
29 ILKTEŞRIN 1936 PERŞEi\IIlE 

1 Bugün gazel em iz 24 i sayfadır 
ON YEDİNCİ YIL NO: 5481 ADIMIZ, ANDIMIZDIR HER YERDE 5 KU.!tUŞ 

•• •• 
BUYUK A·MIM 

------------------------------------------<IF~~~------------------------------------------

Eşsiz inkilabımızın ölçüsüz büyüklüğünü 
bütün milletce kutladığımız gün 

lçerde sükôn ve dışarıda sulh ile garb 3.leminin kuvvetli ve medeni bir unsuru 
olduğunu her eseriyle isbat eden Atatürk Tiirkiyesi Cumuriyetin onüçüncii 

yıldön ümünü bugün haklı bir gurur ve sevin~le kutlayor 

Rllşbethe 

Oı OÖRDUNCV l'IL 
Falih Rıfkı ATAY 

Bugün Cumuriyet on dört y~t· 
na basıyor. 

1918 de osmanlı İmparatorluğu
nun, Meri~'ten Kafkas hududlarma 
kadar devam eden türk parçasının 
talii, bir ~ u a m m a idi. 1920 za. 
feri türk milletinin eşsiz liderine bu 
muammayı çözmek fırsatım vermiş· 
tir. 1936 da ise, Türkiye davasının 
halledilmemiş olduğunu hiç kimse 
iddia edemez. 

Karadeniz'in Rusya ucundan 
Bulgaristan kıyılanna, Akdeniz'in 
Suriye smmndan yunan sahillerine 
doğru, iki kıtayı birleştiren küçük 
Asya, tam bir vatan bütünliiğü ve 
millet birliği arzetmektedir. Kara ve 
demiryollan ile, sayısız kültür cihaz· 
ları ile, fabrikalarla, bütün milli mü· 
esseseleri ıslah eden inkılabları ile, 
içerde sükun ve dışarda sulh ile, siy 
ve otorite ile, bu memleket, garb 
aleminin kuvvetli ve medeni bir un
suru olarak teşkilatlanmıştır. 

Zafer iyi kullanılmıştır: zafer, 
bir savaşın sonu dei!il, nesillerce SÜ· 

recek büyük savaslann başlangıcı 
olmuştur. Atatürk, bir şahsa haya • 
bn bütün ikballerini bahşeden ve bir 
ismi tarihte ebedilestirmeğe kafi ge· 
len zaferin şanını, itibarını, maddi 
manevi bütün kazançlarını, milli 
inşa'ya vakfetmiştir. 

Cumuriyetin henüz başaraı.ağı 
işlerin sayısızlığı, başarılmış ofanla· 
rmm değeri üzerinde ancak uıüsbet 
bir tesir yapabilir: çünkü yapılmıt 
olanlar 13 yıl önce imkansız zanno • 
lunanlardrr. Y aoılacak olanların ise 
mümkün olmadığını söyleyen kal • 
mamıstır. İmparatorluk asırlar kayb
etti. Bir inkılabın sayi, z a m a n 
amili ile ancak bizim yaptığımız ka· 
'dar mücadele edebilir. 

13 yıllık eserden hiç kimseye borç· 
lu değiliz. Alacaklı olan, yalnız en 
ağır fedakarlığı tereddüdsüz kabul 
eden halk ile, bu halkın saadetine ça· 
hşmağı kendisi için vazife ve zevk 
edinen reisimiz ve onun fikir ve ha
reket arkadaşlarıdır. 

Sayi ve sulhu sevenler, 29 T eş
rin bayramını, bizimle beraber kut· 
lamaktadırlar. Eğer Türkiye kendi 
sayi ile kendi meselesini halletme.. 
seydi, sulh, Yakın Şark' ta istikrar 
bulmazdı. 

Bugiin, Hiiyük Millet .l\fec• 

Ji~iıule yapılacak, bayram 
nıunyt·desinin saati öğleden 

~ önel' l J o]arak dt~iştirilnıiş .. 

~ tir. 

.. 
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Cumuriyetçilik 
riyetin _,. yıldönümünde 

Dün, öğleyin başlıyan bayram hiç azalmıyan 
devam etti 

bir On üçüncü cumuriyet yılım, 

dünyadaki en genç cumuriyetçi 
milletlerden birisi olarak kutla
maktayız. Bazı başka rejimler, 
başarılarmm hesabmı kendilerine 
mahsus bir takvime göre tesbit e
diyorlar. Biz böyle bir şey yapma
dık. Aksine, dünyaya aykırı duran 
bir takvimi atıp dünyanrn kullan
dığı takvimi almakla, kendimizi 
insanlrğm içinde bir varlık, başa
rılarımızı da insanlık adına ve he
sabına elde edilmiş kazançlar say
dığımızı bir de bu türlü ortaya 
koymuş olduk .. 

Dünyadaki en genç cumuriyet
çi milletlerden birisi, türk milleti
dir. Dünyayı karanlrk bir mzıhala
zakfırlrk dalgası tehdid ederken ve 
dünkü cumuriyetlerin yerinde bu
gün kırallıklar yükselmekte iken, 
bu nokta üzerinde durmanm bü
yük bir ehrmiyeti vardır. 

Evet, türk milJeti ,cumuriyetçi 
bir millettir ve cumuriyetinin bu
gün on üçüncü yılrnr kutlamakta
dır. Şu var ki, Türkiye. cumuriyet 
rejimine, başka milletlerin gectik
leri gibi gecmemiştir. Türk cunm
riyetinin ilam, gayet hususi ~art
lar içinde cereyan etmiştir. Bunla
rı burada uzun uzadrya anlatacak 
'değiliz. Yalnrz, bizim cumuriyeti
lmizi diğer bazı yeni cıımurivetl1>r
'den ayıran bir vasim üzerinde dur
mak isteriz. 

Rejimlerin teknik farklarını 
''hukuku esasiye kitabları,. anla
'tır. Fakat rejimlerin bir milJet i
çin ifade eyledikleri moral değeri, 
ancak ''tarih,, tevsik eder. Elbise
nin bile hazırı, makbul ve rahat 
'değildir. Rejim ise, bir millet i-

> çin, tarih içindeki yürüyüşünün 
tabii ve organik bir istihalesi ol
malrdır. Bundan başka, bir rejim, 
her defasında bir "doğum,, a de
lalet etmekle beraber bu "dojfum 
vakası,, kimi milletlerin tarihin
de şerefli bir yükselişe, kimi mil
letlerinkinde acı ve acıklı bir hfı
'disenin hatırasma bağlı kalrr. Ba
zı milletlerin hayatında da "yeni 
rejim,, sadece politika kavgalarr
nm ~u yahud bu taraf lehine bir 
nihavete ermesine delalet eder. 

kizde "cumuriyet,, milletin 
tarihinde görülen bir inhilalin ha
tırasını değil, .bir inhilal hadisesi
nin ve inhilal havasının bunların 
'mesulü olan sultanlık rejimi ile 
birlikte tasfiyeleri ile bunların ye
rine ~ephelerde muzaffer olmuş 
ve mılletlerarası müzakerelerde 
milJetin iradesini hakim kılmıs 

Cumuriyet Bayramı 
Günlerindeki Radyo 
Neşriyat programı 

J\.nkara ve İstanbul Radyolan 
birlikte çalıf{lcaktı.r. 

29 TeJrinievvel 1936 Per§embe : 
Saat 
13.30 - ) Kamutaydan neşriyat. 

) Geçid resmi alanından 
neşriyat. 

19.00 - 19.05 İstiklal Marşı. 
19.05 - 19.25 Dış siyasamız hakkında 

Hariciye Vekaleti Genel 
Sekreteri Numan Mene
mencioğlunun konferansı 

19.25 - 20.30 Müzik. 
20.30 Bayram toplanrının itam 

neşriyatı. 

20.35 - 21.30 Müzik. 
22.30-22.35 Onuncu Yıl Marşı. 
22.35 - 22.55 Bayındırlık işleri hak· 

kında devlet demiryolla· 
rı umum müdürü Ali Rı
za Eren'in konferansı, 

22.55 - 24.00 Müzik. 

30 Teşrinievvel 1936 Cuma : 
Saat 
12.00 - 12.05 İstiklal Marşı. 

12.05 - 12.25 Ekonomi işleri hakkın

da İktisat Vekaleti baş· 
müşaviri Sami İşbay'ın 

konferansı. 

12.25-14.00 Müzik. 
19.00- 19.05 İstiklal Marşı. 
19.05 - 19.25 Kültür işleri hakkında 

Talim ve terbiye dairesi 
reisi İhsan'm konferansı. 

19.25 - 22.00 Müzik. 

ihtilalci ve kurtuluşçu kuvvetle
rin ananesini yaşatan bir rejim o
larak doğmuştur. canlılıkla sabaha kadar 

Bizde ''cumuriyet,, miilet için, 
içeriye ve dışarıya doğru yapılan 
hak mücadelesinin bir zaferi; 
memleket için, bütün ba~arıları
mı:zr mümkün kılan bir kuvvet ve 
ada.Jet kaynağı; tiirk tarihi için 
de, kaydettiği büyük ve şerefli 
devrelerden bir tanesi ve en yeni
sidir. 

Bu itibarla, dünyayı tel1did e
den ve bazı cumuriyetleri ve de
mokrasileri devirmeğe muvaf lak 
olan karanlık muhafaza karlık ve 
reaksiyon dalgası, bizim "cumuri
yet., imiıc dokunamaz. 

Onun bu on üçüncü yıldöııi1-
münde göı 'erz ve kulakları Tôrki
yede olan dost dü~man her insa 
nrn, "türk cvmu. iyeti,, nın :sa~?
Jamlrğım ,.e d ·11ıiğini görüp ı it
memesine imkan yoktur. Türki ye 
ne şekle biirünürse bürünsün "ir
tica,, ı, hududlarmm içine sokma
yan nadir memleketlerden biridir. 
On üçüncü yıl dönümünün en gü
zel taralr ve en büyük başarısı, 
bizce budur. 

Burhan BELGE 

Cumuriyetimizin 13 üncü yıldönümü 
bayramı dün on ikiden itibaren bütün 
yurdda başlamış bulutımaktadır. Daha 
bir kaç gündenbcri bu büyük günlerin 
arifesini yaşayan Ankara her zamankin
den daha canh ve hareketli bir şehir ol
du. Daha doğrusu canlılık, hareket ve 
mana arttı. Şehir baştan başa, kırmızı -
beyaz türk bayrağının gölgesinde gönül 
açan bir manzara aldı. Sokaklar insan 
almıyor .... Köylü, ~ehirli, erkek, kadın, 
küçük büyük, ankaralr, taşralı, herkes 
hakiki bayramının sevincini karşısında
kine duyurmak için dışarı çıkmış .. Halk 
kürsüleri 14 de faaliyete başladı. Halke
vi önündeki kürsü:ie kız lisesi müdürü 
Sami, kız lisesi t alebesinden Lamia Re
şid, öğretmen !?nver Behnan, öğretmen 
Aziz söy!.;v ver:liler ve şiirlerini okudu
lar. Ulus meydanımhki kiirsüde : ık ön
ce Kamuran Bc.zkır heyecan ve sami
miyetle büyük güniin manasını anla~t:. 
Onu, coskun ifadeleriyle Dr. Fa~ıl Ber
ki, köylü H~"an, maliye memuru ihsan 
ve ti ·nret lisesi son sınf talebelerinden 
bir f"'enç ta· ·ib e{ti. 

Halle, kürsülerin öntinde kökleşen cu-

Cum r Başca mız 

Tarafından Kamutayda yapılacal~ 
kabul töreni programı 

olan 

Cumuriyet Bayramı münasebetiyle 
ilkteşrin 29 uncu perşembe günü Kamu
tayda Cumur Başkanı tarafından yapı
lacak olan kabul törenine aid progra
mı neşrediyoruz : 

Kabul töreninde bulunacak zatlar, 
kendilerine sunulan davet kartlarını, 

sorgu halinde, Kamutay kapısındaki iş
yarlara göstermek: suretiyle Kamutay 
kurağma gireceklerdir. İlkteşrin 29 un
cu perşembe günü saat sekizden itiba
ren Kamutay kurağına ve bahçesine Ka
mutay üyeleri, hükümet erkanı ve rica
li ve vazife almış olan Kamutay ve pro
tokol işyar ve müstahdemlerinden ba_şka 
kimse giremiyecektir. 

Kamutay kurağında yabancı devlet
ler büyük elçi ve elçileriyle işgüderleri 
ve bunların refakatinde bulunan yönet
ger; kara, deniz ve ha va ataşeleri; sek
reterler (İdare heyeti odasında) ; Ge
nel kurmay ba~karu (baş bakanlık oda
sında); genel kurmay ile &Ü bakanlığı 
başmanları (dinlenme odasında); yargu
tay, danıştay, sagışkur ve bakanlıklar 
başmanları ile Ankara ili ve urayı baş
manları; Cumuriyet Halk Partisi ba~
manları, hükümetçe tanınmış sosyete ve 
finansal kurumlar delegeleri Kamutayın 
(genel toplantı salonunda) kendilerine 
ayrılan yerlerde toplanarak kabul töre
ninin başlamasını bekliyeceklerdir. Bu 
yerleri davetlilere göstermek üzere özel 
işyarlar ayrılmıştır. Kabul töreninin baş
lamasından evvel ve bilhassa Cumur baş
kanının Kamutay kurağını şereflendir
dikleri sırada koridorlarda Kamutay Ü· 

yeleri ile vazifede olan protokol işyar
larından başka kimse bulunmayacaktır. 
Kabul töreninden çıkan ve geçid alayı
na davetli bulunan zatlar ellerindeki da
vetiyelerde yazılı tribünlerde yer 
almak üzere hemen geçid alayının yapı
lacağı stadyoma gideceklerdir. Kabul 
töreninden evvel veya sonra gazete ay
tar ve fotoğrafcıları ve sinemacılar Ka
mutay kurağı avlusunda bulunacaklar
dır. Bunlara basım genel direktörlüğü ta
rafından hazırlanacak isim ve hüviyet lis
tesine göre Ankara güvenlik direktörlü
ğü tarafından birer vesika verilecektir. 

Kabul törenine dav;tli bulunan sücl 
ve sivil başmanlar saat 11 de ve kordip
lomatik üyeleri saat 11.30 da kendileri 
için hazırlanmış olan ve yukarda yazılı 
bulunan yerlerde toplanmış olacaklardır. 

Kamutay avlusunda yer almış olan 
silel kıta selam resmini ifa edecek ve mü
zika erkinlik marşım çalarken Kamuta
yın bayrak gönderine Cumur başkanının 
özel bayrakları çekilecektir. 

Cumur başkanı Kamutay kurağı ka
pısmda Kamutay başkanı, Başbakan, 

Bakanlar, Genel kurmay başkanı, Ka
mutay başkanlık <3ivaru, C. H. P. genel 
sekreteri, Ankara ilbayı ve şarbayı, mev-

ki komutanı, Merkez ~omııtanr., Sak
m:ın alay komutam, Ankara güvenlik di
rektörü ve protokol ~efi tarafından kar
şılanacaklardır. 

Tören başlayınca Kamutay başkanı 
ile bci~bakan, bakanlar kurulu üyeleri; 
toplu olarak Kamutay üyeleri ve genel 
se!-reteri; başta genel kurmay başkanı 
olduğu halde Türkiye cumuriyetinin ka
ra, deniz ve hava kuvvetleri başmanları 
toplu olarak ve daha sonra yargutay baş
kanı ile genel savamanr ve daire başkan
ları ve üyeleri, baş yardımcılar ve yar-
dımcıları; danıştay başkanı ile 
daire başkanları, üyeleri, baş 

yardımcı ve yardımcılar; sa-
ğışkur başkanı ile daire başkanla -
rı ve genel savamanı üyele -
ri, genel sekreteri ve baş müra
kibleri keza toplu olarak ve bunla· 
rın arkasından sıra ile baş bakanlık, tü
ze bakanlığı, iç bakanhğr, dış bakanlığı, 
finans bakanlığı, kültür bakanlığı, ba
yndırlık bakanlığı, ekonomi bakanlığı, 

sıhat ve sosyal yardım bakanlığı, güm
rük ve tekitler bakanlığı, tarım bakanlı
ğı başmanlan ve bu bakanlıklara bağlı 
müstakil genel direktör ve direktörler, 
Ankara ilbayı, ilbayhk başmanları ve il
baylık kurulu üyeleri, Ankara urayı baş
manları ve uray kurulu üyeleri, Cumu
riyct Halk Partisi başmanları, Kızılay, 
Çocuk kurumu ve hava kurumu bat
manları, bankalar genel direktörleri ve 
delegeleri, Ankara barosu ve Ankara te
cim odası tarafından seçilmiş delegeler 
ve hükümetce tanınmış sosyete ve ku
rulların delegeleri tebrik ve tazim için 
Cumur başkanının yüksek katlarına da
hil olurlar. En sonra Cumur başkanlığı 
başmanlan tebriklerini sunarlar. 

Süel ve sivil başmanlar kabul töre
nin de haiz bulundukları rütbe ve barem 
derecelerine göre sıra alırlar. 

Bu törenden sonra Cumur başkanı 
kıdem sırası ile yabancı devletlerin bü
yük ve orta elçilerini ve bunların refa
katlarında bulunan yönetger; kara, de
niz, bava ve tecim ataşeleri ve sekreter
lerle resen veya muvakkaten vazife gö
ren işgüdcrleri ve onların arkasından da 
ulusal bayram münasebetiyle Ankara'ya 
gelmiş olan misafir resmi yabancı he
yetleri kabul buyurdukün sonra geçid 
alayını açmak üzere atayın yapılacağı 

yerdeki tribünlerini şereflendirirler ve 
geçidin başlamasını emir buyururlar. 

Cumur başkanı geçid alayı mahallini 

şereflendirdikleri sırada Kamutaya azi
metlerinde yapılan merasim aynen icra 

edilecektir. 
Cumur başkam tribünlerinden ayrıl

madan evvel geçid alayına davetli bulu

nan zatlar yerlerinden aynlmıyacaklar

rur. 

muriyetimizin ve inkı,abımızın canlı bi
rer abidesi gibi yükseliyor, hatiblerin 
sözleriyle coşuyor, onları durmadan al
kışlıyordu. 

Saat on beşte bütün izciler halkevi ö
nüne toplanmışlardı. İzciler burada, 
halk kürsüsündeki söylevleri dinledik
ten sonra Samanpazan yoluyla Ulus 
meydanına geldiler. Anıtın çevresinde 

yer aldılar, bomlar çaıarak anttı sela 
!adılar. Bundan sonra bandonun iştir 
kiyle istiklal marşı, onuncu yıl ma 
söylendi. Anıtın önüne çelenkler ko 
du. 

Ankara maarif müdürü B. Rahmi 
dinel, Ankara lisesi izcilerinden Metini 
Kızılcahamam köylülerinden Bahri, Arw' 

(Sonu 6. rnci sayfada) 

Kömür hattı; bugün Çatal· 
-agzına girmiş bulunuyor 

Plümür · Naziıniye 
Bugün, kömür yolu adını alan Fil

yos - Irmak hattı, çatal ağzına varmış, 
yani kömür havzasına girmi bulunmak-
U~~ • 

Ekonomik kalkınmamızdaki büyük 
değeri olan bu hattın kömür havzasına 
girmiş bulunması, cumuriyetin 14 Ün· 
cü yılına girerken demir yolculuğumu· 
zun bir zaferi olmuştur. Geri kalan 15 
kilometrelik parçanın yapılmasiyle, kö
mür hattı bitmiş ve Zonguldak da de
miryolu şebekemize bağlanmış olacaktır. 

Altes Sah Mahmud • 

Han 
Topraklarımızdan ayrı-

lırken muhabbet ve te
şekkür !erini bildirdi 
Ankara, 28 (A.A.) -
Afgan harbiye veziri altes şah Mah

mud han memleketimiz topraklarını ter
kederken general Kazını Özalp'a Nusay
binden şu telgrafı göndermiştir : -

"Türkiye cumuriyeti topraklarından 
ayrılırken sevgili memleketinizde bu
lunduğum müddetçe hakkımda gösteri
len kardeşte muhabbetten ve çok sami
mi hüsnü kabulden dolayı çok memnun 
ve müteşekkir olarak zatı devletlerine 
ve bütün türk ricaline candan muhabbet
lerimi arzeder ve kardeş millet ve mem
leketin ve çok muhterem büyük reisi
nin refah ve saadeti hakkındaki en har 
ve samimi temennilerimi bu vesile ile 
bir daha tekrar eylerim,, 

Romanyadan geler 
göçmenler 

İzmir, 28 (A.A.) - Hisar vapuru 

ile Romanyadan 1543 göçmen gelmi~tir. 

Urla tahaffuzhanesinde sağlık muaye

neleri yapıldıktan sonra Çeşme, Dikili 

ve Kemalpaşa kazalarına gönderilip 
iskan ettirileceklerdir. 

Di~iiniişler 

telgraf hattı açıldı 
Filyos • Zonguldak kısmı demiryoı. 

larımızın en arızalı kısımlarından biri

dir. Ve 15 kilometrelik kısmın inşaatifl' 

5 milyon liraya yakın para sarfedilecek· 

tir. 

Bugün aynı zamanda şark vilayetlerirnlı 
zin esaslı bir ihtiyacını karşılayıcı mahi• 

yette olan Plümür - Nazimiye arasında 

telgraf hattı ikmal edilmiş bulunmakta· 

dır. 

Fenerhahçe .geliyor 
İstanbul, 2Ş (A.A.) - Fenerba~6 

takımr, cumartesi ve pazar günleri Çan• 
kaya ve Ankara Gücü ile iki maç yap" 
mak üzere bugün Anka!aya hareket et" 
mişlerdir. 

DlL KÖŞESİ 

"Trabzonda ötedenberi yakılmakta 

olan fındık kabuğu kışın iltifat göste• 
rilen en iyi bir mahrukattır.'' 

"Mahrukat" gibi cemi şeklinde <>" 

lan bir ismi "bir" sıiatiyle vasrllandır" 
mak tabiidir ki doğru değil. Sonra btJ 
cümlede "en'' edatının lüzumsuz oldll" 
ğuna dikkat ediniz. Çünkü "en iyi ya• 
kacak'' denilir ama "en iyi bir yakacak'' 
denilemez. Bu ''en iyi'' tabirinin, "iyi'' 
yerinde gelişi güzel kulJanrlması çok 
rastlanan bir hatadır. 

*** 
"Gayri muntazar ihtilatlara, hadise• 

tere meydan vermemek için Misakı mil• 
li hududu dahilindeki türk hukukunutı 
istihsaline müntehi teşebbüsatı diplo• 
matikiyenin.!' 

Şu ''teşebbüsstz diplomatikiye'' şah• 
eserine ne buyurursunuz? 

*** 
"Kendilerini gariki yesü elem edetı 

üfulü nabehengftmı ... " 
Dil üzerinde çalışmalar bir yandan 

bütün hıziyle yürüye dursun, bir yan• 
dan da kulakları bütün yenilik haber• 
/erine tıkalı olanlar b§Ja "edebiyatı ce• 
dide" diliyle konuşmakta devam edi " 
yor/ar. 

Yıl dönümü 
Yıldönümlerinin en 

büyüğü! 

Hayata yenidn do~ l• 

şumuzun, yoktan var olu
şumuzun scmbot:i O•d·l 

günün yıldönümli 1 
Gerçi kurtuluşumu • 

zun tarihi on yıl öncenin 
29 ilkteşriniyle başlamış 
değildir. Ancak, bu kuı · 
tutuşun ifadesi olan ın 
krlabın en kökten hadi· 
sesi o gün vukua geldi. 

Onun içindir ki tari
himizin büyük dönüm 
noktasına bir başlangıç 
ararken bu en karaktc • 
ristik ~nü seçmekten 
daha doğru bir hareket 
tasavvur olunamazdı. 

Her yıl bugün, asır • 
larca müddet tersiııe ak· 
mış olan türk mukadde· 
rat nehrinin, cereyanı 
Ulu Şefin eliyle yeniden 
ileriye çevrileli beri, kat• 
etmiş olduğumuz meı.a • 
fenin milletçe bir hesa· 
bmı çıkarınrz, ve her yıl 
bugün, yılların çerçev._, 

sine sığmış olan asırlık 
başarıların büyüklüğün· 
den göğsümüz kabarır. 

Hangi milletin tari
hinde, sorarım, hangi gün 
bu kadar ehemiyet, bu 
kadar azamet ve bu kadar 
şümul taşır. Tarihin han
gi günü, bir millet için 
bu kadar kudsileşmiş, bü· 
tün varlı ğının sembolü 
haline gelmşitir? 

Muharremin onuncu 
giinü dini bir tarikatin 
mensııpları, kökü 1300 yıl 
önceye giden bir acıklı 
hadiseyi düşünür, yas tu
tar, döğünürler. 

Biz de, 29 ilktcşrin 

günü, hafızamızın göz -
lerini, yakın, çok yakın 
zamanların büyük ıztı

rablarına, korkunç acı ve 
ümdisizlik yıllarına çe • 
viriyoruz. Yas tutup dö· 
vünmek için değil; ha • 
yır, saadetimizin büyük
lüğünü, ileriye doğru 

hamlemizin heybetini ve 

ümidlerimizin hudud • 
suzluğunu görerek se· 
vinınek, bayram etmek 
için. 

Ufukları tehlike bu .. 
lutlariyle kaplı, istikbal· 
lerinin karanlığına baka
rak endişelenen ve umud 
suztanan bir dünya orta• 
sında, kuvvetinin ve iç 
birligınin emniyeti için· 
de, daha mesud ve daha 
büyük günlere doğru yü· 
rümek bahtiyarlığına erİŞ> 
miş bir millet oTarak, bu 
bayram gününü biz, iki 
kat bir sevinçle kutluyo4 

ruz. 
Ve saadetimizin bü .. 

tünlüğüne en küçük bili 
şüphe, en küçük bir göl .. 
ge bile karışmıyor. 

Ardımızda bıraktığı .. 
mız on üç yıl, gelecek 
yıllarımızın ne büyük va 
idlerle yüklü olduğunıı 
bize anlatan en kuvvetH 
delildir. 

YAŞAR NABİ 



Dost ve müttefikimiz Y ugoslavyanın de· 
ğerli Başbakanı ekselans Stoyadinoviç, 
dündenberi Ankaranın aziz misafiridir 
istasyonda 

