 - Kasabayı terkettirilmek istenen 
b;1f.tmum türkler bir cani gibi laakal üç 
milis ve bir jandarma. bir bekçi ile bir 
yerden diğer yere yani karakoldan ka

rakola ve ayni tekilde en son olarak is
tihbarat daire&ıne götürülmekte ve po
lis dairesinde toplanılarak hariç kasa
baya sevkedilmektedir. 

8 - Kınkhan haricine ai1ihlı kuv
fttler ikame edilmiştir. Otomobillerde 
ıörillen filPkalılar. indirilmekte; türk o
lanlar geriye çevrilmektedir. 

9 - Reyhaniye civarında bulwıan 

altı arab köyü ile kasaba dahilindeki Ha
lel>. Ciari1uur, Edleb ve Sermda'dan gel· 

iDİi ve muvakkaten yerlqmiı bası arab
Jua ve ez.~ümle ötedenberi hırsızlık ve 
pkilikle ittı.;3J etmi§ ve bu yüzden mü
teaddid defıı1ar hapsediımiş insanlara ai
Wı daiıtılmaktadır. 

10 - Reyhaniye nahiye müdürü Za· 
hit baklanda tutulan bir çok muhtıra
lar vardır. Seçimin başlangıcından şim
diye kadar aldığı vaziyet bunlarda birer 
birer izah edilecektir. 

11 - Hükümet her ne kadar ilkse
çimde kendi adamları olduklarına kana
at getirdiği kimseleri intibah ettirmig i
ae de (Arab milliyetçileri ile ermeni 
taşnaklan müstesna) bunlar da eğer taz
yik yapılmaınıı olsaydı &eçime iftirak 
etmiyeceklerdi. 

12 - Hükümet seçim merkezindeki 
Kırıkhanda türkleri harice attırdıktan 

ve yoldaki bilumum karakollara emir 
verdikten maada kasabanın iki ve bq 
kilometre haricinde bile silahlı kuvvetler 
ikame ederek kasabaya geçmek istiyen 
türkleri yüz geri çevinniıtir. 

13 - Hükümet her ne kadar (Anka
ra • Parla hükümetleri arasında müzake
re neticesi İskenderun ve Antakyanm 

muhtariyet ve istiklali meselesi milletler 
cemiyetine tevdi edilmiştir. Halka ıükQ-

net tavsiye ederiz) diye ilan etmişse de 

nahiye müdürü Zahit tarafından bunun 

türkleri aldatmak için olduğu yemin e

dilerek arablara anlatılmıştır. 

14 - :lstihbarat reisi beyanatta bu

lunarak bu i~lerin neticesi Sancağın ya 

Suriyeye ilhak yahud fransız idaresine 

terkedilerek müşterek bir idare kurula
cağını, türklere muhalif kalanlann fran
sızlar tarafından himaye edileceğini va-

detmekte ve bu yolda şiddetli propa

ganda yapmaktadır. Bu suretle dahi bir 

ekseriyet değil, bir ekalliyet dahi temin 
edilememiştir. 

15 - İskenderun istihbarat reisi mu
haliflerin maneviyatını yükseltmek için 

kendileriyle görüşerek 4 tank göndere

ceğini vadetmi§ ve vadini iki tank ve bir 

zırhlı otomobil göndermek suretiyle ye

rine getinni1t.ir. 

ANTAKYA HADİSELERİ 

Havas'ın Berut'dan 
gönderdiği telgrafın 

hakikatten çok uzak 
bulunduğunu 

gösteriyor. 
Sancak türklerinin tam bir milli şu

urla yaptılılarz hareketleri "hariçten 
tahriHt" tabirini kullanarak küçültme
ğe yeltenen, hakikatleri örtbas ederek 
muayyen bir maksadı temin için masa 
b;qında vücuda getirilen Berut mahreç
li bir havas telgrafını diinkii sayımıza 
koymuş ve hakikatin hangi tarafta ol
duğuna sarahatle işaret etmiştik. 

Havas Ajansının Sancakta bir şiddet 
rejimi kurulmadığı ve tazyik yapıl

madığı hakkındaki neşriyatını, hadise· 
Terin seyri filen tekzib etmektedir: 

• 1 birincilcinun 9J6 günü öğle vakti 
kolonel Merson idareye el koymuş, ör
fi idare ilan edilmiş, halk evlerine çe
ki/mittir. Saat betten sonra hallan so
kağa çıkması yasak edilmiş ve bu ya
sak, duvarlara yapııtırılan ilanlarla a
ba/iye bildirilmiştir. 

Bu sarih hadiseler karşısında masa 
başında yazılmış telgraflarla hakikatin 

çehresini değiştirmeğe imkan yoktur. 
Hadiseler bu kadarla da kalmamış, 

burada durdurulmanuı, ilerletilmiştir. 
Birinci Hnunun beşinde Antakya

da cereyan eden hadiseleri, Haleb'den 
lstsnbuldaki arkadaşlarımıza gelen p 
haber anlatmaktadır: 

Haleb, 6 (Huıust) - Antakyada R• 

lüm ve itkence, hakaret haddini .. tı. 
Dün sabah 200 asker tebri talan etti. 
Yüzlerce türle evi ve memleketin ileri 
gelen etrafından olan ve türklerce sevi· 

len Abdülgani Türkmenin evi basıldı. 

Birçok kimseler soyuluyor. Dayakla 
kıtlalara götürülüyorlar. Polisler liste 
mucibince evlerden, dükkinlardan adam 
topluyorlar. Yüzlerce türk tchri terk
etmek mecburiyetinde bırakılmıştır. 

Şehrin etrafı tahkim ediliyor. San· 
cağa asker sevkine devam olunuyor. 

ULUS 

IST AN BUL TELEFONLARI • . . 
Yeni Adliye Sarayı 

lstanbul. 7 - Yeni yapılacak adliye 
sarayının yeri baklanda mütaleaaı soru
lan Prost, Sultanahmedin müstakbel 
planda arkeolojik mıntaka olarak aynl
dığını ve burada resmi daire yapılması
nın doğru olmadığını söyleaıiftir. 

Ticaret konseyyelerinin 
toplantısı 

İstanbul, 7 - İstanbula gelen tica
ret konaeyye ve ajanlan bugün Türko
fiste son toplantılarını yaptılar. İhracat 
işleri hakkında konuştular. İsviçre ve 
Stokholm konseyycleri bu akşam yeni 
vazifelerine gittiler. 

İki küçük hırsız mahkfım 
oldu 

İstanbul, 7 - Bugün meşhud suçlar 
mah!<emesine 11 ile 12 yaşlarında iki ço
cuk iki ördeği ispirto ile sarh<>f ederek 
çaldıktan için getirildiler. 

Mahkemede çocuklar bu suçu sine
maya gitmek için yaptıklarını söyledi
ler. İki küçük hırsız üçer aya ve eczayı 
hafifletici sebebler dolayısiyle yirmişer 
gün hapse mahkum edildiler. 

İktisad Vekilimiz 
İstanbul'dan geldi 

Siird mebusu B. Mahmud Soydan'r 
cenaze merasiminde bulı.nmak ilzere İs
tanbula gittiğini haber verdiğimiz İkti
sad vekili B. Celal Bayar dün aabah teh· 
rimize dönmütti1r. -----
Maraşta Erzurum - Sivas 

tahvilleri 
Maraş, 7 (A.A.) - Maraşa gönderi. 

len Erzurum - Sivas tahvillerini halkı
mız büyük bir yurtseverlikle satın al
mıştır. Satılan miktar 325 adettir. He. 
nüz çeltik mahsulleri paraya tahvil e
dilmeden halkın gösterdiği bu rağbet 

takdirle karşılanmıştır • 
ı···· .................................................. ·-··-······-···: 

1 
tnkılab der~i ı· 

BUGON 

.

1 

Halkevinde ı= 
8. Receb Peker taraf mdan 

.... ~~! .. ~.!.:~.~~-.~~~~~~!~~.:..... .. 
Çağrı 

Belediyeler kanunu Muvakkat En
ctimeni 8.:ıuı.936 aa1ı günü saat 15.30 da 
toplanacaktır. 

Memurin kanunu muvakkat encll
meni bugün parti grupu içtimamdan 
sonra toplanacaktır. 

DiL KÖŞESi : 
04Nasıl bir yanar dağın içeriaindeki 

varlıklar eriyip kül olmak teblikeal 
karşısında tahammül gösteremezlerse 
öldürülmek istenen hatta ölmüş farzo
lunan türklük yanar dağının kızgın vol
kanlarından fışkıran yakıcı kızıl lavla. 
ra da düfIDClnlar öylece tahammül gös
terememişler ve yüz geri torniston ede
rek arkalarına bile bakmadan dönüp git
mişlerdi.,, 

imaj, bir fikri daha kuvvetle, daha 
canlı bir şekilde ifade için kullanılan 
vasıtadır. Halbuki yukardaki imaj, ri • 
hin bulandırmaktan başka bir şeye ya • 
ramıyor: "nasıl bir yan:ır dağın içeri • 
sindeki varlıklar eriyip ldJI olmak teb· 
likesi karfısında tabammDI gösteremez
lerse., denilirken "tabammDI edemeyip 
feveran edif,, benutişi tDrlılük için sul· 
lamlmak istenmiş. fakat cam/enin .,. 
nunda tabammillsiJzliilc düpaalara ati 
edilmek suretiyle bQyük bir pot Jcırıl· 
mıftır. Yanar dağın içindeki lavların, 
tahammülü Jurılmıı bir insaa kütlesi 
gibi feveran etmesi bir dereceye kadar 
iyi bir teşbih o/ura da bunun aksi biç 
de mantılıl bir benzetiı almıyor. Sonra 
"yanar dağın IC1zgın volkanları .. tabiri 
bir pheser I krater mi demek istenmiı? 
ya ''yüz geri tornistan,, a ne buyuru • 

\ 

lur? Bir de '"'dönüp,, denmekle .. dön
mek hali,, cümlede üç ayrı tabirle teJc.. 
rarlanmış oluyor. 

Filomuz izmirde 
Amiral Ş. Okan bir 

şölen verdi 
lmıir, 7 (A.A.) - Limanımızda bu.. 

lunmakta olan Yavuz orkestrası tara
fından dün saat 15 de Kültür parkta 
bir konser verilmiştir. Halk konsere 
yUkaek ilgi göstermiştir. Amiral Şükril 
Okan tarafından Kültürpark gazinos~n
da bir ti)lcn verilmiş ve şöleni sergi e
vindeki balo talrib etmi11tir • 

İzmir, 7 (A.A.) - Şehrimiz halkı. 

nm şanlı bayrağmuzı dost aularda şe
refle ve büyük bir varlıkla taşıyan do
nanmam:za karşı gösterdiği alaka her 
türlü tasvirin fevkindedir. Gemilerimiz 
yüreklerinde derin bir sevgi taşıyan zi
ayretçilerle dolup taşmakta<lır. 

Prof~sör Salın Ali 
Dilemre 

Yüksek sihat şürası 
azalığına seçildi 

Yüksek sıhat şurası azalığına Erzu
rum mebusu profesör Dr. Saim Ali Dil
emre tavin olunmuştur. 

İzmirde bir gümrük 
kaçakçılığı ihbarı 

lzmirde gümrük kaçakçılığı yapıl· 
dığı hakkında Gümrük ve İnhisarlar 
Vekaletine bir ihbar yapılmış ve veki
let bu ihbarın tahkikini İT.mirdeki güm
rük müfettişliğine bildirmi~tir. Mü
fettişliğin bu hususta Gümrük ve tn
hitıarlar Vekaletine göndereceği tahki
kat evrakı alındıktan sonra gümrük ka
çakçılığının vaki olup olmadığı anlClJI• 
lacaktır. 

İki memur vekalet 
emrine alındı 

Görülen idari lüzuma binaen ikin
ci sınıf mülkiye müfettişi sabit veka
let emrine alınmıştır. 

Birinci Umumt Müfettişlik iktısad 
müşaviri Ziya görülen lüzum üzerine 
vekiJet emrine alınmıştır. 

İki yeni sanayi müfettişi 
Avrupada tahsillerini bitirerek mem

leketimize dönen elektrik mühendisi B. 
İhsan Atabarut ve keramik mühendisi 
B. Nureddin lktisad vek&leti sanayi mU
fettifliğine tayin edilmiflerdir. 
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Kamutayın dünkü 
toplanbsı 

Kamutay dün Tevfik Fikret Sıla}"' 
m reisliğinde tıoplamm,tır. 

Türkiye • Yugoslavya ikamet muka
velesi ile hudud ihtilaflarının tetkik 
ve tesviyesine aid Türkiye • Sovyet 
Ruaya mukavelesinin meriyet mtlddeti
nin uzatılmasına aid notanın tasdikine 
aid kanun projelerinin ikinci görilşül
mesi yapılarak kabul edilmipir. 

Devlet Şurası maliye ve nafıa daire
si reisliği ile bir azalık için yapılan se
çimde reisliğe Devlet Şurası azasından 
Asım Yegin ve azalığa da Cudi Özol 
seçilmiştir. 

Kamutay yarın toplanacaktır. 

Bazı büdceler üzerindeki 
tetkikler 

Hususi kanununa göre teşkil edilen 
komisyon tarafından tetkik edilmekte ~ 
lan İstanbul ve İzmir limanları, Akay, 
Havuzlar idareleri büdceleri üzerinde 
çalıımalar sona ermiştir. 

Deniz yollan büdcesinin tetkikinin 
de bugün biteceği umulmaktadır. 

HAZİNENİN 

latanbul ve Trakya ıeker 
ıirkeıinden uıediği para 

Tasfiye halinde bulunan lstanbul 

ve Trakya şeker fabrikaları şirketinin 

faaliyette bulunduğu senelere aid şeker 

inhisar resminden, hükümetin yardım 

avanslarından ve faizlerden dolayı hazi

neye borçlu bulunduğu sekiz yüz bin li· 

ra raddesinde bir paranın tahsili etra

f mda İstanbul defterdarlığı muhake· 

mat müdürlüğü meşgul l'lmaktadtt. 

Şirket aleyhine dava aiıl:!:~ı nakkında 
maliye Y"CkiJetine ben\u: bır meı.lfunat 

gelmemi§tir. 

Yanlış bir haber 
Alakalı makamlardan yaptığmw: tah

kikata göre, bazı İstanbul gazetelerinin 

yazdıktan gibi millt emlakin istimlikine 
dair bir izahname hazırlanmamaktadr. 

Şeker Bayramı 

Şeker bayrammın 15 birinci Jdnun 
1936 aalı gününe tesadüf edeceği diya
net işleri reisliğince tesbit edilmiftir. 

En iyi nufus terekkübü 
Tilrkiye nüfusunun 

artma temayUlünü isa
betle tesbite yar:yacak 
hükümleri biz; Türkiye 
nüfusunun nasıl bir tah
lilinden çıkarabiliriz? 
Hangi yaşlardaki kesa -
fet fazlasını, nüfus bün
yemizin emniyetli inki
tafın:- misal diye ortaya 
koyabiliriz?_ 

... 

- Nüfusun bilhassa 
ileri yaşlılar arasındaki 
terekkübüne teııirler ya
pan (yani bu yaştaki i~ 
aanlar arasında ölüm 
nisbetini arttıran) ve pek 
kısa bir zaman devam 
eden (1) harb, ihtilal gi
bi siyasi sebeblerden ile
ri gelir. 

