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SAYIFA 2 

o n 
et ç ika anıy 

Alçakça teşebbüsün bütün mem
lekette uyandırdığı sonsuz heye
can ve nefret gün geçtikçe art
maktadır. Yurdun her köşesinde 
toplanan binler ve binlerce insa
nın oğultulu haykırı~ları, gök gü
rültüsünü andıran bir ıiddetle 
kahbelere lanet yağdırmaktadır. 

Atatürk'e bütün yurddan ge
len ve derin bağlıhklannı söyli
yen telgrafları neşretmekte devam 
ediyoruz. 

Bahrede: 
Bağçe, 26 (A.A.) - Ulusumuzun 

uğrunda kanını akıtmaktan biran çe
kinmediği kıymetli şahsınıza karşı va
tan dışı melunların hazırladığı haince 
suikasti bugün belediye bahçesinde 
toplaruın köylü ve kentli binlerce halk 
özcandan telin ve bu vesile ile bağlı
lıklarım arz ve daha çok yaşamanı dL 
ler. 

C. H. P. b~m O. Brırgaz, şarbay 
Hasan Canka. 

Yalovada: 
Yalova, 26 (A.A.) - Senin kutsal 

varlığına çevrilmek istenen Hain silah 
tür!t ulusun•ın kalbiM çevrilmiş cie
me'ktir. Kurtardığın yurd, göz yaşları
nı sildiğin analar, genckr, bütün ulus 
bu haber üzerine derinden sarsılmıştır. 
Taşı toprağı senin sevginle, yıice ül. 
künle titreyen Yalova kenıırında bas. 
tığm cumuriyet alanında toplanan ana
lar, dün kanını akıtmış erler, senin i:.,:n 
yetişen çocuklar hainlere haykırarak 

dişlerini ve yumruklarını sıktılar. Bü
yük atamız bütün Yalova, senin varlı
ğın ve ulu amacın için emrettiğin gün 
hemen kanını akıtmaya hazır olduğunu 
bildirir, bir tek varlık ve bir tek yü
rek haline getirdiğin ulusun sana olan 
sonsuz bağlılığını iletir. 

Parti başkanı Tüzel, miting 
başkanı safa 

Huyrcıboluda: 
Hayrebolu, 26 (A.A.) - Bugün cu. 

muriyet alanında toplanan Hayrebolu 
hall...-ı sana karşı yapılmak istenen al
çakaç suikast haberleriaden duyduğu 
nefret ve kinlerini ortaya dökmüşler, 
müsebbib ve mütecavizlerini de alenen 

Koca bir ulus, 
Tarihin çevrintisine dalıp yok olurdu. 

İşte 

Yeni Mete. 
Karanlığı sıkmasaydı, 

Sıkıp parçalamasaydr, 
Denecekti: 
"Tarihin çukuruna Türkün ayağı •kaydı,, 

O gün bu gün, 

Gök Işik, 

• 4- * 

Hergün yeni bir devrim yaratarak 
parlıyor. 

Türkün yüz yıllardanberi 

Yiten eğemenliği 

Yeniden. hem de eskisinden daha yüksek, 
daha eşisiz, 

Daha ak parlıyor. 
Soranın: ölüyü dirilten kimdir? 
İsayr öne sürme; o tek kişi diriltmiş! 
Burda dirilen ölü, bir kişi değil; 
Bir tarihtir, en soysal bir ulustur o. 

Bu iş, 
İyi bil, 
İsa işi olamaz. 

*~* 

Ey Türk 1 aç kulağını! 
Gözünü aç! 

Aç dudağını. 
Bilene, bilmeyene hakikatleri ıen saç 1 

Geçmişle bağımız, 

On ild yıl önce biten 

Tarihteki varbğı:ml%. 
Biz acdna yeni doğmuş bir ulusuz. 
Şimdi her şeyim.iz var, artık değiliz yok-

Maddemiz yenidir, 
Ruhumuz yenidir, 
Canlı, kanlı bir ulusuz. 

IUL 

Acun tarihini aç, biz gibi bir ulus bul. 
Hep o Gök Iı,ıığmdır bütün yapılan 

İ§ler. 

ıj: :(. * 
Nedir, bu gögüs geçirişler? 
Ne oluyorsun alçak? 
Ne yapabilirsin sen, 

Ey yurdundan koğulmuş! 
Kin içinde boğulmuş 

telin etmi§lerdir. Bu arada siz Ata
türk'e karşı olan hakiki varlıklarını 

bütün mevcudiyetlerile bildirerek ay. 
nı duygu ve nefretlerımizle birlikte 
tercümanhyoruz, siz çok varolunuz, 
sevgili A tatürık'ümüz. 

C. H. P. ba§kanr Asım, 
şarbay Nazmi 

Etlirnede: 
Edirne, 26 (A.A.) - Bugün uat 

beşde Sinagonda toplanan Edirnenin 
bütün musevi yurddaşları yüce şahsı. 
nıza karşı tiuikast tertib edenleri telin 
eylediklerini ve çok yaşamanızı tanrı
dan dilediklerini arzeylerim. 

Museviler adına Sapat Alguadis 

Al.·.<Jekwe: 
Akse•ki, 25 (A.A.) - Yurdun kur

tarıcısı Atatürke yapılmasına yelteni. 
len yağmçı yurd basınından öğrenince 
derin acılarla sarsıldık. Hainlerin tezel
den cezalarını görmelerini dileyen u
lusun kamusu sizin hayatnrza her vakit 
en yaman siperdir. GönülJerirnizden ta. 
şan acılar içinde bu alçakça yeltenme
yi telin eder, uzun yıllar yaşıyarak u. 

lusun önderliğini yapmanızı dileriz. 
C H. P. başkanı H. Göksay, prhay 

Aç. Kaptan, T. H. K. ba§kanı Ziya ôz. 
demir, KIZılay ba~kanı Doğruöz C. E. 
K. ba§kanı Kemal Ôzkaynak. 

Kara pınarda: 
Karapınar, 25 (A.A.) - Bütün bir 

ulusun bayatından daha kıymetli olan 
yüce varlığınıza tevcih edilmek iste
nen alçak teşebbüsleri ve müsebbibleri 
ni varJığunızm tekmil kudret ve kuv. 
vetiyle telin eder, daha çok uzun se. 
neler başımızda kahnanızı dileriz. 

Konya Karapınar parti ba§kanı Emin 
Sözenri, §arbayı Ahmet Uğur 

Turgutluda: 
Turgutlu, 25 (A.A.) - Nahiye hal

kı sana el uzatmayı kafalarında kuran
lara ve düşünenlere Janet ederken tek
rar olarak içinden sevgi ve saygılarla 
bağlılıklarım arzeder. Gösterdiğin yolda 
yürüdüğümüze ve yürüyeceğimize bir 

daha and ederiz. 
C. H. P. ba§kanr Sıdkı 

(Sonu 13. üncü sayrfada) 

Birkaç namus düşkünü ona ne yapabi-
lirler ? 

Koca türk ulus.unun göğsü onun yeridir. 
Ona varmak için de bu göğsU delmelidir. 
KimJer isterse çıkmaz yola sapabilirler? 
Ama Türkün göğsünde yer tutan 

Atatür~e 

Kimseler yaklaşa.mu. 

Ona varma~ için 
Ancak, 
Çok an bir ytirekle 
Onu sevmeli. ona candan tapmmalıdır. 
Ona yan gözle bakan bir gün bile ya~-

"' ~ "' 
Ey Türk, kendini dinle 1 
Ne kadar durgun olsan bile 
Bugün coşma1ısm. 
Bugün, 
Senin en büyük günün 1 
En yüce günün 1 
Bu senin güniin 1 
Cumuriyetin, 
Senin için, 

Yarattığı iyilikleri düşün l 

maz. 

J 

Güneş senin içindir ki doğuyor doğuda. 
Ayla yıldızlar sana gökten gülümsüyorlar 
Seni sevemiyenJer buna da küsüyorlar T 

Sen bir varbksm ki Türk, 

Önünde eğilirler, 
Namuı değeri bilen yüz milyonlarca er. 

* :{. * 
Ey Türk. 
Ulusunu sev, yurdunu sev, 
Bir düğün yeri olsun bugün yurdunda 

Bil ki sen, 
Atatürkün yaptığı bir beyke]sin. 

İleri yürü! 

her ev. 

Bütün onurlar senin arkandan gelsin. 
Cumurluk tacım giyen 
Sent 
Onun bayramını da, durma, sevinçle 

kutla 1 
Atatürk, o Gök Işık, 
Açtı yolunu. Artık, 
Yeni hayat yolunda, 
Kendini yiikselen bir şa,n aylasıla bürii 1 

Kazım NaDl'i DURU 

ULUS 

Zecri tedbirler 

Zecri tedbirlere kaç devlet işti
rak'ı karar verdi? 

Cenevre, 28 (A.A) - 35 hukiımet, 
ttalyaya karşı silah ambargosu hakkın 
da alınan tedbirleri resmen bildirmiş -
terdir. 16 hükümet finansal zecri tedbir 
lerin tatbiki, 16 hükümet idhalat yasak
lığı, 7 hükümet bazı ham maddelerin 
ihracı ve 4 hiikiımet de karşılıklı yaı
dı:mm tatbiki hakkında zecri tedbirler 
için müsbet cevap vermişlerdir. 

Siycmı zecri tedbirler i<.·in 
kararım verdi 

Bangkok, 28 (A.A) - İtalya aley
hine zecri tedbirler hakkındaki kanun 
ne~redilmiştir. Bununla beraber İtal -
yanın, Siyama dort torpido •ermesi 
hakkında kunturatı tatbikte devam e
deceği bildirilmektedir. 

A.m.erik"mn cet'<ıbı !ı{elmi~ 
Cenevre; 28 (A.A) - Amerika Bir

leşik Devletlerinin uluslar sosyetesine 

cevabı buraya gelmiştir. 

Arjanıinde iıal.yan propagandası 
Buenos Ayres, 28 (A.A) - Royter 

ajansından: Buenos Ayresteki İtalyan 

tebaası arasında bir takım mektuplar 
dolaşmaktadır. Bu mektuplarda, ital -
yanların İngiliz mallarına boykot yap
maları tavsiye ediliyor. 

AVUSTURYA'DA: 

PrelUf Ştarenberg AvwtıJrya 

nailıi mi olacak? 
Londra, 23 (A.A.) - Royter ajansı 

Viyana aytarının bildirdiğine göre, baŞ
bakan muavini Prens Ştarenberg Lin.z.. 
deki dostlarına ve yalım taraftarlarına 
Avusturya naibi olmak niyetinde bu.. 
Junduğunu ihsas etmiştir. Prens Şta
Tenberg başbakan olabilirdi. Olmaması.. 
nm sebcbleri bir taraftan katoliklerin 
Prensin faşist programına maruz bu. 
lurunaları, diğer taraftan da devlet baş. 
kanlığı için Prensin kendisini serbest 
bırakmak arzusunu beslemesidir. 

Habsburgların dönmesi işine gelin
ce bunda iki meseleyi göz önünde tut

mak .lizım gelmektedir. Bir kere küçük 
ilnlaşma buna şiddetle muhaliftir. Son.. 
ra Arşidük Otto f~ist fikirlere yanaş. 
mamaktadır. 

FRANSA'DA 

Fnııms luıbinıesi. dü~ek. mi? 
Paris, 28 (A.A.} - Bu aalıahki ~a. 

zetelcrl, radikaller kongresinin akisleri:. 
ni muhakeme ediyorlar. 

övr diyor ki: 
" Birlikler baklanda durum açıktır. 

Bunhrdan aranılan şey, silahlanndan 
tecrid edilerek, hemen dağılmaµındır. 
Diğer taraftan verilen kararda bütün sol 
yan partilerinin zaruri birleşmeleri tav. 
siye ediliyor. Bu, radikal sosyalist par. 
tinin. ulusal cephenin koruyucu ve ya • 
pıcı formüllerine resmen iştiraki demek

rir.h 
Hüınanite, şu dü ünceyi yürütüyor: 
"Geçen ylldanberi ne çok yol alın 

mı~ Fransa'yı faşizmin hokkası altına 

düşürmemek kaygusunda bulunanlann 
sevinmeye haklan •nrdrr. Radikallerin 
kongresi, ulusal cepheye iltihakrnr res _ 

men teyid etmiştir • ., 
Juma: şunu yazıyor : 
" İstensin, istenmesin kabine buh _ 

ram filen başlamıştır. Kabinenin dü. m~ 
si veya istifa etmesi, parfamento acıldık 
tan bir iki gün sonraM için, yani üç haf. 
ta içerisinde muhakkaktır . ., 

Ray dün 17.35 de Diyar
bekire vardı. 

Diyarbekir, 28 (Özel) - Cumuri -
yetin hayat verici feyzi ile ray, şim • 
di istasyona kavuşmuştu. İşçiler "yaşa_ 
sın Atatürk 1 yaşasın Cumuriyet f,, .... , 
kmlarıyle makas raylarını döşeyorlar 

Bütün Diyarbekir istasyonda, coşkun 

sevinçler içindedir. Bizi bu büyiik nime 
te kavuşturan büyüklerimize, b~nc 

1 

mühendislerimize ve işçilerimize kars 
duyduğumu·z sorı<iu.2 iukran. sav21 çok 
büvüktür-

Z9 1LKTESRIN 

İtalyan ileri hareke i has!a 
• ? 

ı 

Aıımara, 28 ( A.A) - Batıda ve ba
tı kU?;&yında habeş kıtalarının toplan
ması sebebiyle, italyan sol cenahına 
Makaleye doğru ileri haı-eketini ça -
buklaştırması emredilmiştir. 

Roma, 28 (A.A) - Habeş işinin is
tihalcsj bir durma devresi geçirmek
tedir. Geneloy daha çok italyan ta
arruzunun tekrar başlamasını bekli -
yor. Yakında Makalenin zaptı beklen
mektedir. 

Adaghamus, 28 (A.A) - Makale 
bölgesi henüz işgal edilmemiştir. Ma
kafc, Tigre bölgesinin en büyük tuz 
merkezidir. Ve bütün Tigre vadisi _ 
nin tuz ihtiyacını temin etmektedir 
Bu tuz Şap denizm<lt·n 120 mette da -
ha alçak seviyede bulunan Assala gö
lü civarından tcmfo edilmektedir. 

Adisababa, 28 (A.A. - İtalyan or

ta elçisi kont Vinçinin hareketinden 

sonra, hava taarruzlarına karşı şehir 

ve civarına yeniden toplar yerleştiril
miştir. İtalyanların li:uzay cephesin -
de şimdiki ileri hareketlerinin amcw::ı 

Makale olduğu anlaşılmaktadır. 

Adisababa, 28 (A.A) - Şimal cep
hesinde Seti mıntakasmda büyük bir 
savaş başladığı hakkındaki haber ya _ 
lanlamnaktadır. 

Habe§ler ıaarruza mı 
hazırlanıyorlar 

Cibuti, 28 (A.A.) - Royter ajansı 

aytan bildiriyor: Burada dOlaşan yayın. 
tılara göre, çok büyük habeş kuvvetleri 
güney cephesinde italyanlara karşı bir 
mukabil taarruz hazırlamaktadırlar. 

Habe§istı.uıda zafer için dua 
ediliyor 

Adisababa, 28 (A.A.) - Başkomutan 

Ras Nacibu, Harrar'a gelince, Ogadcn 
cephesine hareketi bildirilmiştir. Nacibu 
Habeşistanın harbı kazanması için dua • 
Jarda bulunulmasını ahaliye tavsiye e • 
den bir bildiriği bütün kiliselerde okun. 

muıtur. 

Habef harbına ait film Filisıinde 
yasak edildi 

Kudus, 28 (A.A.) - İki ingiliz, bir 
de arab işyardan mürekltep Filistin aa11-
süı- komisyonu İtalya • habeı harbmı 
gösteren !ilimleri yasak etmittir. 

Habeti.atanm l ıalya i.şgü®ri 
dönüyol' 

R.oma, 28 (A.A.) - Habeşistanın 

Roma işgüderi B. Gevre Yesus, bugün 
Adene hareket etmiıtir. 

Fakında ban§ giirü§nıeleri mi 
bQflıyacak? 

Adisababa, 28 (A.A.) - İmparator, 
yakmda uçak ile Deasie'ye gitmek ve 
aynı günde Adisababa'ya dönmeli niye 
titıdedir. 

Bir hafta evel Dessie'ye yollanan 
muhafız kuvvetlerinden bir kısmı tekrar 
Adisababa'ya çağınlmıştır. 

Bazı çevenlerin tahminlerine göre ya. 
Janda barış görüşmelerine başlanacak -
tu. 

Londra, 28 (A.AJ - Birbiriyle az 

çoli: devamh irtibat halinde bulunan 
üç İtalyan kolordusu bugün guney 
doğru ileri hareketlerine devam etmi; _ 
ler ve şimdi Tigre içinde 30- 40 ki -
lometre ilerlemişlerdir. Bu il .. ri •, 1 _ 

reketi bir taarruz olarak tavsif edil -
memektedir, çünkü habcş kıtaatı, al. 
dıklan emre baş eğerek geri çekil -
mektedir ve İtalyan öncüleriyle habeş
lerin geri müfrezeleri arasındaki bazı 
çarpışmalar miistesna olmak tizere hiç 
bir harb olmamıştır. 

Makalenin müdafaasına gelınce, bu 
hususta gelen haberler birbirlerine aykın 
olmakla beraber, habeşlerin şehri 

ciddi bir surette müdafaa etmiyecck _ 

leri ve İtalyanları çok daha güneyde 

hazırlamakta oldukları mevzilerde 
bekliyecekleri anlaşılmaktadır. İtal • 
yanlar hele yan cephelerde ihtiyatlı 

davramorylar, çünkü bu cephelerde ö-

nemli habeş kuvvetleri olduğu bildi
rilmektedir. 

Ogaden bölgesinde, italyanlann 
Gorahaiye ya girdikleri veya yakın 

oldukları anlaşılıyor, zira burada bulu _ 
nan telsiz istasyonu susmuştur. 

Habeşler, bir italyan kıtasının Şi.. 

beli boyunca mukavemete maruz kal -
madan ilerlemekte olduğunu itiraf et
mektedirler. 

I ıalyanların bir yalanlammı 
Roma, 28 (A.A.) - Stefani ajansı 

bildiriyor: 

İvning Standard gazetesi, İtalyanla. 
rm kuvvetlerinin doğu Afrikasında sı.. 
caktan ve hastalıklardan müteessir ol• 
duklarıru yazmaktadır. Halbuki dor,u 
Afrikası sağlık genel müfettişi se11ato 
üyesi B. Kastellaninin, İtalyan askt.rle
rinin sıhhatlerinin çok iyi oldı.ığu ve 
zaptedi1en arazi ehalisinin de •nevcud 
mükemmel sıhhat teşkilatmdan fayda.. 
landıklan hakkındaki son diyevi, bu 
gibi haberleri verenleri daha ıhtiyatlı 

davranmaya sevketmesi icab ederdi. 
İvning Standard gazetesi, aynı za. 

manda, İtalyan ulusunun süel hareket· 
!erinin dumıastndan heyecana düştüğü.. 
nü ve genç italyanların bu sebebten do.. 
layı silah altına almdıklannı yazmak.. 
tadır. Bugün İtalyan ulusunun göster• 
diği sükun ve kuvvet manzarası ve Ha.. 
be§İStandaki İtalyan ileri hareketleri. 
nin yeniden başlanmı§ olması bu gibJ 
fena niyetle yapılmakta olan neşriyatı 

güJünç bir ha1e sokmaktadır. 

Cephede aükiin var 
Harrar, 28 (A.A.) - Bu sabah bU.. 

tün cephede sükiln hüküm mrdüğil la• 

nılmaktadır. Gorahaidcn hiç bir haber 
alınamamıştır. Gorhaai telsiz: istasyo. 
nun işlemeyişi teknik hır bozuklukdan 
ileri geldiği söylenmektedir. 

Adi:mbabada mısırlı doktor ve 
lı.asıtı bakıcılar 

Adisababa, Z8 (A.A.) - Habe~ kızıl. 

haçında çalışacak olan 17 mısırlı bekim 
ile 62 hastabakıcı yakında buraya gele. 
ceklerdir. Bunlar, geçerılı-rde H:ıbeşis _ 
tan'a gelen Prens İsmail Daua'run hi _ 
mayesi altında bulunacaklardır. 

Cumuriyet bayramı dolayısiyle 

İlbay ve şarbay Bay Tane oğan'm 
sayın halktar dilekleri 

1 - Cumariyetin on ikinci yıldönümü bayramı tlolayısiyl~
yeni yar-. yerinde -yapılacak geçid töreninde bulunacalı olan 
sayın halkın, en .on, aaat 1,30 a kadar tribünlerdeki yerlerini 
almalarını. 

2 - Törenin bittiği halka bildirilmedikçe sayın laalktan hif 
kimsenin tribündeki yerinden kalkmamasını. 

3 - Tribün kartı olanlar, generaller ve ıivillerle aylclerinin 
yarq yerinin iıtaayon caddesi kapısından ve tribün kartı olmı 
yanlarla generallerden btqka bütün subaylar lJe aylelerinitr 

J yarıf yerinin Fifelıhane yanındaki kapısından girmelerini. 

' 

4 - Tribün kartı olanların ellerindeki kartın rentf.rıdeh; 

~ 
alameti taşıyan tribünlere girmeleriQi ve fr,,. kims"'n;n ani s 
tribüne girmemeıini komi.te ba;kanı Tandoğan ı:aym lı!ıll:tan 
diler. 
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(B•f' 1. el _,ı1ıı1a) 
ra :.rken: - V ohımdo A ta•ttrk yolu cu. 
muriyettir. Bu yolu bize gösteren ata, 
bu yola candan dilfen OIUıUl çocuktan, 
nr olun!- Var olıunlarf demiıtir. Bun. 
dıan ıonn Kütahya ıaylavı Bay Natid 
'"lakla Ulut tunlan söyledi: 

Bu bayram Jdlr dOtflaealeria. ya • 
:ıcdarm baynmıclır. D&apma ba 
cçıwnda ilk hilr düflnenler ceaüye-

ınin hakiki adı, Kamllitt cemi,.tdr. 
Kamlliat cemiyetin yarattıiı Yicdaa 
n kafa hUrriyeti, imuhim ytls Jd • 
larca pepode kopp bir tlrltl yetifeme 
dili bir dem, bu topraklar lnrinde 
açtı .,. btltUn e1erleriıd hOr tllltllame 
temelinin o.erinde kurdu. Bilin n lna. 
nm ki. rejimiaıi.I, tUrk cumurlyetlnlo 
bugün bUkmU yürüyen blltUD keskin 
i.anunlan; yobubla. geriliie, datmık
•ıga, 90yguncu ve parçalayıcı liberaliz
me kartıdır. UlulCU. cumuriyetçi, dev. 
rimd, halkp n YicdaA birriyetinl ta• 
lllJUl her seki, ÇlllkaJadaa ... bu 
bucms htlrriyet banamm içinde bn • 
lenir ye bllyür. 

Bundan aonra lrih8IJ• plea llnt
meo Enwer Behnan. blJllk ba)'rllll do
laydlyle ctU?dui• ıaerecam aaı•anıa; 

; Bü) ük bayram b ··tün yurdda eşsiz bir 1 
1 sevinç içihde başladı 

Ba) ..... ...,, .......... qm:. 
men Bay Ads birer filr oJna..,ıar. da. 
ha IOftl'8 Rallrnlnde topluwa alay, a
ntlnde lllel muzlu oldup halde bel· 
ier, atlı k1Sy1Uler ye halkla birlikte lllL 
n Hülmiyet alamDa gelerek ud içti • 
ler. Burada ilk 8nce Ankara küld\r dl· 
rektörü Ba>: Rahmi halk kilrailaUne çı.. 

karak bllyUk devrimin bbe balqladıiı 
ba mutlu ve 1eviııçli gtınde duyduiu 
heyecanı anlattL Bundan aonra Kud • 
cahamamm Çwıı derelblclen kiSylll. Ay 

Tekin Ahmed c0r " temla bir •ile 
balrnlr: 

- B1 mibetf ey larietJerL 
Bb buraya bllyilk bayrama btılma

,.a pllnce, her teJden ince Atatlrldl 

eel•ml•m1ya kottuk. Bb ldSylmlsde o. I 
tururken hiç bir kufkumuz olmadan 
lflmble, &f'c'mU'1e u&raf17or1 ekmeli· 

Şarhaylar 
Uraylar kengre•i ~ An

karada bulunan prbaytar bu 
a~ Şehir lokantas6ıda saat 
28 ele iç İtleri Bakam tarafın. 
din Verilecek tölene davetli
dirter. larbaylara aynca da
vet kartı gönderilmiyecektir. 

mld çıhnnaJa plıpyorm. ısilı OftlS 

ki o bizi dllfmm ayaimm altmdao oa
ad kurtardıysa, devletin. milletin lfle. 
rini de 8y1e gU&el yilrlit6yor. Onun 
yapalı da. diltündilği1 de baktır, doi
rudur, yerindedir, buna topuaıus bili· 

)'OfUL. 

Biabo köyler kıraçtır, kuraktır, gQ. 

sel çiçekler yetifmez, fakat kır çiçek• 

lerindeD topladıpmıa bir demeti bura

ya ptlrdik. Onu AtatUrkln ayalr.lan • 

nm altına 1erptik. Ona dUtmadın, 

•ladan. bocadan ve sulamden kurtar • 

dıiı kaylil kardqletlnln •vglaini P• 

tirdik. Uirunda caıumıaı vcrecefimiz 
Atatürk, een bin ,..at Yapf 

a., Ay Telda Ahmed türekli alklf
larla ldll'lllden indi. Beden terbiyeal 
aıretmeo1erimlm vıw.a Afir, itaba -

tiılt deeıi izcilerinden Bay Fatlo Erı 
tirgil ve Tanm fakil'teaindm Ray 

Necmi YUcer söz aldılar ve AtatDrk a. 
nıtına bir çok çelenltlH konu!cha. 

Saat beJ olmu,tu. Atıtürk anıtını, 

and içmcğe gelenler törene 11i~yet 

Yerdiler. Akpaa Ha Hcerinclo llalk isi19 
copaa Wr .,., tarcnl nrJlclL Aalbra 
dla pce çılp bır meritıcbı Letl&l ol

du. Anbı'a d6n gece nü roü qık • 
larla bU,Uk baynmmı inat\...., An • 

karı radyOS1111da Bzy K.tn111 Nami 

Duıu, Nureddin Art3m ft bir~ batr 
ka hatip tarafmd•n cuamriyot mrnuu 
G&eriade koateraular wril•lttlr• Da-

• 
... dllnldl aymmda ,.u.ı.ı-- pro. 
ıram tatbik edl!ecektir. 

İlbaylarla güvenlik i.
yarlarmm terfi listesi· 
ııi 13 üncü sayıfamız-

da okuyunuz. 
• 
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Türk avukatlar birliği 

kongresi 
Ttirk avukatlar birliği kongresi dün 

uray salonunda, başkan B. Mustafa Şe_ 
rcfin bir söyleviyle açılmıştır. Kongre
ye memleketin tijrlü köşelerinden 150 

avukat gelmiş bulunuyordu B. Musta -
fa Şeref birliğin kuruluşundaki gayeyi 
ve kongrenin yapacağı işleri anlatarak 
avukathğm ilerlemesi için gerekli tedbir
lerden bahsetti. 

Atatürk'e saygılarını sunmak ve 
komplodan dolayı duyulan nefreti bildir
m•ğe karar veren kongre kamutay baş
Jaı •11 ııa, Başbakana, Tüze Bakanına ve 
( • P. Genel Sekreterine de say 

"ıı çekilmesini lcabul etmiştir 

B. Salabaddla Yargı 

.r..ongre başkanlığına B. Salah Yar -
gının, sekreterliklere de BB. Emin Ha.. 
1im, Nezihi. Ga1ib Hikmet ve Osman 
Şevkinin seçilişinden sonra büdce ve he
aablar, nizamname ve dilek komisyonları 

seçilerek kongre da~ılmıştır. 
Öğleden sonra saat 1 7 de toplanan 

kongre komisyonların raporlarını ka _ 
bul etmiş ve birlik yönetim kurulu baş. 
kanhğına B. Sadettin Ferid'i, ikinci baş. 
kanhklara BB. İbrahim Rauf, Mustafa 
Nuri, Hasan Hayri, ve Şeref'i genel sek
reterliğe B. Cemal Hazim'i seçmiştir. 

Kongre, B. Salah Vargıç'ın kapa-ııs söv
levinden sonra gelecek yıl ilk teşrin ayı_ 
nın ikinci vansında Ankarada toplan _ 
mak üzere dağılmıştır Dün akııam de -
JegeJere şehir lokantasında bir şölen ve. 
rilmiştir. 

IST 1'..Nf?UI. TELEF'ONLARI 

B. R. Peker geliyor 
• 
İstanbul, 28 - Cumuriyet Halk Par-

tisi Genel Schcteri B. Receb Peker 
bu akşam Ankara'ya hareket etti ve du. 
rakta uğurlandı. 

Ekmek fiatlan 
İstanbul, 28 Ekmek fiatla 

rının yanndan sonra 12,5 kuruşa satıl -
ması kin olan kara~ urayca tasdik edildi. 

Yapı kooperatifi arsası 
Gazetemizde birçok defalar te

şekkülünden bahsettiğimiz yapı 
kooperatifi 250 ev için lazım olan 
arsanın satın alma muamelesini 
bitirmiştir. Mahallenin planı üze
rinde büyük ecnebi şehirciler ça
lışmaktadırlar. Mahalle tamamen 
modern, sıhhi ve temiz bir kül teş
kil edecektir. 

Arsa istasyon arkasından Mar
mara çiftliğine giden yolun üstün
dedir. Devlet memurları evleri i
çin ayrılmış olan \ıc;ı:n. miHi ınü
dafaa \ ..ıletine giden yolun o ta
rafa doğru olan tepelerinde oldu
ğundan yeni mahalle Y enişehiri 
Marmara ormanı ile birleştirme 
fıizmeti görecektir. 

Samsun su işleri 
direktörlüğü 

Bayındırlık Bakanlığı sular ge
nel direktörlüğü istik§af fen kurulu 
ba§mühendisi B. Sabri Talay Samsun 
sekizinci dayre au iJ!eri direktörlüğU .. 
ne atanmıştır. Mühendis okulaıırnı hi -
tir<likten sonra Amerikada au milhen
disliği üzerindeki bilgisini artıran de· 
ğerli B. Talaya yeni İfinde bafarılar 

dileriz. 

Dün Atatür1' 

tarafından kabul 

edilen yeni alman, 

Meksika ve Mısır 

büyük elçileri, Cu

mur Başkanımıza 

güven mektubları • 

nı aunmuşlardır. 

Yandaki resim al

man eliçsini Çan. 

kaya köşküne gi 

rerken gösteriyor. 

Yerleri değiş ... ı.ı ,:)u işleri 

direktörleri 
Malatya u işleri direktörü B. Ce -

vad Ankara su İ§leri direktörlüğüne, 

Ankara su itleri direktörü B. Salahad
din Malatya su işleri direktörlüğüne 

atanmışlardır. 

Ankara yerli mallar pa -
zan direktörlüğü 

Sümer Bank yerli mallar pazarı di
rektörü B. Osman Keresteci Beyoğlu 
mağaza direktörlüğüne, Beyoğlu ma -
ğazası direktörü B. Ekrem Ankara ma
ğazası direktörlüğüne atanmışlardır. 

Cep kılavuzları ve okL.t. 
Ankara, 28 (A.A.) - Türk dili ku

rumu gene' sekreterliğinden: 

Cep kılavuzunun okullara indiril. 

miş ederle satılması hakkında kültür 

bakanlığından yapılan genelgen;n kimi 

yerlerde yanlı anlaşıldığı ve kültür 

direktörlüklerince satıcılara emir veril

meğe kalkışıldığı öğrenilmektedir. O
kullar için yapılan bu kolaylık, okul
lar eliyle ve ilkteşrin sonuna kadar ba. 
kanlığa tildirilecek listeler üzerıne top
tan yapılacalrtrr. Herkese yapılan satıŞ
larm bu işle bir ilgi i olmadığı görülen 
gereklik üzerine bildirilir. 

