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On birinci Camarlak 1111 
kamamaza katla olsan 

YIL ll 

l I yıldanberi her gün eski bir 
:;>' }•ıktık, yeni bir ıey yaptık. 
k ctlka baktık. Anadolu sonlarına 

0 dar ray döşedik, yol açtık; ba· 
~a dumanı ve elektrik qığı Ana

?,lu •onlarına kadar gitti. Köyü 
ioniilden çıkarmadık. 
f,• Zafer sancaklarının gölgesinde 
ır sulh devleti kurduk. Sözümü· 
~ tuttuk. Ne kimsenin hakkından 
ıatedik, ne kimseye hakkımızdan 
V':Jdik. Milletler arasında Türk 
0 

' Yeniden ün ve saygı buldu. 
C ~epsinin kökü cümhuriyettedir. 
... iirnhuriyet Türk milletinin özlü
l'ii ve birliği demektir. Çünkü o
bun özlüğünü ve birliğini yıpratıp 
0~n ne varaa, hepsini cümhuri

)'et söktü, attı. 
h .. Bu_ ioprrıklarJa vicdan ve kala 
h ur~ıyeti onun eseridir. Türk cüm-
uı"tyeti. son asırlar Şark'ında illı 

0Ydınlıktır. 
Hepsini kime borçlu olduğumu

%11 bu Yrırtta kim bilme~? 

6
. Gazi, atq siperinde olJuğa gi. 

t1'' k~vü".de, kasabasında, ıehrin-
0e rn~lletınin yanından ayrılmadı. 

•• rnılletine ne haJar güoentli iae, 
1tti1'eti ona o kallrlrlrtlllttlt. 
l k T iirk cümhuriyelinin on bir yıl. 
1 tarihi demek, milletine güoe-

rten b. . _, . . • b • 
rtıill !r reıısıe, reısıne ınanan ır 
rt 

/ 
etın, yanyana, elele, btqbtqa 

.: ~re giiç yetireceğini g8steren 
~z bir clers demektir. 

FALiH RIFK.l ...... 
-~~~~~~~ _ _ ___ j 

Gazi Hazretleri 
M. Titüleskoyu 
kabul etti . 

"1. Titül 
/;f esko Cenapları Millet 

eclisinden çıkarken 
~eiai ~ 

'°ıtra cumhur Hazretleri dün öğleden 
ti~ ~t 5,30 da Romanya Hariciye 
lcaya lcöJk·!itüleako Cenaplanm Çan_ 
leahul unde kabul buyurmttılardrr. 
"".. eına11nc1a H . . . 
"'Uftü "' ancıye Vekıli Tevfik la Qeyefe d. d 

t-dı. n ı e hazır bulunuyor -

1\1. Tit··ı 
~oına u esko şehrimizde 

icatta cen?a liariciye Nazırı M. Titü-
9.so de "kPları ve maiyeti bugün saat 

sprese b ·ı ( S ag r hususi vagonla 
0 nu 11 • • mcı sayıl ada ) 

' . .... . - ... -~,,: .. ·. - ~ ' 

VUayetler evi De Emniyet abidesi 
din m.eraslmle açıldı 

Vilayetler evi ile Emniyet abidesi j 
dün merasimle açıl1D1ftır. Büyük Millet 
Meclisi Reisi Kazım ve Başvekil ismet 
Paıalar Hazerab ile vekiller, mebuslar, 
Riyaseti Cümhur Umumi Katibi Hasan 
Riza ve Ser yaver Celil Beylerle Büyük 
Erkanı Harbiye ve Milli Müdafaa erka-
nı vekaletler müsteıar ve umum 
dürleri hazır bulunmuşlardır. 

mü-

----~~~~~~~~~~'~ 

Cümlıuriyeı Halk Fırkası Kfi-l 
tibiumumi i, Kiitnbya mebu
su Recep Bey Ciimlıuriyetin 
on birinci yılı münas~hetile 
Fırka teşkilatına şu tclgraf ı 
çekmiştir: 

En büyük millet bayramı bü
ün Fırka arkadqlanma kutlu 
lıun. Hayat ve kuvvet bakı
mdan bir çöl olan bu terefli 

yurt, Cümhuriy.ette v~. ~ümhu
riyetle yükseldı. Bu buyuk ese
n Büyük önder'in ardmda ba
aran milletin özü olan Fırka
ız on birinci yıl dönümünde 

n sıcak kıvanç duysa yeridir. 
Ba§larınız daima Büyük Baş'~~ 

raberliğinde yürüyerek en yu
ce terefle yüksek olsun arka-
daılar. . . 

l 
c.H.F. Katibiumumııı 

Kütahya Mebusu 
RECEP 

Dün açılan VilayetlerevI'nin 
kapısında. 

Polis ve jandarma müfrezeleri de 
merasimde mevki almıılardL 

Müteakiben vilayetler konağı gezil
miı ve B. M. Meclisi Reisi Kazım Paıa 
Hazretleri kordelatı keserek açılıı reı 

mihi yapııuıtır. · 
Baıvekil ismet Pata Hazretleri bu 

amel vesile İle fU nutka .cJylemitlerclirı 

ı 
-Vilayetler evinin tamamlanıp açd 

rnaıı bizim için mutlu bir badiıeclir. 

Devlet merkezinde bu kadar güzel bir 

eıcri temin eden teıebbüı sahiplerini 
tebrilc etmek isterim. Ulusça hepimizi 

sevindiren, vilayetlerimizin aralarında be 
raber çalıımaıı fikrini, devlet müe11eae 

( Devamı 9 uncu sayılada ) 

Bugün ' 1 

GAZETEMiZ 16 SAYIFADIR 

Sayıfa 

2. de 

3. de 

4. de 

5. de 

6. da 

7. de 

8. de 
9. da 

10. da 
11. de 

ı Bir ciimhuriyet 
yılınm takvimi 

: Cümhuriyet hü· t. 

yiikleri. 
ı Cümhuiryet Na

f ıası. 
ı Uyökonomik fa 

ali yetimiz. 
: Zirai çahşmala-
rımız. 

: Maliye ve lktı-
sat işlerimiz. 

: l\laarif senesi. 
: Vilayetlerevi ve 

Emniyt•t abidesi 
: Harici haberler 
: Şehir ve Taşra. 

öZTüRKÇE 
BÜYÜK BAYRAM 

Bugün onun on birinci yaıını kul 
luyoruz. Yer yüzünde yaııyan ölez ya 
ratıklar için bir çocuk yaıı sayılan bu 
yaı, ölgüsüz cumurluk türesi için, içeri· 
sine yüzyıllar sığmıf bir uza' dır. 

On bir yaşına giren Gazi türesi, 
genç ve dinç kafaıında özel ·.e etsiz bir 
güre taıır ve on bir yılda geliten gürbüa 
kollarında bütün uluslara üstün Ye bep
ıinden baskın bir güç gizlidir. 

ilk teşrinin 29 uncu günü, ilk yara
tıldığı gündenberi acuna bafbui olan 
türk budununun yıllardır elinden alı'D
IDlf olan ıeçkin özdejine yeniden yüce
Hıi, geçmiı yıllan kıskandırıp relec*I 
yıllara öğünç bafıtladıiı tarihtir. 

Bu sayılı Ye kutlu sünfl bqln • 
birinci sez olarak kutluyona. 

Yurdun her yönünde bu iMnçlana 
rerçeklettifi, umutların .U. tatulap 
gCble sörüldüiü sil• cömlllerla içinde 
•• ıözlerin dqmda cotlnaa lııir plll'lib O. 
parıldıyor. 

Bir iki ciindenberidir, ,..n1ua ~ 
v6n6nden Anbra'ya dofra eotbn bir 
alat var. ~ 

Dün yolda ,.Oz&r. 1 ;r.a.n oldulD-
ça uzak bir türll: ken '!. • SllMflade İ• 
·- ....,._ iaciı.., atlarmm ....... 
anddmL " .lb olda a..:rnıld-n .-tek 
bir 8fünç, IU btrlmamıt lııİr ~la ta. 
ıman köylülere, türk badmnman hl 
Olan ordu çocuklarına rutlacbm. 

( Sonu 11 inci sayıl ada ) 

Karahan Yoldaş 
ve bayramımız 

Cllmhuriyetimizin on birinci 
yıldönümlJ mlJnasebetiyle biiyilk 
tfns:tu.a:ıuz Sovyetler lttibadımq 

Sovyetler ittihadı Büyllk Elçisi 
Karahan Yolda1 

Türkiye muhterem elçisi Karahan 
yoldaştan şu mektubu aldık: . . . 

Türkiye cümburiyetinin on binnca 
yıldönümü günii, Sovyet Soayaliıt cüm
huriyetleri birliği hallunm kardeıçc. ,.. 
lünlanm ve samimi tebriklerini, guete-

·11 • ·L.1:.x. el niz vasıtasiyle, türk mı etine ı.,.... 
menizi rica ederim. 

Bir ıene önce Türkiye cümhuriyeti
nin onuncu yılı bayramına ittirak etm~k 
ıaadetine nail oldum. Ben ye arkaclatl•· 
rnn 10 cümhuriyet aeneıi zarfında 
tü~ milletinin biiyük ilerle)'İfİnİ öğren• 
melde bahtiyardık. 

Bqüıs türlı milleti pçe8 bir yılın 
( Sonu 11 inci sayılada ) 
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Bir Cüwhuriyet yılının kısaltılmış takvimi 
"'81111, ............................................................................... . 

.Mecl::;~çki 1 tc~rİna$ani 1933 nutkun· 
dan. 

5-11-1!)32 Sel:ınik'tc dördüncü Bal
kan ko:ıfcr~n::ına iıtirnk ettik. 

9. 11. Je33 Bir kadın muhtar 'eçimi 
yapıldı. 

4. 11. 1931 Selilnik'te Gazi'nin doğ
duğu evde rn~im yn:;>ıldı 

11. 11. 1933. ismet Pnşa A"Juırl\ Hu
kuk Fr.l<üllc!:n:le siyasi bh- nutuk gÖyle
di. 

15. 11. 1933. lrımct Pata kömür hu
z1tsmı tct\('lc Hn Zo:ıgt1lttafto gitti. 

18. 11. 1!)33. lstanbul ünivcniteai · 
açıldı. 

21. 11. l!l33. Hariciye Vekilimiz dost
luk ve ~d<?ınİ h!cnviiz muahedesini imza
lamak için Bcl~t'a eitti. 

21. 11. 1933 Fırkn Katil:: Umumisi 
Recep Bey tetkik •eynhatine Çlktı. 

21. 11. 1933. l.smct Paşa İstanbul Ba
kırköy ıre F cııhane fabrikalannı gezerek 
ucuz köylü kumaşı yapılmasını emretti. 

22. 11. 1933. Bilecik ve İzmit'de Gazi 
heykelleri dikildi. 

J. 1. 1933 Ankanda onuncu yıl yah 
mektebi açıldı. 

23. 11. 1933. Cazl Hazretleri Anka· 
n Hakuk Fakültesine fotografilerini he
diye etti. 

Z4. 11. 1933. Yeni matbuat te~kilab 
münasebetiyle Dahiliye Vela1i bil' ta
niim yapb. 

24. 11. 1933. Tevfik Rüştü Bey Ati
na'ya gitti. 

26. 11. 1933 Slhlıat Velcirımiz Münih 
Hekimler Ceıuiyeti fahri nalıfma 1eÇ11-
«Ji. 

27. 11. 1933. Tnfik Rüıtii Bey Bel
cnt'a ıitti. 

Açmakta Olduğumuz ikinci on ,.ılık 

sala haldrnıda Mecliste beyanatta IMllan
du. 

24. 12. 1933. Japonya' da Türklere dost 
bir cemiyet Büyük Gazi'ye bir kılıç •• 
bi1' mektup pnderdt 

%7. 12. 1933. Gazi'nin Anbn':ra ıe
lişiain 14 iiDci yılı kutlulandı. 

l. 1. 193-t. Belecliye olan verlerde 
mubt.rlık M•. 

S. 1. 193-t. mye •e ltalya ticari 
münuebab müzakeresine Roma'da bq
landı. 

Gazı Hazretleri Dil Kurultaymı sonuna kadar takip ettı. 
29. 11. 1933 Yugoslavya ile misak 

imzalandı. 

4. 12. 1933 Elaziz'de Gazi'nin bronz
'clan bir heykeli dikildi. 

5. 12. 1933. EaJUıehir Şeker fabrikan 
açddı. 

9. 12. 1933. E1'gani i,tikrazı B tahvil
leri satılığa çıkanldL 

12. 12. 1933. Taıamıf ve yerli mal
lar baltası Büyük Gazi'nin önünde An
kara Halkevinde ismet Pqa'nm nutkile 
açddı. 

15. 12. 1933. Yunan ticaret muabe-
4feıi heyeti Anbra':ra seldi ve müuke
re baıladı. 

18. 12. 1933. Menlleket Clqmda iılen
miı tütün ve sıgara satıp yapacak Limi· 
kt ıirketin kanuna Mecliste kabul edil
di. 

22. 12. 1933 Orman Çiftliği fidanlı
lmda bir Eti deni kabartması bulunda. 

22. 12. 1933 Türlüye ile Bulgari ... 
tan •e Türkiye ile Finlandiya anımda 
ticui mukaveleler imzalandı. 

23. 12. 1933. Türle:· Yumm ticaret 
111uahedeıi imzalandı. 

23. 12. 1933. Temk Rüıtii Bey Lon
~p"'da akteclilen 111üteca'VİzİD ı.rifİ mi-

5. 1. 1934 Adana'nm 13 üncü brta
luı yılı kutlandı. 

9. J. 1934. Reiıiciimhur Hazretleri 
Macar •cfirini kabul etti. 

10. 1. 1934 Hakimiyeti Milliye ga
zetesinin IS inci yılı kutlandı. 

31. 1. 1934 Fırlca Kib"bi Umumisi Re
cep Bey Avrupa'daki tetkik seyahatin
den döndü. 

1. 2. 1934 Haricite Vekili Romanya 
Kıraliyle iki saat göriiıtü. 

2.. 2. 1934 Gazi Hazretleri Kırfehir'e 
gitti. 

2. 2. 1934 Yüksek i.kbsat mediai top
landı. 

3. 2. 1934 Dört Balkan Hariciye Na
zırı Belgrad'ta misakı &'Örüıtii. 

3. 2.. 1934 Gazi Hazretleri Y:ozgat'a 
gitti. 

4. 2. 1934 Caii Hazretleri Kayıeri'ye 
vardı. 

4. 2. 1934 Maliye Vekilliğine Fuat 
Bey tayin edildi 

4. 2. 1934 Balkan misalona sah çekil
di. 

5. 2. 1934 Gazi Hazretleri Niğde'de. 
6. 2. 1934 Gazi Hazretleri Konya'da 

kındaki protokol tasdik ~idi 

16. 5. 1934 ismet Paıa B. M. M. dl 
Milli Müdıtfaa bütçesinin takviycsindell 
bahM?tti 

19. 5. 1934 Cnzi Hazr!!tlerinin ıf 
mayn 1919 da Samsua'a ayak ust•klarl 
gün kutlandı. 

21. 5. 1934 Baıvt.kil Hazretleri Kat" 
ıcri'<le dokumR fabrikasının temelini at
tı. 

Z2. 5. 1934 Pnris belediye heyeti Art' 
kara'ya geldi. 

27. 5. 1934 B. M. M. de umumi büt
c;o müzakeresine baıt!ancll 

2. 6. 1934 G'\zİ Hazretleri yeni ınJi 
sefo·ini kabul eUİ. 

10. 6. 1934 lnın Şahı Hazretleri tür~ 
toprağında 

16. 6. 1934 Iran Şahı Hazretleri Art' 
kara•ya &'elcliler. 

29. 6. 1934 Zaro Ağa öldü. 

J. 7. 1934 lran Şahı Hazretleri Tral>
zooa hareket ettiler. 

dnrenin ilk yJlı, yeni bir azim •• lıud ret devriıün parlak bir miaali olac:alrtır. 
S. 7. 1934 B. M. M. yaz tatiline bat

ladı, ismet P-.a mühim l»İJ' nutuk IÔ)"I 

Jedi 
8. 2. 1934 Gazi Hazretleri Ankara'ya 

döndü. 
9. 2. 1934 Balkan misakı imzalandı. 
16. 2. 1934 Baıvekil Hazretleri Es

kitehir'e aidip geldiler. 
16. 2. 1934 Yeni inailiz elçiainin ka

lııulü. 

lsmet Paşa, Kayseri mensucat 
fabrikasının temel çamurunu 

eliyle döktü. 

17. 2. 1934 Ali Bey Nafıa Vekili ol
du. 

20. 2. 1934 Sıhhat Ş\irası toplandı. 
23. 2. 1934 Halkevlerinin yıldönümü 

yapıldı 23 Halkevi daha açıldı, yekunu 
80 oldu. 

26. 2. 1934 Yeni Romanya elçi,i ka
bul edildi. 

1. 3. 1934 Millet Mecliıi kıt tatilini 
bitirdi. 

1. 3. 1934 [,tanbul inkılip enstitüsü 
açddL 

3. 3. 1934 Sanayi programınm üçse
neye düten 3 milyon lirası bütçeye kon
du. 

4. 3. 1934 ismet Pap Faka grupun
da beyanatta bulundu. 

4. 3. 1934 Rqit Galip Bey öldü. 
5. 3. 1934 Yeni •erci layihaları Mec

füe verildi. 
6. 3. 1934 B. M. M. Balbn anL.ıma 

pakbnı kabul etti 
8. 3. 1934 Fub diftlll ilk talıail iıle

rini konuıtu. 
13. 3. 1934 B. M. M. Fırka srupan -

da ismet Pap ilk tahail baJdanda büyük 
nutuklannı söyledi. 

17. 3. 1934 Yunan meclisi Balkan 
paktını kabul etti. 

19. 3. 1934 B. M. M. Yeni kazanç 
kanununu müzakere etti 

20. 3. 1934 ismet Paşa inkılap enı· 
titüsündc türk ihtilalinin ana prensiple
rini tzah etti. 

22. 3. 1934 Fransızca Aakara gazete
ıi çıktı. 

22. 3. 1934 Trakya umumi mafettit
lik layihası kabul edildi. 

25. 3. 1934 Yeni Danimarka elçisi 
kabul edileli • 

.,_ 4. 1934 Gazi Hazretleri ........ 

ıittiler. 

Gazi MustaEa K--ı 

9. 4. 1934 Gazi Hazretleri lzmir dva
nndaki lotaab teftit etti. 

ıs. 4. 1934 Berlin elçimiz Kemalettin 
Sami Pap öldü. 

ıs. 4. 1934 Ankara'da titiincülük 
kongresi açıldı. 

17. 4. 1934 Gazi Hazretleri Aabra
ya celdi. 

18. 4. 1934 Yuıo.la.,.a H~• Na
:an M. Ye.tiç Ankara'ya seldi. 

19. 4. 1934 Gui HuntMri M. Ye.ti-

6. 7. 1934 Dahıüye Vekili Trakya'y• 
gitti. 

8. 7. 1934 Gazi Hazretleri Ankara'yal 
geldi. 

9. 7. 1934 Maarif Vekaletine Abidid 
Bey tayin editCli. 

24. 7. 1934 Lozan muahedesinin İdlıf 
zası günü kutlandı. 

26. 7. 1934 Japonya ile ticaret mubı
veleıi imzalaadı. 

11. 8. 1934 Elaziz timendiferini y.,; 
kitlerimiz Ali M Fuat Beyler açblar. ' 

Budunlararası parlamentolar Birliği konferansı 
lstanbul'da toplandı. 

çi kabul etti ye dört buçuk aaat konuı • 
tu. 

23. 4. 1934. 23 nisan çocuk bayramı. 
23. 4. 1934 Çocuk haftası günü te,it 

edildi. 
30. 4. 193-t Gazi Hazretleri ismet 

Paşa ile lstanbul'a gitti. 

1. 5. 1934 Gazi Hazretleri lstanbul
da Derviş, Kemalettin Sami Paıaların 

kabirlerini ziyaret etti. 

2. 5. 1934 Gazi Hazretleft Yalcwa'da 

5. 5. 1934 Yunan Hariciye NllZft'I Ce
nenl Kondili. Ankaraya ıeldi 

5. 5. 1934 Gazi ffllZ1'etleri Ankara' -
ya geldiler. 

1. 5. 1934 Gazi Hazretleri Ceneral 
Kondiliı'i kabul etti. 

9. 5. 1934 Tevfik Rüıtü Bey Cenev
re'ye gitmek üzere Ankara' dan hareket 
etti. 

10. 5. 1934 B. M. M. de Divam Mu· 
haıebatın vazife ve salah.iyeli liyiha11 
kabul edildi. 

11. S. 1934 Hariciye Vekili merasim
le karıılandL 

12. 5. 1934 B. M. M. de ~et Ras
yanm açtığı 8 milyon dolarlık kredi bak-

ll. 8. 1934 Ergani utikrazının C ı•' 
rial çıktı 

12. 8. 1934 Gu.i Hazretleri türk dili 
toplanhsma reislik etti. 

15. 8. 1934 BaıvelW Zonguldak•ta koı9 . 
fabrikasının temelini attı. 

18. 8. 1934 Türk Dili kurultayı açıl
dı. 

26. 8. 1934 Büyük aavaıın 12 inci 
yddönümii kutlandı. 

30. 8. 1934 30 aiustos Zaf~r bap 
ramı kutlandı. 

31. 8. 1934 l•tanba1'da Harbi~ 
mektebinin 100 üncü yddönümü mer..ı 
mi yapıldı. 

3. 9. 1934 Belediye leçİmİ filen bar 
ladı. 

9. 9. 1934 lzmir kurtuı.a....... 12 i,.. 

ci 71ldönümü kutlandı. 

12. 9. 1934 Gazi Hazretleri lataat.el 
it Bankası aerciaiai zi1•et etti. 

21. 9. 1934 Gazi Hazretleri Anket# 
ya geldiler. 

26. 9. 1934 Dil llaynan katlandı. 

29. 9. 1934 Parlameatolar koaferaatl 
bitti. 

Isveç veliahtı Hazretleri Gazi'mizi ziyaret etti. 



..;; 81R1NC1TEŞR1N 1934 PAZARTESİ 
EZ = 
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On birinci cumurluk yıldönümünde büyüklerimizi 
ve arkadaşlarını derin sayğılarımızla anarız. 

B_:ışve1cll bmet Paşa IJaz;etıeri lJlüyüK MiTTet MecllsI Reisi Kazım P11.~a Rszret1u1 Bilyül J!rUnr 11arbiyt'! Reisi Fevzt Paşa tfaz.tctıNı 

iliye Vekili Saraçoğlu Şükrü Bey Dahiliye Vekili Şükrü Kaya Bey c. H. Fırkası Katibiumumisi Recep D1ty Harlciye Vekili Tevfik Ra~til Bey Milli Madafaa Veklll Z•kli Bey 

lkttsat V k"J' e ı ı Ma11mut Celal Bey Maliye Vekili Fuat Bey Sıhhiye Vekili Dr. Refik Bey Nafıa Vekili Ali Bey Gümrük ve inhisarlar Vekili Al/ R6n§ B. 

"Milli 1 ürk devletinin sağlam · 
, temellerle kurulmasında, emni
yetli ve feyizli yollarda yüksel
mesinde, Mustafa Kemal adlı bir 
reise malik olması, ebedi tarihin 
cereyanında bulunmaz bir fırsat 
ve pahası ölçülmez bir nimetttir,, 

Ziraat v . . İsmet Paşa Maarif veıd:i .: ·,: 
ekılı Muhlis BeJ 



:SAYIF.A: ~ HAKl'.MlYETI M1LJ.1:.'F. - • 

Cümhuriyet Nafıası b·r l 

Cilmhuriyetin on birinci yılı faydalı 
n şümuliü bır devrin başlangıcı olmak 
itibariyle Nafıa camiasında bUyilk bir 
değeri vardır. Bu yılda nafıa, cilmhuri
''t devrinin iycaplarına göre teıkila
tını yeniden kunnuı ve bundan aldıfı 
ana vazifelere daha kuvvetli bir h11 ve 
hamle ile santmııtır. 

Onuncu yıla kadar görillmü§ olan 
lf le:e bu sene içinde daha verimli bir 
dikkat i!e devam edilmiştir. Şöyle ki: 

1 - Dcmiryolu inşaatı bu yıl için· 
de evelkilere göre daha fazla ve mU
him olmuştur. 

1nıaatı devam eden hatlardan El
ub ıubesl (24 kilometre) tamamlana· 
ıak IJletmiye açılmıg ve kömilr hattın
'da Çınkın - Somucak arasında (58 ki
lometre) l~letmiye açılmağa hazır bu
lunnıu~tur. 