serefine 
samimi tezahürlerle karsılanan ekselans , 

, Başbakanımız bir akşam ziyafeti verdi 
~~~~~~vvvv 

~ '' biitiin tiirl• nıilletillin lıissiyotma terdimarı olcır<ıl; size memleketimize lıoş geldiniz dc-
melilc lıassat<ın bahtiyarlık hisse ınıelac.rim. Memlf'hetlerimizin m iişterel.- bir ide<ıl lwrşr.'1ında itti
lwdı. 11e mulıteşem bir siyasi lm şarı teşl•il etmcl&tedir ... ,, 

" ... siyasetimizi sajil<ım sureti e bağladığımız kollelıtif emııi)·ct • lıer şeye rcı~men ve lıfilii. mil
letlerin nulişelerirıe lwrş~ miimk iirı tel.· çare ve dalw i)·i bir diin)"<f kurulması luı#-·kıncfold nılLkul 
iimi<llcrin iizerirw ibti1w cttfreb ilecek tek wısur olar<ll.· kalmakta dır .... , 

(lsmet lnönı1nün dünkü nutkundan) 

misafirimi.z, verdikleri cevabta, müttefik türk Aziz 
m.illeti.ne karsı , 

le yugoslav 
aynı lıisleri duyduklarını temin. etmek

ulusunun hislerini anlattığını söyledi 
Dost ve müttefik Yugoslavya başve

kili ve hariciye nazırı ekselans Stoyadi

noviç ve bayanı ve refakatlerinde baş 

vekalet, hariciye hususi kalem direk
törleri bulunduğu halde dün sabah sa-

latınr müteakib ikametlerine tahsis e
dılmiş olan Ankara Palasta bir mi.iddet 
istirahat etmiş ve sonra refakatinde Yu· 

goslavya elçisi olduğu halde biribirini 
müteakib dış işleri bakanı Tevfik Rü~-

Muhterem mi~firlerimiz öglc ye
meğinde Yugo~lavya elçiliğinde elçi 
Plazoroviç tarafından veriien husuı>i 

bir ziyafette bulunmuşlardır. Bu ziya
fette ekselans Stoyadinoviç ve refikası 
ile Beigrad elçimiz B. Haydar Aktay 

.. ve Avala ajansı direktörü B. Petroviç 

• 

bulunmuştur. (A.A.) 

*"'. 
Yugo:;lavya başvekili ekselans Sto-

yadinoviç ve bayanı şerefine dün ak· 
şam başvekil İsmet İnönü ile refikala· 
rı tarafrndan Ankara Palasta bir akşam 
ziyafeti veıilmiştir. 

Btı.'f vt•kilinıi::.irı 11 ııtlm 
Başvekil İsmet İnönü ziyafette a

şağıdaki nutku irad etmiştir : 
"- Tlirkiye, Yugoslavya k .. lblerini 

birleştirnıcğc, ekselansınızın Ankarayı 

ziyaretini a) nı hızla tesid için, bugün 
yeni bir frrsat bulmaktadır. Bütün türk 
milletinin hi<siyatına terceman olarak 
size memlek1:timize hoşgeldiniz demek-

Aziz misafirimizin kat§ılanmasınd9n bu göriiniiş le bahtiyarlık hissetmekteyim. 

at on buı:ukta hususi bir trenle ychrimi· 
ı:e gelmişlerdir. 

Yugoslavya ve türk bayraklariyle 

~slenmiş bulunan istasyonda muhterem 

ınisafirlerimiz, Başvekil İsmet İnönü, 

Clrf işleri bakanı Tevfik Rliştü Aras, 

Hariciye vekaleti umumi kfitibi Numan 

illenemencioğlu, protokol dairesi şefi 

§evket Fuat, Ankara valisi Nevzat 
rt'andoğan, Mevki ve merkez kumandan .. 
Jariyle Yugoslavya sefareti erkanı tara• 
fmdan karşılanmış ve bir bölük asker 
tarafından selam resmi ifa edilmiştir. 
Misafirler trenden inerlerken mqzika 
,Yugoslavya ve türk milli marşlarını çal .. 
blış ve muhterem misafirimiz istasyon 
binasının iç ve drşında toplanan çok ka .. 
la.balık halk tarafından samimi tezahür
lerle karşılanmıştır. 

tü Arası ve Başvekil Ismet fnönimü 
ziyaret eylemiştir. Başvekil İsmet İnö
nü ile Dış İşleri Bakanımız, muhterem 
misafire iadei ziyarette bulıınm ı;lnrdır 

Bayan Stoyadinoviç de saat 12 de 

Muhteşem :;fyasi bir başarı 
Mcmleketlerımiı:in mli, terek bir ide

al karşısında ittiha lı, ne muh.tcsem si
yasi bir b şan te kil etmektedir. İttı
fakımız, bazılarının reybirliğine, bazı-

Yugoslavyanın büyük hi1kilmet reisi 
ve refikasınm şehrimizi ziyareti müna• 
aebetiyle istasyon caddesinde yugoslav 
türk milli renkleriyle süslenmiş bir tak 
kurulmu§ ve cadde baştan başa yugos
lav ve türk bayraklariyle süslenmi§tir. 

Misafirimiz ve B.1şbaka mmız elçilerle birlikte 

• * * 
Yugoslavya başvekili ekselans Sto

yadinoviç, bu sabah şehrimize muvasa-

Bayan İsmet İnönünü ziyaret eylemiş 
ve saat 13.15 de Bayan ismet İnönü 
Ankara Palasa gelerek Bn. Stoyadinovi
çe iadei ziyarette bulunmuştur. 

Ekselans Stoyad;noviç i>ış Bakanrmrzla konuşurken 

tarının da lakayıdlrğına rağmen itimitd
la vücudc getirdiğimiz zaman, uzerine 

bina ettiğimiz ümidleri ne güzel tahak

kuk ettirmiştir. Büyük şeflerimiz, dos
tane telakkileri ile, bu ittifakın esasıa-

rmı karşılıklı hürmet ve itimaddan mü
teşekkil sağlam temel üzerıne :ıttıklan 
zaman haklı idiler . 

Ru eserle iftih"r etlı•biliriz. 
Karı~ık bir dünya içinde, bizlerın, 

balkan antantı memleketlerinin, huzur 

ve siikiınun en mukcmmel bir tecellisi· 

ni vermekte ve beynelmilel kardeşlıgın 

en muazzam tezahürünü tcşkıl c•mekte 

olduğumuz bir zamanda, bızi gormcge 

geliyorsunuz. Bu eserle iftinar edebili

riz, ve ihtilaç içindeki di.ınya ..-e endise 
içindeki insaniyet karşısında birligimi-

zin şayanı imtisal Lir örnek gibi yük
selmekte olduğunu, cali bir mahviyet ı 
göstermeksizin, ileri siırdüı:;'.imiv: zaman 
tafrafurşulukla itham edilmemeliyiz. 

\, 

Cuınuriyetmizin eşsiz ve sevgili büyük Başbakanı i smet 1nönf1 

Siyasetimizi sağlam surette bağladı
ğımız kollektif emniyet, her şeye rağ
men ve hala, milletlerin endişelerine kar
şı mümkün tek çare ve daha iyi bir dün
ya kurulması hakkındaki maklıl ümidle
rin üzerine ibtina ettirebilecek tek un
sur olarak kalmaktadır. 

Ce11evre müessesesi ııc 
8cı1"·an miitıef ikleri 

Fakat beynelmilel teşriki mesainin 
bu esaslı unsuru, normal surette işle-

Atatürk kıymetli 
misafirimizi 
kabul etti 

Reisi Cumurumuz Atatürk 
diin saat 15.30 da dost ve mi:t
telik Yugoslavya'mn sayın Ba§· 
vekili Dr. Stoyadinoviç'i kabul 
buyurmuşlardır. 

Atatürk kıymetli misalirimi· 
zi nezdlerinde iki saat alıkoy
muşlardır. Bu kabulde Hariciye 
Vekili Dr. Tevfik Rüştü Aras'cla 
hazır bulunmu§tur. (A.A.) 

ycbilmek i~in, tabiatiyle mıntakavi su
rette teşkilatlandırılmağa muhtaçtır. 

Balkan müttefikleri, mıntakavi antant
ları ile. hep birlikte, mmtakavi ve umu
mi sulh eseri için çalışmağa muvaffak 
olm11şlardır. Bu müttefikler, milletler 
cemiyeti paktının eksiklikler gösterdiği 

yerlerde, bu paktı takviyeye muvaffak 
olmuşlar ve en güç dakikalarda, birlik
leri sayesinde, Cenevre müessesesino 
sağlam surette bağlı kalmışlardır. Çün
kü Cenevre miiessesesi, Balkan mütte
fikleri için, yalnız bir faaliyet vasıtasc 
değil, fakat ayni zamanda ve her şeyden 
evvel, bir hedef ve bir ideal teşkil et
mektedir. 

Milletlerarası saadet ve 
diinya sulhu 

Vazifesini yaparken itiraf edilemiyecett 
hiç bir vasıta kullanmak istemediği zamaaw 
bir hükiimet reisinin beynclmile: anlaş
ma ve teşriki mesaiden bahsetmesinin 
ne kadar kolay olduğunu bu{?'Ün bilhas
sa hissetmekteyim. Sizler ve bizler, da· 
hili siyaset sahasında da bu ağır mesuU.. 
yeti bizlere emanet eden milletlerin re
fahına çalımak için. bir insan için kabil 
olan her şeyi yaptığımızı sanıyoruz. Bey. 
nelmilel sahada id~alimiz, dahilde takib 
cttiğimizde,ı k.ıtiyen ayn bir şey değil· 
dir: Tahdkat yapmaksızın ve ihtiras 
beslemeksizin beynelmilel me ruiyet 
çerçevesi içinde emelimiz, yalnız, mil· 
ktlerin saad~ti ve ılünya sulhudür. 

lşitilmesilıi İ.dt•cliğimiz ·°'özler 
Bu ıı.kşam bu salonda yükselecek o. 

lan sesler, bütün mi,ittefiklerimiz ve 
dostlarımız tarafından işitilecek ve ma
nasr anlaşılacaktır. Fakat ben bu çerç~ 
veyi de geçmek ve beynelmilel tesanüd 
hakkındaki bu sözlerin şimdiye kadar; 
gördüğümüz ve bizlerin herkesten daha 
ziyade yaşadığımız bütün harl.ılerle kr· 

- Sayfayı çeviriniz -

Diinkıi anla~tnaların ımzasındarı sonra 
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yas kabul etmiyecek derecede öldürücü 
olacak olan bir harbın fellketlerlnden, ıe
rdc kendilerinJ, cerek eYUdlannı aıyanet 
etmek latiyen herkea tarafından ititilme
llinl n manumın anlaplmumı isterim. 

Bu fellketleri butün genitlifiyle ta
a::umı olduğumuzdan dolayıdır ki kuv
yetimizi ve tecrübe e:lilmi§ büyük haya
tıyetim.W müdrilc olarak, hiç bir zaaf 
göstermeksizin, saadet ve refah doğu
ran anlaşma ve teşriki me&ainin millet
ler için ne derece büyük bir kuvvet teş
Jcil etmekte olduğundan bahsedebiliriz. 

Do!t devlete seliim ! 
Hakkında büyük bir hazla söz söy

lediğim bu Balkan çerçevesi içinde, has
saten türk ve yugoslav dostluğunun in-

kişafından bahsetmemezlik edemem. O 
dostluk ki, bugünkü ziyaretiniz onun 
parlak bir tezahürünü teşkil etmektedir. 
Türk milleti namına dost ve müşfik yu
ıoslav milletini kardeşçe selamlanın. 

Birleştirici büyük kıralımn etrafında 
topJanan yugoslav milleti, yübck mezi
yetleri aayeaiııde. hayret verici baprı
latda bulunmuttur. Bl:ıiln de, cenç kı
rahıun pnlı ealtanatı f1lNGDda, Altes 
Naib Prensin durbin önderliği altında, 
ıizin hikimane idarenizin de bilyük bir 

mikyasta hadim olduğu yiibeliı yolun
da devanı etmektedir. Sizi memnun eden 

herşey, bizi de memnun eder. Türk mil
leti ta kalbinden, kardeşi yugoslav mil

letine daha ziyade saadet ve daiına daha 
fazla refah temenni etmektedir. 

Kadehimi, Majeste ikinci Pier'in, 
naib prens Altes Paul'un ve niyabet mec
lisi yüksek azalarının aıhatine kaldırı

yorum. Siz:in ve burada bulunuşu bizim 
için büyük bir saadet teşkil eden Bayan 

Stoyadinoviç'in sıhatine, Yugoslavya

nın şan ve şerefine ve türk - yugoslav 
dostluk ve ittifakının parlak istikbaline 
içiyorum. 

Aziz misafirimizin nutl.:u 
Dün akşam Başvekil İsmet İnönü 

Yugoslavya Başvekili doktoc Stoyadi
noviç ve refikası şerefine Ankara Pa
lasta verilen ziyafette Başvekil İsmet 
İnönli ve refikaları, Yugoslavya baş
vekili ve bayar. Stoyadinoviçi, bütün 
hükümet erkanı, Yugoslavya elçisi ve 
elçilik erkanı hariciye vekaleti umu
mi sekreteri ve vekalet erkanı ve diğer 
bir çok zatlar bulunmuşlardır. 

Ziyafeti bir suvare takib etmiş ve 
geç vakta kadar samimi bir hava için
de geçmiştir. 

Ziyafetin sonunda Başvekil İsmet 
İnönü'nün söylediği nutka cevaben 
Yugoslav başvekili aşağıdaki nutku 
söylemiştir: 

El~selcms Stoyatlinoviçin cevabı 
Türk hükumeti ve türk milleti na

mına ekseHinsınızın bana söylemek lüt 
.. funda bulunduğu çok samimi sözler
doJayı fevkalade mütehassis olarak yu 
goslavya milleti hakkında izhar ettik
leri dostluk hislerine teşekkür ederim. 

Bütün vatandaşlarımın da dost ve müt 
tefik türk milletine knrşr ayni hisleri 
duydukl,,rım temin etmekle onlara ter
cüman olduğuma katiyen eminim. 

}reni Tiirldye için .•• 
Tur:.~ .. eyi ziyaret etmek fırsatını el

le ctıne~.Ie ne kadar bahtiyar olduğumu 
ııassaten kayda hizum yoktur, o Tür
ı iye ki yeni hedeflere doğru tevcih edil
dikt~n sonra şayanı dikkat neticeler ih
r.ızınn muvaff,Jt olmuştur. Terakki ve 
rdah yoludna katettiği yol bütün dün
yanın ve herkesten evvel Yugoslavyanın 
m zarı dikatini celbetmiştir. Yugoslav
ya sadık ve müttefik sıfatiyle başarılan 
muvaffakiyetlerden kıvanç duymakta
dır. tık prensipler olan kurucu çalışma 
prensipi başarıcı bir millet ve yaratıcı 
bir devlet vücuda getirmiştir. Kırk asır
lık bir hayata malik olan. tecrübelerle 
zen~in bulunan, üzerinde bir çok mede
niyetlerin çıktığı ve biri biri üzerine yı
ğıldığı toprağınızdan yaratıcı bir azmin 
icraat ve kudreti fışkırmaktadır. 

Bizim azmimize inzimam eden bu 
azim, ayni esaslı fikir . ve ayni men
faatlann birleşmiş olan memleketleri
miz arasın:la bu çok açık ve samimi teş
rUü mesaiyi tevlid etmiştir. 

Mcttud i~birliği 
Bundan üç sene evvel iki büyÜk dev· 

Jet reisimiz tarafından açılan bu çok me. 
sud teşriki mesai milletlerimizin istifa
desine ve bahtiyarlığına olarak devam 

ediyor. S. A. R. Prens Pol ile niyabet 
meclisi ve riyaset etmekle mübahi oldu
ğum kıraliyet hükümeti bu yolu takib 
etmektedirler. Teşriki mesaimizin devam 
edegeldiği bunca zamanda Avrupada 
bir hadise çıkmamıştır ki, hükümetle
rimiz aralarında istişarelerde bulunma
mış ve ayni kararları ittihaz etmemiş 
olsunlar. Dostum mümtaz Hariciye Ve
kili Tevfik Rü~tü Aras ile sık sık yap
tığım mülakatler gayemizin tahakkuku 
için çok lüzumlu olan devamlılığı teşri
ki mesaimizi temin eylemeJı:tedir. 

I ki milleti birbirine bağlayan 
tXl!lıflar 

Menafi iştirakinden maada, bizi bir
leştiren ve iki millet arasında müteka
bil itimadı yaratan pisikolojik ahval de 
vardır. Bu ahval karşılıklı saygı ve sev
ği, medeni ve askeri faziletlere olan mü
tekabil hürmet ve milletlerimizin çetin 
ve ~ırtınalr tarihlerinde ibzal ettikleri 
kahramanlıktır. Bu mütemayiz unsur
lar dostluğumuza daha geniş ve daha 
sağlam bir esas vermektedir. 

Menafi iştirakinin bu esasına isti
nad eden, Balkan antantına ve dolayı
siyle küçük antanta sıkı sıkıya bağlı 
bulunan iki memleketimiz arasındaki 
dostluk sağlam, samimi ve kardeşçe bir 
dostluktur. Gayemiz vazihtir. Tek bir 
hedefi vardır: sulhu isti yen herkesle 
sulh, dostluğumuzu istiyen herkesle 
dostluk. Harici siyasetteki kati veçhe
miz. memleketlerimizin mesailerini si
yaset. ekonomi ve küıtür sahasında da
ha ziyade genişleterek aynı yolda yürü
mekte devam etmeleridir. 

Aynı lıede/ler ••• 
Aynı hedefi takib edeceğimize ·dair 

şimdiye lcadar kafi delaili gösterdik ve 
ilerde de göstereceğiz. Bu hedef çalı!J
makta olduğumuz sabaya uymakta ve 
bizim kültür ve medeniyetimizi vikaye 
eden korucu bütün Avrupa sistemlerine 
en ufak teferrüatına kadar yardım et • 
mektedir. Hakiki ve umumi sulh istiyo
ruz. Ve ilerde de terakkiye, refaha 
doğru bu yolda yürüyeceğiz. 

Dost ve kardcı Türkiye büyük kur
tarıcının ve çok muhterem •efin önder
liği altında bu yolu katetmektedir. 

Reisicumur Ekselans Kama! Atatür
kün şerefine, Türkiye cumuriyetinin i
tila ve refahına. Ekselansınızın ve na
zik ve zarif refikaları Bayan İsmet 1-
nönünün sıhat ve şahsi saadetlerine ka
dehimi kaldırmak fırsatını bulduğum
dan dolayı bahtiyarım. 

n~·n ticaret, klering, seyrisefa.in ve 
ikamet anla.5m aları imzalandı 

Türkiye Yugoslavya ikamet muka
velesi ile seyrisefain muahedesi ticaret 

mukavelesi ve klring itilafı dün saat 
19.30 da hariciye vekaletinde Türkiye 

namına hariciye vekaleti genel sekrete
ri Numan Rıfat ve Yugoslavya hüküme-

ti namına Yugoslavya elçisi ile iki ta
raf heyeti murahhasalan tacafmdan i.Pı· 
za edilmiştir. 

İmza merasimine Yugoslavya ve Tür
kiye başvekilleri Ekselans Stoyadinoviç 

ile başvekil İsmet İnönü riyaset eyle
mişler ve hariciye vekili Tevfik Rüştü 
Aras ile iktisad vekili Celal Bayar ek

selans Stoyadinoviç'in maiyeti. harici
ye vekaleti ileri gelenleri yugoslav ve 

türk matbuat mümessilleri hazır bulun
muşlardır. 

Başvekilimizin Yugoslav gazetecilerine beyanatı 
Başvekil İsmet İnönü, türk - yugos

Jav tecim anlaşmasının imzasından son-

ra, yugoslav matbuat mümessillerini ka· 
bul etmiştir. 

Başvekil, B. Stoyadinoviçi Türkiye
de kabul edebildiğinden dolayı pek balı-

tiyar olduğunu söyledikten sonra de
miştir ki: 

"- Bugün Yugoslavyanrn muhterem 
başbakanıma gösterdiğimiz kabul aynı 

zamanda onun şahsında, terakkisini ve 
faaliyetini yakından ve biiyilk bir ala-

ka ile takib etmekte olduğumuz büyük l 
yugos1av ulusuna da karşıdır. Bilhaısa 
IOn yıllar içinde Yugoslavyanın elde et
tiği büyük neticeleri takdir ve hayran
lıkla görüyoruz • 

Balkan paktının ehemiyeti 
Son aıyasal hadiseler Balkan paktı

nın ehemiyetini açık bir surette ispat 
etmiştir. Bu paktın, genel barışın he· 
saba katması ve ona istinad etmesi icab. 
eden bir unsur olduğu sabit olmuştur. 

Biz ve Yugoslavya. daha ilk günler
de, Balkan paktım başarmak ve geniş· 
letmek için mümkün olan her şeyi yap
tık. Gayretlerimizin muvaffak olduğu
nu söyliyebilirim. 

Milli bayram münasebetiyle B. Sto
yadinoviç'in burada bulunması Balkan 
paktının ne kadar sağlam olduğunu 
göstermektedir. 

ilk anda tamşma t·e anlu~ma 
Ekselans B. Stoyadinoviç, daha ilk 

göriişmede mutlak ve derin bir itimad 
telkin etmektedir. Kendisiyle temas e
dince, Yugoslavyanın onun fikirlerini 
ve programını niçin anlamış olduğunu 
hissettim. Stoyadinoviç hükümetinin 
Yugoslavyadaki muvaffakiyetleri bir 
taraftan barışa ve diğer taraftan da te· 
:-akkiye hizmet edecektir. Azminde ve 
sel;yesindeki mükemmeliyet benim i
çin çok kıymetlidir. Yugoslavya ite te· 
maslarımızın daha ilk gününde, daima a 
çık bir kalp ve dürüstlük müşahade et~ 
tiğimizi memnuniyetle hatırlamakta
yım. B. Stoyadinoviç ve ben ancak bu
gün şahsen temas ettik, fakat daha i~k 
anda birbirimizi tanıdık ve anladık. 

İki ulusun seciyesi arasında kayda 
değer bir benzerlik mevcud olduğunu 
beyanla mübahiyim. 

Başvekil İsmet İnönü, türk-yugos
lav ittifakını her zaman mukaddes bir 
şey telakki etmiş olan yugoslav matbu
atına minnettarlığım izhar etmiş ve 
sözlerine şu şekilde devam etmiştir: 

Tiir!.. milletinden do~ı 
memlekete selam 

"- Yugoslav matbuatının Türkiye
ye karşı olan alfikası bizi her zaman 
mütehassis etmiştir, müşterek davaya, 
sııJn davasına yaptığı hizmetten ~olayı 
yugoslav matbuatını tebrik ederim . 

Yugoslavyaya yapmış oldukları son 
ziyaret münasebetiyle gazetecilerimize 
karşı yugoslav matbuatının göı;terdiği 

hüsnü kabul bizi mütehassis etmiştir, 

Siıi temin ederim ki gazetecilerım :z 
memlekete döndükten sonra, Yugoslav
yanın başarmış olduğu giiyük tel':ıl-.ki 

ve büyük fikirleri bildirmeye koyulmuş· 
tardır. Memleketinizin herkesi teshir 
eden hususi bir cazibeye malik oldu-

. ğuna kaniim. 

Beyanatının sonunda İsmet İnönU. 
türk ulusunun selamlarını yugoslav u
lusuna tebliğ etmelerini yugoslav mat
buat mümessillerinden rica etmiştir. 

••• Yugoslavya başbakanı ekselans Sto-
yadinoviç1e beraber gelen dost memle
ket gazetecileri, dün ziyaretler yapmq
lar ve elişleri sergisinin açılı!iyle ak
pmki auvarede bulunmuıılardır. 

Yugoslavyalı misafir meslekdaşlar 

bugün 10.S da Atatürk anıtına bir çe
lenk koyacaklar, şehri gezecekler ve ge
çid resminde bulunacaklardır. 

Belgrad gazetelerinin 
yazdıkları 

Belgrad, 28 (A.A.) - Bu sabahki 
gazeteler yugoslav başbakanının İstan
bula muvasaltı ve Ankaraya hareketin
den evvel türk matbuatına yaptığı beya
nat hakkında uzun uzadıya tafsilat ver
mektedirler. 

Politika gazetesi, bu tafsilatla bera
ber neşrettiği bir makalede, bir başbaka 
nm ziyaretinin manasını kaydetmekte ve 
yeni Türkiyenin Balkanlarda ve yakın 
şarkdaki ehemiyetini mevzuu bahis et
mektedir. Bu gazete eızcümle diyor ki: 

Türkiye ile Yugoslavya arasındaki 
i~birJiği yalnız bu iki memlekette cere
yan eden ve edecek olan ehemiyetli ha
diseler münasebetiyle değil, fakat ayni 
zamanda son beynelmilel konferans ve 
müzakereler esnasında da tezahür et
mektedir. Balkan antantı müttefikleri a
rasındaki ahenkli işbirliği, sulhun sami
mi tarafdarlan için Balkanların daha mü
said bir atisi ve Avrupanm bu parça
sında sulhun korunması hususunda en 
aağlam bir garanti tcıkil etmektedir. 

ilerleyen yeni Türkiye 
Gazete bundan sonra yugoslav kıra

lırun feci ölümü akabinde Kamal Ata-

.Dereceleri yükselen ve yerleri 
memurları değişen zabıta 

İstanbul, 45 lira Jnaa§h 2 inci ıube 
müdürü Necati mezkur şube 55 lira 
maaşlı müdürlüğüne terfian, 

Rize, 40 lira maaşlı 3 üncü sınıf em
niyet müdürü Kenan mezkur vilayet 
45 lira maaşlı 2 inci smıf emniyet mü
dürlüğüne terfian, 4-0 lira maaşlı 3 ün
cü sınıf polis müfettişi Ekrem 45 lira 
maaşlı 2 inci sınıf polis müfttişliğine 
terfian, 

Bolu, 30 lira maaşlı 2 inci sınıf em
niyet memuru Levhi 35 lira maaşlı 1 in 
ci sınıf polis müfettiş muavinliğine 
terfian, 

İstanbul, 35 lira maaşlr emniyet mü
dürlüğü 1 inci şube müdür muavini İh
san Emniyet İş. U. Müdürlüğü 40 lira 
maa§lı 6 ıncı şube müdür muavinliğine 
terfian, 

İstanbul, 25 lira maaşlı Maiyet Me
murlarından ve Mülkiye Mektebi me
zun1arrndan Şükrü Adal mezkur vila
yet Emniyet Müdürlüğü 40 lira maaşlı 
5 inci şube müdürlüğüne terfian, 40 li
ra maaşlı üçüncü sınıf polis müfettişi 
Şükrü Saib 40 lira maaşlı Afyon vila -
yeti 3 üncü sınıf emniyet müdürlüğü
ne naklen, 3 üncü sınıf polis müfettişi 
Mehmet Tanyeri, İstanbul vilayet em
niyet müdürlüğü 40 lira maaşlı 3 üncü 
şube müdürlüğüne, 

Kayseri, 4-0 lira maaşlı 3 üncü sınıf 
emniyet müdürü Tahir Işık 40 lira ma
aşlı İçel vilayeti 3 üncü sınıf emniyet 
müdürlüğüne naklen, 

İçel, 40 lira maaşlı 3 üncü sınıf em
niyet müdürü Şükrü Ahmed 4-0 lira ma· 
aşlı Van 3 üncü sınıf emniyet müdürlü
ğüne naklen, 

Gölpazarı kaymakamı Fahri Kemal 
4-0 lira maaşlı Kayııeri vilayeti 3 üncü 
sınıf emniyet müdürlüğüne naklen, 

Kırklareli, 30 lira maaşlı 2 inci u
nıf emniyet memuru Süleyman Naci 
Isparta vilayeti 35 lira maaşlı 1 inci sı
nıf emniyet memurluğuna 30 lira ma • 
aşta ve ve 2 inci sınıf tahsisatla naklen, 

Isparta, 35 lira maaşlı 1 inci sınıf 
emniyet memuru Avni 35 lira maaşlı 

Niğde vilayeti 1 inci sınıf emniyet me
murluğuna naklen, Emniyet işleri U. 
Müdürlüğü 30 lira maaşlı evrak ve tah
rirat bürosu şefi Ziya, 35 lira maaşlı 

mezk\ir büro şefliğine terfian, Emniyet 
İş. U. Müdürlüğü, 30 lira maaşlı 5 inci 
şube şefi Kazım, 35 lira maaşlı mezkfir 
şube şefliğine terfian, Emniyet İş. U. 
Müdürlüğü, 22 lira maaşlı evrak ve tah
rirat bürosu memurlarından Mehmed, 
25 lira maaşlı mezkur büro memurluğu
na terfian, Emniyet İş. U. Müdürlüğü, 
17,5 lira maaşlı birinci şube katiplerin
den Sadullah. 20 lira maaşla me:ıkfır şu
be katipliğine terfian, İstanbul viJ.aye
ti maiyet memurlarından 25 lira maaş
lı Adil, Emniyet İf- U. müdürlüğü 25 
lira maaşlı 6 mcr şu.be memurluğuna 

naklen, İstanbul Küçükpazar maliye 
tahsil şube tahakkuk memurlarından 

Zeki, mczlcllr vilayet emniyet müdür • 
lüğü sivil merkez memurluğuna naklen, 
Emniyet lg. U. Müdürlüğü 1 inci 'ube
Iİ memurlarından ve eski birinci komi
serlerden Mümtaz, Seyhan vilayeti üni
formalr 1 inci komiserliğine naklen. 

Emniyet lş. U. Müdürlüğü 7 inci şu· 
besi memurlarından ve eski birinci ko
miserlerden İsmail Hakkı Vardar, An
kara Vilayeti emniyet kadrosu sivil 1 
inci komiserliğine naklen, Ankara vi • 
layeti emniyet bürosu sivil 2 inci ko
miserlerinden 2 yaka say1lı Refik Er
kek, Eskişehir vilayeti ünfonnalı 2 in
ci komiserliğine naklen. Ankara vila
yeti emniyet kadrosu sivil 2 inci komi
serlerinden 15 yaka sayılı İzzet. Koca
eli vilayeti sivil 2 inci komiserliğine 

• 

türk tarafından yapılan ve bütün yugos
lavlann muhabbetini kazandıran hare
keti zikretmekte ve makalesine §U şekil
de devam etmektedir: 

Yeni Türkiye bugün, büyük tefi Ka
mil Atatürk'ün ilhamı ile geçirdiği on 
Uç senelik milli kalkınma devresiyle bi
hakkın iftihar edebilir. 

Bu itibarla, Türkiyenin yeniden diri
lişinin on üçüncü yıldönümü münasebe
tiyle yapılan şenlikler, yeni Türkiyenin 
terakkilerinin ve onunla beraber Bal
b.nların vakur bir nliınayişidir. Avrupa

n.m şimdiki vaziyeti içinde, çok sakin bir 
tavır takınmış olan Balkan devletleri, 
kendi milletlerinin menfaatlamu ne şe
kilde anladıklarını göstermektedir. Bu 
devletlerin siyasal te'1tllatmın manası 

balkan birliğinin dikkatle koruıımasına 
ve sulhun teminine matuf tur.• 

naklen, Ankara Yilayeti enmiyet kadtO" 

su Unformalı 3 üncü komiserlerinden 
23 yaka sayılı Kemalp Bursa üniforına· 
h 3 üncü komiserliğine naklen, Kocae· 
1i vilayeti emniyet kadrosu sivil 2 inci 
komiserlerinden 1 sayılı Rüştü Oğuz, 
Ankara vilayeti sivil 2 inci komiser • 
liğine naklen, Eskişehir emniyet kad· 
rosu üniformalı 2 inci komiserlerinden 
1 sayılı Kadri Bitlis vilayeti ünifor• 
malı 2 inci komiserliğine naklen , 

Ağrı vilayetine bağlı Musun nahi• 
yesi müdürü ve eski 3 üncü komiserler• 
den Ahmed Bolu vilayeti üniformalı 3 
ünsü komserliğine naklen, Rize vila • 
yeti emniyet kadrosu eski 2 inci komi· 
serlerinden İhsan, Erzurum vilayeti 
emniyet kadrosu sivil 2 inci komiserli· 
ğine tayin edilmişlerdir. 

Birinci komiserlik imti
hanını kazanan ikinci 

komiserler 
İstanbuldan: 40 Şükrü, 4 (sivil) Fa· 

ruk, 36 İsmail Vedad, 24 Ali Muzaffeı. 
12 (Sivil) Hamdi, 41 Muhiddin, 18 (Si· 
vil) Abdurrahman; 

Polis mektebinden: 1 İsmail Hakkı, 
'Giresun'dan: 1 Burhan; Ankaradan: 
5 Haşim, 41 {sivil) Vasıf. 

Komilerlik imtilıanını kazanan 
polislerimiz 

(Bu polis memurları 85 münhalle ta• 
yin edileceklerdir.) 

Urfadan: 8 İsmail, 5 Orhan, 4 Adil., 
Çoruh tan: 11 İsmail, 

Kocaeliden: 33 Hakkı, 34 Şükrü, 7 
Burhaneddin, 

lstanbuldan: 1499 Zeki, 1248 Ah· 
med, 243 Nureddin, 1239 Muzaffer, ıstı. 
Yaşar, 1346 Nuri, 1459 Salih, 96 Hakkr, 
318 Receb, 89 Bedri, 1268 Mustafa, 1789 
Halim, 1030 Ziya, 1373 Burhan, 128 
Fevzi, 336 Hüsnü, 11 Süleyman, 1686 
Sami, 542 Burhan, 320 Halid, 1065 Sıdk,l 
548 Osman, 77 Vahid, 391 Veysel, 9 İs• 
mail, 1705 Zeki, 975 Ömer, 50 Lütfi, 
296 Temel, 538 Necmeddin, 559 Fahri 
1236 Burhan, 1440 Niyazi, 916 Rifat, 
651 Remzi, 909 Şemseddin, 947 Cemal· 
eddin, 812 Hüseyin, 1299 Zeki, 250 Mu9-
tafa, 674 Mustafa, 1217 Şevket, 1767 Rab 
mi, 253 Nuri, 

Bitlisten: 4 Rifat, Balıkesirden: 10 
Ali ,12 Nazif, 1 Avni, İçelden: 9 Sa • 
dullah, 21 Zahid, 7 Ali, Seyhandan: 8 
Hasan, 37 Sabri, 80 Saffet, Diyarbekir· 
den: 3 Sırrr, 23 Yaşar, Niğdeden: 6 
Hakkı, Gümüşaneden: 1 Nizameddin, 

•7 Yahya.Yozgaddan: 6 Ömer. 
Kayserlden: 
11 Süleyman, Kütahyadan: 1 Nuri. Van• 
dan; 12 Avni, Afyondan: 8 Hasan, tz
mirden: 55 Emin, Trabzon dan: 22 İs• 
mail, 4 Muammer, Meclisten: 15 Te-w .. 
fik, Bursadan: 17 Şinasi, Malatyadan: 
11 Süleyman, 5 D~ırdu, Ankaradan: 270 
Yakup, Edirne den: 3 Kemal, Muğladan~ 
21 Necati, Aydından: 2 Suad. Rizedcn: 
9 Faik, Siirdden S Şevki. 

Vçüncii komitrer namzedi 
polisler 

Ankaradan: 197 Halil, 151 Şevket, 

305 M. Emin, 200 Hıfzı, 116 Mehmet 
321 Hüseyin, 72 Hasan, 266 Muhsin. 

1stanbuldan: 1739 Nureddin, 1384 
Asım. 960 Bahattin, 844 M. Ali, 948 
Kazım, 1054 A. Kemal, 1155 M. Ali, 140 
Cemil, 1641 Abdülvehap, 1646 Sadullah, 
1720 Mehmet, 838 Hasan, 1146 H. Hil· 
mi, 1586 Hasan. ~34 M. Halil, 591 İbra" 
him, 1559 M. Salim, 371 Tahsin, 911 Oi> 
man, 314 A. Rıza, 526 Muzaffer, 1547 rl 
Nevzat, 1057 Hidayet, 429 Kemal, 90/ 
Ahmet, 1386 Tevfik, 344 İzzet. 1113 t. 
Nevzat, 72 Hasan, 1770 Ali Rin, 46 M. 
Şevki, 690 Ziya, 792 Burhaneddin, 1439 
Durmuş. 563 Necati, 492 M. Arif, 1675 
Ziyaeddin, 1685 lskender, 1548 Reşad, 
833 Hasan, 103 Muhsin. 832 Yaşar, ıs 
Hilmi, 1451 Mustafa, 1628 Asaf, Tl4 A. 
İhsan, 1313 H. Rasim, 901 İbrahim, 12 t. 
Fevzi, 903 Alaeddin, 1433 Abdülkadir, 
1798 M. Tevfik, 238 İzzet. 1032 Ahmet, 
1664 Osman, 1682 Necmeddin, 940 l\ıl. 
Kemal, 237 M. Nuri, 524 H. Nazmi, 937 
Salih, 282 Şükrü 294 M. Alaeddin 
1717 Mustafa, 438 Ahmet, 1621 K.azırt1• 

1541 A. Hulusi, 953 Ahmet, 92 Hamit, 
1550 M. İhsan, 1117 Abdullah, 934 l\ıl. 
Ali, 161 A. Tevfik, 4-01 Nureddin, 41a 
Rifat, 450 A. Remzi, 484 A. İhsan. 1710 
M. Emin, 1518 Osman, 1673 Mahınut. 

(Sonu 6. mci sayfada) 
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Birçok hakikatleri isbat eden 
muvaffak bir eser 

İspanyol ihtilalinde son safha '' 

Elisleri 
~ 

ve 
• • 

küçük 
dün 

sanatlar 
açıldı 

Nasyonalist kuvvetler, Madrid tayyare meydanına 
on iki kilometre kadar yaklaştılar 

sergısı 

Şair Ahmed Ha~im, AtatUrkten bah
aeden gUzel bir fıkrasında "fotografrn 
icad edilmesi, portre ressamının vazife· 
aiue nihayet vermemiştir . ., diyor. Bu· 
nun gibi makina endüstrisinin gellşme· 
al de el işinin, kilçtik ve güzel sanatın 
nzfesini sona erdirmemiştir. 

r 

lif vilayetler ticaret ve sanayi odaları 
tarafından toplanarak gönderilen ve 
bunlar arasında bazı ceza evlerinde ya
pılan bu eşyalar da çok zarif ve göz alı
cı idi. 

Alt katta, kehribar, kuyumculuk iş
leriyle meşgul birkaç sanatkar Hereke 

Madrid, 28 (A.A.) - Havas ajansı· 
nın İlleska cephesindeki muhabirin
den : 

Madride karşı cenub cephesindeki 
büyük taarruz, başlamıştır. Kuvvetli 
b~r topcu, tanklar. tayyareler ve süva· 
riler tarafından takviye edilen üç kol,
paytahta doğru ilerlemektedir. Şimdi
den ilk hedefler, elde edilmiştir. Sabah
leyin nasyonalistler, Ugena, Cezarrubu· 
elos, Ubas ve Torrejon de Valesko ka
sabalarını işgal etmişlerdir. Saat 13.30 

albay Tella ile albay Monasterio'nun ku· 
mandaları altındaki kuvvetler, Madrid 
tayyare meydanına on iki kilometre me· 
safede kain Torrejon dela Calzadaya 
girmişlerdir. Saat 14 de general Vare- ' 
lanın kumandasındaki kuvvet, paytah
tın ceııubundakı bütUn yolları işgal et
miştir. Halkçılar cephesinin kuvvetleri, 
yalnız Torrcjon dela Kalzada mukave
met göstermişlerdir. 

Madrid, 28 (A.A.) - Dün akşam 
radyo vasıtasiyle Madrid halkı işlerini 
bırakarak cepheye gitmeye davet edil· 
miştir. 

B. Prieto dün trimotör bir tayyare 
ile Valens şehrine gitmiştir. Akşama 

döv üşlerı'nin yapıldığı yeni "Plaza de Toro 

doğru avdet etmesi lbım gelen B. Pri
eto, geç vakita kadar Madride dönmüş 
değildi. Prietonun bu gaybubiyeti en
dişe uyandırmıştır. 

Gijon şehri karadan ve denizden ta
mamiyle tecrid edilmiş bir halde bulun
maktadır. 

Pravda 
Ademi müdahale 

Sergim'n açtlışrnda bulunan değerli misafirlerimiz dost Yugoslavya Ba~bakaru ve 
Madam Stoyadlnoviç Ba. lsm~t lnönü ile sergide 

Dün saat on yedi buçukta Ankar:ı 
Sergi evinde açılan "el işleri ve küçük 
sanatlar sergisi,, bu hakikati, güzel ve 
muvaffak bir eserle tekrar isbat etmiş· 
tir. 

fabrikasmm bir halı ve bir döşeme tez
gahı, Denizliden bir grepon bezi tez
gahı faaliyette idi. 

Küçük antantm kuvveti 
komitesi reisinin 
hareketini nasıl 
· buluyor? 

Büyük bir itina ve zevkle hazırla
nan serginin önünde daha açılış saatl 
gelmeden birçok davetliler birikmiş bu-

lunuyordu. Herkes, türk elişleri istida
dının bu yeni meşherini görebilmek i
çin büyük bir alaka ile açılış dakikası
nı beklemekte idi. 

Biraz sonra Başbakannnrz, beraber
lerinde dost Yugoslavya Başbakanı Dr. 
Stoyadinoviç, ve maiyetleri, Dış baka
nımız Dr. Aras, Ekonomi bakanı Celal 