İki takdirde de vazi • 
vet normal telakki edile· 
mez ve nüfus istatist ik· 
terinin muhtelif scbeble
rin tesiri altında tcsbit 
edece i?:i bu gibi netice· 
lerden o memlekette nü
fusun gençleştiği gibi 
hükümler çıkarılamaz. 

kesafetinin genç yaşlar
da ileri yaşlardan fazla 
olması, bilhassa o mem
leJCette; · 

Do~ um ve öliim vasa
t isinin mütekabiJen yük
sekli~ini te 'lıit eder. Fa
kat bu. istatistil. cetve1 .. 
lerinde pek dikkatle te• 
biti icab eden ve tahlili 
oldukça rw.tcryel ve ih • 
tısas i&tiyen bir terek• 
kübtür. Zannederim ~eçen yıl 

''Ulus" da "türk ömrü" 
başlığı altında çıkan bir 
yazımda türk nüfusunun 
ileri yaşlardaki kesafet 
azhiından şikayet etmiş, 
Türkiyenin bilhassa ma
nevi tekimülü için aynı 
zamanda bir dolgun ileri 
yqblar kesafetine muh
taç oldufunu isbata ça • 
lıımıttım. O zaman söy• 
lediklerimi bu yazimda 
da tekrar etmek mecbu
riyetindeyim. 

Bir memlekette nüfua 

Bir memleket nUfu
aunun en iyi terekkübü 
yaş terekküblerinin ihti· 
yarlar alevhine genç ve
ya gençler aleyhine ih
tiyar zümreler arasında 
pyri müsavi inkısamı 
değil; terekkübün muh
telif yaş zümreleri ara • 
sında tam bir mUYazene
de olu$udur. Nüfuaçular 
böyle bir terekldibl "eh-

... 
Bir memlekette nüfus 

kesafetinin ileri yaşlar· 
da az, genç yqlarda faz
la olması. 

Ya; 
- O memlekette va -

Rti ömrün kısalığı gibi, 
iktısadi, içtimai, sıhi se-
bcblerden, 

Yar.ud da; 

(1) Çünkü ilk nazar
da yalnız ileri ya$1ılar 
aruında ölüm nisbetinl 
arttırır ~ibi l(Örünen 
bub, ihtilal gibı siyasi 
badiaeler aynı zamanda 
bu barb ve ihtilal yılla
rznda doğumların azal. 
masına, içtimai sefaletin 
artmasına sebeb olarak, 
nüfusun mııhtelif ya$ te
rekkübleri arasında tah
ribat yaparlar. Binnetice 
umıım1 harbtan sonra 
bütün dünya memleket
lerinin nüfu s istatistik • 
/erinde /{Örülür. 

ram" şektile izah eder
ler. Ne sadece ehramın 

yüksekliğinden kaybet -
meai oahasına kaidesinin 
gayri tabii genişlemesi, 
ne de eh mı teşkil eden 
yaş t abakal rı arasında 

gayri t a ii girinti ve çı· 
kmtılar. Geni$ kaideli, 
yüksek z·rve · ve munta· 
a:am tab alı bir ehram. 

N e et Halil AT AY 
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Sovvetler hirlieOinin • 
y.enı anayasası 

Sehirler ve kolhozlarda -
tezahürlerle kutlandı 

Sovyetler Birliği ana yasasını kabul eden sekizinci fevkalade kongrenin top
lantı halindf' dlrnmış bir resmi 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 

Dün sovyetler birliğinin her tara· 
fında halk bayram yapını~ ve yeni ana
yasanın kabulünü kutlamıştır. 

Şehirler ve kolkhozlar donanmış ve 
her yerde halk tezahürlerde bulunmuş, 
Marka, Engels, Lenin ve Stalinin resim
lerini taşıyarak sokakları dolaşmıştır. 

Moskovadaki tezahürler çok azamet
li olmuştur. Bir milyoıt tahmin olunan 
işçi, dün Kızıl Meydanda Lcnin'in me
zarı önünden geçmiştir. Bu esnada tri
bünlerde parti ve bükümet ileri gelen
leri ve kongre azaları bulunmakta idi. 
Tezahürcülerin ta§ımakta olduğu bü
yük bayraklar da, yeni anayasanın ya
ratıcı:ısı Staline aelfunlar ya21ılı bulun
tnakta ve bu bayraklardaki diğer veci
zeler de sovyetler birliğinin büyük kuv
vetini ve halkın şefe, partiye ve hükü
ınete sonsuz itimadını göstermekte iW.. 

Anayasanın kabulü dola
yısiy le gazetelerde 

çıkan yazılar 

Moskova, 7 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor : 
Yeni anayasanın kabul edilmesini 

bahse koyan İzvestiya diyor ki : 
"Alemşumul ehemiyeti haiz tarihi 

bir hadise vukua gelmiştir. Dünyayı 

Taynıis Sancakhak
kında ne diyor? 

(Brışı 1. inci sayfada) 

dirler. Türkiye efkarı umumi;ıesi 
İae Antakya ve lakenderundaki 
türklere karıı alakaaız olmaktan 
pek uzaktır. 

Türkler •ancak dahilinde ka
ti bir ekseriyeti haiz.midirler? Bu 
nokta belki mübhemdir. Fakat 
türklerin •ancak dahilinde adet i
tibariyle en büyük elemanı tqkil 
ettiklerine inandıracak bir çok 
•ebebler mevcuddur.,, 

T aymi• Gazetesi makalesini bi
tirirken bilhaHa ıu nokta üzerin
de durmaktadır : 

"Muhakkak olan bir ıey var
dır ki, o da Irak gibi, Filistin gibi 
arab memleketlerindeki hadiseler 
Suriye ehalliyetleri üzerinde bü
yük korkular husule getirmiştir. 
Antakya'da ve lskenderun'da ya
§ayan kendi akrabalarının bu 
korkularına Türkiye dahilindeki 
türklerin İştirak etmemeleri şaya
nı hayret olurdu.,, 

SOVYETLER'DE: 

Bir lc\·kif 
Bertin 7 (A.A.) - Alman tebaasın

dan mühendis Dr. Hans Metzker ve ka
rısı dün Leningradda tevkif olunarak 
hapsedilmişlerdir. Mühendis ve karısı 
casuslukla ve Sovyetler Birliği aley• 
hinde hareketlerde bulunmuş olmakla 
itham edilmektedirler. 

sarsan, sosyal münasebetleri yeniden 
tanzim eden ve tarihte yeni devre açan 
19 senelik bir müddetin bilançosu ya
pılmış bulunmaktadır. Stalin anayasa.;;ı 
rejimimizin kuvvetini göstermektedir. 
Bu anayasa, sulh yolundaki mücadele
mizi bir kat daha yükseltmi~tir. Sov 
yetler birliği?in sulh seddi olarak şeref 
ve haysiyeti de kuvvetlenmiş bulunma'< 
tadır. Çünkü sovyetler birliği yüksek 
konseyi ba:şkanl:k divanına, sovyetler 
birliğine lc:arşı askeri tecavüz takdirin 
de ve mütecavize karşı karşılıklı yardım 
hakkındaki milletlerarası muahedelerin
den doğan teabhüdlerin ifası için harb 
hali ilanı hakkını vermiştir.,, 

Pravda ise diyor ki : 
"Yeni anayasa hakkiyle Stalin ana

yasasıdır. Bunun tasvibi, sosyalist reji
minin ve sovyet devletinin istikbalde 
daha ziyade tarsini bak;mından çok e
hemiyetlidir. 

Veyl, rejimimize ve vatanımıza kar
şı suikast cesaret edeceklere .... 

Sovyetler birliği, sonuna kadar ma
kul sulh siyasetinde devam eden bir 
memle!<et.lir. Fakat eğer faşistler, bi
zim sükun içindeki çalışmamızı bozma
ya kalkışırlarsa, bunlar idam hükümle
rini kendi elleriyle imı:a etmiş olacak
lardır. Bugün anayasayı kabul etmiş 

olan sovyetler birliği milletleri, bunu 
son damla kanlarına kadar müdafaaya 
da azmetmiş ve ant içmiş bulunmakta
dırlar.,, 

ALMANY A'DA: 

İtalyan hava kuvvetleri 
şefi Ber lin' de · 

Bedin, 7 (A.A.) - İtalyan hava 
kuvvetleri generallerinden Dük Daosta 
uzun müddet kalmak üzere Berline gel
miştir. 

Dük, alman hava kuvvetleri şefi ge
neral Göring tarafından Berline da
vet edilmiştir. 

Negüs gümüş takımlarını 
satıyor 

Londra, 7 (A.A.) - Negüs'ün, gü
müş sofra takımlarının bir kısmını sat-

maya mecbur kaldrğı bildirilmektedir. 

Bu haber Londrada çok büyük bir he· 

yecan uyandırmıştır. 

POLONY A'DA: 

Danzig~deki yeni tevkifler 

Varşova, 7 (A. A.) - Danzig siyasi 

zabitası, bir çok sosyalistleri tevkif et

miştir. Bunların arasında Volkstme ga

zetesinin başmuharriri olan mebuslardan 

B. Webcr ile mesleki birlikler ..ımumi 

katibi B. Mau ve karısı vardır. 

Nazilerin şefi B. Forster'in muha

lefetine karşı şiddetle harekete geçil

mesi tavsiyesinde bulunan beyanatı do

layısiyle yeniden bazı tevkifat icra e

dilmesi ihtimalinden bahsedilmektedir. 

ULUS 

YUGOSLAVYA'DA 

Vç yerde yapdan bele
diye ''e nahiye seçimini 

Ra(lil{al partisi 
ka7~ndı 

Belgrad, 7 (A.A.) - Vardar, Tuna 
ve Drava eyaletlerinde nahiye seçim
leri yapılmış ve bu seçimlerde yugos. 

' lav radikal partisi yüzde doksan nisbe
tinde kazanmıştır. Seçim esnasında hiç 
bir hiidise olmam·şıtr. 

Belgrad, 7 (A.A.) - Tuna eyaleti
nin 798, Vardar eyaletinin 368 ve Dra
vanm 76 yerinde belediye seçimi yapıl
mıştır. 

B. Stoyadinoviç'in fırkası, kahir bir 
ekseriyet kazanmıştır. 

Partisinin büyük bir seçim muvaflalcr· 
yeti kazandığı Yugoslavya Başbakanı
nın Ankara'da Başbakanımızla birlikte 

alınmış bir fotografı 

Belgrad, 7 (A.A.) - Nahiye ve be

lediye seçi.mi dolayısiyle neşredilen bir 
tebliğde, eski mebus Boşkoviç'in baş

kanlığındaki muhtariyetçi hareketin 
Tuna eyaletinde reylerin yüzde birini 
bile alamadığı tebarüz ettirilmektedir. 

Diğer taraftan sanıld ğına göre, Dr. 
Stoyadinoviç partisinin bu büyük mu
vaffakiyeti karşısında, hırvatlar şefi 

Dr. Maçek, Dr. Stoyadinoviç ile bir uz
laşmaya varmaga teşebbüs edecektir. 

Hükümet de, hırvat meselesinin hal
li için büyük gayretler sarfctme"e ha-

b 

zır bulunmaktadır • 

FRANSA'DA: 

Habeşistanın ltal)·aya ilhakının 
Fransa tarafından m.'fdik 

edilece~i s<jyleniyor 
Paris, 7 (A.A.) - Madam Tabuis, 

Övr gazetesinde diyor ki: 

"Londra, ve Romar.ın iyi malilmat 

almakta olan mahfilleri Fransanın, İtal

yanın Habeşistan fethini yakında tanı

yacağına kani bulunmaktadırlar. Bun

dan başka Londranın Roma kabinesine 

Fransanın iştiraki olmaksızın Akdeniz 

hakkında "muvakkat bir itiliifna,ı ıe" im

Zi.byacağıru bildirmiş olduğu scy)en

mektedir. 

ilk sos.vali.ııt amele enternasyo
nalinin toplantısı 

Paris, 7 (A.A.) - Beynelmilel sen

dikalar federasyonu ilk sosyalist amele 

enternasyonalinin müşterek içtimaı, Pa
ris'te B. Citrine ile B. Broukere'in riya
setleri altında yapılmıştır. 

Her iki enternasyonal, general Fran
konun beynelmilel bir kontrola tabi olan 

Fas'da para ile asker toplamasına bir 
nihayet vermeleri için alakadar hükü
metler nezdinde teşebbüslerde bulunma
ğa karar vermişlerdir. 

Enternasyonaller, sulhun ancak de
mokrasinin ve faşist teh::1idlerine azim
karane karşı koyması t akdirinde muha
faza edilebileceğini ·,eyan etmiştir. 

B. Ra1ıtid, Relgrad' a !(İtti 

Paris, 7 (A.A.) - B. Bastid, Bel
grada h:ıreket etmiştir. Orada bir tica
ret itilafnamesi imzalıyacaktır. 

ABER LE 
lNGlLTERE'DE: 

İspanya harbına iştirak 

eden yabancı memleket
ler günüllüleri ve 
İngiltere 

Londra, 7 (A.A.) - Avam Kamara

sında, İspanya harbine iştirak eden gö

nüllüler hakkında suallere cevab veren 

B. Eden demiştir ki : 

"- İngiliz hükümeti, başka mernle· 

ketlerden gelen gönüllüleri İspanya 

dahili harbine iştiraklerini en ağır bir 

şekilde takbih etmektedir. Hükümetin 

talebi üzerine, Ademi Müdahale Komi

tesi başkanı tall komitede beyanatta 

bulunarak bu gibi hareketleri önlemek 

ıstemiştir. Tali komite, esas komiteye 

verilecek olan bir karar suretini hazır· 

lamaktadır. 

İşçi salav Bellejer, cenubi İspanya 

limanlarının ablokası hakmda bir haber 

galib gelmediğini B. Edenden sormuş· 

tur. 

B. Eden bu hususta hiç bir şey bil

mediğini, esasen ingiliz hükümetinin 

böyle bir ablokayı tanımayacağını söy

lemiştir. 

1 
AIUERIKA 1IT1HADI 

KONFERANSINDA 

Amerika heyetinin 
bir teklifi 

Buenos • Aires, 7 (A.A.) - Ameri
ka ittiha::1ı konferansındaki amerikan he. 
yeti, bütün Amerika milletlerine bir bi· 
taraflık misaki teklif etmiştir. 

Eu misak, buna imzalarını koyacak 
olan devletler arasında çıkabilecek b{l. 

tün ihtilafların sulh yoluyla hallinin te
miniiıi istihdaf eylemektedir. 

ITALYA'DA: 

Papanın hastalıbtı hafifliyor 
Vatikan, 7 (A.A.) - Papa. sakin bir 

gece geçirmiştir. Sıhi vaziyeti, bu sabah 
memnuniyet verici irli. 

MISIR'DA: 

işsizlikle mücadele i~in hir 
kanun proje~i 

Kahire, 7 (A.A.) - Mısır hükümeti, 
işsizlikle mücadele için parlamentoya biı 
kanun projesi vermek niyetindedir. Bu 
projeye göre, yabancı mütehassis işçiler, 
12 ay zarfında, tedrici surette, mısırlı 
mütehassis işçilere yerlerini terkcdecek· 
tir. 

İSPANYA iSYANI 

Hül<ümetçilerin 28 tayyaresi ile asilerin 
17 tayyaresi arasında bir hava harbı oldu 

Madrid, 7 (A.A.) - Müdafaa mec
lisinin öğle vakti neşrolunan bir tebli
ğinde hükümet kuvvetlerinin Villavere 
mıntakasında v~iyetlerini islih etmiş 
oldukları ve üniversite mahallesinde 
asilerin bir taarruzunu tard eyledikleri 
bildirilmektedir . 

Hükümetin 28 tayyaresi, asilerin 17 

tayyaresine hücum etmiş ve üçünü ÖÜ· 

şürmüştür. 

Hükümet tayyareleri, ! biza ile asi
lerin Bask cephesindeki mevzilerini 
tesirli suretti! lıombardıman etmiştir. 

Macfrid önünde topçu diiellosıı 
Salamank, . (A.A.) - R esmi bir 

tebliğde deniliyor ki : 
"Madrid cephesinde topcu düellosu 

vardır. 

Bask cephesinde Belşitte ve Gui
puzkoa mıntakalarında topçu düellosu 
yapılmaktadır. 

Hükümetçilerin Espiuzaya karşı yap
tıkları bir taarruz püskürtülmüştür. 