Fevzipaşa - Diyarbckir hattında Yol
çatı istasiyonundan başlıyarak Diyar
bckir0e kadar devam eden (160 kilomet· 
re) Sıvas • Erzurum hattında (90 kilo
metre) Malatya iltisakında (70 kilo
metre) kömilr hattında Somucak - Es
klpaz:ar arasında (92 kilometre) Fil
yos • Çatalağn kısmında (16 kilomet
re) Afyon - Antalya hattında Burdur 
Isparta'ya kadar dahil olmak Uzere 
(151 kilometre) ki ceman 579 kilomet· 
re Uzerinde çalıgılmaktadır. 

Bu yıl içinde ~u İ§lerde 17.400 a· 
IDele çalışmakta bulunuyor. Bu hat 
tar Uzerinde ve ezcümle Fevzipaşa • 
l>lyarbekir kısmının 422 kilometreden 
ilerisindeki 15 kilometrelik parçasının 
)nşaat kıymeti dört buçuk milyon lira .. 

niden ıatın 11.lrnan hatlar 
2072 Hükfunet tarafından inşa edi

lerek iılctmiye açılmış ve açıl
mağa hazırlanmış hatlar 

179 Bu yıl sonuna kadar üzerinde 
çalrıılarak bitirilmesi muhte
mel hatlar olup tamamen dev
lete aittir. 

l7 

>'SU Şark, Aydın ve Cenup hatlr ..... 
olup ecnebi şirketlerle işletıı 

mekte olan hatlar ki: ceman ------6497 dir. 
Bunlardan başka hükumet tarafı 

dan işletilmekte olan 432 kilometre ,. 
ecnebi tirkete ait 28 kilometre dar hat-

Ankara civarlarına işletilmekte olan otoraylardan biri 

ya varmıştır. Bu parçanın dörtte biri 
kamilen tünellerden ibarettir. 

Bu suretle işbu yıl sonunda Fev.zi
paşa - Diyarbckir hattı, Ergani made
nine geçit verecek. kömür hattında 

Çankırı • Eskipazar arası bağlanarak 

tamamlanacak, Sıvas, Erzurum ve Ma
latya iltisakmda Koçköprüye pek ya
kın bir mesafeye kadar ilerlenerek 
diğer sene zarfında Malatya'nın Sıvasa 
bağlanması selamlanacak ve Afyon -
Antalya hattı da cenuba doğru uzanıp 
gidecektir. Şu halde normal genişliğin
deki demiryol şebekemiz uzunluk iti
bariyle aşağıdaki miktarlara baliğ ola
caktır. 

Kilometre 
""Ofi Hükumete intikal eden ve ve 

1- ıatya - Diyarbekir demir} 
tünellerinden bir; 

tar da mevcuttur. Demiryol inşaatında 
mühim bir yeri olan demir işlerinin 

memleket dahilinde yapılmasında ilk 
muvaffakryet de bu yıl içinde mUyes
ser olmuştur. Devlet Demiryolları atel· 
yeleri altı tane 16 metrelik ve beş tane 
20 metrelik demirköprü inşa etmiş ve 
bunlardan Doğançay üzerindeki 20 met 
relik demirköprünün 2 katar fasılası 
arasındaki Uç saat içinde yerine sllrUl 
nesi gibi mühim bir iş başarılmıştır. 
Nafıa Vek§letinin Devlet Demiryol-

ları işletmesi: 

2 - Beş senedenberi devam eden ik
tısadi cihan buhranı her memleketin iç 
ve dış ticaret hacimlerini derece dere
ce azaltmış ve umumi mübadele kıy· 

mtelerini üçte bir nisbetinde düşUnnfü 
tür. Buhranın memleketimizde de ağır-

1 

laştrrdrğı ticaret ve halk münasebetle
·lni yeniden harekete getirmek ve ted-
• icen çoğaltmak için milli iktrsadm bü
tün unsurlarını yakından alakalandı

ran esaslı bir mevzuda yani nakliyat 
sahasında kuvvetli bir tarife siyaseti 
ile geniş hamleler yapmak zarureti 
' ssedilmiştir. Bu maksatla Devlet De-
•İryollarımızın yolcu ve eşya tarifele-

ri esaslı bir tetkike tabi tutulmuş ve 
bunların her ikisinde de bugünkU iktı
sadi ve ticari ihtiyaslara uygun ve el
verişli ıslahat yapılmasına karar veril
miştir. 

Mali sene başlangıcından itibaren 
volcu ve eşya nakliyatında bilhassa ih
racat mübadelelerimize temas eden 
mevzularda ehemmiyetleri sırasiyle ten 
zilli tarifeler ihzar ve tatbik mevkiine 
vazedilmiştir. Devlet Demiryollarımı

zın mali istitaatının en gergin müsaa
desi kullanılmak suretiyle alman bu 
tedbirler sayesinde halkın ve ticaret 
!iJeminin demiryollarına rağbet ve iti. 
T"adı çoğalmıt ve milli istihsal ve u 
'Jluml milbadelenin amanın ihtiyacma 

• 
intibak eylcmt'sı tm:_..:t.n ~-~ ünııtlc:n ar
tırıhnıştu. Memleketin ve halkın bliyük 
\'e kiiçük l.ıUtün menfaatlerini alfikaclar 

n ııa .. lıyat ışkı inde kolu\ lık. 

Na!iamızrn üç rüknü: Vekil Aı 
Bey, sağında müste§at Arif Eey, 
ço/unda Devlet Demiryolları iş-
letme Umum müdürü lbrahim 

Kemal Bey 

at, emniyet ve ucuzluk temin edilmek 
için başlanmış olan tarife siyasetinde 
teşkilat ve ıslahat yolunda Nafıa Ve
kfileti, diğer bütün sahalarda olduğu 

gibi en büyük dikkat, isabet ve gayret
le ve muvaffak olmak zevkiyle çalış

maktadır. 

3 - Şose ve köprülerden bu yıl içe
risinde 505 kilometre uzunluğundakl 

Trabzon - Erzurum ve İyran hududu 
arasındaki transit şosesi yeniden dene
cek derecede esaslı tamir edilerek mil
nakalata açılmış ve muhtelif vilayetler 
dahilinde vilayetler vasıtasiyle 186 ki
'rı:netre yeni şose yapılmış ve 284 kilo-

•re yol tamir edilmiştir. 

Nafıanın cümhuriyet devrinde CD 

m demryollarımız üzerinde ... 
. öprülerden birinin bir parçası 

göze çarpan faydalı işlerinden bir kıs
mı da memleketin her köşesinde geçil· 
mesi gUç sular üzerinde dünyadaki em
salinden hiç te aşağı kalmıyacak dere
'"ede mühim köprüler inşasıdır. Birçok 

-lara varan geçmiş zamanlarda merr 

rzurum - Szvas demiryoıu üz.: 
rinde yarmalardan biri 

1 :'.:t. •• 
1 

k'·.:c .ı,, ulııah. ~.ı,, rıJl.ıık:ı .... er .• ı 

ınıla.ırı ancal: 50 yı teC<J\ •il ctmc.h.,.ı 

hııllle ctimhurıret dcvrın,k r ıp.1 nl.ı ı 

miktarı 40 a varmı:ı ve in .. ı t:ır;ları iti 
lıcırıylc fenııın birer kn metli nı.lrr •• me 

ni teşkil etmekte bulunmuc;tur. Bu 
1 içinde yeniden J köprü ins.:ı edildi· 

gibi Uç köprü dahi esaslı t<-ın iri ere 
mıştır. Şimdiye kadar mu.~\ , , ' · • 

.:trcıe tabi oımıyaralt mutererrıR 

rette idare olunan umumi ve mülbaı;; 
bi.ıtçelere ait devlet binalarının gerek 

sağlamlık ve gerek lisluplarındaki bir· 
lik cihetlerinin temini ile beraber ma
li vr iktısadi şeraite uydurulması için 
ı· n teşkilat kanuniyle deruhte et· 

.. ıT~~Rt"J I93l PAZARTESİ 

-·· ? • 

' E nıwl; · "'ı memha'ariyle Kcıc:nnlal" 

Baıa11 ve cıvarı pınarlardan bu depolal 
rn kadar yenic'en demir borular döfCD 

dı ".i "'İbi schir dahılinin muhim bir kı• 

mının ~u cbckesi de kuru?muştur. 

5 - Cumhuriyet Hükumeti Nafd 

ıslennde çalışan fen ordumuzu takviyt 

irin Yüksek Mühendis mektebi ite NA4 

• 't>n mektebine ayn bir ehemmiyet 

• fetmiştir. Bu yıl memlekette tek v• 
m~ıkemmel bir fen müessesi haline k~ 

yabilmek emeliyle fstanbul Oniversl• 

tesinden devren alman fen fakültesi. 

YUksek Mühendis Mektebinde Elekt

ro • mekanik işlerinde mütehassıs mO. 

hendisler yetiştirmek maksadiyle bit 

şube açmış ve avnca da telgraf ~ 

hendfsleri için diğer bir şube tesis e .. 

mfş ve ilk seneler için mütehassıs ec

nebi muallimler cclbeylemiştir. Aynı 

zamanda Nafıa fen me'ctebinin de z., 
manın ihtiyaçlarına uygun genc;leri ye• 

tiştirecek bir hale konulmasına da 
ehemmiyet verilmiştir. 

6 - Bir sene evelindcn itibaren Na

fıa Vekfiletine bağlanmıı olan Posta 

telgraf Te telefon işlerinin gUnUn ihtl.ı 

yaciyle mütenasip bir atılı§ ve ilerle• 

yite doğru gitmesini temin edecek te4 

birlere tness6J ediJmittir. Poeta, tel

graf, telefon qleriniQ. mUşavir bir heyet 

tarafından muamelatının her safhası ya

kından tetkik ve mUrakabe edilmıokte 

tya - Diyarbekir demiryolu Uzerinde Maden boğazı köprülen. 

tığı vazifeye, bu yıl içinde bqlanmıt 
ve ilk iı olarak Ankara'da yaptırılmak

ta olan Vekfilet binalariyle diğer bir 

kaç bilyUk binanın inşalarını idare ve 

kontrol etmekle beraber bilumum vila· 

yetlere ait bu kabil binaların keşifleri

ni tetkik ve nafıa teşkilatı vasıtasiyle 

inşalarını temin etmiş ve etmekte bu

lunmuştur. 

4 - Ancak cümhuriyet devrinde na

fıanın iştigali sabasına giren su işlerin 

deki faaliyeti bu yıl dahi aynı suretle 

devam etmekte bulunmuştur. 

Büyük su işlerinden Bursa ovasının 

ıslahı ameliyatına, kUçUk Menderec: 

yatağının ve bataklıklarının tanzimin, 

devam edildiğ-i gibi memleketin su hav 

zalarını tesbit gayesiyle devam edep 

istikşaf ameliyatından Manavgat, Eğ 

ridir, Kızılırmak cihetlerinde tetkikata 

devam edilmiş. Tarsus ovalarında, An· 

talya'nın Kırkgöz ve Dim çayları Uze 

rinde Amasya'da Pancar tarlalarının 

yeniden irva kanalları açılmasına ve 

mümasil ufak işlerle iştigale devam O· 

lunmuştur. 

Bu arada bilhassa Ankara ve civarı 

için canlı bir ehemmiyeti haiz olan 

Çubuk Barajının yeniden başlatılan 

inşaatına faaliyetle devam edilmekte 

olup bu kış devresinde su tutulahilecek 

bir dereceye getirilmesine gece glin· 

düz çalışılmaktadır. 

Aynı ?.amanda, Uç senedenberi de 

vam eden Ankara İçme su ameliyatı, 

bu baptaki programının ilk kısmını he· 

men bitirmiş bulunuyor. Şehrin muh 

telif noktalannda eskileriyle beraber 

miktarı istiabileri 9 bin metre mika'• 

aıa nran beg büyük depo insaı ,.,:ın, 

olup ötedenbcrı mcnsubınınin malGaa 
olan feragat n fedaUrlıklariyle mU-

tenasip bir derecede yükseltilmeleri 

için teşkilatın gozden geçirılerek y~ 

nileştirilmesine ve vasıtalannın tekem 
mülüne çalı~ılacaktır. 

1 - Halk hizmetlerını gören elek

trik, tramv.ıy, gaz, su gibi şirket vo 

müesseselerin halkın menafııne en uy• 

gun bir surette hareketlerini temin eı. 

mck için ellerindeki mukavelelerin tat

bikatında görülen noksan ve ihm lled 

üzerinde pek yakından bir mura' :ıbe 
sistemi tatbik edilmiye ba~lanmış ve 

bu sayede ı>:ırfıyat tarı fclcri iıxerınde 

halkın _ıehıne olarak bır baylı tcnzılat 
• •rrı mrııtır. 

:ya - Sıv:Js demiryolu11da 
~:U-
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Üyökonomik sahada bir yıllık çalışmamız. 

Beş yıllık iktısat programımızın şehir sanayii kısmını, açılmasiyle tamamlryan Turhal fabrikasının açılış resmini Başvekilimiz ismet Paşa yapmıştı. 

111
• Cfunhuriyetin ıı inci yılı, üyokono- nayi fen heyeti. teftiş bürosu, kredi muşlar ve gene klirink anlaşmaları yo- çok büyUk bir kıymet ifade eden or- yet i şimdilik 60.000 ton olarak ka~ 

d ılc işler ve kurumlar bakımından, en i!!l t ri l :iı :.ı ;-u "' ::.:ı:·:'i lı asyon bürosu. liyle kontenjan tatbikatı son bir yıl manlarmıız tahrip edilmektedir. edilmiştir. Bu fırınlar. sarfiyatın art.-
olu Çalışma yıllarından biri olmuştur. 1ktısat Vwkcil ... ti.-,::ı gerek yeniden içinde 21 milyon liralık bir yekQndan Medeni memleketlerde mahrukat ola masile mütenasip olarak arttırma.k dl 

t l!u arada lı:trsa .. VekSletinin, yeni tesis gerek tensik ettiği bu teşkilatı 700.000 liralık, küçük bir kısım eşyaya rak odun ve odun kömürü kullanılmaz. mümkündfir. 
urum ve iş t ti:-U en başa koy- için, geçen sene bütçelerinden hemen münhasır kalmıştır. Gene klirink pot• O mahrukatı maden kömürü, Jinyit ve tşçi sayısı: 500 işçi çalışacaktır. :ak gerektir. ~~ -Alet son yıl için- hemen fazla hiç bir bütçe yükü isteme- tikası sayesinde, şimdiye kadar bizden bunların taktirindcn istihsal olunan kok 
c, baştan başa düzenlenilmiş ve budu- miş olması ve işbölümünden hasıl ol- hiç mal almamış olan yerler, mUşterile- ve sun'i antrasittir. Zonguldak kömür- 3·- Turhal şeker fabrikası 

nun üy·· y • • f ı b ı tah kk k t · · ku 1 
1 

ogu ve üyokonomik kalkınma muş tasarru at a un arı a u e - rımız ve mahreçlerimiz arasına girmiş lerimiz sanayi için çok elverişli oldu- Turhal fabrikasının şarkta ru ~ 
~va__ıına ön olacak ve hız verebilecek tirdiği bilhassa kayde değer. ve bilmukabele bizimle klirink yapan ğu halde, fazla gazlı olduğundan is ve SJ, nispeten fakir olan bu havaliye dt 

cu bulmuştur. memleketlere bahşettiğimiz müsavi it· kurum yaparak soba borularını süratle umran ve refah temin edecektir. Gerelt 
ıa .... ~~r işi görenler yerine, belli işi ba- Beş yıllık sınai program: hal kolaylıkları, memlekette ithalat eş- tıkamaktadır. Bundan dolayı maden çifçi. gerekse işçi geniş çalışma sahMı 

~ '-"'1lilr, kağıt ı:eldi gittiıi yerine, ça· Bu pro~ram bilhassa şu sanayii ih- yası fiatlarrnr ucuzlatarak, miktar ve kömürü ıobaluı memleketimizde ta· bulmualardır. Turhal şeker fabrikuı 

b 
1!.:ırum~cılık sanayiimizin büyük bir kısmını tahakkuk ettirecek olan 

Yserı dokuma labrikalarınrn tem eli bu cümhuriyet yılında atıldı. 
hu)( ve . . 
rat]c . tıtız bıtirim yeni kurumun ka· 

erıatiğidir. 

Tiirlcofis: 
'l'u . lan .~~ofıs adıyle yeniden ulanmıı o-

il höl um, cümhuriyetin: ulus bu-

ti~ Uzann:uı, koludur. Bu kol, yetiı
'l ~ıye, alıp utana, dıt ve iç puarla
biİı>· u~un Uyöğil bakımından her çeıit 

•'Ya y t' . tarıı e ıttarmek borcu ile oranlat-
t:ır~tır. 

bac! 1•1 UyöfU korunmuı, yöı deyi· 

ti va etmetkedir: 
Mensucat sanayii, kendir sanayii, 

kangann sanayii, demir sanayii, bakır, 
kUkilrt, aellüloz ve kiğıt, suni ipek se
ramik, kimya, ıilnger, gülyağı, elek
trik aanayiL 

Bu arada jeoloji enstitüsü, altın ve 
petrol arama dairesi teıiaat ve teıkila
tı da bilhassa kayde değer. Bu progra
mın tatbiki baJlamıı ve bir kısmına ait 
hazttlıklar, iJ ve faaliyet devresine 
yaltlaaınıttır, 

r Turhal şeker fabrikamı şeker fabrikası. 
ı, l'abanc .. 

}'ı \re Ye • 1 .ulkelerle anlaşma, çalışma· 
ncıı tı ştırme • d .. eşti:r-rn . yı uzenleme ve rasyo-
' . e, ıstand a· ·r. d ar ızasyon, sınır iç 

te ,_ ' a ser ·ı , 
ti "'atılma .. gı er kurma ve sergile-

'klcr ba ' uvokonomik ve öğretici bi-
"c d stırına 
d" eğerli . ve y nyma gibi çok ağır 
Uıı: ,... ı ler de b b"l" .. 

b 'lı'<•Ckted· u o umun pnyma 
er· ır T" k 

d 1 geçen b: ur ofi s, kuruluşundan 
aıti d ırkaç • · d hı o~ruı y ay ıcın e, bu kurum-

.a 
1~1• ha a udgu ve d 'mi, büy ük can-

"lrd ~ r ıg . 
b l' l6 ı ben· l ı şler ve ulusta uyan-

e ır.._ 11l'lsenrn 
·•11istir. e ve bağlanma ile 

~ "e1tı1 
Obii,. et rna1c;n . 

bCJJfillJJ esme ycnid~n ulanan 
~ er· 

t u baıu · 
"•}'o t'l"ıler 

"'ad n bGroıu ~unlardır: lstnr lari-
lif~~ tirketıe~'ır~.etler, sigortalar ve 

bUro... ftıurakabe bürosu, ta---. ı, •e . ·ı 
l!Çı er bürosa, sa-

İktısat Vek&letinin ötedenberi mev
cut bölümlerinde yaptığı değişiklikler, 
mevcut teşkilatı madde ve ihtısas ve 
işbölümü noktasından tensik kelime

siyle ifade olunabilir. 

Umumi üyokonomik bakımından: 

Cümhuriyetin 11 inci yılı, birçok 
memleketler için devam eden iktısadi 
çöküntüye mukabil, memleketimiz için 
iktısadi kalkınmıya devam yılı olmuş-

tur. 
Esaslarını, Londra iktısat ve para 

konferansında açrkça müdafaa ettiği· 
miz harici ticaret ve klirink politika
mız, bu yıl içinde semeresini vermittir. 

Yetiştiricilerimiz, klirinlr anlqma
Jarı sayesinde mahsullerini kolayca ve 
mühim bir kımıı itibariyle dünya piya
saları fevlcıncle 18tmıya m1"dfak el-

istoklarını bol1aştırmıştır. r -
Paramızın istikrarı: Herhangi bb 11 

halelden daima masundur. 

Ôz türkçe yazılmış olan Tilrkofis 
kısmrnda bazı kelimelerin men§ei: 

tl Y veya öy = ev, ök = para, top· 
lama, büyütme 

N om = kanun, usul 
Üyök =ev idaresi 
Üyök + o + nom = ev idaresi usu· 

lU = iktısat 

Üyökonomik == lktısadi; Uyokono-
men = iktısatçı 

Ulamak = ilave etmek 
Ornaştırmak - tavzif etmek 
Yöş ..,.. mal, değiş = mtthadele 

yöşdeğişi = takas 
Bun = ihtiyaç, "tanrı darda bunda 

koymasın,. bunalmak 
Budun üyöğü koruıunası - milli 

iktısadın korunması. 

Beş senelik sanayi 
programının tathi · 

kabndan: 
1.- Cam fabrikası 

Ehemmi yeti : Türkiyenfn normal 

senelerde cam ve 'işe istihlaki takri

ben 10.000 tondur. Bu miktarı temin i

çin harice verilen para iki milyon li
raya yakın bir yek&n tutar. 

Cam fabrikası kurmak için memle

ketimizde muhtelif tarihlerde teşebbüs
ler vaki olmuş ve bazı fabrikalar da ku

rulmuş ise de, modem teknik icabatına 

riayet olunmadığından veya sermaye

sizlik yüzünden payidar olamamıştır. 

Paşabahçede kurulmakta olan cam ve 

şişe fabrikasının ilk özünii teşkil eden 

kum Çatalca kazasında Podima'da en 

iyi evsafta bulunmuştur. Bu kumla Al

manyada yapılan tahlil ve tecrübeler 

çok eyi neticeler vermiş, bununla her 

türlü cam ha ta kristal yapılabileceği 

görülmüştür. K c-za cam sanayiinin ip

tidai maddesinden sayılan saf kireç ta
şı memlekette çok vard ır. Camcılıkta 

kullanılan soda, ve sülfat ülkemizde 
henüz yapılmadığından dış.a.rdan geti
rilecektir. 

Büyüklüğü : Cam ve şişe fabrikası 

önce şişe, bardak vesaire gibi içi boş 

cam işlerine ehemmiyet verecek, ve 3 

bin ton yapıt kabiliyetinde bir fabrika 
ile işe başlıyacaktır. Bir iki sene son
ra da, yapılışta daha esaslı etüt ve tec
rübelere lüzum olan, pencere camı ya
pılmasına batlanacaktır. Bu fabrika
nın da yapış kapasitesi 2000 tonluk ola
caktır. 

1ııçi sayısı : Bugün açılmakta olan 
cam fabrikasında memur ve işçi olarak 
300-350 kifi çalı,acaktır. 

2 - Söml .tok 
Ehemmiyeti ; Ulkembde çok aen

gin madent mahrukat olduğu halde ev
lerde bili odun ye oc1mı ktimilrll kulla
mJmütadlr. Bundu dola)'ı l1M lsiD 

Bu yıl açılan Eskişehir §eker labrikaları. 

ammüm edememiştir. 
Memleket linitleri de çok gazlı ve 

bilhassa fazla kükürtlüdür. Bunun için 
bunların aynı vazifede istimali mümkün 
olamamaktadır. 

Memleketimizde tabii antrasit bu
hmmadığından ev mahrukatmı temin i
çin Zonguldak havzasında istihsal olu
nacak tömi koka ihtiyaç vardır. 

1 ton kokun temin ettiği hararet 
Uç ton odunun mana kudretine muadil 
olduğundan kok veya sunt antrasit ko
la.Ylıkla ev mahrubtından odunu uzak-

daha ilk teessüs senetıinde 30.000 dlSo 

nümlük bir arazide zCTiyat yapmış ' 

bin çifçi pancarcılıktan refah temin et· 

miştir. Fabrikanın inkişafı ile pancaı 

ekici adedinin 13-14 bine çıkacağı beJc. 
1enebilir. 

Şeker fabrikalan memleket toprallı 

larınm esaalı Ye f ennt bir surette ıtio 

rülmesl, tımarı noktasındaa da çok • 

bemmiyetlidir. Şimdiye kadar 18 untim 
derinliği geçmiyen toprak hafriyatı, 

pancarcıhk ıayesnide ve peyderpey 35 ı 

Veni parçalarının açılma resmi bu yıl yapılan men
sucat labrikalanmızdan Yüniş. 

Iaştırabitecektir. Sömi koklarda, kok 

kömüründen daha fazla uçucu maddeler 

"bulunduğundan yakılması daha kolay 

ve külü aha azdır. Binaenaleyh evlerde 

kullanılması kok kömüründen daha el
verişlidir. 

Memleketimizde kok sarfiyatı 1933 

senesinde 70.000 ton idi. Bir de 9.000 

ton antrasit ithalatı vardu ki, umum 

sarfiyatımız 80.000 tonu bulmakta idi. 
Dahilde gazhanelerde istihsal olunan 
kok kömürü yekQnu gene aynı senede 
45.000 tona baliğ olmuttur. 