Bayar, ve sair zatlar bulunduğu halde 
halkın alkışları arasında Sergi evine 
geldiler. Daha önceden Ankaradaki kor
diplomatik, öteki bakanlardan bir kıs
mı, saylavlar, generaller, subaylar, u
mumi müdürler, yugoslavyah gazeteci
ler ve Ankararun birçok şahsiyetleri o
raya gelmiş bulunuyor ve bunların ara-
11Inda el işleri ve küçük sanatlarla ilgili 
bir çok Bayanlar da görülüyordu. 

Sergiyi dost Yugoslav hüküınetinin 
'Başbakanı ve aziz misafirimiz Dr. Sto
yadinoviç, kapıdaki kordeleyi kesmek 
suretiyle açtılar. 

Sergi için çok mutlu bir tesadüf ~ 
yılabiJecek bu açıhştan sonra davetli
ler içeriye girince, Büyük önderin şu 
vecizesiyle karşılaştılar: 

"Dünyada lıer kavmin mevca
'Jiyeti, hak hiiniyet ve uti.klali,. 
malik olduğa ve yapacağı medeni 
uerlerle mütenasibtir.,, (1924) 

• 
Serginin muvaffakiyetini ispat e· 

~en güzel bir dekor arasında teşhir o
lunan sanat eserlerini seyre başlarken, 
~tatürkün bu büyük sözleri sergiye ve
rilen ehemiyeti göz önüne koyuyordu. 
1ki başbakan, hariciye ve iktısad vekil
lerimiz, diğer davetliler sergi komise
rinin ve sergiye memur diğer zatlar 
nn delaletiyle sanat şubelerine göre tas
nif edilen eserleri gözden geçirmeğe 

başladılar. Sergide, el dokuması, kadın 
terziliği, şapka, gümüş eşya, saraciye, 
'deri işleri, fırça, tarak, düğme, plastik 
eşya, bakır, mermer ve hacrbektaş taşı 
tnamOlatr, hah, brodri, kadın çamaşırı, 
aantela, tiftik, el trikosu, kehribar iş
leri, bıçakçılık, tezhib. sedef, yorgancı
lık, yazmacılık, madeni eşya oyuncak, 
kutuculuk, torna işleri, oymacxlık, top
rak sanayii, sepetçilik. fildişi, sun! çi
~ek, afiş, cam işleri ve şekerciliğe aid 
çok güzel nümuneler vardr. Her biri 
ince bir zevk ve büyük bir itina ile ca
mekanlara yerleştirilmisti. 

Dede ve ninelerimizin şaheserlerin
Clen seçilerek Topkapr müzesinden ge
tirtilmiş iki yüz küsur ve Ankara et
nografya müzesinden i1ave edilmiş olan 
on parça kadar eser önünde davetliler 
bilhassa durdular. Bundan başka, el iş
çileri ve küçük sanatkarlara aid 3500 
den fazla eşya teşhir edilmiştL Muhte· 

Dokunmakta olan ipek halıyı gö· 
renler ve bilhassa bir buçuk senedenbe
ri üzerinde çalışıldığını öğrenenler tak
dir ve hayretle tezgah önünde topla
nıyorlardı. 

Salonun bir köşesinde gözümüze i
lişen şu satırlar da sergide çalışmakta 
olan sanatkarlarmuzm eserlerini ölç· 
meğe bir miyar olacaktır: 

"El işleri ruhta doğar, kafada şekil 
alır. elde işlenir.,, 

İnsana koklamak için elini uzahcak 

kadar aldatıcı bir his veren çiçekler, za

ri! ışlemeler, dantelalar, halılar, yeni ve 

eski kostümler, çini işleri, elhasıl ne

reye baktıysak, işçi ve küçük sanatkıl.r
larımızm ruhlarından doğduğu belli er 
lan eserlerle karşılaştık. Sergi, baştan 
sona kadar teşhir edilen bu eşyalarla 
hakiki bir sanat meşheri idi. 

Gerek misafirlerimiz, gerekse baş

bakanrmız ve diğer davetliler de bunu 
ll'unnuniyetle beyan etmişleı ve 1ktsa.t 
v<kilimizi teLrik etmişlerdir. 

Yugoslav Başbakanı Dr. Stoyadino· 

viç sengiden briç masası i~in bir elişi 
örtü satın almışıclrdır. . 
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Kıral Kar ol 
Bükreş, 28 (A.A.) - Adverul gaze

tesi, Kırat Karo) ile B. Benes, B. Sto
yadinoviç ve B. Antonesko beyanatları
nı neşretmektedir. Bu zevatın h.epsi kı
ralın dün akşam, beraberinde Voyveda 
Mişel ve B. Antonesko olduğu halde 
Prag'a gitmesi münasebetiyle, kü~ük i
tilafm hayatbirlığinden bahsetmekte
dirler • 

Kıral Karol şöyle demiştir : 
"- Prag'a bu seyahati yaptığımdan 

dolayı çok memnunum, Bu seyahat, kil· 
çük itilafın çözülmez bağlılığını bir 
kerre daha ı:-österecektir . ., 

B. Benes şöyle demiştir ~ 

"- Küçük itilaf, hukukumuzu ta
mamen muhafaza etmekle beraber Av

rupa siyasetinde bir rol oynıyacak de
recede kuvvetli bir hale gelmeğe ken
di gayretlerimizle ve nefsimize olan 
itimadımızla muvaffak olmuş olduğu
muzu gösteren bir sistemdir. 

B. Stoyadinoviç ezcümle demi~tir· 

ki ; 
"- Müttefiklerimizle en sıkı müna

sebetlerimizi muhafaza etmek ve komşu
larımızla iyi münasebetlere devam eyle
mek, Yugoslavyanın harici siyasetinin 
esas prensipleridir.,. 

B. Antoneskoya gelince 
.. _ Küçük itilafın nail olduğu mu· 

vaffakiyetin Milletler Cemiyeti çerçe· 
vesi içinde ve müteka:biJ yardım esasuıa 
müstenid tedafüi sistemli müessiriyeti
ni isbat etmiş olduğu., mütaleasmdadrr. 

Kıral Karo) Pragda 
Prag, 28 (A.A.) - Romanya kıralı 

Karol, beraberindeki zatlar ile birlikte 

Sovyet Rusya Assoııriakin kurumu başlrnnı R'.ıorgeneral Eidemann ve refa
katindeki zatlar, Türk Hava Kurumu asb:ışkanr Feridurı ve mihmand.ırlariyle 
birlikte dün sabah 10 da A thspor kulübünü ziya.ret ederek kulübün çalışmala
rım yakrndan takib etmiş ve oradan Türkkuşu alamna giderek planörcü, para
şütçü ve tayyarecilerin mesailerini takdirle seyretıııişlcrdır. Alanda Generalı 

Hava kurumu başkanı Fuad Bulca karşılamıştır. 
Muhterem misafir, el işleri sergisinin diin saat 17 de yapılan açılma töre

ninde bulunmuştur. 

4.' 
• ;j 
Praga giden Kıra] Karo! 

saat 9.15 de buraya gelmiştir. Kendisi· 
ni istasyonda reisicumur B. Benes ile 
bir çok zevat istikbal etmiştir. 

Kıratın muvasaletinde 21 pare top 
endaht edilmiştir. 

ingilterenin 
HABESİSTAN ÜZERİNDEKİ 
ITALYAN HAKİMİYETİNİ 

TANIYACAGI SÖYLENİYOR 
Londra, 28 (A.A.) - İyi haber alan 

mahfillerdeki kanaat, İngiliz bükümeti

nin pek yakında Habeşistan üzerindeki 

italyan hakimiyetini kısmen tanıyacağı 

merkezindedir. Adisababadaki ingiliz el

çiliği baş konsolosluğa çevrilecektir. Bu 

ise İtalyan bükümetinin muvafakatini is

tilzam etmektedir. Bununla beraber in

giliz hükümeti bu teşebbüsüe yalnız ba

şına girişmiyecek ve daha evvel Fransa 

ve Amerika hükümetleri ile bu mesele 

etrafmda müzakerelerde bulunacaktır. 

ingilterenin yeni 
.... 

yaptıracagı gemiler 
Londra, 28 (A.A.) - Sir Samuel 

Hor, Vaşington muahedenamesi biter 
bitmez ikinci kanun başlanğıcmda 34 
bin tonluk iki zırhlının inşaat tezgah
larına konulacağrnı bildirmiştir. Bunlar
dan birisi "Kral Jorj,.. digeri de "Prens 
Do Gal., dır. Bu iki gemi, on döı·t se
nrtiPnberi ilk olarak in'a olunan iki zıh· 
lıdır. 

Moskova, 28 (A.A.) - Tas ajansı 

bildiriyor: 
Pravda gazetesi, "Lord Plimut'un 

tarafgirliği,, başlığı ile neşrettiği bir 
yazıda ezcümle diyor ki: 

''Lord Plimut, Londra komitesi baş
kanının en esaslı vazifesinin, ispanyol 
milletine karşı sempati duymakta olan 
geniş halk tabakalarını oyalamak üzere 
ademi müdahale komitesini idame ettir .. 
mek olduğu kanaatindedir. Lord Plimut, 
anlaşmanın hakiki surette tatbik edilip 
edilmediğine ise hiç bakmamaktadır. 
Lordun hattı hareketi ancak bu suretle 
izah edilebilir. Lord Plimut, İngiliz hü
kümeti tarafından kendisine tefviz edil· 
miş olan vazifenin sulh için ne derece e .. 
hemiyetli bulunduğunu bilmemektedir. 

Londra komitesi başkanının taraf· 
girliği hakkında en bariz cihet, alman 
cevabına karsı takındığı tavrı hareket 
olmuştur. Lo~d Plimut, vakalarr tetkik: 
edecek yerde alman hükümetinin ver• 
mi;- olduğu izahatın kendisini tamamen 
taı·min etmiş bulunduğunu bildirmiştir~ 

İleride faşist devletler tarafından 
başka bir müdahale için cesaret verici 
bir mahiyette bulunan böyle bir beya• 
natı yapmağa Lord Plimut'a kim me

zuniyet verdi? 
Londra komitesi, alman notasındaki 

sözlerin doğru. olup olmadığını tahkili 
etmemiş ve bu meseleyi müzakere eyle
memiştir. Bundan dolayı Lord Plimut 
bu müdahalesini komite namına yapma
mıştır. Bu beyanatla İngiliz hükümeti• 
nin noktai nazarını ifade etmiş olduğu 
da şüphelidir. Çünkü, ingiliz hüküme• 
tinin alman faşistlerinin İspanyadaki 
mütecaviz faaliyetlerinde, bunlara şe-ı 
riklik rolü oynamağa muvafakat etmi .. 
yeceği tahmin olunabilir. Bu takdirde 
şu netice çıkar ki Lord Plimut, bu be· 
yanatı ile ancak kendi şahst fikirlerini 
bildirmiştir. 

Alman, italyan ve Portekiz delege• 
leri, anlaşmayı ihlal ettiklerinin doğru 
olmadığım bildirdikleri zaman Lord 
Plimut bu söz1eri çok iyi anlamakta ve 
vaziyet kendisine çok sarih gözükmek
tedir. Fakat Sovyet delegeleri anlaşma
nm buna iştirak edenlerin hepsi tara• 
fından tam surette tatbiki lüzumu üze
rinde ısrar ettikleri zaman, bu, komite 
başkanna sarahatsiz ve anlaşlmaz gözülO 
mektedir. 

Komite bittabi komedi oynamak va· 
zifesine devam edebilir. Fakat Sovyet
ler Birliğinin buna iştirak edeceği ümi
dinde bulunmamalıdır. 

Komite, ademi müdah2le anlaşmasr~ 
nm Almanya, İtalya ve Portekiz tara
fından ihlal edildiğini ve tabiatiyle bu 
anlaşmanın artık hiç kimseyi bağlama
dığını da kabul edebilirdi. İspanyanın 
meşru hükümeti bundan hiç bir zarar 
görmiyecekti. Zira bu suretle bu hükü~ 
metin silah alabilmesine mani teşkil e· 
den abloka da bu suretle kalkmış ola· 
caktL 
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Cumuriyetin onü~üncü yıldönümünde Ankara 
I #O 4+ G,Ji4! 4W • ,-~ 
• 

Halkevi önünde halk kürsüsü ve dinleyicı kal abalık 

\IJaı:ı 2. İtici sayfada) 

kara kız lisesi izcilerinden Bedia ve Ka
bataş lisesi izcilerinden Fatin birer söy
lev verdiler. Söylevlerden sonra izciler 
hep beraber cumuriyete bağlılık andı
içerek yerlerine döndüler. 

Akşama doğru hafif yagmurun ge
zenleı i ıslatmasına rağmen şehrin hare
keti durmadı. Bilakiı; giızel Ankara bir 
kat daha canlandı. Kaleleri, büyük ve 
küçük binaları, sokakları aydınlatan 
bol ışık şehre gtindüz kisvesini giydir
mişti. : Sokaklar çok kalabalıktı. Ulus, 
İtfaiye, Emniyet meydanlarında Çan
kaya mektebi önlerinde fişekler atıldı. 
Ulus meydanı, Emniyet abidesi, Sergi
evi, Halkevi, Samanpazarı ve İtfaiye 
meydanlarmn konan hoparlorlerle hal
ka Ankara radyosu neşriyatı dinletildi. 

Halkevi önünde açık sinema göste- izcilerimiz diin Atatürk an ıtrna çelenk koyarlarken 

• 

Şenliklere köylerinden gelen atlı kadrnlarımız 

Dereceleri yükselen ve yerleri 
memurları değişen zabıta 

Ba§t 4 üncü sayıfada 
l335 Salahattin. 151 M.Aziz, ı 765 İsmail, 
1092 Kadri, 1780 H. Hüsnü, 613 M . Nec
hleddin, 274 1. Etem, 1339 Husniı, 713 
M. Sabri, 1223 Cemal, 970 Halit,1158 M. 
Zeki, 1221 Cevat, 1243 A. Adnan, 1252 
Ahmet, 850 Süleyman, 325 A. Kemalet
tin, 1095 Yaşar, 809 Y. Riza. 1225 H. !s
kender, 1355 Ö. Lütfi, 969 M. Raşit, 662 
Kadri, 1070 Hasan Tahsin, 543 Abdül
kadir, 1463 Mustafa, 1108 Ahmet, 644 H. 
.Rifat, 1159 M. Server, 189 Mustafa, 626 
Hadi, 913 Şükrü, 198 Recep, 224 Hakkı, 

612 Hamdi, 1589 Mustafa, 905 Nejad. 
746 Mehmed, 587 M. Ali, 718 Ali, ~61 1. 
Hakkı, 422 Salih, 623 Şükrü, 1347 Ka
zım, 1691 Servet, 537 Kemal, 1235 SaL>ri, 
88 Derviş, 1101 M. Ata. 59 A. Haydar, 
1247 M. Fevzi, 740 Şerafedin, 1480 1. 
Nureddin, 173i H. Tahsin, 1383 Ahmed, 
684 Nazif, 1077 Nureddin. 1376 M. Sa
lih, 666 Nihad, 558 M. Kazım, 908 Tev
fik, 1305 Süleyman, 822 z. Vahid, 545 
H. Muammer, 824 A. Burhan, 493 Aziz, 

Karsdan: 27 Hikmet, 17 Mustafa, 
13 Tcvfık, 

Kocaeliden: 45 Kemal 
İç elden: 38 Cevad, 20 Mustafa 23 

Sırrı. 

Kütahyadan: 13 H. Kemal, 12 Mu ta

fa. 
Tokattan: 6 Cı.:mal, 14 Rufat, 

Edirncden: 74 Kazım, ıs o. Nuri, 
24 M. İsmet, 8 Yusuf, 34 Keı al. 

Sınoptan: 5 Emin, 

B ursadan: 66 eki. 
Nigdeden : 3 M. Galib, 
Gar.iantcptcn: 31 Ahmed, 32 Turan, 

Muştan: ız Hulllsi. . 
Erzincandan: 4 A. Hamdı, 

Sivastan: 11 Edib. 
Çanak.kaleden: ı Kazım. 

Canakkaledcn: l K~zım. 

Çankırrdan: 7 H. Basri. 
Yandan: 4 Hasan, 13 İlyas. 
İs par tadan: 8 Mchmed, 41 Siıleyman 

Ordudan: 4 Rufat, 6 M uam•ıwr, 9 
Osman. 

Bilecikten: 4 Hiısnü, S lhğtp. 
Kırşehirden: 3 Hami. 

1zmirden: 43 Remzi, 33 Siıleyman 
211 t. Talat, 140 Zıya, 105 H . Avni.. 360 
Kazım, 226 Y. Kemal, 196 A. Şiikı iı 48 
Abdülgani, 86 Zeki, 93 Ekrem, 193 Aii. 
162 Yusuf Kenan, 278 Ferid, ı 79 A. Rı
za. 

Mugladan: 22 Mustafa. 
Kayseriden: 25 Mehıned. 
A}·dınclan: 10 Zeki, 9 Emin. 

Urfadan: 24 İhsan. 
Seyhandan: 55 Atıf, 31) Ah, 8'1 Ga-

lib, 94 Cetaleddin. 
Afyondan: 13 A. Rıza • 
Çorumdan: 3 Sadık. 

Kastaınonudan: 14 M uiıarrcm 22 
Sırı,. 

Dcnızlıden: 4 Ali. 
Trabzondan: 2i Talat, 1~ A. Rıza 

26 Yuni:,;, 7 Mustafa, 16 A. RHa, 5 Ga· 
lip, 49 Muı.tafa. 

Eskischirden: 20 A. Vahdet, 1 O Şevki, 

Maraştan: A. Naci . 
Samsundan: 15 Nuri, 19 Ali, 22 Ka

zım, 32 Tevfik, 25 Muammer. 
Tekiıdağından: 25 Htisnü, 5 Kemal, 

19 M. Hikmet, 
Balıkesirden: 24 Hasan, 6 Mehmed, 

16 Edip, 19 Remezan. 
Kırklcrelinden: 11 Hasan. 

rildi. Hükiimet meydanında jandarma 
muzıkası çaldı. Köylü miı.afirler yer, 
yer eglenceler teı tibederek aralarında 

eğlendiler. Bu suretle Ankara geç ve
kitlere kadar büyük bayramının ilk gü· 
nünü kutlamış oldu. 

Radyo ve cumuriyet 
bayramı 

Milli bayrnmımtz münasebetiyle An
kara radyosu güze) bir program tertib 
etmiş ve dün neşriyatına saat 12 den i
t iba ren başlamı;ıtı. 

Bu zengin program arasında iki de
ğerli hatibin söylevleri de vardı. C.H.P. 
Genyönkurulu üyelerinden Denizli meb-

usu B. Necip Ali Küçüka ve Erzu-
rum mebusu B. Nafi Kansu Türkiye cu
muriyetinin re1imini ve inkilabını aniat
tılar. 

B. l\f etal\:sas Serezde 
siyasi bir nutulc 

söyledi 
Atina, 28 (A.A.) _ Atina ajansı bil

diriyor: 

Ba bakan Metaksas, Sclanik'den Se
rez'e varmı§.tır. Burada söylediği siya
si bir nutukta ezcümle demiştir ki: 

"- Yunanistan ordusunu tensik et
mekte ve kuvvetlendirmektedir. Kimse
nin Yunanistanı rahastsız etmiyeceğin

den eminim Yunanistan da hiç kimseyi 
rahatsız etmek istememektedir. Millet
lerarası karışıklıklar olacağını sanmıyo

ruz. Fakat her şeye hazır olmamız la
zımdır. 

Serez halkına gcli.nce, sizler, hiç bir 
tehlikeye maruz bulunmıyan ve bundan 
sonra da bulunmıyacak olan bir sınırda 
yasadığmızdan dolayı kendinizi bahtiyar 
addedebilirsiniz." 

ltEK.SISTLER1N 

\ ENi llABJSESt: 

B. Dögrel bir nutul{ 
daha söyledi 

Brüksel, 28 (A.A.) - B. Leon Dög
rel, tarafdarlarrna hitaben Maria Luis 
bahçesinde bir nutuk söylemiş ve bu es
nada bir de propaganda filmi çekilmiş
tir. 

Reksist'ler bahçeyi bırakıp gitmedik
lerinden zabıta, münakalatı işgal ettik
leri töhmetiyle bir zabıt varakası tan
zim etmiş ise de B. Dögrel, bir moto
siklete atlayarak süratle kaçıp uzaklaş
mağa muvaffak olmu tur. 
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Yurd köşeleri: 

Güzel Osmaniyede Bayındırlık 
Osmaniye (Hususi muhabirimiz ya

zıyor) - Kasabamızın kuruluş tarihi 
henüz pek yenidir. Merhum Derviş pa· 
sa zamanında temeli atılmış, arazinin 
~ümbit iklimin müsaid ve coğrafi 
mevkii~ mühim olması sebebiyle bir· 
denbire inkişaf etmistir. Nihayet alt
mış senelik bir tarihe malik olan Os· 
maniye'nin topraklan gayet mümbit, 
iklimi mutedil, birçok kasabalara mer· 
kezi vaziyette ve tren güzergahında ol
mak itibariyle coğrafi ehemiyeti fazla
dır. 

Osmaniye. Cebelibereket valiliğine 
uzun seneler merkezlik yapmıştır. Mev
kii itibariyle vilayet merkezi olmağa 

- pek müsaiddir. Istahiye, Bahçe, Dört
yol. Ceyhan, Kozan ve saire gibi Ada
naya oldukça uzak kaza merkezlerinin 
tam ortasındadır. Kasaba on kilometre 
lik bir saha işgal edecek kadar geniştir. 

Kasabanın nufusu sekiz bine yakın
dır. Üç nahiye ve kırk iki köyü mev· 
cud olup bunlarla birlikte nufusu yir· 
mi dört bine ulaşır. Ova kısmında bağ
cılık ve portakalcılık çok ileri gitmiş· 
tir. Bol sular ovanın inbat kuvvetini 
artırmışt1r. Dağ köyleri kıraçtır. Bura
ları her ne kadar zeytin ve fıstık ağaç· 
lariyle örtülü ise de bu ağaçlar aşılan
madığmdan faydalanılmıyor. 

Osmaniye, yavaş yavaş mühim pa
muk mıntakalarımızdan birisi haline 
gelmektedir. Bu yılın mahsulü iki mil
yon kilodan fazla tahmin edilmekte• 
dir. Üç çırçır fabrikası vardır. Bunlar• 
dan ikisi kaza merkezinde ve biri top
rakkale'dedir. Bu fabrikalarda Ceyhan 
ve Bağçe mahsulatı da işlenir. 

Portakalcılık henüz yenidir. Beş 

milyon aded ihraç edebiliyor. Ameri
kan fıstığı da ehemiyetli nisbette ye
tişir ve İstanbul, İzmir, Mersine gön· 
derilir. 

Kasabada bir orta mekteb vardır. 

Orta mekteb manevi cepheden cidden 

örnek bir müessesedir. Mersin orta 
mekteb müdür muavinliğinden nakle 
buraya müdür olarak gelmiş buluna 
B. Suad, disiplin sahibi ve çok çalı, 
kan bir gençtir. Orta mektebin mevcu• 
du (150) dir. Kız talebe sayısı azdır, 

Geçen sene 23 mezun vermiş ve bütün 
sınıflardan doksan çocuk terfie mu• 
vaffak olmustur. Mektebin bina ve bah• 
çesi ihtiyaca asla cevab verememekt~ 
dir. Osmaniyeye güzel bir mekteb bi• 
nası çok lüzumludur. Salon ve sahne 
olmadığından temsil verilemiyor. Kil· 
çük bir kütübhane vardır. Bunun da 
mevcudu üç yüz altmış iki kitabtır. 

Kaza merkezinde tam teşkilatlı bit 
ilk mekteble üçer sınıflı iki mekteb 
vardır. Yedi köyün mekteb ihtiyacı 

karşılanabilmiştir. İlk ve köy mektel>o 
terindeki talebe sayısı 980 dir. 

Sıtma fazladır. Mücadele teşkilatt 

çalışıyor. Vilayet zamanından kalme 
bir hastanesi vardır. On yataklıdır. İh• 
tiyaca kafi geliyor. Bina yirmi beş ya• 
taklı olarak yapılmıştır. 

935 de yedi bin lira olan büdcesi bu 
sene 10665 liraya yükseltmiye muvaf· 
fak olmus olan belediye ( 4500) lira sar
fiyle fen~i bir mezbaha inşa ettirmiş 
ve hayvanla yapılan et nakliyatı araba 
ile yapılmağa başlamıştır. Etrafında 

bir de bahçe vücuda getirilmekte olan 
mezbaha belediyeye senede (3500) lira 
varidat temin etmektedir. (1750) lira sal" 

fiyle bir et ve sebze hali yapılmıştır, 

Küçük mikyasta olan hal büyük bir ih· 
tiyacı karşılamış_.tır. 'Geliri dokuz yUı: 
liradır. 

Bir buçuk kiolmetre şose açan ve 
altı menfez yapan belediye güzel bir 
park vücuda getirmiştir. Elektrik ve 
su projelerini yaptırmıştır. Bir seneye 
kadar şehrin iyi su ve elektriğe kavu• 
şacağına muhakkak nazariyle bakıhyo~ 
Şehir haritası yaptırılmıştır. 

Osmaniyede ağaçlar arasından akan büyük çay ve kasabadan güzel bir kö!Je 

İtalya · Almanya an
lasmasının IJir tefsiri 

' 
Roma. 28 (A.A.) - Tevere gazetesi 

fransız ve ingiliz gazetelerinin gftya al

man - İtalyan müzakerelerinde müteca

viz maksatlar takib edildiği hakkındaki 

neşriyatına şiddetle hücum etmektedir. 

Bu gazete, bu müzakerelerin hiç bir ne

ticeye varmadığına dair yapılan neşri
yatı da tenkid ederek diyor ki: 

Öyle anlaşılıyor ki, Avrupanm gar

bında yalınızca nazari veya tecavüzi ol
mıyan bir iş birliğine akıl erdirilemiyor 

ve ancak Cenevre toplantılarının seme

resiz siyaseti veya dolambaçlı ittifakla
rın entrikalarından başka bir şey bilin-

AOıl1l!%:lıılJl S01lJL1lıCt1L? ............., 

1.11.936 dan 31.12.936 akşamına kadar 
eczaneler gece nöbet cetveli 

1 - Pazar Merkez Eczanesi 
2 - Pazartesi Ankara eczanesi 
3 - Salı Yeni ve Cebeci eczaneleri 
4 - Çarşamba Halk Eczanesi 
S - Perşembe Ege eczanesi 
6 - Cuma Sebat ve Yenişehir 

eczaneleri 
7 - Cumartesi İstanbul eczanesi 

"""110Jü1bl1Rı0Ja1' &s:Jlı::CRJ:i1I ~ 

meyen Avrupanrn iki genç ve dinç mille

ti olan Almanya ve İtalyanın hiç bir 

kimseye karşı haı ha girişmekte menfa· 

atları yoktur. Genç mUlctlerin Avrupa 
sulhunu temin için güddükleri usul Av-

rupanın bugünkü yeni ihtiyaçlarına teka 
bül etmektedir. Bu, sulh metod ıdur. 
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Açık Eksiltme ilanı : 

Elaziz Nafıa 1'1üdürl~Oiiııden: 
ı - Eksiltmeye konulan iş: Elaziz emrazı akliye . ve asabiye 

hastanesi tamiratı. 
Bu tamiratın keşif bedeli (2035) lira 36 kuruştur. 
ı - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi -
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri genel şar~na1?'1e~i . ,. 
D - Tesviyei türabiye, sose ve kargır ınşaata daır fennı şart· 

name 
E - Hususi şartnamı 
F - Keşif cetveli ,. . 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Elazız 

Nafia müdiirliiğünden alabilirler. . ... 
Eksiltme 5-11-936 tarihine rastlayan perşembe gunu saat 14 de 

EHiziz Nafia müdürlüğünde yapılacaktır. , 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 15.2 lir.a 65 kur~ş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdakı vesıkaları haız 
olup göstermesi lazımdır. _ . . 

A - Ticaret odasına kayıtlı olduguna daır ve~ıka 
B - Bu inşaatı yapabileceğine dair ehliyet vesikası 

(1483) 2-5113 

Ergaııi Balar Türle no ıim 
Siı-k~ctinden: 
' Zonguldak Yüksek Maden Mektebi m~zunlarından i~i mühe~-

dis Ergani Madeni'ndeki İşletme .İdar~mızde çalışmak .~ze~e şır· 
ketimiz hizmetine alınacaktır. Talıplerın muhtasar tercumeı ha~I~
rini ve istedikleri ücret miktarını bildiren mektupları 15 Teşrını
sani 1936 tarihine kadar Ankarada Ulus meydanında Koç hanı?da
ki İdare Merkezimize gönderilmelidir. Müracaatların mahremıye· 
tine itina olunacaktır. 2-5150 

Kapalı zarf usliyle eksitme ilanı 

Antalya Nafia 
Müdürl~Oiinden: 

ı - Eksiltmeye konulan iş : Antalya lise ve pavyonu binası 
kargir ve betonarme aksamı ile çatı aksamı inşaat:dır, 

Tahmin edilen bedel (30615) lira 75 kuruştur. 
ı - Bu işe ait şartnameler ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesei 
C • Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif hülasası cetveli 
G • Projeler. 
İsteyenler bu şartnameleri ve evrakı Antalya Nafia Müdürlü-

ğünde tetkik cdbilirler. "' 
3 - Eksiltme 20/ 10/1936 tarihinden 9/ 11/ 1936 günü saat (15) de 

Antalya Nafia Müdürlüğii dairesinde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 2296 lira 18 kuruş 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesikalraı haiz 
olup getirmesi lfizımdır. 

Nafia Vekfüetiden alınmış yapı müteahhitliği vesikası ve yap· 
tığı işlere aid bonservisler. 

6 - Teklif mektuplcrı yukarıda (3) ncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Antalya Nafia Müdürlüğü dairesine getiri
lerek eksiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2419) 2-5186 

KREM 

Kumral, Sarışın, Esmer her tene tevafuk eden yegane sıhhi 
kremlerdir. Cildi besler, Çil, Leke ve sivilceleri kamilen izale 
eder. Yarım asırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kullan
dıkları sıhhi güzellik kremlcridir. 

~KREM BALSAMtN 4 ŞEKİLDE TAKDİM EDİLİR 
~ 1 - Krem Balsamin yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem balsamin yağsız gündüz için beyaz renkli 
3 - Krem Balsamin acı badem gündüz için beyaz renkli 
4 - Krem Balsamin acı badem gece için penhe renkli. ~~ 

İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ. ~ 
Bevoi!lu - İstanbul 

.._..,..Arı.Y.Aıı.•~·~·· :..: :«; ~ ~ ~ ~ ~ ... ~ '..: :.:'. ~ ~ :'iP. ~~~~ 
~ ... ...,.. .. """'...._"""' ... """""~ ~ .... ~ :,.; :.... ~ ~ :.-,; ~ ~ .. 

Cumur Başkanlığı Flarmonik orkestrası 
Şefliğinden : 

Orl{estra üyelerine Yapılacak 
Smoliin ilanı 

Cinsi 
Smokin 

Adet 
65 - 70 

Tahmin bedeli 
55 

1 - Sartname ve nümuneyi görmek istiyenler Cebecide Cumhur
başkanlığı Filarmonik Orkestrası şefliğine gelmeleri. 

2 - 1hale günü 2/ Son teşrin/936 perşembe günü saat 15 de An-
lcara Okullar Sayışmanlığındaki eksiltme komisyonunda 

3 - Açık eksiltme suretiyle 
4 - Muvakkat teminat mikdan 288 lira 75 kuruştur. 
5 - Taliplerin bu gibi işlerde bulunduklarına dair Ticaret oda-

sından musaddak ehliyetname lazımdır. (1379) 2-4994 

ULUS SAYFA 7 

ı 1 ANKARA LEVAZIM AM1RL1Gt 1 ı 1 
SATIN ALMA KOMİSYONU İLANLARI 

MlLLI MÜDAFAA VıEKALET! 1 
.::>ATIN ALMA KOMİSYONU lLANI;ARl 

Cinsi Mikdarı Tutarı Muvakkat teminatı 
Kilo Lira Lira Kr, 

Lahana 40000 2000 150 00 
Pırasa 61000 3050 228 75 
Ispanak 50000 3000 225 00 
K.arnıbahar 12000 1440 108 00 
Kereviz 12000 1440 108 00 
Elma 20000 4000 300 oo 

ı - Ankara garnizonu eratı ile harp okurları ihtiyacı için yu
karda cins, mikdar, ve tutarları ile muvakkat teminatları yazılı 6 
kalem sebze ayrı ayrı şartnamelerle 2-11-936 tarihine müsadif pa • 
zartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 - Şartnameler her gün komisyonda parasız görülebilir. 
3 - İsteklilerin belli gün ve saatte kanunun 2, 3, maddelerinde

ki vesikalarla birlikte Ankara Lv. satın alma K. gelmeleri. (1326) 
2-4939 

İLAN 
1 - Muhafrz alayındaki matbah ocaklarının tamiri 10/ 11/ 1936 

tarhine müsadif sah güni.i saat 15 de pazarlıkla yaptırıiacaktır. 
2 - Ocakların keşif bedeli 975 lira olup muvakkat teminatı 73 

lira 13 kuruştur. 
3 - Şartnamesi ve keşif her gün Lv. amirliği satın alma komis

yommda görülebilir. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

1 
(1518) 2-5164 

ASKERi F ABRIKALAR UM UM MODORLOGO 
SATIN ALMA KOMiSYONU İLANLARI 

3500 KİLO KANARYA SARISI BOYA 
1000 " SÜLYEN 

150 ,, KEM!K SİYAHI 
200 ., ZENCİFRE 
100 .. çtvtnt MA vt 

1 300 ,, MESİNA SARISI 
25 " METANİL GELP 

Şartnamesinde dC:ğişiklik yapılan ve tahmin edilen bedeli (2335) 
lira olan yukarda mıktan ve cinsi yazılr malzeme askeri fabrikalar 
umum müdürlüğü satın alma komisyonunca 9~11-936 tarihinde pa
zartesi günü saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartna• 
me parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (175) lira (13) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

(1498) 2-5134 

1 ADET SU TESVİYE CİHAZI 
Tahmin edilen bedeli (800) lira olan yukarda mikdarı ve cinsi 

yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satrn Alma 
Komisyonunca 11-12-936 tarihinde cuma günü saat 14 de açık ek -
siltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan (60) lira ve 2490 numara· 
lı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkur gi.in ve sa-
atte kmoisyona müracaatları. (1552) 2-5208 

1 ANKARA BELEDiYE REISUCI iLANLARI 1 
İLAN 

1 - Su idaresi için alınacak kazma, kürek, sap ve karpit, el lam-
bası ve saire 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 2871,90 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 215,37 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kolemine 

ve isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 cuma günü saat on buçukta 
belediye encümenine müracaatları. (1472) 2-5095 

!LAN 
1 - Su idaresine alınacak çelik. köşebend lambaları ve saç on beş 

gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli (738,50) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (53,38) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı işleri kalemi

ne ve isteklilerin de 6 - teşrini sani - 936 cuma günü saat on buçuk-
ta Belediye Encümenine müracaatları. (1473) 2-5096 

İLAN -
I - Yaptırılacak iki benzin deposu inşası on bes gün müddetle 

açık eksiltmeye konulmuştur . • 
2 - Muhammen bedeli (5970) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (447) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenler her gün yazı isleri kalemi

ne ve ist~klilerin de 6 - teşrini sani - 936 cumagünü saat on buçuk • 
ta Beledıye Encümenine~ müracaatlarr. (1474) 2-5097 

Adliye Vekaletindeıı : 
1 - Temyiz mahkemesi için şartnamesi mucibinı:c yapılacak 

154 par~a mobilye kapalı zarf nsuliyle 19/10/936 tarihinde eksilt
menın ıcraı::! kararlaşmış iken t alibi zuhur etmemesinden dolayı 
tekrar eksiltmeye konulmuştur, 

2 -:- Eksiltme 5/ 11/ 936 perşembe günü saat 15 de Ankara'da 
Temyız binasında Adliy e Vekaleti Levazım Müdürlüğü odasında 
toplanan eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

.3 - İsteklilerin bu hususa ai t şartnameyi Ankara Adliye Veka
let: Levazım Müdürlüğünden. !stanbul'da adliye levazım memur
lugundan. İzmir'de C. M. umumiliğinden parasız alabilirler. 

. 4. - İşbu yapılacak 154 parça m obilyenin mecmuunnun tah
mını bedeli 10.363 liradır . 

5. - Eksiltmeye iştirak edecek olan isteklilerin bedeli muh'lm· 
menın % 7 buçuğu olan (777) lira (22) buçuk kuruşun naktt'n 
veya devletce nakit mukabilinde kabul edilen tahvilatı mahalli 
mal sandığına teslim etmiş olduklarına dair olan sandık m akbuz
lariy le teklif mektuplarını havi mühiirlü zarfların eksiltme saa
tinden bir saat evveline kadar komisyon riyasetine vermeleri. 

6 - Taşradan teklif mektuplan gönderecek olanlarında ayni 
saat~e me~tuplarının yetişmesini teminen daha evvelden postaya 
t~~dı etı:nış olmaları ve dış zarfları miihür mumu ile ayrıca mü-
hurlenmış olması lazımdır. (1475) 2 5100 

l(aracahey Harası 
l\lüdürlüğünden: 

Karacabey haras'ı binicilik okulu ile Ankara binicilk okulunun ve 
Ankara atlı spor kulübü binicilik mektebini ikmal edenlerin hali
hazırda bulundukları yerler mufassal adreslerini Ziraat vekaleti 
Karacabey Harası müdürlüğüne yazı ile bildirmeleri kendi menfa-
atleri iktızasından olduğu ilan olunur. (2572) 2-5242 

iLAN 
1 - Beher metresine 115 kuruş kıymet biçilen 3028 metre amor

tisör lastiği açık eksiltmeye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 3482 lira 20 kuruş olup ilk teminatı 

261 lira 17 kuruştur. · -
3 - İhalesi 3-11-936 salı günü saat 11 dedir • 
4 - Şartnamesini görmek veya almak istiyenlerin ya bizzat ve-o 

yahud bir vekil ile aldırabilirler. Muhabere ile şartname gönderile
mez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad: 
delerindeki belgeleriyle birlikte ihale gün ve saatinde M.M.V. satın 
alma komisyonunda bulunmaları. (1357) 2-4950 

BİLİT 
1- Beher kilosuna biçilen ederi 36 kuruş olan 4200 kilo benzin 

açık eksiltme ile satın alınacaktır. 
2- Eksiltmesi 9/ 11/ 936 Pazartesi günü saat 11 dedir. 
3- İlk teminat 113 lira .fO kuruştur. 
4-- Şartnamesi Ko. da görülür ve parasız alınır. 
5- Bksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle eksiltme gün ve saatında 
M. M. V. Satın alma Ko. da bulunmaları (1515) 2-5152 

N V 'I l 
1 - Muhtelif cins ve ebaddaki çelikler kapalı zarfla eksiltme

ye konmuştur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 38.640 lira olup ilk teminat parası 

2898 liıadır. 
3 - İhalesi 16 - ikinci teşrin - 936 puartesi günü saat 15 dedir. 