Tayyarelerimiz, muhtelif askeri he. 
defleri bombardıman etmiş ve hükü
metçilerin iki tayyaresini düşürmüş

tür.,, 

Asilerin kati lıücuma hazırlan
dıkları söyleniyor 

Madrid, 7 (A.A.) - Gazeteler, düş
manın çok yakında bir hücumda bulu
nacağını bildirmekte ve bazıları bu hü. 
cumun ilkkanun sekizinde olacağını 

tasrih cylemektedirler. 
Herald dö Madrid gazetesi ezcüm

le diyor ki : 
"Düşnıan Naval Karnero ve İlleskas 

bölgelerinde tahşidat ile meşguldür ve 
mühim miktarda alman kıtalar ıile tak· 
viye edilmiştir. Sanıld.:ğına göre, bir 
çok hitlerci şefler, bu kıtaların başında 
buunmaktadırlar. Hücuma pek yakın
da başlanacaktır. Zanııedildiğine göre, 
as.ileri tutmakta olan faşist memleket
Jer, Frankoya vaziyeti .artık 48 saatte 
halletmesi için emir vermişlerdir. · 

Hans Beimber'in cenaze töreni 
Barse lon, 7 (A.A.) - Eski alman 

mebus.larından olup beynelmilel müf. 
rezenin aJman taburlarının siyasi reis
liğini yapmakta iken bn ayın üçünde 
Madrid ceph esinde maktul düşmüş olan 
Hans Beimber'in cenaze merasiminde 
200.000 kişi hazır bulunmuştur. Arala
rında Sovyet Rusya konsül generali de 
bulunan bir takım zatlar merasimde ha
zır bulunmuşdur. 

Madrid, 7 (A.A.) - Madrid müda
faa konseyi bildiriyor : 

Asilerin Üniversite mahallesi bölgl!!. 
sinde yaptıkları bir hücum püskürtül
müştür. 

Hükümet tayyare kuvvetleri, 14 bü
yük alman tayyaresi tarafından yapılan 
bir bombardıman teşebbüsünü geri püst
kürtmüştür. 

Yeni kurulan Katalonya ordusu 
Barselon. 7 (A.A.) - Resmi gazete, 

muntazam bir Katalonya ordusu ihdas 
eden bir kararname neşretmiştir. Bu oı
du, 1934 ve 1935 esnan erbabından olan 
delikanlılardan mürekkeb olacaktır. 

Bu delikanlılar, 24 ilkteşrinde silah al
tına çağrılmışlardır. 

Madrid etrafında, karlar arasında cereyan eden harbtan bir sahne 



5AYFA 4 ULUS 8 ILKKANUN 1936 SALI 

BALIKÇILIK KONGRESİ BiTTl 

Toplantıda, umumi müfettişlerin memleketin 
sını, huzurunu ve refahını temin edecek 

programları tesbit edildi 

kalkınma
çalışma 

Kongre, su mahsulleri kan un 
kah l etti • • • 

proJesını 

Dahiliye Vekilimiz Umumi müfettişler şerefine dün bir ziyafet verdi B. Celal Bayar kapanış nutkunda devletin ba-ı. 
lıkçılığa verdiği ehemiyeti tebarüz ettirdi. Umumi müfettişliklerin her vekale

ti alakalandıran işlerini ve isteklerini 
esaslı bir surette tetkik etmek üzere 
toplanması kararlaştırılan umumi mü
fettişler konferansı dün sabah saat on

da Dahiliye Vekil.Jetinde Dahiliye Ve
kili ve Parti Genel Sekreteri B. Şükrü 
Kaya'nın reisliğinde ilk toplantısını 
yapmış ve toplantı saat 13 e kadar de
vam etmiştir. 

İçtimada Birinci Umumi Müfettiş B. 
Abidin Özmen, İkinci Umumi Müfet
tiş General Kazım Dirik, Üçüncü Umu
mi Müfettiş B. Tahsin Uzer, Dördüncü 
Umumi Müfettiş General Abdullah 

Alpdoğan ile Jandarma Umum Kuman
danı general Naci Tınaz, Gümrük Mu

hafaza Umum Kumandanı general Sey

fi Uzgören, Emniyet İşleri Umum Mü
dürü B. Şükrü Sökmensüer, Matbuat 
Umum Müdürü B. Vedad N edim Tör 
ve Vilayetler İdaresi Umum Müdürü 
Fazıl Özelçi hazır bulunmuşlardır. 

Bu toplantıda umumi müfettişlerin 
çalı§Illa planı şöyle tesbit olunmuştur: 

1 - Mıntakalardaki asayiş: 

Hadiseler, sebebleri, tedbirleri, jan
darma, polis, mahalli teşkilat (köy bek
çileri, yol bek~ileri, istihbarat.) 

2 - Kaçakçılrk: 

Hadiseler, sebebleri, alman tedbir
ler, muhafaza teşkilatı, irtibat, istihba
rat, mercileri. 

3 - Hudud: 

Vakalar, muhteJif hududlardaki ha
diseler ve şekilleri, tedbirleri, teşkilat 

mercileri. 

4 - Her umum müfettisliğin kül
tür, bayrndırlık, ekonomik, tarım ve 
sağlık gibi sahalarda yapacakları işler 
programı: 

Umumi müfettişliklerin bu sahalar
da yapac<ıkları işlerin planları (vekalet

lerin ihtısaslarına ve me~-guliyetlerine 
göre ayrılıp görüşülecek), halkın ve 
köyJ.ünün refahını ve hayat ucuzluğu
nu temin edecek sebebler tesbit edile
cek. 

.S - Umumi müfettişliklerin sal§hi
yetleriı 

Her müfetti§.liğin kadrosu, müfettiş
liğin memurları, memurların seçimi, 
intihabı ve tayinleri. 

6 - Her müfettişliğin mıntakasın
daki hususi idareler, belediyeler ve 
imar işleri, köyler ve köylerin kalkın
ması, 

7 - Mülki teşkilat ve nahiyeler: 
8 - Siyasi kısım: 

Siyasi elemanlardan faydalanma; 
menfi propagandalar, menbaları ve se
bebleri, müspet propaganda ve icraat. 

9 - Nufus siyaseti: 
Teksif, dil, ırklar, iskan siyaseti. 

10 - Cümhuriyet Halk Partisinin 
teşkilatı çe Halkevleri. 

Dün !abahki toplantıda umumi mü-

fcttişlerin çalışma planının tesbitinden 
sonra Birinci Umumi Müfettiş B. Abi
din Ö.zmer'in müfettişliğin muhtelif 

işlerine aid Dahiliye Vekaletine verdi
ği rapor okunmuş ve bu rapor etrafın
da görüşmeler yapılmıştır. 

Öğleden sonra saat 18 de ikinci top
lantı yapılmış ve bu toplantıda çalışma 

Başbethe 

ŞARK 

(Başı ı. inci sayfada) 

şehir lasmmm ilk büyük binalannm 
temelleri önümiizdeki mevsimde a
tılm"1< üzere plan hazırlıkları bitmiş
tir. Üzümü nisanın onunda kararan 
zengin ve mümbit lğdrr'ın pamuk is
tih!rali, Aras iizerindeki Serdarabad 
barajından sulanma işi bittikten son
ra iki misli artacaktır. 

Muhterem Başbakanın şark seya
hati, sekiz vilayeti bir umumi mü
fettişlikte toplam ağı ve umumi kal
kınma tertibleri alınmasına hemen 
başlanmağı ilham etti. Başvekilimi

zin tedbirlerinin pek kısa zamanda 
verdiği mesud neticeler, Ekonomi ve 
Fınans Bakanlamnızm son seyahat
lerinden getirdikleri tetkiklerle ta
mamlanarak, şark vilayetleri umra
runı, cümhuriyetin kendine has ham
lelerinin yeni bir misali haline getire
ceğine şüphe yoktur. 

Harblarda ve hicretlerde 500,000 
nufus kaybeden bu müfettişlik böl
gesinde 927 say:mu ile ıon aaymJ a
rasındaki fark, nufus artıf nisbetinin 
binde 20 yİ bulduğunu göstermiıtir. 
Sükan ve iş: o kadar ıstırab çeken 
bu bedheht memleket köşesinin sa
adet parolası budur. 

Şark vilayetlerinin emniyet davası 
hallolunmuştur. Bugün her tarafta 
birden hazırlanmağa başlanan iş, 
bitmek üzere olan yol ve demiryo
lundan ı:ıonra, baş döndürücü bir hız 
alacaktır. Erzunımda lol<0motif se
sini, büyük bir fabrika düdüğü se
lamlıyacağmı da zannediyoruz. 

Şark vilayetlerinde hayvan, hükü
metin gösterdiği son vergi fedakar
lrğmdan sonra, yüzde 20 nisbetinde 
bir coğalı~ kaydetti. 

Her teY ümid edildiğinden daha az 
vakitte, ümidlerimizin çok üstünde 
neticeler verecektir. Memleketin her 
tarafı ile bağsız brrakılmış olan ıark, 
cümhuriyetin tam feyizlerini gör
mek için, birkaç sene beklemeğe 
mecbur kaldı- halkının ve toprağı
nın yüksek kabiliyeti, ona da, cüm· 
hurivetin halkçı ve fn.7.ilet1i devrin
de, kendi sayini istediği gibi semere
lendinnek imkanlanm günlerle sayı
lacak kadar y~brdı. 

Falih Rıfkı ATAY 

programının birinci kısmı olan umumi 
müfettişlik mrntakalarmdaki asayiş iş
leri üzerinde görüşülmüştür. Konferans 
on gün kadar devam edecektir. 

Dahiliye Vekili ve Parti 'Genel Sek
reteri B. Şükrü Kaya dün şehir lokan-

tasında umum müfettişler şerefine bir 
ziyafet vermiştir. 

Büyiili llir lmyıp 
(Başı 1. incı sayfada) 

Bu kıymetli itim adamının beklenil
miyen ölümü. şehrimizde büyük bir te
essür uyandırmıştır. Cenaze, bugün sa
at on dörtte nümune hastahanesinden 
kaldırılacak, Osmanlı Bankasının önün
deki istiklal caddesini takib ederek is
tasyona getirilecek ve devlet demiryol
Jarmrn hazırladığı hususi bir vagona 
konarak 19.45 treniyle lstanbula gön-
derilecektir. 

Yakınlarının, dostlarının ve türk 
doktorluğunun acılarını paylaşırız. 

* Doktor general Ziya Nuri Birgi 
Katib oğullarından ve "mektebi tıbbi
ye" muallimlerinden merhum Mehmed 
Nuri'nin oğludur. 1872 de 1stanbulda 
doğmuştur. 1307 de askeri tıbbiyeden 

mezun olmuştur. 1308 de müsabaka ile 
mektebe emrazı umumiye muallimi ol
mu§tur. 1310 da hariciye muavinliğine 
geçmiştir. 

1894 de mektebin intihabiyle Ber
line gitmiş, Kayser Vilhelm akademi
sinden mezun olmuştur. Bundan son
ra boğaz ve burun hastalıklarında ihtı
sas yapmış, Parise, Brüksele, Laipzige 
ve daha birçok yerlere Voyage d'ctude
ler yapmıştır. 1904 de poliklinik hocası 
olmuştur. 

Balkan harbmda Selanik, Hadmıköy, 
Gelibolu. Çanakkale mrntakalarında 

hizmet etmiştir. Büyük harbta fakülte 
ihtiyat hastahanesi başhekimliğini yap
mıştır. 

Cümhuriyetin ilanından; darülfü. 
nun üniversite haline inkılab edinceye 
kadar müderrislik yapmış ve 933 birinci 
teşrinde A fyonkarahisar; son seçimde 
de Kocaeli mebusu seçilmiştir. 

Doktor general Ziya Nuri Birgi; 
memleketin ilim kütüphanesine en faz
la eser hediye eden değerli alimlerimiz
den biri idi. Zati müşahede eseri ola· 
rak 15 türkçe, 5 fransızca, bir alman
ca: tetkik eseri olarak dört türkçe, bir 
almanca: nadir müşahedeler olarak 8 
türkçe, 6 fransızca, 8 almanca eseri var
dır. 

•••• 
Hususi idareler bankası 

tetkikleri 
Dahiliye Vekıileti hususi idareler 

ve köyler için bir banka k~rulmasr et
rafında tetkikatta bulunmaktadır. Ban
ka hususi idareler faaliyetinin inkişafı
nı temin yolunda tedbirJer alacaktır. 

Balıkçılık ve balık sanayünin inkişa
#ma aıd tedbirlen görüşmek ve kararlar 

vermek üzere toplanan balıkçılık kong
resi dün ıçtimaım bitirmiştir. 

uı.:ı:c:n sauaan ben ucvamlı çalı~ma· 
larıu.ua.u sonra encunıen!er rapor.arını 

wnuruı heyete verw.~ıer111. Ugı ... uen ev

vel 15.Su aa kongre iznur mebusu ve 
z1raat encümeni re1si ve kongreıun reis 
vekui B. Rahmi Koken'ın reislığınde 

toptandı. lktisad vekılimiz B. Celal Ba
yar murahhaslarla birlikte kongreyi ta
kib ediyordu. 

Önce raporlar okundu ve üzerinde 
müzakere ve münakaşalar yapıldı. Encü· 
menler su mahsulleri kanunu projesinin 
esas itibariyle maksadı temin edecek şe
kilde hazırlanmış olduğunu raporların
da bilhassa kaydediyorlardı. 

Müzakere ve münakaşalardan sonra 
reye konan proje kabul edildi. Balıkçı 
murahhaslar bu münasebetle balıkçılı

ğın istikbali için çok ehemiyetli ve fay
dalı neticeler verecek olan kanun proje
sinden ve balıkçılığa karşı gösterdiği a
lakadan dolayı hükümete minnetdarlık
lannı bildirmi§lerdir. 

B. Celal Bayar şu nutu.kıa kongreyi 

kapattı: 

"- Arkadaşlar, 

Sizi buraya toplamaya karar verdiği
miz zaman acaba bir faydasız harekette 
mi bulunuyoruz diye ufak bir endişe ge
çirmiştik. Buradaki çalışmalarınızı gör
dükten ve kararlarınızı okuduktan son
ra isabetli bir karar verdiğimize kanaat 

geldi. 
Cwnuriyet hükümeti balıkçılığa ve 

alellımum deniz işJerine, deniz sanayi 
ve ticaretine büyük bir ehemiyet ver
mektedir. Bu ehemiyet her şeyde oldu
ğu gibi büyük dahi Ataütürk'ün ilha
mından feyz almıştır. Bana bir gün 
hükümet reisimiz ismet İnönü aynen şu
nu söyledi: 

''Biz, türk medeniyetini bugünkü \ 
seviyesinden daha ileri götürmek ve yük
seltmek için denize inmeye mecburuz. 
Denizcilikte deniz ticaret ve sanayünde 
yükselmeye mecburuz.,. 

Hükümet reisi büyük Önderin ilha
miyle milletimizin medeniyet seviyesinin 
daha yükselme6i için denizciliği başlı ba
şına bir mevzu olarak ele almıştır. Sizin 

burada verdiğiniz kararları gene bu fikir 
ile tatbika çalışacaf.u. Arkadaşlar, müs

terih olabilirler, biz yaptığımız kongre

lerde arkadaşların verdikleri kararları 

ehemiyetle nazarı dikkate almaktayız. 

Hatta kongrenin heyecanı geçmeden a

lınan kararları meclise arzedeceği.z. Bun· 
dan evvelki kongrelerde de verilen bir 
çok kararlar meclise arzedilmiştir. En 
son olarak sizden beş on gün evvel topla
nan küçük sanatlar kongresinin kararla· 
n bugün kanun projesi halinde vekiller 

heyetine arzedilmiş bulunuyor. Sizin ka
rarlarınızın tahrire aid kısımlarını ik· 
malden sonra bir hafta sonunda kanun 
projesi halinde hükümete takdim edece
ğiz. 