Cumuriyette kendi yaptığımız ilk gemi 

Giil(•üli tersanelerinde yaıJtığımız 

1255 tonluli yt ğ gemisi yarın törenle 
d 0 ni7.e İn•li.rilivor 

Gölcük deniz fabrıkaıa.!.ıııaa cu
muriyet devrinde türk mühendis 
ve işçilerile ve sırf kendi bilgılerı
mizle yaptıkları yağ gemisi bit
miştir. Cwnuriyet bayramının i
kinci günü denize törenle indiri
lecek olan ve (GÖLCÜK) ısmini 
alan bu geminin umumi vasıfları 
şudur: 

Boyu 
Genişliği 
Derinliği 

Yüklü çektiği su 
Mürettebatı 
Maimahreç tonu 
Sarnıçlarının aldığı 

59,10 m. 
9,54 m. 
3,70 m. 
3,10 m. 

27 
1255 Ton 

yağ 785 Ton 
Makinesi Dizel. 700 HP. 
Yüklü sürati 10 mil. 

Bu geminin yapılmasında ça
hsan türk işçileri resim ve plan 
ve hesabları yapan Avrupa tersa· 
nelerinde bulunmuş genç türk de
niz yapı mühendisleridir. Türk 
denizkuvvetlerine deniz altı gemi
lerile süratli harb vasıtaları olan 
destroyerlerin girmesi ve bunla
rın mazot yakmaları türk deniz or
dusuna böyle bir gemiye şiddetle 
ihtiyacı oldlğunu göstermiştir. 
Geminin omurgası 1934 senesi or
talarında törenle Gölcük tersane
sinde kızak üzerine konmuştur. 
Gemi A vrupada yapılan eşlerin-

., rlaha çok ucuza çıkmıştır. 
J.J arcanan paranın yansından 

çoğu bır seneyi taşan bir zaman 
çalışan türk işçilerini toplu tut
ması ve ilerlemesine yardım etmiş, 
ve malzemenin bir kısmı da Kırık
kale fabrikaları vermiş olduğun
dan Türkiyede kalmış bulunmak
tadır. 

Gemi yarın Ankara ve lstan
buldan gelecek çağrılılar önünde 
Donanma komutanı amiral Şük-
rü Okanın bir söylevinden sonra 
Gölcük ilk okulundan birinci çı
kan küçük bir kız tarafından usu-
len gemi baş bodoslamasına asıl
mış bulunan bir şampanya şişesi
nin kınlmasile törenle denize ine
cektir. 

Gemi deni~e kızaklar üzerinde 
inerken deniz askeri bandosu er
kinlik marşını çalacak ve sonra 
da .gelen çağrılılara ikr~ edile
cektir. Cumuriyet devrınde de
ni2 yapısında başlangıç olan bu 
gemiden sonra deniz işçi ve mü
hendislerimizin bilgilerine büyük 
inanc gelmiş ve bundan böyle ya
pılac"°ak savaş ve yardımcı gemile
rini Türkiyede yapmak üzere Göl
cük tersanesi bir an önce modem 
bir sekilde bitirilerek bu gemi ya
pı kızaklarının üstünde çekiç sesi 
eksilmiyecektir. Bu gemi Gölcük 
tersanesi daha kurulmadığı halde 
yapılması kıymetinin bir delili
dir. 

Cumurlyet ffzgfhlarmda yapılan ilk gemi 
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Tüzenıizin son yılı 
Tü~e Bakanlığı on üçüncü cumu

riyet yılına dolgun bir programla gir
mektedir. Son yıl içinde yapılan işle. 

rin dolgunluğu gelecek yılm iş bilan
çosunun unginliği hakkrncla da bir fi. 
kir ı·er nıektedir: 

Türk ceza kanunu: 
926 danberi tatbik edilen ceza kanu

nunun göze çarpan eksikliklerini ta
mamlayan 2275 sayılı kanun tatbik mev. 
kiine konulmuş, kadın, çocuk ticaretL 
nin meni hakkında ki arsıulusal anlaş· 

malar hükümlerıne göre ciüzeltilmiş 
devlet idaresi aleyhine işlenen rüşvet 
ve irtiküb gibi suçlar hakkında mües
sir müeyycdelcr konmuştur. 

Ceza muhakemeleri usulü kanunu: 
929 danbcri meri bulunan ve esası 

Almanyadan alman bu kanunun daha 
iyi tatbik edilebilmesi için lilzum gö
rülen değişiklikleri havi olarak hazır. 
lanan 50 maddelik kanun projesi Ka
mutaya sunulmuştur. 

Adli •icil kanunu projesi: 
Bu kanun cürüm işlemeyi kendine 

meslelı: olarak kabul edenlerin tesbi
tini ve suçluların geçmışını, halini 
tayin eden malümatın elde edilmesi, 
son yıllarda dış münasebetler1mizde el
de edilen gelişim dolayısiyle yabancı 

unsurlara karşı kapılarını açtığımız 

memleketlerın emniyetini temin ede
cek tedbirlerin alınması gibi zaruretler 
dolayısiyle bu kanun hazırlanmış ve 
Kamutaya verilmıştir. 

Bugünkü ihtiyaçlara göre hazırla

nan ve 933 denberi meriyete giren mat. 
buat kanunu muvaffakiyetle tatbik edil
mektedir. 

icra illa. Kanunu: 
Tamamile yeniden hazırlanan ve dL 

ğer kanunlarımız gibi günün ihtiyaçla
rını karşılamak üzere çıkarılan 1424 

numaralı icra ve iflas kanunu mu. 
vaffakiyetlc tatbik edilmektedir. Ka· 
nun hükümlerinin verimli bir şekilde 
tatbik edilmesi için 2.10.932 tarihli bir 
nizamname ve icra iflas işlerinin müm· 
kün olduğu kadar çabuk ve kolaylıkla 
görülebilmesine yarryacak örnekler ya
pılmı v-e örneklerin kullanılma tarzı
na dair bir de talimatname hazırlanmış. 
tır. 

Velayet, visayat, ve miras haklarına 
müteallik hükümlerin tatbik suretine 
dair bir nizamname yapılarak bu işlerin 
Uiyik olduğu ehemmiyet ve intizamla 
göriilebilmesi temin edilmiştir. 

Avukatlık kanununa mü.zeyyel 
kanun: 

Yeni hukuk sistemimizin tatbikat 
uhasında bütün şumuliyle gclişebilme
ıinde avukatların, hakimlere en değer
li birer yardımcı olmaları dolayısiyle 

bu kanun avukatların manevi vasıflar 

noıktasından takviyesini temin etmek
tedir. 

Adliye harç tar ilesi kanunu: 
Adliye hare tarifesi kanunu, kanunun 

meriyete girdiği kısa zaman içinde WDU

lan faydaları vermiş, haksız dava ve ta. 
kiplerin önüne geçmiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanunu
nun bazı maddelerini değiştiren ve ba· 
zı maddelerini kaldıran kanun bu saha
daki ihtiyaçları karşılamıştır. 

Yeni hakimlerimiz: 
Son dört sene içinde hakimliğe 317 

rre teb mezunu alınmıştır. Bunların 29 

zu kadındır. Dört yıl önce kadroda hu
kuk mektebinden mezun olmayan ha. 
kim adedi 842 idi. Bugün 603 dür. Bu 
sayıya imtihan olarak sorgu hakimi ola_ 
cak sorgu hakim vekilleri de dahildir. 
Hukuktan diplomalı olmıyanlarrn olan
lara nisbeti .yüzde kırk ikiden otuza 
düşmüştü ... 

lhtuas mahkemeleri: 
1918 numaralı kanun mucibinr.e ka

çakçılığın şiddetle önüne geçmek için 
İstanbul, Lüleburgaz. Muğla, İzmir. 
Balrkesir, Antalya, Siird. Malatya. Di. 
yarbekir. Sinop, Kars, Van, Adana ve 
Trabzonda olmak ve üç sene müd. 
detle ve 16 ihtısaı mahkemesi kurul. 
mu§ ve bu üç senelik müddet 937 snnu· 
na kadar uzatılmıştır. Lüleburgaz. ~i
nop, Karı ve Van ihtısas mahkemeleri 
it azlığı dolayısiyle lağvedilmiştir. 

Tellif i§leri: 
Adlie makinesinin işleyiş tarzı, ana 

ve usul ve kanunların verim ve tatbik 
kabiliyeti teftiş teşkilatiyle ve aynca 

merkezde ve temyiz mahkemesinc!e ku. 
rulan bürolar vasıtasiyle devamlı bir 
tetkika bağlı tutulmaktadır. Bu tetkik
ler üzerine hakiki ihtiyaçlar anlaşıla
rak işlerin çabuk görülmesi için tedbir. 
ler alınmıştır. Teftiş neyeti inkılabın 

icablarına göre kanunların iyi tatbiki. 
nı temin etmiş ve yeni hukukumuzun 
halka temin tttiği menfaatleri azami de
recede bim;ıye edebilmek için memle. 
keti grup1a• halinde tefti etmiştir. 

Adliye büdcesi: 
Memleketin ihtiyaçlarına uygun bir 

kurum vücuda getirmek maksadiyle 
adliye büdcesi yıldan yıla artmış ve bu
gün 9 milyona yaklaşmıştır ki umumi 
büdcenin yirmide birine yakındır. Cu. 
muriyet hükümeti adliyeye bütün va_ 
ridatının yirmide biri kadar bir tahsi
satı vermekle memlekete adaleti iıstün 
kılmağa ne kadar önem verildiğini gôs. 
tennt ktcdir. 

Büdcenın bu artışı adli kurumdaki 
bazı eksikliklerin tamamlanması ve kıs. 
men df kendilerinden bugün ve yarın 
istifade olunabilecek hakimleri refaha 
kavuşturmak maksadiyle kadrolarda de. 
ği~ıklik yapılmıştır. Bu cümleden ola
rak: 

t - Süvari mübaşirlikleri kurulma· 
sı. 

2 - İcra ve ıı1as kanununa gör ·c
ra ve iflas ışlerinin temyiz m re ; ot_ 

rnak iızere temviz mahkemr~iııdr v 01. 

den bir icra ve ifl5s dayresi kurulı sr. 
3 - thtısas mahkemt'leri kur na. 

sı. 

4 - Temyiz mahkemesi da\ rcle_ 
rinde birikmi olan işlf'ri çıkıutll' ' ve 
bundan boy le ecl<'C"«"k ışlC"ri d;ıh' c ı u~ 

gördürmek maksadiyle temyiz 1,. !•o. 
sena raportörler ilavf!si 

5 - Nihayet bu vrl içinde bütun ad
li hakim ve memurlara şamil aı'IH teş

kıJat kanununun tatbikidir ki bu ;mı
da Osküdaı da işin çokluğu f!ÖZ nnune 
alınarak yeni bir icra dayresi kurul
mustur. 

Bakanlığın neşriyatı: 

Hakimlrrin ilmi ihtiyaçlarını ıat'Tlin 
etmek için neşriyat sahasına fazla ehem. 
miyet verilmiştir. Bir taraftan aıilıve 

ceridesi bu -;enenin birinci lllinunun<lan 
itibaren yenı bu şekilde çıkmakta ve ve. 
ni kanunların esaslarını ~r.hıtan yan

larla ve bilhassa yeni kanunlarımızın 

mehazi olarak tsviçrc fnfernf rruıh\c

meııinio tlrcUme edi en kararlarılt çı_ 

karılmd•,. 2\lrr. Bakanlık veni yıllar ıçm 
cok ön,.ml. tercü~·eı hazır1am•,, • 

Mahkümlan tedavi ve çalıştırma: 

Tedavi ve ilaç karşılığı olarak ud. 
ceye konulan 15 bin tira sthhi şarrlarr 
taşıyan binalardaki mevkuf ve mahkum. 
tarın sıhhatleri mümkün o!uuğu dt"re· 
cede korunmakta ve bu arada, Ankara. 
İstanbul, Edirne, Diyar~kir, İspnta, 
Bursa, Ad1nq, Sinop lzmir. Arıt;ılya, 

Kastamonu, M .. rdın, o\fyon. Kars Krtk. 
lareli ceza t:\ lerin,1• revirler a<" !T' k 
suretile hayatlarının muhafazasına ça· 
lışılmıştır. 

2023 saY'L kanu.1 hü 1• mi rı ı ıe

ğince çalışma şartlarını t ıuv rı azı 

mahkumlar yalnız vila~·ct lerle be'< ıve. 

lerin r. terdikleri hizum üzerine m· 
me menfaatlerine uygun islerde c- lrs
tırılm.ıkta ve icer<le c;al ... tırılmal:ırı İ

çin de rı-za evlerının tııdıl ve tarn• lrri 

vamlm:ılc •rin tı:ılı isat ıvrılmıstrr 

Kızdayın yardımları 

Kızılay Cemiyetinin son yaptı
ğı yardımlar sunlardır: Kigı yer 
sarsıntısında zarar gcirenlere l 000 
lira. göçmenler icin İkinci Genel 
İspekterl iğe l 2f O lin. Eyüpteki 
verem clisnanc;erinin •n :asına var
dım icin 1000 Jira, C..ıngın y;:ı wı
nmda e··l,,.ri \'- ı nl-ıra "70 lira. 

Ol.gunl11J .. sınacları 
Kultur 1',.J.t.,ntı hu yıl olvunlok cı

na~larının oir {!r ırıundan sınıf geccme-
miş olanhrhı. h:ılr:uttrva imtih •nın 

bir grupund;m sınıfta kalmış talebele. 
rin yüksek tahsillerine devamlarını te
min için veni bir smaç açacağını yu• 
mıştık. Smaç 28 ikinci teşrinde yapıla. 
caktır. Kültür h~"nltğı bu hususta ha. 
zırladığı tamimi hir iki güne kadar 
kültür dirPktörlül-lnin,. ı ·lriirFrektir. 
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Ekonomi işlerimiz 
-------

Soıı yıJda neler yaptık~? 
Yarı sömürgelikten kurtulup erkin 

ulus ekonomisine kavu~an yurdumu
zun en hayatiğ davalarmı üzerine alan 
Ekonomi Bakanhgmın cumuriyetin on 
ikinci yılında iş bilançosu zengin ve ve

rimlidir. 
Ulusal ürünlerimizi aldığı tedbirler. 

le içerde değerlendiren bakanlık, İz
mir, İstanbul, Mersin. Trabzon liman
larını birer sosyete ile idare ettirerek 
yoluna koyduktan sonra dı:;ı tecimimiz
le uğraşmaya başlamış Economie dirigee 
sayesinde ve kontenjan sistemiyle 

içerde zor alıcı bulan yün, pa· 
muk gibi maddeler 1çın ge. 

niş ölçüde dış pazarlar bulmuştur. Bu

nu 1880 yılındanberi daima açık veren 
hüdcemizin denkleşmesi ve hatta 934 
yılında ihracatımızın ithalatımızdan 
fazla olmasiyle anlıyoruz. Dış tecimde 
politikamızın malımızı alanın malını 
almak olmasının ne kadar yerinde bir 

formül olduğu bu yıl daha müspet mi
sallerle anlaşılmıştır. Bu büyük dava
ların başarılmasında yeni bir teşekkül 
olan Türkofisin değerli çafo~masmı ve 
önemli ödevini unutmamak lazımdır. 

Bakanlık memleketin hayatiğ mev. 
zuları olan bu işler için eleman mese-

lesini de halletmek ve genclerimizi bu
günkü ekonomik ihtiyaçlara göre ye
tistirmek için İstanbuldaki "Ulumu 
aliyeti ticariye,. okulunu "Yüksek iktı-

sad ve ticaret mektebi,, ismi altında ~il, 
tecim ve teknik dersleriyle kuvvetlen. 
direrek, bugünkü ihtiyaca uygun bir 

hale sokmuştur. 

· Genel tecim işlerinde yeni teşkilat 
olarak kredi bürosunu söyliyebiliriz. 
Amhalaj ve tarife büroları bu branş ü
zerinde başarılan önemli iki iştir. Köy-

lü ve iş adamlarımız için çok faydalı 
olan kredi .kooperatifleri ile ulusal ge
lirin durumunu tesbit etmek üzere ku. 
rulan konjunktur bürosu Ekonomi ba
kanlığının iki önemli başarısıdır. 

Ölçü ve tartıların ayarlanması işi 

muvaffakıyetle devam etmektedir. A
medkadan getirtilen mütehassıslar he

yetine memleketin ekonomik durumu 
üzerinde tetkikler yaptınlmı~ ve bun. 
lardan bazıları ?lıkonulmuştur. 

Deniz işleri i.1 kazandığr önem do
layısiyle deniz · şleri yönetgerliği ku
rulması ve limaı L.nn ve bazı derelerin 

gemilerin gidiş gelişine engel olmıya
cak surette temizlenmesi bakanlığın 
denizciliğe verdiği önemi göstermekte. 

dir. 
Bakanlığın madenlerimize verdiği ö

nemi gösterecek !birçok misaller bula
biliriz; kömür ihracatımız 934 de 700 bin 

tona yaklaşmıştır. Balya-Kara Aydın sos
yetesine istihsal primi verilmiş, kli. 

ring sayesinde ülkenin maden ihraca
tı artmış, madenlerimizi değerlendir
mek için pliinlı bir usul tatıbik edilerek 

değerli madenlerimizin ve bu arada al
tın ve petrollarımızın aranılmasma de. 
vam olunmuştur. Maden işlerinde tek-

nik bilgi dayresinde iş gönnek üzere 
bir enstitü de kurulmuştur. Eski ma
den nizamnamesi de değ·iştirilmiştir. 

Elektrifikasyon işleri 
Elektrik kuvveti elde etmek bakı

mından da ülkemizin tabiiğ araçları bol 
olduğundan Ekonomi Bakanlığı elek
trifikasyonu da önemle karşılamış, vü
cuda getirilen elektrifikasyon bürosu 

faaliyete geçmiştir. 

ili karıwıu 
Endüstrimizin gelişmesi sayesinde 

yüz binlerce işsiz yurddaş yavaş yavaş 
is bulma'ktadır. Bunb.rın iyi v• aıhii 

şartlar altında çalışmaları için lü
zumlu olan tedbirler alınmaktadır. Dev. 
let işçilerin sosyal durumlarını iyile~

tirmek kararındadır. Bu amacı sağla

mak için de Ekonomi Bakanlığınca 

(iş ve işçiler) hakkında bir kanun ha
zırlanarak Kamutaya verilmiş, ıbu ka
nunun tatbikatına bakmak ve genel o

larak işçilik işleriyle uğra~mak üzere 
bir (iş ve işçiler) bürosu da viıcuda ge. 

tirilmiştir. 

Kfü:iil• smıat salıibleri 
Küçük el sanatları ile geçinenlerin 

dahi mukadderatr gözden uzak kalma
mış, bunlar için de ayrı bir kanun ha
zırlanmıştır. Küçük sanat erlerini ilgi
lendiren işlerle uğraşmak üzere bir dı· 
rektörlük de teskil edilmiştir. 

.~ekerciliğimiz 

Şeker endüstrisi, milyonlarca lira dt:
ğcrinde dövizin dışarı çrkmasmın önu
ne geçmek, binlerce çiftçi ve işçıye ış 
bulmak bakımlarından çok feyizli ol
mu§tur. Mevcut Alpullu, Uşak, Turhal 
ve Eskişehir fabrikaları istihsalfıtı bü
tün ülkenin şeker ihtiyaçlarım tatmin 
ede.bilmekte ve hatta yakın bir atide 
şeker çıkatları yapılmast dahi umul

maktadır. 

:;iin{lerl·ilik ve balıkt,:ılrk işleri 
Marmara denizinin güneyinden f s

kenderiye körfezine kadar uzanan kıyı
larda ve bilhassa Marmaris, Bodrum ve 
Çeşme havalisinde sünger yetistiği hal-

de son zamanlara kadar bu değerli sa
nat ve işe de bakılamamıştrr. Halbuki 
bizim kadar denizleri ve sünger tarla. 
lan olmıyan başka ülkeler süngercilik
ten gerek dr§ardan döviz getirmek ve 

gerek binlerce adama iş bulmak bakım
larmdan hayli istifadeler elde etmek
tedirler. Bizde fakir ve teskilatsız olan 
süngerciler, kapital ve araç yokl1.;1ğun. 
dan ötürü bir iş göremiyorlardı. Sün
gerciliği kendi haline bırakmak ise yur

da karşr bayağı bir suç sayılacaktı. E
konomi Bakanlığı bu işi de önemle kar

şılıyarak birkaç ulusal kurumun yar
dım ve iştirakile İstanbuldaki sünger
cilik sosyetesini kurdurmuştur. Yava::ı 

yavas eksikliklerini tamamlamakta O

lan bu sosyete faaliyete geçmiş bulun
maktadır. 

Cumurluk devrinde teıknik biçime so· 

kulmaktadır. Balta limanında kurulan ba 

lık ve sünger enstitüsü 1931 den.beri 

ecnebi uzmanlarm idaresine verilmiş 

İngiltere'den satın alınan 300 tonluk 

gemi de Ak ve Karadenizlerde yapılan 

balık incelemelerinde kullanılmakta bu. 
lunmuştur. 

Şu kısa yazı Eıkonomi Bakanhğınm 
on ikinci cumuriyet yılı içindeki derin 
çalı!?masını anlatmaya çalışıyor. Bu ça
lışmanın neticeleri günlük hayatımıza 
girecek kadar kıymetlidir. Ekonomi 

Bakanlığının üzerine aldığı büyük da
vaların tamamiyle halli memlekette 
g.enlik ve geniş iş alanının kuruluşu 

demektir. 

Tiitii.n lwngresi: 
İhracat maddelerimizin başında bu -

lunan tütünün alım ve satrmında rast _ 

lanan bazı aksaklıkların giderilmesi ve 
genel olarak tütünü ilgilendiren işler 

ve kanuni konuların ekidleırin ~e a ~ 

sığlarını koruyacak biçime sokulması 

ergesiyle 1933 yılı nisanında Ekonomi 

'A~anı Bay Celal Bayarın batkanh~ı 

ULU~ SAY1FA S 

--- -

Ekonomıx kalkrnmanın büyük eserlerinden: Kayseri ırombinası. 

düs~rile.şmenıiz e u er bank 
Ekonomık kalkınmamızın t;n önem

li bir krsmmı üzerine alan Sümer Bank 

cumuriyetin yeni yılına dolgun bir pro

gramla girmektedir. Beş yıllık plfıııın 

büyük bir krsmınr başaran ulusal ban. 

kamız için yılın en önemli hadisesi 
hiç süphe yok ki Kayseri kombinasının 
açılması olmuştur. 23 bin iğ ve 1080 tez

~ahla ise baş!ıyan Kayseri fabrikası

nın ımal edeceği kuma:;ı 30 milyon met

re ve kilo olarak beş milyon kilodur. 
Fabrikanuı senelik pamuk sarfiyatı 

senede 5.5 milyon liradır. 

lfreiHi lmmbinm~r: 
Eregli fabrı kasının duvar ve çatı in

§aatı bıtmiştir. 

15.200 iğ ve 30 dokuma tezgahı olan 
Eregli fabrikası senede 1.400 milyon ki-

lo pamuk yoğaltacaktır. Dört milyon 
metre ve kilo olarak 600 bin kilo bez do. 

kuyacak, ayrıca pıyasa için 600 bin ki
lo ıplik ydpacaktır. Fabrika iki ekiple 

1500 amele çalıştıracaktır. Ereğli fab
rikasmm işliyeceği pamuk Sakarya va. 

disinde yetiştirilmekte olan Akala cin
si pamuklardır. Bu yıl mahsulü 220 bin 
kilo tahmin edilmektedir. 

Nazilli kum binası: 
Nazilli fabrikasının memur, işçi ev

leri, kantin ,.e saire kısımlarının yapıl. 
masıııa baslann!!.'l~ır. Asıl fabrikanın 

yapılmasına i tınci teşrinde başlanacak

tır. Fabrıka 15 ay sonra yani 937 sene
si basında işlemiye açılacaktır. 

Kwn ~arn fabrikası: 
Buı·sada kurulacak Kamgarn fabri. 

altında biıyük bir tütün kongresi top _ 
Ianmı~ ve bunun verdiği faydah karar-

lar tatbik alanına konularak, ekiciden 
tütün alma kanunu tanzim edilmiş ve 
Kamutayca onanmış olduğundan yü _ 
rürlüge konulmuştur. 

U::.iinı-incir i~leri: 
Ekonomi Bakanlığı her yıl uzum a • 

livre satışlardan doğan ve üretmenin za

rariyle neticelenen fiat meselesiyle de 

yakmdan ilgilenmiş ve nitekim bu yd 
İzmir üzüm piyasasında görülen sebeb 

siz fiat düşüklüğü üzerine işe müda -
bale ederek satış fiatları için asgari 

hadler tesbit etmiş, piyasada i.ı.azcmhk 
rolünü yapmak üzere de İş ve Ziraat 

Bankalarının ortakça koydukları kapi
ta11e bir kı.ı.rwn teşkil ettirmiitir. 

Fındıl.· kongresi: 
Fındık ahın ve satımlarının da dü • 

zenli gitmesi, alivre satış fiatlarmdan 
doğan bazı güçlüklerin kaldırılması, 
fındık üretmenlerinin daha tükel bir 
hale sokutma,,r, fındık tüzüğünün de _ 

ğiştir"lmesi ve kredi ihtiyacının tatmi
ni çarelerini araştırmak üzere bu ayın 
onunda gene Bay Celal Bayarm baş _ 

kanlığı altmda önemli bir kong.re top· 
tanmış ve fındık UrUnümüz için de ö _ 

nemli katarlar vermiftir. 

kasının bütün projeleri hazırlanmıştır. 
Fabrikanm iğ adedi 16.340, büküm iğ 

adedi 6.790 dır. Bunların yapacağı yün 

ipligi 1.100.000 kilodur. Cins yün için 

Tarım Bakanlığı tarafından koyuıtla

rm ıı;lah ve üretme programı hazırlan· 
mıştır. 

lznıit kii~ıl fabrilwsı 

Beş senelik endustri programının 

önemli konularından biri de Kagıt fab-

rikasıdır. Temeli 1934 senesi agusto. 
sunun 14 ünde atılan fabrikanın türbin 

dairesinin temel in~aatı müstesna ol
mak üzere fabrika binasmın bütün in

şaatı ve büti.in ma.kinalarm montajı ;a
pılmıştır. Türbin tcsis;ıtının husLısiye. 

~i icabı tt:mel inşaatı uzuıı sürdüğün

den türbinin montajı ancak ikinci teş-

rinde yapılacaktır. Fabrikanm diğer 

parçalarından olan depo binası, kazan 

dairesi, tamir atölyeleri, direktörlük bi
nası in§aatı, iltisak hattı tamamen bit

miştir. Denizle rabıtayı temin edecek 
olan iskele inşaatına da başlanmıştır. 

Fabrika memurları için de evler yapı
lacaktır. Bunların inşaatı da ihale edil

miştir. Fabrika, teknik hususiyeti ve 
inşaatı bakımından diğer sanayi şube-

lerinden çok ıkompilekedir. Tesisatta 

en yeni teknik terakkiler tatbik olun. 

muştur. Diyebiliru ki İzmit Kağıt fab-

de işlemeye açılması kararlı olan fab.. 

rika, memleket suni ipek ihtiyacını ta

mamen karşıhyacııktu. Fabıikanın ima

latı !lcnede 300 bin kilo suni ipektir. 
Ham maddesi sellüJozdur. 

l'onwlnı fabrilwsı 

Porselen fa'brikası için getirilen 

mütehassıs kaolinler tizerinde tetkikler 

yapmaktadır. Fabrikanın imalatı sene

de 700 tondur. Bunun üçte biri porse

len, üçte ikisi steingut (kabr porselen) 

dir. 1936 nın başmda fabrikanın i1l'3atı 

ba~lamış olacaktır. 

Ke<:iborlu kükii.rt fabrikası 

1935 nisanında işlemeye açılan Ke

çiborlu kükürt fabrikası, işlemeye açıl

dığı günden eylfil sonuna kadar beheri 

.50 kilodan 23 ıbin çuval saf toz kükürt 

imal etmiştir. Piyasada pek beğenilmiş 
ve derhal tutulmuş olan Keçiburlu kü

kürtleri Ege mıntakasr bağcrlan tara. 

fından istihlak edilmektedir. Kükürt 

fahrikası İş Bankasile Sümer Bank ta
rafından mü§tereken kurıulmUf bir mU
essesedir. 

Kayseri kombinasının tezg§h dayresinden görünü!JÜ 

rikası Avrupada eşi nadir bulunan bir 
fabrikadır. 

Fabrikanın imalatı senede vasati 11 

bin ton kağıttır. İmal kapasitesi, ica

bında ıs bin tona çıkmağa müsaittir. 

İmal olunacak kağıtlar, yazı kağıdı (a

di ve iyi), matbaa kağıdı (adi ve iyi) 

ambalaj kağıdının karton kağıtlarının 

her nevidir. Senelik kağıt imalatı Tür. 

kiye umum kağıt imalatının % 50 sini 

teşkil edecektir. Yalnız bu saydığımız 

kağıt cinslerini hesaba katarsak, ima

lat: ithalatın vasati olarak % 69 unu 
bulacaktır. 

Suni iııek faf1d1:as 
Gemlik'te kurulacak olan Suni İpek 

Fa.bdkasının makinalan harice sipariş 
edilmiştir. Fabrikanın injaatı bu ıy ihtl
lt edilecektir. 1036 ~ ı~ 

senesi gül mevsiminin batında (mayıs 

ayında) işlemeye açılmış ve derhal ima

lata başlamıştır. 

Banka tar.afırı.dan programın 1936 da 

ele alınacak işleri, demir sanayii, çi. 

mento fabrikası, Malatya'da pamuklu 

fabrikasıdır. Etüdleri yapılmakta olan 

bu İ§ler 1936 senesinde bankanın üze

rinde uğrasacağı önemli meselelerdir. 

l' urdda:J: 

Kurduğumuz fabrikaJar 
'rn yaptığımız tlenıiryollar 

hep ulusun biriktirme u;ii
ciinc dayanır, bu gücü a;·llr
mn senin clincletlir. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 
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• 
iş bankası ve 1 Türkiye Ziraat bankası nasıl çalıştı? 

Türk ekonomi~; 

ilk türk antrasitini veren sömikok fabrikası 

Cwnuriyct:imizin ilk ve öz finansal 
lkurulu olan Tüııkiye İş bankasını ulu. 
aal ekonomimizin en önemli bir anıtı o
larak bu yıl devrinde anmak !bizim için 
büyük bir sevinçtir. 

Yurddaşlarunıza tasarruf fikirlerini 
ilk olarak i1eri süren Türkiye İ§ banka
sı bugün 51.894.199 türk lirasına varan 
mcvduatile memleketimizdeki biltün 

ulusal ve yabancı bankalar arasında en 
ön sırayı almış bulunuyor. Yurdda la
rımızın olduğu kadar yabancıların da 
sarsılmaz inancını kazanan bu kurumu. 
muzla ne kadar iftihar etsek yeridir. 

Ulusal tecimimızin kredi ihtiyaçla
nnı karşılayan bu bankamız borc faiz
lerini normal bir hadde indirmek için 
önayak olmu~tur. Tecimerlerimizin ara

dıkları parayı ucuz mal edebilmelerini 
tem.in etmek suretile ekonominin inkişa 
fına engel olan büyük bir zorlugu orta

dan k5ldırmıştır. Kendisiyle her iş gö
rene gosterdiği kolaylrklar, burada ö
venle kaydetmeyi bir vazife biliriz. 

Ttlrkiye İş Bankası büyük endüstri
leşme savaşımızda da ulusal bankaları
mızla birlikte ön safta yürümektedir. 

Cumunyetimizin on ikinci yılı bu 
savaşta bizi amaçlarımıza eriştiren çok 
verimli bir yıl olmuştur ve aynı zaman
da da yurdumuzun orman zenginlikle
rinin (yakacak odun) için baltalanma. 
amm önlinü almış olacaktır. 

Kömurun destinasyonuyla elde edi
lecek sömikokla birlikte bu fabrikada, 
yılda 450 ton tayyare benzini ve 2500 

ton katran da kazanılacaktır. Bu su
retle yurdumuzun hava kuvvetlerinin 
benzin ihtiyacının bir kısmını kollamış 
olacağız. Katranı da yo)]arımrzın yap,. 
sında kullanacağız. 