4 - Şartnamesi 194 kuruş mukabilinde M. M. V. Satın alma 

komisyonundan alınabilir. Şartname almak için ya bizzat veya bir 
vekil göndererek aldırılmalıdır. Muhabere ile şartname gönderi
lemez. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanununun 2, 3 üncü 
maddelerindeki belgeleriyle birlikte teminat ve teklif mektupla
rını ihale saatından bir saat evvel M. M. V. Komisyonuna verme • 
leri. (1076) 2-4626 

K.UrUA'" 

Ankara Yüksel{ Ziraat Enstitüsü 
Rel{törlüğündeıı : 

1 - Kurumumuzun ihtiyacı olan 30 adet dolap açık eksiltme su
retiyle satın alınacaktır. 

2 - 2.11.936 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 16 da YükselC 
Enstitü Rektörlük binasında toplanan komisyon tarafından ihalesi 
yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedel 2460 liradır. 
4 - Muvakkat teminat 184,5 liradır. 
5 - Bedava şartnamesini almak istiyenlerin daire müdürlüğüne 

müracaatları. (1414) 2-5038 -----
1\'laliye Vekaletinden: 

2-11-936 tarihinde pazarlıkla 238 lira 86 kuruş keşifli Baş 
Hukuk Müşavirliği kapı ve pencereleri yaptırılacaktır. İsteklilerin 
Milli Eml.1k Müdürlüğüne müracaatları. (1524) 2-5237 

V.M.·K 
BÜYÜK 

-'/ 

3 : t:u . : ~, 
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Bir verirsen bin kazanabilirsin. Birini kaybedersen paTan hebe. ~ 
mamıftır. Hem yüzlerce vatandatını zengin etmit ,hem de yu.rdu • 
aarn göklerine · birkaç Filo katmıı olursun. Bu yiizle"e zcnaındea 
t»iriııin de ıenin olmıyacağını kim iddia edebilw. 
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Kültür Bakanlığı Bütün mektep kitabları geldi. Halil N aciden alınız. 
tarafrn dan bastırılan 

Anafartalar caddesi 
No. 111 Ankara 

Yül{sek: 1\1ühendis l\Ielitehi Artır· 
ına ve Eksi1tme l{oınisyonıından : 

ı - 27-8-936 ve 14-9-936 tarihlerinde eksiltmeye konulup istek 
1i çıkmamasından dolayı intaç edilemiyen Yükek Miihendis Mekte
bi binası dahilindeki t•ıı ı 15" lira "98'- kuruş keşif bedelli "B> kıs
'"mının bazı maddeleri tadil edilen şartnameye göre inşası. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna mrebut olan inşaat n tarifi, fen-

ni: ve hususi şartnameler. 
B • Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı "110'' kuruş bedel mukabi

linde mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme l 1-11-936 c;arsamba gwnü saat "l S" de Gümüşsu

yunda Yüksek Mühendis Mektebi binası içindeki arttırma ve eksilt
me komisyonunda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin "1584" lira muvak
kat teminat vermesi, bundan başka aaşğıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi Hizımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhitliği ehliyet vesi· 
kası, 

~ - "10000" liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
ft~~ , ( 

C - 936 yılma aid ticaret odası vesikasr. 
D • İsteklinin mühendis veya mimar olduğuna dair diploma ve • 

ya sureti mühendis veya mimar olmadığı takdirde bunlardan biri ile 
ortak olarak çalıştrğına dair noterden musaddak vesika. 

. 5 - Teklif mektupları yukarda 3. üncü maddede yazılı saatten 
bır saat evveline kadar Yüksek Mühendis binası içindeki arttırma ve 
eksiltme komisyonu batkanlığına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile ~önderilecek mektupların nihayet 3 .üncü maddede ya· 
zıh saate kadar gelmi!f olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edil· 
mez. (2343) 2-5180 

Aydın Nafia Müdürlüğünden: 
• 1 - Eksiltmeye konulan iJ: Aydın ilinin Nazilli ilçesinde cezaevi 
ınşaatıdır. 

Bu işin keşif bedeli (44796) lira 56 kuruştur. 
2 - Bu işe aid şartna~ ve evrak şunlardır: 
A • Eksiltme şartnamesi, 
B - Mt.ikavele projesi, 
C - Bayındırlık İşleri Genel Şartnamesı 
D - Fenni şartname, ' 
E • Keşif, meterajcetvelleri 
F -Projeler ' 

lstiyenler bu şartname ve evrakı Aydın Nafıa Mildilrlüğünden 
görebilirler. 

3 -: ~ksiltme 26-10-936 dan 16-11-936 pazartesi günü saat on beş- ~ 
te Nazıllıde komisyonda yapılacaktır. 

4 - ~ks!ltmc: kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
5 - Eksıltmı.;, i:: ::.irebilmek için isteklilerin (3359) lira 74 kuruş 

m~vakkat~ temin~t vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları 
lıaız oldugunu gostermesi lazrmdrr. 

A- Vekaletten alınan müteahhidlik vesikası 
B - Bu. gibi yapı inşaatı yaptığına dair ehİiyet vesikası. 

6. - Teklıf mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir saat ev
velıne kadar k~~isyona ~ctirilerek eksiltme komisyonu reisligine 
makbuz mukabılınde verılecektir. 

Posta ile gönderilecek mektupların nihayet 3 üncü maddede ya
zılı asate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür mumu ile iyice 
kapatılmış olması lazımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1506) 2-5195 

Adliye V ekaletiıı den: 
• ':ekalet m~kam 4tomobili için Çankırı caddesi ve yahut Bent de." 

resı cıvannda hır ~raJ' ·ca d"t ~· d b . . Adi' V A • 
1 r e ı ecegın en u cıvarda garaJı olanların 

ıye ekalet\ ıevazım müdürlüğüne müracaat eylemeleri. (1586) 
2-5241 

P. T. T. Levazım l\lüdürlüğünden 
. 1 - İdare ihtiyacı için alınacak (16390)° kilo askılık 5 m/m de

mır tel ve (51500) metre çelik askılık tel halkası açık eksiltmeye 
conmuştur. 

2 - Muhammen bedel (3195) muvakkat teminat (240) liradır. 
3 - Eksiltme 14 birnici kanun 936 tarihinde Ankarada P. T. T. 

Umumi Müdürlüğünde toplanacak alım satım komisyonunda yapı
lacaktır. 

4 - İstekliler teminatlarını idaremiz veznesine testim ve alacak
yılı kanunda yazılı belgelerle beraber mezkfır tarihe müsadif pa
ları ~k~-~-veya kanunen muteber teminat mektupları ve 2490 sa • 
.ıartesı gunu saat 15 de o komisyona müracaat edeceklerdir. 

5 - Şartnameler Ankarada P. T. T. Levazım Müdürlüğünden 
İstanbulda Levazım Ayniyat şubesinden parasız olarak verilir. 

(1526) 2-5198 

Çorum Vilayeti Bayındırlık 
Direktörlüğünden: 

• 1 - Yirmişer gün müddetle iki defada kapalr zarf usuliylc ek
sıltmeye konulduğu halde talip çıkmay«n Çorum Vilayeti dahilin -
de s.~n~~rlu - Çerikli yolu üzerinle muhtelif kısımlarında bulunan 
39 kopru ve menfezler arttırma ve eksiltme ve ihalat kanununun 40 
~ncı !11.addesinin son fıkrasına tevfikan 5 • teşrini evvel • 936 tarihin
<ı~n ı_~ıbaren toptan bir ay içinde pazarlıkla ihalesi kararlaştırılan 39 

uru ve menfezin bedeli keşfi 23426 lira 21 kuruştur. 
2 - Bu .i"-e aid şartname ve evrak şunlardır. 
A • Eksıltme şartnamesi, 
B • Mukavele projesi 
C • Bcıyrndırhk hususi şartnamesi, 
D • Fenni ve hus.ısi şartname 
E • Keşıf ve silsilei fiat meteraj cetvelleri. 
F - Proje 
3-::- Pa~ar~ıkla talip olanların S • teşrini sani • 936 tarihine kadar 

her gun daımı enciimen dairesine müracaat edebilirler. 
4 - Teminatı muvakkate 1757 liradır. Talip olacakların ticaret 

odasınd~ ~ayıdlı olduklarına ve bu işi yapabileceklerine dair Nafıa 
Vekalctının ehliyetnamesini haiz olup irae etmeleri lazımdır. 

0398) 2-501 l 

Ter~i <::ema] Bürün 
Ankarapalas salonlarında 2 ikinci teırin pazartesi günü aon 

bahar ve kış modelterinl teşhir edeceğini muhterem müşterileri
me arzeder. 

.. 
Anliara P. T. T. 

Başmüdürlüğünden: 
Keçiörende yaptırılacak P. T. T. binasının münakasası pazarlığa 

çevrilmiştir. 
1- Yaptırılacak binanın keşif bedeli 9659 lira 81 kuruş,muvak

kat teminat 735 liradır. 
2- Bu işe ait şartname, proje, keşif cetveli her gün Başmüdür

lük kaleminde görülebilir. 
3- Pazarlık 23-11-936 pazartesi günü saat on beşte yapılacaktır. 

isteklilerin daha evvel teminatlarını yatırarak mimarlık Mühendislik 
veya Nafıa Vekaleti Yapı işleri müdiirHiğünden alınacak vesi ·:\la-
rile birlikte Başmüdürlük komisyonuna müracaatları 2-5238 

Ankara inhisarlar 
Başmüdürlüğüntlen : 

Akçe koyunlu tuzlasında metruk 14 gölün keşifnamesi veçhile 
esaslı tamiratı şartnamesiyle münakasaya konulmuşıtur. 

Eksiltmeye iştirak edecekler bedeli muhamminin yüzde yedi bu
çuğu olan 116 lira 93 kuruş muvakkat teminat parasiyle birlikte 
6-11-936 tarihinde ve saat 15 de Ankarada bankalcır cadde::.ınde inhi
sarlar başmüdürlüğünde toplanacak ihale komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. (14441) 2-5071 

Y enişehirde 
Aile yanında temiz, döşeli ve 

konforlu bir oda kiralıktır. 
Tuna cad. Yiğitkoşun S. 15 

2-5236 

Kiralık Daire 
Yeniıehir, Konur sokağında 

dört oda iki höl ve bütün kon· 
foru havi müstakil bir daire kira
lıktır. 

Yeni hal 4 No. ya müracaat. 
Telf: 2368 

2--5156 

... 
iLAN ŞARTLARI 

B eher B eher 
~ayıfa Santimi Sayıfa Santimii 

2 300 s 
4 150 s 
6 80 7 
8 30 kuruştur. 
1 - Hayır işlerine ve yeni 

çıkan kitaplara aid i1anlardan 
% 15 tenzilat yapılır. 

2 - Zayi ilan bedelleri 
maktu yilz otuz kuruştur. 

3 - Tebrik, tesekkür, ev
lenme, vefat ve katı allika 
ilanlarından maktuan beş lir11 ı 
alınır. 

ABONE ŞARTLARI 
Müddet 

Seneliği 
6 Aylığı 

Dahilde 

17 Lira 30 
g 
5 

Kiralık Daire 
Konforlu ve muşambalı beş Q

da bahçe içinde. 
Yenişehir maliye tahsil şubesi 

arkası Onovluk sokak: 8 
Behiç Tümer Tel :2612 
Saat i - 3 2-5160 

Kayaşta satılık 

bahçe 
istasyona yirmi adım yerde 

meyvalı, sulu köşklil cok gfü.el 
bahçedir. Karaoğlanda Santral 
gazinosun~n üst~nde Yüksel ko
misyon evıne muracaat. 2-5188 

Arsa Aranıyor 
Keçiören yolu civarında ve 

Etlik Keçiören arasında (elli) 
dönüm kadar arsası olup satrn:ık 
istiyenlerin şartlarım posta ku
tusu (241) numarava vazmaları. 

YENİŞEHİRDE 

SATILIK ARSA 
Yenişehirde yirmi beş metre

lik yeni yol asfaltı üzerinde ga
rajlara bitişik {20) yirmi metre 
cepheli tek veya çift apartman 
yapmağa müsaid arsa satılıktır. 

Telefon: 2640 2-5206 

1 D. D. YOLLARJ VE LiMANLARI UMUM 
MUDURLÜGU S. A. KOMiSYONU lLANLARl: 

t LAN 

Muhammen bedeli 27500 lira olan 3 ingiliz (Muzaaf) ve 10 ba 
sit makas takımı 7.12.1936 pazartesi günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2062 lira 50 kuruşluk muvakkat temi· 
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları,, resmi gazetenin 7-5-936 G. 
3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 135 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde sa " 
tılmaktadır. (1433) 2-510·l 

1LA ., 

Sıvas· Erzurum hattı üzerinde bulunan Eskiköy karagöl, kavaklı 
ve Çctinkaya istasyonlarının 19-l 1-36 tarihinden itibaren her türlü mü 
nakalata açılacağı ve şimdilik bu kısım üzerinde pazartesi- persenlıe 
günleri muntazam birer muhtelit tren işletileceği muhterem halka 
ilan olunur. (1549) 2-5235 

t LAN 

15-1t-1936 tarihinden itibaren cMeyanköküıo nakil ücretleri, 
verilecek vaguna en az o vagonun tonajının 1-3 Ü kadar yüklemek 
veya bu miktar üzerinden ücret tediye edilmek şarti!e> hesap edile-
cektir. __ _ 

Tafslat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (1578) 2-5239 

t LAN 

Malatya - Çetinkaya hattının Yazıhandan sonra Kesikköprü - He· 
kimhan isimli iki istasyo~un- 1-11-936 tarihinden itibaren işletmeye 
açılacağı ve şimdilik Malatya- Hekimhan arasında perşenbe günleri 

muhtelit trenler işletileceği muhterem halka ilan olunur. 2-5240 

Yenişehirde 

SATILIK EVLER Günlük kasa mevcuclunuz kıymetli eşya ve evrakımz iç" 

Y enişehirde İsmet pasa cad
desinde beşer odalı mutfak, ban
yo ve bodrumlu, elektrik, tcrkos 
ve havagazını havi bahçe ortasın
da iki ev beheri dokuzar bin lira
ya satılıktır. Ve her ikisinde Em
lak Bankasına üçer bin lira borcu 
vardır. İsteyene bu borclarda dev
redilehilir. 

Telefon: 2640 
2-5205 

İmtiyaz sahibi ve Başmu. 
harrirl Falih Rrfkı ATAY 

Umumt Neşriyatı İdare 
eden Yazı İşleri Müdürü 
Nasuhi BAYDAR 

Çanlun caddt1sl civarında 
Vlua Basnnt1~indt1 basılmıştır. 

hk kasalar - senelik 3 liradan - 16 liraya kadar 

Yeııi 
SİNEMALAR Halk &'WS Z?W. 

BUGÜN BU GECE 
VOLGA MAHKUMLARI 

Baş Rollerde : 
P ierre Blancbard • Charles Vanel 

Vera Korena 
Afk, ihtiras, ve Hiı itibariyle 
emsali görülmemit nn filmi 

Proarama ilaveten: Foka Jurnal 

BUGÜN BU GECE 
T R A S B U L B A 

Harry Baur 
Danielle Darrieux - J ean Pi er re Aumou t 

Büyük bayram münasebetiylf 
senenin en muazazm eseri 

Halk metineainde : Demir Kafes 
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Cum •• •• •• yılında uçuııc 

Cumuriyetin on üçüncü yılına rastlıyan Kamu· 
tayın beşinci devresinin ilk çalı§ma senesi, mille· 
timizin hayatında birer inküab yapacak değerde 
bir çok kanunların kabulü müzakere ve kararlari· 
le dolu olarak feyizli ve verimli geçmiştir. Bu müd. 
del içinde Kamutay 81 inkisad yapmı§, üç tcl•ir, 
elli be§ karar ve 220 kanun kabul etmiştir. 

Cumuriyetin on üçüncü yılında Kamutay, en 
tarihi ve heyecanlı celsesini; hiç §Üphesiz, Mont
rö boğazlar anlcı§masının tasdiki dolayısiyle yap
mı§tır. Rejimin büyük zaferini heyecanlı tezahür• 
lerle tasvib eden kamutay; ıu iki tarihi kararı ka· 
bul etmi§tir: 

"* Boğazlar meselesinin Cumur Reisi Atatürk'· 
ün yaratıcı dehasiyle ve hüsnü suretle neticelen
mesinden dolayı Büyük Millet Meclisinin duyduğu 
minnet ve §Ükran hislerinin Atatürk'ün yüksek hu
zuruna riyaset divanınca arzına karar verildi. 

":;: Boğazlar mukavelenamesinin tasdiki müna
aebetiyle Başvekil ismet lnönünün vaki beyana
tından sonra icra vekilleri heyetine 352 reyle, ya· 
ni mevcudun ittif akiyle itimad beyan edilmiştir.,, 

Kamutay 936 mali yılı büdcesini de mütevazin 
olarak kabul etmİ§ ve yıllardanberi uaçık büdce,, 
felaketini ebediyen yok eden /•met lnönü Hükü
metine iti/akla güvenini bilJirmiıtir. 

Partimizde ve Hal~evlerinde 
. . C~muriyet Halle Partisinin memleketin siyasi ve 
l!rlımnı hayatında güttüğü yüksek maksadlann tahak
kulrunu kolaylaştırmak ve Partinin inkişaf ım artır
~nk .~e .. hızlar_ıdmn~k için bundan sonra Parti faaliyeti 
de hu;nımet ıdnresı arasında daha sıkı bir yakınlık ve 
daha ameli bir. be~aberlik t~min edilmesine Genbaş
kurca karar velınnış ve teşkilatta bazı değişiklikler ya
pılmıştır. 

~ ~on cumuriyet yılı içinde HaJkevlerimiz bir başa
rı v~ ~l~rleme rekoru vermişlerdir. 23 şubat 1936 da 23 
Yenısını? k~t~hğı 139 Halkevi millet hayatında, mu
a~ır sevı:reyı yaratmak yolunda, yorulmak ve durmak 
bılmez hır heyecan ve hareket kaynağı olmuşlardır. 

. Geçen ... yıl şubahna kadar Dil, Tarih, Edebiyat şu
besınde aza sayısı, 3418 zi erkek, 600 ü kadın olmak ü
"?ere 4018 zi, Ar (Güzel sanatlar} şubesinde 747 si 
'ca~m, 5081 ri erkek olmak üzere 5828; Temsil ~u-
~sınde 716 sı kadın, 4528 zi erkek olmak üzere 4974· 

~ lOr şubesinde 280 i kadın olmak üzere l 3.367; So;. 
)"'41.Yardmı şubesinde 1 l 03 çü kadın olmak üzere 7844 · 
• .Jk d~rshaneleri ve kurslar şubesinde 403 çü kadı~ 
olmak_ uzere 3.339; Kütüphane ve neşriyat şubesinde 
382 sı kadın olarak 3334; Köycülük §Ubesinde 348 zi 
r<adm olarak 10594; Müze ve sergi §ubesinin aza sayı
sı da 133 çü kadın olarak 1390 aza bulunmakta idi. Bu 
dolgun yekün, şimdi daha çok ilerdedir. 

Geçen yıl 103 Halkevinde 624727 yurddaş kitab o-
1cumu§tu. Bu yıl bu sayının milyona varacağı umul
'llnkta~. Tems~I, konser, sinema, konferans, kongre, 
::m~o, şalen, sergı ~e spor hareketleri, dersler, köy gezi
. erı, çıknnlan dergiler son cumuriyet yılında sevindirici 
ve tatmin edicidir. 

Bu ~ıl Halk~vl~rinde bilhassa, köycülük faaliyeti
ne ehemıyet venlmış ve bazı Halkevleri köylü vatan. 
aşla~? işlerini takib etmek üzere bürolar kurmuşlar
ır. Koylerde yapılan tetkik seyahatlerinde kitab, ga

zete ve hazır ilaçlar gibi ihtiyaçlar temin edilmiştir. 
il' oprak bayramında, birçok vilayetlerimizde köylüler 

alkevlerinin aziz misafirleri olmutlardır. ' 
-nıı7r?Thrr o ---- ---- - -- - - - - _:o % %AIL4LVLUAltillAı.'-? Q ~ 

Teknik zaruretler 
dolayısiyle 

Bu ilavemizde takib edilmesi 
gereken lüzumlu sırayı 
edemedik. 

temin 

Okurlanmız'dan özür dileriz. · . ..................... ,~ 

c .... ~.,ı.elln son l»ır •• 11.L 
~alışmasına le1111el olan 

Al 1 .. ı .. L.. ..ı el· 11·1· a ur1e•un 11v il ıreK ı ı 

Kanwıaym ikinci tf~§rin 9.!J5 tarilıli beşinci deııresinin 
ilk toplwıtısııula, llhı Ünder Atatiirldin ( "i''~ söylevinde ) 
isareı ettikleri nıemlehet meseleleri tcmwmile ba§arılmış 
bulunnuıktadır. l'apıfocaklnrı bir yıl ;;11cedcn ta)'İlı eden 
bu biiyiik llirekti/ ile. bir )'ıllık calışnumııı fasa bir bilan -
çosırnu veren sa)·/alarımızın birincisini biiyiik bir sevinç. 
minnet duyarak siisliyoruz. 
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BüyÜk milletin yÜce vekilleri, 
Kamutayın Beşinci devresini açar

ken sizlere der.in saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

Kamutay, arsıulusal durumun çok 
önemli bir zamanında çalı~maya baş
lıyor. 

Hadiseler, türk milletine, iki e
hemiyetli düsturu yeniden hatırlatı

yor : 
Yurdumuzu ve 

haklarımızı mü
dafaa edecek kuv• 
vette olmak .. Sul
hu koruyacak ar· 
aıulusal çalışma 

birliğine ö n e m 
vermek .• 

Sulhun bozul
mu! olmasından 

ıstrrab duymamak 
mümkün değildir. 
Her halde, bu • 
günkü ağır ihti
lafların ortadan 
kalkması, mede· 
ni insanlığın bat· 
irca dileği olma • 
lıdır. ( Alkı§lar) 

Bizim aulb üJ. 
küsüne ne kadar 
bağlı olduğumu

zu, bu ülkünün 
güvenlik altına a
lınmasındaki di
leğimizin ne ka
dar esaslı bulunduğunu İzaha fü. 
zum görmiyorum. Bu hususta çalışan 
uluslar sosyetesinin, tecrübelerden is
tifade ederek prensiplerini tekamül 
ettirmesi ve sulhu koruma kudretini 
artırması snmimi arzumuzdur. 

iç idare teşkilatımızı, yurdun 
doğu bölgelerinden başlıyarak geniş· 
letmek ihtiyacını duymaktayız. 

Yeniden iki genel İspektörlük ve 
yeniden bazı vilayetlerin kurulması 
da lüzumlu görülmekteidr. Bu arada 
Dersim bölgesinde esaslı bir islahat 
programının tatbiki de dütünülmüt· 
tür. Vilayetlerimizin devamlı teftitİ· 
ni ve mÜ§terek iılerinin bir elden ta• 
kibini kollayan genel ispcktörlerdcn 
çok faydalar bekliyoru~ • 

İran • Türkiye transit yolunun 
teşkilatlanması Özenle bitirilmelidir. 

Liman ve sulama işlerinde ncele 
yapılacak şeyler vardır. )ağlık sava
şı da yeni icablara göre genişletil
mek zaruretindedir. 

Saydığım bütün bu işieri, hükü· 
metin kesin bir program içinde güt· 
mesini bekliyebiliriz. 

Üzerinde Önemle durmak istedi
ğim bir ciheti de bildirmeliyim. 

Türk ülkesi içinde köylere varın
cıya kadar küçük büyük bütü::ı tc· 
hirlerinıizin birer genlik ve tayın· 
dırlık göreyi olması önde tuttuğu
muz amaçlardandır. 

Türke ev bark olan her ye~· ğ· 
lığın, temizliğin, güzelliğin, modern 
kültürün örneği olacaktır. (Alkışlar) 

Devlet kurumları yanında, doğr .. -
dan doğruya bu İ§lerle ilgin olan ı 

rayların bu görüş ve düşünüşle çn· 
lıımalarını istiyorum. 

Urbaylarrn devlet merkezinde 
toplanışı bu işin SOr?ucu değil başlan
ğıcıdır. 

Endüstri programımız, normal gİ· 

diıindedir. Bununla beraber yurdun 
endüstrileşme&ine daha çok hız ve
rihne6i ve, yakın b ir çağda, yeni bir 

ikinci programa başlanması lüzumu
na dikkatinizi uyandırmak İsterim. 

Maden işleri yeni bir açılma dev· 
resindcdir. Maden mühendislerimi
zi, ihtiyaca yeter sayı ve değerde ye
tiıtirmeyi önemek gerektir. 

Kömür havzasının rasiyonel işle

mesi için tedbirler almak ta lazımdır. 
Bir de arkadaşlar; köylümüzün 

.genlik düzeyinin yükselmesi tedbir· 
)erine dnha genİf 

• ölçüde ö z e n 1 e 
devam edeceğiz. 

(Alkıılar) 

Aydın saylav
lar; 

Kültür kınavı
mızı, yeni ve mo• 
de~ esaslar göre, 
tetkilatlandırma -
ya durmadan de
.v a m ediyoruz. 
Türk tarih ve dil 
ç.alıtmaları, bü
yük inanla bekle· 
nilen ışıldı verim
lerini §İmdiden 
göstermektedir. 

Ulusal musiki
mizi modern tek· 
nik içinde yük. 
seltmc çalışmala
rına bu yıl daha 
çok emek verile-

" cektir. 
Ulusal kültür 

ıçın pek lüzumlu olduğu gibi, arsı· 
ulusal bilgiler bakımından da yÜksek 
değeri belli olan radyo işine önem 
vermeniz çok yer.inde olur. 

Sayın arkada,lnr; 
Maliyede, geçen yıl, cesaretle al

dığımız tedbirlerin, ne kadar yerinde 
olduğu sabit olmuttur. 
Tuz ve şeker fiatlarmın düşürülmesi, 
halkı hoşnud ebnİ§ ve yoğaltanı ar
tırmıştır. 

Bu yıl, baıka konularda da, bu 
yönden tedbirler alacaksınız. Sayım 
vergisinde ve bina kıymetlednde İn· 
dirim faydalı olacaktır. Erazi ve ya· 
pı vergilerinin hususi idarelere dev
ri önemli islah ttan sayılacaktır. 

Vergi indirmelerini hazinenin kar• 
şılayabilmesi, ülke ekonomi kudreti• 
nin yüksekliğine değerli bir belgedir. 

Ekonomik teşkilat, teknik temel· 
ler Üzerine yerleıerek yükseldikçe 
yurdun verimi çok daha ziyade ola
cakt1r. Ancak bütün özenimizi vere· 
rek vatanın teşkilatlanması hızını ar• 
tırmak gerektir. 

Arsıulusal sryasanın giditi ulusal 
korum araçlarını artırmaya da lüzum 
göstermektedir. Bunun mali çareleri
ni dikkatli ve isabetli bir surette a
raştırmanızı dilerim. 

Tayyare filolarımızı vücude ge
tirmek için büyük milletimizin yüce 
ilgisini heyecanla anmak borcumdur. 

Son arsıulusal hadiseler, türk dev· 
Jeti için kudretli bir hava ordusunun, 
hayati Önemde tutulmasına bir daha 
hak verdirdi. Çok emekle kurduğu

muz, canımızla korumaya andiçtiği· 
miz kutsal yurdun, havadan saldı

rışlara karşı güvenlik altında bulun
ması demek, bize saldıracakların, 

kendi yurdlarında bizim de aynı za· 
.. arlarr yapabileceğimize güvenimiz 
c'.emektir. (Sürekli ve devamlı alkıı

Iar) Bu güveni, hergün, artıracak a• 
ra · bulmakta, büyük türk ulusunun, 
ne ;röksel bir duyguyu kalbind e taıı-

Cumuriyetin oııüç··ncü yılın 

Cumuriyetin on üçüncü yılr. kahraman ordu
muz için daha fazla, geli§me ve ilerleme yılı o:a. 
rak Jreçmi§tir. Son bir yıllık hadiselerden orduyu 
alakalandıranlara krsa bir bakı§ bunu, çok guzel 
isbat etmektedir : 

Ordumuzun kuvvetlenmesi : * Hava kuvvetlerimizin artınlması ıçın satın 
alınacak ve yapılacak tayyare, motör, yedek mal
zemeai ve bir tayyare techizah vücude getiren si
lah telerruhatı için hükümet, Milli Müdafaa Veka
letine 21.500.000 lira tahsisat vermi§tir. * Orduya top ve telerruatiyle top malzemesi 
ıatın alnmak ve bu malzemenin ikmali için askeri 
fabrikalar umum müdürlüğünce tesisat yapılmak 
üzere 67 milyon liralık teahhüd icrasına mezuni· 
)'et verilmiıtir. * Deniz kıımı büdceıine 2.100.000 lira fevka
lade tahsisat konulmuıtur. * Cumuriyetin on üçüncü yılında türk milleti, 
kahraman orduya olan §Ükran ve sevgisinin bir i
fadesi olarak Türk Hava Kurumu vasıtasiyle 34 
tayyare armagan etmiştir. lıtanbul 9, lzmir8, A
dana2, Adapazarı 1, Ankara 3, Bafra 1, Bursa 1, 
Seyhan 1, Manisa 1, Mersin 1, Ödemi§ Bozdağ 1, 
Sammn 1, Tarsuı 1, Turgutlu 1, Uzunköprü 1, 
Aydın bir tayyare almııtır. 

Ordumuzun manevraları : 
* On üçüncü cumuriyet yılı içinde ordumuzun 

yurdun muhtelif yerlerinde yaptığı büyük manev
ralar bir muvallakiyet rekoru olmu§tur: lstanbul
da Metriı çiftliğinde yapılan ve kara, hava kuv
vetlerinin iıtirak ettiği manevralar; Büyük Şef 
Atatürk'iin yüksek takdir ve memnuniyetle~ini 
kazanmı§tır. 

Trakyadaki ve lzmirdeki büyük manevralarda 
da gerek kumanda heyeti ve gerek değerli subay
larımızla yiğit erlerimizin gösterdikleri yüksek 
bilgi, kabiliyet ve fedakarlık türk ordusunun yur· 
dunu koruma yolunda asılmaz ve yenilmez bir 
kuvvet olduğunu bir kerre daha isba tetmi§tir. 

Hükümetin, Kamutayın son bir yıllık devre· 
sinde çıkarttığı kanunlar araaında ordumuzu ala· 
kadar edenler; askerlik hayatımızdaki mesud gidi .. 
§i hizlandırmı§tır. Bu arada muvazzaf deniz siı • 
bayları yeti§tirme ve deniz subaylarına yüksek 
iktidar ve tah6il verme talimatnamesi, askerlik 
mükellefiyet kanununun bazı maddelerini değiı· 
tiren bir kanun da çıkarılmı§tcr. 

Orduya şükran ve selam : 
Cumuriyetin on üçüncü yılını süsliyen bir çok 

mutlu hadiseler tür:k milletinin kahraman ordu
muza karıı beslediği sevgi, saygı ve inanın teza· 
'hür.üne imkan vermigtir. 

Yeni yıl büdcesinin kabulü dolayısiyle Kamu
tay; yurdun asıl koruyucusu ve bütün aziz varlık
larımızın yüce kollayıcısı cumuriyet ordusuna 
Kanıutayın inan ve selamlarını bildirmi§tir. 

* Boğazlar mıntakasında kayıdsız ve §artsız 
hakimiyetimizi temin eden Montrö boğazlar an· 
lcı§masına aid mukavenin tasdiki dolayısiyle ti.irk 
ulusunu kendinde temsil eden Kamutay orduya 
selcim ve inanını bildirmiş ve Kamutaydan bir he· 
yetin Ankara §ehidliğine, Sakarya ırmağına lnönü 
ve Dumlupinar anıdlarına lstanbul şehidliğine ve 
Çanakkale topraklarında kalanlara ulusun birer 
minnet çelenginin konulmasına ve mukavelenin 
müzakeresi sırasında Çanakkalede hayatlarını 
feda eden kahraman şehidlerimizin ruhlarını 
taziz için bir dakika sükut edilmesine karar ve
rilmi~tir. 

dığını, her ferdinin vatan için tutuşan gözlerinde oku
maktayız. (Alkışlar). 

Havacılarımız, bütün ordu ve donanmamız gibi, vata
nı korumaya anık kahramanlardır. (Alkı~lar) Büyiik 
millet, bu soyak evlatlariyle kendini mutlu sayabilir. 

Sevgili arkadaşlarım ! 
işlerimiz çoktur, geniştir, Önemlidir. Fakat başarıla

cağına sarsılmaz güvenim vardır. Çünkü, Kamuta.~ •~ -
tan&everHğiıı, çalııkanlığın, tedbirde isabetin ideı' Ör· 
neğidir. Kamutay, yurdun korunmaşı, onun baymd!'t"lı~, 
için en yüksek ulu~l ilham ye kudret kaynağıd~.·. (Sü · 
rekli alkıılar) . 
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1 n urıv 

Nüfus 
Nüfus işlerimiz 

teşkilat, me'lzu • 
at ve siciller iti· 

bariyle bugünkU 

medent ihtiyaçla-
rı karşılayamıyacak bir bale gi.r • 
miş ve bu vaziyet gün geçtikçe ken • 
dini daha fazla hissettirmekte bulun
muş olduğundan ihtiyaçla ölçülil ve 
medeni kanunumuz ile uygun olmak ü
zere bunların ıslılhı ve inkişafı çareleri 
üzerinde tetkiklere girişilmiş ve bu 
hususta medeni dünyada tatbik edil
mekte olan mevzuat ile bunlarla aHika
lı teşkilat gözönüne alınmıştır. 

~lcşkilat: 

Bug:.inkil nüfus teşkilatımız h~r 
kazada bir nüfus memuru ve bir nüfus 
katibi esası üezirnden ve 2 nisan 331 
tarihli nizamnameye müsteniden kurul
muştur. Halbukı nüfus memur ve ka· 
tiplerinin göreceği işler mıntakaların
daki nüfus adedine göre artıp eksilece
ğinden teşkilatı tayin ederken nüfusun 
mikdannı esas ittihaz etmek zaruri ol· 
duğundan nüfus kanunu projesinde 
taşra teşkilatı bu esasa müsteniden tes
bit edilmiştir. 

!Mevzuat: 

Elimizdeki nüfus kanunu impara
torluk devirnde hazırlanmış ve tatbik 
edilıni§ mevzuattan olup bunun hüküm
lerinin bir çoğu hatta prensip ve esas
ları kanunu medeniye aykırı bulun· 
makta ve medent kanundaki bazı hü
ıkümlc.r tatbiksiz kalarak kayıd oluna
mamaktadır. Esasen medeni kanunu· 
muz bu vaziyeti göz önüne alarak 35 
inci maddesiyle şahsi hallerin tesbit ve 
tescili için bir nizamname vazedilece· 
ği hükmünu koymuştur. Bu hususta la
zım gelen tedbirler alınmz~ ve proje
ler hazırlanmıştır. 

Siciller. 
Memleketimizde umumi nüfus ya

znnı 1320 ıeneı.inde yapılmış, ondan 
r.onra yeni bir yazım yapmak imkanı 
basıl olamamııtır. Bu yazıma göre te
sis edilen nüfus kütüklerinin çoğu 31 
seneye varan bu dev.re içinde yıpran
mış, cildleri dağılmış, bazıları da hiç 
kullanılamıyacak hale gelmiştir. 

Bilhassa askerlik işlerimizin teme
lini teşkil eden nüfus kayıtlarının bu
~ ünkü hali yalnız bu bakımdan yeni 
bir yazımı zaruri kılacak sebeblerden· 
dir. Kaldı ki fertlerin medeni hallerl.o 
nin bilinmemesi, mevc ıtlatukaykGpm 
:vüsuk ve itimat vermekten uzak bulun
ması bu lüzumu en kati bir zaruret ha
line getirmiştir. Bu sebeble yazım i· 
çin de gerekli tetkikler yapılmış ve 
bu hususta bir kanun projesi hazırlan
nıış olduğu gibi tecrübe yazımları ha
zulık!arına da başlanmıştır. Bu tedbir
ler tatbikat sahasına geçtiği gün Tür
[kiye nüfus işleri en yüksek medeni 
memleketlerdeki vaziyet ve seviyeyi 
alacaktır. 

Soyadlan, 

Soy adlarının medeni sicillerin te· 
sisinde, istatistik i§lerinde ve bilhas
sa hüviyetlerin teşhisinde hususi ehe· 
miyeti olduğundan 935 yılr başlangı
cında herkesin soy adı alması ve nüfus 
kütüklerine geçirmesi mecburiyetini 
koyan 2525 sayılı kanun çıkarılmıştı. 
Soy adı seçip kütüğe yazdırmak için_ 
kanunun koyduğu müddet 2 temmuz 
936 tarihinde bitmiştir. Bu müddet bit
tikte~ sonra ~oy adı seçip tescil ettir
memi,§ olanlara vali veya kaymakam
larca soy adı takılacak ve idare heyet• 
teri kararı ile 5 liradan 15 liraya kadar 
para cezası alınacaktı. Böyle arzu edil
miyen bir netice ile karşılaşmamak i· 
§in kanuni müddeti içinde bitirilmesi
ni teminen harekete geçilmiş, Cumuri
y et Halk Partisi de bu meseleye yük
&ek alaka göstererek vila.vet ve kaza 
Parti teşekküleri vasıtasıyle halkın il· 
gisi uyandırılıp neşriyat, propaganda, 
konferanslar ile lazım gelen hassasiyet 
temin edildikten sonra en büyük M ül
kiye memurlarınca alman tedbirlerle ve 
köy köy mahsus memurlar dolaştırıla
rak soy adı defterleri yaptırılıp tescil 
için nüfus dairelerine verdirilmiş ve 

işlerimizi ıslah 
~erkezce gUnU günUne takiP. edil~rek 
i§in arkası ahnmı§ttr, 

Köy nüfus defterlerit ~ 
Köy kanununun 36 mcı ma'ddesin1n 

7 inci fıkrası köylerde birer. köy nii• 
fus defteri bulundurulmaaım, vakala· 
rm muntazaman ve kaza nüfus daire
aindeki kayıdlara mütenazır gekilde yü
rütülmesini imirdir. 

Umumt nüfus yazımma ana kütü][. 
lerinin ve bunlara göre verilmiş olan 
hüviyet cüzdanlarının esas teşkil etme
si zaruridir. 

Halkın çoğunun elinde nüfus kl
ğıdı veya hüviyet cüzdanı olmadığı gi
bi mevcutların bir kısmına vukuat ge
çirilmemiş bulunduğundan yazım sıra

sında bilhassa köylerde çok faydalı ve 
köyün her işi için müracaat kaynağı o
lacağı düşünülen bu defterlerin mey
dana getirilmesi için tedbirler alınmı~ 
ve bu sahadaki mesai yakında müsbet 
ve kati netice veıecek şekle girmiştir. 

2887 sayılı kanun: 
Yeni teşkil edilen Tunceli vilayeti 

halkınm, gizli nüfusların yazımı hak