BUyilklüğil: Ev mahrukatı için 
urfolunan kok lhtlyacmm aeneden se
neye arttıfı DUll"I ltibare alımlllf " 
.... .mUt tndr fınlllal'llllll ..... 

40 santime kadar inecektir. Bu saycdf 

şimdiye kadar istifade otunamıyan top• 

rak tabakaları da işlenmit olacak ve ve• 

rimli bir hale eokulacaktır. insan gıda• 
sının en mühimlerinden birini teşkil 
eden şekerin memlekette istihsali, refahı 

arttıracağı gibi milli kütleyi te,kil e.. 

den halkımızın kuvv t ' enmcsini ve can.o 

lanmaıını temin edecektir. 

Büyüklüğü: Turhal 9eker fabrıka• 
sı 24 saatte 1200 ton pancar i§liyecek ka 

biliyette imal olumn111 ve aenede 150 -

ı 70 bin ton panar lfliyerek 20-.. 3 hin 

toa ,eker çıkan1rilecelrtir. 

lgi •:JIU : l"M>rikada ıso ._ 
~----....-a,sr. 
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Bir yıllık ziraat faaliyetimizin verimi nedir? 
Çekirge mücadelesi: 
Memleketimizin hir kııırm ..,·ilayetle

rini tehdit eden çekirgelerle yapılan 

devamlı ve muntazam müca<lefo saye
sinde cenup vilayetlerimiz tamamen 
çekirgeden kurtarılmış ve önümüzdeki 
sene için tehlike bertaraf edilmiştir. 
Bu sene zarfında 207 hektar çekirgeli 
arazi kışın sürülmek suretiyle temiz -
lenmiş ve ilkbaharda inficar eden sür· 
lelerden 49908 kilosu mücadele ne
ticesinde itlaf olunmuştur. 

Fare mücadelesi: 
Son sene zarfında 25 vilayette 57 516 

hektarlık arazide fare mücadelesi ya
pılmış ve bu saha hemen l:!i•nilen te • 
mizlenerek bu zararlı hay vırn~acm ze • 
riyata ziyan yapmasına 11ey.fan .ıe •il

memiştir. 

Muzır hayvan mücadelesi: 
Yaban domuzlarının fazla kesafet 

gösterdikleri vilayetlerde teşkilat ya
pılarak muzır hayvan mücadelesi icra 
olunmuş 53796 domuzla 68958 adet sair 
muzır hayvan ve 238501 adet de muzır 
kuş itlaf edilmiştir. Aynı zamanda bu 
mücadeleyi teşvik için avlanan domuz
ların et ve derilerine avcıların menfa
atine olarak dahilden ve hari~ten müş
teri tedarikine çalışılmaktadır. Bu se
.. de domuzların bulunduğu vilayet· 
lerde daha vasi ve şümullü bir şekilde 
mücadele yapılacaktır. Bunun için iy
cap eden t edbirler alınmıştır. 

lponomot mücadelesi: 
Birçok meyva ağaçlarının yaprak

larını yemek suretiyle meyvalarının 

dökülmesine, binnetiyce alaçların ku
,,.,. ,~ma sebep olan ve ipnomot namı 
.,,.,... ,.ı:.ıı &ğ böcekleriyle mücadele ya -
c . :- ır ··~ ':"'man 737462 ağaç ilaçlan-

rrı ,, .. r.. 
f!.n?ukapsa mücadelesi: 
İhraç elmalarımızın içerisini delip 

bozmak suretiyle piyasadaki revacının 
azalmasına sebebiyet veren karpukapsa 
namndaki Elma iç kurtlarının imhası 

ziraat noktai nazarından, ahvali havai· 
ye tarassudatını temin etmiş, Tavuk· 
çuluk enstitüsü memleket tavukçuluğu
nun terakki ve inkişafı için me9aisine 
devam eyliyerek bir çok damızlık ho
roz, tavuk, piliç ve yumurta dağıtmış

tır. 

Bursa• ipek böcekçiliği enstitüsü 
taraıından ipekçilikle iştigal eden me
natıktaki müstahsillere meccanen 750 
kutu ipek böceği tohumu tevzi edil· 
miştir. 

Ziraat ta~ra teşkilatı 

Geçen seneki ziraat memur ve mil
dürleri kadro!!una bu sene 17 ziraat 
mıntaka mütehassıslığı kadrosu ilave 
edilmiş ve bu mütehassıslıklara Avru
pada tahsillerini bitirerek vatana av
det eylemiş bulunan ziraat mütehassıs
ları ve bazı ziraat müdürleri tayin edil
mişlerdir. 

Zirai kurslar: 
Te~kilatımızda müstahdem fen me

murlarımızın yeni bilgilerle teçhizi 
maksadiyle ilkbaharda İzmirde Borno
va ziraat mektebinde bir kurs açılmıt 
ve bu kursa ı2 müdür ve memur iştirak 
etmiştir. 

Kursu yüksek ziraat enstitüsü pro· 
fesörleri idare eylemiştir. Bu gibi 
kurslardan memurlarımız çok fayda 
gördüklerinden bu sene Ankarada yük
-; ~k Ziraat Enstitüsünde bir kurs açı· 
lacaktır. Hazırlıklarına başlanılmıştır. 

Aynı zamanda teşkilatımızda müs. 
tahdem memurlarımızın zirai bilgileri
ni genişletmek üzere Yüksek Ziraat 
Enstitüsünde münferiden staj görmele
ri teşkilatımızı yenileştirmek ve me
murlanmm yeni bilgilerle teçhiz et
mek bakımından çok mühim görülmüş 
ve bunun tatbikine başlanmıştır. 

Tohumluk işleri 
Tohumlukları seçip temizlemek mak

sadiyle geçen sene Eskişehir, Afyon, 
Ankara, Silifke, Yeşilköy ve Yalova 
mıntakalarında açılan tokum temizle -

~-nnnı .. ı 1 --- nn -
~~.,. ~~· 1 

ıH .. 
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Umumi ziraat mütehassıslarımızı yetiştirmeğe azimle atılmış olan 
Yüksek Ziraat Enstitülerimizin başlıca binası. 

1çin geçen sene olduğu gibi bu sene de 
elma mıntakalarında mücadele yapıl

mış ve bu mücadelede 309184 adet el· 
ma ağacı ilaçlanmışt.r. Bu suretle el
ma mahsulünün yüzde 85 i kurtsuz ola
rak elde edilmiştir. 

Fndıklarrn iymarı mücadelesi: 
Fındık mıntakalarında fmdıkları-

mızın iymarlan mücadel~ine girişil

miş, bu meyanda 32348 hektar fındık
lık iymar edilmiştir. 

Zeytin sineği mücadelesi: 
Taneleri delmek ve çürütmek sure

tiyle zeytinlerde tahribat yapan bu si
nekle bazı mıntakalarda mücadele ya
pılmaktadır. Şimdiye kadar 453250 a
ğaç ilaçlanmıştır. 

Divasbis müCJ1delesl: 
İstanbul ve Bursa dut ağaçlarına 

musallat olan bu haşere ile de mücade
le yapılmaktadır. Şimdiye kadar 335919 
ağaç ilaçlanmıştır. 

Mektepler 
934 senesi zarfında mevcut ziraat ve 

böcekçilik mektepleri mevcut program 
lara tevfikan me$ailerine devam etmiş
lerdir. 

Bu mekteplerden Bursa ziraat mektebi 
934 senesi 18, İstanbul ziraat mektebi 
18, İzmir ziraat mektebi 22, Adana zi
raat mektebi 18, Bursa böcckçilik mek
tebi 15, Edirne böcekçilik mektebi 10, 
Diyarbekir böcekçilik mektebi 17, Er
zincan böcekçilik mektebi 1 O mezun 
vermişlerdir. 

M olo ' i leketin 

me istasyonlarında bu sene iki milyon 
kilodan fazla tohum temizlenip seçil· 
miştir. Bundan başka faaliyet mevsimi 
olmıyan aylarda makinelerin bir kısmı 
boş bırakılmamış ve köylünün Ziraat 
Bankasına borcuna mukabil verdiği za
hireden 400000 kilosu temizlenerek 
köylü lehine fiat farkı temin edilmiştir. 

Mühim ihracat maddelerimizden o
lan biracılık arpasının temizlenerek 
kıymetlendirilmesi ve ihracının tezyi
dini teminen "Pneumatique,, tertibati
le tohumun sikleti izafisine göre ayı
ran elektör makinelerinin mübayaasiyle 
önümüzdeki seneler zarfında başlıca ar
pa istihsalatı yapan mıntakalarda faa
liyete sevki teemmül edilmiş ve bu 
maksatla bu sene Eski~ehir, Kütahya, 
Afyon ve Manisa· vilayetlerinde lazım 
gelen tetkikatın icrasına iptidar olun
muştur. 

Son biı "':arfmda pamuk 
yetiştirn cvzuu üzerinde 

} apıfan işler 
Adana mrntakasr: 
Evelce yapılan tecrübeler netiyce -

sinde Adana İktısadi mıntakası için en 
uygun olduğu anlaşılan 30-31 mili
metre uzunluğundaki yüksek evsaflı 

pamktan bu sene (650) hektarlık üret
me yapılmış ve bundan takriben (125) 
bin kilo safi pamuk ve (200,000) kilo 
tohumluk elde olunmuştur. Bu tohum
luk önümüzdeki seneden itibaren çift
çilere dağıtılmağa başlanacak ve bu-
n 4 • ekile · 

tir. Adana tohum üretme çifliği teş

kilatı yenileştirilmit ve genişletilrni' • 
tir. Çiftli~in bUtçeye yük olmadan ça
Iı,abilmesi için buraya (25,000) liralık 

mUtedıa.vil sermaye verilmiştir. 
Ege mrntakası: 
Bu mmtakanın pamuk tohumlarının 

ıslahı ve üretilm~i için Nazilli'de bir 
pamuk üretme çiftliği kurulmuttur. 
Mezkur çiftliğin müdüriyet binası. li· 
boratuvarı, ahır ve hangar inşa.atı ik -

Ankaramıida yapılan büyük 
buğday silosu. 

mal edilmiştir. Ege mıntakası için yük· 
sek vasıflı bir tohumluk intihabı için 
iki yıldır yapılmakta olan denemele
rin netiycesinden seçilecek pamuk çe -
şidinin üretilmesi için hazırlıklara baş
lanılmıştır. 

Sakarya vadisi: 

Eski senelerin denemeleri netiyce
sinde bu vadi için yüksek vasıflı ve 
yüksek verimli pamuk çeıidi seçilmit 
ve bu sene bunun tohumlufundan iki 
bin kilosu ana yurdundan celbedilerek 
mahalli çiftçilere dağıtılmıştır. Teneb
büt devresinde tarlalar tetkikten geçi
rikrek fena vasıflı nebatlar yok edil· 
miştir. B yıl bu mmtakada 30 bin ki
loyu mütecaviz çekirdekli pamuk elde 
olunmuştur. Tohumlukların yerli pa. 
muk çeşitleriyle karışmamasını temin 
için bu kütleler vekaletimizin çırçırha· 
nesinden geçirilecektir. Bu işi temin 
için Sakarya vadisinde Mayıslar kö
yünde bir çırçırhane satın alrnmıttır. 

Gelecek yıl takriben 400 hektardan el· 
de olunacak çekirdekli pamuklar çek
mek için muktazi çırçır makine presle
rinin siparişi verilmiştir. 

Muhtelif mıntakalardaki faaliyet: 

zi etmekte bulunmuştur. Bu istasyo· 
nun geçen seneki tohum istihsali ye • 
kOnu 45 bin kilo kadardır. Bu istasyo· 
nun yetiştirdiği tohumların bilhassa 
Trakyada geniş mikyasta ektirilmesi 
için esaslı tedbirler alınmış ve işe baş
lanmıştır. Bu suretle Trakya tohumlu
luğunun tamamen değiştirilmesi kısa 

bir zamanda imkan dahiline girecektir. 
İstasyon mutat tecrübelerine de de

vam etmiş ve yeni yeni mevzuları pro
gramına ilave eylemiştir. Aynr zaman
da Karadeniz mmtakasında da bu istas
yona bağlı olmak üzc·re bir ıslah şube
si tesis edilmiş ve işe başlanılmıştır. 

Eskişehir ıslah istasyonu: 
Bu istasyon esas i~tasyon arazisinde 

son sene zarfında 55000 kilo buğday, 
11000 kilo arpa, 2000 kilo yulaf, 4500 
kilo aspir ve 1500 kilo şeker pancarı 

ve saire olmak üzere cema.n 75000 kilo 
tohum istihsal etmiştir. Bu miktardan 
müessese için lüzum olan takriben 10 
bin kilosu ayrılarak tohumluğa tahsis 
edilecek ve mütebaki 65000 kilosu çift-
çilere dağıtılmış bulunacaktır. ı 

İstanyon geçen sene Çifteler çift
liğinde de 1000 dönümlük bir üretme 
ziraati yapmıştı. Bu sahadan da 120 
bin kilo kadar ıslah edilmiş buğday is
tihsal etmiştir. Bu yekundan 95 bin kilo 
çifçilere tevzi edilmiştir. Şu hesaba 
göre bu müessesenin bu sene çiftçiye 
dağıtacağı tohum miktarı 155 bin kilo
yu bulmuştur. 

(Bu istasyonun pamuk işlerine ait 
faaliyeti pamuk kısmında iyzah edil. 
rniftir). 

Ankara Tohum Islah istasyonu: 
Bu istasyonun bu sene ilk defa ol· 

larak muhiti çiftçilerine bin kilo buğ
day ve bin kilo arpa vermiştir. Aynı za
manda kendi vesaitiyle yapacağı teksir 
ziraati için de tohum ayırmıştır.Gelecek 
sene çiftçilere 2<> bin kilo kadar tohum 
dağıtabilecek ve kendi üretme işini da
ha ziyade genişletecektir, 

aliyeti pamuk kısmında izah edilınit 
tir). 

Bu sene zarfında bu istasyon 
hayvan yemi olarak 12000 kilo yulaf .,e 
37000 kilo arpa istihsal etmiş ve z9()00 
kilo kadar da kıprız ve mentana buğd•· 
yı elde etmiştir. Bundan başka ızoO 
kilo kadar da Resinüs tohumu yetiştir
miştir. Resinüs tecrübe ve üretmelcriı>' 
fazla ehemmiyetle çalışmaktadır. 

Dray farming tecrübe ista.syonu: 
Şimdiye kadar kendi arazisinde de' 

neme ziraatleri yapan bu istasyon bll 
sen~ Çifteler çiftliği arazisinde ıSOo ~ 
2000 dönümlük saha üzerinde ora1 
Farming usuliyle ziraat işine başl,Y•" 
rak kendi usullerinin büyük zira.at i~Je
rinde tatbik suretinin muhiti çiftçile
rine bilamel gösterecektir. 

Fidanlıklar: 

Son bir yıl zarfında 1268933 adet 
köklü ve 69.540 adet aşılı köklil Ame
rika asma çubuğu 30.000 adet dut ve 87 
bin 913 adet de narenciye fidanı yetişti· 
rilmiş ve dağıtılmıştır. 

Bağcılık enstitüsü: 
Tecrübe bağ1arı 58 dönüme iblağ tf 

dilmiştir. Muhtelif mıntakalardan gön• 
derilen toprakların tahlili yapılmrıtıt'• 
Buradaki tecrübelere devam oluıın>\lf 
ve şimdiye ka<tıır tecrübe edilmemiş 8 
nevi mukavim amerikan çubuklariyl• 
bir fidanlık vücude getirilmiştir. :Müer 
sesenin su tesisatı ikmal ve su ihtiyacı 
temin edilmiştir. Üzüm kurutma tecı

rübeleri yapılmıştır. 
Antalyada bir ecnebi mütehasaısınıts 

idaresi altında (sıcak iklimler nebatatı 
tecrübe tarlası) kurulmu~tur. Miltehal' 
aıs burada bilhassa memleket iktısadı 
bakımından çok mühim olan çay, kalı" 
ve, muz ve jüt ziraatinin Tiirkiye'de ya

yılması ve ıslahı için lazım gelen feJ1" 

nt tecrübeleri yapacak ve bu suretle 
her sene bu emtianm aatrn alrnınuı içill 
dıtuıya verilen paranın bebcmcb'1' 

Pamuk yetiştirme bakımından ehemmi
yetli görülen El aziz ve Malatya vila. 
yetlerinde dahi bu sene muhtelif yük
sek vasıflı pamuk çeşitlerinin ekim de
nemeleri yapılmıştır. Ahnacak netiy
celere iöre bu havalide de yüksek ve -
rimli pamuk çeşitlerinin ekimini yap
tırabilecektir. 

Yüksek Ziraat Enstitü Terimizin bir başka parçası 

Ycşilköy Tohum ıslahı istasyonu: 
Bu istasyon son sene zarfında 26 

bin kilo arpa, 16 bin kilo yulaf, 19 bin 
kilo sert buğday, 14000 kilo yumuşak 
buğday ki ceman 75000 kilo ıslah edil
miş tohum istihsal etmiş ve bunun 9 
bin kilosunu müessese için tohumluk l 
ayırarak mütebaki 66000 kilosnu İstan
bul havalisine ve Trakya muhitine tev-

Adapazarı tohum ıslah istasyonu: 

Bu istasyon bu sene 8000 kilo kadar 

mentana buğdayı istihsal etmiş ve kıs

men çiftçilere dağıtmıştır. Gelecek se
ne için bu buğdaydan geniş mikyasta 

çoğaltacaktır. Henüz hasadiyle iştigal 

olunan patatesten 17000 kilo ve mısır
dan 32000 kilo tohumluk elde edilebi
lecektir. Patates bu sene munhasıran 

müessese tohumluğu olarak istimal edi 
lecek ve mısırın 30 bin kilosu çiftçilere 
dağıtılacaktır. 

Adana tohum ıslah istasyonu: 
(İstasyonun pamuk hakkındaki h 

Türk ziraat sanayiinin yeni ve ço~ değerli bir eseci: 

memleket dahilide kalmasının teminin• 
uğraşılacaktır. 

Zirai neşriyatı 
Zirai neşriyatm ehemmıyetını taıc· 

dir eden Ziraat Vekaleti mesleki 'tfle"° 
zu üzerine faydalı yazılar yazan ıneıır' 
lekette münteşir müteaddit gazete ~· 
mecmualara ve mesleki cemiyetler• 
maddi, manevi yardımlarda bulundui• 
gibi ziraat, baytar, orman umum müdiİt' 
lüklerinin muhtelif seksiyonları tar" 

·ı fından satrn ahnma1arına ve abone ed1 

melerine lUzum hasıl olan muhtelif Jcİ· 
tap, ansiklopedi ve mecmualar satın ' 
. ·nmış ve aboneler temin edilmiştir. 

Hariçte hususi eşhas tarafından faf 
dalı, zirai muhteviyatla kitap ve b~~ 
·· h l' d · ı:n1~ şur a ın e neşredılen eserlerden 

tarı kafi nüsha satın alınarak zirrat rrı~ 
murlarına ve riflik sahiplerine ve 5'

1 

:ı 1 ıı. 
alakadarlara meccanen tevzlatta b\J 
nulmuştur. 

Diğer taraftan Vekalet mütehıısS'~ 
ları tarafından vücuda getirilen (?le} 

•-ıer ' batat solgunlukları hakkında tetkiııo 

(Prthetria böceği hakkında), (ınerf11~ 
ketin muhtelif buğdayları), (Ası11alll0' 
da Mildiyo hastalığı), (ciçek biY0~, 
jisi), (Tohum kontrolu metotları). ( ıı 
meli ve hususi peynircilik), (Pire ~~ 
ziraati ve muzır böcekl er mücadele

51 
, 

deki kullanılan şe kli), ( Asri tavıııcç"A 
ar••· 

luk) ve saire gibi onu mütecaviz 6.5 ~ 
d'lffl' gelen seneler içinde tab ve neşre 1 ' 

üzere telif hakları Vekalet namın• 
tın alınmıştır. Oç umum mUdür•Uk 
rafı dan daima tcrcilmclcrine 1 
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o b·rinci cumhuriyet yılında 
c~. maliyemiz nasıl çalıştı? 

Sıhhat teşkilatın ız 

bir yılda ne yaptı ? • 
teni b' urıyet; devri, maliye i~lerinde mamcn tutarak yürümektedir. Hükü t ·ı ır görüş f me ı mı 1t para kıymetinin mu· 
hr. Ilevlet m 1~e ~a~iyet tarzı açmış· Türkiye, yeni bir iktısadt hayat U- bafaza ve idamesinde ne derece kıskanç 
11\diyatile 5.h a ~r.esınını cemiyet iktı- zerindedir. Zirai Türkiye, zirai-sınat ve itinalı ise, halkm bankalara otan mev-
ltıali 

1 
en ı olarak yürümesi ve bir iktısat devresine giriyor. Basit ik- duatınrn korunması noktasında da aynı 

· §le re · . d ıcaPlarına :. cemıyet ıktrsadiyatının tısadiyatımız, muhtelit bir iktrsat re- erecede müteyakkızdır. Mevduatı ko-
tüllıh • gore elestikiyet verilmesi, jimiT"e girmektedir. Vaktile zirai mah- ruma kanunu ve bunun tatbikatı bu hu-
l'lkt ~ıyet devrinin en bariz mali ka- sula• ,.e iptidat maddeler ihraç edip, susta kafi teminattır. Maliye Vekalctı·-

h erıni te k·1 e~ap . . ş 1 eyler. Maliye artık bir m;·.-.ı:..ıl maddeler ithal eyliyen memle- ne merbut bankalar mürakiplcri, banka-
ınusbet1~1. telakki edilemez. Maliye, en ke· :mız, bugün kendi zirai ve hayvani tarda muntazaman tetkik ve teftişte bu-
liye 

1 
hır politika işidir. Sağlam ma- maddelerini imal ettiği gibi, büyük sa- lunarak, halk mevduatmrn hüsnü muha-

~fune~ ~adıkç~a, saf lam vedcvamlı hü- nayie muhtaç olan bir kısım mamul faza edilip edilmediğini, bu mevduatın 
lağlanı ~rınaga imkan olmadığı gibi, maddeleri de ya imal etmeğe başlamış alakadarları tarafından talebi vukuunda 
ı:,,,,,,. hır hükümct tesis edilmiş bu· veya imal etmek üme te,tibat alm•ş tediyeye idili karş•hğm bankalann kasa'. 
ctıdc dıkça da, sağlam bir maliye vü- bulunmaktadır. B·· vaziyette Türkiye•- la:_ında 1:"ahfu2: tutulup tutulmadığını 
de y getirilemez. Cümhuriyet devrin- nin iktıs .. di çehresinin görünüşü, bu ~utemadı surette kontrol ile mükellef-

erleşen bu k .. h . t• tırler. Ahiren mevduat k k oıı b' . anaat, cum urıye ın memlekette vergi sisteminin, çok esas- ı oruma anu-
ltina1~~nci yılında da, aynı dikkat ve lı ve derin bir tahavvülün mebdei ola- nunda yapılan bir tadil ile, bankaların 
l'a§at ~ e tatbikat sahasında yaşamış ve rak ele alınmak doğru olur. kasalarında gayrı müteharrik bir halde 

"-~ rnış bulunmaktadır. t~tulan karşılıklara bir scyyaliyet temi-
~Un Vergi sistemimiz, cümhuriyetin da- nı ve t d ··ıd karııı Ya iktısadi buhranının temadisi e avu eki para hacmini daralt-
ırtsınd ha ilk günündenberi, memlekeain iktı- mam<ık mül5h · dct"rı· a, dahili zirai ve iptidai mad- A • • azasile, bankaların, Maliye .. ,_ sadi hayatına uyduğu gibi, bundan Vekıılotının ·· ıtııı,.ı. •uYmetlendirme ve harict ticaret • nıusaadesiyle, karşılık nakit 
""'ede sonra da o hayata ayak uydurma.k yerme faiz getiren menkul kı ti .. ıtıeı •. 