Son yıl ıçinde başarılan cndtlstı iye! 
eserleri anarken endüstrimizin ras, o
nelleştirilmeGi alanında saptanan ö.,em
li başarıları da kaydetmek genktiı. 

Endüstriyi kurmakla kalmıyaı·ak o
nun işlemesini adım adım izlemek ve en 
başta kotarılan şeker endüstrisinin ge· 

nel masraflarını kısmak ve maliyet fi. 
atlarını elden geldiği kadar indirmek 
için, erkin birer anonim şirket halinde 
işleyen şeker fabrikalarımızın, Sümer 
bank. Ziraat bankası ve Türkiye iş ban-

ık.asının birlikte kurdukları, 22.500.000 

TL. ıı sermayeli Türkiye ~eker fabrika
ları anonim şirketi elinde bu yıl bir a
raya toplanması bu ~ebcbten önemle kay-

dedilmelidir. Yurdumuzun ekonomi ve 
endüstrisine her yıl yeni yeni ve verim
li armaganlar sunan Türkiye iş banka
P cuınuriyetimizin önümüzdeki yılr i
çinde bayırlı başarılar dileriz. 

Bir yıl önce temellerini attığımız 

endüstriyel kurumlar, türke yakışır 

bir enerjinin bir yılın dar sınırları içi
ne sıkıştırdığı birer varlık olarak, bu. 
gün ulusal ekonomimize katılmış bu -
hınuyor. 

İlk beş yıllık endüstri planrnın çer -
çevesi içinde üzerine aldığı önemli ö
devleri büyük bir titizlikle başarmağa 
çalışan (Türkiye İş Bankası) bu yıl 
değerli iki eser daha -yarattı. 

1stanbulda Paşabahçede geçen yıl 
sayın Başbakanımızın kendi eliyle te

melini attığı şişe fabrikası, tüten ha -

calariyle, yurdumuzun her türliı şişe ve 
gobletleri ihtiyacını tamamen karşıla

maya savaşmış bulunuyor. 

Endüstrinin ileri bir kolu olan cam 
endüstrisi böylelikle bu yıl içinde ulusal 
ekonomimizin malı olmuştur • 

Öte yandan gene "Türkiye lş Ban -
kası,. nm Zonguldak'ta geçen yıl teme 
lini attığı sömikok fabrikası da üretim 
denemeçlerlni başariyle bitirmiş ve bu
günlerde piyasalarımıza yerli kokumu 
zu vermeğc hazırlanmıştır. Bu kış soba
larmuzda kendi kokumuzla ısınacağız. 

Gündt iki yüz ton lave kömür işliye 
cek olan bu fabrika, önümüzdeki yıllar 
içinde kurulacak ağır demir cndüstıinıi. 

zin kok ihtiyacını önleyecektir. 

l' 11 rd ılu~ : 

31 birinci te~rin arsrnlu
sal bir artırma giiniicliir. 
Yurdcla o gün di~er ulus
lardan ~eri kalmamamız i-;iıı 
Bankaya az da olsa para ya
tır. 

Ulusal Ekonomik ve artırma kurumu 

r_ -

Çi/ıt;inin borçları yüzde <lok uz /ui:,dcn ~·iizde ii{e in.dirilr~ ve borçlar on bt>~· yıllı#, tcılasitt• 

bağlanmııtır. Halkln bankadaki partı..'fı ,:;5 milymL 1.imyı blllmııştu r. Zir11i hredi ve srıuş koopera
tiflerini finanse edecek olan Zirtı at bankası §imdi bu biiyiih d.cwuy yı lmştırmakln 11;Jr°'*makıadır . 
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Türkiyede köylü için ve köylünün 
para.aile kurulan Tarım bankasının uzun 
yıllardanberi köylüye en yakın bir 
dert ortağı olarak görüyoruz: Cumuri
yetten sonra alınan tedbirlerle köylü -
niin günlük hayatına giren Tarım Ban· 
kası cumuriyetin on ikinci yılı içinde 
de dolgun ve yepyeni faaliyet sahala -
riyle kendi yükse.k yerini korumak -
tadır. . 

Yurddaki ekim vaziyetinin gerekle-
rine göre ı;iftçiye yardım elini uzatan 
Tarım bankasının son yıllara doğru bu 
yardımını çok geniş ölçüde yaptığını 

görüyoruz. 

Banka son senelerdeki zirai buhran 
dolayısiyle çiftçi borçlarını on be~ se
nelik taksitlere bağlamış bunların fa -
izlerini yüzdt 9 dan yiizde J e indir -

rniştir. 

Zirai ikrazların son on yıl içinde es 
ki senelere kıyas edilirse pek fazla art 
tığını görüyoruz: 

1932 de sekiz 

lan ikrazat 1931 

milyon lira o

de otu~ dôrt 

milyon lira, 1934 de 32 milyon liraya 

yükselmiştir. Buna kar~ bankaya ya -

tırılan paranın da bu nisbet içinde art

tığını görmekteyiz: Tevdiat 1900 de 

yalnız 8000 lira idi. 925 de 5 milyon 

beş bin lirayı, 934 de ise 55 milyon li

rayı bulmuştur. Ulusun bankaya olan 

güvenini anlatmak için bu buyük artış 
güzel bir misaldir. 

Halkta biriktirme terbiyeı;.inin ge -

lişmesinde Ziraat Bankasının biıyuk 

himmetini hiç unutmamalıdır. 924 de 

yalnız 62 bin lira olan halkın bu par.ısı 

bugün 13,S milyonu bulmuştur. 

lllusal iiriinleri ve iirt•tmerıleri 
zarurdarı korunuı: 

Tarım Bankasının yurda en biiyük 

hizmetini bu sahada görüyoruz. Buğday 

satın alarak bunların silolarda sınıflan. 

dımıası ve dış memleketlere ihraç için 

tipler yapması. sert buğday için yaptı

ğı Hanex, yumuşak buğday için yaptı

ğı Soyas tipleriyle türk köylüsüne ar_ 

aıuluşal bir şöhret kazandıran bir ku -

nmı; nüfusunun yüzde altmışından ço
ğu çiftçi olan bir memlekette şüphesiz 
ki övülmiye eleğe~. 

Vziinı. lmrumıı 

Buğdaydan sonra en belli başlı bir 

ihraç maddemiz olan üzüm üzerinde 

Ziraat Bankası, 1ş Bankası ile bera

ber fiatlarda nazımlık vazifesini gör -

meık ve müstahsili spekülatöre ezdir -

memek için lzmirde üzüm kurumunu 
vücude getirmiştir. Tanın Bankası • i 
bankası ile birlikte Isparta gülyağı fab. 
rikasmı kurarak değerini kaybetmek üze.. 
re olan bu ulusal endüstrinin canlanma 
sını temin etmiştir. 

1'iirk şı•lwri: 
Tanm endüstrisinin en önemli şube

lerinden biri olan şekercilik işlerini de 

lş ve Sümer banklarla birlikte finanse 

etmiştir. Bugün ulusal şeker fabrikal.ı 
nmız memleketin şeker ihtiyacını ta • 

mamen karşılamakta Vf! binlerce yurd -
daş bununla geçinmektedir .. 

Sinıerıdiferleriıı f ina11sm.<11ıı: 
Tarım Bankasının önemli işlerinde.: 

biri de şilphesiz şimendiferlerin fina.ıs. 
manı işidir. Tanm Bankası devletin bo 

nolarına akseptasyonunu vermiş ve bun. 
dan doğan finansal işlerin büyük bir 
kısmını yapmak suretiyle yurdu demir 
ağlarla ören şimendifer sıyasasına elin· 
den gelen yardımı yapmaktan geri kal-

Amerikanın ba lıca şebirJerınde muha. 
birleri vardır. 

K otJperatiJ harel«•tlt•rirıin 
/inansmum: 

Tarım Bankası cumuriyet hükümc • 
tinin kendiı:ine çizdiği yol üzerinde 
yürümektedir. Bilindigi gibi bu koope
r~ıtifler iki nevidir: 

Biri zirai kredi kooperatifleri, ölıu
rü satış kooperatifleri. Birincilerin ku
nılmasını ve fimınsmanmı banka 1930 
sencsindenberi yapmaktadır. Küçuk 
çiftçinin kolayca para bulmasına ya -
rayan bu koopSratiflC'r dört sene içinde 
677 yi bulmuştur Ortakların sayısı 64 

bindir. Ödenmiş kapitalleri 3 milyon 
400 bin, yedek pamlan 700 bin ve or • 
taklara yaptıkları ikraz bakiyesi 9 miL 
yon 750 bin Uradır. 

Memlek<:timiz için yeni bir şey olan 
b-.ı teşebbüs Tarım ba11kasının yorul. 
mak bilmez çalışma.51 ve kontrolu ilo 
ytirümeye ve çoğalma~ başlamıştır. 

Satış kooperatiflerine gelince: lzmır -
Manisa - Aydın mıntakannda kurul -
muş olan satış kooperatifler.inin finans 
manını da bank yapmıştır. Satış koo. 

p ratifleri kanunu bankaca kabul edil
diginden tlırk köylüsünün hayatiyle. 
yakından ilgili olan bu büyuk işi do 
Tarım Bankası finanse edecektir. 

·~········· ............................................. , .. 
Kaçakçı arla· savaş 

Paramızı korumak c para ılc ödeme 
işini denklestinnek için dışardan yur. 
dumuza az mal rokma yolunu tuttuğu
muz vakit yurda, kaçaık malın çokça gir -
diği ve hele giıney srnırlarmdan kar
vanla kafile ile kaçak malın nkmağa 

ba~la<1ığı görüldü. 
Bunu önlemek içm 931 de kaçakçılı. 

ğa karşı 1918 sayılı kanun çıkarıldı. Sı
nırlarımızla kıyılarımızdaki sh•il mu. 
hafaza teşkilatını dah .. sıkı, daha inzı
batlı bir hale ko}mak için de bir kanun. 
la bu teşkilata ask<'ri bir ozellik veril· 
di. 

Önce gune) sınırlarında ve sonra a. 
dalardenizi kıyı}ariylc Karadenizın ~ark 
kıyılarında sıvil muhafaza teşkilatı as
kcrleştirildi. Bunlardan orduda oldugu 
gibi asker kıtaları yapıldı. Hem kaçak. 
çıhğı önlemek ve hem de sınırlanmızı 
korumak ve güvende bulundurm le ôdcv
kri bu gümrük muhafaza kıtala:-ma ve. 
ri ldi. 

Alm<m te'dl>irler: 

Yapılan kaçak kanununa göre yuıdun 
· kaçakçılığa yol veren belli başlı bölge

lerinde yalnız kaçakçıları muhakeme 
etmek için ihtısas mahkemeleri açıldı. 

Yurddan altın çıkarılması yeni bir 
kanunla yasak edildi. Ve bu kaçakçılığı 
yapanların da ihtısas mahkemelerine 
verilmeleri kabul edildi. 

Uyuşturucu maddeleri kontrol etmek 
ve bunların kaçakçılığını önleme'k için 
de ayrı bir kanun stıranldı. Bu kanunla 
esrar yapılan hint kenevirinin ekilmesi 
yasak edildi. 

Son yıllar içinde yakalanan gümrük 
ve inhisar knçak maJlann başlıcaları 

şunlardır: 

Kumaş: yünlü 278 bin kilo, pamuklu 45 
bin kilo, ipekli 43 bin kilo, petrol 72, 
bin 389 kilo, şeker 162,773kilo, at: 2.864 
tane, eşek 6.269 tane. tüfek: 796, sigara 
kağıdı 52 milyon defter, kibrit 120 bin 
kutu, ispirtolu içki 93 bin kilo, tiltiin 
534 bin kilo. 

Uyuşturucu maddelerden 4830 kilo 
esrarla, 340 kilo morfin. eroin ve koka. 
in yakalandı 

Yalnız lstanbulda gızJi morfin ve 
eroin yapmakla uğraşan on bir imaUit· 
hane bütün takımJariyle ele geçirilmiş 
ve 500 uyuşturucu madde kaçakçısı mab. 
kemelere verilmiştir. 

l al:alarum altın ve döviz: 
14413 liralık tiırk parası değerinde 

ecnebi dövız.i ile 23,206 liralık turk pa
rası değerinde altın yakalanmış, ayrıca 

çek olarak 3000 fransız frangı, 262.907 
drahmi, 15.550 ingiliz lirası değerinde 
esham ve borsamızd2 karşılık değerleri 
kayıtlı olnıayan 6873 parça gümüş, al. 
tın, nikel ecnebı dövizi ele geçirilmiş
tir. 

Şimdiye kadar kaça.k yolunda 150 ka. 
çakçı S!dlirülmü buna karşı gümrük 
muhafaza teşkil5tmd n 8 kişimiz vazife 
yoluna kurban gitmiştir. 

Gaziantep, Urfa. Mardin askeri ih
tısas mahkemelerine- 13.680 kaçakçı 

teslim edilmiş ve yalnız bu üç mahke. 
m~oin kaçakçılara k~sti•j para cez sı 
dört mUyon lirayı buhnu tur. 

,K ~çıh; ~ r ı açıl n 
70-
f 

çıhgın kôkiı kesılmı§o ve kafile kaçak. 
çılıgında ün almış 34 kafile başlariylo 
tepelenmiş v debaşlarından bir kısmı 
öldürülmüştür. • 

l leriki ıetlbirl#!r: 
Güney sınırhrmdaki gurnrtn: 

muhafaza teşkilatı kuvvetlendirilmek
tedir. Bunlar fennf ve motörJü vasıtır. 
larla teçhız edilmekte ve bin kilometıo 
reye yakın uzunlukta açık ve engelsis 
gorunen bu sınırımızdan kaçakçıların 

geçme cürctled kırılmaktadır. Öblir st. 
nırlarımızla kıyılarımızdaki sivil mu
hafaza te kili:ıtının da askerileştirilme.. 
sine çalışılmaktndır. 

Kaç kçılığm .enahgını anlayan hal
kımızın kaçakçıl ... rı y:ıkalatmada biıyülr 
yardımları vardır K çakçıhgın devlet 
hazinesine, ulusun ahlakınn. sağlık ve 
genliğe karşı yaptığı zararlar yurdun 
h r yanında iyi anlaşılmıştır, Halkımı• 
kaçak mal almamak yolundaki and. 
larını da tutmaktadır 

İzmirde ölen kahraman 
polislerimiz için anıt 

IZh.'ttde .,ehtd polislerimiz için 
dikilen tınrt 

Yarın İzmird şehid polislerimi.1 
için dikilen bir anıtın açılma töreni 
yapılacaktır. Genel savaşta ı ağustos 

335 tarihinde düşman uçakları chro 
bomba atmışlar ve bu sırada kadın ve 
çocukları korumağa çalışan Slileyman, 
Abdu)]ah, HaJil ve Mustafa Sabri adın 
da 4 polisimiz şcbid düşmüşlerdi. Mü
tareıke günlerinde Hamza, Hasan, Fah. 
reddin, Yahya Şerif admdaki diğer dön 
polisimiz de fzmirin türk olmıyan yer
li ahalisi tarafından bıçak, tabancalarla 
öldurülmü§lerdi. İzmir işgal edilirken 
komiesr muavini Hüseyin ve polis Falı. 
ri, Avni, Kemal ödev]eri başında can 
vermişlerdi. Bu anıt bu şehidlerin batı· 
ralannı anmak için yaptırılmıştır İzmiı 

Urayı Mimar B. İsmail Hakkının pro
jelerine göre hazırlanan anıtm yapı]. 

masına çok büyük yardımlarda bulun
muştur. 

Çalışan ve yurdu için ödevi b rnda 
öknler için b~r anıt yapmak te U.. 
s 'nde bulun il ıli makamları bu h 
reketl rinden dola.yr ku l 1 tn bid 

po • 1 rımi in .h. tl~al.a-ı'. l'\ q ı jlE 
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Bayındırlık işlerimize kısa bir bakış 
Yurdun ba)mdırhğı bakımından hakanJığm ödevleri - YaınJan işlerden: bakır, kiimiir yollan 
- Demir)ollaI"mın son bir yılı - lmıiyazb "\ie ecnebi sosycıc1cr demiryoll~n·md!m sı.tııra .!iman
lar - Dcvlt•t d<·miryollar .. nın iş )etmesi verimi - Şose \'C kiiprii ler: Y o1, köprü, sı>, clt•,. trik iş
leri - Tram\'U)lar - Satın alı ııan sosyeteler - Posla, telgraf, tf'1!'f on. hiı•!l i-:1eı i - Olmllctr 

Tıirkıye cumurıyctinin, genel anla. 
mı ıJe, bayındırlık ı~Jcrinin yapilması

nı ve idare edılrnesini üzerine almı§ o
lan "Bayındırlık Bakanlığı,, 1934 yı

lında, 2143 numaralı konunla yeni baş. 
tan ve şu fiekilde orgutleıımiştir. 

Bır muste rlık 
• Bır yuksek fen heyetı 

Bir teftiş reisliği 

Bir ınşaat reisliğı 
Münak:ılat reisliğı 

Şose ve köprüler reısliğ 

UMUM MÜDÜRLÜKLER: 

Sular Umum Müdürliığü 
Nafıa şirket ve müesseseleri Umum 

Müdürlüğü 

MÜLHAK UMUM MÜDÜRLÜKLER: 

l - Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme Umıırrı Müdürlüğü 

2 - Posta, Telgraf ve Telefon U
mum Müdürlüğü 

MÜŞAVİRLİKLER: 
Hukuk Müşavirliği 
Tarife Müşavirliği 
Muhabere ve Mürasele MUpvirliği 

MO'DO'RLO'KLER: 

1 - Husul!! Kalem Müdürlüğü 
2 - Zat İşleri Müdürlüğü 
3 - Malzeme Müdürlüğü 
4 - Tercüme, Neşriyat, İstatistik ve 

4Iüze Müdürlüğü 
5 - Muhasebe Müdürlüğü 
6 - Evrak Müdürlüğü 

MEKTEBL~R: 

1 - Yüksek Mühendis Mektebi 

2 - Nafıa Fen mektebi 
Yapı MüdürUiğü: Yukarrtd teşkilat

ta şose ve köprüler reisliğine bağlı bir 
ıube iken bu yıl içinde yeni bir kanun.. 
la ayrıca bir müdürlük haline konul
muştur. Bundan başka Devlet Hava 
yolları işletmesi de bir mUdilrtUk ha
linde Nafıa Vekaletinin teşkilitına it

hal olunmuştur. 

Baluınlığın ödevleri 
Baymdırhk Bakanlığı bu örgütle 

memleketin bayındırlandırılmasına, te. 
cimel, ekonomik inkişafına ve sosyal 
kaynaşmasına hizmet eden demiryolla
rını, limanlarını, §OSC ve köprülerini 
yapmak ve su işlerini tanzim etmek, 
karada ve havada ve muhabereye ait 
bayındırlık eserlerini kurmak ve işlet
mek ve idare etmek ve muasır terak.. 
kileri takib ite tatbik, devlet daire ve 
müesseselerine ait her türlü bina inşa
atının plan ve projelerini tanzim ile 
bunların en güzel ve en faydalı bir şe-

kilde ve ihtiyaca uygun olarak ve mi. 
mariğ tarz ve sistemlerindeki karışık
lığa mani o acıtk surette birliklerini te-

min etmel , şose ve köprü, su, elektrik 

mühendislerini ve fen memurlarını ye. 

tiştirmek giLi Bayındırlık işlerin~ ~
şarııbilecck .. ksiksiz bir hale gclmıştır. 

Bütün bu reisliklerin, umum mü
dürlük ve müdürlüklerin başarmağı Ü. 

zerlerine almış oldukları tiirlü türlil 
işleri burada teker teker anlatmak, ye
rimızin darlığından dolayı imkansız 
bulunduğu için esef duymaktayız. Yal
nız, bu yıl içinde Bayındırlık Bakan. 

lığına bağlanan devlet hava yolları ida

resinden biraz bahsedelim: 

Bu idarenin odevi: memleket iç ve 
dışında hava münakalatmı temin ve 
yurdumuza tealluk eden her türlil hava 
nakliyat işlerini tetkik ve tanzim et
mektir. Bu i~ bizde şimdiye kadar pek 
arzu edildiği dereceye erisememiştir. 
Kendisine tevdi olunan bütün yurd iş· 
terinde hakkiyle muvaffak olan Bayın
dırhk Bakanlığının bu önemli işi de 
yurdumuzun muhtaç olduğu derecede 
intizam ve muvaffakıyetle başaracağı· 
na ümidimiz çok kuvvetlidir. Bakanlık 
bu servisin hazırlık işlerine başlamıt 
ve büyük bir hareket ve isabetle çalı!}· 
rnağa koyulmuştur 

Y n pılan i~ler 
Simdi .Bayındırlrk Bakanlığının cu.. 

muriyet devrinde ve cumuriyetin son 
iki senesı iç"ndc yurda teınin ettiği ö

nemli itleri aıralıyacağıı:. 

Memleketin esas demiryol şebeke

sinin kurulması için 1924 senesinde baş. 
lıyan inşaat faaliyeti hiç eksilmiyen 
fakat daima artan bir azim ve himmet
le ileri götürülmüş ve yapılmasına baş
lanılan hatlardan: 

Samsun .. Sıvas battı 1932 senesinde, 
Ankara - Sıvas hattı 1930 senesincle, 
Kütahya - Balıkesir hattı 1932 sene. 

sinde, 
Ulukışla • Kayseri hattı da 1933 se

nesinde tamamlanarak işletilmege baş. 
lanmışlardı. İnşaatı ~..,,amlanmış ve iş
letmeğe acıtmış yeni hatların uzunluğu 
cumuriyetln 10 uncu yıl dönümünde 
1955 kilometreye ve 11 inci yıl dönü
münde ise 2012 kilometreye varmıştı. 
Cumhuriyet devrinin 12 inci yılı demir
yolu inşaatı işleri bakımından çok ve. 
rimli bir sene olmuş ve hayli zaman
danberi ço!< büyük masraf ve em"kJer 
sarfedilerek bitirilmelerine çalışılmak· 
ta olan büyük hatlarımızdan en önemli
lerinin bu yıl da tamamlanmalarına 

muvaffakıyet elvermiştir. 
Bu sene tamamlanan hatlarımız ve 

inşaatı devam eden hatlarımız: 

1 - BAKIR YOLU: 

Fevzipaşa .. Diyarbekir hattının 346 

ıncı kilometresine ve Elaziz şube hattı· 
nın ·ayrıldığı noktaya tesadüf eden yol
çatı istasyonu ile Diyarbekir arasında
ki 160 kilometrelik kısmın inşaatı vP. 
ray döşeme işleri bu sene zarfında ta. 
maınlanmış ve inşaat devam ettiği müd
detçe bakır battı ismini verdiğimiz bu 
hattın 421 inci kilometresindeki Er
gani maden istasyonunun geçen 30 a· 
~ustos tarihinde işletmeğe açılma tö. 
ıeni yapılmış ve cumuriyetin 12 inci 
yıldönümüne tesadüf eyliyen gündetl 
evel döşenen rayın ucu Diyarbekire 
vardırılarak şark vilayetlerinin göbe· 
ği olan bu milhitn ve tarihiğ şehrin ka
pılan önünde de demiryollarrmızın 

heybetli lokomotifleri görünmeğe ve 
düdük sesleri çınlamağa başlamıştır. 

Ve işletmeğe açılma töreni yapılmak ü .. 
zere hazırlanmıştır. Rayın Diyarbekire 
vannaıile SOS kilometrelik bu ana hat 
ilk hedefine varmış oluyor. 

Diyarbekir ~attının bu sene tamam· 
lanacak kısmı Gölcük sahili ve Dicle 
vadisi gibi çok çetin yerlerden geçti
ğinden inşaatm tamamlanması için çok 
vakit, emek ve para sarfedilmiştir. 
· Bu 160 kilometre üzerinde uzunluk. 

ları yekunu 7761 metre olmak üzere 
33 tünel açılmIJ ve Diçle üzerine mü
him kirgir köprü ve viyadükler yapıl
mııtır. 

160 kilometrelik kısmın idare masa.. 
rifi hariç olarak yalnız inşaat masrafı 
12,763,800 liraya varmış olmasına göre 
bu kısmın beher kilometresi vasatf o
larak Seksen bin liraya malolmuş olu· 
yor. 

2 - KÖMOR YOLU: 

Kömür yolu dediğimiz Irmak • Fil
yos hattının bir taraftan 104 kilomet
relik Irmak • Çankırı ve diğer taraftan 
135.6 kilometrelik Filyos .. Eskipazar 
kısmı evelki senelerde tamaır.lanmış ve 
işletmeğe açılmış olmakla beraber iki 
parça arasındaki 151 kılometrelik bir 
kısmı tamamlanmadıkça hat tabiiğ ola
rak tam randımanlı bir hale gelmiyor

du. 
Bu sene Çankırı ile Eskipazar arası 

inşaatı ray döşemesi de dahil olmak ü .. 
zere tamamlandığından ana ıebekeden 
gelen trenlerin Filyos'a kadar yollarına 

devam eylemesine muvaffakıyet basıl 

olmuş bu sayede ve cumuriyetin 12 in
ci yıl dönümünde Akdeniz ile Kara
deniz bir kere daha bu istikamette bir. 
birlerine bağlandığı giıbi şimdiye ka
dar Filyos tarafından mahpus vaziye
tte kalan demiryol işletmesi bu vazi. 

yetten kurtulmuş Apsarı .. lldızım, 
Göllüce, Somucak, Kurşunlu, Atkara
calar, Çerkeş, Kurtbüseyin, İsmetpaşa, 
Ortaköy gibi memleketin hakikaten çok 
feyizli yerleri demiryoluna kavupnuş 

oluyor. 
ısı kilometre uzunluğundaki Çankı· 

rı • Eskipazar kısmı inşaatı 11,490,000 

liraya malolmuştur. Burada dahi çok 
aarp ve inşaat bakımından çok masraf· 

Yc:ıi d~miryolları~ıız İ.l•erin ie y•
pılan t~\ııt"llc:rin en uzunu ola.1 3'l0 
metrelik Batı 1>el tür.di bu mıntal.ada
dır. Mevcut timcilerin s~yıru 6 ve u.. 
zunlukları yekunu 4062 r.ıct~cclir. Bu 

sahada yapılmış teknik bakımır.d:ın ~ok 
ehemmiyetli köprü ve viyadiiklerle cli
ğcr imalatı sınaiye vardır . 

Filyos hattının Zonguldaga kadar 
uzatılmasına ve Filyos ile Zonguldak 
arasındaki 25 kilometrelik Jcısmın in
şaatına başlanılmıştır. Ve, bugün inşa
at çok ilerletilmiş bulunuyor. 

İnşaat bakımından çok önemli olan 
ve 25 kilometre kadar bir uzunluk için 
dört buçuk milyon masrafa lüzum gös.. 
teren Filyos - Zonguldak hattı birinci 
merhalesi olan Çatalağzı kömür mın
takasına 15. 6. 1936 tarihinde vara
cak, 15. 6. 1937 tarihinde de kömür 
havzasının göbeği olan Zonguldağa va
rılacaktır. Bu, belki de bütün hatları .. 
mızın en işleği olacaktır. 

İnşaatın devam etmekte olan Fil. 
yos · Zonguldak kısmı Zonguldakta 
kalmayıp Zonguldak ile Ereğli arasın
da da devam etmekte olan kömür mın. 
takasından geçerek kömür limanı ol
m.ik i.ızere inşası kararlaşmış olan E
reğli limanına kadar uzatılacaktır. E
reğli limanı ile Zonguldak - Ereğli kıs

mının tamamlanmasından sonra kömür 
havzasından limana taşınacak büyük 
miktardaki kömürUn nakli için buharlı 
işletmenin kifayet etmiyeceği anlaşıl .. 
dığından Çatalağzı .. Ereğli kısmı elek. 
trikle işletilecektir. 

3 - AFYON • KARAKUYU HATTI: 

Afyon -.. Antalya hattının başlangı
cını teşkil eden 113 kilometre uzunlu
ğundaki bu hattın, Anadolu ve Aydın 

hatları arasında kısa bir bağlantı sağ· 
}anması ve varacağı Antalya limanı va. 
srtaaiyle de Akdenize yeni bir kapı da
ha açılması dolayısiyle, özel bir önemi 
vardır. Masrafı 3,S milyona varan bu hat 
inşaatının cumuriyet bayramına kadar 
tamamlanmış olması 1935 senesindeki 
demiryol inşaatı faaliyetinin en başarı
lı bir safhasını göstermektedir. 

Bu hatta kilometresi vasati olarak 
100,000 liraya mal olan çok önemli t«
sımlar bulunduğu ve bu kısımlar inşa. 
atının 12 ayda tamamlandığı göz önün
de tutµluna kazanılan hız rekoru iyice 

anlaphr. 
Bu hattın Antalyaya doğru temdi

dini teıkil eden Baladız • Burdur kıs. 
mı ile Bozanönil • Isparta şubeleri in
şaatı da bugün çoık gayret ve faaliyetle 

ilerlemektedir. 
1935 mali senesi içinde herhalde ra. 

yın hem Bnrdur'a ve hem de Ispartaya 
vardığı ve bu iki mühim vilayet mer
kezinin de demir a,.ğların birer nokta
sında bağlandığı görülecektir. 

4 - SiVAS • ERZURUM HATTI: 

Memleketin bu ana hattı inşaatı bü .. 
yük bir gayretle ilerlemektedir. Sıvas
tan itibaren Tecer istasyonuna kadar 
ray ferşiyatı tamamlanmış bulunmakta 

dır. 

113 üncü kilometreye tesadüf eden 
ve Malatya hattı ile birleşme noktası
nı teşkil eyliyen Çetinkaya istasyonu.. 
na kadar inşi\at temamlanmış ve bu kı· 
sım ray ~öşemesine hazır bir bale ge
tirilmiştir. 

Malt ene nihayetine doğru ray fer
şiyata Çetinkavaya varacaktır. 

Çetinkayadan ilerde inşaat süratle 
ilerliyor. Bugün demiryol inşaat işçi. 
!erinin 177 inci kilometreye kadar ya
yıldığı ve Divrik istasyonunda çalışıl
dığı görülmektedir. 

s - MALATYA • ÇETINKA YA iL
TİSAK HATTI: 

Bu batta da mühim inşaat ve faaliyet 

vardır. 
Malatyadan ileriye doğru ray ferşi-

yatı 45 inci kilometreye kadar ilerlemit 
ve orada yapılacak birkaç büyük de
mir köprünün kurulması için ferşiyat 
durmuştur. Biltün tulü 140 kilometre 
olan bu bat üzerinde 90 ıncı kilometre· 
ye kadar amele ve işçi çahşmakt:tdır. 

Memleketimizin en hayatiğ eh~mmi

bad.ud olu oluı 8lftl • 

7 -

Türle demiryoloulufu işlenmesi en güç bir toprak 
Dzerinde fennin ~n güzel eserlerini vermiftir. 

Güvendik ve çalıştllc, 6vünebiliri•. 

Erzurum hattı ile Malatya iltisak hat
tı inşaatı mühendisi, memuru, mUteab. 
hidi ve sermayesi türk olmak üzere 
türk bilgi ve emeği ve türk sermayesi 
ile yapılmakta bulunduğuna ve i§ler 
yukarda kaydedildiği veçhile tam bir 
muvaffakıyetle ilerlemekte olduğuna 

göre memleket türklüğün bu muvaffa· 
kiyetiyle haklı olarak iftihar edebilir. 

1935 senesindeki inşaat faaliyetinı 
aşağıda yazılı rakamlarla hulha ede
lim. 

Bu sene İ"'$aat ve ray döşeme faali. 
yeti devam etmiş olan mıntalcalar Jzıın· 

tuğu: 

Diyarbekir h;ıttında 
Yolçatı: Diyarbekir 

Irmak • Filyos 
Çankrrı: Eskipazar 

Filyos • Zonguldak 
Malatya Cetinkaya 
Sıvas . Erzurum 
Afyon • Karakuyu 
Baladız · Burdur 
Boıı:anönü - Isparta 

Kılometre 

160 

151 
25 
90 

1 7 

ı ı 

2 
]4 

754 

Yukardaki yekuna göre bu sene 7:>4 
kilometre! k bir u?.un uk üstünde de. 

miryolu inşatJ amelesi çalışmış oluyor. 
1935 mali senesi sonunda mevcut de 

mir şebekeı>ıne ila :re edile ·ek olaA yenı 
demiryollarımız: 

Kilometre 
Diyarbekir hattında 160 

Irmak - l'ilyos ısı 

Sıvas .. Erzurum ll2 
Malatya Çetinkaya 43 
Afyon - Karakuyu .. Burdur .. 