kındaki 2576 sayılı kanun hükümleri 
dairesinde iki sene müddetle cezasız 

tescili ve cezalarının affı hakkında ha
zırlanan kanun iayihası kabul ve neşre· 
dilerek tatbikatına geçilmiştir. Bun
dan o havali için çok iyi neticeler alı
nacağı kuvvetle ümit edilmektedir. 

2576 sayılı kanunun tatbikatın· 
dan alınan neticeler: 

934 yılında kabul edilen gizli nü
fusların yazımı hakkındaki 2576 sayılı 
kanunun tatbikatı neticesinde: haber 
verilmemiş 3,655,537 doğum, 2,426,023 
ölüm, 631471 evlenme, 13143 boşanma tes 
cil olunmuştur. Bu netice üzerind\! du
rulmağa layık hakikatleri ortaya at
maktadır. 

1312 sayılı Türk Vatand:ışlığı 
kanununun tatbikatı. 

Geçen cumuriyet bayraınındanberi 
bir yıl içinde muhacir ve mülteci sure
tiyle yurddaş;ığımıza alınanlar 25506 
aile; 

1312 saydı kanunun 5 inci macdesi 
mucibince yurddaşlığımıza alman ec· 
nebiler 398 ail~ olarak 25904 kişidir. 

Tabiiyetleri tetkik edilerek hakla
rıncla karar verilenler 211 ve yurddaş • 
lıktan çıkarılanlar 359 kişidir. 

Son • 
cumurıyet 

Dahiliye Vekaletinin 

SON CUMURİYET YILI iÇiNDE 
ÇIKARTII(jl KANUN, NİZAM
NAME VE TALİl\1ATNA1UELER 

~ Şark mıntakasında, idare ve in
:ııbat işlerinin esaslı surette tanzimi 
içın Bingöl, Tu.nceli ve Eluiz vilayet
lerini ihtfra etmek ü~ere bir dördüncü 
umum müfettişlik kurulmlı§ ve Tunce
li vilayeti için bu muhitı'n hususi şart· 
larrna uygun bir idare şekli konulmuş· 
tur. Bu vilayet halkıru:n nüfus ve as
kerlik kanunlarına göre verilmesi la
zımgelen bazı cezaları affedilmiştir., 

:(. Ta5ınamsI yasak olmayan silah
ların al.m ve satımı hakkında bir ni
zamname hazırlanmıştır. 

* Mülkiye mektebi ve hukuk fa
kültesi mezunları Dahiliye vcka.Ietinin 
merkez ve vilayetlerin beşinci derece· 
deki bütün sımflnrrna tayin edilebile
ccklerdir. 

~ Zabitlerle askeri memurlardan 
bükmen veya sicillen tekaüde sevkedi
lenlerin hizmet müddetleri on beş sene 
veya daha fazla olursa bu müddet nis
betinde teksüd maaşı alacaklardır. Ah
lak noktasından tekaüd edilenler biç 
bir devlet hizmetinde çalışamryacak
lardır. 

* Belediyelere aid artırma, eksilt· 
me ve ihale 2490 sayılı kanununun hü • 
kümleri içinde doğrudan doğruya be· 
lediye encümenlerince yapılacaktır. 

~ Türk bayrağının şekil ve nisbe
ti, çekiliş ve indirilişini tayin eden bir 
kanun çıkarılmıştır. 

* Derece ve srnıflarrna göre polis 
memurlarının kıyafetlerini ve taşıya

cakları teçhizatı anlatan bir nizamna
me çıkarı/mıştrr. 

~ lstanbul belediye büdcesinden ö
denmek üzere lstanbulda bir devrim a
nıtı yapıalcaktrr. Anıd milletlerarası 

müsabakaya konacak, plan ve resimleri 
hükümetin tasdikinden sonra katileıe· 
cektir. 

lf. Vilayet teşkili veya mevcud vila
yetlerden birinin kaldırılması veyahut 
vilayet merkezinin veya adının değışti· 
rilmesi Devlet şürasınrn mütaleası a· 
lındıktan sonra kanun ile yapılacaktır. 

* Dahiliye vekiıleti merkez teşki
lat ve vazifeleri hakkındaki kanunun 
bazı hükümleri değiştirilmiş ve ilaveler 
yapılmıştır. Bu kanuna göre mahalli i
dareler dört, nüfus işleri dört, vilayet· 
Jer idaresi iki şubeden mürekkebtir. 

* Yeniden dokuz kaza kuruimU§ 
ve kadrolarda bazı değişiklikler yapıl
mıştır. 

yılımız da hu~ur ve •aaa-.:ı~'--m::i:!::ımııı~-=-
sülifuı içinde U. l\1iifettişlililerin 

geç~iştir. verimli çalışmaları 
Birçok viayetleri alakadar edeıı iş

lerin daha verimli bir surette halledi
lebilmesi için 20 haziran 927 gün ve 
1164 sayılı kanunla merkezi Diyarbekir 
olmak üzere birinci umumi müfettişlik 
ve 934 senesinde de merkezi Edirne ol
mak üzere Trak}ada ikinci umumi mü
fettişlik teşkil edilmi~ti. 

Cumııriyetin on üçüncü yılı, hu· 
zur ve baysallık içinde olan yeni Tür
kiye için bir sükun yılı olarak geçmi~; 
emniyet teşkiltfümrz, zaman zaman ve 
ferd halinde k'1nun dışına çıkmak isti· 
yenleri en kısa bir zaman içinde ya ce
miyete faydalı birer unsur haline ge
tirmiş veya cezalc.ndırmıştır. 

Son bir yılda belediye ni?:am ve 
yasaklarına aykırı hareket eden suçlu 
sayısı 6050; dilenciler 167; gizli fuhuş 
ve ahlaksızlıktan sınır dışına çıkarılan
lar 4; kumar oync:yan ve oynatan suçlu 
sayısı 818; tıu sebeble kapatılan yerler 
169; kontrol edilen filimler 231, öste • 
rilmesine müsaade edilenler 204; ka
çakçılıktan hudud dışına çıkarılan ya • 
bancılar 4, emniyet nezareti altına ah • 
nanlar 907 dir. Bu yıl içinde yurdu • 
muzda grev ve tatili işğal hadisesi yok
tur. 

Bir yıl içinde 98 müessese kurul
muştur. Yurda dönmek istiyen vatan
daşlar hakkında 849 beyanname gelmiş
tir. Yurda gelmeleri için kendilerine 
pasaport verilmesi için yazılan vatan· 
daşların sayısı 486 dır. Yurdda otur
mak üzere gelenlerin &ayısı 10128, 
transit suretiyle "geçenler 68465, vatan
daşlığımrza ahnanlar 26766 dır. 

Emniyet teşkilatımızda jandar
mamız da kendi uhdesine düşen vazife· 
yi muvaffakiyetle yapmakta devam et• 
mektedir. 

Bu teşkilatın cumuriyet devrinin 
feyizli idare rejiminde yurdumuza ve 
ulusumuza verimli faydaları görül::rek 
yukarda tarih ve numarası yazılı kanu
na istinaden 6 eylül 935 tarihinde mer
kezi Erzurum olmak ve (Ağrı, Çoruh, 

Erzincan, Erı.urum Gümüşane, Kars . , ' 
Rıze Trabzon) vilayetlerini ihtiva et· 
mek üzere üçüncü umumi müfetişlik, 6 
haziran 936 tarihinde de merkezi Tunc
eli olup şimdilik Eliiziz vilayetinde 
oturmak ve (Bingöl EJaziz, Tun
celi ) vilayetlerini' ihtiva etmek 
üzere dördüncü umumi müfettişlik teş
kil edilmiştir. 

Umumi müfettişler mıntakalarının 
hususi şartlar ve vaziyetlerine göre hal
kın refah ve emniyeti, köylerin inki· 
şafı ve köylünün görgülerinin ve çalış· 
ma vasıtalarının ve istihsal kabiliyet· 
!erinin artırılması ve imar, kültür, e
konomi, tarun, sağlık faaliyetlerinin 
daha verimli hale getirilmesi uğrunda 
mıntakaarmda daha esaslı ve müteva· 
.zin görüş ve ilerleyişlerle çahşmakta
dırla0r. 

a 
Büyük davamız: 
Memleket nUfuaunun yüzde 78 zi. 

ni içine alan köylerimiz; büyük varlık 
ve benliğini cumuriyetle birlikte bul· 
muş ve köy kanununun çerçevelediği 
iktidar ve salahieytler, onun inkişaf 
sahasını hüviyet ~e icablariyle ölçülil 
bir hale getirıncğe uğraşmıştır. 

Bunun bir tecelisi olarak dahili
ye vekaleti 936 mali büdcesiyle mahal
li idareler umum müdürlüğü kadrosun
da yen!den bir köycülük şubesi kur
muş; Trakya umumi müfettişliğinde 

2883 sayılı kanunla bu yıl bir de köy 
bürosu açılmıştır. Ayrıca planlaştırıl

makta olan köy kalkınmasını takip e
debilmek için her vilayet; mahalli hiz· 
metlerdeki müşterek vasıfları itibariy· 
le hususi idarelerde birer (köy masa
sı) ayırmıştır. 

Bütün vilayetlerden köylerin ih
tiyaç ve iktidarlariyle mütenasib beşer 
yıllık köy kalkınma programlarının ha

zırlanarak işlerin te~kilatlandırılması 

ve 937 yılı başında faaliyete geçebile
cek surette pl.inlanması istenmiştir. 

Bazı vilayetlerde bu teşkilatlı ve plan· 
lı çalışmalar şimdiden başlamıştır. 

Köy bölgeleri ihtiyacına, köylü
nün ödeme kabiliyetine ve ekonomik 
bünyesine uygun hazırlanan ve ekseri
yetle de köylünün el ve kol emeğine 

dayanacak ve şahıslarla deği~emiyecek 
olan bu planlı çalışmalar her yıl geç-

Köy kalkın1nası 
tikçe he·r suretle ölçUlebilir müsbet l• 
terini gösterecektir. 

Köy idare makinalarmın basit vo 
çok pratik bir şekilde ve her yerde 
aynı düzenle işliyebilmesi için kö}'ı 

büdceleri, hesap usulleri, defter ve ba• 
aılı kağıtları üzerinde yapılınakta o
lan araştırmalar sona ermek üzeredir. 
Bu suretle köylerin önemli olan büro 
işlerinde tam bir vahdet ve bugünkil 
ihtiyaçlarına uygun sistemli bir çalış
ma tarzı tesis edilmiş olacaktır. 

Baştan başa vesaitsiz ve bir hiç o• 
tarak saltanat devrinden teslim aldığı· 
mız türk köyünün; amme hizmetlerini 
teknik şartlarına uygun bir su.rette ha· 

şarabilmesi için çalışma saha.c;mdaki mil 
him mecburi işlerini finanse edecek 
(köy kalkınma bankası) üzerinde Ö• 

nemle tetkikatımızı arttırmaktayız. 

Cumuriyet köyünü; kültür saha• 
aında, içtimai sahada, iktısadi varlıkta 
ileri hale getirecek tesis ve teşekküller 

arasında; terbiye müesseselerine husu• 
ıi ehemiyet verilecektir. 

Bilhassa halk terbiyesine hitab e-
den filimlerin gösterilmesi, radyonun 
yayılması, yatılı pansiyonlar vücuda 

getirilmesi, kooperatiflerin çoğaltılma .. 

ı;ı .. gibi hususlar üzerinde alınacak ted· 

birler büyük muvaffakiyetler vadet .. 
mektedir. 

Matbuat U. Müdürlüğünün son yılı 
Matbuat Umum müdürlüğünün esas 

vazifseini teşkil eden iç ve dış neşriyat 
ve propaganda meselelerindeki faali· 
yeti geçen 13 üncü cumuriyet yılında 
şu suretle hulasa olunabilir: 

Gerek yurdda çıkan gazete ve 
mecmualar, gerekse yabancı memleket
lerden gelen 140 ı geçen gazete, mec-

1 mua ve revüler tetkik edilerek muhte· 
lif basınların sentetik hulasaları her· 
gün bülten halinde tanzim edilmiş, i-
cab eden yerlere dağıtılmıştır. Böylece 
bir sene zarfında günde vasati 20 sayı
fadan altı bin sayıfahk bülten vücuda 
getirilmiş ve bu bültenler hergün mun
tazaman 80 adrese gönderilmiş bulun
maktadır. 

Memyeket içine aid türkçe neş
riyat: 

AYIN T AR1H1: Cihan hadisele
rinin sistematik bir tarzda hülasa edil
miş kontrandüleri ile bu hadiselere ait 
vesikaları ve akisleri ihtiva eden ve hiç 
bir memlekette eşi çıkarılmıyan bu ay
lık mecmuanın 20 ila 30 sayılı on bir 
nüshası 1935-936 senesi zarfında çıka
rıl!Pzştır. On bir nüshanın sahife yekQ- • 
nü 4547 yi bulmaktadır. Beher nüsha
dan biner olmak üzere on birbin adet 
muhtelif yerlere tevzi olunmuştur. A· 
yın tarihinin en başlıca vasfı, onun kil· 
tüphanelerde daima bulunması lazım 
gelen ve icab ettikçe müracaat edil
mesi mümkün olan bir dokümantasyon 
kaynağı olmasıdır. 

SAHNE ESERLERİ: Yurdun en 
hücra köşelerine giden ve geniş halk 
kitleleri ile doğrudan doğruya temas e
den seyyar tiyatro gruplarının elle.rin
deki repertuvarın çok kere zararlı ve 
menfi olduğun.ı gören umum müdür
lük, halkı hem eğlendirmek hem de re· 
jimimizin esaslarını benimsemesine hiz· 
met etmek maksadiyle tanınmış 
halkçı muharr.;.rterin kitaplarını bastı• 
rarak dağıtmıştır. 

Yabancı dillerde neşriyat: 

LA TURQUİ KAMALİSTE: Tür
kiyeyi yabancılara tanıtmak için mun
tazam bir surette çıkarılan ve her ta• 
rafta büyük bir takdirle karşılanan La 
Turqui Kamaliste'in neşrine devam e
dilerek 13 üncü cumuriyet yılı zarfın
da 7-13 numaralı yedi sayısı çıakrılmış
tır. Montreux konferansı sıralarında, 

orada bulunan ecnebi delegeler ve ga
zete muhabirlerinin alakalarını şiddetle 
celbetmiş olan bu mecmuanın ilk sayı
ları yalnız biner adet olarak basılmak· 
ta iken gösterilen büyük isteğe karşı 

beşinci sayıdan itibaren traj mikdan 
6500-e çıkarılmak lüzumu hissedilmiş· 

ti. Bir sene içinde muhtelif memleket• 
lerdeki kütüphanelere, ot-ellere, turis
tik teşkilata, gazetelere ve tanınmı~ si· 
yaset, sanat ve ekonomi şahsiyetlerine; 
bundan başka aefaretlere ve konsolos· 
hanelere 50 bin nüsha tevzi edilmiş ve 
yurdumuzun en uzak illerde tanıhp se• 
vilmesine çalışılmıştır. 

LA TURQUt CONTEMPORAİNE' 

Curouriyet Türkiyesinin oluşunu 
ve her sahadaki fütuhatını kısa ve top~ 
lu ibr tarzda yabancılara anlatmak mak• 
sadiyle "La Turquie Contemporaine" 
adlı bir eser basıtırlmıştır. 

ORMAN ÇİFTLİÖİ BROŞÜRÜ1 
Türk'ün tabiatla mücadelesinin muvaf· 
fak bir eseri olan Orman çiftliği hak• 
kında f.ramnzca bir broşür hazırlana• 

rak, şimdiye kaadr üç bin nüsha dağr· 
tılmıştır. 

MAARİFİMİZ İÇİN: Türkiyede• 
ki marif hareketini toplu bir tarzda 
anlatır ''Instruction publiques en Tur• 
quie" adlı bir broşüs çıkarılınıştır. 

Modern türk edebiyatının seçme 
parçalarını havi olan "Anthologie des 
Ecrivains Turcs d 'aujourdh'hui" eseri 
bastırılmış ve şimdiye kadar yabancı 
memleketlerle lazım gelen yerlere Uç 
bin nüsha dağıtılmıştır. Aynca yurdu• 
muz için yazılmış abancı muharrirle• 
rin eserleri de alınarak bir sene zarfın• 
da dahile ve harice tevzi ettiği eserle• 
rin yekunu ''76.800" ü bulmuştur. 

Gerek kendi neşriyatımız için, g~ 
rekse yabancı ~aı:etelerin arzularını ye
rine getirmek için memlekete ve hadi .. 
ıelere ait fotograf bulmak mecburiye• 
tinde kalan Umum müdtirl.ük, tanınmış 

bir fotograf artistini angaje etmiş ve 
bir fotograf arşivi vücuda getirerek ya· 
hancılara yeni Türkiyeyi her cephesin• 
den canlı bir surette tanıtacak bir kül· 
liyat elde etmeğe çalışmıştır. Müte
hassıs bir sene süren Türkiye devri es
nasında 6000 den fazla klişe almış ve 
şimdiye kadar bu klieşlerden çıkarılan 
4000 kadar fotograf yabancı memleket• 
lere sevkolunmuştur. Umum Müdürlük 
elinde mevcud kli§eleri tasnif ettirmiş 
ve bunların en seçmelerinden bir ''Yurd 
albümü" vücuda getirmiştir. 

Yurdumuzun tarihi abidelerini, ta• 
bii güzelliklerini, zirai kabiliyetin i ve 
mahsullerini on üç senelik cumuriyet 
devrinde tahakkuk ettirilen m uvaffa .. 
kiyetleri, sınai müesseseleri, endüstri· 
leşme hareketini, nafıa işlerini, mekteb 
faaliyetlerini halkımıza canlı bir tarzdtı 
güzel fotografilerle göstermek gayesi• 
le 25 şubat .936 tarihinde Ankara Ser• 
ı.' evinde "Türkiye tarih ve güzellik ve 
i~ memleketi" aergisi açılmıştır. Bıl 
sergi İstanbulchı da açılmıştı r. 
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ir 'Yıl a 
Birçoli. vergiler azaltılmıştır. 

.......................................................... 
i Son cumuJ"İyet yılı içinde çı • i 
: karılan llanunlmla bir taraf tan : 
i vergilerimizin bazılarında halk i 
i lehine olarak ehemiyetli azalt- i 
:malar ve değişiklikler yapılmı§ i 

Bina ve arazi vergilerinde yeni devir . . 
1340 - 1923 sene

lerindeki bina kira
larının iktısadi sebeplerle yüzde 25 nis
betinde azaldığı tesbit edildiğinden 
halktan alınan vergilerin gelirleriyle 
öl~ülü olmasını temin için bu seneler -
de takdir olunan kıymetlerden yüzde 
25 i 30-12-935 tarihli ve 2870 numara -
lı kanunla indirilmiştir. 

Turist gemilerinde : 
Turist hareketlerinin tanzimi ve 

memleketimize fazla turist gelmesi için 
yalnızca turist taşıyan gemilerle husu
si yatlardan ve ilmi hususatta kullanı
lan gemilerden alınmakta olan vize, 
müruriye, demir, şamandra resimlerile 
kılavuz ve rom"rkör ücretleri kaldırıl
tnış; sıhiye, rıhtım ve fener resimleri
nin haizneye ait hisseleri yüzde 50 nis
lbetinde indirilmiştir. 

Hayvanlar vergisinde : 

1 - haziran - 936 tarihne kadar hay• 
v-an vergileri 7-6-931 tarihli kanun mu
cibince alınmakta idi. Bu kanunun tan· 
zim edildiği tarihteki hayvanlar ve 
hayv~ni maddelerin satış kıymetleri 

nazara alınarak vergi nisbeti tayin o
lunmuş idi. 

İktisadi buhranın tesiriyle bu mad
delerin kıymeti düşmüş ve vergi nia • 
betindeki tevazün bozulmuştur. Ver
gilerle hasılat arasındaki nisbet ve te • 
'Vazünün muhafazası Cumuriyet mali • 
yesinin başlıca umdelerinden biri oldu
ğundan çıkarılan 19-1-936 tarihli ve 
2891 numaralı kanunla vergi mikdarla • 
rrnda beş milyon liraya yakın bir ucuz
lama yapılmıştır. Hafifletmenin nia • 
beti küçük baş hayvanlarda yüzde 25 

Büdce vahdetini 
temin için 
yapılanlar 

~ Devletçe yapılan hizmetler ara • 
sında idari vasıflarından ziyade ticari 
v-e sınai mahiyet arz eden bazı hizmet

lerin umumi büdceden ayrı ve kendile
rine has varidatla mülhak büdce şek

linde idaresi ileri memleketlerin hep
since kabul edilmiş bir usul olmakla 

beraber bu sistemin talimat ve tatbikat 
sahasında büdce vahdetini bozmak, dev
letin mali vaziyetinde vuzuhsuzluk do· 
ğurmak gibi mahzurlar vücude getir • 
mesi dolayısiyle ticari veya sınai vasıf
lar gösteren ve genişliği itibariyle mül
hak büdce ile idareyi haklı gösterecek 
'Vaziyette bulunanlar dışındaki servis -
lerin umumi muvazeneden ayrılmaları 
tecviz <?lunamıyacağı düşüncesiyle 

mülhak büdce ile idare edilmekte olan 
idare ve müesseselerden bariz sınai ve· 
ya ticari vasfı haiz olmıyan ve mülhak 
büdce ile idaresinde zaruret bulunmı• 
yan Konya ovası sulama i.daresi, yük 
sek Mühendis mektebi ve Ankara Yük
sek Ziraat Enstitüsünü umumi muva
zeneye alan 1-6-936 tarih ve 2984 numa
ralı kanun Büyük Millet Meclisince 

kabul ve tasdik edilmiştir. 

"" Diğer taraftan 1934 ve 1935 mali 

ıenelerinde umumi muvazene haricinde 

tedvir edilmiş olan buğdayı koruma 

vergisi hasılatı 1936 büdcesiyle umumi 
ınuvctzeneye alınmış olduğu gibi esa

sını halkımızın hava kurumuna karşı 

yaptığı taahhüdler teşkil edip büdçe
ye irad ve tahsisat kaydi muamelesi ha
va kurumu tarafından yapılan teberru-

larla temin edilmekte olan hasılat da 
2883 numaralı kanunla bu teahhüdatın 
hava kuvvetlerine yardım vergisi hali
n ifrağ edilmesi suretiyle doğrudan 

doğruya umumi büdce geliri arasına 

alınmış bulunmaktadır. 

:f. 1936 mali yılı umumi muvazene 
kanununa alınan bir madde ile de ge
rek devlet dairelerinin ve gerekse di • 
ğer hususi müesseseler ve şahısların ih
tiyaçları için verilecek serbest dövizle
re ait olmak üzere takvim yılı itibariy-
e bir döviz cetvelinin tanzimi ve ve
iller heyetince tasdik edilen bu cetvel 
uhteviyatı kambiyo müsaadesi veril
emesi ve kambiyo muamelatının Baş
ekaletin kontrolu altına alınması esas-

arı kabul edilmiştir. 

ve çift hayvanlariyle nakliyatta kulla • 
nılan hayvanlarda yüzde 50 dir. 

Diğer taraftan verginin tarh ve ta• 
hakkuk muamelelrinde de büyük deği
şiklikler yapılmış ve mükellefler içiE
kolayhklar gösterilmiştir. 

Arazi vergisinde : 
Ferağ ve intikal dolayısiyle elden 

ele geçen arazinin maliyeye bildiri! -
memiş ol'ması, arazi kıymetlerinin muh· 
telif sebeblerle değişmiş olması ve ni
hayet umumi ve istiklal harblarında ba
zı yerlerdeki vergi kayıdlarının yanmış 
olması bu iş üzerinde esaslı bir tedbir 
almağı istilzam etmekte idi. 

Bilhassa köylülerimiz tarafından 

ödenen arazi vergisinin gelirlerle mü • 
tenasib olması ve hakiki mükelleflerin 
tayini maksadiyle memleketimizin her 
tarafında tahrir yapılması esası düşü • 
nülmüş ve 31-1-936 tarihli ve 2901 nu •

1 
maralı kanunla bu müsaade alınmıştır. 
Bu kanun hükmüne göre 1 • haziran • 
936 tarihinden itibaren memleketin her 

i ve mali tqkiliitın tanzimine ! 
j doğru büyiik adımlar atılmı§ ol- i 
iduğu gibi diğer tara/tan da büd- 1 . . 
ice vahdetinin temini gayesile i . . 
i bir kısım mülhak büdceler umu- i 
~mi muvazeneye alınmış, mem - ~ 
1teketin Nafia ve Milli. Müdafaa i 
l işleri ve iktisadi kalkınması için l 
~de mali noktadan gereken ted • f 
i birler alınml§tır. Bütün bu ça • i 
i lışmaları bu sayfada okuyacak- i . . 
: sınız. : . . . . . ············································ ........... . 
tarafında arazinin tahririne ve yeni 

k~ymetlere göre vergi matrahının tes• 

bitine başlanmıştır. ı - Haziran • 936 
tarihinden itibaren icrasına başlanılan 

bu tahrir işleri için bir milyon liralık 
sarfiyat icrasına izin alınmı~tı~. • 

-

Cumuriyet maliyesinin aldığı ehe
miyetli tedbirler arasında, bina ve ara
zi vergilerinin hususi idarelere devri 
keyfiyeti mühim bir yer alır. 

1 - haziran • 936 tarihine kadar hu
susi idarelerin başlıca gelirini; devle
te aid bina, arazi, kazan!: ve hayvanlar 
vergilerine munzam kesirler teşkil et
mekte idi. 

Hususi idarelere ait gelirlerin dev
let vergileriyle birlikte artıp eksilmesi 
ve bilhassa vergiler üzerinde zaman za
man yapılan hafifJtmeler; vilayet büd
celerindeki muvazene ve istikrarı boz • 
makta ve umumi meclisleri müşkil va
ziyete sokmakta idi. 

Bu vaziyet karşısında, hususi ida
relerin müstakil bir gelir kaynağına 

malik olmalarındaki lüzum ve isabet 
gün geçtikçe kendisini göstermiş oldu
ğundan bina ve arazi vergileriyle bina 
vergisine munzam iktısadi buhran ver-

i ğisinin husust idarelere devri 31-12-?35 
tarihli ve 2871 numaralı kanunla kabul 
edilmiştir. 

MA4.LiYEMiZiN YENi ,TESKiLA.T KANUNU ... 
Bu kanun, vazife ve salahiyetlerin 

tayin ve beyanı, mahalli ve umumi kont 
rolun kuvvetlendirilmesi ve maliye tet
kilatının bugünkü ihtiyaçlara göre ten
sik ve ıslahı maksadiyle hazırlanmı~ 

tır. 

Bu ciheti temin için: 

1 - Vekalet merkezinde mali tet • 
kik heyeti namiyle bir teşkilat kurul • 
muştur. Bu heyetin başlıca vazifesi ma
li kanunların layihalarını ve bunların 

nizamname ve talinıatnamelerini tetkik 
ve tanzim etmek ve tatbiklerde hasıl o
lan tereddüdleri ve zorlukları tetkik 
ve halltemektir. Bu suretle mali kanun· 
larrn daha olgun bir şekilde çıkarılma· 

&ı ve memleketin ihtiyaçlarına uygun 
olması gayesi takip olunmaktadır. 

2 - Maliye tefüı heyetinin vazife 
ve salahiyeti ve kadrosu büyütülmüş • 
tür. 

3 - Büdce ve muhasebe işlerinin 
bir umum müdürlük tarafından ifasın • 
daki zorluk gözönüne alınarak büdce 
ve mali kontrol işlerinin muhasebe iş· 
lerinden ayrılması esası kabul edilmiş 
ve her biri için ayrı bir umum müdür
lük kurulmuştur. 

4 - Varidat Umum Müdürlüğüne 
daha iki şube müdürlüğü ilave edilerek 
takivye olunmuştur. 

5 - Nakit işlerinin ve kambiyo 

muamelelerinin gün geçtikçe artan e • 
hemiycti göz önüne alınarak bu işlerin 
daha esaslı bir surete tedviri için bir 
umum mildilrlük kurulmuştur. 

6 - Muntazam borçlar servisinin 
tanzimi ve her türlü ihtiyaca cevab ve
rebilecek bir hale gelmesi için müdüri
yet kadrosu takviye edilmiş ve adı u
mum müdürlüğe çevrilmiştir. 

7 - Vekaletin diğer merkezi teş • 
kilatında, mühim ıslahlar ve tadilJer 
yapılmıştır. 

8 - Vilayetler teşkilatı takviye ve 
vergi işlerinin daha muntazam bir şe
kilde cereyanını temin için her vilayet• 
te kontrol teşkilatı kurulmuştur. 

Büyük memleket davaları ve maliyemiz 
Milli Müdafaa. 

hizmetleri 
Memleketin müdafaa vasıtalarının 

takviyesi için, 1936 mali yılı milli mü
dafaa grupu büdçelerine, 1935 büdçe
siyle verilen tahsisatın (6.800.000) lira 
fazlasiyle ki bu fazlalığın (3.800.000) 
liras hava kurumuna karşı yapılan ta
ahhüdün hava kuvvetlerine yardım ver· 
ğisi şeklinde umumi muvazeneye alınma. 
sından mütevellittir • tahsisat konul • 
muş olduğu gibi 3037 ve 3061 numaralı 
kanunlarla da daha on iki milyon liranın 
milli müdafaa hizmetlerine ilaveten sar-

fına mezuniyet verilmiştir. 

iktisadi işler 
Memleketin iktısadt kalkınmasının 

temini ve sanayi programının tatbiki 
ve döviz vaziyetinin memleket lehine 
inkiaşfında mühim bir amil olacak olan 
madenlerimizin ifletilmesi işleri için 
lazımgelen paranın tamamını normal 
büdce geliri ile karşılamak kabil olamı
yacağı cihetle bu işlere tahsis olunacak 
paranın kısmen fevkalade gelirle temi • 
ni derpiş olunmuş ve bu maksatla tan
zim ve kabul edilmiı olan 3037 numa
ralr kanunl:ı: sermayesin mahsuben 
Sümerabnka verilmek üzere (4.900.000) 
liralık, satın alınacak Ergani bakır şir
keti hisse senetlerinin mübayaası ve 

maden tetkik ve arama ve elektrik eti!d 
işleri için (2.275.000) liralık ve Van gö
lü Vapur işletme idaresi ile İstanbul 
rıhtımlarının tamiri işleri için de 
(420.000) lira ki ceman (7.595.000) lira· 

lık tahsisat kabul olunmuştur. 

Zi R AAT 
Memleketın çiftçi sınıfının kalkın

ması, zirai istihsalatm takviyesi ve bil· 
hassa sanayi programının tatbiki dola· 
yısiyle gün geçtikçe adedi artan fabri
kalarımızın muhtaç bulunduğu iyi cins 
pamuk ile m::rinos yününü veren ko· 
yunların yetişt;ritmesi ve dünya pazar
larında ehe~niyetli bir mevki almağa 

namzed bulunan yaş ve kuru meyvala· 
rımızın ıslahı işleri için 1936 yılı zira· 

at büdcesine, 1935 büdçesinden 3.300.000 
lira fazlasiyle tr.hsisat konulmuş oldu
ğu gibi 3037 numaralı kanun ile de 

meyvaların ı .. 1.ıhı için büdcedeki tahsi
sata ilaveten yeniden (700.000) liranın 

sarfına mezuniyet verilmiştir . 

Bundan başka Ziraat Bankası ser

mayesinin kuvvetlendirilmesi için 1936 
yılı m.:ıliye büdcesine bir milyon lira

lık bir tahsisat konulmuş olduğu gibi 
hükümet hesabına Ziraat Bankasınca 

satın alınan buğdayların zararını kar

şılamak ve inşa edilmekte bulunan silo 

ve ambarların ıtfa taksiti mukabili ol • 

mak üzere de kezalik 936 yılı maliye 

büdcesine bir milyon liralık daha tah • 
sisat konulmuştur. 

Nafia işleri 
İnşasına devam edilmekte olan 

Sivas . Erzurum Demiryolu inşaatına 

daha fazla bir hız verilerek memleke • 

tin şark mıntakasının daha kısa bir za

manda merkez ve garb ile muvasalasının 

temini düşünülmüş ve bu maksatla fev

kalade membalardan temin edilecek 

(2.800.000) liranın sarfı kararlaşmış bu· 

lunduğu gibi İran ile mevcud transit 

ticaretinin inkişafını temin gayesiyle 

de Trabzon - İran hududu yolunun in • 

şası ve motorize edilmesi işlerine sarf. 

olunmak üzere aynı membalardan elde 

edilecek (770.000) lira tahsis edilmiş ve 

dördüncü umumi müfetişlik mmtakası 

dahilindeki inşaat ve tamirat işleriyle 

diğer umumi müfettişlikler inşaatı ve 

Çarşamba ovasının kurutulması, Van, 

Iğdır, Erzincan, Erzurum su işlerine 

sarfolunmak üzere de kezalik fevkala
de membalardan temin edilecek meblağ
lardan (1.348.000) lirası 3037 numaralı 

kanunla tahsis edilmiş ve bu suretle 
1936 muvazenei umumiye kanunu ile 

kabul edilen tahsisat üstünde olarak 
3037 numaralı kanunla Nafıa işlerine 

tahsis edilen para yekunu (4.918.000) li
rayı bulmuştur. 

iSl(AN 
Hizmetleri 

Yabancı memlektelerden ana vata
na sığınmakta olup adetleri gittikçe ar
tan ırkdaşlarımızın yerleştirilerek bir 
an evvel müstahsil bir hale getiril • 
melerini temin gayesiyle de 3037 numa
ralı kanunla (1.750.000) lira tahsis o· 
lunmuştur. 

M.AARiF 
1936 yılı Maarif büdcesine 1935 yı

lı büdcesinden bir buçuk milyon lira 
fazlasiyle tahsisat konulmuş olduğu gi
bi Ankarada yapılacak fakülte ve mek
teplerle İstanbul üniversitesinin inşaat 
ve tesisatı masraflarını karşılamak Ü• 

zera 3037 numaralı kanunla daha 817.000 
liranın sarfına mezuniyet verilmiştir. 

~ ... SJOIJiL1IJiL1IO 80 

İstatistik teşkilatımı
zın son bir yılı 
Cumiriyetin örnek, ileri ve maki· 

neleşmiş bir müessesesi olan istatistik 
umum müdür!üğünün son cumuriyet 
yılında başlıca eseri umwn nüfüs sa
yımıdır. Muvaffakiyetle neticelenen 
bu ameliyenin tasnifi bir senedenberi 
ateşli bir faaliyetle devam etmekte 200 
ze yakın memur ve büyük bir makine 
ekipi günde 14 saat bu işle uğraşmakta
dır. Tasnif işi daha bir sene sürecek
tir. Şımdiden 5000.000 nüfusa aid kati 
neticeler alınmıştır. Bunlardan 6 vila
yete aid (takriben 1000 sayfalık) cildieı 

intişar etmiştir. Sayımın umum netice
leri 60 cildlik biı koleksiyon teşkil e
decek ve bu eserlerde nüfusun her hal 
ve vaziyetine aid en mufassal ve muka
yeseli malfunat lbulunacaktır. Bu malU
matm ekonomik, sosyal ve kültürel 
tetkikler için en zengin bir kaynak O• 

lacağı muhakkaktır. Tasnif ameliyesi
nin geniiliğini anlatmak için yapılan 
tadat isinin bir milyara yakın olduğunu 
söylem~k kafidir. Şimdiye kadar çıkan 
cildeler (Ankara, Ağrı , Afyon, İstan
bul, Amasya, ve Antalya) vilayetlerine 

2871 numaralı kanunun sekizinci 
maddesi mucibince, hususi iclarelere 
devredilen arazi, bina vergileriyle bi
na, buhran zammının ve hazineye dev
redilen kazanç ve hayvanlar vergisi 
hisselerinin hesabına 934 mali yılı tah
silatının esas tutulması kabul edilmiş 

olduğu 934 mali yılı büdce ve ha
zine hesabı umumisine göre tesbit olu
nan umum viHiyetlerin hazineye karşı 

alacak ve borç vaziyetleri aşağıda gös· 
terilmiştir: 

10.946-.834 1934 tahsilatına nazaran 6Z 
vilayetin kazanç ve hayvan
lar vergisinden hazineye 
devrettikleri hisseleri yeku
nu. 

1.798.465 1934 büdcesine nazaran 62 
vilayetin tahrir ve tadil mas• 
rafları ile devredilen bina ve 
arazi vergileri tahakkuk ve 
tahsil memurları maaş ve 
masrafları. 

12.745.299 Devrolunan vergiler dolayı· 

siyle vilayetlerin bilumum 
alacakları yekunu 

11.536.633 1934 yılı hazine hesabı kati· 
sine göre arazi ve bina ver-

gilerinden hazine hissesi o • 
larak tahsil edilen paralar 
ile bina buhran zammı yc
kiinu olup vilayetlerin bor .. 
cunu teşkil eden ntlkdar. 

1.208.666 Vilayetlerin hazineden ala • 
cakları bakiyesi olup 1936 
büdçesine konulan tahsisat 
ile hususi idarelere verilme
ei temin olunmuştur. 

Ancak bu hesap vaziyeti, vilayet • 
lerin heyeti umumiyesinin bir kül halin· 
de hazineye karşı olan vaziyetini gös
termekte olup viJayetlerden her birinin 
ayn ayn vaziyeti mütalaa olundukta 
mevcut 62 vilayetten 43 ü bu devir do
layrsiyle hazineden ceman (2.716.424) 
lira mikdarında alacaklı bulunmasına 

karşılık 19 vilayette hazineye ceman 
(1.507.758) lira mikdarında borçlu,., .... 
ziyette bulunmuştur ki 1936 büdce kil 
nununa konulan bir madde ile de hazi
nenin borçlu vilayetlerden olan işbu 

matlubunun büdceye bir taraftan irad 
ve diğer taraftan tahsisat kaydi sureti· 
le alacaklı vilayetlerin yukarda bahso -
lunan (2.716.424) liralık alacağı, kısmen 
büdceye konulan tahsisat ile ve kısmen 
de 'borçlu vilayetlerden alınacak para 
ile olmak üzere tamamen karşılanmış 

bulunmaktadır. 

Bu devrin tabii neticesi olarak mez· 
kOr vergilere ait kanunlarda bazı deği
şiklikler yapılmış ve maliyeye ait hak 
ve salfilıiyetlerden ehemiyetli bir kıs
mı hususi idarelere terkedilmiştir. 

:f. Yeniden ihdas olunan vergiler: 
Bu bahisde yalnız hava kuvvetleri

ne yardım vergisini ~ikredebiliriz. Gerçi 
bu namla bir vergi ihdas edilmiştir. 

Fakat hakikatte bu vergi fili bir yar • 
dmun kanuni şekle konulmasından bat 
ka bir şey değildir. Hava tehlikesine 
karşı korunma ihtiyacının halkça anla
şılmış olması yurdun her tarafında tay· 
yare cemiyetine karşı yapılan yardım· 
ları artırmış idi. Memurlar, müstah • 
demler ve hatta ameleler maaşlarından 
ve yevmiyelerinden bir ksmını Tayye• 
re cemiyetine verıneği teahhüd etmif 
bulunuyorlardı. Denilebilir ki çıkarı • 