'Ümid ederim ki, kararlarınızın bütün 
memleket için faydası tecelli etsin. Ben 
buna şahsen kaniim. Size ifa ettiğiniz 
vazifelerden ve bizi tenvir ettiğinizden 

dolayı teşekkür eder ve avdetini.zde ha
yırlı yolculuklar dilerim.,, 

Dünkü ziya/ et 
lktisad vekili Celfil Bayar dün balık

çılar kongresi azası şerefine şehir lokan
tasında bir öğle ziyafeti vermiştir. Ziya
fette muhtelif mıntakalardan gelen mu
rahhaslarla iktisad vekaleti erkanı ve in
giJiz konsorsiyomu reisi B. Makenzi ha

zır bulunmuşlardır. 

Murahhaslar dün akşamki trenle 
şehrimrzden ayrılmağa başlamışlardır. 

Türl~ polisi 
Bir yabancı gazeteci 
zabıtamızdan takdirle 

• bahsediyor 
Belgrad'da çıkan yarı resmt "Samon

prava" gazetesi 25 sonteşrin 936 tarih
li sayısında Yugoslavya Başvekili Dr. 
Stoyadinoviç'in 1stanbulda mazhar ol• 
duğu aami.ml karşılaşma hakkında Bu· 
kilitza imzalı bir makale neşretmekte
dir. Bu makalede Türkiye polisi hali· 
kında deniliyor ki: 

( ... Gerek Ankara'da ve gerekse ls
tanbulds yugoslavyalı misafirlerin geç
tikleri yerlerde büyük bir intizam t~ 
min eden ve seyriseferin bir an bozul-

masına meydan vermiyen türk zabı
tasrnrn disiplin ve meharetini burada 
bilhassa kayıd ve tebarüz ettirmek be· 

nim için bir vazifedir. Türk zabrtasrnra 
bu zabıtanrn ba§ında bulunan şefler ile 
birlikte, idamesine ça/ı§tığı asayiş ve 
intizam bakımından gösterdiği kabili· 
yet ve meharet itibariyle dünyanın bi· 
rinci derecede zabıta teşkilatından ol
duğunu bir defa daha itiraf ve tasdik 
etmek gerektir.) ···-
İstanbul yüksek iktisad 
ve ticaret mektebi me

zunları cemiyeti 
16 sonkanun 1936 dan itibaren fa ... 

liyetc geçmek ve merkezi Ankara ol
mak üzere bir "İstanbul yüksek iktısad 
ve ticaret mektebi mezunları cemiyeti" 
kurulmaktadır. Cemiyetin nizamname
si tasdik edilmek üzere alakalı maka
ma verilmi~tir. 

c========================================================================================================================= 
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iKiNCi 

CENGEL Kil AB 
Yazan: Çeviren: 

Rudyard Kipling Nurettin ARTAM 

Baghira'nm kaybolmuş genç giyile fikri 
Movgli'nin kafasını altüst etmişti. Güldü; 
nefesini tuttu; tekrar güldü. Bu hal nihayet 
bir gölceğize sıçraymcıya kadar devam etti. 
Orada adını alınış olduğu kurbağa gibi sa
ğa sola yüzdü, durdu. 

Bu sırada Hati ile üç oğlu, bir pergel 
şeklinde dönmüşler ve sessizce bir mil uzak
taki vadinin içinde yol alıyorlardı. 

İki gün yürümeğe devam ettiler; yani 
Cengel içinde altmış mil yol yürüdüler. At
tıkları her adım, hortumlarının her sallanışı 
Mang, Çil, maymun milleti ve bütün kuşlar 

.tarafından haber alındı; üzerine mim konul
du ve hakkında lakrrdı edildi. 

Sonra kannlannı doyunnağa başladılar 
ve bir hafta müddetle bu işe devam ettiler. 

Hati ile oğulları, kaya yılanı Kaa gibidirler. 
Mecbur kalmadıkça asla acele ve telaş gös
termezler. 

Bu müddet geçince - kim tarafından çı
karıldığr bilinmiyordu - Cengel içinde falan 
vadinin filan yerinde daha iyi suyu, daha iyi 
yiyeceği olan bir yer bulunmak üzere oldu
ğu hakkında bir şayia çıktı. Karın doyura
cak bir yemek bulmak için dünyanın öteki 
başına kadar gitmeğe hazır olan domuzlar 
hemen sürülerle o tarafa doğ'm akma başla
dılar. Geyiklerle sürünün içinde ölen ve öl -
mek üzere olan hayvanlarla geçinen kiiçük 
yaban tilkileri bunların arkasını atkib etti. 
Ağır omuzlu Nilgailer, geyiklerle muvazi 
hareket ettiler ve yabani bufallo'lar da Nil
gailer'den sonra yürüdüler. Bunlar yolda 
yürüyor, mola veriyor, su içiyor, karınlarını 
doyuruyor, tekrar su içiyorlardı. Fakat bir 
yerde tehlike bulunduğu vakit aralarından 
birisi çıkıyor, hepsini haberdar ediyordu. 

Birçok hayvanlar haykırışıyor, koşusu -
yor; bazıları yan yoldan geri dönüyor, bir 
kısmı yollarına devam ediyordu. 

İlk on gün sonunda vaziyet bu idi. Ge
yikler, domuzlar ve nilgailer sekiz, on mil 
çevresinde bir yerde araştırma yaparak dö
nüp dolaşıyorlar; et yiyen hayvanlar da bu 

çevrenin daha dışında geziyorlardı. Bu dai
renin ortasında köy bulunuyor, köyün etra -
fmdaki tarlalarda da ekinler olgunlaştıkça 
olgunlaşıyordu. 

Bu ekinlerin ortasında bir güvercin tune
ğine benziyen ve köylüler arasında Maçan 
adı verilen yüksek yerlerde ku!?lar zarar ver
mesin diye gözcüler bekliyordu. 

Artık, geyikler, yüzlerine gülünüp alda
tılmıyorlardr. Et yiyenler, arkalarında idi -
ter; onları ileri geri sürüp götürüyorlardı. 

Bir gece yarısı idi ki Hati ile üç oğlu 
Cengelden ayrılıp buralara geldiler ve diş -
!erinin birkaç darbesiyle bu Maçanları sö
küp devirdiler. Bunların üzerinde bulunan 
adamlar yere yuvarlandıkları zaman fille -
rin homurtusunu duymuşlardı. Ondan sonra 
geyik ordusunun öncüleri köyün otlağına ve 
sürülmüş tarlalarına saldınverdiler. Bunla
rın arkasından sivri burunlu yaban domuz
ları geliyor ve geyiklerden kalanı da bun -
lar silip süpürüyordu. Arada bir kurtlar sü
rüleri telaşa düşürüyor, onlar da korkuların
dan yeni yetişen aı-palarr çiğniyor. Sulama 
kanallarını ayaklariyle bozuyorlardı.- Şafak 
sökmeden sürülerin tazyiki pek ileriye var
mış bulunuyordu. 

Et yiyenler. cenuba doğru bir gedik açık 

bırakmışlar, karacalar oradan kaçmış, daha 
cesur olanları ertesi gece kannlanm doyur
mağa devam etmek üzere çitlerin dibinde 
konaklamışlardı. 

Fakat iş gayet pratik bir surette görül
müştü. Ertesi sabah köylüler uyanıp da et• 
rafa baktıkları zaman bütün ekinlerinin kay.ı 
bolduğunu gördüler. 

Eğer kendileri de başlanm alıp savuşmı..r 
yacak olurlarsa o zaman bunun kendileri i
çin ölüm demek olacağını anlamışlardı. Çün
kü onlar, Cengelin burnunun dibinde yaşa
yan bu insanlar, bu ekinlerle_ kıtkanaat geçin· 
mek zorunda idiler. Otlamağa gelip de her 
şeyin geyikler tarafından temizlendiğini gö
ren bofallo'lar, ormana dönmüş, oradan ar• 
kadaşlannı da alıp tekrar gelmişlerdi. Or • 
talrk iyice aydınlanınca köyde ahırlarda baş
ları aşağıya enik birkaç köy beygiri kalmış
tı. Şimdi köyün sokaklarına saldırıp oraya 
dehşet salacak birisi vardı: Baghira. • 

Köylüler o gece tarlalarda ateş yakmak 
cesaretini gösteremediler. O gece Hati ile 
üç oğlu ortada kalmış olan şeylerin arasın
da dolaştılar. Hati'nin bulunduğu yerde ise 
başka kimsenin bulunmasma hacet yoktu. 

(Sonu var) 

ı 
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Lond1 .. adan gelen 
haberler 

ve akisleri 
(Baıı 1. inci sayfada) 

lay{alannda, adeta ilan şeklinde, aşağı
daki sümle yazılı bulunuyordu. 

"Kıralımızı isteriz." 
Birkaç dakika sonra birçok kimse· 

Ier, "Allah Juralı muhafaza etsin" diye 
başlıyan miJli marşı terennüm etmiş
lerdir. Hazır bulunan halk da bunlara 
imtisal etmiş ve bunun üzerine marşı 
okuyanların sesleri uzak mesafelerden 
işitilmiye oaşlamış ve yeni bir takım 
nümayişçiler de bu tezahürlere iştirak 
eylemiştir. 

* Bu esnada başvekaletin 10 nu-
ınaralı dairesinde B. Baldvin ile 
arkadaşları müzakerelerde bulu
nuyorlardı. Nazırlar, başvekalet 
dairesini terke başladıkları zaman 
itikir bir surette kabineye karıı 
hasmane mahiyette bir nümayiı 
da.ha yapılmıştır. 

Halk kütlesinin miktan pek 
2iyade artmıı idi. 

''Allah kıralı muhafaza etsin,, 
marşı yeniden ortalığı çınlatıyor
du. 

Biraz sonra zabıta müdahale
de bulunmU§ ve nümayişçileri bu
lundukları yeri terketmeğe mec
bur eylemiştir. Nümayişçiler mu
kavemet etmiıler ve "Biz, kıralı
nıızı isteriz, o kahraman ve civan
nıerd bir hükümdardır.,, diye ba
ğırnuılardır. 

* Lo:xlra, 7 ( A. A.) - Kanunuesasi 
buhrawnın muhtelif cephelerini tetkik 
etmek üzere her iki meclisin (avam ve 
lordlar kamarası) azalarından mürek
lceb fevkalade bir heyet bugün saat 
11,;JO da top/anacaktır. Bu içtimaa genç 
lconservatörlerin son toplantılarında 
karar verilmiş ve neşredilen tebliğin 
•onunda şu cümle kullanılmıştır: 

"Hükümetin hareket tarzı büyük en· 
dişe/ere sebeb olmaktadır." 

* Londra, 7 (A.A.) - Dün ak-
fam l•lindg'de bir nutuk •öyliyen 
•abık amele fırkcuı lideri B. Lan•
bury, kıral hanedanına karşı beı
lemekte olduğu •empatiden bah
•etmi§ ve fÖyle demi§tir : 

"- Hükümdarunı:z.a kal'fı ih
das elümiı olan mii§kil vaziyetten 
dolayı müteesai/U. Ve madenin 
gerek millet ve gerek han.Lan 
İçin memnuniyet verici bir tekil
de halli ~areıinin bulunacağım ü
ntid etmekteyiz.,, 

* Belveder, 7 (A.A.) - Kıralm otomi-
bili, saat 17.30 da bütün perdeleri kapa
lı olduğu halde Londraya hareket etmiş
tir. 

* Loadra, 'J (A. A.) - B. Baldvini 
ziyarete gelmiş olan Canterbury baş
piskoposu, saat 16,25 de Başvekalet da

iresini terkederken zabıta müdahale 
ll>ecburiyetinde kalmıştır. 

Baş piskoposun otomobili hareket 

GVNLi.1K 

ettiği zamaa halk, gürültülü bir nüma• 
yi!j yapmış ''e Dovning caddesi ile Vit
hil caddesinde iki kadıa ellerinde bu
lunan iki büyük levhayı havaya kaldı
rarak sallamıya başlamıştır. Bu levha
larda şu yazıla~ yazılı idi: 

"Kıralımızı rahat bırakrnız. Onun 
tahtrndan feragati ihtilal i:ıareti ola
caktır." 

* Londra, 7 (A.A.) - Notting-
ham' da bir nutuk söyliyen komü
nist mebuslardan B. Willam Gal
lacher, Baldvin kabinesi ile ame
le fırkası liderlerinin hareket ıe
killerini tenkid etmiştir. 

Hatib demiştir ki : 
"- Amele fırkasının ıimdiki 

kabinenin istifası takdirinde ye
ni kabineyi teşkil etmemeğe az
metmiş olması anlaşılır bir şey de
ğildir. Bugün, çok vahim bir ka
nunueaa.si buhranının eşiğinde bu
lunuyoruz. Eğer kıral, istediği ka
dınla evlenecek olursa kanunue
sasi tehlikeye düşecektir. Eğer kı
ral, istemediği bir kadın ile evle
necek olursa kanunuesasi, kurtul
muı olacaktır. Fakat milyonlarça 
insanın çelanekte olduğu sefalete 
kıyas edilecek olursa böyle bir 
buhranın ne ehemiyeti olabilir? 
Ben, Avam Kamarasında, amele 
f ırkasmdan, programı sefalet i
çinde bulunan kimselerin ve "mü
zayaka içinde bunalmış olan mm
takalar,, ın imdadına koşmaktan 
ve Fransa, Sovyetler, Çekosiovak
ya ve sair milletler gibi sulhsever 
devletlerle hemen bir sulh misakı 
akdetmekten ibaret olacak olan 
bir kabine teşkil etmesini isteye
ceğim.,, 

* Londra, 7 (A. A.) - Siyasi 
mahfiller, taç ve tahtından fera
gati takdirinde kıralm Madam 
Simpsona mülaki olmak üzere 
Ford Belvederdeki hususi tayyare 
meydanından hemen tayyare ile 
Kan'a hareket edeceğini beyan 
etmektedir. Söylenildiğine göre 
kırat, bundan sonra Akdenizde 
bir cevelan yapacaktır. 

* Londra, 7 (A. A.) - Yarı reamt 
mahfillerden tereffuh eden .e laralm 
hemen bir karar ittihaz etmesi için taz

yik dilmemit olduğuna dair bulunan 
haberler, siyasi mahfilleri hayrete dü
şürmüştür. Bu mahfiller, parlamento 
azasının imparatorluğun istikrarını 

tehlikeye düşürecek mahiyette olan. 
timdiki buhrana hemen bir çare bulun
"maaını iatemif olduklarını beyan et
miştir. 

Siyasi mahfiller, bu haberin Baldvin 
kabinsinin hükümdara atağıdaki aebeb
lerden dolayı yeni bir mühlet daha ver
mit olduğunu ilive eylemektedir: 

ı. - Kıralın Acil bir karar ahnaama 
mecbur kalmamu kamoyun iıstcmemesi, 

2. - Buhranı halletmek mesuliyeti
nin parlamentoya bırakılmasının muva
fık olması, 

3. - Kıralın kati bir karar vermeden 
evvel yeni bir mühlet bulması. 

* Loındra, 7 CA.A.) - Hükümet 
taraftarı gazeteler, kanunue&aıi 
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23 Ramazan 

25 Sontqrin 
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... "i 
- Adananın fransızlar tarafından işgali 1919 

Kumı 31 

GÜDefİD doğmau 7, 12 

" 
batmau 16,40 

- Türkiye - Amavudluk muahedesinin imzalan-
ması 923 

- Türk - Macar ikamet mukavelesinin imzalan
ması 925 

- Türk kadınına intihab hakkı verilmesi dolayı
siyle bütün yurd kadınları bayram yaptılar 934. 
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ULUS SAYFA 5 

buhranı meselesi etrafındaki ya- ı 
zılannda, B. Baldvin'in ve de
minyonlar hükümetlerinin hakiki 
istekleri ile yanlış telakkileri ayırt 
etmekte, diğer gaezteler ise bil
hassa halkın kırala karıı olan mu
habbetini tebarüz ettirmektedir
ler. 