Isparta şubesi 
(113+23+ 13) 149 

615 

Yukardaki yekuna göre bu sene 61S 

kılometrelik hat tamamlanmış oluyor. 
Geçen 11 sene zarfında tamamlanmış 

ve işlemeğe açılmış hatların ~her se
neye isabet eden vasatisi takribi olarak 
200 kilometre idi. 

Bu seneki miktar 615 kilometredir ki 
bu miktarın da geçen senelerin vasati. 
sine nazaran büyük bir farkla yeni bir 
rekor yaptığı aşiklrdır. 

Memleket demiryoUarı hakkın
da umumi ta/ silaı 

Cumuriyct idaresinin memleket dahı
linde bulduğu demiryolların uzunlugu 
Km. 4083 

Cumuriyet idaresinin on ıenede yap
tığı demiryollarının iılemekte olan u. 
ıunluğu Km. 1956 

Cumuriyet devrinde hilkilmet serma
vesinin işth:-kile yapılmış sonra hükü

metc inti..c1l etmiı Samsun aahil hattı 
Km. 37 

10 sene nihayetınde memlekette nıev
cut bütün demiryolların yekunu K.,, 
6076 

Hilkümeun ınşa etmekte oldugu hat. 
!arda l935 nıhayetine kadar yapılacak 
tuller. Km. 500 

Hükümetin inşa etmekte olduğu hat
larda 1935: l 940 devresinde y.apılacalı. 

tu ller. 516 

Mevcut demir yollarla y pılmakta 
olan hatların 1940 senesi ni ıayetinde 
balif o•acaiı miktar Km 7092 

2 - I mtiyazlı ve t•ı·ııebi ~irkeıle
re flid rlı•rruryollnrı ı c bunliırdan 

'"''" aluumlar: 
İmparatorluk devrınde demıryolu y•

pılmaga ba~landığı tarıh 1856 dır. Bu 
tarihten 1920 sencsıne kadar geçen l;.f 

sene içinde hepsi ımııvazlı §İrketlcrln 

ınde olmak u~cre bu un Türkıycde 

3634 kılometrelık demıryolu yapılmq 
tır. Bunu }'ıllara taksim edersek bütün 
?mp1ratorluk evrinde yılda ancak 56 
kilomeırelı k derniryolu yapılmıştır. fi». 
b ıkı yukarda ııöylcdiğimiz gibi Cu~ 
riy t tfevrındeki yıllık vasati 200 kilo • 
metrrrlır 

C'urn ırıvct Jugunc kadar bu yollııır .. 
d.ı l836 kilometresıni satın alarak 

vlet me geçırdi. Ve, ulusal a&lar .. r:ı 
na kattı. Bu imparatorluğun yaptığı 

yolların hemen bepsı demektir. BunJ~ 
r n çınde son iki yılda satın alınan Ege 
ti miryollarınm yani 710 kilometn!lik 
İzmir • Kasaba ve 603 kilometrelik Ay • 
dın hatlannın devlet eline gemçcsi Co 
muriyet hukiımetimizın ve Bayındırhlr 
Bakanlı0ının yurt ve ulus için en parla~ 
ve vcria-nli hi.,metlerınden biri olmuştur 
Her turlu faydalarından başka yurda 
muzun ıçinden en biıyid iki ecnebt dCT
lcte ait Ekonomik hakimiyetin son iz1e
rini de k:ıldırmı~, demiryollanmızm ula· 
sal hirl ğini temin etmiştir 

Bunlar satın alındıktan sonra Şır 
kt't idarelerinin halka çektirdiği biıyük 
sıkıntılar derhal giderilmiş; gerek yolcu 
gerek eşya tarifelerinde büyük tcnn11t 
yapılarak bu en verimli yurd bölgesi • 

nin ekonomi hayatı canlandmlmıı •t 

şırketler zamanında asri terakkiyatr ta· 
kib etmiyerck gerek malzeme ve gerek 
işletme hususlarında çok geri kalmış o
lan bu hatlarda derhal nobanlann ik • 

maline başlanarak kum deryasına dön • 
müş olan yollar balastlanmq ve iptidai 
'ckilde yolcu vagonları yerlerine lüks 
vagonlar konmut ve Aydın hattı da da
hil olmak üzere bütün hatlar mütehar . 
rik malzemesinin biribirlcrine geçıncle 

ri temin edilmek üzere bulunmuştur. EY 
velce Şirket zamanında, bu hat iızcrin 
deki istasyon rıhtımları o suretle ya 

pılmışlardr ki Devlet Demiryolları ta ait 

vagonlar bu hat üzerinde iştcycm"z1~ 
i Bundan ba l<a f\r -rıye m ıkiindeti 



"~Y!FA 8 ULUS 

Bayrndırlıt bakanımız Çetinkaya bayındırlık ay/esi ile bir arada. 

tıüMiden de gene Aydın hattının kendi 

Yagonlarmdan ba§kaaı geçemezdi 
Aynı zamanda devlet hesabına da 

deha faydah neticeler elde edilmiştir. 

ICüçük bir misal olarak İzmir demiryol
Jıarmm 1933 - 1934 ve 1934 - 1935 yıl

ları gelirini karşılaştıralım; Bu yollann 
fÜ'ket elinde buJunduğu 1933 - 1934 yı
lı i~indeki bütün geliri 2.395.001 lira -
dır. Devlet elinde işletildiği 1934 - 1935 
yılında ise bütün gelir 2.944.806 liar -
dır, Aradaki fark devlet işletmesi lehi -
ne 549,805 liradır. Aydın yolları için de 
netice aynı olmuştur .Bu yolun şirket 

elinde bulunduğu 1934 haziran ayı için
deki varidatı 122.432 liradır. Devlet ta· 
rafından işletildiği 1935 hariran ayı 

içindeki varidatı ise 171.456 liradır. Bu 
bir aylık işletme neticesinde dahi devlet 
demiryollan 49.024 lira fazla gelir elde 
etmi ·tir. Bu fazlalıklar yalnız devlet d~ 

miroyllarnun karnı değil o mmtakala · 
rın ekonomi hayatının da ne kadar can · 

Jandıgını gösterir. Çünkü bu fazlalık 

tarifelere yapılan zamlardan değil bila -
kis tenzitath tarifelerin tevlit ettiği can
Jı bir münakale faaliycinin net;cesidr. 

İmtiyazlı sirket yollarının da devlet 
eline geçmesiyle bir tek ağ bali·1rle büliin 
yordu baştan başa dolaşan demiryolla -
nmızla Atatürk'ün (vatanın büti.in mm · 

takaları çelik raylarla biribirine bağla -
nacaktır. Bütün vatan bir demir kütle 
haline gelecektir.) direktiflerini Ana 
yurd hartası üzerinde canl~ndırmıs olu

yoruz. 

3 Devlet demiryollarının 
i!fletmesi ve verimi 

İşlctmeğe gelince: 20.000 e yakın 

yurd çocuğu tarafından işletilen de -
miryolla.rımı.ıın yurdun ekonomik ve 

sosyal hayatında oynadığı rol o kadar 

genişlemiştir ki aşağıda yazacağımız 

rakamlar her yurddaşın yüreğini se -

vinçle dolduracaktır. Hele son yıllar 

içinde yapılan işletme esaslarındaki ye 
nilikler, tenzilatlr tarifeler demiryol -

larımıza büyük bi.r gelişim vermiştir. 

Tenzilatlı tarifenin tatbikinden son 

ra bilet sayısı yüzde 3 ,66 yolcu geli
ri ise yüzde 13,42 artmıştır. Bu ıoayı -

larda banliyöler ve gezme trenleri yok 

tur. Bunlar da eklendiği zaman gelir 
faz1ası 587 ,230 lira olacak ve yü?.de nis

bcti yüzde 13,71 e ç.ıkacaktır. Eşya ta -

rifelerinde yapılan tenzilat bunlıan aşa· 
ğı kalmamıştı. Genel olarak bi.r çok 

maddelerde eski tarifelere göre aşağı 

yukarı yüzde 40 - 50 arasında tenzi -

Jat yapılmıştır. 

Büyük bir gelişim içinde bulunan 

demiryullarımız bu son yıllar içinde en 

yeni ve modern vasıtalarla teçhiz edil-

mi~. yeniden bir çok muharrik ve mü.. 
tehar.rik malzeme satın alınmıştır. Ay 

nı zamanda mevcud atölyeler takviye 

edildiği gibi yeniden Sıvasta büyük bir 

vagon atölyesi kurulmak üzere bulun 

uıu,tur. 

Yurdun dört yanında tüten fabrik• 

ba{:a1arı, endüstri ocakları demiryolu -

nun arkasından gelmiş ve onun güvenli 

çelik rayları üzerinden gayet kolaylık 

la geçmiştir. Kayse.ri, Turhal, Ergani 

demiryoluna kavuştuktan sonradır ki 

fabrika bacaı:ının refah getiren duma.. 

mm gördü yarın sayısını yüzlere çıka

racağrmız diğer b<ıcaJar için de aynı 

tekilde yörüyec~ğiz. 

4 - Şo3e 1'e köpriiler 

1 - Yol işleri 
Cumuriyetin 11 ve 12 inci yılların -

da yol işkrine pro0gram dairesinde de

vam edilmiştir. Yol i~eri biri Bayın -

dırlık Bakanlığı diğeri vilayet hususi 
idare büdçelerinden olmak üzere iki 

taraftan yaptırılmaktadır. 
Devletçe muhtelif bakımlardan ö • 

nemli görülen bazı yolların arızaları 

ve inşa masrafla.rınm yüksekliği itiba
riyle vilayetler tarafından yapılması 

mümkün olmadığından bu gibi yolları. 
Bayındırlık Bakanlığı yaptırmaktadır. 

1930 danberi BakanlıkÇa yaptırılıp o -
nuncu cumuriyet yılına kadar bitiril

miş olan yollar şunlardır: 
Masraft 2,966,000 lira olan 160 kilo

metre uzunluğunda Balya - Çanakkale 

yolu. 
Masrafı 225,67 5 lira olan 13,6 kilo. 

metre uzunluğunda Hopa - Borçka 

yolu. 
.Masrafı 225,6.5 lira olan 13,6 kilo · 

metre uzunluğunda Ankara - Çubuk 

yolunun değişen parçası. 

Masrafı 306.356 lira olan 24 kilomet 

re uzunluğunda Malatya - Elaziz yolu. 
nun değisen parçası 

Masrafı 1,274,237 lira olan 30 kilo

metre uzunluğunda Ankara a~falt yol

ları. 

Bunlardan başka Trabzon - İran 
transit yolunun esaslı surette ıslahına 

girişilmiş ve son iki senedenberi yolun 
ıslahına ve baştan başa yeni şose yapıL 

masına devam edilmekte bulunmuştur. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafından 

ayrıca Bolu - Adapazar ve Kayseri -

Maraş yollarının yapılmasına para ve 

yardım edilmekte ve Çubuk barajı yolu 
yaptırılmakta, illerin ihtiyacı olan si · 

!indir m::ı.kineJe.ri verilmektedir. 

2 - Köprü i~leri 
Cumurluğun 11 ve 12 inci yılları 

içinde büyük köprüler yapıcrlığma da

ha büyük bir hızla çalışılmış ve çok ö
nemli neticeler elde edilmiştir. Bu iki 

yıl içinde 21 köprü yapılarak geçit ver 

miyen ı:uların üzerinden halkın rahatça 

ve emniyetli bir surette gidip gelmesi 

temin edilmiı::tir. 

Bu köprüler şunlardır: 

Sıvas'ta Akçağıl, Seyhan'da Kör -
kün, Siirt'te Paşur ve Gezer, Niğde'de 
Arapsun, Malatya'da Göksu, Hopa • 
Burçka yolu üzerinde Borçka, İzmir -
Menemen yolunda Gediz, Anamur'd;:ı 

Anamur, Ordu . Samsun deniz kıyısı 

yolunda Cu.ri dere ve Akçe ova köprü -
leri, Cevizdere ve Elekçi köprüleri. An
kara - Çorum yolunda Karabekir, An · 
kara - Çankırı yolunda Tüney, Çanak • 
kale - Ezine yolunda Aslan, Ordu -Sam
sun yolunda Bolaman, Muğla - Fethiye 
yolunda Dalaman, Trabzon - Erzurum 
transit yolu üzerinde Ostok, Bayburd 
;;e Maden köprüleridir. 

Bu köprülerden başka müteabhidle
rince henüz yapılmakta olan sekiz beton 
arme köprü daha vardır ki bunlar cta: 
Bafra, Sakarya, Keban, madeni, İnece, 
Ova çayı, Memikan, Afatlar, Yalakder::: 
köprüleridir. 

5 - Su işleri: 

Cumuriyrt devrinde başlayan su iş

leri faaliyeti, son iki yrlda da devam et. 
miştir. Yurdun su vaziyetinin ıslahı yo
lunda bfüke imkanları dahilinde yapıl-

ması lazım gelen işler bir sıra altında 
olarak toplanmakta ve bunlar birer bi
rer yapdaı'ak bu ınşaatın tatbiki dola

yısiyle iyi semereler elde edilmektedir. 
Büyük su siyasetine bir giriş mahiye

tinde olan bugünkü su faaliyeti yurdda 
en mühim su işlerini bir sıra dahilinde 
başarmak ve su işlerine aid etüdlerin 
yapılabilmesini mümkün kılacak hidro. 
grafik tetkiklerin ve rasatlarm birer 
sisteme göre yapılarak toplanmasını te
min etmektedir. 

Bu faaliyet n tıcesi olarak ileride 

kati etüdlere esas teşkil edecek olan ve 
1932 :;enesinde başlanılan istikşaf isle
rıne kısmen devam edilmiş. kı:smen de 

vücuda getirilen dosyalarcla toplanan 
maliimatın kabili istifade bir hale ko. 
nulmasına çahşılmıstır. Gene su işleri · 

nin temeli demek olan rasat işlerinin da
ha iyi bir şekle sokul-bilmesi için büd. 
cenin müsaadesi nishetinde (5 902) lira· 
Jık modern aletler getirtirilmiştir. Bu 
aletlerle mühim rasat istasyonlarr teçhiz 
edilmeık sureti1e daha faide1i bir hale 
sokulacaktır. 

Memleketimizin mmtakalara ayrıl

ması esasına miıstenit olarak vücuda 
getirilmesi kararlaşmış olan su teşkiJa. 
tı, şimdiki halde (merkezi Bursada ol

mak üzere 1, fzmirde 2, Antalyada 3, 

Ankarada 5. Adanada 7, Samsunda 8, 

Malatyada 10 cu daire) ünvanlari1e ye
di yerde tııtbik edilebilmiştir 

6 - Naha şirket ve rmiesseseJeri 

işleri: 

Ele ktri•\denmiş şehir ve kasa·balar: 

İkinci teşrin 1933 den 1. ci teşrin 
1935 tarihim. kadar iki cumuriyet yılı 
içerisinde başarılan mühim işler meya
nında 22 şehir ve kasabamızın elektrik 
tesisatı bitirilmiş ve isletmeğe açılmış. 

tır. 

Yeniden medeniyet ışığına kavuşan 
~ehir ve kasabalanmız şunlardır: 

Aydın, Araç. Çorum, Çine, Develi, 

Ermenak, Ereğli (~onya) Gümüşhacı. 
köy (Amasya), Gürün (Sıvaa), Kara
man, Kırklareli, Kadıköy (Denizli vi-

layeti), Merzifon, Mudanya, Nezip, Si. 
nop, Sıvas, Taşköprü, Tokat, İnegöl, 
Karabiga ve Niksar. Bu şehir ve kasa
baların elektrik tesisatının mühim bir 

kısmı mahalli belediyelerce ve bir kıs

mı da belediyeler tarafmdan türk mü. 
teşebbislerine ve sermayedarlarına im-

F? 

! 
ı 

Sıvas Jsıasy_onu j]e 

tiyaz ve ruhsat verılmek suretile vücu
da getirilmiştir 

Tramvaylar: 
Milli bir müessese olan Üsküdar 

halk tramvayları şirketinin mevcud şe. 
bekesi Kadıköy tarafına da uzatılarak 
Haydarpaşa - Kadıköy, Kadıköy - Mo. 
da, Kadıköy • Fener yolu, Fener ve 
Kadıköy - Bostancı, Kadıköy - Gazhane 
şebekeleri de yapılmış ve şirketin mev. 
cud şebekesi 15 kilometreye kadar u
zatılmıstır. Bu kısımların en mühimle
ri geçen sene cumuriyet bayramında 

işlemeğe açrlmıs olduğu gibi bu sene 
içerisinde de hepsi halkın hizmetini 
görmek üzere islemeğe ba~lamıştır. 

Satın alrnan şirketler: 
Amme hizmetlerini görmek üzere 

imtiyazları ecnebi kapitalistlere veril. 
miş olan şirketlerin mukaveleleri eski 

devirlerde muhtelif tesirler altında tan
zim olunmuştu. İmtiyaz sahipleri mil
let ve memleketin yüksek menfaatleri. 
ni ve ihtiyaçlarına kendi menfaatlerini 

üstün tutardk hare;cet ediyorlardı. 
Cumuriyet devrinde bu mukavele

lerin halkın menfaatlerine dokunan hü
kümleri kaldırıldı. Bu sebeple bazı fir. 
ketler es.ki devirlerde olduğu gibi Tür
kiyede çalışmıyacaklarını anlıyarak mü
esseselerini hükümetimize satmağa ra. 
zı oldular. 11 ve 12 inci cumuriyet yıl
ları zarfında hükümet beş yabancı şir
ketin tesisatını satın alarak bunların fa. 
aliyetkrine nihayet vermiştir. İstanbul 
rıhtım. İstanbul telefon, İzmir Kasa•ba, 
Aydın rlemiryollan şirıket}ed artık hü
kümetimize intikal etmiştir. Bu meyan
da İzmir havzgazı şirketi de faaliyetini 
tatil ederek imtiyaz müddeti bakiyesini 
İzmir belediyesine devreylemiştir. 

Şirketin mürakabesi hakkında: 
Gerek ecnebi ve gerek yerli serma

yelerle kurulmuş olan ve amme hizme
tini gören bütün şirketler, mukaveleler 
ve şartnamelere riayete meobur edile
re-k bunların halkın zararına tatbik et. 
tikleri görülen yüksek tarifeleri mem
leket ihtiyaçlarına uygun bir hadde in
dirilmistir. Halk menfaatlerinin vika. 
yesi için umum sirketler sıkı bir kon
trola tabi buJunmaktadIT. Bu takibat ve 
kontrollarrn sonucu olarak İstanbul 
tramvay şirketinin ıvazsız olarak halk
tan aldığı tesbit edilen (1,700,000) li. 
ra bu sirketten geri almdrğı gibi şir

ketin yerine getirmediği vecibeleri ih
tiva eden ve kendisine ilütün menfaat.. 
·1er temin edn müzeyyel mukaveleleri 

feshedilmi!?tir. 
Kezalik İstanbul telefon şirketinin 

3bonelerden fazla aldığı tesbit edilen 
~00.000 lira da abonelere iade ettiril

mi"?t1r. 

11 1nd vdda P.T.T. işleri 
Posta ;şleri: 

1) İstanbul - Ankara - Diyarbe -

kir arasında seferlere başlıyan devlet 

işletme idaresinin uçaklariyle postala -

rın da taşınmasına başlanmıştıır. 
Z) Muhtelif 33 semt ve köyde yeni

den birer posta satış şubesi açılmıştır. 

.J) Mevcud 16431 köy posta kutusu

na ilave olarak yeniden 6240 kutu yap

tırılıp konulmuş ve bunların sayısı 

22677 ye çıkarılmıştır. 

4) 39 merkeze telgraf havalesi mua.. 

melesi ilave edilmiştir. 

5) İzmir - Afyon - Bandırma 

hattında 40 kilometrelik paket taşıma 

isi temin olunm~tu.ı:. 
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6) Sekiz posta şubesinde harici ko

li, kıymetli mektup ve kutu muamele • 

!eri açılmıştı.r. 

7) Yedi yerde araba veya beygirle 

taşınılan postalar yerine otomobil ser
visi konulmuştur. 

8) Sekiz hatta haftalık servis sayısı 

artıı ılmı~ ve yeniden 13 hat tesis edil

miştir. 

Telgraf işleri: 
ı) Huns - Tutak arasında 115 ki • 

lomctrelik tek telli bir hat kurulmuş • 
tur. 

2) Gemlik - A.rmutJu - Hamamlar 

arasında 43,5 kilo~etre uzu.rıluğunda 

tek telli bir hat yapılmıştır. 

Bin u işleı i: 
Zonguldakta yeni bir pOl'ta ve tel • 

graf binası yaptırılmıştır. 

12 inci yılda P. T. T. işleri 

P osıa iJleri : 
1) 28 semt ve köyde } eni den posta 

satış şubesi açılmıştır. 

2) Mevcud 22677 köy posta kutusu
na ilave olarak yeniden bu sene içinde 
3366 kutu daha yaptırılıp yerine konu • 
]arak bunların sayısı 261)43 e çıkarıl -
mıştır. 

3) Yedi posta merkeozine yeni mua · 

mele servisleri ilave edilmiştir. 

4) İzmir - Eğirdir demiryolu iıze · 
rindeki merkezler arasında ve Adana -
Mardin arasında 40 kilometrelik posta 
paketlerinin nakline başlanmıştır. 

5) Bir posta rehberi bastırılarak bü

tün merkezlere dağıtılmış ve istiyenlcr 
için 25 kuruş fiatla satışa çıkarılmıştır. 

6) Geçen yıla kadar Avrupa. Asya, 
Afrika ve Amerika memleketlerinden 

yalnız 33 tanesi ile hava servislerimiz 
varken bu aded bu yrl içinde 70 e çıka
rılmıştır. 

7) Memlekette pul merakını artır • 
mak için çok şık ve güzel tablolarla pul
larımızın posta merkezlerinde teşhirine 
başlanmıştır. 

8) Arsıulusal kadınlar birliğinin İs
tanbul' da toplanan kongresi dolayısiyle 
8 milyon 200 bin puldan mürekkeb "Ok 
güzel bir seri satışa çıkarılmıştır. 

9) Amerika birleşik devletleriyle bir 
koli postal uzlaşması yapılmıştır. 

1 O) Beygir vasıtasiyle servi& yapan 
13 bat arabaya ve arabayla servis yapan 
6 bat da otoya çevrilmiştir. 

11) 43 batta haftalık ı;ıervis a«kdi 
artırılmıf tır. 

12) Posta ve telgraf naklinde kulla
nılan 69 biaiklete daha 54 taac ilılve e · 

etil~. 

T elgral iı leri: 
1) Muhtelif merkezlere yeniden 31 

adet yazıcı hüg makinesi konulmuştur, 

Z) Ce.man 437 kilometre uzunluğun~ 

da tel gerilmek suretiyle yeni hatlar 

kurulmuş veya mevcud tek hatlar çifte 

çıkarılmıştır. 

3) Sekiz merkezde daha arsıulusal 

telgraf muhaberesi açılmıştır. 

Tele/on işleri: 
1) Şehirler arası telefon muhaberesi_ 

ne büyük bir önem veril.miş, Ankara ile 
Kütahya, Balıkrsir, Afyon, İ.zmİI ve 
Zonguldak arasında telefon servisi açıl
mıştır. İstanbul. Ankara arasında g~en 
seneye kadar ancak 3- kişi birden görü· 
şebiliıken yeni yapılan tertibatla 9 kişi
nin birden konuşması temin ediJ.rniıtir. 

Ankara'nın ve daha clöıt şehrin te • 
lefon şebekeleri kurşunlu kablo ile ge -
nişletilıniştir. 

3) Bayılın önemli işlerinden biri de 
İstanbul telefon ıebekesinin yabana 
şirketten çok miitaid 92rtlarJa .atm a -
lmmasr olmaıtm. İstanbuJ telefonu da · 

ha ilk günden devle için bir gelir kay -
nağr olmuştur. Telefon ücretleri ucuz-

latılacak ve şebeke genişletilerek yem 
telmik tesisat yapılacaktır. 

4) !zmir telefon şirketinin de işleri 
tetkik edilmig, bozuk görülen tarafları 

yoluna konulmuştur. 

5) Yeniden 5 7 3 kilometrelik telefon tell 
gerilmek suretiyle şehirler içinde ve. 

arasındaki hatlar kuvvetlendirilmiştir. 

6) Yalova hmir arasındaki 4 



ULUS SAYIFAI 

Gümrük ve inhisarlar Bak~nlı~nın 
............................... 

• • 
INHISARL4RDA 

Tiitiin lnlaiMın: 
İnhısarlar ıdareai türk tütününün 

&bzelligini ve iyiliiini kormnak •e ar· 
tırıııak için teknik araştırmalar yap -
mak üzere Maltepede bir laboratuvar 
ve bir tütün enstitüsü açmıştır. 

Memlekette şimdıye kadar sigar 
(ptiro) yabancı ülkelerden getiriliyor· 
du. Bunların iç tutunleri memleket 
içınden temin edilmete başlandı. 

Kamutay• bir t6tün projesi wnul
du ; bu projeyi yalnız kükümetin mti • 
tehassıslanmn yapması kifi göriılme
di, meınleketin en iyi ttittincüleri bir 
yere toplandı ~ onlamı da fikirleri • 
hnarak bir taslak yapıldı. Ondan 90RR 

bu taslak yurdun biı' köteainde tütüıı 
işlerile ilgili olanlara. tecim odalarına 
ft ziraat octaı.nm pderildi. 

tlgili olanlar bu pn>je hakkında, 
diifibıdük1erini söy!edUer. Onlar da öğ. 
maildikten soma. proje t--1ımdı 
"flC KmıutaJa -aldu. Bu proje için • 
•. iyi ekimle aefueti temin edici. 
.._.rt~ ...-a edici, tiidlnii -
niin iyi sakim w lllilımiriia labcı .,. 
...... ı_ pıtJm-mda filtPJi .... ,.. 
cu llilldmler ......... pnııjeji ICa -
mue:ap .u-'ıla beraber bİı' taraftan 

da idare. iri -..rıar yapmai• fimdi • 
den ı.tl11DJ1tll'. BüGçeoin durmrau °": 
nu ~llbacak yapmai• klfi gelmiyordu, 
bunun için x.nutay, mütedavil serma
yeye borçlanarak ambar yapmağa ve 
80llra da bu borcu büdçe t8Al'nıf• ile 
idemeje ..ıüiyet .erdi. Bu aalahiyet 
tiılerine, ...._. yapmak iti. proeram -
landı ve bu ife gegen 1ene bqlandı. Her 
leDe OD iJl OD bq ..-r 7apmak wre
ti~le yakuı umanda fenni teraiti ha· 
iz idare ve emanet ambarları tamamlan
mıt olacaktır. 

Tütün alım satımında ekici ile alıcı 
araaulati mlnaebetJer bu 1ı:amm1a 
ftnne bac111 w ~ UIDrnlto w 
hbrta adı altllada yenıh __..._ 
nn.nıma.. temin edildi. lnbi ...... 
Wneli tetüa utm ............ P..,..._ 
da nazımlık rolü yapmayı ek &ı:lacle 
tutmaktadır. Tildlıı ft ligaralanmulll 
dıt Ulkelerc1e tmıtılmuı için çalıtıl • 
_, tatbr. a.se- Wllur idlilftinin 
.BrtWme1 ......... ........... Sır' •• 

.-yuma lmt*'"' da bu m•efbtir. 
lnlııiurlar idarelıi ttltiln ekicilerine 

wuti Wr helllbla 5 yıl içkıde yıll* 
77V.llO Urac1an fasla 8dUnç para wr • 
~ .• mBn1ar ydma g&e bir bu. pir.....,_....,. .... ;' ••. 
ı-. .._.. ~idK U, Merratr 

- .. &-aM Jmas .-ddelahoielep 
olan tiltflactlllitl ve dola.yıliyle k17Ja. 
ya korumak ve istenen meWde eriftir
mek için her çareyi amaaktan bir an 
l'f!Fl"hlmaeıttır. 

l'iiliin ............ ....,,.,,._ 

ler: 
ı - "l'üttiD ifleme w: balam meriy. 

1e flıltrikaJarmda çaı..- itçileT: 
Yıl lftl 18JIR Ven'lell 1ka 
1925 •• ~ 1.591.343 

lt26 6.893 1.131.323 
1927 9.211 2..-..0 
1911 a.sıa 2.133.• 
1929 up 2.15'.GDI 
.. ... 2.225.919 
ıgsı U6I 2.461 .. 
ım uıı 2.495.151 
1133 &621 2.ıaa 
ltl4 9.0U 2.1 ..... 

lnhiaarl• idueain4le wwar, maı. 
.... .,m ve itçi olarak ~Jtlmlw: !8.375 

k~; 

._ aradaki ırm.mtk1el, Defirmeaclere, 
G6lelk merlrederi ıeblrler 8J'Uı tele

lon konu.-nanna açıJmıttır. 

fil ıfhı: 
J) htanbul yiikHk ml)aendia OD • 

lmnm anmı.ım pektildill modern ve 
ileri laaJe aetfrDmesl ~ -- selen 
bir çok teknik busualar clltlnBlmif ve 
el9lan ıslalıı için tedbirler almmıpır. 
Yalaudl. banan çok faydah semere'e-
111 ~tiadsden ewlİD olabftlri.ı. Na.. 

.. - meldelllala de ilatiy.-çları temin 

.......... lılr tek ,etn11kleT ,.,. .... 

Bir yılda verilen maaı ve gündelik 
tutarı: 7.096.447 liradır. 

İdarenin 12 milyon liralık emlak ve 
tesisatından başka yeniden yaptırdıgı 

ve yaptırmakta oldugu emlakin degeri: 
4.000.000 liradır. 

İnhisarlar idaresi batlı başına bir 
sigorta tefkilatı yapmıştır. 

İnhisarlar idaresinin kurumlara yar 
dımları: 

Malül gazilere on yılda 18.000.000 
Hususi idarelere on yılda 4.008.000 

U... kuruamna aekia yılda 2.080.000 

lira ftl'lllip. 
Eeki reji buiaeye ydda en çok S 

milyon lira verirdi. İnhisarlar idaresi 
dnlete yahaı.ı ttitiinden yılda ea az 22 
milyoa lira tıemia etmektedir. inhisar
lar iclaresiıüa bir yıllık imalatı 12 miı. 
yon kiloya ftl'IDiftJr. 

İnhisarlar fabn1Wannda bir giinde 
30 milyon sigara yapılıyor. Yıll* si. 
c-a imalatı oa mıı,..c1ır. 

Tütlin Uıbrikabn için satm ... _ 
tütüa ILODIAlllltle 

Tldn Alariblen İfİll 
..... ıu 

f'abrilcafar imaları - Esiri reji 

ile yeni idare arasında nuıkayae 
Eski reji 'irketinin hükümete geç· 

tikten bir yıl önceki imalatı 3 milyon 
kiloyu bile balmamıttır. Hiikümete ~ 
tiktea sonra ilk yılda imalat 7,5 mil • 
yon kiloyu b11lımqtar. Gelecek 
her yıl artan imalat mikdarı aon sene. 
terde 12,5 milyon kiloya çıkmııtır. 

Memleketin ihtiyacmı karplamak 
için Urfa ..e Bitliate iki at61~ açılaut 
ft eaki rejmia dnrettiii fabriblan:la 
tesisat ıelliflctilmiştir. 

Eski reji zamanından kalan 35 ıoigara 
makinesi bugün 90 na çıkarılmıştır. 1ıa 
ve eclilea bu yeni t-re IOD sistem maki· 
nelerle imalat bbiliyeti ild miali art
IDlf ve sttnJGk •ldz uat imalat kabl • 
liyeti on bin kilodan otus bin kiloya 
s .... ır. 

Baki reji umaamda Cibali fabrika. 
unda 7Ül" iç qara paketleme ma -
kiaeei vardı. diler fabrikalarda kutu · 
1ar el ile doldurulurdu, makine kul 
landmaıdı. B~bu üç makine 46 ya 
çıkanlmlftır. Bu makineler pnde 1e. 
kiz aaatta 28.000 kilo lipra paketliye· 
bilecek lılıbiByetteclir. 