lan kanun vatandaşların bu ehemiyetli 
teahüdlerini tanzim etmekten ibaret 
kalmıştır. 

aiddir. 
Umumi nüfus sayımını; gerek ver

diği muvaffakiyet ve gerek usullerin 
orjinalitesi itibariyle ecnebi memleket· 
terde büyük akisler yapmıştır. Bu ey· 
llıl sonunda Atinada toplanan 23 üncü 
milletlerarası istatistik kongresinde 
mümessilimiz istatistik umum müdü
rü B. Celal Aybar'ın nüfus sayımımız 
hakkında verdiği Komünikasyon büyülı 
alaka ile karşılanmıştır . 

Umumi müdürlük bu yıl için harid 
ticaret istatistliklerinden mada 2102 
sayfalık altı cild muhtelif istatistik 
neşredilmiştir. Her ay çıkan harici ti
caret istatist:kleriyle yıllık harici ti· 
caret cildleri 7268 sayfa tutmaktadır. 
Bunlardan başka tetkikler serisi ismi 
altında 753 sayfalık on bir cild neşre· 
dilmiştit 
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Son Cumurlvel vılıncla Zı.-aallmlı 
Bu~dag Siyasetimiz 

Ziraat Vekaletinin 2056 sayılı ka· 
mın mucibince 4 
scnedenberi buğ
d. y ekicileri ve 
yiyicilerini koru-

mak ve bir buğday siyaseti ta-
kip edebilmesi imkanını elde bulun
durmak maksadiyle tatbik mevkine 
konmuş olan ve müstahsil ile miisteh -
lil:e hakikaten birçok faydaları görü -
len buğday faaliyetine bu yıl da devam 
edilmiştir. 

Kuraklıktan dolayı bir çok vila -
yetlerimizde mahsulün az bulunduğu 

böyle lıir yıldQ her bakımdan iyi ve 
§imdiye kadar almandan daha üstün ne
ticeler alınmıştır. llir yandan kurak ve 
muhtaç yerlerde müstahsilin tohumsuz 
ve aç kalmaması temin edilmiş bir yan
dan büyük istihlak merkezlerinde hat •· 
ta bir çok vilayet merkezlerinde buğday 
fiatlarmın anormal yükselmesi önlene-

rek müstehlik korunmuştur. 

Bunlardan başka yurdumuza gelen 

on binlerce göçmene yekQnları büyük 

mikdarlara varan birer senelik ekmek
lik buğdayları ile kafi mikdarda tohum 

luk buğday dağıtılmıştır. 

Hatta kuraklık yüzünden bazı yer

lerde buğday tedarikinde zorluk gören 
ordumuzun bir kısım buğday ihtiyacı da 
Devlet buğdayfarındım karşılanmıştır. 

Cumuriyet hükümetimizin memle
kette buğday işlerine başlamış olması 

ve bunu ehemiyetle yürütmesi, buğday 
ziraatı yapanların makul fiatlarla buğ
daylarını satarak emeklerinin karşı· 

lığını alabilmelerini ve ekmeğini para 
ile satın alanların da lbu ba§ gıdaları 

için anormal yüksek fiat ödemeğe mec-
. bur kalmamalarını ve binnetice her iki 

zümrenin de sıkıntılı vaziyete düşme· 
melerini temin etmektedir. 

SON CUMURIYET Yll.J lÇINDE 
ÇIKARTIIGI KANUN, NİZAM
NAME VE TALiMATNAMELER 

.Y. Milli endüs
trinin istediği ve 
dış pazarların ara
dığı İleri vasıflı 

';f pamuğu yetiştir· 

mek içirı pamuk 
ıs/alı kanu11u çıka
nlnu§tır. Bu ka· 
nuna göre, Ziraat 
vchaJeti lktısat ve
kfıletinin .pıütalea-

• srnr alarak gerekli 

'!~§~B~~ -_:ördüğü mıntaka-
; arda ekilecek açık 

kozalı pamuk çe
şitlerini ıayin ve bu çeşitlerden baş· 
kalarınrn elcimini menedecektir. 

Salgın hayvan lıastalıklariyle savaş 

Bu çeşitten batkasrnın alım, satım, 
ekim ve muhafazası yasaktır. Çırçır ev
lerinin çırçırlıyacağı pamuklarr veka· 
Jet tayin edecek, münasib gördüğü yer
lerde çırçır evleri açacaktır. Bu kanu· 
nun hükümlerine aykırı hareket eden
lerden yüz liradan beş yüz liraya kadar 
para cezası alınacaktrı. 

Umumi saghğı koruma gayesi etra -

fında cumuriyet hilkumetimizin bay -

tarlrk işleri servisinin son sene içinde

ki ehemiyetli işleri arasında hayvan -

lardan hayvanlara ve hayvanlaıdan in

sanlara bulaşıcı hastalıkların savaşında 
gösterilen sanlılık kayde değer 

Uzun senelerden beri memleket çif
ciliginin bel kemigini kıracak kadar 
zararlar yapan sığır vebasının memle -
ketteki zararlarına son verildığinin 

dördüncü yılını bitirdiğimizi türk çif· 
cisi ve iktisadcııına müjdclcm kle se-

Zir vt-' t:'~·inin haralarrnda yetlttiri-
len cins h:ı} vanlardan bazılarr 

vinç duymaktayız. Sığır nbaaının sa • 
vaşında baş vurulan sığır vebası aşısı 
ve seromun haatalığın dört seneden 
beri çıkmamış olmasına rağmen devlet 
baktuiyoloji laboratuvarlarında hazır-

lanmac;ına devam edilmektedir. (44883) 
hayvan aşılanıağa yetecek kadar sığır 
vebası aşısı ve seromu yapılmıştır. 

lnsanlarada bulaşmak ve bulaşanları 
öldürmek suretiyle insan ve hayvan • 
ları tehdit eden şarbon ve ruam has
talıkları ile savaşa ön planda yer veril
miştir. Bir sene içinde bu yönde mem
leketin her köşesinde savaş yapılını' ve 
yapılmakta bulunmuştur. 

Şarbon bakımından 670 köyde 560195 

baş hayvana koruma aşısı yapılmıştır. 

Ruam bakımından hastalığı uzviyette 

gizli taşıyan şahısları meydana çıkar -

mak ve bu gibilerin yapacakları bulaş
ma zararlarına sed çekmek için 3072 

yerde 70058 baş hayvan malleine edil

miştir. 

* Nebatları hastalık ve zararlı bö
ceklerden koruma kanunu ile yabancı 
memleketlerden gelen her türlü nebat 
ve par'çalarınrn Türkiyeye sokulabil
mesı ıçrn, memlekete bulaşmasından 
korkulan hastalık ve böceklerden ve 
bunların ispor, yumurta ve kurdların· 
dan temiz olnı3SI şarttır. Girme, çıkma 
işlerini kontrol etmek üzere Ziraat ve
kaletince gümrüklerde teşkilat yapıla
caktır. K;muna, cezai müeyyedeler ve 
hapis cezası !;onmuştur. 

* Konya ovc.sı sulama idaresi ile 
Yüksek Ziraat enstitülerinin hükmi 
şahsiyetlik aldırılmı§ ve umumi muva-

zeneye alrnmıştrr. 1 
* Bazı nırntakal:ır için biricik. is

tihsal maddesi olan ve kötü tartlar al
trnda bir sıtma kaynağı olan çeltik eki
mini, Ziraat vekfileti yeni bir kanun
la düzenlemiştir. Yeni kanuna göu va
li ve kaymakamın reisliğinde çeltik 
komisyonları kurulmuş, mutemed he
yetler teşkil edilmitşir. Kanunun tatbi
kine aid bir de nizamname çıkarılmış· 
tır. 

İhraç mallarımızın mühim bir kıs • 
mım teşkil eden koyunların çiçek has
talığından korunmaları için 300842 baş 
koyur.a ve kezalik 155701 baş keçiye 
çiçek aşısı yapılmıştır. Mandaya mah· 
sus olan barbon adındaki hastalıktan 

mezkur hayvanları korumak için 2804 
baş mandaya ve yanıkara denilen sığır 
hastalığından sığırları korumak mak • 
sadiylt: de 21138 bav sığıra ayrıca yanı- * Kendi varidatlariyle idare edilen 
kara aşısı yapılmıştır. 

müessese ve ~iltliklerin iclare şekil/e-
Bulaşık hastalıklarla yapılan ve ko- rini gösteren bir talimatname çıkarıl -

ruma savaşının komşu ve alıcı devletlere mıştır. 

verdıği itimat neticesidir ki memleket• ll••••••••••••••••llİİ 
ten dış piyasalara çıkarılan hayvan ve 
maddeleri kıymet itibariyle günden gü· 
.ne artmaktadır. 

Bu sene çıkardığımız hayvan ve mad
-Oelerinin tutarı 8406646 liradır ki ge • 
çen senelere nisbetle yapılan mukaye • 
seye göre 2380624 lira fazlalık vardır. 

Baytari bakteriyolojiı enstitülerinin 
bu sene hazırladıkları biyolojik mad • 
delerin nevi ve miktarlarını gösteren 
cetvel bu sahadaki ilerlemeyi göster • 
mektedir : 

Aşı veya seromun nevi Litre S.M' Aşı veya seromun nevi Litre S.M' 

Sığır vebası seromu 2l44 150 
Mallein l ım 9 000 
TLberL.ülin 2 500 
Barbon aşısı 261 750 
Barbon seromu 58 000 
Tavuk kolerası aşısı 169 248 
Tavuk kolerası secomu 208 899 
Tavuk tifüs aşısı 11 200 
Koyun çiçeği aşısı 00 000 
Koyun çiçeği serumu 71 305 
Koyun pasterelloz a§ısı 137 000 
Difteri aşı.iz 19840 DOZ 
Tablet mallein 166510 Adet 
Sığır şarbon seromu 45 000 
Rasif serom 2 000 
~Jivalan anti virus 21 000 

Memleket müdafaasında mühim bir 
m~ kıi ve rolü bulunan tek tırnaklı • 
atların en mühim uzvunu teşkil eden 
tırnaklarını bozulmaktan korumz.k için 
bu uzvu teçhiz işleri ile uğraşan nal • 
bantlarm bilgili ve ehemiyetli olma • 
Jarının teminine çalışılmaktadır. Seli • 
miyede bir nalbant mektebi esasları ha-

Seromlu çiçek aşısı 

Keçi çiçek aşısı 

Kefi çiçek seromu 

Dalak seromu 

Dalak aşısı (DOZ) 

Yanıkara aşısı 

Yatı/ere seromu 

144 600 

12 350 

40 750 

364 J50 

1 milyon 600,000 

559 400 

234 450 

173 000 Tetenoz seromu 

Beygir normal seromu 82 400 

108 000 

S4 500 

1 430 

4 000 
20 000 

Tetenoz aşısı 

Koyun pasterelloz seromu 
B. C. G. aşısı 

Beseri ~arbon seııomu 
Beygir şarbon seromu 
c.iurm anti virus lOJ 000 

zırlanmış ve modern teçhizatla bezen • 

miştir. 

Burada memleket nalbantlarının bil

gileri artırılacak kendilerine naliJant • 

lık ehliyetnamesi verilecek ve bu su • 

retle nalbantlık memlekette esaslı bir 

sanat haline sokulmuş olacaktır. 

Yeni orman lranununun ana gayesi; her 
türk köyünde bir ormancık yaratmaktır 

Orman amenajman gruplarının 
son sene faaliyetleri, evvela planları 
yapılmış ve müteahhit jşletmesine 
verilmiş ormanların revizyonu, Dev• 
let Deıniryollanna ait travers orman· 
larınm amenajmanı, kanun layiha • 
sının meriyeti takdirinde devlet işlet- ı 
mesine başlanacak ormanlardan biri 

Islah istasyonlarının son yılı 
Tohum ıslah ft deneme iatasyon

lannm 1935/36 %irat yılmdalci faali

yetleri geçen senelere göre geni§lemişt:ir. 
Eskişehir, Çifteler. Çonım. Yoz

gat, Çanakkale, 
Zonguldak, Kasta
monu ve Bolu'da 
yapılan umumi ma
hiyetteki deneme
lerden elde edilen 
neticelere göre ıs
lah istasyonlarının 
yetiştirdikleri to
humlukların ve bu 
meyanda bilhassa 
buğday, arpa ve yu· 
laflarından yerli 
cins ve nevilere nis· 
betle yüzde lark ve 
60 ve bazı mahal
lerde yüzde 80 ve 90 fazla mahsul alın-
dığı tesbit olunmu§tur. 

Verim Mikdan 
Çanakkalede yapılan tcerübelerde 

Adapazarı ıslah istasyonunun yetiştir
diği buğdaydan atılan tohum mikdarı· 
na göre altr misli yani bire altr ve Ye
şilköy tohum ıslah istasyonu buğdayın
dan ve arpasmdan bire on alındığı hal· 
de yerli tohumların bire bir yani atılan 
tohumu bile vermediği görülmüştür. 

Adapazarı ıslah iatasyonunun (bin 
tane) buğdayının Kocaeli ve havalisiy
le Ordu, Samsun, Giresun ve Trabzon, 
Kastamonu ve havalisinde iyi neticeler 
alındığı tahakkuk etmit ve buralara bu 
tohum tevzi edilmi,tir. 

Yeşilköy tohum ıslah istasyonu· 
nun yetiştirdiği tohumlukların da E
dime, Çanakkale, Lapseki, Gelibolu, 
Biga ve Bayramiçte iyi neticeler alın· 
dığı göz önünde tutulmuş ve buralara 

da tohumluk tevzi olunmuştur. 
Orta Anadolu için Ankara ve Eski· 

§Chir tohum ıslah istasyonları buğday· 
larınm yüksek verim kabiliyetleri bit 
kere daha tetkik olunmuştur. 

Çontm vilayetinde Ankara tohum ıs
la!l istasyonunun 253. No. lu buğdayı 
bite on mahsul verdiği halde yerli buğ• 
day aym mahalde bire beş mahsul ve~ 
miştir 

Çiftçiye dağıtılan tohum mikdarı i· 
se: Ankara tohum ıslah istasyonu tara• 
fmdan 70 ton, Yeşilköy tohum ıslah is· 
tasyonu tarafından 31 ton, Adapazarı 
tohum ıslha istasyonu tarafından 34 tol 
ve Eskişehir tohum ıslah istasyonu ile 
Drayfarming deneme istasyonu tara• 
fından 400 torı ki ceman 555 tonu bul

muştur 

Bundan baska hayvan yemi nebat• 
lan ve bu arada bilhassa yonca ziraa• 
tinin yurd içinde gene az bir zaman 
zarfında inkişafı ve yayılması için muh 
telif denemeler yaptınnıştır. 

Kastomnuda kendir ve keten ziraa• 
tinin ve bi.lhassa havuzlama usullerinin 
nlahr ve yayılması için bir ıslah ve de• 
neme istasyonu açılmış olduğu gibi ay· 
nca Antalyada bir çeltik ıslah istasyo
nu tesisi için de icah eden hazırlıklar 
bititiımiştir. I 

Eskisehirde tohum ıslah istasyonu• 
~ 

nun ıslah ettiği buğdaylarının üretil· 
mesi ve aynı zamanda Drayfarmlng teoı 
rübe istasyonunun nadas hazırlama proo 
jeleri daha genis bir ölçüde tatbik e• 
debitmek için Aziziyede bir örnek çift• 
Jiği kurulmuş ve bu ciftlik de traktör• 
le atla ve öküzle ziraat usullerinin , . 

\ 

rentabilitesini tesbit için drayfamung 
deneme istıısyonuna bağlı üç muhtelif 
işletme sistemi kurulmu§tur. 

Mücadele teskilatımızın son yılı , 
Karpokapsa mücadelesi: 

İhraç elmalarımızın içerisini delip 
bozmak suretiyle piyasad~ki revacının 
azalmasına sebeb olan Karpokapsa na
mındaki elma iç kurtlarının yole edil
mesi için geçen senelerde olduğu gibi 
bu sene de mühim elma mıntakaların· 
da mücadele yapıl~ ve bu mücadele
de 270136 adet elma ağacı üç. defa ilaç

lanmıştır. 
Fındıkların imarı ve hastalıklarının i-
yileştirilmesi mücadelesi: 

Fındık mıntaklarında fındıkları· 
mızın iman ve hastalıklarının iyileş
tirilmesi mücadelesine devam edilmiş, 
bu meyanda 83,185 hektar aahada imar 
mücadelesi yapılmıştır. 
Zeytin sineği mücadelesi: 

Zeytin danelerini delmek ıuretiyle 
tahribat yapan bu sinekle 16415 ağa• 
ca üç defa ilaç püskürtülmek suretiyle 
mücadele yapılmıştır. 
1 ponomot mücadelesi: 

Meyve ağaçlarının yapraklarını ye
mek suretiyle meyvalarının dökülme• 
sine ve dolayısiyle ağaçların kuruma
sına sebeb olan lponomot adındaki ağ 
böcekleriyle 13 vilayette mücadele ya· 
pılmış ve 810,408 ağaca ilaç. tatbik edil· 
miştir. • 
Diyaspis milcadelesi: 

Dut ve şeftali ağaçlarmm kuruma
sına sebeb olan bu ha~ere ile de müca• 

olan Alaçam ormanlannın amenaje
sine ait başlıca üç safha göstermek
tedir. 

Bütün bu mesaının mevsim ser 
nuna kadar bitirilmesi beklenmekte• 
dir ve gruplar halen vazife aldıkları 
ormanlar üzerinde, çalışmaktadır. 

Bugünkü mevzuat ve teşkilata 
farkı dolayısiyle devam edegelen or
man işletmesinin ve kesim işlerinin 
yalnızca müteahihtlere ihale ve ter· 
ki usulünün ormanlanmızm tama • 
men zararına olduğu tesbit edilmit 
olmasından dolayı kamutaya sunu • 
lan orman kanunu layihasının me • 
riyet mevküne geçmesine kadar ta • 
bii tesirler ile kendi kendine devril· 
mişlerin ve intifa kanunu hükümle• 
rine göre istihlak sahiplerine itası la
zım gelenlerin bi- de memleket içi ih~ 
tiyacmm taleplerini karşılamak mak· 

dele yapılmış ve ceman ,851,697 ağaç 
ilaçlanmıştır. 

Fare mücadelesi: 
35 vilayette 97,791 hektar fareli ara

zi tesbit edilmiş, 5,209 hektarı temiz• 
lenmiş 17 ,287 hektarda da kesafet mik· 
dan azaltılmıştır. Mücadeleye devam 

edilmektedir. 
Domuz mücadelesi: 

Yaban domuzlarının fazla kesatet 
gösterdiği vilayetlerde teşkilat takviye 
edilerek 50 vilayette muzur hayvan mü
cadelesi yapılmış, 67602 domuz öldür· 

müştür. 

Çekirğe mücadelesi: 
ötedenbeıi bir çok vilayetlenmı

si kasıp kavuran çekirğeler tamamen 
öldürülmüştür. Bunların yeniden baş
göstermemeleri için dikkatli davr~n~· 
makta ve çıkan çekirgeler hemen ıtlaf 
edilmektedir. Bu kabilden 10 Vilayet
te seyrek bir halde çıkan ve ceman 490 
hektar çekirge ywnurtası ile bulaşık a• 
raziden 50 hektar sürdürülerek teıyu· 
lenmiş ve sürdürülmeyen yerlerden çı
kan süfreler de öldürülmüştür. Öldü• 
rülenlerin mikdarı 104.831 kilodur. 
Ödemiş mücadelesi: 

Üzümlere musallat olarak çürüme• 
sine sebeb olan bu haşereye karşı iki 
vilayette 168 hektar bağ iki defa ilaç .. 
lanmış ve mahsul çürümekten kurtarıl· 

mıştır. 
il 

aadiye amenajesi yapılmış ormanla
nn bir senelik tahammülleri müstesna 
olmak üzere ormanların müteahhide 
satışı durdurulmuştur. 

Orman kanunu layihası Millet 
Meclisinde görüşülmektedir. Teşkil 
olunan muhtelit encümen, içinde bu-ı 
lunduğumuz tatil aylarından önce• 
ki içtimalannda layihanın en mühim 
maddelerini görüşmüştür. 

Onnan kanunu layihası anahat• 
lariyle: Onnanlann Devlet eliyle ir 
letilmesini, ağaçlandırma işleriniIİ 
teşmil ve tevsiini, ormana civar köy.ı 
lü halkının intifai şekillerini, eşhas, 
müesseseler ve evkafa ait ormanlarıJJ 
ayrılma ve idaresi usullerini, orman 
kadstrosunun teşkilini, tahdidi ve 
bugünkü ihtiyaca uygun ceza hü ,. 
kümleriyle orman memurininin teş-' 
kilatını ihtiva etmektedir • 
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Ziraatın Devamı : 

Hayvanların ıslahı üzerinde çalışmalar 
Satın alman damızlıklar 

İki safkan arap ve bir safkan ingiliz 
aygırı Bulg-.uistandan Pilevne ırkı 6 
inek beş boğa Karsta bu yıl kurulan 
inekhane için göle ve çıldır bölgelerin· 
den 152 baş damızlık sığır ve yine göle 
ve çıldır bölgelerinde 89 baş damı.ılık 
Çifteler konya ve çukurova haraları 
için 180 baş iyi evaafta damızlık yerli 
karasığır 80 baş kadar damızlık aafkan 
arap kısrak ve aygır satın alınmıştır. 

Hususi idareler tarafından satın alınan 
güzel evsafta 245 boğa numune köy le
rine dağıtıimıştır. 

Hayvan ıeıgileri 
Bu sene Ankara, Bursa, Balıkesir, 

Diyarbekir, Urfa, Eskişehir, Erzurum, 
Seyhan, kars, Edirne, Tekirdagı, İstclll· 
bul ve İzmir vilayetlerile Uzun yaylada 
P narbaşında olmak üzere 21 yerde hay
van sergisi açılmıştır. Bu sergilerde 
yetiştiricilere mükfifat olarak 40 bin 
liıa verilmiştir. 

Eneme i§leri 
Bu sene yurdun muhtelif bölgelerin· 

de damızlığa yaramayan 139362 baş ay· 
gır ve boğaya büktlmet baytarları tara
fından deneme ameliyesi tatbik edilmiş· 
tir. 
Aygır depolarında aygırlarla yetiş • 

tirici kısraklarına 23739 sıfat yapıl • 
mıştır. 

Organizasyon 
Trakya ve Biga mmtakalarındaki 

hayvan yetiştirme organizasyonuna de
vam edilmektedir. Esl..-işchir ve çifteler 
mıntakasında da mütehassıs bir heyet 
hayvanların beslenme ve yetiştirme 

işlerine başlamış bulunmaktadır. Trak· 
ya organizasyonunda Çorlu kazasında 

34 köy ve 9 çiftlikte 946 kısrak ile 667 
tay muayene edilmiştir. 

Edirne .rilayetinin İpsala Keşan ve 
Kırklareli vilayetinin Bahaeski mınta
kalarında kısrak ve boz ineklerin tas-

niflerine devam edilmektedir. 

türk köyünü kurmak yolundayız 

Türl{ merinosıınu 
Memleketimiz yerli koyunlarının 

yapağıları kalın olup kamkar ipliği ima
linde ince kumaşlar dokunmasına elve -
rişli olmadığından memlekette kurul -
makta olan milli dokuma fabrikaları
mızın ince yapağı ihtiyacını y~bancı 

memleketlere muhtaç olmadan ve dışa
rıya döviz çıkarmadan ülke içinden t e
min etmek için memleketimizin iklim 
ve şartları elverişli yerlerinde ince ve 
uzun elyaflı nefis yapağılı merinos ko
yunu yetiştirilmeye ve bu mıntakalara 
merinos ırkını yerleştirmek için çalış
malara başlanmıştır. İlk iş olarak Kara· 
cabey harası arazisi içinde bir DEVLET 
MERİNOS YETİŞTİRME ÇİFTLİ· 
Öİ vücuda getirilerek Avrupadan geti
rilen damızlık merinos koçJariyle hara
da bulunan bilumum yerli koyunlar me· 
rinosa aşılanmış ve bu suretle işe evve
la merinos ırkını ıbir devlet çiftliğinde 
teksir ile başlanmıştır. Ancak bu işte 
yetiştiricinin karı ve hem de memleke
timizin ekonomik vaziyeti göz önünde 
tutularak merinos yetiştirilmesinin yal· 
nız yapağı istikametinde takibiyle ka
lınmayıp aynı zamanda et veçhesi de 
verilmek üzere memlekete ithal eidlen 
damızlıklarda bu iki vasfın bulunması· 
na bilhassa ehemiyet verilmiş ve mem· 
lekette et yapağı merinos koyunu tek • 
&irine karar verilmiştir. Memleket ko· 
yunlarmın et yapağı merinos istika • 
metinde çevrilmesi ve bunun için en 
muvafık damızlık nümunelerinin yetiş· 
tirilmesi gayesini hedef tutan bu çok 
mühim çalışma da bütün bu sayılan va
ııflan üzerinde toplayan yüksek vasıflı 
aaf kan bir damrzlık merinos mecmuası· 
Jltn keza memleketimizde yetiştirilme
eini temin maksadiyle alman devlet ko· 
yun yetiştiricileri ittihadı ile bir mu· 
&avele yapılarak Almanyadan 1935 se
nesinde mütehassıs yetiştiricilerle bir
likte son derece güzide vasıflan olan 
bir merinos sürüsü getirilerek Karaca
bey merinos yetiştirme çiftliğine yer • 
leştirilmiştir. 

Bu çiftlikte bütün modern tesisat 
yapılmıştır. Memleket ekonomisiyle sı
kı surette ilgili olan merinosçuluk mev
%uunda konferanslar verilerek yetiştiri-

l 
I 

• • 
yetıştırıne isleri 

' ciler teşvik edilmiş ve ıbununla beraber 
merinosların sayım vergisi bir kanunla 
diğer yerli koyunlara nazaran yarıya in· 
dirilmiş ve hayvanların fenni tagdiye· 
leri için yoncalıklar tesis edilmek üze ... 
re yetiştiricilere meccanen yonca tohu
mu dağıtılmı§tır. Bundan başka yetiş· 
tiricilerin elde ettikleri merinos yapa
ğıları için kilo başına 30 kuruş prim ve
rilmiştir. Ve gene hayvanlarına temiz 
bakan temiz ve fenni ağıllarda barındı· 
ran ve ağır sıklette büyük cüsseli ku
zu yetiştirenlere mükafat dağıtılmak ii· 
zere senenin muayyen zamanlarında 3 
sergi tertip edilmiştir. 

Suni tohumlama 
Bu sene Bursa mıntakasında yerli 

koyunların merinoslaştırılması yolun· 
da geniş mikyasta çalışılmıştır. Az koç
larla çok iş görmek için Bursada evve
la kursa tabi tutulan 15 baytar 8 sabit 
ve 2 seyyar suni tohumlama istasyonun
da çalışmışlardır. Et yapağı koçlariyle 
köylü sürülerinden 18911 koyuna sun! 
tohumlama yapılmıştır. Karacabey me
rinos çiftliğinin ulu dağındaki istas
yonunda 2400 koyun tohumlanmıştır ki 
bununla merinos kosu verilen koyun sa
yısı 21311 ri bulmuştur. Bundan başka 
Gazi Orman Çiftliğinde 612, Silifke Te
kir çiftliğinde 607 ki 1219 baş melez ve 
yerli koyununa karagül koçlarından SU• 

ni tohumlama yapılmıştır. 
1936 yılında sunt tohumlama için 

yaptırılan laboratuvar ve istasyonlar. 
Zootekninin en ekonomik bir ŞU· 

besi haline gelen ve Sovyet Rusyadan 
sonra memleketimizde de geniş bir tat
bikat saha~ı bulan ve çok iyi ve verimli 
neticeler veren suni tohumlama için 
yapılan modern müesseseler şunlardır: 

Uludağda Karacabey merinos çift
liği koyunları için bir suni tohumlama 
istasyonu. 

Karacabey harasında en son vesa
ikle mücehhez sipermatoloji gebelik 
teşhisi biyolojik mahsul kısımlarına ay
rılmak üzere büyük bir suni tohumla -
ma laboratuvarı. 

Bursada koyun suni tohumlaması 
için bir laboratuvar. 

ULUS SAYFA 13 

Cumuriyetin 011 üçüncü yıldönümünde Evkaf 
Evkaf ta yeni kefalet sandığı nizam

namesinin tatbikatı : 
2489 numaralı kefalet kanununun 

dışında kalan devlet teşekkülleri için 
bu kanunun esasları dairesinde kefalet 
sandığı tesis etmeğe ve bunun için ni· 
zamname yapmağa kanunun 13 üncü 
maddesile mezuniyet verilmiş olmakla 
vakıflar umum müdürlüğü de kendi me
murları için bir evkaf kefalet sandığı ni
zamnamesi yapmış ve iktisabi katiyet 
ettirmiştir. 

Bu sandığın idaresi bir reis ile iki a
zadan mürckkeb bir heyete mevdudur 
ki bu heyet umum müdürlükçe mııha'!e· 
be. memurin ve varidat müdürlüklerin
den teşkil eli !.mştir. 

Vakıfiar ka:-ıunu ve tatbikatwa aid 
izahat : 

Cdlerimizb bırakdıkları kıymetli 
abideleri ve bunların bağlı olduk·arı va
kıflar asri ihtiyaca göre korumak ve 
yaşatmak i~in hazırlanmış olan vakıf· 

lar kanunu layihası Büyük Millet Mec
lisinin _te.tkikinden geçerek 13 haziran 
935 ta.rıhınde kar.uniyet kesbetmiş ve 

2762 numara ile gösterilen bu kanun 13 
kanunuevvel 1935 tarihinde tatbik saha· 
sına konmuştur. 

Yeni kanunun tesis ettiği yenilik
lerin en göze çarpanı, şartı vakıfın na
ssışari hükümde olduğuna aid eski 
ananenin kalydırılarak bunun yerine as· 
rm, memleket ihtiyacının, umumi ni· 
zamrn emrettiği icablara göre vakıfları 
verimli bir şekle ifrağ edebilmek sala

hiyetinin elde edilmiş olmasrdır. 

1odem telakiye uygun hükümler 
Mesela: Bu kanunun onuncu mad· 

c'lesi; tahsis edildikleri maksada göre 
kullanılmaları kanuna veya amme in· 
tizamına uygun olmayan ve yahud işe 
yaramaz bir hale gelen hayrat, vakıflar 
idare meclisinin teklifi ve bakanlar he· 
yetinin kararı ile gayece aynı olan di
ğer hayrata tahsis edilebilmek esasını 
kabul etmiş bulunuyor. Gene aynı mad
de bu kabilden hayratın aynı ve para 
ile değiştirilerek elde edilecek ayın ve· 
ya paranın dahi aynı suretle diğer hay
rata tahsis olunacağını caiz görmüş ve 
fakat mimari veya tarihi değeri olan 
eserlerimizin satılamamasını da şart 
koymuştur. 

İşte bu salahiyete btinadendir ki 
vücudlarına lüzum olmadığı tahakkuk 
eden yerlerden (171) cami ile bunlara 
aid arsaların satılması bakanlar heye
tinin kararına iktiran ettirilmiş ve gene 
bu kanunun on ikinci maddesine göre 
satılmaları vakıf için menfaati müstel
zim görülen akar ve topraklar için ida
re meclislerinden kararlar alınmıştır 
ki bu kararların filiyata inkilabında 
778660 liralık 2518 mal satılmı~ olacak-

idare ettiği diğer mazbut vakıflar ara· 
sına alınmış veya alınmakta bulunmuş 
ki şimdiye kadar idareye alınanların 
aşağı yukarı adedi (532) yi bulmakta 
ve bunlardaki intifa sahihlerinin hak· 
ları da mahfuz tutulmaktadır. Vazife 
ve şartlarının yerine getirilmesine mad
deten imkan kalmıyan bazı vakıflarda 
17 inci madde uyarınca daha faydah ye
ni yeni şartlar ve gayelere tahsis edil· 
mektedir. Netekim orta okul talebesin· 
den yetim çocukların her sene cumuriyet 

Evkafın tamir ettireceği eşsiz sanat 
eserlerinden biri 

bayramında giydirilmesi için Gazian
tebte tesis olunan yeni hayır şartı bu 
cümledendir. Kanunun bu maddesinin, 
gün geçdikçe bütün memleket içinde 
yeni yeni içtimai' gayelere tahsis yapıl· 
mak suretiyle esaslı bir surette tatbikı
na çalışılacaktır. 

Abidelt:rimizin tamirlerine 
aid çalışmalr 

Kıymetli eserlerin iyi saklanması 
şunun bunun tecavüzünden kurtarıl
ması hususunda eskisinden çok fazla 
ibir hususiyetle icraata girişen vakıflar 
idaresi bu eserleri esaslı bir program 
altında imar etmek için büdcede (200) 
bin liralık tahsisat kabul ettirilmiştir. 
Bu paranın şimdiye kadar (150) bin li
rası İstanbula ve hakisi Ankara ile di
ğer vilayetlere tahsis edilmiş ve edil· 
mekte bulunmuştur. Esasen bu ugurda 
sarfı lazım gelen paranın miktarı mil-

• 

• 

l 
Tabir başka vilayetlerde de böyle

ce tamir edilecek bir çok abideler var
dır. Bu meyanda zikre şayan olup 790<ı 
küsür lira ile Çankırıda Mimar Sina 
nın eserlerinden olduğu söylenen Ca 
meii Kebirde tamh" ettirilmektedir. 

Evkafta maaşların tevhit ve tca .. 
dülü hakkındaki kanunu tadil eden ka
nuna aid tatbikat : 

Büdcede Muvazeneyi temin ile 'be· 
raber varidatı tezyid ve masrafları mü 
kün olduğu kadar tahfif için İstanbul
daki müdürlüğü üçe ayırarak ve diğer 
idarelerimizin masrafını kasrederek bu 
suretle 30000 lira kadar bir tasarruf 
temin edilmiştir ki buna ücretlerden )ıa 
pılan tasarruf da ilave olunduk da meh· 
tağ kırk bin liradan fazlaya baliğ ol· 
maktadır. 

Hayratra tasnifi hakkındaki ka
nuna aid izahat : 

Büdcede mühim tıir yekun tutan 
hayrat hademesi aylıkları da esaslı ted
bir alınmasını icab ettirdiği cihetle haY" 
ratın vücudlarına lüzum kalmıyanları
nı kadro harici bırakmak için de başka· 
ca bir kanun temin edilerek bu kısımda 
(100) bin liraya yakın bir tasarruf esa
sı konmuştur. Ve bu sayede şimdiye ka
dar bu paradan otuz bin lira istihsal e· 
dilmiştir. 

Yurd bayındırlığı ve evkaf 

Varidat kaynaklarından azami su• 
rette istifade edilmek husus!lnaaki dü
şünceler üzerine yapılan işlerin başın· 
da. yalnız İstanbulun değil bütün Tür
kiycnin en iyi menba sularından olan 
Tasdelen ve Defneli sularının menbala
rında fenni ve sıhhi tesisat vecude ge· 
tirilmesi gelir. Bu cihete büyük tıir e
hemiyet veren ve 100000 liraya yakın 
bir para sarfile sıhhi tesisatı vücude ge. 
tirmiş olan idare halkımızın bu suları 
safiyetinden emin olarak tedarik ede
bilmeleri i~in de ayrıca İstanbul un muh· 
telif yerlerinde &ihhi kaplar içinde sa· 
tış şubclerj açmıştır. 

Beyoğlunda İstiklal ceddesinde Miı 
sokağında (2S) bin küsür lira ile VÜ• 
cude getirilen apartmandan başka Be· 
şiktaşda !kinci Hamid vakfından olan 
müteaddid evlerin (30) bin liradan faz. 
la bir masrafla apartmanlar haline if· 
rağı cihetine gidilmiştir ki bu suretle 
vakıf için üç apartman yapıldığı gibi 
Kadıköyünde (6425) lira ile bir de ga• 
zino yapılmasına başlanmı§ ve İzmir· 
de (57) bin küsür lira etrafında bir pa· 
ra tahsis edilmek suretiyle bir hal bi
nası vücude getirilmek için ihale ya
pılmıştır. Bursada da (19584) lira ile 
bır gara1 ve otel yaptırılmaktadır. Eski· 
şehirde ( 44) bin küsür lira ile yaptml· 
makta olan hamam fennin ve asrın en 
son icablarına göre vücude getirile
cektir. Bunlardan başka 20 bin küsür 
lira tahsi s edilerek Ankarada ikinci va· 
kıf apartmanındaki dairelerde yapılan 
tadilat ile apartmanın bu kısmı Tarih 
ve Cağrafya enstitüsüne tahsis kılın· 
mış ve Mardin ile Sivas ve Adanadaki 
vakıf bamaların imar ve isluaı için on 
bin lira derecesinde bir para ayrılarak 
mezkur hamamlar tamir ve icara tah· 
sis olunmuştur. 

Aydında (9293) lira ile yaptırılan 
daire binası ile Denizlide (25557) lira 
ile yaptırıımış olan otel, gazino ve daı· 
renın ınşaat masrafları hakkında da gc· 
reken mahsup muameleleri bitirilmiş· 
tir. 

Evkaf, yurdun bayzndrrlrğrna elinden geldiği 

Bursada bir otel 
etmektedir: 

Bundan başka muhtelif mahaller· 
deki akarların onarılması için tahsis e· 
dilen para yüz: bin lirayı bulmuştur. 

Muhtelif hayratm in.şa ve imarı : 
Varidata tealluk eden bu inşaat· 

tan başka hayrat kısmına aid olarak da 
Heybeli Adada ( 17000) lira sarfile bir 
cami yaptırılınakla beraber Kırklarelino 
deki Hızır Bey camiinin tamiri ve ye
niden minare yapılması için (4183) li· 
ra tefrik ve irsal kılınmış ve Kütahya· 
daki Karagöz Ahmed paşa camii için d• 
2400 lira anılmıştır. 

trr. Zaten bundan evvel de büdce ka- ı 
mmlarındaki salahiyetlere binaen iki 
milyondan fazla kıymeti haiz 5139 par· 
ça malın satılması da kabul edilmiştir. 
Bu paralarla istismarı kolay asri ihtiya
cata uygun binalar vücuda getirile-
cektir. 

Mülhak vakıflar 
Bundan başka yeni vakıflar kanu

nu, ötedenberi mülhaka unvanile müte
velliler tarafından idare olunmakta ve 
vakıflar idaresince kontrol edilmekte 
olan vakıfların daha şümullü bir tarz· 
da mürakabesi ve tevliyetlerin ulu orta 
tevcih edilmemesi için de 15.zım gelen 
esasları tesbit ettiği gibi cemaatlar ta
rafından idare edilen vakıfları da mül· 
bak vakrflar içine sokmuştur. • 

Gene bu kanun sayesindedir ki Ö· 
tedenberi mukataalı ve icareteyinli o
lan mallardan tasfiyeye tabi tutularak 
muayyen olan şartlar dairesinde bir 
taviz tediyesiyle o malın vakıflığı kalk
mış artık bundan sonra gayri menkul 
mallarda vakıflık mülklük gibi ik; ve
cihli tasarruf şekline nihayet verilmiş 
olacaktır. 

Yeni valaflar 
Bu kanun meriyete girdiği günden 