1 

tıaıneleri ve klcrlng itilafna- . • yme er mu Anka 'd k• İ Hl h .. rı c har· i . mecburiyetindedir. VCTgi ssitemimizin b.ayaa edebılmelerine salahı.yet verı·ımı'ş- ra a ı umum ı zıssıh a Enstitülerinin görünüc:ü. ı;_ ıc ticareti tahrik ve tan- ~ --.q tedb· kuvvetli bima..,_i altında taazzuv e- tır. Bu tedbir ile h b k 1933 t T-nndcn 193 .. B T · f\._ ırleri alınması yolundaki yeni J -- • cm an alann arzu- • • -r- • "T • eşnn heleri ilave edihniı ve buraları mücadele 
-ııı.-...11 r . . den sınat hayat için yapılmakta olan lan yerme getirilmı·ş h d d sonuna kadar 16 beledi ta f d · -u e1ım 1 k · · d em e mev uat ye ra m an ıç- altına alınmıştır. 

ltrıif 'k ' mem e etımız e de pelc vergi fedak!rhğına, eskisi kadar ihti- s~hiplerinc yeni bir ~en!aat temini im- me suyu gctirilmeğe teıebbüs edilmi§ ve 
ıtıiı bu~ı yasta tatbikat sahasına gir- yaç kalmamrştır. Gümrüklerden ve va- kanları elde edilmiş bul bunların projeleri vekalet tarafından 

Ankara Nümune Hastahane inin, 
bıldır, cümhuriyetin onuncu yıl dönü
münde açılan İsmetpa~ Pavyonu, bu yıl 1PU4aı un~yor •• B~ rejim ile <ini ve ,.,..,. vergilerimizden kaybc<lHen va- Devlet lrredisi mük.:;:ı";;;~. Geniı tetkik ve tasdik olunmuıtur. Aynca 12 

dl\..ku ~ .. delerımız, korkunç bir fiat od naua programımızm tatbikatı devlet belediVf' tarafından da hususAı talimatına ~, nluğ d rı at, yerleşmiş sayılabilecek derecede J -u,,a un en kurtarıldığı gibi; ih· kredisine istinaden 1·aare ettı·rı'lm' ektedı·r. göre mezbaha tlm ka " Çtan f ı inkişafa mazhar olan sınai müeesese- yap ası rarla~tmlmış 
tj,. • az a olan mallarımıza da ha- Türk hazinesi verd· v · .. • ve 1 • kJ!' • P•Yaıal d !erden talep etmek zaman< gelmiştfr. •&• soze ve ımzasma yer"' •e ~ctçe tasvip edilen bu mcz 
diJnı .. ı-t d. ar a aatıf imkanları elde e- daima sadık bulundu vgu 'ıç·ın bedelı· muh- bahalardan bir kısmmm yapılmasına b·ır 

.. ıı; e T Geçen sene kabul aolunan istihlak ver-~ ,. .. _ ır. icaret muvazencmiz, alı- telif senelerde alınmak üzere devlete kısmının da ıslahına başlanm1'ltr, Bir 

l 
~rt tcdb. ı ı d gileri, muamele vergisinin takviyesi, 1 ·-:.-thtc • ır er e, sene en seneye ma satmak, geniş nafıa inc:aatı teklı'flerı· sene zarfında muhtelif vilayetlere men-
bır f k' f diğer bazı istihlak maddelerine konu- -.s >e nı n ışa göstermektedir. Tedi- karşısında kalınmak, günün vukuatın- sup altı ve daha çok çocuklu 123 anaya 

\._ U\'azene · 
1 

. . • lan vCTgiler, vergi sistemimizin yeni d d B · · 11· ı· "<lf~ mız norma vazıyetını mu- • an ır. u ıtıbar1a, devlet kredi~i, mazi e ışer ıra mükafat verilmiştir. Memte-
a tdiy T d. temayülünün tezahürünU ifade et- 1 kr kab k tıı a~ or. c ıye muvazenesinde ı e yas . ul etmiyecek derecede aa-g- ette bulaşık hastalıklarla mücadele sa-

t;;ır ... ükU h . mektcdir. Esa5en her memlekette, in- ı d p h d tele J arıct borçlarla eskiden am ır. ıyasada, hazine tahvilatına, pa asın a 13501 kişiye Karahumma aşısı, 
L n acnn 

1 
• • tikal devrelerinde, aynı manzara gö- at k 53231 ki • "ten·ı aye crın harıce çıkarılmak r~ Y ırma en sawlam mali işlerden bi- şıye Mcnenkokok aşısı, 11919 

1.,.,~ en .mühim temettüleri teşkil ey- zükmektc ve tee<sUs tamam olunca, ya- " olarak gösttriliyo,. kişiye Difteri aş..,, 409 çocuğa Kml a-
edır. ni zirai-sınai muhtelit iktısadiyat tam Maliye isleri arasında, maliye teski- şrsı ve muhtelif yaşlarda 600.020 kişiye 

nnt faaliyete geçince, vasıtasız ve vasıtalı latmın ye ·ı t' ·ı de ç· k 1 ~sadt çe politikamızın mali n . . .01 .eş ırı mcsi ve gençleştirilme- 1
xe aşısı yapı mıştır. Sıhhat teşki-

"'1· vas•flan devam eylemek. •ergilcr a mmdaki tevazün iade edil- •• on hın ne. ydm bariz h• diseledndcn la bm" ve mlicadele heyetledmiz madlc-
... ı:'· Bütçemiz muvazcnelidk. 

1933 
mektcdir. Biz her işimizde olduğu gibi, biri olarak ele ahnnbilfr. İstanbulda ve tiyle muhtelif vilayetlerde 149.187 fren-

'""1 •<nesinde. bütün gefü membala- kendi bünyemizin ihtiyaç gösterdiği diğer mühim vilayetlerde yapdan te ki- gilinin tedavisi yapdmışbr. Biri Anka· 
an b·ı · d. vergi istihaleterini geçirmekte bulu- !atta yu"1·sek mekte 1 ra da, digw eri Bursa'da bulunan 'ıkı' Ve-

tile ' rı ığcrini telafi etmek sure- P mezunu genç ere ı...,;, tahmin edilen varidat tamamen •· nuyoruz. Teldlmlil ve taazzuv etmekte geniş mikyasta vıızile verilmiş olduğu rem Dispanserinden başka bu sene bi' 
•<Ilı'! ve filen muvazeneli vaziyet elde olan bir hayat, tabii sey,ini ynpmakta j1ihi, vddilct merl·ez te kilatı da genç ve de Tnbzon'da verem dispanseri aç•lmq· 

1 

tnıştir n·· devam ederken, şimdiye kadar, neden diri unsurlarla a;;lamlaştmlmıştrr. Fran- tır. Bu sene verem dispanserlerinde 16 
cltettc b • utçc açıklarının, her mem- dolayı vergi sistemimiz son ş .. klini ala- sa'chn cdholunan bir ecnebi mütehassıs bin 516 hasta muayene edilmiş ve 900 

'tirde .. ir anane haline girdiği bir de-biı.,.' hutÇe tahminaum filen de tuta- mallı diye bir müliihazaya girişmekte vekfilctin mcr ·ez ve mlllhakat tcskilat vercmli tedavi altma almm•!"'· Trahom 
lçin ~ o~_rnak.. Türkiye Cümhuriyeti isabet olamaz. vbe

1
vazife taksimatı üzerinde tetkikatta mücadelesi teşkilatı vasıtasiyle 38,557 

1 

uuyük b Maliye VekSleti, maliye işleri ve u un'llaktadır. Bu kış devresinde Ma- trahomlu yeniden tespit olunmuş ve tra-
~'i:tcdi 

1
1r muvaffakiyet teşkil ey- bilhassa vergi işleri için bu sene mü- tiye VeldHctinin teskilatı ve mali islerin bomlulara 1,621,105 ilaçlama yapılmrş 

oq ı.z.. r. 934 mali senei;İ için yapı· h. b' daha düzgu··n gı·tmesi yolunda mu"'hı'm ka- ve 3,512 trahomluya go'"z amelı·yatı ya-
uutçcd · ım ır teşekkülün temelini atmrş bu-'1rı·f c ıse, milli mü'daf aa, nafıa, 1 rarların alınacagvı anlacılmal-+adır. pılmıctır. 

t •c h unmaktadır. Bir tetkik bürosu vlicude Y " :. '.?\ Yiikse eı hat işleri gibi, mcmleke· getirilmiştir. Bu büro iki ecnebi mü- Şimdiye kadar maliye işlerinin, dev- Memleketimizde gene bu sene ı 14 
1ıği hı' k menfaatlerinin istilzam et- t ha letçilik prensipleri dahilinde, memleke- milyon 386 bin 636 metre mik'abr g"o"l 
...._ Ztnetl e ssısın da iştiraki1c vergi ııistcmi-''ll•1- ere, evclki seneler tahsisa- · tin yeniden kurulusunda ....... gen·ış b'ır ve bataklık sahası kurutulmuc:tur. Bu lı....._ "<ltı f;a ı mız üzerinde acil ve devamlt tedbirleri ...... :ıı ~· · a tahsisat ayrılmasına c- • surette hareketli bir manzara !!Österdigvi kurutma işi için 114,229 metre uzunlu-
,1 ıyet v .

1 
. • tayın ve tesbit eylemekle meşgul bu- ., 4 lh .. _ erı mıştır. 1934 mali sene· 

1 
muhakk ktır. Yapılmış ve yapılacak 1·ş- ğıında kanal a'"ılmıcıtır. Bütün sıtma 

---ra( b unmaktadrr. Gündelik tedbir almak :s :.-

meliyathane ve rontken daireleri, b:ık· 
tcriyoloji, kimya ve marar:i teşrih lab~ 
ratuvarlarr, hydrotErapi ve mekanotera
pi ubclcri, dahili, cerrahi, kadın ve ço
cuk servisleri ile tamamen faaliyete ~e· 
tirilmiş ve hastahanenin kadrosu (60) 
yatak artırılarak (400) yatağa cıkanl• 
mıştır. (Geçen sene 340 yatak idi). 

Haydarpap'da ~ tıp fakültesi se
ririyatlannda mevcut binalar ıdrnilen 
tamir edilmek ve içcrkrinde bir taktın 
tadiller yapılmak suretiyle bütün tıbbt 
şubeleri ve laboratuvarları cami olarali 
( Haydarpa ada Nümune Hastahanesi )' 
adiyle şimdilik (250) yataklı olmak ve 
ileride tevsi edilmek Uzere yeniden bit 
hastahane kurulmağa başlanmı tır. 

Sıvas Nümune Hastahantsinin ame• 
liyathane dairesi ıslah cd ııiş, (kadrosu 
(20) yatak artırılarak (110) yatağa çı• 
kanlımştır. Erzurum nümune hastanesi• 
nin ameliya dairesi ıslah edilmiş, kadros\ 
15 yatak artmlarak 90 yatağa çıkarılmış 
tır. Bu veçhile nümune hastahanelerinin 
yatak sayısı bu yıl (345) yatak artırıla• 
rak (955)e çıkarılmıştır. 

İstanbul Emrazı Akliye ve Asabiy-6 
hastahanesinin yeniden yaptırılan büyüli 
(Adli Pavyon)unun inşa ve tesisatı ik .. 
mal edilmiş ve (Cüzamlılar Pavyonu)' 
nun inşası bitirilmek üzere bulunmuş ve 
mevcut diğer pavyonlarının bazı noks-ın .. 
lan tamamlanmıştır. Kadrosu (380) ya .. 
tak artmlarak (1800) yatağa çıkanlm~ C\ıt fı. h Utçeıinin, memlekette mev-

1 
lerin, ileride başarılacak işlere güzel bir mücadele mıntakalarında 1,802,531 kici 