Eüi reji lc1ueainia ıı tiitiia pabt
leme makiftfti ite bucUn 34 e çdranJ • 
lllJfbr. 

Pabrikalarda kullanılan iad111 ve er 
W lfÇl sayısı 1636 bdm ve 1.2UO er-
1ııe1Ltlr. 

Jl'abribJarda çahpn lffl ve _. -
tlllademleri için aıhhl yanlan tıefkilatı 
ftnbr, hbıL ft atMyelerin Mtor. 
1aı ft fürfbların revirleri ...sır. CI: 
t.H ve lmdr fabrikalarında (çocuk yu 
.-ı) adı altında igi bdm1ann it ... 
11111111 Jdlçft çocuklarına bakmak IHre 
çocuk bakım tetkilatı balanmaktdır. 

TltUn fahrlblanncla .aeatt 2840 it 
çi çaı...-..dır. Bunlara on __. : 
a840 x 300 x 18 = 1.150.000 lhclelilr 
tıerilmiftir. On Jllda ~ ça • 
ı..- ifçı1ere .erilen ücret tutarı: 
t. ... Hndır. 

ı htiina 914 - 31 mayıı 935 ,_... 
içinde yabana tllkelele 21151.422 irile 

;.pnktWn~.' ,.,...,. ...... , 
t•twrm ic1areliallı cmemB itle -

rillden biri 4e iwplrto1u tçlriler ıapwl 
ftJS 1Niılam banlan lserin*n Wlllar 
, .... almaktd ...... haJan1an ... 
let büdceıine her yıl dlrt .O,. Jlr9. 
,. .... Wrplir.......,. 

lcllın. ;7 .,. -- ...... ·-
Wr p Hlllrled pnt .... ,.._ • 
.. 81nffM ..... w ..... istilldD 

... lrilnleriDıılll ~··' •• - .. bilmiıtir. Bv _.. ....-ıap. ~ 
da ilerlemal tedbirlerini de ·lınl'r· 

I - idarenin memldı:ette balcılın 
korumak "' balların aeliflneaini -ı -
lamak bere aldıiı tedbirler funlardır: 

l - Balcılara 6rnek olmak bere bir 
örnek balı kurulmaf olap Awapum 
ttlrJI pnıl>Jık lrimlerlnin lmmletetee 
Jttilmeli aebebleri ............. 
Yani fl1lmlM GJ••t c·Al4-lllMl~"e-:. 

lacak üzthnlerin memlekete yayılması 

başlıca gayedir. • 
2 - Balcıların hastalıklarla sava • 

şa alıştırmak ve ilaç için kultanıta

cak malzemenın idhalatından köyluyü 
korumak uzere bag mıntakalarında kü
kürt ve göztaşı bulundurulmuş ve bun· 
lar veresıye verilmiştir. 

3 - Türlü sava lar sonucunda ~ • 
rilemege ba,lıyan praıbcılık aaatını 

eski önemli tutarına getirmek ve bag 
ürünü için harcanma alanı hazırlamak 
üzere şarabcrhğı teşvik hareketlerine 
girişilmistir. Bu arada: 

A - Şara ın fazla mikdarda yapıl· 
masını temin ve teşvik için muayyen 
bir mikdarda imalatta bulunanlara ik
ramiye dağıtılmıştır. 

Ve 927 928 senelerinde bu ıt için 
14000 lira harcanmıştır. Ancak, ikra
miyeden maksud olan gaye şara"cıbğı 
tqrik •e fenni vesaitle imalatı temin 
oldutuna etire bu mikdar nalrid olaTak 
delil prabçıhlr aletleri olarak dağıtıl. 
mıttır ... llUl'etie memle-ket dahilhlde 
aarf teçhizatla donatılmış temiz şarab 

yapan yerler sağlanmı~tır 

B - Asri şarabçılık usullerini yay· 
mak ft memleket iirilftlerinin lt'leme 
bb0iyet1eri ince1mmelt iitttt Fran~· 
dan ilim w teknik adamları gerirflmiş 
11me1eıu burada çalrştmlmıştlT. 

Bir çalqma programı ile. evveli 
memlekette e-şi bulunmıyan bir şarab 
!aboratuvan kurularak memleket lziim 
terinin mmtaka mrntaka vasıflan ta • 
yin .e pnb yapma şeniti tewbit edil • 
mektedir. Bu tetktklet'den hud 01-
neticelere göre şarabcdar içın ötütleri 
tapyan bl'o!ürler bastmhp daptılmak· 
ta. prab laboratuvarlarında imiller 
için şarab U.erine iptidai nabiyette 
tetkikler öğretilmek üııere gGl'güaüıni 

ilerletmek ialtiyenlere laboratuvar me -

-- takip ettkilmektMliı:. 
C - O.el fllrab imlllenne prab • 

hanelerini kurmak yolunda plan huır
bmak ve fen memurları KÖndererek 
fen icabatrnı anlatmak &ibi kolaylıklar 
yapılmııtJr. 

D - Memlekette prab imalatının 
revacını bir kat daha artırmak üzree 10 
kurut mikdarmcla alman inhisar resmi 
930 senesinde yarıya indirilmittir. 

E - Dıt tecimde prabcıhğa layık 
olduğu yeri kuandmnak üzere ihraca· 
tı tepik pyesiyle memleketteıı dıta • 
~ çılırarılacak prablar için alman in
laiur rami ıeri vcri1diii eibi ayrıca 
kilo bafma iç kunıt prim dahi veril -

mittir. 
il - ispirtolu içkilerin fabrika• 

7au için inana ve 711 üzüm. kuru in • 

cir, anuoa Ue portabl. -· 1.lllina. li
mon. tıınmÇ. çilek. •taç çilep, kaysı, 
ripıe, Pt ceYis gibi Yat meyvalar alm
llllftlr· Satın alma preo•il

0 

ic tıret . 
men ile allf •edı olduiundan bunlar 
karf!lıimcla tlrk k&ylilline ceçea pa. 
raların tutarı tene itibariyle ıunlardır: 

931 aeneainde 555-429 lira (yalnız 
kuru ve 111 i1rilD için), 932 senesinde 
390.761 lira (1uıkarda ısimleri sayılan 
umum ma)qulat için), 933 senesinde 
148,795 lira (yukarda iaimlerı sayılan 
amum mahaulat için). 934 1eneainde 
375,631 lira (yulmnla iıimleri •yılan 
umum ımımuıat tçiD). 

Baruı N ~ maddeler: 
llemleJıınta a•c:Wk ve atıcıbjı tet

vik isila lalnltt ...- " .. melsemeai 
fiatlamm 8aemli JncliımeJer )'aplldı. 
B1ı ucualM .. blnatlumda y6sde n, 
av lloftnlannda J8scle 25. av laÇIDlla • 
nnda Jlsdıe 30 nilbetiadecBr. 

-~ Wr atıt .,ollaonu kurul . 
da. Banda aentlilt ber setit lilala1a 
" bir bsaag ptllmebbin •bf ta -
Tllllleri ,.,..... lmlllm bar._.. 'Mı • 
c1eacDilfmbt prchm isin te~ .. • 
nayl 1rma1UM11n lltlfade eden ~ 
cDue ,.ı.,.:ı mlldc1eler man,et f1at. 
tına ftri]meldedlr • 

tdue mlnnvnduı labiwıar idaresin 
de. .. dlrt aeDO ip.de 71pılan teJler 
ilk ilaç llsle lmlua MilebWr. Eneli 
tMU'nlfa IOD deMCe elwnni.yet .. riJ. 
.... bclN1ar ft -nar ııoımal ele • 
IMIJe WlrlJmlttir. Diler tamftaD, 

·-- -. IPI• hun JmQ 111r 

•• •• GU RUKLE E 
.4: GünıriUc lari/ai 

s~ dört yıl ıçinde, ıneftut gtimruk 
tarifelerinın, yem ıkttnd şart1arma da
ha uygun bir hak ttrilınesi ıçin aş. 

Jıca tcdbitler şanlardrr: 
1 - 2ZSS sayılı v 31 mayıs 19l3 ta

rihli kanunla, ta e hükametin takıp 
ettıgı sanayı poh ma uygun bir ha
le ~tinlmiıtir. B ı degı11ldıgin ılgıli 

oldugu ~ndüstn kolları ıunlardrr: 

a) ipek menıtUcat sanayii, b) yüo 
memıuc:aı sanayii, c) pamuk mensucat 

aanayu, ç) pUsuk maddeler aaaayii, d) 
çimento anayai. e) cam qya 11111&yii, 
f) kagıt sanayii, g) tıbbi ve kimyevi ec. 
za sanayii, h) Maden kömürü san yii 

2 - İktısadi şartların doguracagı 
çok acele zaruretleri önlemek ve 
bazan bir takım eşya resinıleTıni arttır
mak Ye buan da bir kısım resimleri ek
ai1tme-k Osere, 2294 sayılı 'kanunla hfi. 
kumete salahiyet verilmiştir. 

Bu salilıiyet ıaman zaman kulla
nılmak suretile, gümrük tarifesinde ih
tiyaca göre bazı dıefi1iklik!er yapılmak
ta bu1unmqtur. 

B: Gümrük ifferi 
Gumrük ıfleı-inin yo'ma korunası i

çin alınan ttdbirler müspet sonuçlar 
vermeye başlamıştır: 

1 - YurdumuzuD ekonomik tecimcl 
&elişimiyle sıkı sıkıya il&ili olan turizm 
meselesinde gümrük cephesinden kolay. 
Irklar temini emrindeki tedbirler ara
sında. en çok (karne dö pasaj an duan) 
ın kabulü önemle söylenebilir. 2608 sa
yıh kanunla bu 'karnenin kabul edilmıt 
olrna11 turizmin tetyiki blllrnnmdan iyi 
sonuçlar be1denen bir ltnit olmuştar. 

Turistlerin yur ua, :z .. giriş ve çıkTŞ

larında nakil •Hltalanmn ~lr mu-

lqtirılere1r bu suretle idarede 'blr1WE n 
taurruf elde edilmittir. Bunlan rahm 
la ifade etmek icap ederse 931 •nniy
le 935 seneaı büdçeleri arasında 2650767 
lira bir tasarruf görülür. 

Kadrolarda 931 le 935 seneleri ara. 
sındaki fark 1151 dir. Yani 1151 memur 
tasarruf edflmiıtır. 
İnhisar memurlarını mustakbel en -

diteden kurtararak itlerine daha aılcı 

bailanmalarınr temin için bir konnna 
undılı lmru1muttur. 

Dijer taraftm ifler dtizealenmi1o • 
bele beab itleri ..mıemeı lııir bale p 
tirilmiftir. BuplnkU iolaiaarlar idaresi 
eil iyi ça)lfUl bir tecim mieneaesi su. 
retiyle bilançosuııa Japmütadn. 

lnllisar iüreai, memurların 

aeçilmeaine ve biJcllerinin ar-
tınlmeema aynoa anan venniftir. tela.. 
re hadi bilgi ve vuıtalan De 'bu talar· 

rufa •e 'bu dbeltmelere bir taraftan 
tepbbh edip ba neticeleri almakla be
raber, en ileri gitmit memleketlerin 
uzmanlarmm da cörilt&nden ietif ade et 
mek için, salahiyetli bir heyet getirt • 
llliş, ve inlrisarlann tetkftatmı, temu -
tmı. ithft itlerini, lteab itlerini, len
ıım itlerini, fllbrilrasycm 191erini, ahı 
mltlf ifleriai, .,.-ı a,rı :Atella..tara 
tetkik etrirmittir. Heyedll içeriliale, 
banı.n telkik edltıilecıek •Jn tlJl1 mü. 
teh••llar wrdlr. Ba _._..._ ta. 

ateleri laamea , ....... wıe .-.1ı111 

el-···~· .... ..... _.... •;.; .._ eılUemtiır. 
il ·lor .... il' -. ....... .. 
nU ~.-ı-.. ........ aııe.bı.rt .... 1 

........... da..U. 
Bu --. ~ blıWw'ır. TM'liyele-

riaia taddbtı ·--·-·· - .. T•kiJre laıu.u ldareai amurıwpn 
en i7i itler ""h11111leriaden biri elur • 
dediler. Biz de, bu. ıaYe7t vıa....q& p. 
hpyoruz. 

Bu cl&t aene zarfında inbiurlacın 
pHri, buhran ~ma telad&f etti. 
Babran berkesi u ve UC1U aJmaia aev. 
lııetti. 1929 •neainde bir kilo t6tbdaı 
9aaad olmak 430 lmnlt alm•drıea bunun 
Z80 bnıp kadar indifi ohnUftUr. a ... 
ı8n 330 4adır. Buglakü varidatı. bele 
murafl~ı indirmek ve mali7Pti 
mUi ualtmak aayelıinde tutuyoruz. Ti
tin satıp aük~da y(iaelme de var. 
dır. Geçen tene 33 mll1on Ura tahmi • 
aJne Jrarp 2 milyon Ura fur.l1Je ka
,._"'6· 

ame elcnni kııı.&Jun ve ko ay bu 

kame kabul edilmekle Tur aye cumaui· 
yeti de yurdumuzun me.ı:ıfutluiAi ya. 
kından ilgileyen bu mevzuda arsıulu
aa Jıbir kaideye u}'IDUI bulunuyor. 

Gdmrük ve tekitJer ba«anlıgı, macar 
btikümeti tarafmduı yapılan davet u e
rme (Loadı-a - İataabul) arasında oto· 
mobi1li turiatlerin seyahatlerıni kolay· 
lqtuacak ve tefvik edecek yolun geli
fHDİ çarelubu dilfUmnek ve gümrük ve 
mali talMlitleri hafifletecek tedbirleri 
bir arada ara~ IUere toplanan kon· 
gre1e yedrili bir ınanurunu göııdermiı 
ve twioaae kar .. olan i.J&iaini bir ke. 
re daha göstermittir. 

2 - Edirneden Uzuköprüye kadar 
olan tren hattmm yanan topralmdan 
geçmem do&ayıaifie. Edimeden Uzun
klpr6 ile S1tlııeci .... mc1a ol-. i--. 
,_Janlm llıiıUe ~ ba ittMJoalarm bi
rinden Mir.eye göaderile• iç tecim et
yaaıun iç tecim bildiı'ili laazarb il 

ft m.aremJllC dbi tutuı...11 teklinde 
&edelılNd cui oı.ı ..-nele teklinia 
Bdh• tecimi izeriaclc menfi etkila 
,.._.kta ve lriikümetiG de mdt il1i8' 
~ twk pn.ıılitederiaia it Mc. 
.......... 'lrta ............. ,,. 
.._ tberitae Mı teclbirler llaWm-... 
trr. 

J - Gamriik Rsmi, ewiGe Clmei bir 
•tinlnlnmaaa dbi ~sila: 
rükten ~.-.ır amtdmq .. lıııatta a. 
tilliMl eclülwit oa.. -ııar isia de, Rne
lerce ...... ~s-.... ~ Böy
le bir ,... teca llemiae ver4iji u. 
ıular &Is inhde tutularak sümrllk ra
mi için miKuna zaman lıMdi tayini lii
.-ıtm clrülmtiıttir. 1940 ..,11ı kmua 
gümrilk l'ftmiaia müruru sa111ı1ımnı. G 
ay ve bir yıl olarak kabul etmit ve bu 
suretle senelerce t0nra bir mal için re
sim istenmesinin mahzurları ortadan 
ka ldırı lmqtır. 

4 - 11 1liAD J11t Ulda11 sUmrft 
1tanamm1111 1S &.el -Mealne ..,.an., 
larak alınmakta ola 'ftSift Uentl "" 
ytledea ga lk ı wleleriaia --na. 
- w ... lllaipleıiıdn mlkıellefi-,et: 
leri adedinin ualblmaaı bakımmdm 

kaldınlmq w ba •Ntle ~k itle. 
rinde, a.ı da olaa, tirat temin e~ 
tir. 

5 - Yurdunms için bUyüık bire• 

w.-1,et arsella - ıe-elisai ko 
laylqtmnak emrinde 264a..,... ..._ 
8nemti bir ad1111 .olMılr c8111 ..... . 

6-.ı-..,.. ............. ka-
nununun mallyeJi llalle .... •a lıma ... 
•tMw ı ....,. ı 1Ju11.tıkaıa1 ... ı.. 
meli ttsedne, bmua. .... cepbı r 

tea • -r '* •.-.m 11111-.....,uı 
ft.._..•·.ıe........_ .. 
hakka ve ia:ifuı nolrtıaa•a 
... ~ ............. il S' •••• -1 --r--.a 6 •r-. .-.c ce 
..__.; r t• wwww ••" lı,.... 
,.. ilan ....... 1 JICD W..- bal 
fekline bağ1-mf we lnml11m M10 aa. 
yılı kanuna glnDeli twia etı1miıftir. 

7 - Oimriik tarifninhı iyi bir te -
kilde tatbikine ve bu suretle de gum

riik idarelnı m mal Ahibleri arnında 
as.:...,.nuı.k çdmtnet ..... ranyan 
etya aclUlıl fıhristınin buırlanmaa na 

batlamnıatıı:. Bu llmuata fı:anaız ı-ep r
tuvarından faydalamlmaktlldll'. Pihrıı _ 
tin yakın bir zamanda bitirilmeune a
llfllmaktadır. 

Gtimrilk tefklltında ve memurluın 
kendi ifterinde bau iaWaat yapmak ça. 
relerine de ba'vura'9ıufhır: 

Ç: Cünırik tefldUiıı ve 
meınarları 

l - 9 • ıo - 935 tarik ve 2825 sa -
rlb Jiaounla IÜIDtils tepri"*ıma .... 
verimli pilpbilınell ipsa •ı ıcı. tıl4t
birkır almoq. t lh'1laaı ......... M 

öde.leli tallit ....... 
2 - Giimıiik mmaurıar- daima 

tecim iJemi İle .. ela temam YC ilp 
&is önünde~ bmlana ıerek ... 
aJınmaıarı ve &l"715ea qnlmelarma ve 
ıerek her türli buUet n faali7etleri _ 
nin öael bir aabıtaya bajh tllltubn..mda. 
ki llzuıa ve önem cas &Uıule tutularak. 
giimriik memurlan itin bir memudıa k~ 
nuau projesi de bmriuaut •e lcamuıa. 
ya ••nl"'ltar: 

Bandaa~~..-.. 
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Cumuriyet maliyesi bir yılda ne yaptı 
Maliye İ§leri: 

Cumuriyet maliyesinin şiarı, mali 
işleri iktısadi icablara uygun olarak yü. 
rütmek, iktısad programını çabuk ba
şarılacak mali yardımları sağlamak ve 
bütün devlet masraflarına yetecek kar
şılık bulmak şartile denk bUdce politi
kasından ayrılmamaktır. Para ve kredi 
işleri üzerindeki uyanık ve devamlı 
çalışmayı yorulmadan ileri götünnek 
de bu gidiş içindedir. 

Tiirkiye devlet tedbirlerile iktısadi 
bünveı.ini kurmaktadır. Kurulan bünye
de, ner zaman devlet ihtiyaçlarına ye· 
tecelc sağlam bir yol üzerinde yürümek. 
tedir. Bir ideale koşa nmaliye ve iktı

sad; kuvvet kaynaklarını, sıkı bir çalış
ma birliğinde bulmaktadır. Devlet ma
liyesinin, iktısadi işlerin ilerlemesinde 
aldığı bu tutum; cumuriyet maliyesinin 
en açık karakteridir. 

1 - BÜDCE POLİTİKASI. 

Cumuriyet maliyesini bugünkü de. 
ğere getiren, ıbüdce politikasındaki iç· 
temlik ve sertliktir. Büdcelerimiz denk· 
tir. Bu denklik büdcelerin yapılışında 
olduğ ukadar, hesabı katilerinde de gö
rülür. 1932 senesi hesabı katisine göre 
ınali yıl, 12 küsur milyon lira bir ar. 
ttkla; 1933 yılı hesabı katisine göre ma
li yıl 400 bin liraya yakın bir artışla 
kapanmıştır. 1934 mali yılı hesalbı kati
tıi henüz bağlanmamış olmakla beraber 
bu yıl da denk olarak kapanmış sayıla. 
bilir. 

1935 mali yılı ise öncekiler gibi denk 
ol:u-ak hazırlanmış ve denk yürümesi i
çin de bütün tedbirler alııvnıştır. 

Cumuriyetin 12 nci yılına düşen 

1935 büdcesi, fevkalade kaynaklardan 
alınacak gelirlerle 214 milyon lirayı bul
maktadır. 1934 yılı büdcesile 1935 blid. 
cesi karşılaştırılınca görülür ki bu yı
lın büdcesi, geçen yılın kine göre 11 mil
yon liraya yakın <bir artış gösterir. 

Bu artışın: 

3.000.000 lirası beş yıllık ekonomi 
programının başarılması için Sümer 
banka kapital olarak, 

700,000 lirası merinos yünlerinin ve 
pamuğun iyileştirilmesine, 

1,400,000 lirası sanayii teşvik kanu
nundaki vergi ve gümrük muafiyetleri. 
ne, 

1,100,000 lirası bazı iç ve dış ödünç
lerine, 

2,700,000 lirası ulusal korunma işle· 
rine, 

2,000,00G lirası başka devlet işleri
ne ayrılmıştır. 

Bunlardan başka, 

8,500,000 lira demiryollarımızın ya. 
pılışının ilerlemesine 

2,200,000 lira ulusal korunma işle

rine 
3,500,000 lira iktısad, tarım ve göç· 

men işlerine fevkalade gelirlerden ve
rilecektir. 

1935 yılı büdcesinin tutarı 214 mil. 
yon liranın hizmetlere ayrılışı şöyledir: 

% 28,4 bayındırlık, kültür, ekono· 
mi, sağlık ve tarım işlerine 

% 17,1 devlet borçlarına 
% 30,5 ulusal korunmaya, 
% 4,7 jandarmaya 
% 19,3 devletin başka hizmetlerine. 

A. MASRAF İŞLERİ: 

Masraf işlerinde prensip, devletin 
çok alıp, çok vermesi ve iş hacmini ge -
nişlctmesidir. 

içinde ödev ve yetkisini fena kul'an o 
ve kendisine menfaat teminine yol ya -
panlann işlerinden çıkarılması için 1920 

ve 2350 sayılı kanunlar n"jlredilmiştir. 

Bu kanunlar gümrük memurları arasın 
da sıkı bir disiplin kurulmasına çok 
yaramıştır. 

3 - Teşkilat kanununun tatbikine 
başlangıç olmak üzere İstanbul gümrük. 

terinde işler, şimdiden, bir takım servis. 
lere ayrılmış ve servislerin başına birer 
mesut şef getirilmiştir. Bu iş bölümünür. 

temin ettiği menfaat memurla işi biribi 
rine yakınlaştırmak, çalışmaları verim'ı 
bir hale koymak, ödev ve sorav hislerini 
uyadırmak olmuştur. Bir taraftan iş. 
lerin doğruluk ve güvenle yürümesi ,..e 
idarede bir ilerleme elde edilmesi için ça 
hşılırken bu yeni teşkil~ta göre işleri dai 
ma açbuk çıkarmak, m~ameleleri kısalt. 
mak için de etUd yapılmaktadır. Pek 
yakında bu iş de kotanlmm olacaktır. · 

Aşağıdaki nisbetler son yılların mas
raf büdcelerindeki ilerleyişin bu duru. 
munu açıkça gösterir: 

1932 yılı büdcesinde 

% 47,6 maaş ve ücret,% 52,4 mascaf 
1933 yılı büdcesinde 
% 46,5 maaş ve ücret, % 53,5 masraf • 
1934 yılı büdcesinde 
% 44,4 maaş ve ücret, % 55,6 masraf 

1935 yılı bxdcesinde 

% 44.3 maaş ve ücret, % 55.S masraf 
Bunlar da gösteriyor ki büdcelerde 

maaş ve ücret nisbetleri azalmakta, 
masraf artmaktadır. Masrafların yükse
lişi, halktan satın alınan şeyleri veya 

halka gördürülen hizmetlerin artışını 

gösterir ki, bu cumuriyetin halktan al
dığını halka geri vermekte her yıl ar. 
tan bir nisbet tuttuğunu gösterir. 

Gelir işleri: 

Cumuriyetin 12 inci yılı, devletin 
iktısad ve bayındırlık alanındaki başa
rılarını sağlayacak yeni gelir kaynakları 
Lulmak, bununla beraber halkın kendi 
çalışma ve teşebbüs alma gücünü aı tır
maık ve mümkün olan yerlerde vergi ye
künü azaltmak tedbi rve kararlarile baş. 
ka yıllardan ayrılır. 

Vergi kanunlarımızı pratik ve tap
lama bakımından özenle ve ulusumuzun 
ödeme kapasitesini küçümsemiyen bir 
düşünü§le hergün daha iyileştirme ve 
uygunlaştırma yolundaki çalışmala

ra (1) maliyemiz bu yıl daha çok önem 
vermiştir. 

Cumuriyet, vergi salnaklarını imkan 
olduğu kadar araçlı esaslara çevirmeği 
hedef bilmiştir. Büdce gelirlerimizin en 
çoğu da araçlı vergilerdendir. Bunlar 
dan bir kısmı gümrüklerde alınır. Bir kıs 
mr devletin kendi hazırladığı inhisar 
maddelerinin satışiyle elde edilir. 

Bir kısmı da özel teşebbüslerin ge . 
tirttiği veyct yurd içinde yaptığı yoğa]. 
tım maddeleri üzerinden toplanır. 

Cumuriyetin on birinci yılında bu 
yolUa çok geniş adımlar atılmıştır. 

Bunların her biri üzerinde kısaca dura 
cağız: 

TUZ: 

Cumurluk, on birinci yılında tuzu 
ucuzlattı. Kilosunu altı kuruştan üçe 
indirdi. Bu; 2,5 milyon lira gelirin artık 
halktan alınmaması demektir. Ucu · le, 
hayvanlarımıza bol tuz yedirilmesini 
sağlıyacaktır. Yurdun büyük zenginlik 
kaynağı olan hayvanlarımıza iyi yetiş -
meleri için bol tuz verilmek gerektir 
Yeni rejim, vergi si~temlerinde öteden 
beri, yalnız clcvlet gelirlerini değil mem. 
leketin ekonomik yaşayışını ve vergi ko 
nusundaki verim kapasitesini düşünmüş. 
tür. Tuzun ucuzlayışı da son yıllarrla 

hayvan değerlerindeki değişikliğe, gene 
hayvanların yogaltacağı bir inhisar ko 
nusunun değerini uygunlaştırmak erge 
siyle yapılmıştır. Bu suretle üç milyon 
lira kadar vergi eksilecekse de ulusal 
zenginlik bunun birkaç katile artmış o· 
lacaktır. 

Tuzun on senelik yoğaltımı yekOnu · 
1.44 7 .4 71 tondur. 

1931 - 1935 dört sene içinde tuz 
üretiıninde 14.039 işçi çalıştırılarak 

722. 7 55 lira verilmiştir. 

On senenin tuz üretimi yekunu : 
1.692.294 tondur. 

On sene önce 71 tuzla işletilmekte 

idi. İnhisarlar idaresi devletin şimen • 
fer sıyasasına uygun olmak prensipiylr 
demiryollarına uzak ve istihsal kabiliyt 
ti 155 tondan az, maliyeti çok yüksel! 
ve aynı zamanda terkip itibariyle gayri 
fenni tuz çıkaran 16 tuzlayı kapamı~: 

bunların yanındaki tuzlaları genişlete 

rek ve ıslah ederek halka temiz beyaz 
ve nefis tuz yedirmeği temin etmiştir. 

Tuz inhisarı zamanında v,. hele bir 
leştirmeden sonra büyi.ik tuzlaları fen.,i 

icaplara göre ıslaha başlamıştır. Her • • 
ne için tanzim edilen ıslahat programı 
tatbik olunmuş ve üretim kabiliyeti art· 
tırılmıştır. 

Yurdumuzda en çok tuz çıkaran Ça 
maltı tuzlasının bütün enstalasyonu dü. 
zeltilmiş, havai hatları yenilenmiştir. 

Kıyı muhafaza seddi ve kuşak kanalı 
yapılmak suretiyle dış tesirlere karşı 

korunmuştur. 

Tuzlalarm temizJik ve nefaseti için da· 
ha birçok tesisat ile birlikte, memur ·:· 

fi ı CJI.P. programı madde.J1 

işçilerin oturmaları için evler yapılmış 
tır. 

1925 
1926 
1927 

1928 
1929 
1930 
1931 

1932 
1933 
1934 

YekUn 

1925 
1926 
192. 
1929 
1930 

1931 
1932 
1933 
1934 

Yekfın 

ŞEKER: 

On senelik tuz yoğaltımı 
Ton 

146.531 
133.173 
178.732 
149.491 

186.182 
145.449 
137.597 
136.080 
137.961 
126.27 5 

1.477 471 

Tuzdan on senede hüküme. 
te temin edilen "gayri safi, 

gelir yekunu 
Lira 

8.842.030 
9.353.957 
9.353.957 
9.055.857 
8.437 348 
8 356 340 
7. 73'? "ı38 

7 .9Cl2.279 

8.058.764 

84.624.162 

Şekerin satış fiatı dört beş yıldan
beri değişmediği halde şeker yoğaltımı 

75 bin tondan 50 - 55 bin tona dıi§müş 
ve şeker fabrikalarından ancak kabili -
yetlerinin yüzde 70 i derecesinde istifa.. 
de olunmak zorağı baş göstermiştir. 

Bu, düşünüiecek, üzerinde durulacak 
bir konu idi. Memleketimizde nüfus 
başına şeker yoğaltım mikdarı 4 kilo -
yu bile tutmamakta ıdi. Ve bu çok az
dı. SatıŞ;I artırmak için tiatmı ucuzlat. 

mak gerekti. Bunun ıçin iki tedbir a
lındı: Biri, şeker fabrikalarının idare. 

terini birleştirerek daha rasyonel çalıŞ
maları, öteki, 'şeker üzerindeki istihlak 

resminin azaltılması. Birleşme l!uretiy
le elde edilen satış maliyetleri üretim 

çoğaldıkça azalmak suretiyle 55 bin ton 
üretilirse şekerin kilosu 20.90 kuruş; 

60 bin ton olursa 19,80 kuruş; 65 bin 
ton olursa 18,95 70 bin ton üretilirse 
17 ,90 kuruş olabileceği hesabi anmıştı. 
Kristal şekerin toptan satış fiatının 25 

kuruş, kemıe şekerin de 28 kuruş ol -
ması ve kilo baş.ına 12 kuruş ucuzluk 

yapılması isteniliyordu. 
Yeni satış Hatları, şeker i.ızerındr:n 

alınan resminde indirilmesini icap e· 

diyordu. 
Bu iniş şöyle olmuştur: Kilo başına 

on iki kuruş olan ıstihlak resmi yerine, 
yoğaltım miktarı 55 bin ton olursa 4,1. 
60 bin ton olursa 5,2 kuruş. 65 bin ton 
olursa 6,05 kuruş. 70 bin ton olursa 
7 ,05 kuruş alınması lazım gelecektir 

Şekerin ucuzlatılm<'~' İcın devlet 

büdcesinden yapılan iniş 3,5 mılyon li. 
radır. 

Çimento: 

Endüstriyi koruyan kanunlarımız 

yurdda çimento fabııkalarını artırdı \IC 

bunların istih~al kabiliyeti mcmleketın 
bayındırlaşma ihtiyacını karşıhyacak 

ölçüyü buldu. Ancak çimento fiatları 

dış piyasalara göre çok yüksekti. Yeni 
kurulan çimento endüstrisinden, Avru
padaki maliyet fiatlarını istemek doğ_ 
ru değildi. Halbuki çimento fiatlarının 
bayındırlığı güçleştirmiyecek bir 
duruma gelmesi gerekti. Uzun araş -
tırmalardan sonra 26.S liraya satılan 

çimentonun tonu 22.5 liraya indirildi. 
Bu iniş yapılırken yalnız fabrikala. 

rın maliyeti indirmeleri beklenilmiş 

değildir. Devlet l:e çimentodan alınan 
istihlak vergisini kaldırmıştır. Gerçi 
fiat en büyük bayındırlık yapan devlet 
büdcesini faydalandıracaktır fakat bu 

fayda, şimdiye kadar alınan vergiyi 
karşılamaktan uzak olup devlet tuz ve 
şekerde olduğu gibi ekonomik faydalar 
karşısında çimento üzerinden alı. 

nan dört yüz bin liraya yakın bir istih. 
lak vergisini kaldırmağı kabul etmiştir. 