itibaren tevliyetlere aid ahkam muci· 
bince mülhak vakıflar için icrasına 
başlanmış olan tetkikle.r bitirilmiş, bun
ların içinden artık müteveUiler tara· 
fından idaresine yahud tevliyetleri· 
nin tevcihine kanunen imkan kalmıyan 
vakıflar, vakıflar umum müdürlüğünün 

yonları geçmektedir. 1stanbuldaki abi
delerimizin yıkılmadan vikayesi için 
yaptırılan bir tetkik ile bir milyon üç 
yüz bin liraya ihtiyaç olduğu tahakkuk 
eylemiştir ki bu yekuna diğer vilayet
lerimizdeki eserlerin de tamir bedelleri 
ilave olundukta bir kaç milyon liralık 

bir mil-tar toplanmaktadır. 
İşler tabii büdcenin müsaadei dai

resinde yapılacak ise de büdcelere abi
deler tamir bedellerini daha fazla mik
tarda ilave edilebilmek için varidatın 
da o nisbette artırılmasına gayret edil
mektedir. 

Tamir edilecek eski eserler 
Şimdilik İstanbulda tamir edilecek 

eserlerimiz: Süleymaniye, Laleli. A
zapkapıdaki Mehmet Paşa, Beyoğlun
da Hüseyin Ağa. Edirnekapıda Mihri
mah, Fatihte Mesih Paşa, Mahmud Pa
şa, Atik Ali Paşa, Çorlulu ve Kılınç 
Ali Paşalar, Sultan Selim, Yeni Cami 
ve Sinan Paşa ve Dolmabahçe camileri 
gibi birinci derecedeki abidelerimizdir. 

Ankarada tamirleri yapılmakta ve 
yapılacak olan camilere gelince: Şim
dilik Zincirli camii için 9682 lira ve 
Mimar Sinan eserlerinden olduğu söy· 
lenen Cen5.bi Ahmed Paşa camii için 
de (14515) lira tahsis edilmiş ve birin· 
cisinin tamirine tevesül edildiği gibi 
diğeri için de icabeden muameleye baş
lanmıştır. Bakiyei tahsisatımıza göre 
kalacak paralarla Hacı Bayram ve Ars
lanhane camilerinin tamirleri de düşü· 
nülecektir. 

Geçen sene fırtınadan İstanbulda 
hasara düçar olan camiler için (8940) 
lira ve Edirnede üç şerefeli ve Selimi· 
ye camileri için (15800) lira gibi bir 
masraf ihtiyar edilmt~tıt. 

Bunlardan başka muhtelif mahal· 
lerde bulunan hayratın tamiratı için 
(66) bin liralık tediye emirleri mahal· 
lerince gönderilmiştir. 

Evkaf Arşivi 
Varını yoğunu iyilik uğrunda bez

letmiş olan büyük ana ve babalarımızın 
vakıflarında düşündükleri dini, ilmi, 
içtimai. bedii mefkureleri herkese bil· 
dirmek için yukarıda yazılı kanun ile 
1stanbuldan Ankaraya getirilen vakıf 
kayıdlar arşivi i.izerinde işlenilmekte 
olduğu gibi Ankara ve 1stanbulda ve 
büütn yurdumuzun her tarafında mev
cud olan camilerle hayrat binalarını ya 
kından herkese tanıtmak için bu ar§i· 
vin tetümmesi olarak bir de resim gale
risi tesis olunmaktadır. 

Bunda abidelerimizin muhtelif re· 
simleriyle beraber ne vakit yapıldığını 
ve kimin kime yaptırdığını ve yapan· 
larla yaptıranların hüviyetlerini havi 
tarihçeli birer albüm bulunacak ve zi· 
ya.ret edeceklere gösterilecek tir. 
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On üçüncü Cumuriyet yılında Sümer Bank 
~ 

lrmit KBğıt fabrikasında yaprlan Htıt topları 

Beş yıllık birinci endüstri progra
mının tatbiki Devletce uhdesine veril· 
miş olan Süınerbank için bu sene en ha
raretli faaliyet devresini teşkil tmiştir. 
1934 yılının mayısında tatbik mevkiine 
konulmuş olan beı yıllık programın bu
gün tam yarı müddeti dolmuş bulunuyor, 
Geriye programın tamamlanması için 
iki buçuk sene gibi uzun bir zaman kal· 
masına rağmen hedefe en aeri yoldan 
varmak için, kesif bir çalışma ıle, Ban
ka muayyen müddeti ehemiyetli surette 
kısaltacak şekilde hareket etmiştir. 

Sümerbank bugün memleketin en mU
hiın bir envestiaman kaynağı haline 
gelmiştir. Hükumetin birinci program 
mucibince devlet endüstrisine yaptır • 
mayı tasarladığı 45 milyon liralık en • 
vestisman'da Sümerbank kanaliyle bu
güne kadar yeni fabrikalar için sade -
dilmiş olan mikdar 18 milyon liradan 
aşkındır. 

Esasen daha geçen cumuriyet bayra
mında işletmeye açılmış bulunan Kay -
seri Bez Fabrikası, genişletilme ve mo· 
dernize edilmiş işi daha önce tamamlan
mış olan Bakırköy Bez Fabrikasiyle 
birlikte piyasa üzerinde kuvvetle mü • 
essir olacak surette ve randımanh bir 
tekilde faaliyette bulunmuş, ilk çalışına 
yılında çok dikkate ve takdire deger 
neticeler almıştır. Bu sene zarfında 

Ereğli Be.z fabrikasının da inşa ve mon
taj işleri tamamlanmış, fabrika işletme 
tecrübelerine bilfiil başlamıştır. 

Sümerbankın, çalışma safhasında bu· 
lunan bu üç fabrikasile devlet pamuklu 
endüstrisinin iğ sayısı 59.000 ni ve tez
gah sayısı da 1.660 ı bulmuş, bu suretle 
memlekette çalışmakta olan tezgah mik· 
darının yarısını ifade eden bir yekuna 

yükselmiştir. 1935 eyliilünde temeli atıl· 
ınıt olan Nazilli Basma Fabrikasının 
ana binası, memur ve işçi evleri, mulı -
telif binaları, demiryoluna iltisak hattı 
tamamile bitmiştir. Devlet pamuklu en· 
i.iüıtriaine 28.500 iğ ve 768 tezgah ilave 
e~ecek ve en fazla baama çeşitleri üze
rınde çalıpcak olan bu fabrikayı gele
cek cumuriyet bayramı çalışma halinde 
bulacaktır. 

Pamuk ipliği Fiyatları : 

Sümerbank fabrikalarının devlet ted
birlerini piyasa üz~rinde müessir kıl • 
mak bakımından oynayacağı faydaiı 
r~lü, lktisad Vekaletine~ pamuk ipliği 
fıatlarına narh konulması üzerine piya
aada aun'i bir iplik buhranı ihdas et _ 

meye çalışmış olan hususi fabrikatör • 
lerin faaliyetlerinin Kayseri ve Bakır
köy fabrikaları tarafından piyasaya kafi 
mikdarda iplik dökülmek suretile ön • 
lenmiş olması da isbat etmiştir. 

Malatya Kombinası : 

Saydığımız dört fabrikadan maada 
dr.vlet endüstrisine daha 430 tezgah ve 
10.500 iğ ilave edecek olan Malatya Bez 
fabrikasının projeleri ve ihzari çalış -
malan tamamlanmak üzeredir. Gelecek 
iş senesi zarfında bu fabrikanın temel
lerinin atılması kuvvetle muhtemeldir. 
Bu fabrikanın da pamuklu gurupuna 
katılmasından sonra Türkiye pamuklu 
aanayiinde Sümerbankın hissesi iğ sa -
yısı itibarile % 47, imalat itibarile % 
68, işçi mikdarı itibarile % 49 olacaktır. 

Merinos Fabrikaıı : 

Yine dokuma endüstrisi branşına da
hil bulunan ve 1935 sonteşrininde te • 
meli atılmış olan Bursa Merinos fabri
kaı.ı memleket yünlü endüatriıinin git-

r 

tikçe artan ince yiln ipliği ihtiyacını 
karJılayacaktır. Ham maddesinin % 80 

nini memleketimizde yeni yetiştirilme· 
ye başlanan Merinos koyunlarından te· 
min edecek olan fabrikanın inşaatı fa. 
aliyetle ilerlemektedir. Merinosculuk 
gibi verimli bir ziraat şubesinin mem
lekette inkişafına temel vazifesini gö -
recek ve bu suretle her yıl bir sürü pa
ramızın yabancı iplikleri alınmak üzere 
dışarı çıkmasını önlemekten başka 800 
yurd çocuğuna iş temin edecek olan 
Merinos fabrikası da gelecek bayramda 
çalışmasının ilk semerelerini almış bu
lunacaktır. 

Kağıt ve Sellüloz Fabrikası : 

Sellülo;: endüstrisi branşından İzmit 
Kağıt fabrikası bu yaz iptidasındanberi 
çalışmaya başlamış. muhtelif müessese
lerin ve devlet dairelerinin vermiş ol -

dukları ehemiyetli siparişler üzerinde 
faaliyetini teksif etmiş ve ilk türk lra • 
ğıtlarını piyasaya arzetmiştir. Milli ih
tiyacın yarısını karşılayacak olan bu 
fabrikanın memleketin gittikçe artan 
kağıt istihlakini tamamen karşılayacak 
surette bir misli daha büyütülmesine 
ve genişletilmesine önümüzdeki sene • 
den itibaren başlanacak ve yakın bir 

istikbalde dışardan kağıt ithaline Iü -
zum kalmayacak bir vaziyete gelme • 
miz mümkün olacaktır. Günde 10 ton 
saman ve 30 ton odun sellulozu imal 
edecek bir fabrikanın kurulmaıııı da iha
le edilmiş bulunmaktadır. 

Suni ipek ve gülyağı fabrikaları : 

Gemlikte kurulmakta olan Suni ipek 
fabrikasının da inşaatı ilerlemiştir. Ge
lecek sene faaliyete geçecek olan bu 
fabrika memleketin git gide inkişaf 
eden suni ipek ipliği ihtiyacını tama
mile içerden kar~ılamak imkanını vere
cektir. 

Yine bu branşa dahil bulunan sun"i 

Kamutay büdce ve iktisad 
encümenleri azalarile Başve • 
kalet murahhcularından mü • 
rekkeb Sümerbank umumi hey
eti toplanmıf ve Sümerbankın 
935 •ene•i he•ab yılına aid bi
lançoıunu taıdik etmi§ ve ban-

~ 
kanın faaliyetini takdire layık 
görnıüı tür· 

VV' 

ipek fabrikasının temeli 1935 sonteşri· 
ninde Gemlilct'de atılmıştır. İnşaatı iler
lemekte olan sun'i ipek fabrikası par -
lak, yarı parlak ve mat olmak üzere 
muhtelif numaralarda günde 1000 kilo 
ipek ipliği imal edecek ~ bu imalatın 

ileride ihtiyaca göre iki misline kadar 
çoğaltılması mümkün olacaktır. 

Sümerbankın t11 Bankasile müştere -
ken kurmuş oldukları lsparta Glyağı 
fabrikasile şimdi Etibanka devredilmiş 
bulunan Keçiborlu Kükürd, maden 
fabrikası da faaliyetlerinin ikinci sene
sinde bulunmakta ve randımanla bir şe
kilde çalışmaktadırlar. 

Demir ve Çelik Endüstıi:;;i : 

Maden endüstrisi sahasında, her mem
leketle endustri kalkınmasının bel ke • 
mıği vazifesini gôren Demir ve Çelik 
fabrikasının Türkiye'de ilk defa olarak 
tesisi için teklif edilmiş olan muhtelif 
projeler tetkik ve mukayese edilmekte
dir. Karabük"de kurulacak olan fahri • 
kanın ihalesi pek yakında yapılacaktır. 
Bu fal>rika, gelecek iş senesinın en 
ehemiyelli faaliyet sahalarından birini 

inşa ve montaj işi tamamlanmış bulunan Ereğli Bez fabrikası bina.rnın önünden görünüşil 

teşkil edecek ve bittiği zaman 150-180 
bin ton mikdarındaki senelik imalatile 
memleketin bütün demir ve çelik ihti· 
yacını karşılayacak bir büyüklük ve 
mükemmeliyette olacaktır. Yine Kara· 
bük'de kurulmasına karar verilmiş olan 
Çimento fabrikasının bütün ihzari etüd
leri bitmiş olduğundan teknik projeleri 
hazırlanmıştır. Kurulacak Seramik fab
rikasının da ham madde tetkikleri ya -
pılmaktadır. Alınacak neticelere göre 
fabrikanın yeri ve kapasitesi tayin 
olunacaktır. 

Kimya ve Kendir : 

Emlak: Banl~asının 
son yılı 

Memleketin gayri menkul kıymet -
!erin tedavülüne ve yurdun imar ve 
inşasına çalışan bu müessesenin son cu
muriyet senesi içindeki faaliyetleri 
mühim ve müsbet neticeler vermiştir. 

Güzel Ankaramızın kuruluşunda ve 
seri inkişafında mühim bir amil olan 
banka her sene olduğu gibi bu sene de 
mühim yardımlarda bulunmuş ve yeni 
yapılar için yedi yüz bin liradan fazla 
borç vermiştir. 

Bankanın yardımiyle meydana ge • 
len yeni mahalleler arasında Kavaklı· 

derede sefarethanelerin yakınında ya
pılan Güven Kooperatifinin tesis ettiği 
güzel bir mahalle mevcud olduğu gibi, 
bahçeli evler kooperatifinin de kurmak 
istediği evlere de yardım etmeği vadet
miştir. 

İstanbulun ve sayfiyelerinin imarın
da da banka bu sene 230 bin !araya va
ran mühim muavenette bulunmuştur. 

Geçen senelr iktısadi buhran dolayı· 
siyle bir tevakkuf devresi geçiren İz • 
mirin imarı işine de bu seye yü.z bin 
liraya yakın bir para ile iştirak etmiş
tir. 

Henüz yeni tesis ettiği Bursa 
şehrinde de banka, imar hareketlerine 
çok yakından alakadar olmuş ve bu ha
rektlere 80 bin liradan fazla bir para 
ile iştirak etmiştir. Bankanın müesses 
olduğu bu dört şehirde bu sene zarfın
da yaptığı yeni ikraz plasmanları yeku
nu bir milyon 120 bin lirayı bulmuştur. 
Bugün aktifinde mevcud ipotekli plas
manlar yekunu sekiz milyon lirayı te· 
cavüz etmektedir. 

Bankanın "mütekaidin ve eytam 
eramile'', maaşlarını iskonto ettirmek su
retiyle yaptığı yardımı da bilhassa kay· 
detmek laı: ımdır. Bunca seneler süren 
bir emekten sonra alın teriyle hakettiği 
tekaüd maaşım kırdırarak mübrem bir 
ihtiyacını temine çalışan mütekaidlerle 
dul ve yetimlerin mürabahacı faizcile· 
rin e:inden kurtulması için yapılan yar
dım çok müsmir olmuştur. Her üç ayda 
bir adedi (10125) e varan muhtaç müte
kaid, dul ve yetimlere yedi yüz bin li
radan fazla tediye yapılmaktadır ki bu 
netice hakikaten şayanı şükrandır. 

Bir taraftan halka elinden gelen bü· 
tün yardımları yaparken mukabilinde 
halktan gördüğü itimad ve teveccüh 
de daima artmaktadır. Tasarruf ve mev
duat hesabları 9 milyon 200 bin lirayı 
tecavüz etmiştir, 

Emlak Bankasının yurdun imarın
daki mevki ve rolünü ehemiyetle nazarı 
dikkate alan Cumuriyet hükümeti Fran
sanın imar sahsında en kuvvetli mali 
müessesei olan Kredi Fonsiyeden bir 
mütehassıs getirterek bankanın inkişaf 
ve faaliyetinin yurdun her tarafına teş· 
mil için tetkikler yaptırmıştı. Müte • 
ahssıs Mösyö Hanri Jan sekiz aylık bir 
çalışmadan sonra raporunu Maliye Ve
kaletine takdim etmiş ve Vekaletçe 
raporun tetkiki ve yapılması lazım ge -
len işlerin ıncelenmsi için emütehassıs 
.zevat memur edilmiştir. 

Kimya endüstrisi üzerinde yapılmak· 
ta olan tetkikler muvaffakıyetle sona 
ermiştir. Kendir endüstrisi üzerinde tet• 
kiklere filen başlanmış bulunmaktadır, 

Dı'ğer Fabrikalar : 
Beş senelik programın sahası dahi • 

tindeki bütün bu çalışmalarından maada 
Bankanın Beykoz Deri ve Kundura 
fabrikası ile Feshane, Hereke ve Bun· 
yan yünlü fabrikaları, bu iki endüstri 
branşında memleketin mamul madde • 
lere olan ihtiyaçlarını karşılamak üze· 
re her zamanki gibi faaliyetlerine ran• 
dımanlı bir şekilde devam etmişlerdir. 

====-

Belediyeler Bank~ası· 
nınson yılı 

Belediyeleı Bankasının, henüz te • 
şekkülünün iiçüncü senesi içerisinde 

olmasına rağmen tahsil olunan serma
yesi bugün 4.452.830 lirayı bulmuştur. 

Banka, belediyeye yaptığı ikraz• 
larda Fai.z haddini % 8 den asgari bit 
had olan % 6,5 a indirmiştir. 

Banka, bu yıl zarfında da 37 bele-

diyenin istikraz taleblerini yerine ge • 

tirerek bu aur<;tle şimdiye kadar gg be

lediyeye: 

428.485,26 Lira ıu için 

911.388,18 '• 
146.050,00 " 

612.044,00 ,, 

elketrik için 

Fenni mezbaha ve 
sinema ve tiyatro ia-

ıaaı için. 

itfaiye tertibatı ve 
diğer muhtelif am

me hizmetleri için. 
2.097.967,44 Lira ceman ikrazda bu· 

lunmuştur. 

Belediyeler kanununa ek olarak çı· 
kan 2763 numaralı kanunun tatbiki ve 

gene bu kanunla kurulmuş olan (Bele

diyeler İmar Heyeti) nin faaliyete geç• 

mesiyle, banka bu yıl içerisinde büyük 
amme işlerini finanse ctmeğe başla • 

mış ve bu cümleden olarak, müteahhit

lere ihalesi yapılmış olan: 

Adana belediyesinin su işi için 
367877 lira, Mersin belediyesinin su işi 

için 219.378 lira, Tarsus belediyesi su 
işi için 178. 561 lira ki ceman 765.816 

liranın tediyesini teahhüd etmiştir. 

Gene bu cumuriyet yılı içinde be· 

lediyeler imar heyeti delaletile teşeb -
büs olunan ve henüz ihalesi yapılmı• 

yan su işleri için: 

Gaziantep belediyesine 250.000 lira, 

Muğla belediyesine 59.000 lar, Kütahya 

belediyesine 91.450 lira ki, ceman 400.450 

lira ikrazını karar altına almıştır. 

Nüfusları on binden fazla olan ~ 

lediyelerin (Belediyeler İmar Heyeti) 

tarafından temini kanun icabı olan su 
ifleri ile harita ve imar planları, kana• 
lizasyon ve spor alanları gibi işlerinin 
mali ciheti de belediyeler bankası ta· 
rafından temin edileceğine göre imar 

heyetinin bu sene giriştiği bu faaliyet
le banka kapitali beldiye işlerinde da-

ha mühim bir rol oynamaktadır. 

Gümrük varidatının % 10 belediye• 

ler hissesi olan senevi 4.000.000 lira rad

desinde bir para her üç ayda bir beledi

yeler bankası vasıtasiyle belediyelere 

dağıtılmaktadır. 

Son Cumuriyet yılı içerisinde bele• 

diyelere (Kısmen 935 ve kısmen de 

936 mali yıllarına ait olmak üzere) ce

man 4.268.807 lira dağıtılmıştır. 
\ . 

Belediyder Bankasının, beledıye • 
}erimiz ve hususi idarelerimiz için gör• 

düğü faydalı ışlerden biri de sigorta 

işidir 

Banka son cumuriyet yılı içerisin· 

de: 

Belediyelerimizin 10.991.954 lira, hu

susi idarelerimizin 5.793.506 lira ki, ce· 
man 16785.460 liralık malını sigorta et• 

tirmiştir. 

(Belediyeler Dergisi) adlı aylık 

mecmuaya bu yıl içerisinde de neşre 

devam edilmiştir. 
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Ziraat Bankasında son llir yıl 1 • • 

• • • 
Cumuriy~t hükümetinin tarımı ko· 

nıma ve kalkındlrma siyasetinin en e
bemiyetli esederinden biri olan Ziraat 
Bankasına Çiftçi borçlarının taksiden· 
dirilmesi işleri 1936 yılında hızla ve mu
vaffakiyetle başarılmış, gerek çiftçinin 
gerekse bankanın ekonmik durumların
da çok verimli tesirler yaratmıştır. 

Yüksek fiat rejiminden arta kalan 
borçların ağırlığını daha esaslı surette 
bafifletmegc lüzum gören hükümet 
24-6-1935 tarih ve 2814 sayılr kanunla 
Ziraat Bank:ısma 1931 yılı sonuna kadr 
yapılmış çifçi borçlarının % 3 faizle 15 
yıllık taksitlere böldürmüştür. 

Ziraat Bankasının bu kanun hü • 
kümlerıne giren alacakları 21-718.298 
lirayı bulmalctadır. Banka bu alacak· 
lan tefrik ve tayin etmek, yeni senet • 
lere bağlamak ıçin büyük bir enerji sarf
etmiş ve 19~6 ağusto!: sonuna kadar 
20.493.000 lirayı taksitlere bağlarnı_ştır. 
Henüz muamelesi bitmemiş olan borçlar-
148 bin lira 6Ü i u paradır. 

Taksitl:n .. lifme kanununun verim· 
li ve hayırlı teı:ırlerini bankanın 1936 
yılı finansal gidiminde. sezmek kabildir. 
B<ınka 1936 eyiiılii sonun• kadar vade -
leri gelen taksit~erin % 6'i den fazlasını 
tahsil etmişt'ir; :r.evsim sonuna kadar 
tah-;il niı:Letin· n % 99 u bulup geçece -
ğini ummaktadır. Halbuki 1934 yılında 
va<l~( ri gelmiş ~lacakl:' ... rından ocak 
yüzde 16 nisbc.tinde pvil tahsil edilmiş
ti. 

Bankanın zirai kredi alımındaki 

faaliyeti yenileştiği kadar çifçiye yar • 
dım bakımından alaka ve faydasının şü
mul ve mahiyeti de gelişmiştir. 

Mahsul Hatlarını korumada İş 

Bankasiyle müşterekn kurduğu üzüm 
limitet şirketiyle buğdayı koruma kanu
niyle deruh~e ettiği vazifeyi üzüme de 
teşmil etmiştir. 

Çiftçin;11 ~t çim ve ekim mı\liyetini 
kollamada, KıJ.radeniz sahilleri müstah
sillerine yemeklik mısırlarını müstahsil 
piyasalardan terr.in ve tedarik ederek 
müsait şartlar ve fiatlarla çoğalttıktan 
başka 2261 sayılı kanunun esaları dai • 
resinde göçmenlere ve şurada burada ta
biat arızalarından mahsuJleri müteessir 
olmuş ve ekonomik durı:..-r.ları bozul
muş çiftçilere de yemcklıit ve tohumluk 
buğdaylarını temine devam eylemiştir. 
Dağıttığı tohumluk ve yemeklik ~uğ • 
day 1935 yılında 22.800 t >na çıktığı gi
bi 1936 da da 21.337 tonu t ulmuştur. 

Cumuriyet hükümeti zfari krediyi 
rasyonelleştirmeğe büyük bir önem 
vermekte ve bunu Tarım Kredi Koope· 
ratiflerinin gclisiminde aramktadır. 

T .unamen Cumuriyet devrinin ma
lı olan ve 1929 da 1470 sayılı kanunla 
ifadesini bulan kredi koperatifçiliği fi. 
kir ve harek!ti büyük bir hızla ilerle· 
tniştir. 

1935 yılında bu kurumların sayısı 
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bunları kuran şehir kasaba ve 

köylerin sayısı 2309 u bulmuş ve ortak 
sayısı da 67.J33 e çıkmıştır. 1935 sonun
da: 

L·ra 

Taahhüt edilen adi sermaye 7.-450.741 
Ödenmiş n 3.828.612 
.Ödenmiş ihtiyat ,. 842.5;16 

1935 yılı içinde Ziraat Bankası bu 
ıiurumlara 8.145.745 lira ikru etmiş, 

bunlardan 4.307.742 lira tahsil etmiş; 

koperatiflerde ortaklarına 18.388.271 li
ra ikraz etmi§ler ve bundan 7.-685.153 li
ra tahsil edilmiştir. 

.. 

Kaldı ki cumuriyet hükümeti 2836 
sayılı Tarım Kredi Koperatifleri kanu
nu ile zirai kooperatif fikir ve hareke
tine yeni ve kuvvetli gelişim imkanları 
hazırlamıştır. 

Yeni kanun hükümlerinin yürüme
ğe başladığı 2-11-936 tarihinden bu ya

na 574 kooperatif yeni kanun hü
kümlerine intibak etmiştir. 

Zirai koperatif hareketinin kurma, 
idare ve kontrol işlerini üzerine almış 

bulunan Ziraat Bankası yeni kanuna 
göre iş ve faaliyet sahaları genişlemiş 
bulunan kooperatiflerin çalışmalarına 

yeni veçheler vermeğe çalışırken Trak
ya, Ege, Karadeniz ve Orta Anadolu 
bölgelerinde yeni kurumlar için etüd
ler yapmış ve 33 kooperatif için kurum 
formalitelerini hazırlamıştır. 
Türle Buğdayını koruma i~leri : 

Cumuriyet hükümetinin türk buğ
dayını korumaya verdiği ehemiyet ve 
bu sahada Ziraat Bankasının ifa ettiği 
hizmet çok büyüktür. 

Buğdayı koruma kanununun tatbi· 
katı sayesinde türk çiftçisi buğdayını 
dünya serbest piyasaları fiatlarından 

çok yükseğine satabilmiş ve emeğini 

birçok milletlerin çiftçilerine kıyasla 

daha müsaid ~artlarla koruyabilmiştir. 

Son seney kadar buğday fiatlarmı tut • 
ma eı>aslarında tebarüz etmiş olan kanun 
1936 yılında fiatları anormal bir hadde 
yükseltmemek gibi bir tatbik şekli bul· 
muş ve türk çiftçisini koruduğu kadar 
türk şehirlisini de kollamak gibi milli 
ekonomiye olan faydasını artırmıştır. 
Filhakika 1935 yılının son aylarında 

buğday fiatları 8 • 10 kuruşa çıkmış ve 
daha da yükselmek istidadını göster
miş iken Ziraat Bankasının iç piyasa· 
lara bolca mal arzetınesiyle normal had
dine çevrilmiştir. Fiatları düşürmemek 
kadar fazla yükseltmemeyi de istihdaf 
ed:n ve bu bakımdan vaktinde ve ye • 
rinde müdahaleleri icab ettiren koruma 
işinin Ziraat Bankası 1935 ve 1936 yılın
da da muvaffakiyetle başarmıştır. 

1935 yılına devrolunan 154.000 ton 
buğdaya 935 yılında 37• ton daha katıl
mış ve 96 ton s2tış yapılmıştır. Bun • 
dan dış memleketlere çıkarılan 35.800 
tondan fazladır. Gerçi bu miktar 1934 
yılına göre azdır. Fakat bu da tohum· 
luıc ve yemeklik için elde yet~cek bir 
stok tutmak gibi bir kararın tatbikin • 
den ileri gelmiştir. Netekim lbu yıl için
de yukarda kaydetiğimiz gibi 21.337 ton 
kadar tohumluk ve yemeklik dağıtılmış 
tır. f 

Cumuriyet Merkez Bankası 
ve 

TüRK 
Cumuri}'etin on üçüncü yılında pa· 

ra meslesine aid faaliyet memleketi • 
mizde başlıca şu noktalar üzerinde te
kasüf eylemiştir, denilebilir: Gittikçe 
artan döviz ihtiyacmıızın temini ve türk 
parasının istikrarına matuf tedbirlerin 
kuvvetlendirilmesi. 

Muvaffakiyetle tatbik edilen be§ 
senelik sanayi planı, ve memleketimiz
daki yabancı Nafia şirketlerinin satına
lınarak millileştirilmesi her sene hari· 
ce borç olarak ve.mıeği tcahhüd ettiği • 
miz dbviz mikdarını çoğaltıyordu. Son 
seneler zarfında harici ticaretimize gi· 
ren ve bugün umumi bir şekil alan kli
ring usulü gerçi bir taraftan döviz men- . 
balarımızı genişletir bir amil hizmetini 
görmemekle beraber diğer taraftan git
tikçe aatrn döviz ihtiyacımızı bir başka 
şekilde tatmin ve teshil etmiyor, değil
di. Filhakika kliring usulü sayesinde 
harici ticaretimiz bazı memleketlerle, 
bilhassa Almanya ile çok inkişaf etmiş 
ve 1929 senesinden beri azalar. ihracatı· 
mız son iki sene içinde artmıştır. Fa
kat kcndisne her sene mühim mikdar • 
larda döviz vermek mecburiyetinde oldu
ğumuz Fransa ile ticaretimiz de aynı 
seyir, aynı inkişaf görülemediğinden 
dolayı osmanlı imparatorluğundan ki:\l· 
ma borçlarımızın taksitleri için muhtaç 
olduğumuz dövizin tedarikinde zorluk 
lbaş göstermişti. Bu zorluk karşısında 
hükümet 1936 umumi muvazene kant:
niyle aldlğt salahiyete istinaden bir dö
viz büdcesi tanzim etmiş ve elde edilen 
ve edilecek olan dövizler ancak en mü

brem ihtiyaçlara tahsis kılınmıştır. Ay
nı zamanda bu meslenin şu bubran se • 
nelri zarfınd~ esaslı bir surette halli 
için Pariste girişilen müzakereler mu
vaffakiyetle neticelnemiş ve borçları • 
mıza dair bu zorlukları kaldıran yeni 

PARASI 
bir anlaşma imza edilmiştir. 

Hükümetin ve Merkez BanlCasmın 
üzerinde ısrarla durdukları diğer bir 
mesle de paramızın istikrarını her tür· 
lü halelden masun tutmaktır. Mallım 

olduğu üzere 1929 senesinde türk lirası 
muayyen ve sabit bir rayiç üzerinden 
filen İngiliz lirasına bağlanmıştı. İngi
liz lirası o tarihte hem kanunen ve hem 
filen altına bağlı idi. Esasen bizim ster
linge bağlanmamız da hakikatte altına 
!bağlanmaktan· başka bir şey değildi. 
1931 eyllılünde ingiliz lirasının kıymet
ten düşmesi üzerine paramız bu defa 
fransız frangına 12,06 paritesi üzerin • 
den bağlanıldı. Fakt bir müddet sonra 
fransız frangının devalüe olması ihti· 
mali baş göstermişti. Bilhassa İngilte
re ve sterling blokuna dahil memleket
leri takiben Birleşik Amerika Hükü -
metinin de 1933 senesinde doları deva
lüe etmesi, Avrupada başta Fransa ol• 
mak üzere altın esasına bağlı birkaç 
devleti çok güç bir vaziyete sokmuştu. 
Dünya ticaretinde en mühim iki amil 
olan İngiltere ile Amerikanın paraları 
kıymetlerin'tlen yüzde otuz - kirk dere
cesinde kaybedince fransı:ı: fiatları dün
ya fiat seviyesinin hayli üstüne çık· 

mış ve frangın devalüasyonu ·bir zainan 
meselesi halini almıştır. Nihayet geçen 
ayın sonlarında fransız frangının - ve 
onunla beraber İsviçre frangiyle flo • 
rinin • kıymetctn düşürüldüğü ilan edil
diği zaman Cumuriyet hükümeti der· 
hal neşretiği bir tebliğ ile türk parası
nın kıymeten düşürülmeyeceğini ve 
bundan sonra da türk lirasının fili is

tikrardan hiç biı suretle ayrılmıyacağı· 
nı bildirdi. 

Bu kara 7 senedenberi müstekar bir 
vaziyette tutulan paramız için en mü -
nasib olanı idi. Çünkü memleket dahi-. 

lzmit kağıt fabrikamızın dışardan 5ir 
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aş-.rılar ................. 
İş Bankasının son bir yılı 

İş Bankası cumuriyetin on Oçiincü 
yılını da feyizli ve verimli bir genif • 
leme ile bitirmiştir. Memleketin ikti
sadi hayatının ilerlemesile meydana 
gelen ticari ihtiyaçları büyük bir mu • 
vaffakıyetle karşılayan İş Bankası tüc
carın açılan ekonomi sahasındaki kredi 
ihtiyaçlarını en müsaid şartlarla temin 
etmekte devam etmiştir. 

Malatya Kombinası : 

Yerli pamuğumuzu kullanmak ve ha· 
rice pamuklu kumaşlar için giden para
yı azaltmak ve binnetice hem türk koy
lüsüne hem de işçilerine faydalı olmak 
için hüklımet sanayi planında pamuklu 
sanayiiııe mühim bir mevki verdi. Kay
seri'de kurulan pamuklu ·mensucat fab
rikası işlemeğe başladığı gibi Ereğli ve 
Nazilli'de kurulanlar da faaliyete geç -
mek üzeredir. Sanayi programında Ma
latya'da da bir pamuklu kombinası kur· 
mağı kararlaştıran hükümet bu vazifeyi 
üç milli bankaya verdi. Bu şerefli va • 
zifcyi büyük bir ehemiyetle üzerine 
alan İş Bankası, Sümer ve Ziraat ban -
kalarnn da i'tirakiyle Malatya.da bu 
pamuk kombinasını kurmaktadır. 

Malatya İplik ve ]akarlı Bez fahri • 
kası adıyla kurulan üç milyon lira ser· 

mayeli anonim şirketi, kurma faaliye • 
tine başlamıştır. Fabrikanın kurulacağı 
saha satın alınmış ve bir kısım inşaat 
ihale olunmuştur. Bu fabrikanın mali • 
yet fiyatı bıkımından iyi bir noktası da 
kuvvei muharrikcsini su ile istihsal edi
lecek elektrikle temin edecek olması • 
dır. Bu suretle kuvvei muharrike ve 
binnetice mamulat daha ucuza mal ola-

caktır. 

Malatya fabrik~sı bir kombina halin
dedir, yapağı kumaşların fantazi kı • 
sımlarına sun'i ipek de karıştırılaccık, 
ve bu suretle Gemlik'de yapılmakta 

(Resim/erimizde cam fabrikası mamu
latınr görüyorsunuz) 

linde eşya ve hidemat fiatları ile ücret 
ve maaşlar arasında nihayet bir tevazün 
hasıl olmuştu. Devalüasyon ile bu mu
vazeneyi bozmak gerek hükümet gerek 
şahıslar için bir çok mali zorluklara yol 
açmak demekti. Bu hal, aynı zamanda 
memleketin imarı için kullandığımız 

sermayenin ana kaynağı ola~ ve sırf pa· 
ramızm sağlamlı~ına itimad edildiği 

için sened~n seneye çoğalan tasarruf 
hreketinin inkişafına mani ihdas et• 
mekle müsavi olurdu. 

Paramızın sağlamlığına örnek : 
İstanbul borsasında Merkez Ban • 

kası hisse senedlerinin son aylar zarfın· 
da itibari kıymetlerinin çok üstünde 

Altın Filen 
mikdarı mütedavil 

banknotlar 
1932 sonunda 20.514 148.576 
1933 ,. 25.022 147.341 
1934 " 

28.870 157.617 
1935 •• 29.495 163.638 
1936 mart sonunda 30.001 149.768 

" 
haziran sonunda 30.205 147.453 

,, eylUl sonunda 30.215 152.478 

olan ıun1 ipek fa"briliaaı Iatihaalitr tçiu' 
Malatya fabrikası bir mahreç teşkil edo
cektir. Fabrikanın 110U ailtem bir boy_• 
ve apre kısmı bu.lunacaktu, j 

Fabrika memleketin bu nevi kumaş .. 
lar için olan ihtiyacatını temin edeceli 
bir kapasitede hazırlanmaktadır. Bet 
müessesenin de ikmalile hani maddesi 
memlekette yetişen sanayiden mllhiaı 
bir kolu daha ikmal edilmif olaaktır., 

Şişe fabrikan : 
Bankanın, miJ..

li sanayi plinına 

uygun lorak kur• 
duğu müessese • 
terden "Türkiye 
Şişe ve Cam Fab
rikaları" Anoninı 

Şirketinin İstan • 
bul'da Pa§abah • 
çede bulunan .§iŞO 
fabrikası son so
ne yüksek bir 
randımanla çalış • 
tı. Bufabrika artık: 
şişe ihtiyacatmnı 

tamamını ve di
ğe;r zücacl madde
ler ihtiyacının 

mühim bir kımır
nı temsil edecek! 

vaziyete gelmişdir. Çıkardığı mallar 
Avrupa fabrikal<UI derecesinde neifs .. 

Ege mıntaka • 
şı üzümlerinin e• 
saslı bir derdine 
çare olmak üzere 
Ziraat Bankasiy • 
le müştereken ku· 
rulan bu müesse· 
.>e üzümlerin dil• 
~ük bir fiatla sa. 
tılmasını temine 

•iiJ~~Uij~~!~D çalışır. Kurumwı 
geçen sene yaptığı müdahale netice
sinde üzüm fiatları düşmekten ve müs
tahsiller büyük zararlardan kurtul • 
muştu. Bu sene esasen dünya üzüm .re-

. koltesinin azlığı dolayısiyle yüksek 
olan fiatlar müdahaleye lüzum göster
memiştir. 

Bütün diğeı faaliyet sahalarında 

normal şartlar içinde çalışan Türkiye 
İş Bankası bu yeni hamlelerinden baş
ka kendisine gaye edindiği diğer bir 
sahada dahi çok çalışmış ve muvaffak 
da olmuştur. O da türk mahsullerinin 
dışarda iyi bir değerle satılmasıdır. 

Şubeleri, filiyatlarile bu hususa gay .. 
r~t eden ibanka faaliyetinin değerli ne~ 
ticelerini görmektedir. 

Türk Antrasiti : 
Memleketin mühim bir ihtiyacını 

temin eden ve Avrupa koklarma ihti • 
yaç bırakmıyan bu fabrika son sene 
içinde tam randımaniyle · çah~ıştır. 

Halkın yabancı koktarından daha iyi 
olan yerli an'trasite gösterdiği alaka ve 
teveccühe bir mukabele olmak ilzere 
fiatlar indirilmi§tir. 

kote olmasr, Cumuriyetin 13 üncü yı .. 
lındaki Banka faaliyetinin memleket 
için faydalı neticeler verdiğine başka 

bir delil olar:ık gösterilebilir, Fransız 

frangiyle beraber Avrupada birçok pa• 
raların devalSie edildiği bu sırada para .. 
mızın sağlamlığını ve istikramı muha
faza etmesi Cumuriyet hükümetimizin 
hiç şüphesiz mühim muvaffakiyetlerin· 

den biridir. 
Merkez Bankasının son senelerde 