l ,. ay usu üne artık nihayet verilmiş demek- b :ıı ! t:.ı..... atını canlandıracak ve yeni • aşlangıç olduğunu ve daha faal ve can- muayene edilmiş ve 62.017 sıtmalınrn te-
~~~ t~ 1 ~.Y:.h1 ,__ 

1 
açacak tahsisatı bilhassa p 1 bir devreye girmek lüzum ve ihtiya- davisi yapılmıştır. Bu sene yapılan sıt- tır • 

..,. -.a aramızın fiili istikrarı noktasınd;;ın . tllitı:•-rı Y1ttır. Bu seneye ait tahsilat . . •mda bulunduğumuzu bugün tamamen ma ku'6una 50 tabip iıtfr!k eylemiştir. Man;sa Em'"' Akliye ve A>abiy• 
L.. -.. a vazıyetimiz ıtormaldir. Harict tediyatı- 1 ~a rı da en so · d·t an amıı:: bulunuyoruz. Bu hat, gelecek Bu sene yeniden sıtma mıntakalarma hastahanesinin kadrosu (15) yatak artr• 

"'-.' enne gike muhammenah ta- •çm en hüvü' bir ümit ve kuvvet mem- Scyhan'da Koran, Kocaeli'nde Kar.ıea· nluak (110) ratoğa e<kantnuştır. tist"kt . ' n ayın ne§re ı en mızı, mümkün olduğu kadar, kriling mu • • 

t

. ~ ameleleri ile kapatmak-ta bulunuyoruz. baını teşkı·l eder. E'--ı·z Emrazı Aklı'ye ve Asabiye ~ite . ~~::~~~~~~~~:=~:=~~~~=:~~~..,.,,.,,,~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----~~~--~~~~s=u~v~e~B::a:lı:lres.::i~r~'i:n~E:d:r~em:::i:t-~B:u:·r~h:a:nı:·y:e:.::u-~~===:::ıcu::::::~==~~~==~~~~~ 
a· rııen v n .. mi ve derhal meriycte irsali ile neti• 

celendi. 

Mektebe dahil olanlar, bund."1n sonra, 
meslek derslerine ve meslek dilekleri• 
ne esas olan ilk iki senelik ders kısım .. 

ıt bı.ııu e nıuteraklt,i memleketlere fında damızlığa yaramıyan 20,000 ba111 
ter .. nan zirat ka . ıs tuı:ncıc i nunlar ve neşrıyatın hayvan idiç edilmiştir. 
~leriyı r ve beynelmilel ilim mües- Memleket atlarının ıslahı maksa-
t:ııııııabc e sıkı bir surette temas ve diyle ııfat istasyonlarına sevkedilen 
h reler t . fjay .. emın cdilmiftir. aygırların yetiftirici elindeki kısrak-
~l tarı ,_.e Z k İ lara 18,137 sıfat yapılmıştır. 

iidi.iı-]· ootc ni şleri Umum YetiştiriciJiğin yakından teşviki 
litıci .. tiğünün 933-934 Onbi- maksadiyle Bursa; İstanbul, Trakya, 

eunıburiyet senesi zarlın- İzmir, Ankara, Sıvas, Uzunyayla, 

•· Orı bi..: d? yaptığı i ler: Kars, Erzurum, Diyarbekir, Eskişehir, 
~ltrı· ·•ntı cümh . Adana vilayetlerinde açrlan sergilere 
t ı lllcsa· i unyet senesi Zoe> ilaveten Samsun, Balıkesir, Urfa vila-
r-e.Çtni§tir ~ için normal bir cekilde ~ıft • uu s yetlcrinde sergiler a'"ılmıştır. 
.... eler t..>- sene zarfında memleket 

3 

"'?\ı • ~ony Bu sene zarfında tahsisat darlığına 
~in n f'aaliyetea ;:çt~~k~r0.':8 hSrala- rağmen Karacabey ve Çifteler harala-
t:ıı ç duYtn ıgını gormekle se- rında iki bü·..r.ı. Itgı ahırı İnanlı inek-
cnıı k uştur G b y..-~l e ette M ·. ene u sene içinde hanesinde yem ambarı, Uzunyayla ay-

ı ı§nıaıt . . cr:ınosçuluk sahasında gır deposunda aygır tavlası inşası ve 
anttı ıçın lit dllğ ıştır. liar zımgelen plinlar hazır- Sultansuyu harasnırn yanmış olan tav-
ıtın u ;>ilJtsck alarrmızın muhtaç bulun 1tı ve binalarının tamiri imkSn dahili-

~5 tetllini rna~vsar:aki arap damızlıkları 
t., lldcrilcn b sadıyle Suriye ve Irak'a 
~fta 8 b eyet marifetiyle yüksek 

•ar aş saf ç·r arap a arap kısrağı ile 14 baş 
ı tcı Ygırı satı taı er, Çu,_ n alınmış Karacabey 
ilrın~ tı:ıtrcva ' Ptt· ·oq f!Önd . ve Sultansuyu ha-

l ı dah· erılrn· · ! iltın ıJindelı:' ıştır. stanbul vila-
~~ l> ısıah1 rn 1 boz ırka mensup sığır
lerc lt"ne bo:ksadiylc Plevneden 32 

C dağıtılrn gası satın alınarak köy
'l'l cııe b ıştır. 

ı ayet] u müddet 
ll'ıışt er <ıah·l· zarfnda muhtelif 
d ır 92 ı ınde 12 CIJ;ı._ . .' 8 sene.,• O boğa dağıtıl-
1 ... Cd'! .. ındenb · c d ı en d erı muntazaman 

e,,~ eneme . 1 • ettiril . ış erı hassasiyet-
ınış ve bu müddet zar-

ne girmiştir..., 
Atlı Spor Kulübü ile Tiftik Cemi-

yetinin inkişafı için maddi ve manevi 

yardımlar yapılmıştr. 1 

Salmn hnyyan hnstabklar.ı 
A) Hudut ve sahiller baytari zabıtası: 
1 - l zmir Hıfzıssıhha Laboratuva-

rı faaliyete geçirildi. 
2 - 'Ost..üdar'da yaptırılacak mua-

yene mevkii ile İzmir, Antalya ve Mer
sin ve Trabzon'da inc:a ettirilecek ta
• .,f'ı· lıane yerleri kısmen paralı ve 
l:ısmen parasız olarak temin edilir. 

3 - Antalya Tahaffuzhanesinin su 
isale iı;leri ile Kmlçakçak tahaffuzha

nesi inşaatı başladL 

4 - Manlkara köprüsü tabaffuzhane
sine muktazi para da mahalline gön
derildi. 

5 - Bulgarlarla yapılan baytari mu 
kavele kanunlaştırıldı. 

6 - Suriye hududuna ve Halep pa
zariyle İskenderun limanına müntehi 
hayvan harekatının ana hatları tcsbit 
edildi. 

B) Memleket dahili hayvan hare
ketleri: 

l - Salgınlara karşı tahaffuzi ted
birlerin esasını teşkil eden ve tetki
katı 933 başında yapılmış olan Ankara, 
Konya, Afyonkarahisar, Kütahya, Ma
nisa, Denizli, Aydın ve Balıkesir vila
yetlerinden müteşekkil İzmir mıntaka
sı ve hintcrlandr hayvan hareketleri 
ta1imatnamesi neşir ve mcriyete isal 
edildi. 

2 - Aynr icaplara istinat eden ve 
tetkikatı ikmal edilen Afyon, Ankara, 
Balıkesir, Bursa, Bilecik, Bolu, Ça
nakkale, Çorum, Eskişehir, 1stunbul, 
Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, 
Kütahya, Niğde, Yozgat Vilayetlerin
de miltcşekkil İstanbul, urı:a, Balıke

sir ve nnakkale mıntakası ve hinterlan
dı hayvan hareketleri talimatnamesi de 
neşir ve meriyete isal edildi. 

C) Aktif mUcadele: 
1 - Salgınların imhası için mo

dern mücadele ~istemle.rinin mcmJeke-
tin icaplarına tevfikini istihdaf eden 
inkitasız tetkiklerden ruama ait olanı, 
ruam mücadele talimatnamesinin tanzi-

Nisanda 11 vilayette ana sondajlan 
yapılan bu mücadele teşrinievelin bi
rinde bütün Türkiyeye teşmil edildi. 

2 - Kanuna dahil diğer hastalıkla.-
ra karşr yapılan mücadelelerin daha eyi 
neticeler verebilmesi için daha mües
sir ve daha pratik qı ve scromlar elde 
edilmesine matuf müessese mesaileri
nin inkişafına ve teşhis vasrtalarmdan 
mallein'in tablet halinde imaline ve 
çiçeğe karşı daha fennt vasıtaların elde 
edilmesine muvaffakiyct hasıl oldu. 
Pratikte memnuniyetle karşılanan sc
romlu çiçek ve dalak aşılarmnı tatbi
kat sahaları genişletildiği gibi biyolo
jik mücadele vasıtası itibarile en ~ciz 
vaziyette kaldığımrz keçi pastörellozu 
Uzerinde yapılan tetkikler muvaffaki
yet Ie neticelendi. Önümüzdeki sene 
içinde memleket ve meslekle beraber 
bütün dünya huzuruna büyük müjde 
ile çıkacağız. 

Ciimhuriyetio onhirinci yılında-
1 i ormancılık icraatı hulasn ı 

Cümhuriyetin on birinci yılma gi
ren ormancılık faaliyetini; ilmr ve ida
ri olarak iki cephe üzerinde görebiliriz: 

Ormanlarımızın ihtiyacı nazarisi 
mevzuuna mesnet teşkil eden yüksek 
orman mektebinin ders ~eneleri üçten 
dörde çıkarılmış ve bu mektep yüksek 
ziraat enstitUlerine bağlanarak orman 
fakültesi unvan ve halini almıştır. 

larmı Ankaradaki yüksek ziraat cntrtic 
tüleri çatısı alnnda takip edecekl~dir. 

Son eneler ormancılık meslek ders
lerine de orman fakültesinden yctişcv 
cek orman mühendislerine tatbikatta 
yardrmcı hazırlıyacak iiç sene tahsil 
devreli bir de orta orman mektebi açıl'" 
mıştır. 

İdari kısım üz.erindeki mesai, bu 

son sene içinde haylı iJerlemiştir. 
Orman kanunu ~ayihast Almanya'• 

dan davet edilen Profeı;ör M. Bcmc 
hard'm da tetkikinden geçirilmiş vo 

tekemmül etmiştir. 
Muhafaza teşkilatının, ormanlarımı .. 

zın korunması için ihtiyaç gösterdiğl 
beher bin hektar için bir mubafızut 
bakımına terki işi tahakkuk safhasmdaclıf 

Ormanların ilmi ve idari bakımları. 
nerelerde, ne kıymette bulundukları~ 
nın bilinmesine bağlı iken geçen de-

irlerde ihmal görC'll bu çok mühim 
meselenin ve ormanların umumt tetki· 
katına esas olacak haritaların kısa bir 
zamanda ele alınması bir klil olarak 
göz önünde tutulmaktadır. Bundan. 
başka şimdiden Kocaeli mıntakasının 
idari orman istikşa!ı bu sene içinde ta• 
rn:ıml:ınmış ve bu vilayet ormanlarının 
teşkilatı kuvvctJcndirildiği gibi ama.. 
nejman haritalarının yapılmasına da 

başlanın ştır. 
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Maarifimiz bir Cumhuri_vet yılında neler yaptı? 
cumn11rıyctin on bi~inci yıl bay

ramı münasebetiyle, Tt:.rkiye ma
arifinin muhtelif sahalarında, ge
çen yıldanberi tahak!rnk ettiril -
miş veya tahakkuku irzar edilmiş 
olan faaliyetimiz hakkında Tür
kiye halkına malfımat \'ermek 
faydalı görülmüştür. Türkiye ma
arifinin ölen rejimden miras ola -
rak aldığı şey. ortaçağ akidelerin
den sıyrılıp kurtulamamış bir ter
biye ve tedris• ile güzel dilinin 
bünyesine U;lrr'.ıyaıı ve binaena
leyh halk ki.ıtlesine ısındırılamr -
\" .~ıl yabancı ntırfler dol•yısiyl~ va- • 

sini temine imkan verınediğini na
zarı dikkate almalıyız. 

2) Tedrisatın verimini artırmak 
ve keyfiyeti yükseltmek için tef -
tiş teşkilatı kuvvetlendirilmiştir. 
Gazi Terbiye Enstitüsünden ye -
tişmiş olan gençlerden yirmisi bu 
yıl müfettişlık kadrosuna ilave e
dildi. 

3) Köyde tahsilin kemiyetini 
artırmak hususundaki faaliyeti 
hiç bir vakit gözden uzak bulun -
durmadık; fakat keyfiyeti de ih
mal etmediğimiz için bu yıl, yer 
y~r mıntaka mektepleri tesis edil-

Ankara Ticaret mektebinde ticaretin inceliklerinin öğrenen talebe 
evlerine dağılıyor. 

zıp okumanın pek mahdut bir 
ıZÜmreye münhasır kalmış olma -
sıydı. Türkiye maarifi, on bir cüm
huriyet yılı içinde büyük önderin 
işaretiyle ortaçağ akidelerinden 
tamamiyle kurtularak yirminci as
rın istilzam ettiği laik sahaya 
girmiş ve gene en büyüğümüzün 
yarattığı yeni türk harfleri saye -
sinde okuma yazmayı elinden 
geldiği kadaı geniş bir nispette 
halk kütlesine yaymıştır. 

On yıllık maarif faaliyetinin 
hesabı. geçen yıl dönümünde neş
redilen broşürlerle verilmis oldu -
ğu için, bu on birinci yıl dönümün
de de, geçen bir yıllık maadf faa
liyetinin eserlerini ı şöylece hula
sa edebiliriz: 

llktedrisat: 
1) Bugün elimizde bulunan teş

kilat ile mümkün olduğu kadar 
~vk çocuk okutmak için tedbirler 
nimdı. Bu tedbirler sayesinde bu 
ders yılında 20 000 kadar fazla ço
cuk okutabileceğimizi anlıyoruz. 
Bu miktarı ihtiyacımıza nisbet e
dersek az buluruz, fakat mevcut 
\' •talarımızın da bundan ziyade-

miş, bir yandan da yeni bir takrm 
yatılı köy mektepleri kurulmuş -
tur. Köyde tedrisin keyfiyetini 
yükseltmek maksadite iki dersha
neli ve iki muallimli olan köy 
mekteplerinde beş sınıflı tedrisat 
yapılması hususunda da tedbirler 
alınmıştır. Bu yıl memleketin bazı 
kısımlarında bir deneyiş olmak ü -
zere yapılan bu teşkilat, ümit e
dildiği gibi, iyi netiyceler verirse, 
gelecek yıldan iytibaren artırılma
Iarma ve tensik edilmelerine çalı
şılacaktır. 

4) İlkmektep muallimlerimizin 
vazifelerindeki ehemmiyete göre 
terfih edilmeleri daima birinci de
recedeki endiyşelerimizdendir. 

Maaşların tediye vaziyeti geçen 
yıllara nisbetle çok ıslah edilmiş
tir. 

5) İlktedrisatımızın bütün mem
lekete teşmili ve hiç bir köşenin 
bu nimetten mahrum bırakılma -
masr, verimi artırmak, muallimle
rin terfihini temin etmek ve key
fiyeti yükseltmek hususunda şim
diye kadarki tecrübelerden de 
istifade edilerek, yeni bir ilktedri-

Jtnkııra lrr;r. /içesi talebesi yurttaşlık ve analık sanatını öğreniyorlar. 

hastahanesinin kadrosu (30) yatak artı
rılarak (100) yatağa çıkarılmıştır. 

Bu suretle emrazı akliye ve asabiye 
hastahanelerinin kadrosu ( 425) yatak 
ilavesiyle (2010) yatağa iblağ ohtnmuı
tur. 

İstanbul Çocuk Hastahanesinin kad
ıosu (10) yatak artırılarak (160) yata
ta çıkarılmıştır. 

Heybeliada Verem Sanatoryomunun 
reniden yaptırılan ameliyathane ve labo
ratuvar ve rontken dairelerini havi bulu
nan 3 numaralı büyük pavyonu ikmal e
dilmekte bulunmuş ve kadrosu bu yıl 
(10) yatak ilavesiyle (115) yatağa çıka· 
rılmıştır. 

Zonguldak Hastahanesinin kadraau 

il 

(10) yatak arttırılarak (60) yatağa çı
karılmıştır. 

Doğum ve çocuk bakım evlerinden 
Ankara ve Adana'dakilerin kadroları be

ter yatak artırılmış ve halen mevcut (9) 
doğum ve çocuk bakım evinin yatak sa-

yısı bu yıl 2l0) a baliğolmuştur. Bıldır 
açılan Van Doğum ve Çocuk Balrnnevi 
bu yıl faaliyete başlamış bulunmaktadrr. 

Bu veçhile vekalet hastahanelerinin 
kadrosu bu yıl (810) yatak artırılmış 

bulunmaktadır. 

Leyli Tıp Talebe Yurdunun kadrosu 
(100) talebe artırılmış ve bu yıl (157) 

talebe alınarak bugünkü talebe mevcudu 
(6SO)ye •arnuıtır. 

sat kanununun taslağı da Fırka 
grupuna takdim edilmek üzere 
hazırlanmıştır. 

6) !Iktedrisata ait bütün talim
namelerin yeni ihtiyaçlara göre. 
tadili için teşkil olunan komisyon
lar büyük bir faaliyetle çalışmak-
tadır. . 

7) Bu yrl, ilktedrisat muallim 
kadrosuna 628 genç muallim ilave 
edilmistir. Bunlar tedrisatı orta
mektep üzerine üç yıla cıkarılan, 
kültürleri ve tedris kabiliyetleri 
artırılan yeni muallim mekteple
rinin ilk mezunlarıdır. Bunlar -
dan verim iytibariyle daha ziya -
de istifade edileceğinde şüphe 
yoktur. 

Ortatedrisat: 
1) Memlekette ü1külü münev -

ver genç, hayata adam, devlete 
kültiirli.i memur, yüksek ihtisasa 
nam7.et vetiştirmek gayelerini is
tihdaf eden orta tahsile büyük bir 
ehemmiyet vermekteviz. Geçen 
ders yılı sonu imtihanlarında gös
terilen ciddiyet de bu emelden 
doğmuştur. Bu tahsilin yalnız 
keyfiyetini değ'il kemiyetini de 
nazarı dikkate almaktayız. Bu yıl 
orta mekteplerimize kabul ettiği
miz talebenin miktarı, geçen vıla 
nisbetle bes bin daha artmış, Ve
lcalet dP. halkın orta tahsile gös
terdiği bu yüksek isteği muvaffa
kiyetle karşılamıştır. 

2) Üniversitenin medeni dünya 
üniversiteleri arasında savgı de -
ğer bir yer alması. inkılabnnızın 
vücuda getiril i~i Tiirkive'nin ya -
rınki mukadderatım omuzlarına 
emniyetle yükletebileceğimi.ı g-enc 
unsurları yetistinneyi ve milli ta
rihimizin büviiklük ve vüksekliğ-i
le miitenasio bir irfan ·sevivesine 
varması icin gecen senedenberi 
baslanan c;ıhşmalara devam edil
mektedir. Burada kemiyetten zi
yade kevfivetin ehemmiyeti aşi
kardır. Devlet kadrosunun bosluk
larım kiafvetsi7. hir şekilcle doldu
racak verde kültilr ve ülkü dol
gunluklarile memleketin viiksek 
ihtivaclarmr tatmine muvaffak o
lacak ~ezivetli g-enc yetistirmek 
gayesi göz önünde hnlundurulmuş
tur. Buna hinaen lise mezuni v~t 
imtihanlarına ehemmiyet verildi
ği gibi verimi daha ziyade kıymet
lendirmek için. imtihan talimat -
namesinin tadiline lüzum görül -
müş ve hususi bir komisyon faali
yete sevkedilmiştir. 

3) Lise programlan, bir takım 
esaslı tetkikata tabi tutulmus, mil-
11 ve ilmi ihtivaclar göz önüne alı
narak programlarrn ona göre ta -
nil Ve ISJahı derdt=:St bulunmustur. 
Tekemmül ettirilecek olan pro
gramın tetkikine gelecek ders yı
hn<fo P"ecilecektir. 

4) İlkmekteplere muallim ye
tic:.tiren muallim mektenleri, ge-

Ye!li ne.!rivat. 

VARLll{ 
Varlık mecmuasının 1 teşrinisanı 

1934 tarihli 32 inci sayısı çıkmıştır. İn
tizam ve olgunlaşmasından hiç bir şey 
kaybetmeden muntazam neşriyatına de 

vam eden bu çok kıymetli sanat ve fi
kir mecmuasının son sayısı, cümhuri
yetin onbirinci yıldönUmU münasebe
tiyle Yaşar Nabi Beyin yazdığı "On
birinci Yılımız,, başlıklı musahabeyle
başlarnaktadır. Hasan Cemil Beyin 
"Gençlik Ruhu ve Gençleşme., makale
sinin sonuncu kısmı, Cemil Sena Beyin 
"İffet ve Namus,. mevzuu etrafında ol
gun bir tetkiki, Abdülhak Şinasi Bel 
yin "Boğaziçinde Gurup'' isimli nefiı 

mensuresinin ikinci parçasr, Sabahat
tin Ali Beyin "Shakespeare., in hüvi
yeti etrafında bir tetkiki, Nahit Sırrı 
Beyin "Ankara hakkında bir kitap,. tan 
bahseden bir kitabiyatı, Muvaffak Na
ci Beyin "Bir Seyahatin Notları,, isim
li yazısı, A. Gaffar Beyin rusçadan 
tercüme ettiği bir yazr, Ragıp Şevki 

Beyin bir hikiyesi vardır. 

Varlığı biltün okurlarımıza hararet
le tan17e ederiz. 

çen yıldan itibaren, ortamcktep 
üzerine üçer yıllık bir mesleki 
tahsil veren altı yıllık muallim 
mektebi haline ı~onulmuştur. Bu 
suretle ilkmektep muallimlerinin 
kültür seviyesi yükseltilmiş aynı 
zamanda ihtısaslarr kuvvetlendi
rilmiştir. Bu mezunlar, yıllar ğcç
tikçe artacağından ilk tahsilimizin 
kemiyeti kadar keyfiyeti de yük -
seltilmiş bulunacaktır. 

5) Lise riyaziye, fizik-kimya 
muallimlerinin umumi ve meste -
ki bilgilerini artırmak maksadile 
geçen ders yılı nihayetinde Gala
tasarayda. üniversite ve yüksek 

Üniversite tahsilinin istediği 
tetkik ve tctebbüü temin etrnek 
için ecnebi lisanına olan ihtiyacıd 
derecesi pek büyüktür. Bunu t: 
min etmek üzere üniversitede vw 
cuda getirilen yabancı dil mektC" 
bi çok iyi bir yolda yürümekte bıl 
lunmuştur. . 

İnşaatın büyük bir kısmı bitiril· 
miş. ısmarlanan aletler ve kitaP" 
lar kısım kısım gelmeğe başlarnır 
tır. 

Talebe işleri, devam ve inzibat 
lazımı veçhile temin edilmiştir. 

İdareye, tedrisata, asistanlara 
müteallik talimatnameler yapıl· 

~•imhuriyet nesli sıhhat ve zindeliğin nümuneleridir. 

mektep profesörlerine kurslar ter
tip edilmiş ve pedagojik konf e
ranslar verdirilmiş ve bu meyan
da gelecek yıl tedrisatından aza -
mi istifade teminine çahsr1mıştır. 
Ayrıca ikmal mekteplerine tayin 
edilecek riyaziye muallimlerine 
hesabı ticari, büro kcn crsiyal, 
daktilografi kursları açılmış ve bu 
suretle bu mektepler mezunlarının 
hayat için ihzarına teşebbüs edil
mistir. 

6) Bu yıldan itibaren Gazi Lise
si, cümhuriyet merkezine layık 
bir müessese olarak faaliyete gir
miş ve İngiltere'den getirtilen mu
allimlerle ingilizce tedrisata daha 
esaslı olarak başlannırc;tır. Bu mü
essesenin cümhuriyetin mümtaz 
bir irfan yurdu olacağım kuvvetle 
ümit etmekteyiz. 

7) Haydarpaşada açılan büyük 
lise, binasının mükemmeliyetine 
göre vücuda getirilen tesisat ,ta
lim kadrosuna verilen ehemmiyet 
dolayısile irfan hayatrmızda kay
da değer bir varlık olacaktır. Bu 
büyük binada bir lise, bir muallim 
mektebi, bir ortamektep vardır. 
Bu üç müessesenin talebe mevcu
du 1400 e baliğ olmuştur. İstanbul 
ve Kabataş erkek liselerinin leyli 
talebesi bu müesseseye nakledil -
diğinden bu iki mektebin nehari 
talebe mevcudu da o nisbette art-

mış, ders programlan tanzim o' 
lunmuştur. Bu programlar bu yıl 
tatbik sahasına konmuş, alınaca1' 
netiycelere göre bir kat daha teıt" 
sikleri mukarrer bulunmuştur. 

Fakültelerin ayn ayn talimat· 
nameleri tanzim edilmiştir. 

Üniversite bu yıl ilkteşrinin bi" 
rinci ve on beşinci günlerinde 
muntazaman derslere başlamıştd• 

2) Gazi Terbiye enstitüsünde" 
ki beden terbiyesi, resim-iş şube" 
leri çok semereli ve müfit bir şe
kilde çalışmaktadır. 

3) Güzel Sanatlar akademisi 
için yeni talimatnameler yapd~
rak tedris ve talebe işleri tens~ 
olunmuştur. 

Mesleki ve teknik tedrisat: 
1) Bu şube bizde, asri ihtiyaç• 

lara göre tamamiyle yeniden te" 
essüs etmiştir. Ve bir kaç yıllı~ 
mevcudiyetiyle memlekette cid • 
den iftihar ile görülecek netiyce
ler vermiştir. Halkın bu şube rrı3-
esseselerine gösterdiği rağbet bel 
türlü tasavvurun fevkindedir. J. • 
sırlarca sanattan uzak tutulmUft 
ve sanata karşı manasız bir istih
faf hissi beslemiş olan müne,,vet 
tabaka bile evlatlarım bu müesse
selere göndermekte birbirlcri11 

müsabaka etmektedir. 
Kadın akşam kurlarının gördil" 

Gazi Terbiye Enstitüsü bize müstakbel beden terbiyesr 
hocalarıni yetiştiriyor. 

mış ve İstanbuldaki talebe teha - ğü büyük rağbet üzerine, bu ııııı; 
cilinüne cevap vermek imkam bu- lar takviye edilmiş ve İstanbı:: ~ 
lunmuştur. şehrin en müsait bir yerinde -.... c 

1) Devlet kadrosunun bilgisi yük bir bina kiralanarak ted~ 
sağlam, düşünüşü geniş, milli ül- genişletilmiştir. dl 
küye bağlılığı kuvvetli genç un - 2) İsmetpaşa Kız enstitüsuıı 
surlarım, ilim ve fen aleminde tür- kız sanat mekteplerine ve. k~t °S 
kün de değerli bir mevki almasına tamekteplere muallim yetıştırrı',.. 
çalışacak bilginlerini yetiştirmek maksadiyle bir muallim kısrnJ 
için üniversitede yapılan ıslahatın çılmıştır. ~ 
gayet iyi inkişaf ettiğini söyliye- 3) İnşaat usta mektebi, bU ed"' 
biliriz. tevsi edilmiştir. Bu mektep m bit' 

Üniversitenin tedris kadroları le ketin inşaat ihtiyaçlarından~ 
ikmal edilmiştir. Ecnebi profesör- yük bir kısmını karşılayaca 