Orta mekteb muallim muavinliği 
İmtihanların günleri ve ders gruplan tesbit edildi 

Orta mekteb muallim muavinliği 

için açılacak imtihanların günleri ve 
ders grup,arı tesbit olunmu§tur. 1mti
hanlar türkçe muallimliği için 15, ta
rih - coğrafya muallimliği için 16, ri
yaziye muallimliği için 17 ve fen bilgi
si ve biyoloji muallimliği için 18 hazi
randa yapılacaktır. Türkçe muallimliği 
yazılı ve sözlü imtihanlar şu dersler
dendir: 

tr, lise ikinci devre birinci ve ikinci sı
nıflarında okunan cebir ve hendese 
müfredatı, liae ikinci devre 3 lincü sı-

Taymis eczümle diyor ki : 
"B. Baldvin, bazılarının inan

dırmak istedikleri gibi kıralı her 
hangi bir ultimatom karşısında 
bırakmamıştır. Bilakis, izdivaç 
meselesinden ilk olarak kıral bah
seylemiştir. Bir taraftan kıral, ve 
diğer taraftan muhalefet liderleri, 
kabine azası ve dominyonlar ara
sında anlaşmazhklar vücude geti
rilmeğe çalışıldığı da doğru de
ğildir. Ayrıca, ya tahttan feragat 
ve yahud izdivaçtan feragat içın 
kıralm üzerinde tesir icra edildiği 
de hakikate uymamaktadır.,, 

Deyli Telgraf gazetesi de her 
hangi bir tesirin mevzuu bahsol
madığım kaydeylemektedir. 

Morning Post gazetesi ise bil
hassa kıralın millete karşı olan 
vazifeler ini tebarüz ettirmekte
dir. 

Deyli Herald ise şöyle diyor: 
"Bizi alakadar eden cifiet, kı

ralın izdivacının bir devlet işi o
lup olmadığını öğrenmektir. Yok
sa mevzuu bahsolan, ne Baldvın 
hükümetinin istikbali ne de kıra
lın §alısiyetidir.,, 

Deyli Meyi ise kıral hakkında 
çok sitayişkar bir lisan kullanmak
ta ve İngilterenin timdiye kadctr 
Kıral Sekizinci Edvard kadar se
vilen bir hükümdara malik olma
dığına işaret eylemektedir. 

Deyli Ekspres gazetesi de, me
selenin bugünkü inkiıafları çok 
büyük birer sürpriz mahiyetini al
mıt bulunduğundan, dütünmek i
çin zamana ihtiyaç olduğu kanaa
tini ileri sürmektedir. 

* Sidney, 7 (A. A.) - Avustu-
ralya federal hüküm eti, ingi
liz kabinesinin fikrini tutmak
ta ise de gazeteler ve ka
moy, kıralm tahttan ferağati 
ve bu hareketin imparatorlu
ğun mevcudiyeti üzerindeki muh
temel tesirleri karşısında çok 
müteheyyiç bulunmaktadırlar. Es
ki başbakan Hughes, kıralm im
paratorluğun selameti için feda
karlıklarda bulunacağuu ümid ey
lemekte ve kırata düşünmek için 
zaman bırca.kılmasmı istemekte
dir. 

* 
Londra, 7 (A. A.) - Domin-

yon gazeteJ eri, kıralm taç ve tah
tından f erağat etmesinin önüne 
geçileceği ümidini izhar etmekte, 
kabinenin hükümdarı acil bir ka
rar ittihazına icbar etmemesini 
arzu eylemektedir. 

Sindey Moming Herald diy« 
ki: 

''En büyük hata, kabinenin kı
rala vazih bir karar alabilmesine 
kafi gelmiyecek mühlet vermesi 
olur." 

Kanada parlamentosunun fev
kalade olMak içtimaa davet edi
leceğine dair ortada hiç bir ema
re yoktur B. Makenzi, King, ka
nunuesasi buhranında Kanadanm 
hattı hare~ctinin ne olacağı hak
kında bir şey söylememektedir. 

* Londra, 1 ( A.A.) - Bazı si yasct a-
damları, k:ıralın taç ve tahtından feragati 
takdirinde B. Valera'nın veraset usulil
nü tadil eden bir kanun tevdi etmekten 
istirtkU edebileceğini söylemektedir. 

Bu zatlar, diyor ki: 

- Böyle bir hareket, serbest İrlanda 
hilkümetinin yeni hükünıdan tanıma-

'( Jı-ı/.:-------

.(Deyli Meyl'dcn) 

Liselerin son sınıflarının edebiyat 

kolu türk edebiyatı tarihi müfredatı, 

türkçe modem bir edebi metnin izahı 

türkçe bir kompozisyon, aynca mual

lim orta mektebte bir türkçe dersini 

talebeye verecek.veya o ders için hazır
hyacağı planı imtihan heyeti huzurun
da izah edecektir. 

Tarih - coğrafya muallimliği i~iJJ 

imtihanlar ~u derslerden yapılacaktır. 

Orta mekteblerle liselerin ikinci 
devresinde okutulan tarih ve coğrafya 
müfredatı harita tersimi, orta mekteb
lerin yurd bilgisi müfredatı, lise ikin
ci devrelerinde okutulan sosyoloji müf
redatı; imtihana girecek muallim ayn· 
ca tarih, coğrafya ve yurd bilgisi mev
zuları hakkında talebeye 3 ders verecek 
veya bu dersler için hazırhyacağı pJan
ları imtihan heyeti önünde izah edecek
tir. 

Riyaziye muallimliği imtihanları şu 
derslerden yapılacaktır: 

Orta mekteblerin riyaziye müfreda-

mak gibi bir teşebbüste bulunmasına yol 
açacaktır. 

* 
• 

Londra, 7 (A.A.) - Mornin.g Post 
yazıyor: 

"Bütün hayatını üzerinde saltanat 

sürmekte olduğu imparatorluğa vakfet

miş olduğunu bildiğimiz kırahmız, bü
yük harb eanasnıda yüz binlerce naci.z 
tebaanın katlanmış olduktan fedakarlık
lardan çok daha ufak bir fedakarlığa kat
lanmryacak olursa onun hakkında ne gi
bi bir düşünce de bulunabiliriz " 

Deyli Meyi gazetesinden: 

"Eğer kıralın yapacağı bir hareket 
De. onun imparatorluk hakkında geniş bil
gilerinden ve halk arasındaki fevkalade 

mergubiyetinden mahrum kalacak olur
sa millet, bu mahrumiyetten dolayı de
rin bir teessür duyacaktır.,, 

Niym • Kronikl gazetesi, halkm kı
rata kaqı olan sempati hislerini ehe
miyetle kaydetmekte ve alelacele ve 
dilfünülmeksizin hiç bir karar verilme
mesini istemektedir. 

Deyli Herald. diyor ki: 

Şimdiki çıkmaza acilen son vermek 
icabeder. Hükümdarımıza karşı olan 
muhabbetimiz, we onun izdivacı meıe-

nıfının edebiyat kolunda okunan cebir 

ve kozmoğrafya müfredatt. Muallim 

ayrıca orta mekteblerde hesab ve hen

dese mevzuları hakkında talebeye iki 

ders verecek veya bu dersler için hazır
lıyacağı planları imtihan heyetine izah 
edecektir. 

Fen bilgisi ve biyoloji grupu mu
allimliği imtihanları şu derslerden ya
pılacaktır: 

Orta mekteb fen bilgisi ve biyoloji 

müfredatı, lise ikinci devre birinci V4 

ikinci sınıflarında okutulan fizik kim 

ya müfredatı ile 3 üncü sınıfın edebi· 

yat kolunda gösterilen fizik ve kim. 

ya müfredatı, lise ikinci devrede oku

tulan tabiiye müfredatı. Muallim ayrı

ca fen bilgisi ve biyoloji mevzuları 

hakkında iki ders verecek bu derslere 

aid tecrübeleri yapacak veya bu ders

ler için hazırlıyacağı planlan imtihan 

heyeti önünde izah edecek ve tecrübe
ler yapacaktır. 

İmtihanlar 6 sınıflı muallim mekte

bi mezunları doğrudan doğruya 4 ve 5 

sınıflı muallim mektebi mezunları ise 

en az 3 yıl mesleklerinde muvaffak 
olduklarını iebat etmek suretiyle imti
hana girebileceklerdir. 

lesinin bir menfaati amme meselesi ol
duğunu unutturmamalıdır. Ufak bir e
kalliyetin kabineye karşı hasmane nüma
yişlerde bulunması, kırata ve memleke
te fena bir hizmette bulunmaktan baş
kabir §ey olamaz. Bu nümayişleri iıto
mif olan ufak gruplar, kabineye muha
fazakir olduğundan dolayı değil, par
lamanter olduğundan dolayı muhalif tir
ler. 

* Londra, 7 (A.A.) - Hafta ta-
tilini Vindsor' da geçirmit olan 
Dük Dö Yorll: ve refikası bugün, 
Londraya döneceklerdir. 

* Londra, 7 (A.A.) - Baıbabn• 
B. Baldvin, bu sabah dominyon
lar bakanı B. Malcolm Mak Do
nald'ı kabul etmiştir. Bu mülakat, 
on dakika kadar sünnüıtür. B. 
Baldvin, bilahare, dün geceyi 
F ort Belvedere' de geçiren Kornu
ayı dükahiı umumi vi!iıini ka
bul etmiıtir. Umumi vali, baıba· 
kanın yanında iki saatten fazla 
kalmııtır. 

* Londra, 7 (A. A.) - Avam kama-
(Sayfayı çevirniz) 

Kadir Gecesi ve Bayram 

• 

16 ikinci teşrin 936 pazartesi günü Ramazanın ilki olduğuna 
nazaran 11 Birinci kanun 936 cuma akşamı (cumartesi gecesi) Ka
dir gecesi ve ıs birinci kanun 936 sah günü de bayram olduğu ilin 
olunur, ( 2026) 2-5905 

Bayram namazı 
Türkiye saatiyle Ezani saatle 

S. D. S. D. 

7 40 3 10 

talihe komanda etınek ve ins:ının kendi gemisini lstedi~i hedefe yürülelıil· 
mektir. Sağlam sinirler müthiş hay:ıt mücadelesinde mu\':ıf!al<iyctin en iyJ 
teminatıdır. Bıııaenaleyh sınirlerinizi 

6romural .KJıoll· 
ne Jrn\'\'etlendirfnlz, bnnun müsekkin \'t mukawi tesiri her işte görülür. 
Hı~ bir zararı yoktur ve alı$ıklık vermez 

ıo "' 20 lcomprımt) ı lıa.i tüp· 
lrrdt ecıaneltrdr rtçtıt ılt ııatılır. 

Knoll A.·O., klmyevt maddeler fabrikaları, Ludwigshafen s/Rhin. 
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rasında beyanatta bulunan muhalif a
mele partisi reisi B. Attli ezcümle de
miştir ki: 

"- Baldvin tarafından yapılan be· 
yanata herkes iştirak eder. Yalnız bu 
beyanata bakarak kıralm gayri resmi 
izdivaç meselesinde henüz kararını ver
memiş olduğunu kabul etmek lhımge
lip gelmiyeceğini sormak isterim. 
Eğer mesele böyle ise bu esnada yeni
den izahat istemek biraz güç olur. Yal· 
nız şurasını hatırlatmak isterim ki par
lamentoda hükümette meseleyi müna
kaşa edebilmek için kabil olduğu ka
dar çabuk iıaberdar olmak arzusunda
dırlar." 

B. Baldvı:.ı Attli'yc cevab vererek 
fU beyanatta bulunmuştur: 

"- Vaziyet hakkında yeni beyanat
ta bulunmak fırsatına nail olduğumdan 
dolayı bahtiyarım. Meseleyi heyeti u
mumiyesiyle nazarı dikkate alan hükü· 
met, gerek keneli saadetine, ve gerek 
bütün tebaasının menfaatlrine doğru
dan doğruy.ı taalluku olan bu kararını 
kıralın en 6.!niş bir tarzda tartarak ve
rebilmesi için kendisine tam bir fırsat 
bırakmayı daima arzu etmiştir. Fakat 
aynı zamanda Büyük Britanya hükü
meti bu vaziyetin şimdiki müphemiyet 
içinde uzun müddet sürüklenmesini ge
rek milli ve gerek emperyal menfaat
lere çok büyük z::rarlar verebileceğini 
de bilmemezlikten gelemez ve hakikatta 
bıükümetten fazla hiç kimse vaziytin 
bu şekli üzerinde israr etmemiştir. 

Kırana hükümet arasındaki münase
betlere dair yapılan beyanat dolayısiy
le, şunu da ilave edeceğim ki, gayri res
mi iz.divaç meselesi müstesna olarak hü
kümet tarafından kırala hiç bir nasihat 
verilmemiştir. Kendisi ile olan bütün ko
nuşmalarımız hususi bir mahiyette ve 
sırf haber alıp haber verme şeklinde ce
reyan etmiştir. Bu meseleler ilk defa o
larak hükümet tarafından değil, bundan 

bir kaç hafta evvel benimle bir konuşma 
esnasında kıral tarafından ileri atılmııt

tır. Kıra! bu konuşma esnasında madam 
Simpsonla evlenmek fikrinde olduğunu 
ve bunun için madamın serbest olmasına 
intizar ettiğini bildirmiştir. Bundan an
laşılıyor ki, bu mesele epey bir müddet
tenberi kıralnr zihnini işgal etmetkedir. 
Takib edeceği yol hakkında bir karara 
da vasıl olunca bundan şüphesiz ki bu 
m emleketteki ve dominyonlardaki hükü
m etler ini h aberdar edecektir. O vakit bu 
karara göre krrala nasrl bir mütalea ser

detmek vazifeleri icabından olduğunu 

tayin etmek de bu hükümete aid olacak
tır. 

Bu beyanatı bitirmezden evvel bütün 
avam kamarsmın hissetmekte olduğu 

bir fikri yani kırala karşı derin sempati 
ve hürmetimizi zikretmeden kendimi 
menedemiyeceğim., , 

* Lon<lra, 7 tA • .M..J - .B. Attli'nin be-
yaııa(uıa cevaben lıaldviıı şu suzıerı svy
lemi~tır: 

.. !Ylunasib bir zamanda bütün tafsila
tiyle lazım geicn ınaıumatı vermekle ben 
de bahtiyar olurum • .Fakat avam kama
rası da teslim eder sanırım ki, vaziyet 
bu kadar ağırken ve kral bütün bu me
seleleri tetkık ederek henüz bir karar al
mamrşken yapdacak olan sorgulara ce
vab vermek benim için çok müşküldür. 
Zaten versem bile bu cevablar aleacele 
söylenmiş sözler olacaktır.,, 

Bundan sonra Çörçil şu beyanatta bu
lunmuştur: 

"Mevzuu bahis olan kanunu esasi 
meselelerine ve bu meselelere dair ola
rak tutulacak hareket tarzı hakkında a
vam kamarasına beyanatta bulunmadan 
önce tamiri kabil olmayacak tarzda hiç 
bir adını atlmuyacağma dair teminat is
terim.,, 

B. Baldvin şu cevabı vermiştir: 
"Bu sorguya bu sırada cevab vermek 

benim için gayri kabildir. Kırahn ne ka
rar vereceğini, nasıl karar vereceğini bil
miyorum ve bilemem. Faraziyelere isti
nad ederek cevab vermek doğru bir şey 
olmaz.,, 

Baldvinin bu sözleri şiddetle alkış~ 

lanmış ve bu sual ve cevablar esnasında 
Baldvin lehinde ve Çörçil aleyhin<le te
zahürler yapılmıştır. B. Çörçil ayağa 

kalkarak hükümet aleyhinde şiddetli 
muahazcleri havi bir nutuk söylemek 
istemişse de sözleri hükümet tarafdan 
mebusların gürültüleri ile karşılanmış

tir. B. Çörçil meclisin iki tarafmdan ge
len protesto sadalan arasmda nutkuna 
güç devam etmiş ve bitirmeden yerine o
turmşutr. 

Bundan sonra hükümet tarafdan li
beral mebuslardan B. Lemberk ayağa 
kalkarak B. Baldvinin kendisine karşı 
beslenmekte olan kuvvetli sempatiden 
haberdar olup olmadığını sormuş ve bu 
sözler alkışlanmıştır. 