Yeni vergiler: 

Hem bu yıl inen vergileri hem 
de her yrl artan devlet ihtiyaçlarını 

karsılamak ve her şeyden üstün olarak 
memleketi korumak i~in, büdce geliri 
artmalıdff. Bu erkelerle de bazı ıstih -

lak vergileri gene ekonomik ic~r>lara 

• • 
1 ş 
İçsıyasa ... 

Cumuriyetin 12 ıncı yılı içinde -; 
sıyasamızdaki çalışmanın ana hatları 

şunlardır: 

1 - Umumi idare, 
2 - Hususi idareler, 
3 - Unıylar 

4 - Jandarma, 
S - Emniyet 

l lrmmıi idare:: 
Bu alandaki çalışmalar şu kollara 

ayrılır: a. Vilayetlı r idaresi, b - Nüfus 
ve göçmen işle.ri, c - Basın işleri 

A - Vilayetler idaresi; 
Vilayetler işi idaresine aid tedbirler 

arasında Trakyadn ikinci ve Erzurum-
da üçüncü umumi müfettişlikler yapıl. 
mıştır. 

Başbakanın geçen yaz doğuda yap· 
tığı biiyük geziden sonra yurdun bu 
bölgesinde Erzurum müfettişi umumi
liği ile birlikte Dersim havalisinde de 
ayrı bir umumi müfettişlik lrurulması 
kararlaşmıştıı. 

Yer darlığı ile burada iç sıyasamız_ 
da önemi olan yakında çıkmış bazı ka
nunlarımızı hatırlrunakla kalacağız: 

Soy adları kanunu, ulus<>l tatil ve 
barram günleri kanunu, lakap ve ün
vanların kaldırılması kanunu, kılık ve 
kıyafet kanunu, kadınların muhtarlık. 
lara seçilme ve Kamutaya seçme ve se
çilme hakları. 

B - Nüfus işlerinin kolaylrkla 
ve hergün yürür halde olması. 

Yurddaş sayısını artıracak en bü • 

yük tedbir olarak (iskan kanunu} çıka.. 

rılmıştır. Bu kanun yurdu nüfus ihti

yacına göre bölgelere ayırmış gerek 

yurd dışından ve gerek yurd içerisin· 

den iskan bölgelerine yerleşecekler için 

birçok kolaylıklar sağlanmıştır. 

Geçen yaz yalnız Trakya bölgesine 
47 binden fazla türk gelm ş ve yerleş -
tirilmiştir. Doğu bölgesinde de bir ç :>k 

göçmenler oturtulmuş ve kendilerine 

yurd ve toprak verilmiştir. 

C - Matbuat umum müdürlüğü 
ı 933 yılı büdcesiylc Dahiliye Veka· 

letine bağlı olarak yemden ve küçük bir 
teşkilatala kurulan bu idarenin kadrosu 
t 934 ha?iranında geni§lctilmiş ve kurum 
cumuriyetin 12 inci yılında da!la vrrim
li bir alana girmiştir . 

Yurdumuzu ve dünyayı ilgilendiren 
sıyasal, ekonomik ve kültürel vak:ıları 

ıçine alma!< .üzere her ay çıkarılan ''Ayın 
tarihi., bu yıl sonunda 20 inci cildi bul
muştur. 

Fransızca ve almanca La Turquie 
Kemalıst mecmuaları da bu yıl içinde 
türk inkılabının mana ve şüm::ılünü ci • 
han efkarına sunmuştur. 

Bugünkü Türkiyeyi maddi ve mane
vi varlıklarıyle - yazı, istatistık, resim ve 
grafiklerle tesbit etmek lızere fransızca 
La Turquie Contcmporaine adlı lıir es r 
le gene fransızca (türk edebiyat anto . 
lojisi) bugünlerde çıkmak üzeredir. 

Umumi müdürlük, her gün iki büL 
ten, haftada bir de sıyasal rapor neşret· 
mektediı. Ankara ve İstanbul radyola
rını matbuat umum müdürlüğu bu yıl 
içinde doğrudan doğruya kendi eline a. 
larak iyi programlar a faydalı çalışması 

uygun olarak artırılmıştır. 

Cum~riyetin on ikinci yılına girdi
ğimiz g~nler içinde maliye işlerini il
gilendren yeni kararlar alınmıştır: Ge

cenlerde C. H. P. Kamutay grupunda 

Başbakan İsmet İnönü; hayvan vergi -
)eriyle bina vergilerinin indirilmesini 
teklif etmış ve grup bunu sevinçle o • 
naylamıştır. 

Hayvanlar vergi:;inin indirilmesi ü
zeı iııde yakın yıllarda, hukümetçe çok 
çalışılmış ve son alınan tedbirler bu im.. 
kanı hazırlamış olduğundan bu vergi
de yüzde yirmi ile yirmi beş arasında 
bir eksiltme yapılacaktır. 

Bina vergisi, tahrir komisyonları • 

nın koydııkları gelir kıymeti üzerinden 
alınır. Bir çok şehirlerimizde bu tah -
rirler kira!. ı •.1 y·· ·~.ek olduğu zaman -

larda ycıp1 1 •nıstır. Şehirlerimi.r.de y.ıpı -
ların artması da ~on yıllarda kiral~n 

indirmiştir. Bu sebı:blerle yüksek ge
lir tahm;ni iizerinden vergi almakta de 

----~ - -- - --

• 

nı saglanııştır. Matba t U"llum mudur -
liıgiı, geçen ın yısın 25 mde Ankarada 
birinci türk m tbuat kongrt.sının top . . . 
masırıı temin etmiştir. 

Kongrede Türkiyenin hemen her ye 
rinde ki gazetecilerin, kit, bcılann ve m· t 
baacıların mümessilleri bulurunJ !:tur. Ga 
zeteciliğin bir meslek haline gelme ı, ga
zete ve matbaa işciliğinin yolun kon • 
ması ve bu meslek sahibleriyle nı;ıth at 
idaresi arasındaki temasın tammm. kon. 
grenin çalıştığı mevzulardır. Kongre 
türk busın birligi için devamlı çalışacak 
bir idare heyeti seçmiştir. 

İç Bakanlığın birçoğu gunluk ha
yatımıza giren ve hepsi büyük ihtiyaç· 
ları karşılayan kanunla ından başka al. 
dığı birçok tedbirler ve kararlar da var
dır ki günlük hayatımıza girmiıı olan 
bunların sayısı bizi sevindirecek kadar
dolgundur. 

Emniveı ve ımli.'f 
Bu arada 1ç BakanJıgına bağlı olan 

emniyet işleri üzerinde durmalıyız. iç 
güvenlik gibi tarihi cumuriyetle başlı-

yan bü) ük eserin rejimin istedigı gibı 
geniş ölçüde korunması için polisin 
asri bir şekilde teşkilatlandırılması dü. 
şünülmüş ve 2049 numaralı polis teşki
lat kanunu çrkarılmıştır. Polisligi kut
sal bir meslek haline koyup ona sosyal 
zaruretlerin gerektirdiği yüksek sevi. 

yeyi vermek hedefini güden bu kanun;. 
dan sonra Ankarada yapılan polis ens
titüsü ve yapılması clüşünillen krimin •I 
polis teşkilatı lç Bakanlığın değerli i:-r 
leri arasında yer alacaktır 

Jandarma 
Yurdun güvenliği üzerinde korıuşm 

ken jandarmamızı ve ona verien ve ve-

rilmekte olan emeği unutmamalıyız. 

Bilhassa doğu illerimizdeki güvenliğin 
temel taşı olan jandarmamızın bugün 

içinde yaşadrğımız baysallığı temin 
için yalnız birinci genel ispekterlilı: 

bölgesinde 934 yılı içinde 11 çete, 59 
haydudu yok ettiğini ve beş yılda 53989 

harb ve adi silah topladığını söylemek 
yeter. f ç Bakanlık hazırladığı bir pro. 
je ile jandarma sayısını 941 de 37 bine 
çıkaracaktır. 

Birinci ıırayfor k.111-ulıayı 
Ötey gün dağılan birinci uraylar 

kurultayını da, bu yıl iç Bakanlığın 6-

ncmli işlerinden biri olarak sayabiliriır. 

Yakın bir zamana k01dar kendi i~ine çe

kilmiş, programsız, sistemsiz ve şarba

yın şahsiğ kabiliyet ve kudretine bağ

lı kalıp asıl ödevini yapamamış olan 

uraylarımızın, devlet kontrolu altında 

ve muntazam bir programla şehir dav• 

lariyle uğraşması son yıllarda hemen 

hemen bir zaruret olmuş• . İç Bakanhı 

bu itibarla bütün büyük illerimizin şar. 

baylarını veya uray delegelerini çağıra
rak "Türkiye birinci uraylar kurultayı
nı,, toplamı ve dört gün süren devamlı 

bir çalışma ıle şehirlerimizin bayındır. 
Irk, genlik 1;e güzelleşmesi bakımından 
çok önemli kararlar alınmıştır. Tatbı
ka geçildiği zaman müspet sonuçlar 
ile karşılaşacağız. Bu teşebbüs ile, cum
huriyet on iki yaşına basarken İç Ba.. 
kanlık son yıl iş bilfinçosuna iyi bir 
sayıfa ilave etmiş olmakt dır. 

vaın doğru olmadığından ve yeni bır 

tahrir için z.-man istediğinden devlet 
yüksek tahr;r yapılan yerlerde bina 
vergisinin yüzde yırmi beş nisbetinde 
bir azaltmayı kahul etmiştir .. 

Maliye:niz büdçe işlerınden başka, 

paramızı. koruyacak kambiyo müraka • 

besi tedbirlerine ara vermediği gibi, 
dış alış verişinde denkliği tutmak için 

de kliring esaslarından imkan elverdL 

ği ölçüde ııyrılmamaktadır. 

Gomii~ varanın iç piyasaya çıkma

sındaki faydayı vakıalar ispat etti. 
Geçen yıl hepsi de birer liralık dört 
milyon liralık gümüş para basıldı. Bun
ların 50 ve 25 kuruşlukları bu yıl için
de h ızrr1anmıstır. 

Gec;;en yıl içinde maliyemiz; kendi

~ı için bir teşldlat kanunu hazırlamıf ve 
Kaıııutaya unmuştur. Bu teşkilata. 

mc•nur yetiştirmek Uzere Mülkiye mek.. 

tcbinde maliye hesabına bir çok genç. 
lcrin okutulması da kanuolapmftır. 
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Tiirki '( 'ce t rım faaliyeti 
Tarım Bakanlığının on ikinci c~nııı 

d)"t't yıh, lr..uruian devlet endiı trisinc 
)'11r:yaı:41.ic il.eri vasıflı ham maddeleı }'\: 
\~··irvıek, l>ıı.y Farnıing usulünü yay
r.ı.aa, B:Ua.nlık reşkilatmı kuvvetlendir 
L~~: gibi önem1i konularla geçmiştir. 

Elema1' )etiftirnwk iı;in: 

DM.aııbll tarım teşkilatında agro. 
?IOI?\ ~iJ.ıııtı hususunda yeni kanun 
jlro.Je* huulan.arak bölge bölge tatbi
bta ıcçlı.c.ktir. 934 yılı içinde Avru. 
paya yeniden 14 ziraat mühendisi gön· 
d.rl1miş ve ~ynı zamanda bu teşkilat 
jçin !Azım l))an elemanların yetiştiril -

tncsinc çab,ılmıştır. Bu arada yüksek 
tarun enatitibUnde kurslar açılmıt, zi. 
raat olı:ııllarının dere usulleri bugünkü 
ihtiyaçlara göre huırlanmıştır. F 

1'm•ukı,;uluk, bii<"ekçilik: 
Böcekçılık kunlarmda 43 ki§iye §a· 

hadetnaınc verilmit. tavuk neslinin ıs
lahı için alınan radikal tedbirlerin 

memlekette 1er bulmasına çalışılmış 
S6 biıı damıahk te<ruk, 10 bin ördek da

ğıtJlmr u. 

Tohum ultıh İ•Uı.lyonları: 
Bakanlığın kurduğu en öntmli bir 

kurum olao \obw:o .ıah iataayonları 

Bir aıeyva çe§id bahçesi 

çiftçilere 81 bin kilo çeşit tohum da -
fıtinış, dört çeşit yumuşak buğday, 
dört çeşit sert buğday, iki çeşit arpa, 
bir ÇCfit çavdar, iki çeşit mısır ıslah 
edilmiştir. Tecrübe tarlalarında yapı • 
lan araştırmalar müsbet netice vermek
tedir. Bilhassa Dray Farming (kuru ta

rım) deneçleri orta Anadolu için çoık ö

nemli ve bayati değeri taşıdığından Ba 
kanhğın en geniş bir çalışma kolu o -
larak görülmektedir. 934 yılında 3 mil
yon 418,761 kilo tohum parasız o:~rak 
temizlenmiştir. 

Pamu/, ve diğer maddelerimiz: 
Pamuklarımızın önemli bir kısmını 

iç ihtiyaçlarımıza sarfetıncmiz dolayı -
siyle Sakarya, Elaziz, Malatya, Diyar -
bekir, Iğdır gibi pamuk bölgelerimizden 
daha fazla pamuk almak ve pamuk üre. 
tim bölge ini genişletmek için Kleyland 
cinsi pamuğun yapılmasına çabşılmıştır. 

Zeytin, bağcılık, sıca!t iklimli ziraat 
deneme istasyonları, fare, çekirge, yaban 
domuzları, fındık, dut, elma, portakal. 
zeytin, incir hastalık ve böcekleriyle mü· 
cadele edilirken ulusal ürünlerimizin 
başında gelen bu maddelerin cinsleri • 
nin ıslahına da çalışılmış, Ankara'da açt
lan mücadele istasyonu çok faydalı netL 

ccJcr vcrmi ·tir. 

Su i.~leri: 
Bakanlık geniş araziyi kuraklıktan 

kurtarmak için esaslı bir program için
de yurdu ı.-ulama işine başlamış ve ilk 
olarak Konya ovasının sulanma işini - ' · 

almıştır. 
Mütehassıslarca yapılan tetkikler ne· 

ticesi olarak Beyşehir gölünün azalan su
yunu çoğaltmak için yeraltı sularından 
faydalanılması düşünülmüştür. Bu se -
neki tecrübelerden sonra bakanlık bu -
radan alınacak neticel ri bütiın memlc -
kete t mili düşünecektir 

Orman' 
. 

rı: 

amc-ncjman işlerini bitirmiş ve munta -
zam bir ışletme planına bağlamıştır. 

İdare orman işlerini iyi çevirecek ele
man yetiştirmek üzere Almanyada son 
aü yıl içinde on beş talebe ycti§tirmiştir 

kanlığının aldığı koruma sisteminin a. 
bcı pazarlara verdiği güvenlikle dur-

madan arttığını görmekteyiz: 1932 de 
2.475.625 lira değerinde 345.330 baş, 933 
de 5.314.019 lira de~erinde 897.ıZ& ve 

ideal tiplerin laboratuvarda işlenmesi 

İdare ormanlardaki böceklerle de savaş- 934 tc: 6.026.022 lira değerinde 1.028.840 
mayı programına esaslı bir iş olarak al. başhayvan satılmıştır. At ve &ığırJarımızı 
mıştır. Yeni orman kanunu, orman fakül. en çok Yunanistan ,koyun ve keçileri· 

tesinin bugünı1ı.li modern ve ileri duru

mu, orman orta okuluna bugünkü ihti. 

ekilmeye baZirlanırken 

yaçlara göre verilen tekil türk orman _ 
cıhğının yarınını hazırlamak için atıl · 
nuo adımlardır. 

İdarenin memleketin ağaçlanması 
için aldığı esaslı tedbirler arasında fi
danlıkları da gösterebiliriz: Marmara, 
Etimeımd, Çakırca fidanlıklarında tür. 

mizi en çok Filistin, kümes hayvanla.. 
rımızı Suriye almıştır. 1ç eazar hareke
ti bakurundan sahiller baytari müraka
be&inin elinden 1.985.718 baş hayvan 
geçmiştir. Geçen yılm bu faaliyeti ön. 
ceki yıldan üçte bir nisbetinde fazla-

drr. 

Korum<• i.~l,•ri: 

Hayvancılıkta koruma ve kıymetlen
dirme sağlık ve ekonomiyi biribirine 
bağlayan iki nokta olduğunudan ba
kanlık koruma işlerine çok değer ver
miııtir. 1stanbu1, Bursa, Balıkesir, Ça
nakkale ve İzmir Hinterlandı için ayrı 
ayrı talimatnamelerle İzmir baytari hıf. 
zJssıbha ve ruam savası için ayrı ayrı 
talimatname hazırlanmıştır. 

Bu arada yurd içinde konuna ted· 
birlerinin başında gelen profilaktik mu. 
nycneler gelısmiş, doğu ve güney bölge
lerindeki aşiretlerin 669.102 baş büylik 
ve küçük hayvanı elden geçirilmiştir. 

Sa""* i§leri : 
Dışarıya iyi mal satmak zorunda 

olan memleketimiz için hastalıklarla mü-

cadelenin değerini takdir eden bakan. 

lık hayvan sağlığını korumaya tam bir 

önem vermiştir. Herşeyden önce ruam

lc savaşmaya karar veren bakanlık An
kara merkezinde 12.10.1934 de başlanı. 

l 
lan Oftalmo sondajınJ aynı yılın nisa
nının birinde başlama1t ve on beşinde 
bitm k üzere doğu, lnızay, orta ve bau 

ideal taiplcr uwn ve yorucu çalışmalardan sonra elde edilebilecektir. 

lü cinslerde ceman 1.345.000 fidan var- Anadolu ılbayhklarında ayrı ayrı prt· 

dır ve bunlar halka parasız dağıtılıp lar altında bulunan on bir il mer. 
memleketin ağaçlanmasına yardım edil- kezine teşmil ederek çok dikkate değer 
melrtedir. sonuçlar aldı ve on bir vilayette Oftal-

Bllytar isleri: moya tabi 5493 hayvandan 28 zi müspet, 

Çoy iyi çalışan baytarlığımızın ve. 5465 si menfi çıktı. Bu esas üzerine yü-
rimli bir şttbesi olan Pendik laboratu- rüyen bakanlık ruama karşı müspet &0-

varı bir yıl içinde tavuk, keçi ve koyun nuşlar almaya başlamıştır. 
zatülcenbi ve türlü hastalrkları, sığır Mezbalıalan lwntl'.ol: 
vebeEJ ve Eaire türlü hayvan hastalıkla
rına karşı çok verimli sonuçlar veren 
aşılar üz:-rinde müspet neticeler almış 
ve bunIJrdan birçoğu ilim dünyasının 

dikkatini türk baytarlığı üzerine çek· 
miştir. Radyo konferansları, ruam, süt, 
verem, antraks,, çiçek ve başka hasta

lıklar etrafında halkı aydınlatmıştır. 

Fenni mezbahalann şehirlerimizde 

çoğalması kesilen hayvanlan kontrol 

bakımından müsaid imkanlar vermekte-

dir. Geçen yıl bütün mezbahalarımızda 

kesilen hayvan sayısı 3 milyonu a 'lll'i 

et hasılatı 79.5 milyon kiloya rişmiş _ 
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Yurdun sağl k dur u 
Srhhat ve Sosyal Yardım Bakanlı -

ğı yurdun sağlığmı korumak bakr:nın • 
dan üzerine aldı~ı geni ölçüdeki ödev
leri on ikinci cumuriyet yılında da ye. 
ni başarılarla ileri sonuçlara eriştir -
miştir. Bu ödevlerin başında gelen ve 

daha çok yakın yıllara kadar memleket. 
te bir felaket ve afet olan sıtma ile ~
vaştan alınan sonuçlar Bakanlığın ça 

lışması akkında kafi bir fikir vennek. 

tcdir. 

llu yıl sıı11w il'! m~ıl snvw;ıldı? 
(25) ilbaylık ve (3623) köyü ihtıva 

eden ve Ankara, Antalya, Aydın, Bur

sa. Balıkesir, Eskişehir, İstanbul, Ko.. 
caeli, Konya, Manisa, Samsun ve Sey· 
han bölgelerinden müteşekkil (11) ut.. 

ma mücadele mmtaka:;mda: 

Her sene olduğu gibi btı sene ıie 

sivdsineklere karşı gereğine gore Pa. 
risyeşili ve ham petrol tatbikatı yapıl. 
mrş ve kışın da Formol arapsabun(] ve 
alkoldan mürekkep bir mahlut ve ay
nca tecrübe mahiyetinde olarak (klsekt) 
denilen bir müstahzarla ivrisinekler. 
le mücadele olunmuş ve iyi neticeler 
elde edilmı tir. 

Bütün bu mıntakalarda yazın sivri
sinek savaşında (555) kilo parisyeşili 

ve (80,074) kilo mazot ve Eskişehir. 

İstanbul - Yalova ve Konya ıııtma sa

vaş mıntakalannda geçen seneden ge
ri kalan formalin ve arapsabunu ile ve 

Ankara sıtma mücadele mıntakasında 

da (klsekt) ismindeki müstahzada kı. 

ın kahil inek .savaşı yapılmıştır. 

'urıuı • <lV<~ bölgelerin,Jeki 
c,,.-al.ışma 

Bu bir yıl içinde on bır savaş böl
gesinde, yaz devresinde 1.001.992 kişi. 

ye oakılmış, bu mikdardan 192,558 zi -
ne dalak tedavisi; 410,3.30 zuna kan; 

317,190 nına safi, 26,897 yurddaşa da 

vaki tedavi yapılmıştır. Aynı bölgeler. 
de kış d~vresinde ise 922,998 yurc1daşa 
bakılmış bunlardan 141,129 una dalak, 
160.245 ine kan, 97 ,473 üne safi tedavi 
yapılmıştır. 

Bu bölgelerde yaz devresinde 4008 ki. 
lo lônin, 10449 kinin ampulü, 464.016 
ökinin, 61.527 kuvvet hapı. kış devresin 
de ise 1.347 kilo kinin, 2.272 adet «i
nin ampulü, 191.628 aded 6kinin 65.168 
aded kuvvet hapı dağrtılmrştır. 

lfolamlı•-;m bfr yıllık ge1wl 

f,,:al ııması: 
l - İstanbul Çocuk Hastanesi • 

nin bu yıl kadrosu (150) yataktan (160) 
yatağa çıkanlmıştır. 

2 - Haydarpaşa'da eski tıp fakül -
tesi klinik binalarında, 250 yataklı bir 
nümune hastanesi kurulmak üzere işbu 
binalarda yeniden bazı yapı ile bir ta • 
kım tadilat ve her türlü tesisat yapılma 
ğa başlarulm ve hitamında malzeme ve 
tec.hizatı da bitirilerek açılacaktır • 

3 - Ankara, Sıvas Erzurum ve Di· 
yarbekir nümune hastanelerinin kadro
ları (610) yataktan (739) yatağa çrka. 
nlmıştır. 

4 - Zonguldak hastanesinin kadrosu 
(50) ytaktan (60) yatağa çıkarılmıJ -
tır. 

5 - İstanbul, Manisa ve Elaziz em
razı akliye ve asabiye hastanelerinin kad 
rolan (l 590) yataktan (2010) yatağa 

çıkarılmış ve İstanbul akliye hastanesin
de bir adli pavyon ve bir cüuamhlar 
pavyonu yaptıolmrştrr. 

6 - Heybeliada verem aanatoryomu· 

gıdasına önem vermeye başlandığını an

latmaktadır. 

Zeotekn; işleri: 
Zootekni işleri son yıl içinde muay -

yen olan programı içinde hedefine doğ. 
ru ilerlemiştir. 22.543 normal tohumla· 
ma, 20.700 sunt tohumlama, 89.982 ene. 
me yapılmıştır. İllerde 1351 nilmunc kö. 
yü ayrıt ve ?lışmaya devam etmiş, 516 

boga dağıtılmış, sergilere 2569 hay
van iştirak etmiş, ve kazanan 912 baıt 

35285 lira dağıtılmıştır. 

Yeniden 36 aygır alınmış ve 147 asil 
hayvan tescil edilmiştir. B:ıkanlık kendi 
ıdaresındeki hayvan ıslah kurumlarının 
yenıden inşa ve ilave kısımlan 

100.000 lira harcamış, hunları 13 

c murjye~ yı mda dalı v rimH b 
k rm k l 

nun kadrosu (150) yataktan (160) ya
tağa çıkarılmıştır. 

1 - Ankara, Konya, Adana, Çorum, 
Malatya, Balıkesir, Erzurum, K:ırs, Van 
doğum ve Çocuk Bakım evlerinin kad
rolan (200) yataktan (210) yatağa ı · 

kanlnuştır. 

• llvuş /Jiilgesinde topı·al' ,Jii~ltil
nu•leri t.'l' m,:ılmı J;ruıallar 

Aolcara &ıtma sav~ bolK~nde: 

(5,405) metre ba:k ve eedve1 açıl • 
mı . bir çok harldar tcmızlettırilmi, 

ve bır .çok binalard:a da kahil inek 
ava ı yapılmı tır. 

Ama/ya SJtma ~\·~ boJgesinde: 
(7,613) metre kanall:ır açılmış n 

3.677 600 metre mural baı arazi kuru
tulmuştur. 

Aydın sıtma .s:wa~ bolgesınde. 

(6,,950) metre anallar açılmış v 

• 7..378 000 metre ımır&bbaı arazi kurutul. 

mu tur. 
Bursa • Balıke<:ır ıtma savaş bolge -

sinde: 
(6.935) metre kaıuıllar açılmı vr 

823,284 metre murabh .. ı arazi kurutu1 • 

muştur. 

Eskişehir snma vas l>Olgesmde: 
(Z,700) metre nallar açılmış vr 

808,500 metre mtırabh<tı razi kurutul -
muştur. 

1 tanbul ıt m:ı sa\ a bolg<'sınde · 
( 400) metre k:ırtar ile Z30 metu 

bark açılmış ve sivtı mekleırle mucadc 
le ('dılerek ayrıca da ev, nxktep, kışla 

magaza. depo. bost~n. mustakil bahçe, 
hali arsa, miıstakil ahır, han, otel, kah.. 
ve ve saire ı;ıbi m aller teftış ldılmi 

ve buralarda r .. stge ıncn ım.·risın k ure
me yerleri t miz1 ttırılm.iştır 

Kocaeli .sıtma ~•ş bölgesınde: 
(20,256} metre kanalla! açılmış ve 

15,451,656 metre murabbaı arazi kuru • 

tulmuştur. 

Konya rtm:J ın• s bi'>lge.,ındc. 

(33,795) metre k Har açılmış v 
68,571,628 metre mm bbaı arazı kuru. 
tulmuştur 

Manisa sıtma sava~ bôlgesrnde. 
( 12,795) metre kanallar açılmıt y 

33,981,860 metre murabbaı arazi kuru • 
tul muştur. 

Samsun sztm savıış bölgcs.mde: 
(28.643) metre .kanallar çılmış ve 

35.SOO metre murabbaı araz,i kurutul • 
muştur. 

Seyhan sıtma S8'\'af bölgesinde: 
(2,?00) metre kanallar çılmı~ ve 

1,173,'210 metre murati;ını arazi kuru • 
tulrnuştur. 

1934 iş yılında bu su ... etle on bir srt. 
ma sava bölgesinde (122,787) metre 
kanallar açı~ ve 131,769,238 metT<! 

murabbaı arazi kurutulmuştur. 

Bakanlıl'- ha ıo.lıa11derinin 
çal~maları 

Bakanla hastahanelerinde bir yıl 

içinde 21.138 zi yannlarak ve 147.191 

ri ayakta olmak üz.ere 168.329 yurddaşa 

bakılmı , 71.921 yurdöaş röntgen ve -
lektrikle tedavi edilmiştir. 

Muayene ve tedfıvi evlerinde ise 148 
bin 555 hastaya balµlmı ve yalnız Eti. 
mesut nümuru dispanserinde 303!) itişi 

tedavi edılmi~ir. 

Jl erenil:tı w~ 
Verem dispanserlerine 17.021 kişi 

baş vurmuş, 6.933 ün~ röntgen tedavisi 
1.847 sine laboratuva:r bakısı yapılmı 

1.872 veremli evde bakılmıştır. İstanbul 
h1fz1ssıhho müzesini bir yılda 107.767 
ki§i gezmiştir. 

Deri ve f naıtül hastalıklcın 
ile savaş 

Bu yıl içinde 4253 hasta dispansere 
baş vurmuş, 502 fircngili, 1104 bel so-

ğuklu ve 2107 deri hastalıklı tedavi e
dilmiş, 37.576 firen ıJiye şırınga yapıl. 
mış, 29.285 lava1. 466 ~j. 805 sondaj, 
888 ifrazat muayene.si. 608 Gonoko'< aşt-
ı yapılmıştır. • 

IUeruın;·!~ di/tl'ri, kızıl ı·ı' 

aw le J.n l<ı sa\°'" 
5' 
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Kültür alanında bir yıl 1 çinde yapı an çalışmalar 
"Milli kültürümüzü muasır medeni

yet seviyesinin üstüne çıkaracağız.,, 

Atatürk'ün, cumuriyetin onuncu yı. 
lında verdiği tarihiğ söylevde söyle
diği bu sözleri cumunyetin kuruluşun
dan".'leri kendine parola edinen Kültür 
Bakanlıgı, bu yıl da memleket kültüru. 
nun yükselmesi yolunda verimli çalış
malar yapmıştır. 

Bu cümleden olarak bakanhgın yeni 
teşkilatına güzel sanatlar direktörlü
ğiyle yayın, özel okullar ve beden ter. 
biyesi direktörlükleri ilave edilmiş, 

kaldırılan inşaat dayresinin işi Bayın 

dırlık Bakanlığına verilmiştir. 

ilk öğn?tim 
İlk öğretim, bu yıl da inkişafa de

vam etmiştir. 1933-34 ders yılında Tür. 
'ki yede 1170 i şehirlerde, 4994 ü köyler
de olmak üzere 6164 ilk okul varken 
bu sayı 1934.35 yılında 1165 i şehirler-· 
de, 5186 sı köylerde olmak üzere 6351 e 
yükselmiştir. 

1933-34 ders yılında 6513 iı şehirler

-de, 6348 i köylerde olmak üzere 12.861 
olan ilk öğretmen sayısı 1934.35 yılın
da 6664 ü şehirİerde, 6965 i köylerde ol
mak üzere 13.629 u bulmuştur. 

1933·34 yılında şehirlerde 250.543, 
köylerde 313.169 olmak üzere ilk okul. 
lara 563.718 talebe gidiyordu. 1934-35 
ders yılında bu sayı 631.767 ye yüksel

miştir. Bu talebelerden 285.221 i şehir. 
lerdeki, 346.456 sı köylerdeki ilk okul
lara gitmektedir. Buna göre, ilk okul
Jarm talebe sayısı 1934.35 clers yılında. 
geçen yıla göre yüzde 10 artmı~tır. 

İlk öğretmen okullarından 1933-34 
ders yılı sonunda çıkan 630 gene, 1934-
35 ders yılı başında öğretmen aylesine 
karışmıştır. Gazi Terbiye Enstitüsü pe. 
dagoji ikısmtru bitiren 15 gene de 1934-
35 ders yıh içinde ilk öğretim ispeıkter
J.iğine alınmıştır. 

Bakanhk ilk öğretim programların. 

da yeni ihtiyaçlara göre yapılacak de
ğişiklikler için bir uzmanlar komisyo
nu kurmuştur. Bu komisyon, bu iş için 
gerekli olan bütün bilgileri topladıktan 
sonra, yapılacak deği!?iklikleri sapta. 
mıştır. Verilen kararlar, bakanlıkça in
celenmektedir. 

İlk okullardaki kitabların dil devri-

kişiye Diok teamülü yapılmış, bunun 
1152 si müspet, 1144 dü menfi çıkmıştır. 
33444 kişiye birinci, 15212 ki~iye ikinci 
11970 kişiye üçüncü difteri aşısı yapıl
mıştır. 

27117 kişinin mevadı gaitası muaye
ne edilmiş, 8546 sı müspet, 18571 i men. 
fi çıkmış, 56443 ü tedavi altına ahnmı1-
tır. 