lerin birinden başka hepsi işleri ati için çok ümitler verecek bi 
bqma gelmiştir. rette in~ işaf etmektedir 
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K§zım Paşa Hazretleri Vilayetlerevi'nin kapısındaki kordelayr keserken 

( Başı 1 inci sayı/ada ) 
aile yakından alakalarını, abide halinde 

tecessüm ettirmeleridir. 

Vilayetlerimize devlet merkezinin teb

t-iklcrini ve §Ükranlarını ifade etmek be

nim için hoş bir vazifedir. 

Bundan sonra Emniyet abidesine gi
lilrniı tir. 

M. M. Reisi Kazım Paıa Hazretleri 
l ·ordelayı keserek abidenin etrafında 
toplanmıı olan binlerce halkın sürekli 

alkıılan arasında abidenin açılıtını yap· 

--~·-... T!urnda da Ba§vekil Paşa Hazret-

8a~ek·ı· . . . 
·r ı ımız Vılayetlerevl'nın kapı• · 

smaa nutuklarrnı söylüyorlar. 

leri I" n tk .. 1 . . .. u u ıoy emııtir: 

- Cürnhuriyet, yÜrtta emniyet ve 
aıayiıi, ilk ve en temelli İ§ olaark ele al
dı. Ccrm:,. h" b" d · 1 ··ı ··ı · k ~ •..- ıç ır evır e o çu emıyece 
•urette 1 1 • • • turu an ve aaglanan aıayıı ug-
t'Unda ,,._ • k ti . . k • ..... n1yet uvve erımız sayısız 

ahramanlık ve fedakarlık etmiılerdir .. 
Bu abid . .. • • e, yurtta emnıyete cumhurıye-
lin veı-d·ğ· ""k k 1 ı yu ıe ehemmiyetin i,areti 

;:1< ernn,yet kuvvetlerimize ulusça derin 
u ranunızın ifadesidir. 

*** 
E D_nn VilaretlereiJi yapın ile 
mnı.vet ab "d • • J . 

minin h·· ı .. e6s.ının aç t§ medrası-
M ... ıusı ır mancın var ır. 

r::~ tel ern Ankara şehrinin en 
e Yapılarından biri olan Vila • 
.,.... 

T 

Dan ar I • 
" 1 ms mera:sımi yapılan Vilayetlerevinin ıir manzarası 

• 

Vilayetler 
evi ile Em .. 
r.ıiyet abide 
si diin me-
ra simle 
açıldı 

YenişehirdeJcl HDktlmet mahallesinla 
ileride, bütün yapılar bittikten sonra, 

alacağı güzel manzara 

ÜLKÜ 
HALKEVLERI MECMUASI 

Cümhuriyetin on birinci yılı 
sayısı çıkmıştır. Ulkü'nün bu sa • 
yısiyle 36 sayıfahk bir broşür pa
rasız olarak verilmektedir. Cüm -
huri yetin onuncu yılının Ankara -
da nasıl kutlulandığım anlatan bu 
eser Enver Behnan Bey tarafın -
dan yazılmıştır. 

Dshlllyı Vd:Dhıb tın-Jet malal nlnhı ıfaca"fı ıeJlff ıllhıtqoa. 

.. 

1.ıler-', ~ Ttirlıi,.'• ...,.A. 
eine bilflbl ,,., .. Wr •ne .,Olll 
dır. 

Emni)'(!l abicl..&, IJylc ..ımyo• 
ruz kl, Türkiye'Je b.ynJrtcilel • • 
hcmmiyet aleoalt olan ( ô6icle o• 
larail,) illr MllUlf ...nJw. 

Fakat ba eurf yaralan aJam, 
büyük .anatltlır Hanalr, uecdile 
seyrettiğimi.s la.ylıellerin al~ılan 
üstüntle ölmiiflllr. ~ JJa Anket 
ra'ya geldiği Nlıtilı ..,_ Eıt iyi e • 

ıerim budar!,, diyorJrı-

•• 

lrl'zım .MIJll ırarttıın, awaqer erd .. 
.ınln örta.aaa tatu lrord•J.yı 

kesiyorlar. 

Onu dilrilirlıen ııe açılırlıen p 
remedi. 

Evvela Dahiliye V elıilimlsi vila
yetler yapısında Ankara iyman 
daı)(uına bütün hallnmwn iftira• 
kini canlandırmağa rehb.r oldu • 
iu için tebrik eJeriz. Yapının ve 
abidenin miymari lrımnnın sanat
han proleıör Holçmayster'i tl• 
bir daha tebrik etmelı 1Jazilemiz,. 
tlir. 

Bu sırada muhterem Hanak a
·ilını hatırlamamak, ve Jiin onu a
ramızda görmemekten Jerin bir 
•ı.zı duyduğumuzu aöylememelı 
mümkün müdür? 

Falih Rıfkı 

~mmyet l.bidesinin a,ılıı merasiminde vekillerimizin hemen be,nl 
hazır bulunmuılardrr • 

Cumhuriyetin her • eser ı •• guze ld • ır 



SAYIFA 10 

Ciimhuriyet bayramı 
nasıl kutlulanacak ? 

Madde 1 - CGmhuriyctin 11 inci ,ıı 
d&ıtımU 29 Birlnd Te9rin 934 Puarteai 
,UnU ve gecesi Ankara.da bilyilk te.za
hUrlerle tesit edilecektir. Bu münase
betle resmi daireler, remıt ve husust 
mileaeeıeler, dUklrtnlar, mafa.zalar, ln
natbaneler, ıinema ve tiyatrolar, bUtUn 
eğlence yerleri, apartman ve evler, mi
nareler, nakil vuıtaları bayrakla.rJa, def 
n.e dallariye, kırmızı ve beyaz kordela 
ve dövizlerle sOslenecek ve elektrikle 
tenvir edilecektir. Bu tezyinata 28. 10. 
934 Pazar günU aaat 12 den itibaren baş
lanacak ve tenvirat ciheti 29. 10. 934 sa
at 17 den itibaren yapılacaktır. Bu işler 
ılakadarlara ba programın g6nderilmesi 
suretiyle nihayet 26. 10. 93b akşamına 
kadar tebliğ edilmiş olacaktır. 

Madde 2 - 29.10.934 pazartesi gil
nU ve akşamı cUmhuriyetin yıldönilmil 
merasimine tahsis edileceğinden 28. 10. 
934 tarihinde Ankaraya gelen izciler, at 
1r ve yaya köylU misafirler saat 14 te 
aşağıda tertibe göre Zafer Abidesini ıe
Jamlryacaklar ve heykele çelenk koya
caklardrr. Bundan sonra izci ve halk 
milme!lsilleri otobOslerle Cebeci'deki •e
hltliği ziyaret edecekler ve 'ehitliğe de 
çelenk bırakacaklardır. Bu merasim ve 
ihtifal şu şekHde yapılacaktır : 

A - BiltOn 1%ciler, atlı ve yaya köy
JO!er saat 13,30 da Halkevi önUndeki 
caddede topla.nmıt olacaklardır. 

B - En 6nde bir manga ıuvari po
llı, bunu takiben muzika arkasından 

çelenkleri ta'ıyan izci ve köylüler, daha 
•onra izci kttaları, yaya k!Sylüler, atlı 
köylUler duracaklardır. 

C - Alay Halkevi önilnden Mukad
dem caddesi, Samanpazarı, Çocuksarayı 
ve Anafartalar caddelerin! takiben Ha
kimiyeti Milliye Meydanına gelecek ve 
orada izcileri idareye Maarif Vekaletin
ce memur edilen zatın tanzim edeceği 
duru, krokisine g6re y~ alacaklardır. 

D - Duru' .-uiyeti alındıktan ıon
ra izciler borular çalarak hep beraber 
lbide selamlanacak ve bu arada çelenk
ler yerlerine konacaktır. Bundan son
ra beraberce ttti1dil Marıı, 10 uncu yıl 
mal'fı IÖylenecek ft bunu takiben de bir 
talebe cOmhuriyetin fcyl%lerinden, e.er 
lerinden, bUyilk hamlelerinden, bahse
derek nutuk tayliyecek, dlmhuriyete 
bağlılık andı yapacaklardrr. 

Madde 3 - Nutku mOteakip izci ve 
Halk mUmesıilleri otobUıılerle Ce
beci' deki ,.ehltllğl siyarete gidecekler• 
c!ir. 

Madde 4 - Bu alayın dağrlıf n.zl
yctine ve takip edeceği yollara ait pro-
gram ve kroki Maarif Vekiletince izci
leri eevk ve idareye memur zat tarafın
dan yapdacak " alllradarlara tebliğ e
dllec~lrtir. 

Madde 5 - Gerek lbfdeye ve gerek 
rhitliğe konacak çelenkler al1kadar 
ma1<amlarca daha evel ihzar edilmi' ola
caktır. Bu meyanda izciler, misafir köy
lUler, vilayet ve belediye, Cfimhuriyet 
Halk ,.. rkası, Halkevi namına ayrı ayrı 
çeitnklet ihzar edilmt, olacaktır. Bu 
çelenklerin çok mükemmel olmasına 

belıodiyu:e allb g5sterilecektir. 

Madde 6 - 29. 10. 934 tarihinde bU
tOn halk Cümhurlyet meydanına davet
lidir. Kendileri için ayrılan yerler 
krokide gösterilmiştir. Binaenaleyh her 
kes anı rk kendilerine tahslı edilen yer
lerde bulunabilecektir. Kendilerine tah
ılı edilen mahalde yer olmadığı ileri ıU 
rUluek diğer yerlerin tıgal edilmesine 
mUaaadf' edilmiyedektir. Sahada oto
mobiller ve at arabalarıma duracakları 
vetler ayrı ayrı tefrik edildiğinden g~ 
rırkea .,. glderlıea vesaitle gelen davet
Werin seyrO.•ler bide/erine dilckat ve 
allia giJsterme/eri şarttır. Davetlilerin 
ft •cyircilerin nihayet .. t 14.30 a ka
c!u ye.-Ierini almıı bulunmaları lazım
h. Otomobil ve arabaların hareketleri· 
ne mani olmamak için sahaya yaya ola
r.· gideceklerin daima yolların sol ta
raf mı takip etmeleri lazımdır. 

Madde 7 - Cilmhuriyet Halk Fır· 
kası .,~ matbuat namına flim ve foto
graf almağa memur edilmiş olanlardan 
mada hiç kimsenin ve amatör olarak fo
tograf almak istiyenlerin ortaya çıkma
sına müsaade edilmiyecektir. Bu gibiler 
ancak bulundukları yerlerde resim ala
bileceklerdir. 

Madde 8 - RelsicUmhur HazretltTi 
Büyük Millet Meclisinde kor diploma
tik'in ve te11rifata dahn olan zevatml teb 

riklcrbıJ bbulden NDra COmburiyet 
meydannu tqrif buyuracaklardır. (Teo
rlfat pragramı Hariciye Vektletl Pro
tokol Umum MUdUrlOtonce t&JUim n 
allkadarlın teblil olunacaktır). 

Madde 9 - 29.10.934 Relılctımhur 

Huretleri CUmhuriyet meydanındaki 

trlbOnlerine te,riflerinde htiklll marşı 
Ç<tlınacak ve müteakiben merasim geçi
,ı aşağıdaki ııra ile yapılacaktır. Ge
çi' resmi 8. inci Fırka Kumandanlığınca 
idare edilecektir. 

A - Askert kıtalar, 
B- İzciler ve mektepliler, 

C - Köylil misafirler. 
Madde 10 - Merasim geçişine işti

rak edecek kıtalar, izci ve mektepliler, 
köylü misafirler 8. inci Fırka Kuman
danlığınca yapılacak krokiye göre sa
at (13) te meydandaki yerlerini almış 
olacaklardır. 

Madde 11 - Merasim geçişi bittik
ten sonra Reisicl1mhur Hazretleri tri
bl1nlerinden ayrılrncıya kadar herkes 
olduğu gibi yerlerinde kalacaklardır. 

Reisicümhur Hazretlerinin hareketle· 
rinden sonra davetliler ve seyirciler 
yerlerini terkederek gelirken takip et· 
tikleri yoldan yürümek suretiyle saha· 
dan ayrılacaklardır. Bu suretle meydan 
intizamla boşalmış olacaktır. 

Madde 12 - 29-10-934 gecesi bilyük 
bir fener alayı yapılacaktır. Fener ala
yı aşağıda gösterilen şekilde ve ilç 
grup üzerine tertip edilecek ve merkez 
kumandanlığı ile Belediyece memur 
edilecek iki kişi tarafından idare olu
nacaktır. Fener alayına bir tabur a• 
ker, izciler ve kalabalrk halk iştirak et
tirilecektir. Alay saat 20,30 da Millet 
Meclisi altındaki Akköprü caddesinde 
toplanmış: yürüyüşe hazırlanmış bulu· 
nacaktır. 

A - Birinci grup. 
1 - En önde bir manga süvari polis. 
2 - Mızıka. 

3 - Bir bölük a,Uer. 
4 - İzciler. 
5 - Halk. 
B - İkinci ve UçUncU gruplar da 

aynı ıekitde bulunacak ve her grup 
15ndeki grubu 25 adım ara ile takip ede 
cektir. Her grubun başında ırra ile 
8 inci Fırka, Muhafız Alayı, Jandar
ma mı%1kalan bulunacaktır. Asker! kı· 
tatarın, izcilerin ve halkın gruplara su
reti tevzii: fener alaymı idareye me
mur olanlar tarafından yapılacaktır. 

Madde 13 - 29-10-934 saat 20,30 da 
!ttasiyonun arkasındaki tepeden toplar 
atılmak suretiyle cumhuriyetin ilanı

nın 1 t inci senesi tesit edilecektir. 
Top seslerini duyan her yurttaf bu bU
yilk gUnU buırtıyanların hatıralarına 

hürmeten bir dakika olduktan yerler
de duracaklardır. Bir dakikanın hita
mında; fabrikalar, lokomotifler, oto
mobiller dUdUklerlni, kornalarını öttU
rerek bUyUk gUnil selamlıyacaklardır. 

Fener alayı tertip Ozere aaat 20,35 te 
yUrUyüşe geçecektir. Alay bUyUk Mil· 
let meclisi önilnden Hakimiyeti Milli
ye Meydanr, Anafartalar ve Çocuk Sa
rayı caddelerini, Samanpazarı ve Halk· 
evi lSnilnden Bankalar caddesini takf· 
ben Hakimiyeti Milliye Meydanına ge
lecek oradan yerlerine dağılacaklardır. 

Madde 14 - Fener alayına iştirak 

eden kıtalar, izciler, halk yürüyüş es
naamda milli marşlar ıöyliyerek ve 
(yap) nidalariyle tezahüratı heyecan
landıracaklardır. 

Madde ıs - 29-10-934 gUnU ve ak· 
pmı Ciimhuriyet Halk Fırkası Anka
ra vilayet idare heyetince Hakimiyeti 
Milliye, Samanpazarı ve HamamönU 
meydanlarına konulacak halk kürsüle
rinde Halk Fırkasınca intihap edilecek 
hatipler tarafından cilmhuriyetin fe
yizlerine ait nutuklar söylenecektir. 

Madde16- Yeni açılacak sergi, abide 
ve devlet dairelerinin açılma merasimi 
ait oldukları Vekaletlerce tesbit edile
cek diğer günlerde yapılacaktır. 

Madde 17 - Gece tezahUratınm de· 
vamı esnasında Belediye ve diğer ala
kadar müesseseler tarafından muhtelif 
yerlerde hava fişekleri atılacaktır. 

Madde 18 - Ankara Radyosu 29-10· 
934 gilnil ve gecesi cumhuriyetin feyiz· 
lerinden bahis konferanslar, milli 
marşlar ve milntehap halk türküleriyle 
daha genit neıriyat yapacaktır. 

Madde 19 - Fener atavmdan IODn 

HAxIMIYETI MlLLlY~ 

IDIŞARDAN GELEN TELGRAFLAR 
V arşova' da Kıra] 
Aleksandr'm hatırası 
anıldı 

Vartova, 28 (A.A.) - Belcdiy. d> 
iresinde leh - yugoslav cemiyetleri 
tarafından tertip edilen parlak bir iç
timada ölen Kıral Alekundr'rn hatıra
sı tebcil edilmiştir. 

Bu içtimada birçok hUkümct erka
nı ve bilhassa ziraat nazırı M. Po:ıia
towoki ile posta, telgraf ve telefon na
zırı M. Kalinski, diyet reisi M. Svita· 
is.ki, Yugoslavya sefiri M. Lazaroviç 
ve ortodoks kilisesi metrcpolidi hazır 

bulunmuşlardır. 

Müteveffa kıralın siyah tilllerle ör· 
tUlmüş olan fotoğrafisinin iki tara· 
fında yugoslav birliği azası muhafızlık 
vazifesini ifa etmekte idi. Celse diye· 
tin vis mareşalı Profesör Makovski 
tarafından açılmış ve mumaileyh, hazır 
bulunanları müteveffa kıratın hatırası· 
na saygı olmak üzere bir dakika sus
maya davet etmiştir. 

Tiyatro enstitüsü talebe!!inden mil· 
rekkep bir heyet sırp ve hırvat dille
rinde yugoslav marşını çalmıştır. Bun
dan sonra M. Makovski bir nutuk söy
li yerek Kıral Aleksandr'rn cenup islav
larınm birliğini temin etmiş olduğunu 
söylemiş, ceneral Berbecki de askeri 
hayatından bahsetmiş ve nihayet me
buslardan M. Valevski tarafından bir 
nutuk irat edilmiştir. 

Burulan sonra Moniuszk'oo mersi
ye8i ve Şopenin marşı çalınmıştır. 

Ve nihayet yugoslav aefiri, matem 

içinde bulunan Yugoslavyaya karşı bir 

muhabbet eseri olarak yapılan bu me
rasimden dolayı teşekkür etmiştir. 

Yugoslav hariciye nazın mua
vini Sof ya istasyonunda 

nasıl karşılandı? 

Sofya, 28 (A.A.) - Sofya istasyo
nundan geçen Yugoslav Hariciye Na· 
zm muavini M. Puriç istasyonda hari
ciye umumi katibi doktor Kri.atof ile 
hariciye yüksek memurları ve Balkan 
memleketlerinin siyasi mÜJDıe96illeri 

tarafından selamlanmıştır. .. 
Arnavutluk'taki Yunanistan 

aleyhtarı nümayişe dair 
bir tavzih 

Tiran, 28 (A.A.) - Arnavutluk 
matbuat bürosu tebliğ ediyor: 

Son Argiro kaıtiro mitingi esna
ıında mezkdr tchirdeki yunan konso-
106hanesinin taşlandığı hakkında yu
nan matbuatı tarafından yapılan iddia 
üzerine, Arnavutluk matbuat bürosu 
bu tezahüratın tam bir aükQn içinde 
cereyan ettiğini beyana mezundur. Te
zahürattan çok sonra yunan konsolosu 
belediye reisini ziyaret ederek katip
lik odasının pençeresine küçük bir taş 
atıldığını söylemiştir. Bunun üzerine 
hükfimet vaka mahalline derhal bir 
yüksek memur göndenniştir. Tahkikat 
neticesi~ göre hareket edilecektir, 

logiliz - alman ticari 
münasebetleri 

Londra, 27 (A.A.) - İngiliz - Al
man ticari münasebatmı tanzim için ya
pılmakta olan müzakerelerin pek ya
kında memnuniyeti mucip olacak bir 
şekilde bitecegi Londra mehafilinde Ü· 

mit edilmektedir. 

Siyam kıralı istifa etmiyor 

Londraı 27 (A.A.) - Burada bulu
nan Siyam Kıralınm hususi katibi kı
ratın istifa edeceğine dair olan haber· 
leri kati olarak tekzip etmiştir. 

askeri bandolar Hamamönil, Samanpa
zarı ve Hakimiyeti Milliye meydanla
rında yerleştirilerek gece yarısına ka
dar muhtelif milli parçalar çalacaklar
dır. Her bandonun nerede çalacağı 

Merkez Kumandanlığınca tayin edile
cektir. 

Madde20- 29-10.934 saat 22 de Halk
evinde Cümhuriyet Halk Fırkası tara
fından bir süvare verilecek cümhuriye
tin 11 inci eenesi tezahüratı bu suretle 
bitmia olacakur. 

M. ErYo tekrar Ra-
.1 

dikal Fırkası reis-
liğine seçildi 

Kendisi kanunu esa~~dt> ufak 
dek tadiller yapılmasına 

M nhalif değil. 
Nant. 28 (A.A.) - Havas ajansı bil

diriyor: Eski maliye nazırı M. Bone, ra· 
dikal kongresindeki beyanatında, radi· 
kal sosyalistlere ittifak teklif eden 
bir sosyalist komQnist müşterek cephesi 
tesisi meselehinden bahsederek, bütün 
hizipleri kaldırmak istemiş olan komü
nistlerin bugün cümhuriyeti müdafaaya 
yeltenmeleri hayretle kar§rlanacak bir 
şey olduğunu söylemiş ve : "fakat biz" 
muharebe mevkilerini gösterecek kim
seye ihtiyacımız yoktur,. demiştir. 

M. Bone'ye nazaran, eğer böyle milş· 
terek bir cephe iktıdarı eline alırsa sos
yalistlerle komünistler arasında derhal 
ihtilaf baş gösterecektir. Zira ittifaklar 
ilkönce hükumet programı için anla'lma
yı temin etmelidirler. 

Celsenin başlangıcında, büro M. Er
yo'nun reisliğe tekrar intihabı kongre· 
nin mühim siyasi mesel~ler hakkında 

alacağı vaziyete bağlı olduğunu tasrih 
etmiştir. 

Bundan sonra sabık başvekil M. Da
ladive si'- "''~":>'· ,1.,mi<•;r H: 

" - Modern hayatın realitelerine 
dönmek ve mcml~kete heklediği yenini
zamı vermek lazımdır.,, 

Sabık başvekil mütareke hükümeti· 
nin elde ettiği mesut neticeleri tanımak
ta ve fakat iktısadi sahadaki neticelerin 
radikal sosyalistlerin iktıdar mevkiinde 
bulunduğu evelki ıenelerin dununda bu
lunduğunu bildirmektedir. 

M. Daladiye, 7. 2. 934 tarihindeki is
tifasından bahsederek demiştir ki: 

··- Cümhuriyet kuvvetleri reisleri
le isti§3rt ettikten sonra, kıtaatrn halk 
ilzerine ateı açmasını menetmek sureti. 
le cümhuriyeti kurtardığımı anladım. 

Fransa pronunçiamentolar memleketi 
değildir ve kaldığım takdirde cesetleri 
yığmıı ve bizzat cUmhuriyetin mukad
deratiyle oynamıt olacaktım." 

M. Daladiye bundan sonra iktısadl 

plana geçerek, 1789 planını tekrar ka
bul etmek lizım olduğunu söylemiştir. 

Mumaileybe cöre, umumi menfaat· 
ler müdahale ile değil, iyi tanzim edil -
miş bir ııra otomatizm ile temin edile· 
cektir. 

Sabık nazır, 40 saatlik hafta usutünil 
ve 300 bin fransız çiftliğinin ihyası için 
bir teçhizat planı derpiş etmelrtedir. 

M. Daladiye, ıon olarak, Fransa'nrn 
cUretli fakat terakkiyatı mOdrik ve de· 
mokrasi hürriyetlerine bUrmetklr bir 
bOkGmete malik olması lcabedeceğini 

taylemiı ve demiıtir ki: 
.. Biltün hakiki cilmhuriyetçileri bir 

araya toplamak için büyük mesaiye ih
tiyaç vardır. Bu işi, cesaret ve mantıka 
malik olan radikallerin yaptrfını arzu 
ederim.,. 

Bu ıözler hararetli bir ıurette alkış· 
lanmıştır. 

M. Daladiye'den sonra, Staviski tah
kikat komisyonu reisi M. Jennilt söz 
alarak, prensip itibariyle mütareke fik· 
rine aleyhtar olmadığını ve ciimhuriye
tin umdesini teşkil eden fırka mücadele 
sinin iflb, harp veya isyan gibi haller 
karşısında yerini mütarekeye devretme 
ııi icabettiğini söylemiştir. 

Bunu müteakip M. Er10 .az almq, 
kongre azası radikal fırka• reisi ayakta 
alkışlamııtrr. 

M. Eryo mali sahada elde edilen ne
ticeleri hatırlatmrı, hazinenin tekrar buJ 
duğu ferahlığı kaydetmiş ve harici siya
ıet sahasında elde edilen teraktdlerden 
dolayı pek ziyade memnuniyet bey::m 
ederek icraatiyle Sovyet Rmya'ya Mil· 
ktler Cemiyetine girmek lmklnmı ve
ren M. Bartu'nun hatırasını tebcille ya
deylemiştir. 

M. Eryo, devlet ıslahatı meselesin
den bahsederek, mühim ıslahat teşebbü
sünü radikallerin yapması tazım geldi
ğini söylemis ve, Meclisin dağıtılması 

hakkına dair demiştir ki: 
" - Biraz güç vaziyette bulunuyo

rum. Zira bir taraftan cümhuriyet disip
linine nUmune olmaklığım llmn, diğer 
taraftan ise, hükumet azasından bulun
mak aıfatiyle, her _şeyden önce vazifemi 
yapmaklrğım icabetmektedir. Mütareke
ye muanz bir nımame ft!'Dlek laredyle 

arkanıza eizlenmek benim için mahira,,. 
bir hareket olabilir. Fakat, bizim için, 
yani muhataralı vaziyette bulunan radl• 
kal nazırlar için, bizzat kendi me-suliye• 
timiz altında karar vermek Jf'refini isti
yorum . ., 

M. Eryo, devlet ıslahatına ve hükO• 
met istikTarınrn büyütülmesine ait ted• 
birleri müdafaaya amede olduğunu bil
dirmiştir. 

M. Eryo teşkiHitı esasiyenin tadili~ 
muhalif de~ildir. Fakat bir çok sıkıntı• 

Jara göğüs germiş ve radikallerin bu ka• 
dar hararetle müdafii bulundukları de
mokrasi hürriyetlerini temin etmiş hu• 
lunan 187 5 kanunu esasisi hakkında fa•· 
ta taub:ılitikk muamele yapılmasını iste
memektedir. 

M. Eryo SÖ7lerini bitirirken demit
tir ki: 

" - Memleketin, buhranı yenmek 
için sükuna ihtiyacı vardır. Bütün fırka 
adamları dikknt etm<'lid'rler. Meclis da• 
ğıtıldığı takrlirde yenileri gelinciye kad# 
bir boşluk devrf'ı;İ olaC"aktır. 

Beyanatım h:ıkbnda ne düşUnürs~ 

niz düşününüz. Radikal fırkası rcis1 
cümhuriyetin ve Fr:ınsa'nın menfaatle-ı 
rini her şeyden üstün gören bir nokta• 
ya yükselmiş ve kenrlisiyle b•raber fır
kasmı yükseltmiştir, <leneccktir.,, 

Bütün salon Eryo'yu alkışlamıştır. 
İçtima reisi. M. Eryo'nun bir yıl içh1 

nizamname mucibince reis olarak kala" 
cağını hatırlatmış ve kongre bu teklifi 
alkışlarla kabul etmiştir. 

Ruzname altı rey müstesna olmalİ 
üzere, ittifakla kabul edilmiştir. 

•• 

Terfi eden mülkiye 
memurlarımız 

Her sene olduğu gibi bu aene 
de cümhurivet ba.ynmı münasec 
betiyle terifleri yapılan vali, mül• 
kiye, müf eltisi, kavmakam, meI<~ 
tupçu ve ni.ifus müdürlerinin liM 
tesi aşağıdadır: 

İzmir valisi Kazrm Paşa ikinci 
sınıftan hirinci sınıfa. Bolu vali .. 
si Salih Cemal Bev döT'düncü sı 1 