B. Baldvin alkışlar arasında yavas ya
vaş yerinden kalkarak B. Çörçili mem
nun edecek tarzda bir cevab vermiş ve 
bu suretle hadiseyi kapatmıştır. 

* Londra, 7 (A.A.) - Lord Halifaks 
lordlar kamarasında, B. Baldvin tarafm
dan avam kamarasında yapılan beyana

tın aynını yapmıştır. 

* Londra, 7 (A.A.) - Lordlar kama-
rasında kendi sualine cevaben Lord 
Halifaks tarafından yapılan beyanata 
teşekkür eden Lord Snell. filhakika el
de kafi derecede malUınat m~vcud ol
madan yapılacak müzakerelerin gayri 
hakiki ve hatta muzır olacağını tasdik 
etmekle beraber bu işin uzun müddet 
sürüncemede kalmasının da doğru ol
mıyacağını söylemiştir. 

Liberal muhalefet azasından Krevve, 
bazı gayrimesul mahfilJer tarafından 

hükümetin kıral üzerinde nizamsrz bir 
tazyik yaparak onu karar ittihazına 

mecbur ettiği tarzında işaa edilen ha
berlerin hiç bir esasa istinat etmediği
ni söylemiş ve Lordlar kamarasının, bu 
meselede ittihaz ettikleri hareket tar
zından dolayı B. Baldvine ve hüküme
te karşı minnettar olduğunu ilave et
miştir. Bundan sonra Lord Krevve, 
Lordlar kamarasının bizzat kırala, kırat 
ailesine ve herkesin tam manasiyle hür
metini üzerinde toplamış olan valide 
kıraliçe Mariye karşı sempatisini de bil
dirmiştir. 

* • Londra, 7 (A.A.) - Amele partisi-
nin parlamentodaki heyeti yarın topla· 
nacak ve vaziyeti tetkik edecektir. A
mele partisinin Baldvin ile aynı fikir
de olduğu zannolunmaktadır. 

* 
Londra, 7 A.A.) - B. Çörçil tarafm-

dan Baldvin'e karşı yapılan hücum çok 
şiddetli olmuştur. Avam kamarasmm 
bütün partilerine mensub mebuslar u
zun senelerdenberi mühim bir siyasi 
şahsiyete karşı bu kadar doğrudan doğ
ruya ve ani taarruz edilmesini hatırla
mamakt-adırlar. Hükümet taraftarı me
buslar B . Cörçil'in bu hücumunu ktrala 
taraftar olmaktan ziyade Baldvine a
leyhtar olmak cephesinden tefsir et
mektedirler. 

* 
Londra, 7 (A.A.) - B. Çörçil tarafın-

bıı akşam ı\şağrdaki beyanatın neşrine 

mezuniyet vermiştir: 

"- Eğer böyle bir hareket mesele· 
yi halledebilirse, aynı zamanda çok a
cı, hem de tahammül edilmez bir hal 
almış olan şimdiki vaziyetten derhal 
çekilmek a,.zusundayım." 

Bu beyanat, Kan'daki Majestik o
telinde Lord Brovnlov tarafından 30 
kadar gazetı-ciye tevdi edilmiştir. Lord 
Brovnlov, Madam Simpsonun hiç bir 
gazeteciye hiç bir müliikat vermediği
ni söylemiştir. 

Beyanat bizzat Madam Simpson ta· 
rafından imza edilmiştir. Madam Simp
son beyanatına "son haftalar zarfında 
gerek Majesteye ve gerek tahta zarar 
verecek herhangi bir hareket veya te
liikkide ':ıdunmaktan kaçındığını ve bu 
gün de vaziyetin değişmiş olmadığını" 
ilave etmektedir. 

Alak~a I{esilınesi 
Ankara Birinci Noterliğinden tas

dikli 16 - K. sani - 1936 tarih ve 508 nu
maralı mukavelename hükümlerine tev
fikan Ankara'da Bent deresinde mer
mer çeşme sokağ•nda Kırşehirli terzi 
Eşref Esentaş ve Anl--ara'da Nazrmbey 
mahallesınde (23) nıımaralr evde Nazım 
Kuloğlu ile aramrl<ı münakit ve Şim -
şek namı altında bey? i ş leri yapmak 
üzere teşkil etti ğimiz hususi şirketi, 

mukavelenamesini rı 1"2. inci madde ı-.inin 

(L) fıkrasının bana bahşettiği salahi
yete istinaden 31 - K. evvel - 936 tari -
hinden itibc>ren feshey!eyece ğimi ve 
keyfiyeti feshi şeriklere Noterlik vası
tasiyle ihbar la kendilerini hesap gör • 
meğe davet eyliyeceğimi üçüncü şahıs
~ar ve müesseselerce malfrm olmak üze
re ilan eylerim. 

Ankara Anafartalar caddesinde 83 
No. lu dükkanda Hırdavatçı 

Rıza Sevinç. 

• 

Adaaa'aıa uğradığı leli e 
(Başı 1. inci sayfada) 

denbire artmrş ve Adana şimdiye kadar 
görmediği bir tuğyanla karşılaşmıştır. 
Normal seviyesinden beş metre yetmiş 
beş santim yükselen nehir, önünde ne 
bulduysa yıkmaya ve şehri iç mahallele
re kadar kaplamaya başlamıştır. Hükü
met konağmm bulunduğu kısım ocak 
mahallesi ve civarı bir bucuk iki metre 
yüksekliğinde su altında kalmıştır. 

Karşıyaka'da oturan halkın bir kısmı 
bin zorlukla kurtanlabilmistir. Cadde
ıerden su tıpkı bir nehir halinde ak
maktadrr. Sular bazr sokaklarda bir bu
çuk iki metre irtifaı bulmuş ve büyük 
seddin bu tarafm' vıkarak şehrin şimal 
tarafını veni maha11evi de kaplam1ştır. 
İstasyondan şehre gelen asfalt cadde 
bir nehir halini almı!itır. Bu sırada şeh
rin manzarası bir panik halini arzedi
yordu. Su icinde kalan sokaklarda ka
dm çocuk binlerce insan bağırarak ağ
hyarak hemen hemen çıplak denilebile
cek bir halde sehrin iç sokaklarına doğ
ru kacrşryor, bir taraftan evler yıkılı
yor bir taraftan su bütün korkunçluğu 
ile ve tasavvur edilmiyecek bir surette 
her tarafı kaplamaya devam ediyordu. 
Saat sekizde gecenin sükuneti içinde 
etraftan imdad için atılan silah sesleri 
ve bilhassa Ocak ve Bahçe mahallesin
de kalan halkın çığlıkları tahammül e
dilmez bir hal almıştı. Halkı kurtar
mak için yapılan bütün teşebbüsler a
kim kalıyor ve hiç bir vasrta ile kendi
lerine imdat götürecek bir vasıta bulu
namıyordu. Nihayet bu yetmişten fazla 
aile taliin ve tabiatın merhametine terk
edildi. Saat sekizden sonra sular çok 
yavaş bir surette çekilmeye başladı. Ge
ce yansına kadar ancak 15 santimetre 
indi. Şu ane kadar birçok evler sular 
altında çökmeye ve yıkılmaya devam 
ediyor. İtfaiye, polis ve asker kuvvet
leri her an ölümle pençeleşmek sure
tiyle felakete uğrıyanlara yardım gö
türmeye çalışmaktadır. Bütün caddeler 
su altında olduğu için insanca z;:ı.yiatın 

Birka~1J yüz evin yıkılıp yüzlerce in°'l· 
nın. öldüğü muhakk,ak sayılıyor - Şe
hirdeki ziyanın iki milyondan fazla 

olduğu tahmin edilmektedir 

Adana'da suların bastrğı hükümet konağı ve bahçesi 

yondan fazla olduğu muhakkaktır. O· 
vadan hiç bir haber almamamı~tır. A
dana - Mersin tren hattı bu sabc.h açıl
dı. İstanbul hattı bozuktur. Trenler 
yolda kalmıştır. Su inmekte devam edi
yor. Fakat şehrin içinden su henüz ta
mamen çekilmemiştir. 

Suyun yaptığı tahri
bin acıklı bilançosu 

Adana, 7 (A.A.) - Sular çekildik
çe tuğyanın yaptığı tahribat biraz da
ha kendini göstermektedir. Bugün şe
hirdeki sular tamamiyle çekildi. En zi-

tehi tümen karargahı bulunmaktadır. 

Bilhassa ticaret mektebinin harab ol· 
ması büyük teessür uyandırmaktadır. 

Atatürk Adanayı ilk ziyaretlerinde bu 
evde oturmuşlardı. Bugün istihkam ta• 
burundan bir müfreze Tombazlarla ya
kın köylere kadar gidebilmiştir. Bura
larda tuğyanın tahribatı azami dereceyi 
bulmuştur. Birçok köyler hala su için
dedir. İnsan ve mal zayiatını tesbit 
mümkün olamamıştır. Şehrin şimalinde 
bulunan büyük Çakrt köprüsünü sel gö
türmüstür. Bundan başka Saimbeyli 
köprü~ü de tamamen harab olmuştur. 

Kamutay da 
Sıhat Vekilimiz 

alınan tedbirleri ve 
yapılan yardımları 

anlatb 
(Başı I. inci saylarla) 

Seyhan üzeritu1e eski bir taş köprü 

hah tekrar iaşe için beş bin lira gön
derdik. Sıtma mücadele heyetini de bil· 
tün teşkilatiyle valinin emrine ver
dik. 40 kadar boğulan vardır. (Vah 
vah sesleri). Birçok evler yıkılmıstır. 
300 çadır ve 1000 kişiye yetişecek ça
maşır, yatak, battaniyeyi de Eskişehir 
Kızılay ambarından yolladık. Bundan 
başka vekalet müsteşarını da maha11ine 
gönderdik. Mahallinde tetkikat yapıp 

raporlarını telgrafla bildirecektir. İ· 
cab ederse daha liizrm gelen muavenet 
yaptlacaktrr. (Bravo sesleri). Heyeti 
celileye arzediyorum. 

mikdarrnı anlamak imkanı bulunamı

yor. Şehirde telefon hatları da harab 
olmuştur. Bütün Çukurova'nın su altın
da kaldığı muhakkaktır. Köylerde ne 
kadar telefat ve zayiat olduğu da şu 
saata kadar bilinememektedir. Bunun
la beraber maddi zararın bir milyon li
rayı aşmrş olduğu tahmin olunmakta
dır. Yarına kadar suların çekileceği u
muluyor. 

Korkıtn!: talıribler, feci vaziyet .• 

Adana, 7 (A.A.) - Dün sabah tuğ
yanın yaptığı tahribat bütün korkunç
I~ğu ile görünmeye başladı. Suların çe
kildiği caddeler tanrnmryacak bir hale 
gelmişti. Tretuvarlar, menfezler ortada 
yoktu. Sokaklar, ayakları başları açık 
sağdan sola koşan şaşkın binlerce in
sanla dolmuş.tu. Sığınacak bir yer ara
yan bu binlerce halkın vaziyeti hakiki 
bir faciadan baska bir sey değildi. Yal
nız iç mahallel~rde yık~Jan evlerin ade
di altmrştır. Şimdiye kadar Karşıyaka 
ve şehir içinde tesbit edilen ölü mikda
rr ellidir. Şehrin üçte ikisi su altrnda 
kalmış olup açıkta ve sular altında ka
lan insan sayısı otuz bin tahmin olunu
yor. Sabahtan itibaren viliiyet, beledi
ye. parti, Kızılcy birleşerek felaketze-

delere yardım için derhal faaliyete geç
miştir. Henüz sular altında ve tehlike 
içinde bulunan halka imdad gönderme
nin imkanı bulunam<'maktadır. Şehrin 

cenub kısmındaki mahallelerde birkaç 
yüz evin yıkılıp ve yüzlerce insanın öl
düğü muhakkak sayılıyor. Camiler, han
lar, oteller kurtarılan halkla dolmuştur. 
İnsanca zayiatın mikdarı henüz belli 

1 
değildir. Maddi zarar ve ziyan hakkın
da bir şey söylemenin imkanı yoktur. 
Mezruat ve şehirdeki ziyanrn iki mil· 

yade tahribata uğrayan yer Karşıyaka 
ve şehrin cenubundaki mahalleler ol
muştur. Şehirde yıkılan ev 500 den faz
ladır. Yakın köylerle beraber 1200 den 
fazla ev yıkıldığı anlaşılmaktadır. Ölü
lerin hakiki mikdarı henüz tesbit edi
lememiştir. Şehir hududları içinde yüz
den fazla ölü olduğu anlaşılıyor. Su 
hücumuna uğrayıp evsiz kalan insan
lardan 4000 i camilere, hanlara ve bü
yük binalara yerleştirildi. İaşe edilmek· 
tedir. İsmet İnönü Enstitüsü atölye ha
line sokularak seylabzedelere süratle 
elbise ve giyecek yetiştirmeye çalışı· 

yor. Yardım için Kızılaya mensub ba
yanlardan birçok heyetler kuruldu. 
Memleketin zenginleri derhal teberrua 
başladılar. Yalnız bugünkü teberru mik
dan be~ bin liradır. Şehirde sel tarafın
dan tahrib edilen binalar arasında baş
lıcaları, Halkevi, kız lisesi, ticaret mek-

*** 
Kızılay Kurumu Adana'da tuğyan• 

dan müteessir olan feliiketzedelere illC 
yardım olmak üzere beş bin lira gön· 
dermiş ve kurumun Adana merkezi ka
sasında bulunan bin liranın da bu uğur· 
da sarfedilmesi için emir vermiştir. 

Kızılay Kurumu ilk para yardımı ile 
beraber evsiz kalanlar için 300 çadırla 
muhtaçlara dağıtılmak üzere bin don, 
bin gömlek, çocuklar için de 500 don, 
500 gömlek, 1000 yatak kılıfı, bin ya
tak çarş"ilfı ve bin tane de battaniye 
göndermiştir. (A.A.) i 

Adananın bu caddesinde su iki metreye çıkmrş ve bir arabap atlariyle birlik.tı 
sürükleyip götürmüştür. 
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Türk Hava Kurumu 

Büyük Piyangosu 

MILLI MÜDAFAA VEKALET! 
~ATIN ALMA KOMISYONU İLANLARJ 1 ı M. M. Vekaleti • n 

Deniz Merkez Satın alır a Komisyonundan: 
6-11-936 günü kapalı zarfla yapılan münakasasında talibi çıkmı

yan 300 ton dizel mayi mahruku, bu defa pazarhkla satın alınacağtn
d~ isteklilerin şartnamesini görmek üzere lier gün ve pazarlığa 
gırmek üzere 10-12-936 perşembe günü saat 14 de (1575) lirahk te • 
minatları ile M. M. Vekaleti binasında, komisyonumuza müracaat• 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi zengin etmiştir. 2. ci 
keşide 11 Birincikanun 936 dadır. 

Büyük ikramiye 

40, 000 Liradır. 
Ayrıca: 15.üOO, 1?..000, 10.000 lirahk ikramiyelerle 

(10.000 ve 20.000) liarlık iki adet mükafat vardır.-

Dİ KK A T : 

Bilet alan herkes 7 Birincikanun 936 günü akşamı
n a kadar biletini değiştirmiş bulunmalıdrr. 

Bu tarihten sonra bilet üzerindeki hakkı sakıt olur. 
:ı: 4jll 

y· KUrUL' 

UYANIS 
' 

C. H. P. Genel Se~ueter~Oinden: 
Bazı halkevleri için satm alınacak 17 radyonun pazarlık sure -

tiyle münaaksas! birinci kanunun 14. üncü günü Ankara Halkevin
de yapılacaktır. Alakadarların mezkur tarihte saat 11 de Ankara 
halkevinde bu iş için teşekkül eden komisyona müracaatlan ilan 
olunur. 