Tralwnıla sm"r 
Adana, Adıyaman, Bihisni, Gazian

tep, Kilis, Malatya, Maraş, Siverek, Ur. 
fa trahom mücadele hastahane ve dis
panserler ine .Ou yıl içinde 77.815 hasta 

baş vurmuştur. Trahotnlu olup ayakta 
ilaçlandınlanlarm sayısı (2,059,788) dir. 
Yatırılarak teda•İ edilenler 2215, has
tahanede yapılan ameliyat 4318 ve teş. 
kilatrndaki hastahanelerin sayısı 120 
dir. 

KuduZJ.a .ıuıuaş 
Bu yıl içinde .:İstanbul, Diyarbekir, 

Sıvas daülkelp tedavihanelerinde 1500 

erkek 793 kadın tedavi edilmiş, bun
lardan 1462 erkek) 780 kadın iyileşmiş
tir. Tedavihanelerde serom için 2222 
tavşan kullanılmıştır. 

l>oğum ı·e c:ocıık lm1'·ını (•derin in 
çalıfmaları 

Ankara, Konya, Adana, Balıkesir, 

Corum, Erzmum~ Kara, Malatya, Van 
doğum ve çocuk bakım evlerinde bir 

yılda yatakta 440 çocuk, 3343 kadına 

lbakılmış, ayakta 32700 çocuk ve 14333 
kadın tedavi edilmiştir. Bu tedavihane. 
lerde aynı yıl içinde 4127 laboratuvar 
muayenesi vapılmıstır. 

Frengi ile srıva~ 
İllerde firengi savaş teşkilatında 

131,619 önceden kayıtlı olan firengili 
hasta sayısı mevcuttu. Bu yıl içinde de 
yeniden 13004 hasta firengili kayıd al
tına alınmıştır. 

· 5107 kişi tedavisini bitırmi • 1580 
kişi ölmüştür. 3567 kişi bolgc dışı ol-

mine uygun bir şekilde degiştirilmesi. 
ni göz önünde bulunduran bakanlık, bu 
uzmanlar komisyonuna yazdırdığı ki
tabları bastırarak bu ders yılı başından 
itibaren okullarda okutturmağa başla

mıştır. İlk okulların alfabe kitabı için 
de bir mi.ısabaka açılmıştır. 

Orta öğn•tim 
Orta ogretimi memlekette ilerletmek 

için 1934.35 derıı yılında •büyük adımlar 
atılmıstır. Bir yıl önce bu okullara gi
den talebe sayısı 44.000 iken, geçen yıl 
54.000 i bulm~tur. Bu yıl, bu sayının 
64.000 i geçtiği sanılmaktadır. Büyük 
sehirlerimizde bu okullara girmek isti
ycn talebelerin açıkta kalmaması ıçın 

bakanlıkça ciddiğ tedbirler alınmış ve 
bütün talebeler yerlestirilmiştir. 

Bu yıl orta okullardan çıkan talebe. 
lerin sayısı 4000 i, liselerden çıkanla
rın sayısı da 1.600 ü bulmuştur. 

Orta okullarla liselerin öğretmen 

kadroları, yabancı memleketlerde, üni
versitemizde veya Gazi Terbiye Ensti. 
tüsünde yiıksek tahsillerini bitiren 
gene ve değerli unsurlarla kuvvetlen
dirilmiştir. 

· Liselerimizin eğitim ve öğretim a
lanlarında verimlerini artırmak için 
bakanlıkça önemli tedbirler alınmıştır. 
Bu hususta üniversite profesörlerinin 
düşünceleri alınmakla beraber, orta o. 
kullar programlarında yarılmaları za
ruri olan değişiklikler için de bakan
lıkta uzmanlardan müre'kkeb komis. 
yonlar kurulmuştur. 

Ankara saylavı B.F.R. Atay'ın baş
kanlığı altında değerli edib ve uzman
lardan müteşekkil komisyon, edebiyat 
derslerinde dil devrimine göre alınma. 

sı gereken tedbirleri saptamıştır. İz· 

mir saylavı B. Hasan Ali Yücel'in baş
kanlığındaki başka bir komisyon da, 
edebiyat kitablarında hangi bahislerin 
okutulacağını saptamış ve okutulacak 
parçalar cedveli bir broşür halinde ha. 
sılarak edebiyat öğrtmenlerine değıtıl
mıştır. 

Bakanlık filozofi, fizik, tabiiyat, 
kimya ve riyaziye dersleri programla
rında ve kitablarında yapılan bütün de. 
ğişiklikleri, keza birer broşür halinde 

bastırarak okullara dağıtmıştır. Fizik, 
kimya ve tabiiye derslerinin daha ame· 
li bir şekilde yapılması ve laboratuvar 

tecrübelerıne önem verilmesi için gere. 
ken tedbirler alınmıştır. 

Ayrıca, smaçlarda sorulan suallerin 
ittiradını temin etmek üzere, her ders 
için birer soru kitabı hazırlanarak o
kullara dagıtrlmıştır. 

Ders kitablarını dil devriminin bü. 
tün icablarına uydurmak için tedbir a
lan bakanlık, türk dili kurumunun ceb 
kılavuzunu da, talebele~ce alınması 

mecburi kitablar arasına sokmuştur. 

ilk· öğretmen okıılları 
Geçen yıl okuma müddetleri altı. yı. 

la çıkardan ilk öğretmen okullarından 

bu yıl 850 genç çıkmıştır. Bu okulların 

verimlerini artıracak tedbirlere çok ö

nem veren bakanlık ,bunlara bu ders 

yılında çok talebe alacaktır. 

1'arilı devrimi 
A tatürkün yüce önderliği 

başarılan tarih devriminden 

altında 

okulları. 

mızın azami derecede istifade etmesi 

için bakanlık Türk Tari.h Kurumu ile 

birlikte canla başla çalışmaktadır. A

tatür.kün büyük söylevi, okulların isti. 

fade etmesi için, çok güzel bir şekilde 

bastırılmıştır. Tarih dersleri için de 

duvar hartaları hazırlanmıştır. Ayrıca 

büyük kaptan Piri reisin "bahriye,, si 

ve 1517 de yaptığı harta da bastml 
mıştır. Renkli ve türkçe, fransızca, in

gilizce basılmış olan bu harta bakanlık

ça Türk Tarih Kurumuna armağan edil

miştir. Evliya Çelebi seyahatnamesinin 

dokuzuncu cildi de bastırılmış, Türk 

Tarih Kurumunun kitabından türkçe 

bilmiyenlerin de faydalanabilmeleri 

için bu kitabın tiırk devrimi ve istiklal 

savaşına aid dördunci.ı cildi fransızca, 

almanca ve İngilizceye çevrilerek bas. 

tırılmıştır. 

Büyük Önder A tatürk'ün verdiği e -
mirler dayresinde, bakanlık yurddaki 
tariht eserl~rte antiketelerin korunması 

için gereken tedbirleri türk tarih kuru. 
miyle birlikte almaktadır. Anıtların bir 
kısmı tamir ettirilmiş olup, bir kısmı da, 
gelecek yıl uzmanlar eliyle tamir etti. 
rilecektir. Öte taraftanda Mimar Sedata 
büyük türk anıtlarının rölöveleri yap -
tırılmaktadır. Bu anıtlardan ve eserler. 
den derslerde nasıl istifade olunacağım 
gösteren bir broşür bakanlıkça bastırı -
larak okullara dağıtılmıştır. Bakanlık, 

her okulda türk tarihine ve devrimine 
aid bir mi.ıze açılmasını da r.mretmiştir. 
Bütün tarih ögretmenleri türk tarih 
kuru!11unun muhabir üyesi· olduğund 1, 

bakanlık, kurumla ilgili çalışmalara ö • 
nem vermelerini öğretmenlere bildir -
miştır. 

JJl,•nılel.-etill ıiirlii Y'-'rlerinde 
y<ıJ'ıl<ırı lwzılar 

Bu yıl Amerika enstitüsü üyelerin • 
den Bayan Goldman Mersin tarafların. 
da. Gözlükliı'de, Çinçinati üniversitesi 
profesörlerinden Blegen Truva'da, İs -
tanbul alman antiketeler enstitüsü di
törü B. Sehde eski Ayasofya'da, İskoç 
profesörU Bakster Kumkapı ve lsakpa. 
şa'da. isviçreli profesör Şazman Edirne. 
kapıda İstanbul alman antikiteler ensti 
tüsünden B. Bitel Boğazköyde, Kembriç 
üniversitesinden bayan Lamb Afyon'dai 
Kusura'da, İstanbul fransız antikiteler 
enstitüsünden B. Dö-.;ambez Milas taraf. 
larında aynı enstitüden B. Jestin Seyid. 
gazi ilçesinde, Avusturyalı profesör Keil 
Efcs'te, profesör Vaygand Bergama'da 
kazılar yaparak birçok antikiteler elde 
etmislerdir. 

Türk tarih kurumu tarafından Alaca 
Höyük'te yapılan kazdarda da çok önem
li sonuçlar elde edilmistir. 

Meslek ı•e ıelmil..· öğretimi 

Bakanlık, genel kültür işlerinden 

başka, meslek ve teknik öğretim şubesi 
kurmak işini de üzerine alınış bulun • 
maktadır. 

Erkek zanaat okulları: Öğretim ba -
kımından kültür bakanlığına, finans iş
leri bakımından illere bağlı olan bu okul
lar 1 _ 6 - 935 tarıhinde kültür bakanlı 

ğına devredilmiştir. Ankara, Aydın, 

Bursa, Diyarbekir. Edirne, İstanbul, iz. 
mir, Kastamonu ve Konya'da bulunan 
ve beş yıllık olan bu okullara ilk olmlu 
bitirenlerden parasız yatılı girmek isti. 
yenler smaçla, paralı yatılı veya yatısız 
girmek istiyenler smaçsız alınmaktadır. 

Memleketin endüstriyel kalkınması 

dolayısiyle bu okullara il6i artmıs. 1935 
- 36 ders yılı içinde girmek için başvu. 
ran 1557 kişiden. biidce durumu dolayı. 
siyle, 404 ü alınabilmiştir. Bu okullar -
da mümkün oldu~u kadar çok talebe o. 
kuması amacını güden bakanlık, yatılı 

olarak alınamıyanların yatısız alınmala. 
rını kabul ederek bunlar için sınıflar aç. 
mıştır. • 

Bakanlık bu okullara öğretmen yetiş
tirmeğı: de önem vermektedir. Bugüt' 
bunların kadrolarında çalışanlardan 31 i 
Avrupa teknik okullarında yetiştirilmiş 
gençlerdir. 27 genç de yabancı memlc. 
ketlerde okumağa devam etmektedir. 
Erkek sanat okulları talebe sayısı 1800, 
öğr~tmen sayısı da 174 dür. 

Akşam erkek sanat okulları: Siste _ 
matik tarzda okumamış işçi ve çıraklar 
için açılan ve 194 kadar talebesi olan bu 
okullar İstanbul, Bursa, Konya ve An_ 
kara'dadır ve üçer aylıktır. Bakanlık 

bunlarrıı da ihtiyaca göre artırılmasına 
önem vermektedir. 

Kız enstitüleri: Kılarımızı beş yıl _ 

da tam orta öğretimle beraber bir is ve 

atölye sahibi olacak şekilde yetiştiren bu 

okullar Ankara, İstanbul. Üsküdar, İz. 

mir ve Bursa'dadır. 1931 .32 de 513 o_ 

lan talebe sayısı, 1934 _ 35 da 1043 e 

yükselmiştir. Bu ders yılında ise bu sa_ 

yının 1500 e yaklaşacağı kuvvetle umul

maktadır. Bu enstitülerin öğretmenleı ı.ı. 

den 19 u Avrupa'da okumuş olup, şim_ 

di de orada okumakta olan 28 genç V:\r 

dır. Enstitülerde çalışan öğretmen sayı. 

Si 134 dür. 
Akşam kız sanat okulları: Okuma ya. 

şmı geçirmiş kadınları kadın bilgileriy. 
le cihazlnyarak bunlara hayatlarını ka. 
zanma imkanlarım vermek üzere açılan 
bu okullardan 4 tanesi İstanbulda, öte. 
kiler de Ankara, İzmir ve Bursa'dadır. 

1931 - 32 yılında 498 olan talebe sayı. 1 
st, 1934 _ 35 de 3049 a çıkmıştır. Bu yıl 

bulacağı muhakkak 

Kız meslek öğretmen okulu: ı başka gureba hastanesinde yeniden 80 
İlk ve orta okullarımızla kız enstitü. yataklı bir hariciye pavyonu yaptırıl-

!erimize meslek dersleri vermek üzere 
geçen yıl Ankarada açılan ve kız ensti. 
tüsü diplomahlarını alan bu okul, ilk 
öğretmenleri 1935 - 36 yılında yetiştir.:. 

cektir. Burada 80 kişi okumaktadır. 
Tecim orta okulları ve liseleri: İz. 

mirde ve Ankarada birer tecim lisesi, 
Adana, Samsun ve Trabzonda birer tc -
cim c.rta okulu vardır. Bunların öğret. 
menleri İstanbul yüksek tecim okulun. 
da veya Avrupada yetiştirilmiştir. Bu 
okullarda 1934-1935 de 630 olan talebe 
sayısının 1935-1936 da 800 i.ı bulacağı 

umulmaıktadır. 

Ak~am tecim okulları: Tahsil ve öğ. 
renim çağını geçirmiş kimseler için o
lan bu okulların biri İzmirde, öteki 
Mersindedir. Geçen ders yılında 107 o
lan talebe sayısının bu yıl artacağı u. 
mulmaktadır. 

Yapı ustası okulu: Bundan üç yıl 
önce Ankarada kurulan ve dört sınıflı 
olan bu okul ilk diplomahlarını 1934-
1935 yılında vermiştir. Bu yıl okula 
girmek istiyen 214 kişiden, büdce du
rumu dolayısiyle ancak 65 i alınabil. 
miştir. Bu okul yapı işlerindeki usta ih
tiyacımızı karşılamak üzere yapı ustası 
yetiştirmektedir. Bugünkü talebesi 180 
dir. 

Terzilik okulu: ilk üç sınıfı dikişçi, 
son bir sınıfı makasdar yetiştirir. İstan. 
buldadır. 110 otan talebe sayısı her yıl 
artmaktadır. 

}'iiksel.· ii~retim 

1934-1935 ders yılında bu alanda 
hızla çalışmalara devam olunmuştur. 

İstanbul üniversitesinin türlü fakülte
lerinde okuyan talebe 4000 den fazla
dır. Seminer ve laboratuvar çahşmala
rından büyük faideler elde edilmiştir. 
Bu ders yılı içinde üniversitede hayva
nat ve nebatat enstitüsü ile bir rasat. 
hane ve Gurabada bir radyoloji ve bio. 
fizik enstitüsü üniversite rasathanesi 
binaları 1aptmlmış; 300.000 liralık a
Jat ve edevat getirilmiştir. Ayrıca bü. 
tün fakülte ve enstitüler için 110.000 
liralık kitap satın alınmıştır. Bunlardan 

mıştır. 

Ankllr<ı dil, ta,.ilı ue coğnıfy.fl 

fakiiltesi 
Türk devriminin büyiiık şefinin em

riyle, turk tarihi, dili ve coğrafyası hak. 
kında yapılacak ilmi araştırmaların mer
kezi olacak olan bu fakülte Ankarada 
kurulmak üzeredir. Yerli ve yabancı uz
manların ders verecekleri bu fakültenin 
gelişimi ve verimli olması için bakan. 
lıkça çalışılmaktadır. 

Sıyasal bilgiler okulunun da Ankaraya 
getirtilerek teşkilatının genişletilmesi 

hakkındaki kanun kamutayca kabul o-
1 unmuştur. Yatılı talebe kadrosu 130 
den 420 ye çıkarılmış olan bu okul ge
lecek yıl Ankarada açılacaktır. Bura. 
dan diploma alıp yabancı memleketler
de okuyan 27 talebe Türkiyeye dönmiış 
ve yerine 27 talebe daha gönderilmiştir. 

Miizik devrimi 
Yüce Önder Atatü11kün işaretile ye

ni bir devrime giren türk müziğinin ge. 
lisim tedbirlerini saptamaJk üzere Ba
kanlık Almanyadan profesör Paul Hin
demiti getirtmiştir. Bu zatın tavsiyesi 
üzerine müzik öğretmen okulu direktör 
lüğünü yapmak ve cumur başkanlığı ir
kestrasını ıslah ve idare etmek için A
vusturyadan profosör Şmidl getirtil. 
miştir. Bir taraftan okulu, öte taraftan 
orkestrayı çalıştıran profesör Şmild, İ· 
ki konser vermiş ve etüdlerini Uç ra
porla bakanlığa bildirmiştir. 

Gene prof. Hindemit'in tavsiyesiyle 
cumur başkanlığı Qııkestrasının daimi 
şefliği için arsıulusal orkestra şefle. 

rinden Pretoryus getirilmiştir. 
Musiiki öğretmen okulunda şan öğ

retmenliği etmek üzere Berlin yüksek 
musiki akademisi şan profesörlerinden 
Paul Lohmann ve ona asistan olarak 
Ban Hamel angaje edilmiştir. Mütebaa
sıs raporları üzerine cumur başkanhğr 
orkestrası ve musiki öğretmen okulu i.. 
çin Almanyaclan kitaplar, enstrüman ve 
partisyonlar satın alınmıştır. 

Bu yıl Musiki öğretmen okulundan 
15 talebe mezun olmuştur. 

Antrasiti 
Türk 

geldi 
Sıhhi 

Ucuz 
Her yerde yanar 

l\lüı·acaat yer.i : 

ADAPAZARI 
Türk Ticaret Bankası 

Ortaklar servisile merkez kolu 
IŞIKLAR CADDESİ Telefon 2338 ve ı Telefon 2316 
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Komp'onun yankı arı i e 
n:.t.mleket çalkalan yor 

(Başı 2. inci sayıfada) senin büyük :varlığ;n uğrunda Kar.asu 
iJ nyede: h-alk1nm canfanm her raman için feda 

Ünye, 25 (A.A.) - Varlığı varlığı. ya hazıı bulunduğunu sonsuz saygıla-
mız ve hayatı hayatımız olan büyük rımızla arzeyleriz. 
önderimize yağınç teşebbüsü hallımnu:- C.H.P~ ba~fGlnr Mazhar Kıvrlcrrn 

Kuy:writle: 
Kayseri, 23 (A.A) - Ulu Cumur 

da büyük heyecan ve teessür uyandır
mıştır. Bu kötü düşünceli melunların 
bi r an evel layık oldukları cezaya çarp. 
tırılmaları bizi teselli edecektir. Yük- Başkanımız ve Yüce kurtarıcımız biı-

tün ıtürk ulu.sunun ruhundan doğan 
sek katınıza halkmıız:ın candan saygı. 
lanın sunar ve bircok sene !er başmıız.. 
dan eksik olmamanızı yuce tanrıdan di
leriz. 

Parti başkam Barlas, Ziraat odası 
h11ş~anr N aci, belediye başkam Süley_ 
man San, halkevi ba~k:ını Dönmez.. K1-
zılay başkam Emin Sacer, ticaret oda. 
sı başkanı Atıf Ergun. tayyare başkanı 

Şentıımı 

/( nu alı ta : 
Kemah, 25 (A.A.) - Büyük şefimi-

ze karşı tertip edilidiğini derin bir e. 
sefle duyduğumuz suikastten dolayı 
tutulan hainlerin layık oldukları ceza
yı görmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz. 
İlçemiz bu hainane hareketi bütün var
lığı ile telin. ulu Gazimize de afiyet 
ve saadetler dilediğimizi müsareatla 

arzederi z. 
C. H. P. başkam özclemir, prbay 

Hulusi. 

Martli1tde.: 
Mardin, 26 (A.A) - Mardin halkı 

ve gençliği çok kesif bir küme halinde 
Halkevi önünde bir miting yapmıştır. 
Kombloya yeltenenleri lanetlemiş ve 
Yüce Öndere 'karşı sarsılmaz bağlllı
ğını büyük tezahürlerle tekrarlamıştır. 

Mardin tarihinde buna benzer heye -
canlı bir gün görülmemiştir. 

Dörıyolcla; 
Dörtyol, 26 (A.A) - Ataınızm ca

nına kıymak istiyenleri bütün varlığı -

mızla fanetlctkcn :6irıe bütün ömürleri
mizin bağışlanmasını diler kara ellerin 
ve !kara öuygularm yok eöitmmni is-

teriz. 
C.H.P. başkam Hüseyin, iiye Bülbül, 

miting başkam şaibay T.ahsin Ona/. 

Karasuda: 
Karasu, 26 (A.A) - Son çirkin ha-

diseden dolayı hainleri telin eder ve 

yiıce varlığına karşı y.abancı ve alçak 
eller tarafından yapılmak istenilen sui 
kast tıirk ulusunun kalbine atılmak is 
tenilen bir kurşundur. Bu h akikati iyi 
sezen butün Kayseri halkı bugün cu
muriyct alanındaki sevgili anıtınızın 

karşısında toplanarak bu alçak elleri 
kırmaya ve Büyük inkılabcısı, yüce 

kurtarıcısı iırin kanlarının son damla -
aıuı dökmeye and içmitlerdir. Çok ya
~ odaları ıgöltlere yüks.eJmi tir. 

C.H.P. başkanr F. Seler 

llufilae: 
Hafik. 23 (A.A.) - Tıüik ulusunım 

kalbi Başbuğumuz Atati.trkıimüze al -

çakça tertip olunan suikasti teessürle 
haber alan Hfik halkı cumuriyet ala
nında toplanard> coşkun bir şekılde 
miting yapmış ve melun suikastçıların 
tdinindc bu\unmuş ve hissiyatlarmm 
tercümanı olmamız kararlaştırılmıştır. 

:Su hainlerin bUyük lturtartcıya kaııı 
kurmak istedikleri tuzağın doğruca 

ntanımu: ve ııhısumuz zararına hain -
ce bir teşebbüs ol<luğu cihetle teessür

!erimizin iz.desi ancak bu canilerin gö

rcce1deri ceza ile kabil olacağını derin 

saygılar.ımızl.a arzeyleciz. 
Şarbay M. Giirses, C-H.P. B. M.Çaldıran 

Büecil•de: 
Bilecik, ıs {A.AJ - Bütün ilimiz 

a:vresinde binlı:ru kişinin iştirakiyle 

yapılan göstcıikrde. hüyük var'\ ~ınıza 
hrşı yapılmak menilen alça1<ça suikast 
teşebbüsünü lanetle 'karşıladıklarını ve 
büyük başbuğ1arma uzun ömür'ler dile

dik1erini saygılarımla arzedeı-im. 
Ali Rız<ı Oskay 

Sinwı·tfo: 
Simav, ZS (A..A..) - Türk ulusunun 

en kutsal malı olan kryınrtli varhğınıza 
yapılmak istenen alıH"i«:a \'lr!meı ile -

mek için toplan~11l binlerce simavlının 

hainlere 'karşı gösterdiği ilenç ve tiksin
me duygularını ve büyük özlüğünüzc 

olan derin bağlıhklariyle sürel ve sonra
sız sevgi, saygı ve inan~larını yüce ka
tınıza iletirim. 

Fahri O !küse! 

ffozkırdlı: 
Bozkır, 25 (A.A.) - Size yapılmak 

istenen kötülükleri işiten nahiyemize 
bağlı !binlerce köylü halk bugün nahiye 
cumuriyet meydanında toplanarak size 
kötü maksatla uzatılmak istenen fe n:ı 

elleri terin ederken biz köylülere can 
veren sevgili ulusumuza uzun ömürl•r 
ı'liler sa} gı ve sevgilerimi zi sunarız. 
Kocakôy nahiyesi namına Halis Başeğ
mez. H usevin Urkmaz, Abdullah Y a. 
man, Ô mer Köh/ücü, Abdullah Bııl. 

P UTCU. 

Bozkır. 25 (A.A.) - Canınıza kıyıl. 

mak istendiğini duvan B 'lzkır'a b:ı w ı 

yakın ve uzak köylerin kadın ve erkek 
on bin kişinin iştirakiyle cumuriyet ala 
nında lıu~iin uluc;:ıJ bir mi ting yaparak 

hainler la netlenmiştir. Sonsuz saygılan
mI2ı unar bütün millet namına g.cçmi~ 

olsun deriz. 
Bozkırltlar nanuna C.H.P. ilçe 

yönkurul başkanr 

füiizi::.dc: 
' Elaziz, 25 (A.A.) - Senin yüce var-
lığına çevrilen gözler kör, eller taş ol _ 
:sun. Türk ulusunun kalbi senin yolunda 
aşılmaz ve erişilmez bir kaledir. Yurdun 
dört bucağında oldugu gibi Elaziz halkı 
da halkevinde toplanmış ve hainlere la 

netlerini haykırmıştır. Türkün kurtuluş 
ve ü1kü babasına uzanan el1er krrılrr, l: :1 
)er kopanlır. tanrı türkc bağışladığı ata 
sını koruyacaktır. Sonsuz bağlılıklarımı
zı sunar karble:rimizi yolunuza koyarız. 

Ha11revi ba~kanr T. Gur 

IJculu)·du: 
Daday, 23 (A.A.) - Ulusal kahra

mana, dünyanın en büyüık insan tanıdı
ğı ulu öndere 'kıyıns; yapmaya girişen 
alçak yurtsuzları bunlara katılan doy
mazlıırı ilenlemek için uray meydanın
da toplanan binlerce halkın coşkun, kız
gın gösterlcrini ve acun yaşadıkça ya
sam~ !arı içın bu ugurda kanlarını riôk
mcye and ictiklerini gözyaşları arasın. 

da atınarız. 
Miting ve C.H.P. ba.~kanr Kadir Katakaş 

(mı 1.-ıntlu: 
Çankırı. 23 (A.A) - Büyiık kur. 

uncı yüksek ?hsınıza ıve büyük ulusU
mtt?:a varn1m;:1\ is•enilen vn~ç gh'i~i 

-•El» 

Çanaliliale _Jandarma Okulları 
Satın alma komisyonu ha~k.an· 

m ııı ıı ııı 11111111 t • ıır ı 111 mm uı ııı 111ııı11111ı111 

lığından: 
Kilo Tahmini bedel 

L. K. 
Cinsi 

I\terkez Ziraat Baı1ka~ı ---------
Muva:kkat İhale giınü ~aat nasıl 
temimtı giıalemıeci olacağı 

L. % 7.5 K. "' -

İç Bak~aıılık ve güveni il~ te1~fileri 
iç bakanlrk ilbay ve ilçebay ve em

niyet direktör ve terfileri dün bakan
lık makamının tasdikinden geçmiş ve 
kendilerine bildirilmiştir. İlbaylar ara
sında : 

RiriTıci sırufa: 
Manisa Murad 

ikinci sınıfa: 
Canakkale Nizamett'in, Diyarbekir 

Fa iz 

V~·iincii sınıftı: 
Amasya Kadri. Aydın Salim Özde

mir, Afyon Durm ış, Erzincan Fahri, 
Antep A1i Rı za , Yozgad Baran 

/Jiir<liirıcii sırıı/a: 
Edirne Osman. Burdur Abdülhak, 

Cangırı H usnü, E !aziz T evfik Sırrı, 

Muğl a Ömer Cevad, Antalya Sait, Kü. 

tabya Hazım. 

İlçebaylar arasında 
lliriuci ımufu: 

Marmaris R ıza. Darende Mcmdıih. 
Silvan Sami. Bahçe Nuri Genç Hayri, 
Çal Rifati, Kırkağaç Fuad, Konya Ereğ. 
!isi Vasfi, Beşiiktaş Şevket. 

11.-irıci .'(ınıfn: 
Şirnak Arifi Dündar. Güriin Fahri, 

Karapınar Neşet, İspir Nureddin, Ka
radeniz Ereğlisi Mümtaz, Kilkit Celal, 
Yusufili Asaf, İpulc NW"eddin. Haran 
Sa<li, Aksaray Salahaddin, Muradiye 

• n.ıııı candan iicr ve kanun pençesinde 
olan bu hainlerin yaraşır o ldukları ce
~ .. ·ara çarptırılmasını sabı rsızlıkla bek
kıiz. 

Tecim ve endüstri od;ısı b~luuıı H. Drde 

ı'U ıulrı rıı utfo: 

Mudurnll 23 (A.A.) - Pek temiz 
1metli sahsınıza k:arıı yapılmak iste. 

ni'cn suikast haberi ilçemiz balkmı çok 
teessür ve heyecan içinde bırakmıştır. 
Fesa~ı vatan hainlerine yüz binlerce 
lanet etmekte ve kısa bir zamanda ceza_ 
larının hesabını sehpada ödettirılmesi. 
ni sabırsızlıkla o~ .ır: ~·:ktedirler. 

Mudurnulular adma Selim Ôzkan. 

*,.. * 
Mudurnu. 23 (A.A.) Bıiyuk kurta. 

rıcısmm hayatına kar~ı yapılmak ine. 
ıülcn yağıncın duyumunda ha•k büyük 
bir heyecanla bu .azıyanlara lanet ede
rek. özbağlılıklarını sunar, s.ağhgınızı 
dıler. 

Şarba\• H. Dnruian 

as ;;uaawa .,. 

Nureddin, Babaeski Sıraceddin, E rdek 
Esad, Yaylak Münür 

Mektupçular 
Heşi11vi sımftcm tlöı·diim:İİ\-e· 

lçei Taoeddin, Bal b~ 1r Hi~mi• 

Nüfus direktörleri 
Dördiincii ~mıfrnn ii<.iincrıy''' 

Bunsa Ekrem, Kütahya Tabir 

fü•§inci sınıftan tfördrinciiye: 
Gümüşhane Şevke t , T rabzon Cemil 

Alımcı sını/ıaı1 be§uıci)"e: 
Çanakkale Hasan, Amasya Hilmi, 

Zonguldak lb&an, I.1ardin Kazım, Ag
rı Talfıt, Malatya Basri, Çoruh T acet. 
tin, Antalya Şevket. 

Güvenlik terfileri 
İkinci sınıf güvenlik müfctti i Ccv. 

det birinci sınıf nrufetri Hğc. Balıkesir 
üçüncü sınıf güven1i'k dittkilim Sait 
Ozer ikinci sınıf güvenlik direktörlü. 
ğüne. Kocaeli üçüncü sınıf :güvcnhk 
direktörü Şerif .Nimet ikinci smr.t g'ü 

venlik direktörlüğüne. 

lk.irıci wııf giiverılil.- menıurlr.ı
'"'undan birinci sruj rüverı.ül.· 
numıurfoğuna yii.kselenle:r:: 
Sır.rı Fırat (Muş). Şü"kri Günşer 

(Denizli), Osman Türkan (Giresun), A
tıf Afsun (Kırşehir), Cemal Soynl 
(Tokad), Emrullah Karadoğan (T.ekir. 
dağı), Hamdi Saygın ( uğb) 

l hinci homiserlillten bi.rüwi 
lwnıi!lerliğe yii'kselcnfcr 

Çankm Abbas, Balıkesir Ömer,, Ba
lıkesir Salahattin, Gaziantep Kadri, Si· 
nop Emin Naci. Gufant.ep R.agı_p, 

lJçiiııcii komiM'rlihtt•n ikinci 
komiserliğe yükselenler 

Bolu Rifat. Ankara Şahia Zeki, Kay. 
seri Mehmed Hayri, Niğde M. Hayri, 
Kayseri Yılmaz Nuri. Muğla ZühtU, 
Sıvas Bekir Sıtkı, Maııdin Y.akup Ham.. 
di, lzmir Abdürreşit. Kor.adi M.chmet 
Rüştü, İstanbul t Kemalettin, !stan. 
bul Seyfi, Edirne Cemal, Ankara S. Sır
rı, Muğla Nusret, Gaı:iantep Mehmed 
lıy~ Kırşehir Ragıp, Krrsehir Kaı:mı 
Şinasi, İstanbul Ömer Fazıl, Zon,gul. 
dak Halil İbrahim, Seyhan .ı1.. Ham, İs. 
tanbul N. Celalettin, İstanbul llıl. Şeır
ket, L:mir Ali Haydar, tstanbn\ Niyari, 
İstanbul Raşid , 1stanbul Raşid, GümG. 
sa.ne Ali Seyid, 'Balıkesir. Niyazi 

!§ 
= = 

~, 

Ankara Levazım Amirliği Satın 1 
A 1 m;ı Komj~yonu iJ~nian 

ıc: 

1 - Kırklarelinde her biri 22.5 şer tonluk dört nrtnamc c ~k 
si~tmeye lsonufon unların kapalr zarfla iihalelrri 8.tiıas ~eli~ 
nu yaprlac.alttır. 