mf tan üclincü sınıfa, Kars valis 
c'evdet Bey. Kırklareli valisi Fa• 
ik. Mus valisi Mitat, Siirt valisl 
S;ıkip Beyler hec;inci sınıftan döri 
düncü sınıfa, ücüncü sınıf mülki• 
ve müf etti~lerinden Şefik ve Sü • 
heyp Beyler ücüncü srmftan iki~ 
ci sınıfa terfi etmislerdir. 

Kas kaymakamı Ali, Sirvart 
kaymakamı Vedat Ekrem. Geval 
kaymakamı ~~l:lhattin. Yalova 
kaymakamı Sefik Rt-fik, Yenişe • 
hir kaymakamı M. Mahir, Kara• 
cabey kavmakamı Remzi, Demi~ 
ci kaymakamr A. Cemil, Terme 
kavmakamı Abdiirrnlıman, Öde• 
miş kavmakamı H. Serif. Artovi 
kaymakamı Abdülkerim Refik, A~ 
vaş kavmakamr Recai. Gelibol~ 
kavmakamı A. Nivazi. Tutak kayı 
m::ık~mı CP-lal. Eruh kaymakanıı 
M. Hayri Bevler ikinci sınıftan 
birinci sınıfa, Gevar kaymakanU

1 
Osm:m. Zara kaymakamı M. Na~ 
mi, Tarsus kaymakamı Hıfzı, 01"'1 
han~azi kavmakamı Sa it. Arda.., 
han kavmakamt Nı1rl, Malazgirt 
kaymakamı R,.kir ~rtkr, Koza~ 
kavmakamı Ham Tf"kin, Kemal 
ye kaymakamı A Mnll=lh, Sanka İ 
mıı:; kaymakamı M. Hikmet, Beş~ 
ri kavmakamı A. Kemal. Tire 
kavmakamı Gafur. ~,,lt~niye ka1'1 
makamı ~;ıl:ılıattin. Nallıhan ka11 
makamı M. th~an. l>nsof kayma~. 
kanır A. Mt1hoı;in. Midvat kayma" 
kamı Rifat. Baskale kaymaJcaı1ll 
Adnan. Nizip kavmakamı M. Set1'1 
scttin. Cesme kavmllkamı M. NU:
ri. Akda~;ırleni kavmakamı ~ 
Nu~ret. Silifke kavm~kamı 1'~ 
tat Bevler ÜC'Ütır;\ ıı:nnftan ikill 
sınTfa terfi etmic::lerrlir. 

Bursa mektuncusu Sevket :Be1ı 
ikinci smrftan birinri ~rmfa. Afi" 
krıra mcktnncu~n <'f'm~ı Bev U" 
cüncü smrft!'ln iHnri ~ımfn, Cart' 
krn mektuncusu ':wPr Bev dÖ~ 
ıli"ncü sınıftan üd1'tc-ii ~mrfa .tcı 
Tekirrl:ıih mekt11nrııc::u O. ~e , 
B,-v. Burdur mekt11nct1sn H~\tect« 
vin Bev b·~inri ~T•ıTı .... n dördilll 
smrfa terfi etmişlerdir. 
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Yarı - siyasi. 

İkinci on yılın 

ille yılı 
Fransızlar ihtiyar cümhuriyetlerini 

tehlikede sezerek temelyasa'larını onar

tnağa hazırlanıyorlar. Genç İspanyol 

CÜınhuriyeti kurulduğu gündenberi irti- ' 

ca Üzerine keşide ettiği bonoların vade

sine göre yaşamaktadır. Tropikal semt

lerin cümhuriyetlerinden hiç bahsetmi

Yelirn. Fakat bizim cümhuriyetimiz, ku

rulduğu gündcnberi, dostu düşmanı şa

§ırtan bir sağlamlıkla, kuruluş işine de

vam ediyor. Bunun iki sırrı vardır: Ön

derin eşsiz kumanda ve sevk kabiliyeti 

ile budunun tarih boyunca denenmiş ya

ratıcılığı. 

Bugiln genç rejimin merkezi Ankara· 

Yt Yalnız bayram yapar görmüyoruz. 

Dost memleketlerin hariciye nazırları, 
hem sevincimize katılmak hem de müş
terek sulh politikasını daha fazla işle
mek için aramızda bulunuyorlar. Yapı· 

cılık davamıza ise, bir yandan "vilayet· 

ler evi., ni açmak bir yandan da yepyeni 

Sergievimizde ilk ilmi sana.yi sergimizi 

kurmakla devam ediyoruz. 

"Vilayetler evi., türk vilayetleri ara· 

sındaki tesanüdün bir remzi olmak üze

re bu adı almıştır. Bazı bize yakın mem 

leketlercle nczaretlerin bugün bile kira· 

da gezdiğini gözönüne getirirsek, yeni 

devlet mahallesinin ortasında ve "Emni

Yet abidesi,, nin arkasında yer alan "vila 

Yetler evi,, nin kemalist kuruculuğu ne 

güzel temsil ettiğini anlarız. 

"Sergievi'' ne gelince, mana ve ama· 

tına yakın kalmak için kapılarını içinde

ki Lozan ve sanayi sergilerini göstermek 
Uzere açtı. 

Sanayi sergisi, hele İş Bankası ve SÜ· 

tnerbank'ın paviyonları ile şimdiye ka· 

darki sergilerle kendi arasına büyük bir 

zevk ve seviye mesafesi koyacak kadar 

&Üzeldir. Bununla daha evelkiler arasın
daki fark, bir kere, ötekilerin nerede yer 

bulunursa orada açılmış olmaları bunun 

ise doğrudan doğruya, sergiler barındır· 
tnak üzere yapılmış bir yapıda kurulmuş 
olmasiyile başlamaktadır. Buna bir de, 

bu defaki bütün pavyonların çok daha 

•ıkı ve mütehassıs bir sergi idaresinin 

kontrolu altında hazırlandıklarını katar

sak, bir de teknik üstünlüğü elde etmi~ 
oluruz ki, yalnız bu iki sebep sergiciliği
tnizi birkaç konak boyu ileri götürmeğe 
kafidir. 

Lozan sergisi, inkılap bayramında in

kılabın propagandasını yapmak üzere 

hazırlanmış ideolojik bir sergidir. Bu ser 

gide Lozan'dan evelki ile Lozandan son 

raki Türkiye'ler kemmiyet ve keyfiyet

çe karşılaştınlmaktadır. 
Ankaramız işte donanıp bayram eder 

iten, ayrıca da, cümhuriyetin bu yeni 
verimle . . ~ . . d b ~ 

rını, şu anlattıgımız bıçım e ag 
rına basmaktadır. 

BURHAN ASAF 

İstanbulda bayram 
d l~tanbul, 28 (Telefon) - Şehrimiz -
e cuınh · Ola Urıyct bayramı hazırlıkları ta-

n mlandı. Her taraf donandı. Yarın 
ayazit cümh . d b .... k b' urıyet meydanın a uyu 
ır ge . 

çış resmi yapılacaktır. 

~I. Maksimos, M. Po riç, M. Pesmazoğlu 
bugün şehri mize geliyorlar 

Diln şehrimize gelen Romanya Hariciyevekili, Başvekil ve Hariciye Vekilimlzıe 

.l?omanya Hariciye vekili M. Titülesko Cenapları Ankara istasyonunda ksqılsnclı 

lıtanbul, 29 (A.A.) - Ankara'da 
toplanacak olan Balkan konferansında 

bulunmak üzere ıehrimize selen yunan 
Hariciye Nazın M. Maksimos ile Milli 
lktısat Nazın M. Pesmazoğlu, Yugoa
lavya Hariciye Nazır vekili M. Poriç 
ile birlikte b uakşam saat 6,30 da husu
si trenle Ankara'ya hareket etmişlerdir. 

lıtasiyon baştan aşağı yunan, yugos
lav, türk bayraklariyle süılenmiıti. Mi
safirleri bir askeri kıta, ve bir polis müf
rezesi selam resmini iyfa etmiş, Vali, 
Polis Müdürü, Merkez Kumandanı ile 
şehrimizde bulunan birçok sefaretler ve 
diplomatlar tarafından uğurlanmışlardır. 

İstanbul, 28 (Telefon) - Yu
nan haricive nazırı M. Mcıksimos 
ve yunan iktısat nazırı Pezma -
zoğlu ve Yugoslavya hariciye na
zırı muavini M. Poric bugün tren
le !Şehrimize gelmislerdir. 

Nazırlar istasyonda vali ve be
lediye reisi Muhittin Beyle vila
yet erkanı ve yunan ve yugoslav 
konsolosları erkanı tarafından 
karsılanmışlardır. 

Yunan hariciye nazırı M. Mak
simos, öğleye doğru vali beyi zi
yaret etmiş ve bu ziyareti sırasın
da yunan hükumeti namına vali 
Muhittin Beye "Sotiros,, Halas
kar nisanının büyük kordonunu 
venniştir. Yunan hariciye nazırı 
bundan sonra Taksim meydanına 
giderek abideye çelenk koymuş -
tur. 

Vuran hariciye nazıriyle Yu • 

goslavya hariciye nazırı muavini 
maiyetleriyle beraber bu akşam 
Ankaraya hareket ettiler ve Hay
darpaşa istasyonunda merasimle 
teşyi olundular. 

M. Maksimos hareektinden e
vet gazetecilere beyanatta buluna
rak : 
"- Ankaradaki toplantıda Bal

kan iytilafının statüsü ile müna -
kal at meselesi ve iktısadi müna -
sebatın inkişafı meseleleri tetkik 
edilecektir. Askeri mesclilin tetkik 
edileceği hakkındaki haberler 
doğru değildir. Küçük iytilafla 
Balkan iytilafı arasında birleşme 
de mevzuu bahis değildir.,, de -
mis tir. 

Memuriyetinden bugün gelen 
Belgrat sefirimiz Haydar Bey de 
heyetle beraber Ankara'ya hare -
ket etmistir. 

Karahan yoldaş ve 
bayramımız 

( Başı 1 inci sayı/ada ) 
plançosunu yapmakta, bu devre içinde 

görülen itlerden dolayı pek hakir olarak 

iftihar duymaktadır. Bu yıl, Türkiye'ye, 

İç inıa sahasında büyük terakkiler getir

miıtir. Yeni fabrikalar kurulmuf yeni 

demiryollan iıletmeye açılmıf, Türkiye

nin iktısadi vaziyeti, dünyaya ıamil 
umumi sıkıntıya rağmen, kuvvetlenmif, 
milli kültür ve terbiye sahalannda bü -
yük muvaffakiyetler elde edilmiıtir. 

Aynı zamanda Türkiye cümhuriyeti 
mevcudiytinin on ikinci yılma harici si
yasetinde büyük muvaffakiyetlerle ıiri
yor. Bu muvaffakiyetler herkesçe ma
lumdur ve yeniden zikredilmelerine ha
cet yoktur. 

Bu son yıl zarfında S. S. C. 1. gibi, 

Türkiye'nin de bütün mesaisi sulh un

surlarının sailamlaıtırılmasına; harbı 

hazırlıyan ve arıyanlann entrikalanna 

set çekmeğe doğru tevcih edilmit oldu
ğunu bilhassa iıaret etmek isterdim. 

Türkiye ve biz, bu istikamette yapı
lan bütün iıler için biribirimizi karıılık
lı tebrik edebiliriz. 

l'•rın atılaoai olan ~nlara Ser glevlnd• iuglJn mıt6uat erkinına 
Türk milleti için İç inıasında olduiu 

kadar sulh için mücadelesinde de tok 
muvaffakiyetler clilerim. 

bir,., si7aletl v•rllecelıtir. 

İzciler dün cümlıu
• 

rıyete sadakat 
andı içtiler 

Cümhuriyetin yıldönümü münasebel 
tile Ankaraya gelmiş olan izciler, atlı 
ve yaya köylü misafirler saat 13,30 da 
halkevi önündeki caddede toplanmış

lar ve önde bir manga süvari polis, bu
nu takiben mızıka, arkasında çelenkle
ri taşıyan izci kıtalar, yaya ve atlı 
köylüler olduğu halde Samanpazan, 
Çocuksarayı ve Anafartalar caddesini 
takiben Hakimiyeti Milliye Meydanı

na gelmişler ve duruş vaziyeti alındık

tan sonra hep beraber zafer abidesİ:li 
selamlamışlardır. Merasime mızıkanın 
iştirakile hep bir ağızdan söylenen is
tikHil ve onuncu yıl marşlarile başlan· 
mış, bunu takiben de bir izci talebe ta
rafından cümhuriyetin feyizlerinden, 
eserlerinden büyük hamlelerinden hi· 
his bir nutuk söylenmiş, cümhuriyete 
bağlılık andı yapılmıştır. Abideye iz. 
ciler, misafir köylüler, vilayet ve bele
diye, C. H. Fırkası, halkevi namına da 
çelenkler konmuştur. Zafer abidesi et
rafında binlerce halk yer almıştı. Bu 
merasimden sonra izci ve halk mümes· 
silleri otobüslerle Cebecideki şehitliği 
ziyaret etmişler, çelenk koymuşlardır:. 

••• 

M. Ti tülesko şehrimizde 

Başı 1. inci sayrfada) 

şehrimize gelmişler ve durakta Harici
ye Vekili Tevfik Rüştü Beyefendi, 
Ankara Valisi Nevzat, Hariciye Veki

leti umumi katibi Numan Rifat Bey

lerle Ankara merkez kumandanı, Hari

ciye Vekaleti ikinci daire ve protokol 
şeflerilc emniyet müdürü Beyler, Ro
manya ve diğer sefaretler erkim tara
f ından karşılanmıştır. Bir asker mUf
reo.zeai selam resmini ifa etmif, mızıka 
romen milli marşını çaltnıftır. Bükref 
sefirimiz Hamdullah Suphi Bey de M. 
Titillceko ile beraber şehrimize gelmit
tir. 

M. Titülesko cenapları ve maiyeti 
Ankara Palas otelinde kendilerine ha
zırlanmış olan daiI'Clere inmişl:rdir. 

l\'I. Titüleskonun 
ziyaretleri 

Romanya Hariciye Nazırı M. TitU· 
lesco Cenaptan dün öğleden evel 

sıra ile Hariciye Vekili Tevfik Rliftil 

Beyefendiyi, Başvekil İsmet Paşa 

Hazretlerini ve Büyük Millet Meclisi 

Reisi Kazım Paşa Hazretlerini ziyaret 

etmişlerdir. 

Müşarileyhim Hazeratı M. Titü

lesko cenaplarının ziyaretlerini Anka· 
ra Palasta kendisine iade eylemişler
dir. 

Romen heyeti 
Bugün Ankaraya muvasalat eden 

ve Romanya Hariciye Nazırı M. Titil· 
Jesko cenaplarının riyaseti altında bu

lunan romen heyeti aşağıdaki zevat
tan mürekkep bulunmaktadır: 

Romanyanm Atina sefiri M. Sanga 

Rascanu 

öZ TüRKÇE 
( Başı 1 inci sayıf ada ) 

Arıkara, bu kentli ve köylü yurtdat 
Jarın damarlarında eşsiz bir orunç ola
rak damıyordu. Bunlar, bugün Büyük 
Önderin önünden gönüller dolusu bir 
saygı ve sevgi ile geçip onu esenliyecek
lcr. 

Arkara, uzun savat yıHannda yağı
lar eline düşmüş ve düşmemiı bütün 
ülke bucaklarına inanç salmıı, umut yol-

lamış, kara günlerin ak günlere döne

ceğini haykırmış kutlu bir özeldi. 

Bugün cumurluğun on birinci yıld& 

nümünü kutlarken yurdun her yönün

den Ankara'ya yapılan akın, yerinde bir 

kulduk yankmdır. 
xx 

Tükenmez bir orunç içinde kuUa

dığımız bu bayram, bütün bir budunun 

büyük Gui'ye sonsuz kulduğunu on bi

rinci gez sunduğu günü bir yol daha ta

rihe armağan ediyor. Bir kalkınmayı 

yüzlerce yılda ancak yapabilen bir takım 

ulusların yanı bqında qi bulunmu 
sürüşleri, dönenmeleri on bir yıla sıid1-

ran türk budunu bu büyük bayram SÜ -

nünde bir yol daha dip bqmı bütün 

acun kıranlan önünde dimdik tutarak 

kıvanç ve öğünç duyarak yÜrÜyecek. 

Bu büyük günün her yıldönümü, tür

kün e§siz bir hızla soysal bir amaca doi

ru upuzun bir adım daha attığını imler. 

Bu mutlu günlere vanncıya değin af. 
tığımız çetin yollarda dökülmüı kanlan 

ve alın terlerini bir yol daha anmak ve 

bu se\'inç ve öğüncü bize baiıtlıyan ulu

larımızın önünde yiikünmek hepimizi• 

borcumuzdur. M. N. 

Ölez - fani 

Y aralık - mah1iık 

Olgüsüz - layemut 
Cumurluk - cümhuriyet 
Uza-müddet 
Türe - rejim, pren_. 
Özel - kadim, •eli 
Güre - enerji 
Ulus - millet, halk 
Güç - lnıVYet 
Acun - dünya 
Budun - millet 
Seçkin - güzide, mtlmlim 
Gez - defa, kene 
Yön- taraf 
Kent - ıehil' 
Öğünç - iftiluır 
inanç - inan 
Orunç - heyecan 
Danmak - devam etmell 
Önder - lider 
Esenlemek - •ellınlaıı*ı 
Yağı - dütmaa 
Umut - ümit 
Özek - merkes 
Kulduk - minneı 
Yanku - aksi .. ela 
Sürüş - ihtilil 
Dönenme - inkıllp 

Acun-dünya 
Kıran - ufuk 
Kıvanç - sür.ur, iptfhat 
Öğünç - iftihar 
Soysal - medeni, içnm.I 
Amaç - hedef 
J mlemek - iıaret etmek 
Yükünmek - huıu ile efilmelL 

V 'il Romanyanm Sofya aeflrl M. •I 
Stoica 

Romanya Hariciye Nezareti mUdO-

rU M. Filotti. 
M. Titülesko cenaplarının buaMSI 

katibi M. Nenisar, sefaret mu.te,an 

M. Valimaresco. 

Bitmış olan Nalı• Velı'1•ti 6/nuınıa açıma ZMrasim/ bu,On 1apılacaktır. 
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BOl'RLA BiRADERLER ve ŞUREKASI 
lstanllal • Ankara r-. ızmir 

Ankara yerli mallar sergisi 
kanzuk eczahan.esi 63 numarada 

Laboratuvarlarımız 

pavyonunu ziyaret ediniz 

bazıları müstahzar abndan 
~'TALİN KANZUK: en nafi kuvvet şurubudur. 
~NTİMALARYA KANZUK: srtmarun vaki ve şafi ila
adrr. 
StROPEKTORAL KANZUK: en müessir öksürük şuru
budur. 
ALEKSİN KANZUK: göz merhemi. 
ELEFTERİN KANZUK: kanzuk müshil şekerleri ve 
komprimeleri sancı vermeksizin tesir eden yegane müshil 
Ye müleyyin müstahzarattır. 
PASTİL ANTİSEPTİK KANZUK: memleketimizde ec
nebi pastilleri aratmıyacak mükemmeliyette en müessir 
&ksürük ve nezle pastilleridir. 
GUDRON BALSAMİK KANZUK: plesenkli katran hu
lisasıdır, göğüs nezlelerinde kullanılır. 
KANZUK YENİ DERİ MERHEMİ: her türlü deri has
talıklarım pek kısa bir zamanda iyileştirir. 
LİNİMANTOL KANZUK: romatizma siyatik ve soğuk 
algınlıklarından mütevellit ağırlıklarda haricen kullanı
lır bir merhemdir. 

Kanzuk tıbbi sabunların her cinsi mevcuttur. 
KORİSİK KANZUK: Dr. Cemsin icadı yegane nasır 
ilacıdır. Nasırlan pek kısa bir zamanda kökünden çıkarır. 
SUPOGİLİSERİN KANZUK: müshil ve müleyyin hari
cen kullanılır mutasallip giliserin fitilleridir. 

Kanzuk badem yağı en saf ve en sıhhidir. 
KREM BALSAMİN KANZUK: yağsız güzellik liremi· 

dir cildin güzelliğini artırır ve muhafaza eder. 

KOMOJEN KANZUK: sıhhi saç losyonudur, kepekleri 

izale ve saçları besliyerek dökülmelerine mani olur latif 

kokulu losyondur. 

BALSAMİN ŞARKI KANZUK: latafet ve taravet Ios

yonudur yüz ve ellerin t~zeliğini muhaafza eder. 

JUVANTİN KANZUK: saçların tabii rengini iade eden 
sabit renkte saç boyalarıdır. 

Dr. DORİNYİ DİŞ MÜST AHZARATI: tozu, eksiri ve 

macunu. Dişlerin sıhhatini muhafaza eder ve çürümeleri

ne mani olur ağızdaki mikroplan tamamiyle mahveder. 

Kanzuk sıhhi kolanya ve losyonları: 

Avrupa kolonya ve losyonlarını memleketimizde arat

mıyacak mükemmeliyettedir. Dereceleri yüksek ve koku

lan sabittir. 

Muhtelif tırnak cilaları, briyantinler ve gece gündW. 

kremleri. 

Sergi münasebetile pavyoıkumuzda 
büyük tenzilat 

ııuıııınıııuıııınıuııııınııoıı1Hııııu .. nmııııuıımldl! 

1 
;.~mayınız ı 

lzınirdeki HARAÇÇI-ı 

~ADELER mobilya fab-i 

rikası mamulatı bütün§ 
1 

Türkiye'de tanınmıştır.~ 
IS 

~nkara Sanayi sergisin -1 
!i 

leki 37 numaralı pavyo- B 

nunu mutlak ziyaret e • I 
diniz. Hayrette kalacak- il 

smız.rrı - 8--4893 1 

Satılık kamyon 
31 model sağlam motör

lü karoserili lastiksiz bir 
kamyon acele ve ucuz satı
lıktır. 

Fiyat acentası yanında 
komisyoncu Fahri 
Beye müracaat 

8-4877 

!E111uıııııııııımııB1111111mıııııtıııı11ıu111111111111111111mnaıııııııınııııınııııı 
~ § 

1 Oda aranıyor i 
1 Yüksek memur Ye- 1 
~ nişehirde bir aile nez- ~ 
1 dinde mobilyalı oda an- ! 
~ yor. M. R. rümuzu ile ~ 
~ gazetemize tahriren bil ~ 
~ dirmeleri. 8-4880 ! 
6 5 
uıııınııııımttnıımmuınıuıımnmınııummmrmıınııımınnuıoııııunı 

Kiralık daire 
Musevi mahallesinde büyük 

dört oda ve bir büyük salon ve 
iki küçük oda, mutfak, odunluk 
mevcuttur. Kırk beş liraya 1' i
raya verilecektir. Su ve el \ t rik 
vardır. Yusef Roso Efendiye 
ınüracaat. 8--4894 

Y enişehirde l 084 üncü a· 
tlada 1 parsel numaralı ar· 
sada ada fazlası olan 25 
metre murabbaı arsa yirmi 
gün müddetle ve aleni su· 
rette müzayedeye konul
muştur. Taliplerin 17 teşri
nisani 934 cumartesi günü 
saat on buçukta Belediye 
Encümenine müracaatları. 

{3031) 8--4659 
11 nıınııın11nııımııu11ımıııııııuııınıııııııKıııuııı11111111111nııın11ınıu111unııuııııııınııııııııııııun11111uııııııaıııııııııııııuıııımııuııtttııııaı11111111~ e B 1 YUGOSLAVYA KIRALINA YAPILAN SUiKAST i!I_ 

• SiNEMALARDA GÖSTERiLiYOR. = 
1----ıı ı ıı•ıı•ıınııııamııı ımw &aıw-1 

Öksürükler çok defa tehlikeli hastalıklar gösterir. 

~ KATRAN HAKl{I ElffiEM 
f.~ Bu tehlikelerin önüne geçerek <SksilrUkJeri kt'ser ve müzmin 
~ bronşitler ile göğüs nezlelerini katiyen geçirdiği gibi nefes darlı 
~ ğına da çok faydası vardır. 
"~m ... 'C'l ...... ~ .... o ... e.~11••1 ıtıH~""'~ 11!11•• 

Milli Miidaf aa Vekaleti 
satın alma komisyonu 

ilan lan. 

1 LAN 

Vize'deki kıtaat ihtiyacı 
için 584 Kilo beyaz peynir 
pazarlıkla satın alınacaktır. 
İhalesi 4-11-934 cumartesi 
günü saat 15 tcdir. İsteklile
rin teminatlariyle muayyen 
günde Vize'de satınalma 
Ko. nuna müracaattan. 

(2930) 8--4562 

CAG 
Ankara' da Koca tepede 

kapalı blirüm yoliyle bir 
kışla yaptırılacaktır. Ü zeri
ne bırakılması 14-11-934 crır 
samba günü saat 11 dedir. 
Rağlığmı ve projelerini gör 
mek ic;in her gün. eksiltmi
ye ginnek ic;in de belli gün 
ve saatinde isteklilerin di
lek mektunlanm ve pey ak
çelerini M. M. V. Sa. Al. 
Ko. nuna vermeleri. (3113) 

8--4785 

CAG 
Hava için alınacak olan 

7400 metre kumanda teline 
verilen fiat pahalı görüldü
ği.inden pazarlığı 31-10-934 
çarşamba günü saat 10,5 ta
dır. Bağlılrğmı görecekler 
her gün pazarlığa girecek
lerin de hclli gün ve ı::aatin
de pey akceleriyle M. M . 
V. Sa. Al. Ko. nuna ba~vnr-
malan. (3193) 8-4882 

CAG 
66 adet seyyar Etüv ma-

kineler.inin almmasından 
şimdilik vazgeçilmistir. 

(3195) e--4883 

CAG 
Lüleburgaz kıtaatı için 

274 ve Kırıkkale kıtaatı için 
308 ton un kapalı bürüm yo
lu ile alınacaktır. Ü zerine 
bırakılması 25--11-934 pazar 
günü saat 16:16,45 tedir. İs
teklilerin belli gün ve saa-

Tophant>dt> l!'tanbul Le • 
vazrm ı\mirli~i SntTU 

Alma Komi!'lyonu 
tlan!an. 

lLAN 

İstanbul Levazrrn Amtr• 
tiğine bağlr krtaat için 108 
ton kuru fasu1ya 21 teşrint.ı 
sani 934 çarşamba g-ünü sao 
at 14 te kapah zarfla alma• 
caktır. Sartname ve nümu• 
nesini göreceklerin her gün 
ve mijnakasaya istirak ede• 
ceklerin be11i saatten eveJ 
tekliflerinin Tophanede sa• 
tın~lma komisyonuna müra 
caatları (491) (7104) 

8--4887 

fLAN 

t stanbul Leva.'Zlm Amtr• 
1iğine bağ"h kıtaat için ıoo 

• ton pirinç 21 teşrinisani 934 
çarsamha günü saat 14,30 
da kapah zarfla alınacaktır. 
Sartname ve nümunesini gö 
~eceklerin her gün ve mil· 
nakasava istirak edecek1e-> 
rin belli sa~tten evel teklif• 
lerini tophanede satın alrna 
komisvonuna vermeleri. 

(~02) (7103) 8~4886 

fl~ 1--. nı p "''7.1ID 

GA 7,f TF.RBtVE 
ENSTİTÜSÜ HEKİMİ 

Muavenelıane: Adliye 
c;aravı vanınrta Gençağa 
apart1m::mınrla Husus1 
daire telefon · 2661 her 
rriin nn-leden c;onra saba 

tinde dilek okuntuları ve 
pey akçeleriyle Lülebut" 
gazda F. Sa. Al. Ko. nuııA 
başvurmaları. (3201) 

8--4884 
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ller tü" .......__ rlü bulaşrklr hastalıklardan korunm ak için mutlaka en temiz ve eyi bir su olan hayat suyrmdan içmelisiniz. Deposu: Cihan Oteli. 
~ Telefon: 1775 

XX:-

-= 

~iimhuriyet Merkez Bankasının 25l.teşrin1934 vaziyeti u fakültesi en 
Ek~mel{, et; erzak ve se},ze 

münal\:asası L AKTiF 1 PASiF 
r-----~..::..:...~~~~~~--'-~-~~~~ 

LiRA , Kas•. 1 .... Sennave 
LiRA 

19.259. OJ 

LiRA 

15.000.000,-

• 
Ekmek, Et, Erzak ve sebze tekrar münakasaya kon· 

muştur. Taliplerin 3-11-934 cumartesi günü saat U de mil· ı\lbn: Safi Kgr 13.692.461 