Satın alınacak bu radyoların konulacakları yer1erin (10) unda 
Alternatif ve (7) sinde daimt cereyan vardır. 

Bu malô.mata göre eksiltmeye iştirak edeceklerin hazırlanma-
ları aynca tavzih olunur. 2-5880 

M. M. V ek.fileli Hava 
Müsteşarlığından: 

Ankara ve Kayseride çalıştırılmak üzere 200 zer lira ücertle fran
sızca da bilir iki almanca tercümanı ile resim kudreti mükemmel iki 
ressam alınacaktır. İmtihanları yapılmak üzere isteklilerin aşağı -
daki vesikalarla hava zat işleri şubesine baş vurmaları 

I - Bilgilerini bildirir vesikaları. 
il - Hüsnü bal kağıtları 
III - Sıhat raporları. 

IV - Askeri vesikalar. 
V - Kendisinin ve eşinin nüfus tezkereleri. 
VI - Üç fotoğrafları. (2005) 2-5884 

Dokunıa. Trikotaj ve Çorap 
imalathaneleri Sahiplerine: 

Pamuk ipliğine ihtiyacı olanların doğrudan doğruya İsta~ 
hul'da 4 üncü Vakıf hanındaki Uyuşturucu Maddeler İnhisarına 
tnüracaat ederek dileklerini kaydettirmelri lüzumu ilan olunur. 

3371) 2-5846 

Antalya Nafıa .. Müdürlüğüııden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: "Antalya lise pavyonu binası kar· 

gir ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaatıdır.,, 
Tahmin edilen bedeli 30209 lira 92 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi 
E - Bayındırhk işleri genel şartnamesi 
C • Hususi sartname 
F - Keşif c~tveli hulasası, 

G - Projeler 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı: Antalya Nafıa müdürlil· 

ğünde tetkik edebilir. 
3 - Eksiltme 23.11.936 tarihinden 14.12.936 paz-artesi günü saat 

15 de Antalya Nafıa müdürlüğü dairesinde yapdacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2265 lira 74 Jiuruş mu

Va.kkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

Nafıa vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ve yaptı· 
ğı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektuplan yukarda 3 cil maddede yazılı saatten bir 
8aat evetine kadar Antalya Nafıa müdürlüğü dairesine getirilecek 
eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede yazılı 
saate kadar gelmiş olması \'e d•ş zarfın mühür mumu ile iyice kapa· 
tılmış olması şarttır. ''Postada olacak gecikmeler l<abul edilmez . ., 

(3313) 2-5835 

-········· B!Lf T 
ı - Hepsine biçilen ederi 10.400 lira olan 100.0-00 tane büyük 

mat ve 200.000 ~ne küçük mat düğme ve 200.000 tane erkekli dişili 
kopça, 100.000 tane büyük madeni düğme, 250.000 tane küçük madent 
düğme 2.300.000 tane kemik düğme ile 25.000 tane sakandırak düğme 
kapalr zarfla almacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almakn ve örneklerini görmek iste-
yenlerin he rgün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 780 liradır. 
4 - İhalesi 10/12/1936 Perşenbe günü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncii 

maddelerinde yazılı vesikaları teminatları ile birlikte teklü mek
tuplarını ihale saatinden en azo bir saat evvel M. M. V. SA. Ko. na 
vermeleri. (1516) 2-5165 

BtL t T 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen ederi 27bin 
654 lira S4 kuruş olan 14 bin 557 kilo 650 gram yün çorap ipliği 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 21 Birinci kanun 1936 pazartesi günü saat 15 dedir. 
3 - İlk teminat 2074 lira 47 kuruştur. 
4 - Şartnamesi 139 kuruşa M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka

nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte ihale 
gün ve saatında M. M. V. Satm Alma Ko. da bulunmaları. 

(1961) 2-5820 

B t L t 1 

1 - Yerli fabrikalar mamulatı olan 105.01>0 çift kunduranın her 
bir çifti 424 kuruştan olmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye konmuş
tur. 

Şartnamesini 22 lira 26 kuruşa almak ve örneklerini görmek is-
tiyenlerin her gün öğleden sonra komisyona ge,meleri. 

3 - İlk teminat mikdan 21.558 liradır. 
4 - İhalesi 12-12-936 cumartesi günü saat 11 dedir. 
5 - Eksilmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii 

maddelerinde yazdı vesikaları ilk teminatları ile birlikte teklif mek
tuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. Sa. Al. Ko. na 
vremeleri. (1849) a2-5650 

1 D. O. YOLI..ARI VE LiMANLARI UMUM 
MÜDÜRLOC.0 S. A. KOMiSYONU iLANLARI: 

İLAN 

1 
Bir sene zarfında Haydarpaşa limanına ve deposuna vürut eden 

ve muhtelif ameliyeler neticesinde 146384,026 maden ve 11551, 170 
tona baliğ olan kok kömürünün ton tahmin edilen Haydarpaşa li -
manr ve deposu kok ve maden kömü:rü tahmil ve tahliye işi 17113 li
ra 51 kuruş muhammen bedelle ve aşağıda gösterilen eşkal dahilin
deki ameliyelere bir sene için kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. Eksiltme 10.12.936 perşembe günü saat 15 de Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki 1 inci işletme komisyonunda yapılacaktır. Bu 
işe girmek istiyenlerin 1284 liralık muvakkat teminat, ehliyet ve 
kanunun tayin ettiği di~er vesaik, teklifi muhtevi mazruflan eksilt
meden bir saat evvel komisyon reisliğine teslim etmeleri lazımdır. 
Teklif mektuplarında aşağıdaki müfredatın her birine ton ve cins 
itibariyle ayrı ayrı fiat dercedilecektir. Ve bu fiatlar esas ittihaz e• 
dilecek ve şartnamenin tamamen okunup kabul edildiğine dair meş· 
ruhat verilecektir. Fita!arın hatasız ve silintisiz rakkam ve yazı ile 
yazılmış olması lazımdır. Şartnameler ve mukavele projeleri komis
yondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Ameliye A - Vapur anbarından supalan yapmak yani açık va -
gon üzerine veya. vapurnn güvertesine veya rihtıma getirmek. 

Ameliye B - V agon üzerinden supalandan açık vagona boşalt· 
mak. 

C - Supalandan arka ile vagona veya yerden veya anbardan çu· 
vallı ola::ak alıp vagona boşaultmak. 

D - Gemilerin içinden veya yerden arka ile depoya veya vago • 
na taşımak. 

E - Her nevi vagondan arka ile elli metre mesafe dahilinde de
poya tahliye veya idare vinci ile gemilerden alip açık vagonlara 
boşaltmak 

F - Depo stokundan makinelere veya vagonlara yükletmek. 
(1876) 2-5675 

İLAN 

Haydarpaşada dalga kıranın takviyesi için lUzumu olan ve Dil 
iskelesi civarında 54+600 kilometrede bulunan tasların ocağnıdan 
lağımla çıkarılarak Ualdırmak suretiyle M• 8500 blok ve blokl;orın 
ihzarı esnasında hasıl olacak taşlardan M 8 4000 balastın ihzar ve hat 
kenarında idarece gösterilecek yere nakli ve vagonlara kolaylıkla 
tahmil edilebilecek tarzda ve ölçü!me~i kabil hendesi şekillerde ida· 
re memurunun verecegi talimat daıresınde kordon halinde depo edil
mesi ve vagonlara tahmil ve teslimi 22335 lira tahmin bedeli üzerin
den 14·12·936 pazartesi günü saat 15 de Haydarpasada gar binası da· 
hilindeki I. inci işletme komisyonu tarafından k~palr zarfla eksilt
meye konmuştur. Bu işe girmek istiyenlerin 1675 1/2 liralxk muvak
kat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaikle ve ayrıca eh· 
liyet vesikalarmı muhtevi teklif mektuplarını eksiltme günü saat 14 
de kadar komisyon reisliğir.e vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartname ve genel şartname ile mukavele projesi Hay• 
darpaşada idare veznesinden 56 kuruş bedel mukabilinde verilmek-
tedir. (1877) 2-5690 

K~nya Vilayeti iskan 
M .. d .. ı· · ...... d u ur ugun en: 

Akşehir ve Çumra kazalarında yaptınlacak gö~en evleri için 
muktazi ve şartnamesinde cins ve ebat ve mikdarr yazdı 2912 met
re mikabı ve 690 desimetre mikabı mamfil kerestenin 19-12-935 ta
rih ve 2/3711 sayılı Vekille rheyeti kararına tevfikan birinci kanun 
936 ayının 10 uncu perşembe günü saat 14 te Konya İskan Müdür
lüğündeki İskan komisyonunda pazarlık suretiyle kan ihalesi aşa
ğıdaki şerait dairesinde yapılacaktır. 

l - Keresteler Beyşehir kazasınm (Anamas) ormanlarından or· 
man resmi hükümete ait olmak üzere gösterilecek maktadan kesile
cektir. 

2 - Keresteler haziran - 937 ayının 15 i.!ı.e kadar tamamen teslim 
edilmiş olacaktır. 

3 - Kerestelerin (1845) metre mikabı (590) desimetre mikabr 
Akşehir (1067) metre mikabı (100) desimetre mikabı Çumra istas -
yonunda Hükümetce gösterilecek depolara nakil ve teslim olu
nıa;aktır. 

4 - Kerestelerin cins ve ebadını ve miktarını ve hangi tarihe ka
dar ve ne gibi şartlar dahilinde imal ve ihzar ve teslim edeceklerini 
ve buna müteallik hususatı gösteren şartname Ankarada İskan U • 
mum Müdürlüğünde, ve Konya ve İstanbul İskan Müdürlüklerinde 
mevcut olup taliplel' mezkı1r dairelere müracaatla şartnameyi gö • 
rebilirler. 

5 - Talipler kerestenin muhammen kıymetine nazaran % 15 nis
betinde teminatı katiye akçası depozito etmeye mecburdurlar. 
· 6 - Kati ihale günü muayyen olan saatten bir saat evveline ka
dar talipler teminatlariyle birlikte ya bizzat veya Vekilleri vasıta
siyle eksiltmeye i§tirak edebilecekleri ilan olunur. 

(2019) 2-5903 

lan. (1836) 2-5634 

Eskişehir Şarbaylığindan: 
l - Eskişehir Kaplanlı suyunun Ankarada satışı iki sene müd

detle münhasıran bir müteahhide verilmek üzere yirmi ~n müdd~ 
le açık arttırmaya konulmuştur. 

2 - 10/K. Evvel/1936 perşembe J{finü saat on dörtte Eskişehir 
Belediyesi encümenince ihalesi yapılacaktır. 

3 - Arttırmaya istekliler iki yüz lira muvakkat teminat verme. 
ğe ve ihaleyi müteakip bunu dört yüz liraya iblağa mecburdurlar. 

4 - Buna aid şeraiti ö~renm~k istiyenleı Eskişehir Belediyesi· 
ne her zaman müracaatla ~eyi görebilirler. 

(1931) 2-5747 

Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürl~den: 

1 - 360 lira muhamen bedel ile 19 paltc ve bir kat elbise pa• 
zarlıkla yaptırılacaktır. ' • • 

2 - Pazarlık 9~ 12. 1936 çarşanba günü saat 14 de ıatın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - l~teklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 
pey akçasıyle birlikte levazım idaresine müracaat etmeleri. 

(1991) 2-5854 

Nafia Vekaletinden: 
14 Birincikanun 1936 pazartesi günü saat 10.30 da Ankarada Ve.o 

kalet binasmda malzeme eksiltme komisyonunda 15105 lira 68 kuruş 
muhammen bedelli 41 parça demir dosya dolabının kapalı zarf usu· 
lü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartname ve teferruatı parasız 
0

olarak Ankarada Ve• 
kalet malzeme müdürlüğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 1132 lira 93 kurustur. 
İsteklilerin teklif mektuplarrnın Nafıa vekaletinden alınmış mü· 

teahhitlik vesikası ile birlikte 14 Birinsikanun 936 pazartesi günü 
saat 9,30 a kadar Ankarada vekalet malzeme müdürlüğüne tevdi et• 
meleri lazımdır. (1864) z_;_.55g7 --

Nafia Bal{anlığından: 
Nafıa Vekaletinden müteahhitlik vesikası alanların 937 senesi 

başında vesikaları usulen yenisiyle değiştirilmek üzere vesika alın
dığı tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdiğini veya te
ahhüdüoü ifada devam ettiğini iş sahibinin adresi de zikredilmek 
şartiyle 1 teşrinisaniden itibaren bir istida ile Vekalet makamma 
müracaatlarr. (1932) ı 2-5772 

Seyhan Posta ve .Telgraf 
Başmüdürlüğünden: 

1 - Mersine sekiz saat mesafedeki Kepez. Ayıbeleni orman
larından kesilmek üzere evvelce eksiltmeye çıkarılmış olup talib 
zuhur etnıiyen ( 4350) adet çıra.Iı çam dfreği ikinci defa olarak 
ve teslim müddeti Nisan 937 nihayetine kadar uzatılarak kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhamen oodeli beher direk beş lira ve muvakkat temi .. 
natı 1631 lira 25 kuruştur. · 

3 - Eksiltme ihalesi 15. 12. 1936 tarihinde salı günü saat 15 de 
Seyhan posta ve telgraf telefon başmüdüriyet binasında toplana• 
cak komisyonda yapılacaktır. 

4 - Talihler teminatını vezneye teslim edecek, alacakları: 
makbuzu veya kanuni muteber teminatı ve şartnamede yazılı bel
g~Ie7.ıe teklıf mktubunu ihtiva decek olan ikinci kapalı ve mü· 
hurtu zarflarını mezkür tarihe mfüıadif sah günü saat 15 e kadar 
makbuz mukabilinde komisyon riyasetine teslim edeceklerdir. 
Postadaki ecikmeler kabul edilmez. 

5 - Şartnameler başmüdüriyette hergün saat 9 - 12 ve 13 • 17 
ye kadar görülebilir. 

6 - Fenni şartnamede tafsilat .ve izahat olmakla beraber bu 
direklerin uzunlukarı 8 metre, dip devreleri 70, tepe devreleri 40 
santim olacaktır. Ksim müddeti 15 mart 1937 akşamı bitecektir. 

7 - Orman muamelesi tekemmül ettikten sonra kesim orman 
mühendisile beraber bulunacak olan idarenin fen memurunun ne
zaretinde yapılacaktır. 

Kesim ve soyum işi tamamlandıktan sonra ormanda idaremiz 
damgalarile damgalanacak ve bu damgalı direkler tesellüm ma
halli olan Mersin istasyonunda damgaları görülerek bila itiraz 
kabul edilecektir. ( 1989) 2-5853 
l:••z:mıml ________________ JllllllKlllllllllJllJllr.J 

« MAVİ VALSLER » i 
Sabırsızlıkla bekleyiniz. 

Nafıa Vekaletinde o : 
22 İkinci kanun 937 cuma günü saat on beşte Ankarada Vekalet 

malzeme eksiltme komisyonunda 7000 lira muhammen bedelli iki 
adet 1.5 tonluk kamyonetin kapalr zarf us4lü ile eksiltmesi yapı· 
lacaktır. 

Şartname ve mukavele projesi Ankarada Vekalet malzeme mü· 
dürlüğünden parasız alınabilir. 

Muvakkat teminat 525 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını Vekaletten alınmış müteahhit • 

tik vesikası ile birlikte ıı ikinci kanun 937 cuma günü saat 14 r- ka· 
dar Ankarada V ekfilet malzeme müdürlüğüne vermeleri J..azmıdır. 
(2003) 2-5894 

Muliye V ekfiletinden: 
1. - Maliye Vekaleti Mali Tetkik Heyetinde münhal bulunan 

150 lira ücretli daktiloluk için 4 - ikinci kanun - 1937 tarihinde İs
tanbul Defterdarlığı ile Ankarada Mali Telkik Heyetinde müsaba
ka imtihanı açdacaktır. 

2. - İmtihana gireceklerin {erkek veya kadın) fransızcayr mü
kemmelen bilmeleri şarttır. 