'Ettmek 744710 
81918 10 5345 91 20-11-935 çarşaıııba 15 

pazarhkla 

ı _ Çanakkale ı, 3, 9, 10 sayılı J.andaIJDa ~ullarile Jandarma 
hastanesinin 935 ve ,936 seneJ.e.ri ihtiy.a_slan •. Dlm yukarda yudı 
Ekmeğin hizasında pterikn gü~ gun wıe saatte Çuıak~ 
le belediye dairesinc1ıe selahiyettar komısyonca pazarlıkla eksılt-

-
--

Ziraat Bankasmm tasarrufunda bu,unan, Ankara- -
da Anafartalar caddesinde Memurlar Kooperatifi na
mile maruf bina kapalı zarf usuliyle sat.ılığa cıkarıl- = 

~ - Eb!ltmeye g~~ek istiyenlıer lhak gunii Le.k.lif :mckbı,Ma. 
n ile kanunı bcigelcnna saat 011 bC§e kadar 'komisyQn reisine ver
meli Ye uat on altıda komisyonda l>ulunmalıdır. 

3 - Uruın tahmin edilen bir .kilo fiatı 12 kt1rnş fi9 sannm ku 
ruştur. İlk teminatları 2142 şer liradır. • 

4 - .şartnameleri Kırklareli "13bn aJm.a kamiTfonunıiıı gorül• 
bilir. (3157) 1-4842 

mesi yapılacaktır. . 
2 _ Teminatlar ihale günü ga,at 14,30 za kadar Komısyona tes-

lim edilmiş olacaktır. 
3 _ şartnamesi Çanakkale Jandantta. Satmalım Komisyonunda 

parasız gösterilebilir. (6765) 1-4915 

~dirne Jandarma Efrat ok~lu Satııı 
µima komisyonu ba~kanlığından: 

Edirne Jandarma okulıınun bir sc::nelik _ihtiyacı olan ( 150) ila 
{200) bin kilo unun kapalı zarfla eksıltmesı 14 •. ~o.:9~.5 de yapılaca. 
ğı ilan edilmişti. O günü talip çıkmamasından oturu kanuıwn ~O 
ıncı maddesine göre hazine ııı~'" raatı göz önüne aluurak puarl~gı 

· -· - t (9) da Edır 
yapılacaktır. 1ste1<li1erin 4-11 ' pazartesı gunu saa. . -

k M 1 
··d·· 1"' ~ ·· 

0 
'" nda toplanacak komısyona temınat 

ne mer ez a mu ur ugu ->" 

UN 

mel(tuplarile gelmeleri. (6766) 
Cinsi Tahmin f. Kilo tutarı 

.Kş. S. Lira 
11 50 200000 23000 

% 7.5 T. Şekli Pazarlık günü 

pazartesi 
1-4916 

Lira 
ı 725 Pazarlık 4.11-935 

nkara atdİ)~ birinci bukak. ~one i~: 
Ankaranın Atıf bey mahallesinde bahçıvan Hasan ef.endı hane-

sinde kiracı Ahmet oğlu Mustafa • _ 
Karınız Aonr.mm Osman mahatlesiode taceddın so"kagmda 45 

numaralı hanede Mesude tarafından aleyhiniz~ açıl_an boşanın~-da. 
vasının arzuhali Ankarada çıkan Ulus gazetC"Sınde ılan:n te'b1~g ve 
muhakemenin ~ 21-10-935 çarşamba günü saat 14 de ıc~~- e?ıle~e~ 
ği bildirilmiş olduğundan mezkur gün ve saatte gelmedıgınız gıw 
musaddak bir vekil oe g-Onaennediğinizden hakkınızda g~.Y~? ka
rarı tebliğine ve muha~in de 13-~l~~.5 çarşamba gunu saat 
14 de icrasına ka -ar verilmişti'r. Mcrkur gun ve saatte Ankara as
liye birinci hukuk mahkı!meaine gelmı::niz ve yahut musaddak .bir 
vekil göndermeniz ak1>i takdirde f!ıyabınızda muha~emeye devam 
olunacaiTı usulün '401 ind maddesıne tevfikan tcblığ olunur. 

~ 1-4913 

nııştır. = Bina, 240 metre mura~ı arsa üzerine mşa edil-
= miş olup bodrum katı, zemın kan, birinci, ikinci, U- -
:: çüncü kat olmak üzere beş kattan ibarettir. -

-

Bodrum katında kalorifor dairesi ile kömür mah- -= zeni, dört büyük anbar. 
Zemin katında bir büyük mağaza ve bir Miidürlük -

------
--
---

odası, birinci katta beş oda· bir büyük salon. !koridor, -
halalar, -

İkinci ve üçüncü katların beherinde sekizer oda _ 
ve birer büyük salon, koridor. halalar vardır- = 

Binanın yüksekliği 19.SO metrodur. Bina badanalı 
ve boyalıdır. Zemin katındaki di.ikkanın döşemesi 
Karo Mozayik ve bütün katlar döşemeleri Hnolyom- = 
dur. --= Binanın her tarafında lambalarla techiz edilmi -

- elektrik ve kalörif er tesisatı ~ardır. -
- Satış 29 ikinci teşrin 935 cmna günü saat on a\tı- = 
- da Ziraat Bankası Merltcz Müdürlüğünde yapılaca'k-
- trr. -= . İsteklilerin beş bin liralık clepo"ito akçelerile bir-= lıkte tekliflerini havi .zarflarını bu tarjhe kadar Mer· _ = kez Müdürlüğüne tevdi etmeleri ve satış şartnamesi- -
;; ni tedarik etmek veya binayı gezme"k istiyen1erin -
:: Merkez MüdüdÜğü Muhasehesine müracaat eyleme· _ 
~ leri ilan olunur. l-4908 :: 

• wıuumum ı ıı ı ı ıı 111JJJ111tllBIWlllWlf 111111111ıMüMWM1111u1111111111111111 ıİİ 
Ankara Evkaf miidiiı·lii@n,Jen: 
Kökçeoğlu mahallesinde İst.iklal caddrsindc ikinci valof apar

tımanın ikin<:i kapmnda Ka1orıfer. srcak ''C soğuk snyu bulunan 
3 v~ :S N. Ju iki daire açık ~r~ırmn~a konulmu~tur. lkinc:iteşrinin 
8 cuma günii saat 15 te 'katı 1halesı yapılacaktıır. Kir,alamak an:u 
eıkn1 r;n An""~ Vıkıf1 ;ı r Direktör1ii ..... ,.!" - nrg;ıthı t---4 

İLAN 
1 - İzmir müstahkem mevki kıtadtının 1,227,000 kilo odun ih

tıy~ı ı:aı:>ah ~=f u~liyle cks.iltmeye konmuştur. İhalesi 11/2 .teş./ 
QJS t.:ırihıne musadıf pazartesi günu saa t on beş buçnkta ıfzm· d 
Kışlada müstabkem m~vld satın alma komisyonund.a yapıla.cak~~r. c.: 
tur~ - Odunun tahmın edi len tl"e aııu tı t 1 l 87 lir.a 50 kurus-

3 - Teminatı muvakkate {,.es• 'l45 h~adır. 
4 - Ş ıırtnamesi h ergün komi "nnda ~re bilir 
5 - fsteklile.-in tıcarct oda ın rla ka\ ıt 1 '> dukla.r 2 '\t.,, 

termek mecburiyetindedirler . 
~ - Ehiltmeye iıriralı ede<'eKler k .... 

lennde ve ışartname5inde -ya::ıh ve1>ika t.tım i nat• muv 
ır.-~tUlanm ve mühlirlii :t ki ıf me' tup nı ı1ı, le saa·ind 
az oır saat evel komisyona -.erm bul J f' r ıcfar l-

lLAN 
3 - Teminatı muva'kkatcsı 
Mınisada merkez kTtaatr ih

tiyacı için kapa1ı GT{}a muna· 
ka5ap koaalan 240000 kilo unzı 
talip zuhuT etmediğinden 2'9l) 
numaralı kanunun 40. ıncı mad
desi m.uc.ibınc.e bir ay .zarfında 
paz:arh1tla eksi1tmesi yapı1aca"k . 

tır. 

2 - 1lha~si M an;'S'M111 tumen 
satın alma kom'isyonundı 5., ı. 
1935 s.:ah günü saat !3 -de vapı
lacakm. 
2160 liradı.ı. Muhammen i.iatı 12 
kurUJtur. 

'4 - Şartnamesi 145 'kuruş 
mukabilinde M:an'isada tümen 
&atm ahna komi"'°'1oncbn .alı
nabilir. 

S - Eksilbneye gireceklerin 
Z490 numaralı kanunun ikinci 
maadesiock tarif ett'iği vesaik 
ve taninatları ile birlikte bu-
lunmaları. (3094) 1-4758 

Türk l1ava Kurun."lu 
Bii • 

H~1~' ngu~11 

-;ımd·,,e b~1 ·t" ~i~ -..re-e ı~ · _.:,.; 
1en,..,n etm= • : 

Y . .• 
enı ~· ~ ,,,-._ıwıı ri-ii n7 
l. inri ker-=i:JP l 1 :ikinci-

lesr;n 9:l5 •edir. 

Büyük ikramiye 
25.(n) liradır 

Ayrıca: 15.000, 12.000. ıl0.000 
lir: hlc "kr~ miyeler e (7" -"r)) 
lir.alık bir mükafat vr ~'!!': 
Pfanlnn okuyunuz •e l,n zea: 

P.:in P~ngonun tatihli 
arasına girirh• .. 
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Kiralık aprtman 
d~ ·rf si 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Cşıklar caddesinde kain Bankamıza ait Turhan bey apartıma

nında su elektrik ve hava gazı tesisatını havi beş oda, bir hela, bir 
banyo, ve mutfaktan ibaret üç numaralı daire açık artırma ile ki
raya verilecektir. İhalesi 1. 11. 1935 cuma günü saat 16 da yapda_ 
caktır. 

İsteklileri nihale gününe kadar yüz lira depozito parası ile 
bankamız Muamelat Müdürlüğıine ve Daireyi görmek için de 
apartıman kapıcısına müracaatlf!rt. (3188) 1-4907 

Doktor 

Hilmi l{oşar ~ 
Cebeci Hastahanesi Cilt, Saç, ~~ 

Zührevi hastalıklar 
Mütehassı • 

Bahkpazarmda Polis nokta. ~. 
sı karşısında. Çıkrıkçılar yo· ~. 
kuı.-u alt başındaki evinde.I r. 

Ha.stalarını her gün öğleden ~~ 
sonra k~hul eder. ~~ 

Tele ton: 3506 ~ 

w~~~41-~~ 
mıJlllll8UllllMllllll"UllllUllllllllJ111ltOl llllll~·llıtllll''iHlllffUllllltl~ 

Diş Hekimi ~ 

-~. Pı~a Oktay 1 
Adliyt :.arayı kac'?ısında 

~ = 

1 
No: 58 Telefon: 3881 
Gec;e g~ndüz hastalarını ~ 

- kabul eder. 1-4603 !§ 
~ •••ıı:ıı:ıımu:ıııııııruu!Y.ımmıımuıuııwıınuıııuuıuıınıınuııı111~1nn ii 

Dr. Cevad Arif 
Atasagun 

1
-uımmııııınııııı ııı•ıM •ıı r.ııııııııııııııııınlliuınıııııuııınıııınıııımll'ıııı ~ 

Dı TURGUT ~ 
§ 

1 
Cebeci Hastanesi Oı,eratöril ~ 

Hastalarım Adliye Saravı ~ 
l<c.rııuunda Hayati apartmanın ~ 
da her ı;in 15 den l<ı za kadar § 1 k"\mle hac;!amtstn ~ 

.. ·ı11111n1Nııımıııınıumnıııım;ııwıııımıııımııııın111ınııuuııı:ınıııınm~ 

Kiralık büyük ev 
Yenişchirde İsmet ve Kazım 

paşa caddelerinin birleştiği kö· 
§ede Avusturya sefirinin otur· 
duğu kalorifer sıcak su garajlı 

ev möbleli veya möblesiz toptan 
veva kiıt olarak kiralıktır. 

Anafarta1ar caddesi.ı c•' Zenit 
sa::ıtlan üstünde De>ktor Cevad 
Arifden aranması te1efon: 2037 

1-4670 

Ur. t: EMS'irı 

Nasır ilacı 

En eski ıastrlan bile pek 
kısa bir zamanda tamamen ve 
köki~nrlen çıkarır. 

Umumi devosu: İnJi!iliz Kan 
ımk er.zcınesi, her eczanede bu· 
lunur, ciddi' ve müessir bir na · 
ıır iHlr.u'hc. 

inşaat sahip· 
lerine 

Taş, Kum, Tuğla ve her n~. 
vi nakliye işlerinizi çabuk ve 
ucuz olarak yalnız İş Bürosu 
:yapar. 

Anafartalar caddesi T. L 2037 
1-4909 

~ :.::*:...: ~~~~:..~~~~ .... ;:,..;~;.,~~;.:~~~~~ı 

i ~tilli i\liiclafaa V ~kftl•!li ~: 
Satmalma Komi1-1yonu ~~ 

tlanları ~~ 
~ . 

Bİl.11 
(500) tane buğu marpuçu u .. 

lığı ile yatağı satın alınmak ü.:e 
re açık eksiltmeye konulmuştur . 
Hepsinin tutan (830) liradır. 
Evsaf ve sartnameler parasız o· 
larak komisyonumuznan q]ma
caktn. 

İhalesi 4.Xl.935 pazarte:.ı gu 
nü saat 11 dedir. İlk teminat 62 
lira 25 kuruştur. Eksiltmeye gi· 

· recekler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde istenen 
belgelerile · ihale gün ve vaktin· 
de M:: M. V. Satm alma komis
yomına geleceklerdir. (3066) 

1-4764 

~ 

~ ~ .•• ·r ı I• al>rik<Jhu 1 nuı11 1 ~~ 

l\1iicliirliif:ii Satmalma ·l 
Komi~vonu ilanları ~: 

~ 

HADDELER lÇİN 14 KALEM 
MALZEME 

.l'ahmin edııen bedeli (150000) 
lira olan yukarda mikdarı ve 
cinsi yazılı malzeme Askeri fab
rikaıar Umum Müdiirliiğü satın 
alma komisyonunca 12/ 1. Kanunı 
935 tarihinde perşembe günü ca· 
at 15 de kapalı zarf ile ihale e-
dilecektir. Şartname (yedi) lira 
(50) kuruş mukabilinde komis· 
yondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (8750) lıra
yı havi teklif mektuplarını mez
kur günde saat 14 e kadar ko· 
misyona vermeleri vekendileri
nin de 2490 numaralı kanunun 
2. ve 3. maddelerindeki vesaikle 
mezkur gün ve saatte komisyona 
mürdcaatlan. (3138) 1-4850 

Satılık apartnnan 
Şehrin en mutena bir verin. 

de, senelik iradı 3000 lira olan 
4 katJı, altında arziyeyi havi be
ton vf": kargir bir apartıman ace
le ve ucuz olarak satılrktır. Gör
mek ve almak istiyenler Anka
ra Palas 254 numaraya müracaat 
edebilirler. 1-4903 

Y enişehi rde kiralık 
bahçeli ev 

Lozan meydanı ile Havuz ba
şı ı:ı.rasında çarşı yanında dört 
oda tam konfor. telefon : 2655 

1-4861 

Satılık Ev 
Yenişehirde İsmet Paşa cad

desinde Postane karşısında Lo
zan meydanına bitişik olan beş 
odalı evde Elektrik su ve hava 
gazı vardır. İfrazı kabil olan ar. 
sasile ve içindeki eşyasile satı· 
Irktır. Görmek istiyenlerin için
deki bekçiye pazarlık için de 
telefon 2471 Ekreme müracaat 
edilmesi. 1-4880 

MUALLİM ARANIYOR 

İyi türkçe bilen bir muallim 
bayan aranıyor. ULUS Z. Y. 
rumzuna bildirmeleri. 1-4911 

lmtıyaz sahibi ve Baş.mu 
harriti Falih Rıfkı ATAY 
Umıımi neşriyatı idare eden 

Vaır İşleri MUdilrU Naeuhl 
BAYDAR 

Çank1tı caddesi civarmt!a 

Utuı Ba:sımevind• basılmış· 
tll'. 

ULUS 

,_i_N_ŞAA_T __ SA_H_i_P_LF_R_i_NE: 

BİNANIZI MODERN VFSı\İ:fLE YAPILMIŞ VE 
EVSAFI EN İYİ ÇİMEN TO . İLE YAPTIRINIZ 

~"/ KARADA MUESSES 

Ki. RT P .. L Çimento Fabrikasının 

ç~1,~ ... d1~1 l\· alJ3r Bu Hst~sa•~r1 
. 

Haiz Oıan Rakipsiz Çimentoo.ur 
Fiatlarda yeni tenzilat 

Yüzde 7 ,5 raddesnde tasarruf 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara satınalma komisyonundan. 

Evsafına uygun olmak gereğile (20,384) çift kundura 14-11-935 
perşembe günü saat 14 de kapalı zarf ueulü ile Jandarma Genel 
Komutanlığı ku-rağmda satın ahnacaktrr. Kunduranın bir çifti için 
(500) kuruş değer biçilmiştir. $artnamesi (510) kuruş karşılığın. 
da her gün komisyondan alınabilir. İstekliler 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 üncü maddesinde yazılı belgeler ve (6346) liralık ilk temi
nat makbuzu veya banka mektubunu muhtevi me•ktuplarını kanu· 

• nun (33) cü maddesine uygun olmak üzere eksiltme günü saatın
dan bir saat önceye kadar komisyona vermiş olmaları. (3181) 

1-4904 

Ankara ilhaylı~ndan: 
Necati bey caddesinde hususi idareye ait çiftlik lokantası ola

rak kullanılan dükkanda yapılacak lağım inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Keşif bedeli 605 liradır. 
İhale 11-11-935 pazartesi günü saat 15 de vilayet daimi encil

meninde yapılacaktır. 
İsteklilerin ihale günü 45 lira 38 kuruşluk teminat makbuz ve. 

ya mektubile daimi encümene müracaatları şartnameyi görmek is· 
tiyenlerin hususi muhasebe direktörJüğünde görebilecekleri ilan 
olunur. (3185) 1-4905 ------
~ı oğla Vilayeti 

Nafıa baş direktörlüğünden: 

l{apalı zarf usulile eksiltme ilanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: 
Muğla Vilayetinde Köyceğiz • Fethiye yolunun Köyceğiz ile 

Dalaman köprüsü arasında ve 64+000 • 86+ 100 kilometrelerinde 
şose, kaldırım ve imalatı sınaiye inşaatı. Keşif bedeli 30631 lira 
ve 9 kuruştur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri şeraiti umumiyesi 
D - Tesviyei turabiye, şose ve kargir inşaata dair fenni §Mt. 

name 
E - Beton arme fenni ~rtnamesi 
F - Keşif HuUisası cetveli 
G - Proje 
İstiyenler bu şartnameleri v.e evrakı 153 kuru§ bedel mukabilin. 

de Muğla Nafıa Direktörlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 18-11-935 pazar günü saat 15 de Muğla Vilayeti 

makamında encümeni daimi tarafından yapılacaktır. 
4 - Ek~iltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için 2297 lira 33 kuruş muvakkat te. 

minat verecektir. Bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup gös. 
terme si lazımdır. 

1 - Ticaret Odasında kayıtlı bulunduğuna dair vesika 
2 - İsteklinin imalatı sınayiesi mevcut en az 10000 liralık şo

se yapmış ve iyi surette bitirmiş olduğunu gösterir resmi vesika 
göstermesi lazundrr. 

6 - Teklif mektupları yukarda üçüncü ma?d~~e yazılı saatten 
bir saat evveline kadar eksiltme komisyonu reıslıgıne makbuz mu· 
kabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü. 
hür mumu ile iyice kapa,.ılmış olması lazımdır. Postada olan ge-
cikmeler kabul edilmez. (3191) 1 "" ~ 

Gelibolu jandarma o_liulu koıuu
tanlığı sabn a~ma komisyonund.-. ?1 
Erzakm Mikdarı Tutarı Teminatı ihale G. Sa. Açık ve ı 
Cinsi kilo Li. Ku. Muvakkate tutarı kapalı zarf usuJi'-: 

Lira. kuruş } apılacağı 
Ekmek 215000 2096Z,50 1572 19 1-11-935 14 kapalı zarf 

1 - Okul erat ve hayvanatmın iaşesi için kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konulan ekmeğin cinsi mikdarr ve tahmin hedeli ve te • 
minatı muvakkate mikdan ihale günü ve saatı yuk1rda yazılıdır. 
Yalnız teklif mektupları saat 14 buçuğa kadar jandarma satrnalma 
komisyon başkanlığı tarafından kabul edilebiJir. 

2 - Eksiltme Gelibolu Belediye dairesinde vaprlacaktı<r. Ve 
şartnameler 11 sayılı jandarma Okul Komutanlığından parasız alı
nacaktır. 

3 - lstektiterin verecekleri teminatı muvakkate Maliye san· 
dık makbuzu ve hükümetçe muteber banka mektubu devlet ve ha. 
zine tahvilleri ve hükümetçe tayin edilmiş sair millt eshama ve 
tahvilJer "Borsa fiatından % 15 noksani1e kabul edilir. 

(3058 /6435) 1-4714 

ULUSAi BAYRAMDA 

TÜRKÜN 

En büyük kutlu ve mutlu gününde. 

Kavaklıdere şarabı 
içmekle 

ÖZEL BlR KIVANÇ VE S~VINÇ 

DUYULUR! 

Cenap Serçeşmebeyler 

Kavaklıdere türk şarap 
fabrikası 

Ank:ara 

-------------------- • • • • r p • ·- t - .~ - o 

APARTIMAN 
ARANIYOR 

Bir veya iki odalr banyo ile 
möbleli apartıman aranıyor. 

Ulus B. G. rumzuna bildirme-
leri. 1-4910 

Bir bayan iş arıyor 
Fransızca, rusca ve ermenice 

bilen bir bayan. otellerde veya 
sefaretlerde i~ arıyor. 

Hamamönü, Erzurum mahalle
si, Bakkal Halilin dükkanı ya-
"'"fır.1-, ~T -- • ... ~., ... :.n 

SİNEMALAR 2 1 . 

BU GUı'l lill GECE 

Myrna Loy ve Clark Gable'nin 
temsili müşterekleri 

GÖNÜL ACISI 
Umumi arzu üzerine her gün 4,45 

seanslarında KÜÇÜK ANNE 
gösterilecektir. 

Matineler saat 1 

ou ~vı-4 ıiU Gt.CE f KULÜP) 
Kate de Nagy ve Pierre Blanchar 

tarafından temsi! edilen 
ÇIN PRENSESi TÜRANDOT 

Umumi arzu Ü7.erine her giin 4 30 
ıeanshrn•da BULUNMAYAN 

ADAM gö&lerilC'!ceklir 
den itibaren LRşlar 
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Dünyayı Hayrete Düşüren Makina 

1931 Telelanken Radyosu 

TELEFUNKEN radyosunu en 

1 
1En müşkülpesent Radyo meraldıla

irım 1936 modeli TELEFUNl{EN 

radyosunu dinlemeğe davet t~diyo

ruz. Ahengi 0/0 100 muhafaza eden 

1bu Radyo sizi hayrete diişürecektir. ~ 
ı ı -•= ı m:rm..,mım•11:.-~~·-J 

Dinlediğiniz zaman siz de anlı

ı~vacak~ınız. 
.1 -

1936 
TELEFUNKEN 

KISA- ORTA - UZUN 
dalgalı bütün neşriyatı 

bütün ahengi ile pürüzsiİ2 
olarak zapteder. 

arsıulusal arttırma günü olan 31 Birinciteşrinde Ban
ka Şube ve Sandıklarında bir biriktirme hesabı açtırarak 
en aşağı 10 lira yatıranlar arasında 100 kişiye aşağıda ya
zılı ikramiyeleri verecektir: 

Birinciye lOO Lira 
İkinciye 80 ,, 
Üçüncüye 60 ,, 
Dördüncüye 40 ,, 
Beşinciye 20 ,, 
Altıncıdan ellinciye kadar 10 ., 
Elli birinciden yüzüncüye kadar 5 ., 
Kura Birincikinunun 7 sinde Ankarada Merkez bina-

sında çekilecektir. Kuraya girebilmek için para ya~ıran
tarm paralannı 7 birincikinuna kadar çekme.melen li-
mndır 1-4684 

Ankara valiliğinden · 
Umum Metruke 

Mahallesi Mevkii sokağı Cinsi No. No. Müştemilatı 
Boyacı Ali Şamlıoğlu Ev 15/ 5346 292 3 oda hela mutfak 

odunluk 
Yukarda yazılı evin icarı mu.kadde~a tali?ine ayd~ 15 li.ra be: 

delle ihale edilmiş ise de teabhıidatm ıfa edılememesınden ıhalesı 
feshedilerek yenidn açık artırmaya konulmuştur. İhal 5-11-935 sa· 
ıı günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin şeraiti öğrenmek ve 
pey stirmek üzere yevmi mezkfırda 7 lira 20 kuruşluk dipozito mak. 
buzile defterdarlıkta kurulan komisyona müracaatları ( 3079) 

1-4763 

_ .. 
Ankara Orman Fidanlığı 

Direkt(irlİİr,öiinden : 
Ankara Orman teşcir sahasından Marmara seri için 30 ve Or

man fidanlığı dairesi için 2 ki ~eman 32 ton yerli temiz kok kö. 
mürü bedeli ihale beş gün zarfında Marmara ve fidanlıkta teslim 
eeilmek üzere 23 T. ever 935 den 6 Teşrinisani 935 ft kadar ıs gün 
müddetle açık milnakasaya konulmuştur. 

Ta1ip olanların şerait mümı~asayı anlamak üzere orman fidan. 
Irk müdüriyetine ve ihale iÜJ'lU olan ft tt:şrinisani 935 çarşamba gü
nü saat 15 de % 7,5 teminat akçesile viliyet muhasebe müdüriye-
tinde bulunmalan. (3129) 1-4813 

Yüksek ziraat mektebinden: 
Haftada 3 domw: vermek prtiyle U domuz pazarblda aatıla. 

caktır. lateıklilerin 1-11-93.5 tarihinde eski Ziraat mektebine gelme. 
teri. (3176) 1-4878 

SiYAH GöZLER 
Simon - Simon, Harry Baur 

'mmmm~.,~~~~sm111maımwas~:sgm~m•z=ıaJD11••••:11 

Afyon Vilayet nden: 
ı - Sandıklı ilçesinde yapıl~cak 13513 lira keşif bedelli ilk okul 

inşaatı kapalı zarf usuliyle eksıltmeye konuldu. 
2 - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır : Eksiltme şartna

mesi, mukavelename, fenni ~rtname, keşif cetveli, plan, istiyenler 
bu kağıdları Afyon kültür d~re~törlüğünde görebilirler. 

3 - Eksiltme 1 teşrinisanı 935 gününe rastlayan cuma günü sa.. 
at 16 da daimi encümende yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1013 liralık teminat 
vermesi bundan başka aşağıda yazılı vesikaları haiz olup göstrr • 
mesi lazımdır. Bu gibi işleri gördüğüne dair fenni ehliyet vesi· 
kası, ticaret odasına kayıtlı olduğuna dair •eaika. 

S - Teklif mektupları yukarda 3 tindi maddede yazılı uattan 
bir saat eveline kadar getirilerek daimi encümen başkanlığına mak. 
buz mukabilinde verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların 
nihayet 3 üncü mac!ldede yazılı nate kadar gelmiı olmam ve dı' zar· 
fm mühür mumu ile eyice kapatılmış olması lhımdrr. Postada ola· 
cak gecikmeler kabul edil~z. (6699) l--.ıf.876 

Ankara tlb,ybğından: 
ı - İlimiz çiftçilerine dağıtılmak ilzere satın alınacak 168 ta

ne sap arabasmrn 4·11-935 pazartesi gtlnü saat 15 de kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Arabaların tutarı tanesi 73 liradan 12264 liradır. 
3 _ Şartname ve nümunesi Ankara tarım direktörlüğünde gö. 

rülebiJir. 
4 - İsteklilerin arabaların % 7,5 tuta rı olan banka mektubu 

veya hususi muhasebe. direıc;ö~lüğU veznesine yatırılmış makbu
zu ve teklif mektuplarıyle bırlıtte eksiltme günü saat 14 de İl· 
i>ayhk daimi encümene vermeleri. (3077) 1-4811 

il 

\ 

Bankalar cadd,,..::;indt 

B O U R L A Biraderler 
müessesesini ziyaret ede· 
rek 1936 Modeli TELE
FUNKEN radyolarını 

dinleyiniz. 

Mülga Aksaray vilayeti mefsuh Giftçi 

Kardeşler kooperatif şirke ti tasfiye 

heyetinden: 
Hali tasfiyede Çiftçi Kardq ler Kooperatif şirke

tinin kati biLinoçso : 
Aktif inamı 
Lira Ku. 

23406 00 Ziraat babu buebı 
1647 50 Esham ve talwillt 
9347 37 Gayri menkul ma:llsaı 

U3 10 Demir bat ve mefruaat 
2099 53 Eşhas zimemi 

23739 79 Borçla senetler 
8131 38 Alitı ziraiye 

Pasif lı:.umı 
Lira Ku. 
68524 ti/ Sennaye 

68524 67 Yekfuı.... 68524 67 

Aksaray. Aupsun ve Koçhisar kazaları, köyleri ıaJısiyeti mane
viyelerile Aksaray idarei hususiye ve belediyesinin ortak bulun
dukları Çiftçi kardeşler kooperatif şirketinin heyeti umumiyesi kati 
tasfiye için 11.10.1935 tarihinde Aksaray merkezinde toplanarak 
tasfiye memurlan tarafmdan tamim kılman yukarda yazılı kati ve 
nihai bilinçoyu tetkik ve kabul eylediği ticaret kanunu hükümle-
rine tevfikan ilin olunur. 1--4805 

Jandarma genel komutanlığı 
Ankara sabn alma komisyo. 
nundan: 

ı : Enaf ve öıneğine uygun (lSOOJ tane portatif çadrr Anka
ra Jandarma gen~~ ~omutanhğı kurağtncia satm alma komiıyonun• 
da ~11-935 ııaJı gunü saat 15 de kapalı -zuf eksiltmesiyle satın alı· 
nacaktır. 

2: Bu portatif çadır için ((618) kurU§ fiyat tahmin editmi 
ilk teminatı (695) lira (33) lturuıtan ibaret bulunmoştur ' ve 

3: Şartname parHuı olarak komisyondan alabilir • 
4: 5:ksiltmeye girecekler kanun ve prtnamede ~uılı a,eı,e " 

tlk temımt a:nclık mUbmu veya banka mebııl>a içiads lnllanacalr 
teıkHf mektuplarını eksiltmeye Ta1rtinden bir mat -' '---• 

. 1 1 ~·~· ...uııyo. na vemuş oma an. (3021) 1-4723 

Kuruluş 

1 8 9 ı 
U Y A N 1 ~ Serveti fünu" 

"( yerine çıkar 
44 senedir durmadan çrkniakta olan bu haftalık 

"esimli gazetenin Ankara'da satış yed A K B A K ı 
tapevidir Senelik ~hone 10 lira Sayısı 20 kuruş. 

-~·~-.-·~~~ ~ ·~ iY.i - . . · --~- ;..., ,. 
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PAVILLON 

HER (;ECE 

saat bire kadar açıktır. 

Sinemadan sona : Yemek • Dans .. 

ORKESTRE. 

'"fhe six Fanny Fellovvs 

DANSLI GALA DiNEIERt 

Cumaretsi ve ~' .. ~""'mba 

ucus z.9 fi.~TEŞKlN I9;st,, ~AL( 

. 

P NKARA PALAS 

3 ilonciteşrin pazar •• • ounu o 

açılacak • • 
mevsımın 

D A N S Jj 1 C A Y L A R 1 N D A 
..> 

The six Fannv J~ellovvs ,.., 

ORKESTRESiNi 

sayın Anl. ,ra halkına takdim edeı 

, 