Banktı• 
Ufaklılc 

tfRA d 
12.350.087. 

658. 7· cı . c;g 32.268.419,9~ ihtiyat A kceı:i: 663,914,3 racaatları (3202) 8-4888 

f ,.davüldek; B!nkrıotlar: ~afıa Vel{aletinden: Oafıildeki muhabirler: 
~bn: Sal. JC rr ı. 788,024 
1 ürk lirall 

2.515.00', -
402.f!1 i .77 2.917.821 ,77 Oeruhlı edilen evraK •ıaktıvı 

Afyon - Antalya hattı 56-74 üncü kilometreleri arası 
4 üncü kısım inşaat ve ameliyatı kapalı zarf usulü ile mü
nakasaya konulmuştur. 

lhricteki Muhabirleı: 
5.354.88 . 45 

Kanun11D 6 Ye f' ıncı m dô~ 
lerine tevfikan vaki tediyaı 
Oeruhtt •dilen evrakı oaktı 

9.63l.517,-Altın: Safi Kır 3.807,016 
A•nnı tahvili kabil Serbe,ı 
dövizler. 

Ha:zine Tahvilleri: 
5.550 9" g; 10.905.777,42 ye bakiyesi 149.116.046,-

8.688.000,-

Münakasa 15 teşrinisani 934 tarihine müsadif perşem
be giinü saat 16 da Ankara'da Vekalet Müsteşarlık maka
mında yapılacaktır. l>erabte .:dilen nrakı oakti

re kar§ılıfı 
ltaaun•n 6 n 8 inci madde· 
~. tnfihr ~a!d tediyat 

Senectat C"tizdam ı 

158.748 63,-

9.632. 'il 7 .- 149.116.046,-

Karşılığı tıtmamerı ltın 0111 

•alı teda..-ü'r Yll'I: dilt,, 

förk lirası mevduatı: 

\fadesn 
Vadeli 

Oöviı mHdoatı: 

20.056.139.z: 

-.- 20.os6.139,2r 

Taliplerin tekliflerini Ticaret odası ve ehliyeti fenni
ye vesikaları ve 10.000 liralık muvakkat teminatlarının 
merkez muhasebeciliğine yatırıldığına dair olan makbuz 

Haıine bonolar. 
fiQri ıeaed•I 

3.751. J ... ,60 
4.657 . ~"1 011 8.415.143;6' Vadeıw 1 9.338.508. 

veya nümunesine uygun banka kefalet mektubunu aynı 
gün ve saatten cvel komisyon riyasetine vermeleri lazım
dır. (Muvakkat teminat mukabili çek kabul edilmez.) 

Esha111 ve r abtilit ciıdam : 
E.huı n tah'f111t: Denıla
tıe c:dilen enakı aakdi7e 
kartalıfl (ihôari kıymetle) 
Esham Ye TahYill• 

Avanslar: 
Altn. ve ılöYD herine 
T alıYitaı iiaeriM 

~İ•sedarlar: 
.,uhtelif: 

28.11 
4.623 

9~. 

3.534.29 - ----- --

Yekin 

32.741.961,73 

101.626,6~ 

4.500.000,-
8.787.205,40 

249, 7 54.002,53 

'/adrr 
818.369 o~ 10.156.877,1 

Muhteıif: 46.073.025,8 

,v '"'in 249, 7 54.002,53 

Talipler bu husustaki şartnameleri (40) lira mukabilin· 
de Vekalet Malzeme Müdürlüğünden satın alabilirler. 

ı-···Y'•' 
§ 

(3171) 8-4885 

Nur kalem 
~ Z ~~ .. t 1933 tarihinden itibaren: Iskonto h11ddi 3 511, -Aftm ii•onne avans %4'/:: 
------===--=-=-========== 

Yerli kurşunkalemlcrinin her çeşidi piyasaya 
çıktı. Tamamen yerli malı olan kuvnıklu vıldız 
markah 

Ankara J\'I i 1 li Emlak 
Müdiirlüffünd~n: 

İd l\nkaranm A .. A k"" d k" • · aresj şagı yrancı mev ıın e aın ve vandat 
'l'ahsinnc~ 28 ~apr numarasiyle iki dönüm olarak keresteci 
ltıta ha ... e endı zevcesi Halide Hanım namına kayıtlı bir 
den ba~!n mumaileyha tarafından fuzulen işgal edildiğin
li ist . ısJe Defterdarlık makamınca hazine namına tesci-

enılmekted" .... ır . 
... apu s· ·11· "1sar- ıcı ınde kaydı bulunnuyan bu gayri menkulün 

~e~re .. ~~?iyeti hakkında 5-11-934 tarihine müsadif pa· 
!>tı gayr~ u saat 10 da mahallen tahkikat yapılacağından 
1ddia ed menkul üzerinde tasarruf veya diğer aynı bir hak 
~l>ll 1'1U~~~~~ ~rsa evrakı müspiteleriyle birlikte vilayet 
ltıde but uğune Ye yahutta aynı gün ve saatte mahal
oıllıı\lr (~~acak olan tapu memuruna müracaatları ilan 
~ 74) 8-4881 

ı\ııkara Osmanlı Bankası 
1 

Müdürlüğünden 
'it c~!~/ı 934 senesi % 5 faizli istikrazı dahili tahvillerine 
tarthilld nu1?1~ralı kupon bedellerinin 1- Teşrinisani - 1934 
le htşı en ıtıbaren Osmanlı Bankası gişelerinde ödenme-!' •tıacağı ilan olunur. s-4895 

Ankara Levaznn Amirliği Satın 1 
Alma Komisyonu ilanlan 

I\~ ... 
ttlı <tagıda · 
llttJ •kalem cıns ve miktarı ve ihale günleri ve saatleri ya-
tı.~t~Uştur t;;za.krn kapalı zarf usuliyle münakasaya ko
lığ arını ben· alıpJeri teklif mektuplariyle beraber temi
lı 1 &atınaı 1 saat~en evel Garp Hudut Liva Kumanrlan • 
"tı rı ;a komısyonuna müracaatları. (3124) 
S1~ 2~ggoo 12/11/934 pazartesi saat 15 te 
S .. tt eti 6 00 15/11/934 ,, ,, 15 te 
~ır eti 

5
75ooo 15/11/934 15 te 
75000 15/11/934 " " 15 te ,, ., 

82 lLAN 
b ıSOo k"J 

'<l'f l o b l 
934' UsuliyJ "hu gur kapalı 
~k •alı gün:. 1 a1esi 13-11-
t'tıes\a )'anıla~ saat on üç bu
lıe rıı ı:r·· aktır. Sartna· 

t ~·· "'OJ°ll'ıek . . 
tıittcıt>tın ve ıstıyen1er 

tek11~n eveı V~kti ~uayye. 
te ~ tl'ıekt e temınat ve 
•lttı aytarniupıariyle birlik
lltJ a koflli c te fırka satın· 

arı ( ~Yonu ·· 40o1) na muraca-
8-4790 

tıttı· İLAN 
)ii~ kır, "Mevk· 
~İlo ırk Sekiz ı. kıtaatmm 
.. u" ıığır hın beş yüz 
"' tı{i eti 30-
ta.....: •aat l0-934 salı 
ııır.~-ııa •ı on he 

.. 11lacak Şte kapalı 
tır. Şarıname 

8--4780 

~int görmek istiyenlerin. her 
gün ve taliplerin de belh sa
attr.n evel teklif mektupları
nı f zmir Müstahkem mevki 
satın atma komisvonuna 
vermeleri. (2921) 8-4512 

fLAN 

İki yüz yirmi bin kilo has 
ekmeğin kapalı zarf usulile 
J 5.11.1934 perşembe günü 
saat 15 de ihalesi yapılacak
tır. Şartnamesini gönnek is
tiyenlerin hergün taliplerin 
~e vakti muayyeninden evel 
teminat ve teklif mektupla
rile birlikte Bursada Fırka 
i<'tin alma komisyonuna 
'llilracaatları (4003) 8-4737 

1 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Satın Alma Komisyonu ilanları 

1 ADET KIZAKLA SOUK TESTERE) 1-2. Teş-934 
2 ,, DEVİR ÖLÇÜ ALETİ ) 
6 ,, AMERİKAN MAKKAP EVİ ) 

10 KALEM MUHTELİF ŞERİT VE 
SAİRE ) 1-2. Teş-934 

Yukardaki malzemeler avrı ayn pazarlık suretiyle Hi
za1armdaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. 
Taliplerin teminat ile müracaatlan. (3152) 8-4829 

28 KALEM RESİM MALZEMESİ 31-1. Teş. 934 
6 ,, ÇELİK BORU 31-1. Teş. 934 
4 ,, İP (MUHTELİF CİNSTE) 1-2. Teş. 934 

30 TON DEMİR CEVHERİ ) 3-2. Teş 934 
15 ,, MANGAN ) 

147 
49 

157 
2,7 
1 

,, 
,, 

" 
" 

OLEOM o/0 114 ) 
OLEOM % 105) 
ŞİLİ GÜHERÇİLESt 
SANTRALİT 
DİFENILAMİN 

114 ADET 300 LÜK SELVE KOK 
OCAGI TASLARI 

12 TAKIM -
" " 159 ADET 150 LİK ,, 

6 TAKIM ,. ., ,, 
12 TAKIM 50 LİK ,, 

,, 
" ,, 
,, 

29 TON CİNKO 
50 TON ADANA PAMUGU 
ELEKTRİK KAYNAK TELJ .. ERl 
TAPA FABRİKASI KALORİFER 
TESİSATI 

2000 KİLO KIL 

) 
) 

) 3-2. Tes. 934 
) 
) 

) 
) 

" ) 
,, ) 3-2. Tes. 934 

" ) 
" ) 

4r2. Teş. 934 
4-2. Teş. 934 
ı-2. Teş. 934 

4-2. Teş. 934 
8-2. Teş. 934 

Yukardaki mazmeler ayrı ayn pazarlık suretiyle hiza
lanndaki tarihlerde saat 14 te ihalesi icra edilecektir. Ta-
liplerin teminat ile müracaatları. (3153) 8--4849 

88,972 M3 ÜC KALEM 
KERESTE 

3000 TON ÇELİK DEMİRİ 
Yukardaki malzeme pa

zarlık suretiyle 8-2. Teş 934 
tarihinde saat 14 te ihalesi 
icra edilecektir. Taliplerin 
teminat ile müracaatları. 

(3172) R--4864 

Kurşun kalemlerini 
Kopya kalemlerini 

Renkli kopya kalemlerini 
Kırmızı-mavi posta kalemlerini 

Taşçı ve marangoz kalemlerini 
görmek ve tecrübe etmek için Ankara dördüncü 
milli sanayi sergisindeki 110 numaralı NURKA
LEM Ltd şirketi kurşunkalem fabrikası standını zi. 
yaret ediniz. Sipariş kabul edilir. 

1 
Nurkalem kurşun kalemleri ecnebi mamulatın· 

dan her suretle üstündür. 

= NURKALEM LTD. ŞİRKETİ KURŞUNKA· 
; LEM FABRİKASI; AYVANSARAY-1STAN-
ii BU .L. 8-4889 
i~ııımıınııa•••-mmwmmıımom•::m:ı•••••ıl 

HAVACILIK ve SPOR 
CIKTI 11. İNCİ YIL SAYISI 

- İÇİNDEKİLER .. 

- BUGUN Kbnn Naml 

- Cumuduğun on ikinci yılına .. . 
.. On birinci du-

rak S. Z. 
- Gök alanında 

TürkgücU 
Behçet K~mal 

- Kim bu kadın 1 
Hüuyin Rilat 

- Cümhuriyetin 
,nhirinci yılı 
Nüsh~t Hatim 
Sinanoğlu 

- Cümhuri

y e t bayramı

~uzda dost ve 

komşu !rakın 

tayyarecileri 

A n kar a'dan • 

Diyarkekir'e 

kuş gözü ile 
bir bakış 

Kuvvetli hava filolarına neden JU zum vardır? 
Mahmut Beliğ 

- Türkiye bisiklet turu kahramanları arasında bir saat: 
Selman Kaya 

- Gönül acısı (hikaye) Server Ziya 
11111111ııııııııını mnııoıımmııuıuıHlllBRın mmıııı11111111ıııu1HJ u llfllllll!!! ıu nıı Htt•W' '"""'"··-

Yukardaki malzeme pa
zarlık suretiyle 31-1. Teş.-
934 tarihinde saat 14 te iha-
1 esi icra edilecektir. Talip
lerin teminat ile müracaat- ~ • · ..• ' ~.... , ·-·-. ... ... .,,.# ~ -- ' . •. ~ • . . . ,......_,,:- ' . 
ları. (3173) 8-4853 

imtiyaz ıahibı ve Baımu 

barriri FALiH RIFKI 
Umumı neıriyatı idare eden 

Yazı itleri müdürü NASUHi 
ESAT. 

Çapkm cadd~si ciYırında 
Hılcimıyetı Milliye Matbaa 

'""b f>nr1mrştrr. 

1 
SİN 1 

1 liugun, JSu gece f KULÜP) Bugün, bu gece YENİ 

MAL AR 
A M O K ROMA ÇILGINLIKLARl 

MarceHe Clıantal - lnkijinofl Bütün ihtişamiyle eski ROMA ... 
Aynca: Bakırköy Bez Fabrikası· Aynca: Bakırköy Bez Fabrikası~ 
nın küşat resmi. nm küşat resmi. 

Foz Dünya havadisleri: Yugoslavya Kıralma Marsilyada ramlan suikast. 

Budn matineler 1 den lytibarcn ballar 



SAYIFA 14 

İstanbul' da: Liseler 1 

alım satım komisyo
nundan: 

Komisyonumuza merbut muallim mektepleri lise ve 
orta mekteplerle mülhak pansiyonların İrmik, Şehriye, 
Nohut, Kuru fasulya, Mercimek, Bezelye, Yoğurt, Graver, 
peyniri, Şeker, Kuru meyve, Hayvan yemleri, Yemek ve 
ekmek artıklariyle Çamlıca Kız Orta mektebinin sebze ve 
patatesi ve Erenköy Kız Lisesinin sebzesi ve Kandilli Kız 
Lisesinin ekmek ve patatesi: 

Bunlardan sebze, patates, ekmek, şeker, gravyer pey
niri, nohut, kuru fasulya, mercimek, bezelye 7-11-934 ve 
İrmik, şehriye, yoğurt, kuru meyva, hayvan yemleri ye
mek ve ekmek artıktan 14-11-934 tarihlerine müsadif çar
şamba günleri saat 16 da ihale edilmek üzere kapalı zarf 
usuliyle mevkii münakasaya ve müzayedeye konulmuştur. 
Şartnamesini görmek istiyenlerin İstanbul Erkek L ise
sindeki komisyon kalemine ve münakasaya i ştirak ede
ceklerin de teminatı muvakkate makbuzlariyle birlikte 
komisyonumuza müracatlan. (6735) 8-4675 

Jandarma U. Kumandanlığı 
Ankara Satın Alma 

l(omisyonundan: 
İlan edilen münakasasma istekli çıkmadığından (1250) 

adet altlı üstlü demir karyola şartnamesi değiştirilerek ye
niden kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. Ve münakasa
sı 4. 11. 934 pazar günü saat (15) te yapılacaktır. Nümune 
ve artnamesi İstanbul Jandarma muayene heyetinde de 
vardır. Nümune ve şartnamesi komisyonumuzda ve İstan
bulda her vakit görülebilir. Alıcıların münakasa gününde 
ilk teminat makbuz veya banka mektubu ile komisyonumu-
za gelmeleri. (2949) 8-4601 

~Mühim ilan~~~ 
Donanma tecrübesi ~ 

Cümhuriyet bayramı için devairi resmiye, muesse· ~ 
sat ve hususi evlerde yaptırılacak bilumum donanma ~ 
tesisatının 28 ilk teşrin pazar günü akşamı saat 18.30 
dan 19 a kadar beravi tecrübe tamamen tenvir edilme
sini rica ederiz 

8-4751 Elektrik şirketi 

Maliye Vekaletinden: 
Şişe 

5000 
10000 
2000 
2000 

19000 
10000 

Nevi 
75 gramlık zamk 

125 " " 
250 " " 
500 " " 
35 ,, İstanpa boyası 

Balada gösterildiği veçhile 19000 şişe yerli malt zamk 
ile 10000 şişe keza yerli malı istanpa boyası satın alınmak 
Üzere aleni münakasaya konulmuştur. Şartnamesi merkez
de kırtasiye müdürlüğünden ve İstanbul'da Dolmabahçe
de kırtasiye deposundan alınacaktır. İymalathanesi olupta 
vermiye istekli olanların iki yüz doksan beş lira teminatı 
muvakkateleriyle nümunelerini müstashiben 31 teşrinie
vel 934 tarihine müsadif çarşamba günü saat 15 te mer
kezde müteşekkil mübayaa komisyonuna müracaat eyle-
meleri. (2884) 8-4509 

• • 
ilan 

29 Birinci teşrin pazartesi günü saat 11 de açılaca
ğı bildirilen Sergi Evi bazı sebeplerden dolayı 30 bi-
rinci teşrin sah günü saat 15 te açılacaktır. Başvekil 
İsmet Paşa Hazretleri açılma merasiminde mühim 
bir nutuk söyliyeceklerdir. 8-4847 

polatlıTopçu Alayı Sa. AI. Ko. 
Riyasetinden: 

310,000 kilo kur1! otun münakasası 3/ 2. Teşrin/934 cu
martesi günü saat 10 da yapılacaktır. Taliplerin yevmi 
mezkur ve saatte teminatı muvakkateleriyle birlikte Sa. 
Al. Ko. nuna müracaatlan lüzumu ilan olunur. (3166) 

8-4855 

Ankara Askerlik Sul)esinden: 
' Malfil zabitan ve efrat ile şehit yetimlerinin 934 senesine 

ait tütün ikramiyeleri 8 temmuz 934 tarihinden Teşrinisani 
934 tarihine kadar dört ay zarfında tevziat yapılacaktır. 
Eshabı istihkakın yetlerindeki maaş senedi resmileri ve bi· 
rer kıta fotoğ'rafi ile Askerlik şubesine müracaat etmeleri 
nan olunur. (1459\ 7-2732 

HAKİMİYETİ MİLLİYE 

PARİS ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN 

Diş tabibi 

Ekrem Avni 

Aııkara Emniyet l\lüdürlüğünden: 
Emniyet Müdürlüğü için 45 ton yerli kok kömürünün 

alınması 14-10-934 tarihinden itibaren 20 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. Şartnamesi Emniyet Müdür
lüğündedir. 3-11-934 cumartesi günü saat 15 te ihalesi ya
pılacaktır. fstek1ilerin yazılan günde teminatlariyle bir
likte vilayetteki komisvona miiracaa tları. (2980) 8-4585 

Ankara Umumi Hapishane 
Müdiirlüğünden: 

Ankara Umumi Hapishanesinin 934 senesi ihtiyacı için 
(68) kalem mualice yirmi gün müddetle acık münakasaya 
konulmuştur. Bedeli muhammenesi (410) liradır. Taliple
rin yüzcle yedi buçuk teminatı muvakkate akçesiyle yevmi 
ihale olan 3.11.934 tarihine müsadif cumartesi günü saat 
(15) te Vilayette müteşekkil mübayaat komisyonuna ve 
mualecenin cins ve evsafını ve şeraiti anlamak ü.,.ere Ce
beci'de umumi hapishane müdürlüğüne müracaattan ilan 
olunur. (2951) 8-4572 

Diyanet işleri Reisliğinden: 
Diyanet İşleri Reisliği hademeleri için yapılacak 9 ta

kım elbisenin ihalei katiyesi 3 İkinci tesrin pazartesi gü
nü saat 14 te riyaset merkezinde icra edileceğinden mü
nakasa şeraitini görmek üzere Levazım Memurluğuna mü-
racaattan. (3024) 8- 4641 

.Jandarma Umum Kumandanlığı 
.~nkara Sahn Alma 

Komisyonundan: 
Komple (600) eyer takımı kapalı zarf usutiyle satın 

alınacak ve kapalı zarf münakasası 3. 2 inci teşrin. 934 
cumartesi saat 14 te yapılacaktır. İstekliler şeraiti anla -
mak üezre İstanbulda Gedikpaşada J. Muayene H. tine, 
Ankarada Komisyonumuza ve münakasaya iştirak için de 
Komisvonumuza müracaattan. (2932) 8 -4604 

Kumbara bütün bir i"tikhaldir. 

Türkiye iş Bankası 

Ankara Kız Lisesi Müdürlüğünden: 
1716 lira keşifli Talebe vestiyeri yaptırılması 20 gün 

müddetle aleni münakasaya konmuştur. Taliplerin keşif 
ve şartname ve projeyi görmek için mektebe ve münakasa
ya girmek için de bedeli muhammenin o/0 7,5 teminatile 
ikinci teşrinin birinci perşembe günü saat on beşte Mek
tepler Muhasebeciliğinde mübayaa komisyonuna müraca-
atlan. (2992) 8-4607 

29 B1R1NCİ'fEŞRİN 1934 PAZARTP:~ 

rımmıınunnıııııuun Halk iş idarehanesi 
1 Adliye sarayı caLi desinde Balıkpazan meydaD • 
; lığında polis noktası karşısL 
& 

51 TELEFON: 2037 

1 Her nevi bono, emtia ve emlak alım, satnıU 9' 

1 idaresi, devairde iş takibi, vazi ve tercüme ve butı' 
henzer halk işl-eri için çalışan Ankaramızın şayanı itl-

i mat ve eski hir mfü·c:~ .. c:,.c:i<Hr. 8-4322 
aımomııımımuıııııınmımıı••n1lll!!mmım .. 1111--1EW1mt.1llm•-•'1 

Vilayet Sıhhat ve İçtimai 
Muavenet l\fü~l·rlüifünden: 

328 senesi dişçi mektebi mezunlarından diş tabibi S 
Zühtü Bey diplomasmı kaybetmiştir. Yenisi verilece 
Eskisinin hükmü yoktur. (2947) s--4530 

Eskisehir Lisesi l\f üdürlüğünde 
1 - Mektebimizin bahçe ihata duvarı ile bahçede 

pılacak hala ve tuvalet pavyonu 18 Birinci teşrin 934 
hinden itibaren (20) gün müddetle münakasaya kOll 
muştur. 

2 - İhata duvannm münakasasr açık olacalC ıuval 
pavyonunun münakasası kapalı zarf usuliyle yapılac 

3 - lstiyenlerin proje ve şartnameler için mektep i 
resine ve münakasaya iştirak için de insaatı bir miiheO 
veya mimar nezareti altında yaptıracaklarına dair No 
tikten tasdikli bir teahhütname ile ihracat odası kayıt 
ğıdı ve yüzde 7,5 teminat ve teklif mektupları 

7-11-934 çarşamba günü saat 10 da mektepte toplana 
komisyona müracaatları. (3011) 8-4673 

Ankara Evh:af l\f üdürlüğündeıı 
İkinci vakıf apartımamn 2 inci kapısmm 1, 2, 4, 1, 

No. lı ve altışar odalı daireleri 2 inci teşrin 934 iptida 
dan 1 inci teşrin 935 sonuna kadar bir sene müddetle k. 
ya verilmek üzere 22-10-934 tarihinden itibaren 10 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. İhalesi 1-11-934 
martesi günü saat on beştedir. Tafsilatlı ilanları daire 
Belediye ilan tahtalarına yapıştmlmıştrr. Talip olanl 
Evkaf Müdüriyetine müracaattan. (3118) 8--47 

Hayat pahalı deWJdir 
Et, Tavuk, Balık, Sebze, Tatlı ve Börek olmak ti% 

sabah akşam ayn üç türlü yemek bir kişi için 14 lira 
kişilik bir aile için 23 liradır. Akşam yemeklerinde b 
çorba ilave edilir. Daha fazla iyzahat için 2073 No. Y 

telefon edilınesL Yeni şehir Gazi Caddesi V ardar a 
tımanmda Aş ocağı. 8-4679 

Bu gördüfünüz bebek doiduiu gün Tayyare 
piyangosundan (35.000) lira kazan oı•t 

Devlet Demiryollarından: 
Maden kömürü yakacak iskara tertibatını havi her ıı 

ve tipteki demir ve dökme sobalardan ton ve kilorrıe 
başına: 

Tam hamuleli vagonla nakliyatta 3 ve perakende 
liyatta 3,50 kuruş ücret alınacaktır. 

Bu tenzilat: 1-11-934 tarihinde başhyacaktır. 
(J204) 
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D Ün yanın E n B Ü y Ü k R a d y o Fabrikası: 

3 Teni Model Takdim • IJ 

336: 

Philips 940 A 
Bugüne kadar görülmemiş bir cins ve mükemmeliyette uCU7 

bir radyodur. Mahalli merkezi % yüz teminatla bertaraf eden 

hususi bir filtresi vardır. 

·Yüksek ayırma kabiliyeti 

Yeni octode-Super 521 
3 lambaya muadil olan 8 elektrod'u ile ıon icadı olan Octode sayesinde, PHlLIPS; bir 
lüks Siiper • Heterodyne'io mahzurların dan ari, fakat bütün faydalarım cami ve 
~ayet duo fiath lüks bir cihaz imal etmeğe muvaffak olmuştur. Bu cihazla dinlerken 
tamamen yüksek ayırma kabiliyeti ve ıon derece hassas olmakla heraber, zemin gü· 
riiltü ve funltısmdan iri fevkalade bir ıafi yette olmasından dolayı son derece oıemr 
nuo ve mütehayyir kalacaksınız. 

936 An Philips 
Bütün dalgalar sahası için 

Fennin en son yeniliklerile techiz, en dakik bir ayarda inşa edilmiş olan hu moael 
başka hiç bir makinada bulunmıyan bir seri havasa maliktir ı 
Super - Heterodyne ahize. 15 ila 95, 200 ili 550 ve 800 ili 2000 metroluk dalga 
sahası sesi aynen ve mükemmelen verir· Volümün otomatik kontrolü (Fadinge kar• 
şı miiessir tertibat) Beynelmi1e1 itilaflar dairesinde emniyeti tamme ıemiaamu Ye• 

rccek şcki1de inşa edilmiştir •• 105 ila 250 voltluk mütenavip cereyanlara ve ~aoıo· 
fonlu Plek - Up ve ikinci hoparlör için hususi prize tatbiki kabildir. 

r 
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C Ü m huriye tin 11 inci Y ı 1 ı n da iki b Ü y Ü k 
ülküsüne daha kavuş u: 

.. .. En modern fabrikasında sıhhat ve f e 
şartlarına uyğun yapılan ANKA R 

wı B i r a s ı, Ne ş e v e r i r , Besler •...• 

(2 D n, Kürk 

Orman Çiftliğinde diınyanm en güzel Karagül koyunları yetiştirilmektedir. 

Çiftlikte bW11arın derilerinden yapılmış kürkle-rle tilki, · sansar, vaşak, zer .. 

duva kürkleri satılmaktadır 
Çiftlik atelyelerinde çiftlikte yapılan her çe~it derilerden; fantazi kadın, 

erkek, çocuk eldivenleri ve kemerleri yap ıırnıetktairr: eldivenler şık ve sağlamdır. 

Şapka atelyesi zarif kadın ve çocuk şapkaları yapmaktadır. 

Kadın, erkek, çocuk kürklerinin her çeşidi satış mağazalarında rtazrr var· 

dır. Sipariş de alınır. 

\.~.JIR'!Jt'JI Karaoğlan 1\ :er kez , 
\ .. enişehir ve Samanpazarı şube mağazalarında 

1 - Pastörize edilmiş sütler ve sütlerden yapılmış tereyağı, tuzlu yemek yağı, kaymak, kaşar, salamnra1 dil tulum peynirlerle 

2 - Çll?TLIKTE yetiştirilen kıvırcık koyun, kuzu, (lana etleri, söğüşlerı 

3 - Çiğ ve pişmiş tavuklar, taze ve e;ünlük yumurtalar. 

4 - Süzme ve petek ballan 

5 ~ ÇlFrLIK BUCDAY VE ÇAVDARINDAN her n~vi ekmekler ve çörekler. 

6 - SiLiFKE ÇİITLICt MAHSULVNDEN Pirinçleı 

7 - YALOVA ÇIFTLİGİ l\IAHSULÜNDEN: zeytin ve zeytin yağları. 

8 - DÖRTYOL ÇFTLICI :MAHSULÜNDEN portakallar, Limonlar, Mandalinalartı 

9 - Meyvalı, meyvasız afis ağaç ve fidanlarının her çeşidi sattlm 

10 - Demir fabrikasında ziraat il.etleri, pulluklar, tırmıklar ...... 

San ve pik dökümleri, bir çok makine ve aksamı yapılır 