3. - İmtihan, türkçcden fransızcaya ve fransızcadan türkçeye 
terceme ile fransızca daktilodan icra olunacaktır. 

4. - Talipler Birinci kanun 1936 sonuna kadar İstanbulda Def
terdarlxğa. Ankara'da Maliye Vekaleti Zat İşleri Müdiir1üğüne bir 
arzuhal ile müracaat edecekler ve tevdii Iazımg;elen diğer vesaik 
hakkında bu dairelerden malfunat alacaklanfxr. (1998) 2-5893 



SAYFAS ·ULUS 8 ILKKANUN 123G SALI 

1 radyolarını bizden 

1 ASKERi FABRİKALAR UMUM MODORLOCO 1 
SATIN ALMA KOMiSYONU iLANLARI 

KÜÇÜK YOZGATTA DEKOVİL HATTI YAPTIRILMASI 

Keşif bedeli (13080) lira (36) kuruş olan yukarda yazılı inşaat 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satın alına komisyonunca 
28/1/937 tarihinde per~embe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartiame (33) kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (982) lir<ıy: havi teklif mektup
larını mezkur günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve kendi
lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde yazılı vesa • 
ilde muayyen gün ve saatte komisyona müracaatları. (2024) 

2-5900 

50 TON YONGA 

Tahmini bedeli 375 lira olan yukarda miktarı yazılı yonga 
25/12/936 cuma günü saat 14 de açık arttırma ile satılacaktır. İstek
lilerin muvakkat teminat olan (28) lira 13 kuruşun ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaikle sözü gecçn gün ve 
saatte komis ona müracaatları. (2023) 2-5901 

ANKARA LEVAZIM Al\ıl1RL1G1 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

İLAN 
1 - Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için 2200 kilo sade yağı 

açık eksiltme :le 10. I. kanun 1936 perşelnbe günü saat 16 da iha-
lesi yapılacaktır. . 

2 - Talihlerin ı 15 lira 50 kuruş teır.inat makbuzlarıyle yevmi 
mezkurda garnizon kıtaaatı komutanlığı artırma ve eksiltme ko
misyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek isteyenlerin heı güı_ı öğleden sonra 
komisyona müracaa~ları. (1916) 2-5727 

İLAN 
1 - Tayyare alayının göstereceği yerde yaptırılaca~ c~?~~ne· 

liklerin kapalı zarfla ihalesi 12 - ı. kanun • 1936 cumartesı gunu sa
at 11 de İzmirde kışlada satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli 17457 lira 14 kuruş olup muvakkat teminatı 
1309 lira 29 kuruştur. . .. 

3 - Şartname, plan Ye keşifnamesi satırı alma komısyonunda go
rülebilir. 

4 - İsteklilerin ticaret odası vesikasını ve şartnamesinde yazılı 
vesikaları ibraz etmek mecburiyetindedirler. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesikaları teminat mektup veya makbuzlarını havi teklif 

mektuplarını ihale gün ve saatinden en az bir saat evel komisyona 
vermiş bulunmaları. (1895) 2-5699 

İLAN 
1 - Ankara garnizonu kıtaat ve müessesatının ihtiyacı için 25000 

kilo kırmızı mercimeğin 12 birinci Icanun 1936 cumartesi günü saat 
on birde levazım amirli~i satın alma komisyonunda açık eksiltme • 
ıi yapılacaktır. 

2 - Mercim~ğin tutan 3750 lira olup muvakkat teminatı 281 lira 
25 kuruştur. Şartnamesi her komisyonda parasız görülür. 

3 - Isteklilerin kanunun 2 ve 3 lincü maddelerinde vesika ve te
minat makbuzları ile belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1884) 2-5692 

İLAN 
1 - Dört yüz elli bin kilo ekmeklik un pazarlıkla satın alma • 

caktır. 
2 - Muhammen bedeli 67500 liradır. 
3 - İlk teminat 4625 liradır. 
4 - Pazarlıkla ihalesi 10.12.936 günil saat 11 d~ Erzincan'da as

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. · 
5 - İsteklıler ihale günü tecim ve endüstri odasında kayıtlı bu· 

lunduklarma dair vesika ibraz edeceklerdir. 
6 - Bu unun ihalesınde tekarrür edecek bedelin üçte biri nis • 

betinde ve teminat mukabilinde müteahhidine avans verilmesi şart 
konulmuştur. 

7 - Şartnamesini almak istiyenler bir adedini 338 kuruş muka· 
bilinde komisyonumuzdan alabilirler. (1896) 2-5700 

İLAN 
1 - Eksiltmeye konan iş : Vizenin 80000 kilo sığır eti. 
2 - İhalesi kapalı zarfla yapılacaktır. 
3 - Sığır etinin muhammen bedeli 21600 liradır. 

· 4 - İlk teminatı 1620 lira.in·. 
5 - İhalesi ıs I. kanun 19.36 sah günü saat 15 de Vizede yapı· 

lacaktır. . 
6 - Şartnameyi arzu edenlere her gün Vize satın alma komis-

yonunda gösterilir. (1919) 2-5734 

İLAN 

1 - Midyat garnizonu senelik ihtiyacı olan 150 ton fabrika unu 
23. 12. 936 çarşamba günü saat 14 de kapalı zarfla eksiltmesi yapıla-
caktır. 

2 - Teminatı 1463 liradır. 
3 - İsteklilerin şartlarını görmek üzere her gün ve eksiltmeye 

gireceklerin de mezkur gün ve saatte komisyona müracaat etme-
leri. (2018) 2-5904 

Anl{ara 'T aliliğinden : 
Cumhuriyet müddei umumiliğinden satılmak üzere gönderilen 

241 kalem muhtelif eşya 9-12-936 çarşamba günü saat dokuzdan iti
baren Defterdarlıkta satılacaktır. 

İstekiilerin sözü 5[eçen gün ve saatte Defterdarlık Satış komis-
yonuna miiraraatları. (2021) 2-5902 

Anl{ara Valillğiod en : 
CİNS t Muhammen bedeli Depozit 

miktarı 
Lira Kr. Lira Kr • . 

1930 modeli vedi kişilik Stüdbeker 
markah otomobil. 400 00 30 00 
Yedi kişilik Linkolen markalı 
ptomobil. 500 00 37 50 

Yukarıda vazıh iki adet otomobil 11 • 12 • 936 cuma günü sa.at 
14 de pazarlıkla satılacaktır. 

Talihlerin hizalarında gösterilen depozite makbuzlariyle sözil 
2eçen gün ve saatte Defterdar!.kta kurulan komisyona müracaatlar;. 

(2013) 2-5595 

Hava Yollan Devlet 
işletme idaresinden: 

İdaremizin İstanbul - Yeşilköy istasyonu küçük sihhat me
murluğu münhaldir. 

Aylık ücreti (70) liradır. Sıhhat mektebi mezunu olmak üzere 
taliplerin evrakı miisbiteleriyle Ankarada Genel Direktörlüğe 
müracaatları. (1977) 2-5848 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet Dahilde Hariçte 

Seneliği 17 Lira 30 Lira 

N AI(l .. iY AT 
Taş, ku~. toprak, kömür. ev 

eşyası ve her türlü naklıye işle
rini çabuk emin ve ehven ücretle 
Yenişehirde Kızılay yanında (İş 
Bürosu) yapar. Telefon: 2027 

2-5872 

Kiralı]{ flairc 
Havuzbaşında Kazımpa

şa caddesinin methalindeki 
Mükerrem apartımanında 
beş büyük oda ve bir salonu 
havi daire kiralıktır. Kalö
rifer, sıcak su ve bütün kon
foru vardır. 

Telefon: 1350 kapıcıya 
müracaat. 2-5684 

Kiralık Oda 
Işıklar caddesinde aile ya

nında bir bayan veya karıkoca 
için mobilyalı Telefon: 1420 

2-5831 

Kiralıl{ Ev 
Müstakil, Bahçeli 
Yenişehir Bayındır sokağı 

No. 4. Görmek için içindekilere 
müracaat. 2-5839 

Y enişehirde kiralık 
Ev 

3 oda, 1 hol, banyo, elektrik, 
hava ga2r, Adakale 18 Tele -
fon: 2655 

Muhasip aranıyor 
Akba kitabevine müracaat. 

2-5842 

Saçları 

döh:ülenJer 

KOMO JEN KANZUK 

Saç Eksiri 
Saçların dökülmesine ve ke

peklenme:sine mani olur. Komo. 
jen saçların köklerini kuvvetlen· 
dirir ve besler. Komojen saçla
nn gıdasıdır. Tabii renklerini 
bozmaz. Hafif bir rayihası vardır. 
Komojen kanzuk saç eksiri ma· 
ruf eczanelerle ıtriyat mağazala· 
nnda buiunur. 
LİNİMANTOL KANZUK: 
ROMATİZMANIN KATI 

DEVASIDIR 

İmtiyaz sahibi ve Başmu
harriri Falih Rıfkı ATAY 

Umumi Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çankrrı caddesi civarında 

Ulus Basımevinde basılmıştır. 

arayın HALİL NACİ Anafartalar caddesi No: 111 Telef. 1230 

ZAYİ 

Nüfus tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Kütahyanın Sultan Bağı 
mahallesinden Koyun oğul
larından Hasan oğlu 310 

do~umlu Riza 
2-5899 

ZAYl 

11 - 12 - 935 tarih ve 2807 No. 
ile Kültür Bakanlığır.dan aldı -
ğım orta okul vesikamı kaybet
tim. Yenisini alacağımdan eski -
sinin hükmü yoktur. 

Ankara Emniyet Direk -
törlüğü Ş. 2 Sivil P. M. 
Fuat. 2-5897 

ZAYİ 

1931 senesinde (D2,rÜ5şafaka) 
lisesinden almıs olduğum mek -
tep tasdiknamesini zayi ettim. 
yenisini çıkartacağımdan eski
sinin hükmü kalmamı~tır. 

819 No. Kazım oğlu Şerif 

2-5891 

Kiralık 

Apartımanlar 

mas?& tteftzırtttft -r 

Aydın Nafıa 

Müdürlüğünden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: İstekli çıkmadığından 20 gün müd· 

detle uzatılan Aydın - Muğla yolunun 33 + 552 - 39 t 842 arasınua 
yolun terfiile şose ve beş adet menfez inşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (G2814) lira 52 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak ~unlardır. 
a - Eksiltme şartnamesi, b - mukavele projes;, c - Bayındır

lık işleri genel şartnamesi, d - Fenni şartname, keşif ~vrakı ve 
projeler. 

İsteyenler bu evrakı Aydın Nafıcl müdürlüğünden görebilirler. 
3 - Eksiltme 21. 12. 936 pazartesi günü saat on beşte vilayet en

cümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin ( 1711) lira mu vak • 

kat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz bulun
duğunu göstermesi lazımc!ır. 

a - Vekaletten alınan müteahhitlik vesikası, b - ticaret odası 
vesikası. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü maddede yazılı saatten bir saat 
evveline kadar encümende toplanan komisyona getirilerek makbuz 
mul:abilindr: verilecektir. P osta ile ~ön·'eri 1 e ce!: me!:tupların niha· 
vet iiçüncü maddede yazılı saate kadar gelrri~ olması, dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kaptılma&ı lazımdır. Postada olacak g ::ciks 
meler kabul edilmez. 2-5890 

Tamamiyle yeni. 5 oda. Banyo. 
Kalorifer. Çok müsait şartlar. 

Yenişehir'de Ad:ıkale sokağında 

No. 2 ye mürar.aat. Tel. : 2649 

P. T. 1'. Levazım ~lüdürliiğiindeıı: 

2-5836 

1- İdare ihtiyacı icin (10) kalemde muhtelif tip ve miktaıda 
kablo tevzi kutusu kapalı zarf usuliyle münakasaya konmuştur. 

2- Bu malzemenin muhammen bccleli (15361) muvakkat temiz 
nat: ( 1153) liradır. 

Uygm1 fiatla 

Arsa-Ev 
3- Eksiltme 18/ 1/ 937 tarihine müsadif Pazartesi günü saat ıs 

de P. T. T. Umur.l müdürlüğünde toplanacak alım komisyonunda 
yapılacC\ktır. 

Apartıman 
Almak, satmak, kiralamak ve 

idaresini devretmek istiyenlerin 
Hacıbayramda icra dairesi karşı· 
sında GENEL İŞ BÜROSU'na 
müracaatları. Tel: 1475 mal sa • 
hiplcrine istedikleri şekilde te-

4- lsteklilerin teminatlarını idaremiz veznesine yatıracaklar ve 
alacakları makbuzu veya kanunen muteber teminat mektuplarını ve 
2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla '..>eraber 3297 No. 7 / 5/ 936 ta -
rihli resmi gazetede neşrolunan talimatnameye tevfikan müteahhit
lik vesikası ile te!dif mc.ktuplarını mezkur kanunun tarifatı dair.::
sinde hazrrlayarak ihale günü saat ( 14) e kadar komisyona vere • 
ceklerdir. 

5- Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
1stanbulda Beyoğlunda P. T. T. Levazım Ayniyat muavinliğinden 

minat verilir. 2-5828 parasız verilecektir. (1959) 2-5793 

Anl{ara Valiliğinden: 
Mahallesi sokağı 

Vattarin Foçin oğlu 

Boyacı Ali Boyacı Ali 

İçhisar Alaettin mektep 

İstasyon Depolar 
İstasyon Arka 
İstasyon Arka 

Cinsi Müştemilatı Kapu Tahrir 

Ev (4 oda l hela l mut
(bah 1 odunluk, 1 
(kömürlük 

Ev (2 oda 1 ~fa 1 mut
(bah l hela. 

Ev (2 oda 1 mutbah i. 
(hela 1 sofa 

Kargir mağaza 
Kargir mağaza 
Kargir mağaza 

Mevkii 

N. N. 

6 

6 

22 

8/ 1 
20 
22 

245 

39 

33 

299 
240 
441 

Metruke 
N. 

128 

247 

311 

49 
40 
41 

Aylık 

İcarı 
Lira Kr. 

50 00 

10 00 

20 00 

16 67 
20 00 
20 00 

Senelik icarı 

Lira Kr. 

Depozit 
Miktarı 

Lira Kr. 
45 00 

9 00 

18 00 

15 00 
18 00 
18 00 

Depozit 
Miktarı 

Lira Kr. 
Kalaba köyünün yanıklar mevkiinde Ali ToITT'ar zadeler Halim ve 
hark ile mahdud 62052,75 metre murabbamdan ibaret Kiyork pavlı 
ve hemşirelerinden metruk tarlanın senelik icarı 40 00 3 00 

Yukarda evsafı yazılı gayri menkullerin mayıs 937 gayesine kadar aylık icarmın 14-12-936 pazarte• 
si günü saat 14 de yapılmak üzere on gün temdit edilmiştir. 

İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve pey sürmek üzere hizalarında gösterilen depozito makbuzlarile 
sözü geçen gün ve saatte Defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları. (2012) 2-5896 

FRANSIZCA 
iNGiLiZCE 

ALMNCA 
LİSANLARI YALNIZ 

BERLITZ 
iY İ ve SERi 

bir şekilde öğrenebilirsiniz 

ANKARA - Ali Nazmi Ap. 
tSTANRUL - 373. İstiklal Cad. 

• 

Yeııi SiNEMALAR Hallı 
BUGON BU GECE 

Sayın Ankara halkının sabırsızlık· 
la beklediği büyük müzikal 

ıaheser 

MARiNELLA 
Baş Rolde : 

Tino Rossi 
Programa ilaveten 

Paramunt Jurnal 

BUGÜN BU GECE 

KARISI ve DAKTİLOSU 

Jeanne Harlow - Clark Gable - Myrna Loy 

llave olarak: Paramunt Jurnal 

Saat 10 da halk matinesinde 
VASiYETNAME 

Fiyatlar: Balkon 20 - Salon 10 
kuru§tur. 

Bir sinemada gösterilen dünya havadisleri diğerinde gösterilmez. 