ve bilhassa cumuriyetin on üçüncü yı • 
rına rastlıyan devirde de faaliyetini gös
teren bazı rakamları aşağıya dercedi· 
yoruz: 

(000 ilavesiyle türk lirası) 

'Mevduat Iskonto Avanslar 
cüzdanı 

13.148 2.642 16 
20.482 6.681 46 

20.103 13.347 594 

17.173 25.553 567 

14.949 9.661 ,.780 

17.256 10.518 .265 

14.641 19.773 ~soo 
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Uçucu bir nesil yaratmanın bir yaş.ı
ma davası oldugunu bilen ve unlamı"i 
olan Türk Hava Kurumu, Türk genç -
liğini kanatlandırmak sahasında son bir 
seneyi «başarı ve ilerleme yılı olarak -. 
havacılık tarihimize kaytlcttırnıiştir. Bu 
nun en güzel eserini 1 urk ku~ile gör
mekteyiz. 

Türkkıışu : 
Tur! kuşu ismi altında memlekctimi:ı

de ilk defa motorsuz uçuş hareketi, 3 
mayıs 935 de bac)amı tır. Tiirkuşunun 

gayesi motoı ~uz uçuşu 'l iu k ,cncligı 

aras nda yaym k ve bu sahda ycti"?en
Jeri her turlu uçuşa gc~inn t Jir. Bir 
taraftan da gençlik arasıncl, !' raşütçiı 
yetiştirmek ve daha küçuk y ştakileri 
de m • ~I uçaklarla hJvacıl 6 a a1rstır· 
maktır. 

• 
Açılan şubeler : 

936 yılı ilkbahdrında İstanbul, İzmir, 
Bursa, Adana ve Kayseri de bırer mo -
törsüz tayyare şubesi açılmış, merkezde 
yetiştirilen gençler arasında kabiliyet • 
Jıleri seçilerek bu şubelere muallim mu

avini sıfatiyle göııtleıilmişlerdir. 
Bu yıl temmuz başmda yukarıl.i 9u -

belerden ayrılan 120 talebe Eskışehir 
civarında 1ııönün 'de kurulan yiıhek 

motörsüz uçuş kampma gönderilmiştir. 
Üç ay devam eden 1nönii yi.ıksek yel

ken uçuş kampı bir birinci teşrin 936 da 
çalışma devres~ni kapatmıştır. Karrpa 
ıştirak eden ınekteplilerimizden 94 ü A. 
72 si B ve 47 tanesi de C brövesini al
mışlarc1:r. B brövesini alanlardan 8 

genç te C nazari imtih anlarını muvaf· 
fakı) etle \ ı.:rmişlcrdir. Yüksek eWh et· 

111: kad111 tayyarecimiz Bayan Sabiha Gukçc11 

Turkkuşu Hava Kurumunun elinde 
bulunan üç emekli tayyareci ve geçen
lerde Sovyet Rusyada tahsillerini ıkmal 
ederek dönen muallim mı..avinleri ve 
Sovyet Rusyadan gelen yeni miıt(.has· 
sıslar tarafından idare edilmektedir. 

Sovyet Rusyada tahsillermi bitiıE-n 
mualim muavinleri motörsiız uçuşlar
d.~n başka, motörlü tayarc, parasutçü
luk ve havacılıg•n her tiırlu teknik hu
suslarını mükemmelen ögrenmışler ve 
nıemlekete giızel derecelerle dönmiış -
Ierdir. 

Üye sayısı : 

Şubenin kuruluşile beraber gençlıkte 
büyük bir heves ve arzu görülmiıştür. 
Daha ilk günlerde genı;lik arasında iıç· 
yüze yakın azil. kaydedılmiştir. Bugün 
ıubeye kayıdlı ve bilfiil uçuşlara işti· 
rak eden üye yekfinu bu rakamın kat 
kat listündedir. 

Gefen yılm hüiasası : 

İlk sene sonuııda alman netice şudur: 
Ü ye sayısı 876, A brüvcsi alanlaı 26: B 
b rövesi alanlar 18; C brövesi alanlar 14 
olmak ti.zere ceınan 58 dır. Bu müddet 
içinde muhtelif t ipte 23 planor ve ıki 
motörlü tayyare ile çahşı1mıştır. 

name almı olan 6 genç bu arada kamp

taki as1{eri tedrisatı muvaffakıyetle ui-

tirmişlerdir. Yeni paraşüt kursları ba '• 

lamışt ı·. Planör kuısları i!:in <.le uye 

kaydeclilmektedir. 
Getıı ılen m<Jizemeh:r : 

lnönii s rrtlarında planör ve 18 saat 

ll L U S 

il ava il il an Son Yı •• 
On ikinci yılını yaşayan T. H. Kuru· 

ıvunun son yılı, kurumun en hareketli 

ve zengin ptançolu yıllarmdan biri ola

rak geçmiştir. Başbakan İsmet İnönü

nün hava telılikc!!iııi işaret eden Altmcı 

Kurultaydaki tarihi nutkundan sonra, 

butı.in yurdda yapılan heyecan ve hare

ket bu feyizli vaziyete yol açan amil • 

terin en başında yer alm~ktadır. Turk 

Hava Kurumunun on iki yıldan beri 

aza sayısı 272 bıni, ilk defa bu yıl kay

detmiştır. Bu rakam, Türk milletinin 

yurdsevcrlıgini canlandıran parlak oir 

yckfındur. 

Sen" ; · eltr : 

Kurumun son yıl geliri 1.029.599 li • 

rası piyankoya aid olmak üzere dört 

milyon 998.477 lmıya vaımıştır. Kuru

mun geliri 930 denberi ılk defa bu kadaı 

yükselmektedır. 

Kanunlaı la Maliye Vekaletine devr • 

edilen kesri munzam kıymetli evrak, 

içkiler yüzd!si ve hava kuvvetlerine 

yardım yuzcle ikisi kaynaklarile devlet 

büdcesine her yıl 6.300.000 liralık l.ıir 

gelir temin edılıniş olmaktadır. 

Boınbı: şeklinde sütunlar : 

Hava tehlikesıne karşı halkımızın 

uyanıklığı günden güne artmaktadır. 
Görüşlerdeki bu hassasiyeti kuvvetlen-

dirmek için her vasıtadan istifade edil·· 

miştir. Ankaranın 10 meydanına bomba 

şeklinde sütunlar diktirmek için ter • 

tibat alınmıştır. Bu sütunlar hava teh

likesinin bir dakika bile unutulmaması 

lüzumunu halka hatırlatacaktır. 

Ankara Sovyet Elçiliği tarafından 

kuruma hediy<! edilen sekiz parça tay

yarecilik filmi ile Türkkuşunun çalış

malarını gösteren 200 metrelik bir film 

halka ve şube açılacak yerlerdeki yük· 

sek tahsil gençliğine gösterilecektir. 

« Hava tehlikesi ve koı unma > adın· 

daki almanc.a ve ögretme bir eser ya • 

kında bastırılacak ve şubelere para::.ız 

gönderi lccekti r. 

« Havacılık ve Spor > dergtı>inde de 

aydınlatma ve öğretme vazifesi miim • 

kün olduğu kadar uaşarınaga çalışılıyor .. 

Son altı ay içinde 45 şubenin işleri 

ispekterler tarafından gözden geçiril • 

miştir. Hava tehlıkesini bilen ve yar • 

dımcı üye sayısını arttırmak için şube 

yönkurulları, idare amirleri ve C. il. P. 

teşkilatı Hava Kurumu teşkiHitile kuv

vetli bir çalışma birligi yaparak yur -

dun her köşesini harekete getirmek 

için garret etmektedirler. 

Bugun Türkkusunun elinde muhtelif 
tiplerde en çoğu memleket içinde ya
pılmış olan 60 planör vardır. Mevcud 
motörliı iki tayyareye ilave olarak İn • 
giltere'den 4 kişilik çifte motörlü bir 
tayyaı~ ve Almanya'ya da Fokye-Volf 
Stigliç tipinde bir mektep ve romork 
tan aresi getirilmiştir. Bu y.ıkınlarcfa 
Almanya'dan Kranic..h tipinde planör -
ler getirilmiş olacaktır. 

Seı'irulirici ıekoılar : 

İnönü kampı, Turk gençliğinin hava
c.ılıga olan istıdat ve kabiliyetinin giı • 
zel bir imtihan }eri blmuştur. 7 agus • 
tosta Tevfik Aytan i ı:.aat 35 dakika, 
16 avtıstosta Ferid Orbar 9 saat 49 da
kika, 29 ağustoııta Ali Yıldız 18 saat 35 
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Milli Şef Ataciirk; yanlar:ndan Türk 
Hav::ı Kurumıı Başkanı 'I ürkkuşu saha
sıııda uçu~ları seyrcclerkcıı. 

936 yılında muhtelıf şehir ve kasaba· 

larımız kahraman ordumuza 34 tayyare 

armağan etmişleıdir. Bu tayyarelere 

isim k0nma töreni• Cumuriyet hayra • 

mından sonra yerlerinde yapılacaktır. 

Bu kaza ve şehirlerin isimlerini şük -

ranla anaıı..::. 

.. 

l.'arrnki u~ucu nesil, 11ıöııü 
önünde uçmaya 

dakika havada kalmışlardır. Diinya re
korları arasında beşinci derece olan bu 
rekor, Milletlerarasx Havacılık Fedcras· 
yonuna bildirilmiştir. 

Romurkla uçuş : 

Türkkuşunda bununla da meşgul olun· 

maktadır. 30 aguı-.tos Zafer bayramın • 
daki tören dolayısile Ankaraya gelen 

filoda ilk defa olmak iizere bu usul tat

bik edilmiş ve bir Godıom 59 tayyaıesi 

arkasına takılan G. 9 tıpinde iki yelken 

pliinöru muallim muavinlerinden Feriü 

ve Tevfik tarafrndan idare edilerek İn

önii - Ankara ve Ankara - İnönü arasın

da uçmuştur. Gidiş ve dönüşte katedi • 
len mesafe 450 kilometredir. 

35 ~~rin ciliiini alan 

Bu yıl ordumuza tayyare alan 
~ehirlerimiz şunlardır: 

İstanbul 
,, Eminönü 
,, F atih 
,, Beyoğlu 

" Balıkçıları 

" Esnafları 

" Haliç 

•' Ey ip 

" Kasapları 

İzmir İşe; ileri 
,, Balıkçıları 

" 
Memurları 

" Kadınlan 

" Bahçıvanları 

" Manifaturacıları 

" 
Buca Nahiyesi 

" Balçova ve Narlıdere 

köyleri 

Adana 

Adapazarı 

Ankara 
,, 

Bafra 

Bursa 

Cey)lan 

Manisa 

Mersin 

Bankalar 

Demi ryolları 

Ödemiş. Bozdağ 
Samsun 
Tarsus 
Turgutlu• 
Uzunl.t:ı-' Ü 

Aydın 

Kamprnılal<i bir planör 
hazırlaniyor. 

T ane 
1 
t 
ı 

1 

1 
ı 

ı 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

2 

1 
1 

1 
1 

ı 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
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935 te 139 aza paraşütle 800 defa atla 
mışlarclır. Bu a.za arasında ikisi de ka· 

dındır. 

936 ağustos sonuna kadar paraşütle 

atlama yekiınü 1000 ni aşmıştır. Para • 

şüt atlamalarını fazlalaştırmak için An· 

kara ve İzmir'de iki beton paraşüt ku

lesi yapılmaktadır. Bunlar ilkbaharda 

gençlerimizin faydalanmalarına hazır 

bulunacaktır. 

1 :ıönü salıasmm hususiyeti : 

Şimdiye kadar İnönünde yapılan 

tecı übeler burasının ve civarındaki sırt

ların yüksek yelken uçuşları yapmaya 
pek elverişli olduklarını ve burada 50 
kilometrelık bir saha içinde yüksek yel· 

ken uçuşu yapılacağı tesl>it eclilmiştir. 
Bunun için gerekli olan rüzgar ve 

yüksek ceryanlar burada daima vardır. 

Millct!erarası Federasyonun istediği 

şekilde olan yer federasyoncada kabul 

edilıniştır. Bu hususi vaziyet dolayısiie 

tarih i İnönü, Türk gençliğinin bunı.lan 

sonraki şerefli ve büyük rekorlanna 

sahne olacaktır. 

Gençlerimiz, yakında şehirler aı asını 

planörle alarak yeni rekorlar yapmaya 

hazırlanmaktadır. Bun un için Almanya• 

ya ısmarlanan rekorları t esbit edici ci• 

hazla r gelmiş ve yerlerine gönderıl • 

miştir. 

T ürk gençliğinin kanatlanmaR yo • 

!undaki ilk hazırlanma yrlı işte böyle 

şerefli ve başarılr geçmi~tir. 

' 

~i 

di 
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Sılıat Vekaletinin teskiliitı _, 

Cuuriyetin on 
üçüncü yıh, Sı

hat ve İçtimai 
• Muavenet işleri

mizin her cep
hesi üzerinde verimli ve feyizli 
geçmiştir. Vekalete hususi kanunlarla 
Verilen sihhi hizmetler seneden sene
ye artmış ve daima inkişaf halinde olan 
devlet sıhhi hizmetlerinin daha teknik 
ve daha ali mesaiyi icabettirecek bir 
§ekil ve ehemiyet almış olduğundan 

Sihhat ve İçtimoıi Muavenet Vekaleti, 
ınükellef olduğu, memleketin srhi şart
larını islah, halkın sihatrna zarar veren 
amillerle mücadele ve gelecek nesille
rin sihatlı obrak yetişmelerini temin 
Ve halkı sıhi vt. içtimai yardıma ulaş
tırmak noktalaı ınr göz önünde tutarak 
Yeni bir teşkilat ve memurin kanunu
nun meriyete girmesini temin etmiş
tir. 

Yeni teş!<ilat kanunu ile merkez 
teşkilatına bir trrahom şubesi ilave ve 
uyuşturucu maddeler ve milletler ce
~iyeti şub-:siyle sıhi mühendislik şu-

besi esas kadroya geçirilmiş, bir mahal
li içtimai hizmetler şubesi, sıhi ve tıbi 
malzeme şubeı:;i ilave edilmiş, zehirli 
ve boğucu gazlar ve hava hücumların
dan korunma isleri şubesiyle sıhi mi
marlık şubesi esas kadroya geçirilmek 
suretiyle genişletilmi · ve kuvvetlendi
rilmiştir. 

Eski İstatiı>tik ve Neşriyat müdür
lüğü "sağlık propagandası ve tıbbi is
tatistik umum müdürlüğii,, adile bir u
mum müdürlük haline getirilmiştir • 

Yeni teşkilata göre hükümet ta

bibleri ve sih.:ıt memurları tam teşek

küllü nahiyelere de teşmil edilmiş ve 

köy ebclikl~ri namile ikinci sınıf ıbir 

ebelik de ihdas olunmuştur. Memleket 
iki sıhi mınt:ıkc.ya ayrılmıştır. Yeni 
kanun maa~laı da, sıhi teşkilatımızın Ü· 

zerine aldığı büyük ve mesuliyetli va
zifenin sarih ve haklı karşılığı olan re-
fahı temin etmek gayesiyle konulmuş 

hükümleri de ihtiva etmekte ve maaşla
rı bu esasa göre yeniden tanzim etmek
tedir. 

lÇari hastalıklarla mücadele 
Kız,/ A }ISı : 

İzmirin Ödemiş kazasiyle Ordu 
\tilayetinin F:>tsa ve Kırklareli vilaye
tinin Lülelıargaz \'e Muğla vilayetinin 
Milas kazalarında ve Ağrı vilayet mer
kezinde kızıl vakalarının artmaya yüz 
tuttuğu anıasıldığından buralarda 
(l 1,068) çocuğa kızıl aşısı tatbik ettiril
miştir. 

Difteri Aıpsı : 

Bolu mcı-k.:zinde ilk mekteb tale
besi arasında difteri vakaları görüldü
ğünden bura<la (1233) talebe difteriye 
karşı aşılattırılmıştır. 

Menengokok .Aşısı : 
Sari sahaya vakaları tekerrür eden 

beni...Iinin S2rayköy kazasiyle Antal· 
l'a merkezindeki hapishanelerde (523) 
~işiye bu aşı taıbik ettirilmiştir. 

Siv:ısts çiçek miicadelesi : 

Bu senenin haziran ayında Siva
•ın F" nzal kazasına bagh bir kaç köy
de ve Zarrıya bağlı bir köy ile Sivas 
ltıerkezinde çiçek vakaları görülmesi 

üzerine vilayetin kendi sihat memur
ları ve hükümet tabibleri vasıtasiyle 

vilayette umumi olarak aşı tatbik etti
rilmi§tir. (241.385) kişi aşılanmıştır. 

Cüzam mücadele•İ 
Sari şekil gösteren cüzamlıların 

tecrid edilmek suretiyle tedavilerini 
temin için İstanbul Emrazi Akliye ve 
Asabiye ha:;tanesinde eJli yataklı bir 
cüzam pavyonu açtırılmıştır.. Memle
ketimizin muhtelif mıntakalarında gö
rülen sari şekilli cüzamlılar İstanbula 
nakledilerek bu pavyonda tecrit ve te
davi altına aldırılmaktadır. Bu hasta
ların nakil masrafları vekillik büdce
sine bu iş için konulmuş olan tahsi-

sattan ödenmektedir. 1stanlıula kadar 
nakillerine imkan görülemiyen sari şe
killi cüzam! ılar bulundukları yerlerin 
hastanclerindl! tecrit ve tedavi edilmek

tedir. Sari şekil göstcrmiyen cüzam 
musaplarının tedavileri ve hastalıkları
nın seyirleri mahalli sıhi teşkilat vası
tasiyle bulundukları yerlerde tatbik ve 
takib edilmektedir. 

lıasta.lıklarla ınücadele 
trenci: 

Ordu merkeziyle Fatsa kazasında, 
Sivas merkeziyle Şarkışla, Yıldızeli ve 
~eşadiyc kazah:rmda, Samsunun Çar
§arnba, Zonguldağın merkez ve Devrek 
lı:azalnriyle Bolunun Düzce kazasında 
f;ıa}iyette bulunan frengi mücadele 

'eşkilfitı mesaisine devam etmiştir. Bun

l tdan Sivas, Fatsa, Çarşamba ve Düz·. 

t~ kazalarında mücadeleye başlandığı ta

tihten 1 • 1 • 1936 tarihine kadar elde 

tdilen 14501 frengiden 13338 inin teda· 

)ileri 1935 - 1936 yılı içinde sonuna gel· 

llıiş ve geri kalrın 1263 de mahalli hükü

hıet tabibleri tar~fmdan tedavileri takib 

tdilecek bir hale getirilmiş olduğun· 

dan bu mıntakalarda çalışan mücadele 

tabib ve memurları yeniden mücadele 
8ahası olması tensip ve kabul edilen 
Qiğer kazalarda faaliyete başlamışlar
llır. 

Frengi mücadele teşkilatının me
'aisi hül;\sa edilirse : 
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edilerek buralarda da mücadeleye baş
lanmıştır. 

Teşkilatın mesaisi hülasa edilirse : 
Sabit trahom mücadele merkezlerinde 

M uaycne edilen nüfus sayısı 58043 

Trahomlu görülen ve tedavisine devam 
edilenlerin sayısı 37.188, Yatırılarak te
davi edilen trahomlu sayısı 2316, Tra
homlulara yapılan ameliyat sayısı 2397, 
Trahomlulara attbik edilen illiçlama 
sayısı 1l78532. 

Seyyar teşkilatta 

Trahomluları tedavi edilen köy sa

yısı 426, Bu köylerde muayene edilen 

niifus sayısı 60069, Trahomlu görüle· 
rek tedavilerine devam edilenlerin sa

yısı 42286, Trahcmlulara tatbik edilen 
ilaçlama sayısı 334043\ 

/Verem: 
Ankara, Bursa ve Trabzon vilayet 

merkezlerinde bulunan verem dispan-

serleri lıu yıl içinde de mesaisine de· 
vam ederek müracaat eden 17,981 şah

sın muayenesi yapılmış ve aralarında 
göriılen 661 veremli ile beraber geçen 
seneden devren kalmış 795 ki ceman 
1456 veremli hastanın tedavisi takib ve 
bu hastalara ğıda, ilaç verilmek sure
tiyle de yardımlarda bulunulmuştur. 

Sıtma mücadelesi 
Bu sene, sı!tna mücadele faaliyeti

de çok verimli olmuştur : Ankara, 

Antalya, Aydın, Bursa, Eskişehir, İs

tanbul, Kocaeli, Konya, Manisa, Sam

sun, Seyhan mıntakalarında son on ay

lık bir zaman içinde 2.019.593 umumi 

muayene yapılmış, bunlardan 380.704 

ün dalaklı olduğu anlaşılmış, 451.646 

kan muayenesi 574 502 şafi tedavi, 

23.194 koruma tedavisi, yapılmıştır. 

Dağıtılan kinin 5441 küsür kilogram

dır. 19.893 kinin ampulu, 116.012 kuv· 

vet hapı, 1.111.167 okinin sarfedilmiş -
tir. 

88.230 metre kanal açılmış, 193,053 

metre kanal temizlettirilmiş, 169.359.861 

metre murabbaı arazi kurutulmuş, 

76.340 metre murabbaı çukur doldurul

muş, 66.453 metre hark açılmış, 

1.809.952 metre hark temizlenmiştir. 

Su projeleri ve 
mezbahalar: 

Yapılmak Üzere 58 belediyeye su 

projesi haztrlanmıı ve bu projeler veka· 

letce tetkik ve tasdik edilmiştir. 933 

senesi haziranından itibaren 16 beledi

yeye vekaletce takib edilen talimatna
meye uygun şekilde mezbaha inşası için 
rühsat vermiştir. 

Uyufturucu maddeler kaçakçılığı 
ile mücadele 

Uyuşturucu maddeler kaçakçılığı 

ve tiryakiliğine karşı milli kanunları

mız ve uluslararası andlaşmaları hü

kümlerine göre yapılan mücadeleye 

1935 senesinde dahi faaliyetle devam e

dilmiştir. O bir sene zarfında kaçak ola

rak tutulan uyuşturucu maddeler : 

Kilogram 

921 
408 

1 

den ibarettir. 

Uyuşturucu maddelerin 
cinsi 
Esrar 
Ham Afyon 
Heroin 

Kaçakçılıkla maznun olarak 1935 

senesinde 880 nüfus adliyeye verilmiş 

ve bunların suçları tebeyyün edenlere 

verilen cezaların mecmuu 198 sene hap

se ve 500.000 liraya yakın para cezasına 
baliğ olmuştur. 

Hastah(lne ve sıhat 
müesseselerinin 
çalışması: 

Son cumuriyet yılı içinde Sıhat veka

leti hastanelerde 22.987 hasta yatırı}. 

rnak ve 151.154 hastada bu poliklikniJik
lerde ayakta bakılmak suretiyle 174.141, 

doğum evlerinde 55.457; laboratuvar
larda 63.171 hasta yatırılarak 362.918 
hasta da ayakta bakılmıştır. Belediye 

hastanelerinde ise yatırılan ve ayakta 

tedavi edilenlerin sayısı l 50 bini geç
mektedir. 

Zehirli gazlardan korunma ted
birleri: Vekalete bağlı zehirli gazlar

dan ve hava hücumlarından korunma 

şubesi kurulmuş 55 vilayetin hava hü

cumlarından ve zehirli gazlardan ko

runma tedrisi malzeme~i kızılay vasrta

siyle hazırlamp bu vilayetlere gönde
rilmiştir. Kurslar açılmış, konferans
lar verilmiş ve bir kitab hazırlanmış
tır. 

Tarama "suretiyle muayene edilen 

lıiifus sayısı 233.831, Teşkilatı bulunan 

ltııntakalarda tedavisine devam edilen 

frengili S. 23.356, Taramada elde edi

len frangili &ayısı 4.311, Frengililer 

~ekunu 27.667, Tedavisi bitirilenl~rin · 
'ayısı 4.750, Teşkilatta tedavisine de
\oaın edilenlerin sayısı 22.957 dir, 

"'t'rahom: 
Sağlı){ JlrO]lagandası: 

Cenup bölgelerinde, Seyhan, Gazi
İllltep, Maraş, Urfa ve Malatya vilayet 
~Crkezleriyle Kilis, Nizip, Besni, Adı
hrnan, Siverek kazalarındaki trahom 
'lliicadele teşkilatı mesaisine devam et
~iştir. Bundan başka bu yıl içinde Mar
'1ııı ve Siirt kazalarına teşkilat teşmii 

Salgın hastalıklardan korunma husu .. 
sunda halkı aydınlatıcı risale ve bro· 

şiırler ve renkli afişler çıkartılarak 

parasız dağıtılmıştır. Ve sayısı 17 ye 

varan muhtelif hastalıklar hakkındaki 
sıhi Ye içtimai filmler, memlcke· 
tin sineması bulunan ibütün şehir ve 

kasabalarınd ı halka, orduya ve mekteb 
talebelerine parasız olarak gösterilmiş

tir. Radyolarda neşriyat yapılmış ve 
Ankara sergi evinde çok muvaffak bir 

eser halinde sıhi sergi açılmıştır. Sağ

lık müzelerine yeni ilaveler yapılarak 
mükemmel bir hale getirilmiştir , 

SAYFA 17 

GÖÇMEN i SLERiMiZ .. 
Rejimin büyük davalarından biri olan 

göçmen işi, cumuriyetin on üçüncü yı
lında da hazırlanmış olan program uy
gun ve muntazam bir seyir içinde ve
rimli ve tatminkar olarak geçmiştir. 

Bu sene getirtilmesi ve kabul edilme
si kararlı (25,000) göçmenden birinci 
devreye müretteb olan (5,000)" Bulga
ristan ve (6,000) Romanya göçmenleri 
Varna, Burgaz ve Köstence limanlarına 
yollnnan ve iskan idaresince kiralanan 
vaı urlarla getirt•Jn.iştir. 

Yalnızca sevkıyat işleriyle meşgul ol
m:ık üzere Rom3rya ve Bulgaristana 
gönde:-ilen Jslc;ir, rnemurlarr ve mahalli 
konsolosları anari"etiyle sevk muamele
sine t~hi tutulmakta ve gönderilen va
purlara büyük bir itina ile bütün zati 
eşyaları hayvanatı ve ziraat aletleri ile 
yükletilmektedirler. 

Göçmen kafilesini taşıyan vapurlar 
Varna, Burgaz ve Köstence limanından 
hareketle doğruca Tuzlaya gelmekte ve 
hamulelerini bura.ya çıkarmaktadırlar. 

Göçmenlerin kabul ve sevklerine aid 
bütün muamelelerin Tuzlada temini mak
aadiyle gümrük, zabıta, eıhhiye, baytariı 
iakan, kızılay tcıkilatları bir cephe ve 
gaye karşısında tam teşekkülle vazife 
görülmektedir. 

.N:ıandan ağust...-..a kadar devam eden 
biri:'ıci Jevre içerisinJe Romanyadan 
(1,619) hanede (6,495) nüfus ve Bul
gariıtandan (1,301) hanede (5,442) nü
fus olmak üzere ceman (2,920) hanede 
(11,937) nüfus Anavatana gelmiş ve mü
retteb yerlerine sevkedilmişlerdir. 

Gerek Romanyada ve geren Bulga
ristandan gelen bu göçmenler beraberle
rinde (814) at, (863) öküz, (921) man
da, (1,315) araba, (4,569) koyun, (104) 
keçi, (30) merkeb, (151 pulluk, (7) zi
raat makinesi ve (839,985) kilo ev eşya
sı getirmişlerdir. 

Bu devre içinde gelen (2,920) hane
de (11,937) niifus göçmen Tokat, Yoz
gad, Konya, Niğde, Kayseri, Çorum, 
Bilecik vilayetine iskan edilmişlerdir. 

İkinci devre sevkiyatı eylül başın
dan itibaren başlamıştır. Bu devrede 
(9,000) ni Romanyadan ve (6,000) ni 
Bulgaristandan olmak üzere (15.000) 
göçmenin getirtilmesi kararlaşmış ve bu

na göre iskan sahalrı tesbit edilmiştir. 

İkinci devrede anavatana gelecek bu 

muhacirlerden ilk kafile Köstenceden 

14 eylülde ve ikinci kafile Varna'dan 27 

eylülde ve üçnücü kafile Köstenceden 

28 eylülde, dördüncü kafile Köstence

den 10 teşrin evvel 936 tarihinde Tuz -
laya gelmi~lerdir. 

Bu dört partide gelen göçmenlerin 

yekunu (1,414) hanede (5,455) nüfus o

lup bunların (1,209) evde (4,624) nü
fusu Romanya ve (250) evde (831) nü
fusu Bulgaristan göçmenleridir. 

İkinci devrede gelen bu (1,414) ha
nede (5,455) göçmen yine Tuzlaya çı
tıluuşlar ve Tuzlada sihhi, idari ve bilü
mum muamelitı ikmal edildikten son~ 
ra ( 62) evde ( 188) nüfus serbest göç
menden maadası müretteb yerleri olan 
Sivas, Niğde, Haymana, Isparta vilayet
lerine gönderilmişlerdir. 

Bu devreden geriye kalan (9,545) 
göçmen İzmir ve Aydın, Seyhan ve kıs
men Niğde vilayetlerine müreteb olup 
bunların da sevkleri azami bir aya ka
dar sona erecektir. 

İskan işlerinin sıhhat bakanlığına 

devri esnasında Köstence limanında top
lanan ve her türlü muamele ve pasaport 
vizeleri ikmal edilen göçmenlerden 
(339) evde (3,856) nüfus getirtilerek 
Kocaeli vilayetinin merkez, Gebze, Kan• 
dıra, Adapazrı ve Karamürsel kazaları• 
na yerleştirilmişlerdir. 

934 ve 935 senelerinde Romanya vt. 
Bulgaristandan gelen ve Trakya vilayet
lerine yerleştirilen (14,887) evde 
(64,827) nüfustan henüz evleri yapılma
masından dolayı köylerde misafir kaıan 
(11,414) ailenin ev ihtiyacını karşılamak 
üzere Edirne vilayetinde (550) ve Krık· 
lareli vilayetinde (1,200), Tekirdağ v-i 
la yetinde ( 1,800) ve Çanakkale vilaye
tinde (504) olmak üzere ceman (4,054) 
ve Trakya vilayetlerinde ve Kocaeli vi
layetinde ( 4,854) evin inşaatına başlan
mış ve büyük bir kısmı bitirilerek göç
menlere teslim edilmiştir. 

Bunlardan başka Elaziz vilayetindıt 
henüz evleri yapılmıyanlarla geçen se
neden yapılıp ta natamam kalan evlerin 
bitirilmesine başlanmış ve Van vilayeti 
içinde de modern (50) ev inp ettiril
miştir. 

Yapılan evler, köyler için tek ve çift 
olmak üzere iskeletli üç odalı ahır ve he
layı muhtevi.bulunmukta ve döıeme ve 
tavanlı yapılmaktadır. 

Sanatkar olanlara sanatlarını yapa
mek için iktiza eden mütedavil sermaye 
verildiği gibi kendilerine ayrıca da dük
kanlar verilmiş ve ihtiyaçları temin edil
miştir. 

Gelmiş bu göçmenler arasında çift 
hayvanları olmıyanlann bu ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere Trakya ve Ortaanado
lu vilayetlerindeki göçmenler için (5,767), 
adet öküz ve ( 117) adet at ile (715) a
raba satın alınarak dağıtılmıştır. 

Gene bu göçmenler içerisinden pul
luk ihtiyacı olanlara (10.000) pulluk a
lınarak verilmiştir. 

Gerek evvelden gelen ve gerekse bu 
defa getirtilmiş olan göçmenlere on bir 
milyon beş bin iki yüz doksan dokuz ki
lo yemeklik buğday ile (3,110,758) 
kilo tohumluk buğday dağıtılmıştır. 

Göçmenlerle yerli halktan olup top· 
raksız bulunanlann topraklandmlmala . 
rı bilhassa ehcmiyetle takib edilmiş ve 
Anavatana gelen her göçmene kanunun 
çirzdiği çerçeve içinde toprak tevzi ve 
göçmenler namına temlik edildiği gibi 
bilhassa şarkta topraksız olan yerli hal
kı;1 topraklandmlmalarına ehemiyet ve· 
rilmiştir. 

Bazı yerlerde toprağın dar olmaırı 
hasebiyle şah(slara aid çift çiftlikler is· 
tiınlak kanununa göre alınarak bunlaı: 

da topraksız halka dağıtılmıştır. 

Şimdiye kadar (100,426) lira muka
bilinde Trakyada (164,102) dekar arazi 
ve Kocaeli vilayetinde de evkafa aid i
ki büyük çiftlik istimlak edilerek göç
menlere tevzi edilmiş ve bu arada An
talya vilayetinin Manavgat kazasında da 
b:r çiftlik istimlak edilerek yerli toprak
tız halka tevzi edilmiştir. 

Bu sene Aksaray kazasında kurutul

muş olan Karasaz bataklığı üczrinde 

( 400) hanelik yeniden modern plan da· 

hilinde köy kurulacağı gibi Konya vila

yetinin Akşehir ve Çumra kazalarında 

· ve Koeaelinin Derince, Tütün çiftliği, 

Altunizade, Sünbüle, Mahmudiye çift
likleri üzerinde ve Tekirdağırun Paşa
ağılı mevkilerinde yeniden köyler kurul
maktadır. 

Modren liir g ö~men evi 
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Türli ceza Iianununun tadili 
Son zamanlar

da bazı hadiseler 
halckında mevzu 
ceza hükümleri
ıiln kafi gelmedi· 

ği ve gene bazı fiiller hakkında 

kanunumuzda ceza mevcut olmadığı gö
rülmüştür. D~vletin emniyet ve selame
tini hertürlü fena hareketlere kartı ceza 
müeyyideleriyle mahfuz bulundurmak 
.zarureti taha'<uk etmiş olduğundan, bu 
zarurete binaen türk ceza kanununun 
bazı maddelerini tadilen kaleme alınan 
kanun Iayih:ısı 1.10.1936 tarihinde me

riyete girmek üzere (3038) aayı ile 11. 
6.936 tarihinde kanuniyet kesbetmiştir. 
Hulasatan denilebilir ki gerek devletin 
emniyet ve selameti ve gerek ırkın tüm
lüğü ve sağlığı aleyhine vuku bulan fi-

il ve hareketlerden bazılarının mahi .. 
yetleri ve iraa etikleri zararlarla müte· 
naaip bir fekilde cezaları artırılmış ol
duğu gibi 'imdiye kadar ceza tehdidi 
altına alınmamış olmakla beraber ıuç 
mahiyetini !ıaiz oldukları görülen bazı 
fiiller de cezalandırılmıştır. Bu cüm
leden olmak üzere casusluk ve içtimai 
nizamı bozmağa matuf fiillerin cezala· 
rı artırlmış ve 237 inci madde tevsi edi
lerek evli olduğu halde evlenenler için 
de ceza kabul, yani teaddüdü zevcat 

menedilmiş ve ceza ile müeyyet olmak 
üzere muhtarlaı, bu nevi suçları ihbar-

la mükellef tutulmuştur. Diğer bazı 

maddelerind! de lüzum görülen deği
şiklikler yapılarak ceza kanunumuza, 
muasır ihtiyacı tamamen karşıhyacak 

bir mevcı..diyet "Yerilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü ı~anununda 
Ceza muhakemeleri usulü kanunu

nun bazı madde!erinin değiştirilmesine 
dair tanzim olunan layiha 1.10.936 tari-

' hinde tatbik mevkiine geçmek üzere 
"3006" sayı ile 8.6.936 tarihinde kanu

niyet keıbetmiştir. Bu tadilat ile ıuçlu· 
lar için mevzu bütün adllet teminatı 

muhafaza edilmekle beraber kanunun a· 

na hatlarında tatbikatta aürat ?C kolay
lık temin edecek tadilit yapılmııtır. 

Mahiyetleri itibariyle çabuk görül
meleri ltzım gelen mehşut cUrüm vaka
larında cumuriyet müddei umumilerinin 

ulahiyetleri t"si edilmiştir. Valca ma
hallinde cumuriyet müddei umumileriy· 

le sorgu ve •••'h hakimleri tarafından 
ilk tahkikattaki kaidelere göre yapıla

cak tahkikatın ilk tahkikatta tekrar e
dilmemesi ve ilk tahkikattaki noksanla-

rın ikmaline münhasır kalması esası 
kabul edilmiştir. 

Bundan başka ilk tahkikata lüzum 

görülmiyen hallerde C. müddei umumi

~eri hazırlık tahkikatını havi dosyayı 

i~dianame ile doğrudan doğruya aali

hiyetli mahkemeye vererek hukhku 

amme davasını açabileceklerdir. Cumu· 

riyet müddei umumilerinin sulh mah
kemelerinde de iddianame ile dava açma

ları esası kabul edilerek bu suretle sulh 
mahkemelerine aid işlerin tabi olduğu u
•ule !!lÜtedair muvakkat maddeler ka
nundan çıkarılmıştır. Eski muvakkat 
A maddesinin 8 No. lu fıkrasına göre 
.sulh mahkemelerinin vazifelerine dahil 
olan suçlara dair hazırlık tahkikatı ev-

rakı doğrudan doğruya zabıtaca sulh 
mahkemesine tevdi edilmekte ve bu 
§eklin mahzurları görülmekte idi. Za~ı
taca suç mevzuubahs olmayan veya su
çun suçluya isnad kabiliyeti mevcud 

olmayan hallerde de hazırlık tahkikatı 
evrakı sulh mahkemesine verilmel::te 

olduğundan mahkemeler beyhude işgal 
eQ.ilmelcte ve hactiseçle alakalı gösteri
len vatandaşların da mahkemeye gelip 

gitmeleri dolayısiyle iş ve güçlerinden 
geri kalmalarına sebebiyet vermekte i· 

8i. Asliye ve hatta ağır ceza mahkeme· 
lerinin vazifelerine giren suçlara aid 

hazırlık tahkikatı evrakının zabıta ta· 

rafından zafı takdirle sulh mahkemesi
ne verildiği de kesretle vaki idi. Müd; 

'dei umumilik kanalından geçmediği i
çin nevakısı da ikmal edilmeiş olan bu 

evrak sulh mahkemelerinin ~elbi vazi· 

fe kararlarile vazifedar asliye ve ağır 

ceza mahkemelerine geçmekte ve asliye, 

ağır ceza mahkemeleri de tahkikat nok· 
sanlarını ikmal ve delil taharri etmeğe 

mecbur kaldıkları için duruşmalarda 
matlup olan sürat ve intizamı temin e
dememkte idiler. Yeni tadilatla bu mah
zurlar tamarnen bertaraf edilmiştir. 

Halen sulh mahkemelerinin vazifeleri· 
ne giren işlerde de C. müddei umumi

leri hazırlık tahkikat evrakını tetkik 
ederek amme davasının açılmasını hak

lı göstercek sebeb görmedikleri takdir
de ademi takip k-ararile işi sonuna erdi

recekleri gibi bilakis davayı açmak için 
kafi sebeblerin mevcudiyeti halinde de 

işi tam bir vukuf ve isabetle ait olduğu 
mercii ve mahkemeye tevdi edecekler
dir. İlk tahkikata tabi işlerde de bu tah· 

kikat hazırlık tahkikatının eksik kalan 
noktalarına hasren yapılacağından ha-

dise şahitleri tekrar sorgu hakimliği 

huzuruna celbetmek külfetinden kur~ 

tarılmış ve aynı zamanda zaman taaar

ruf edilmiı olmaktadır. Ceza muhake

meleri usulü kanununda diğer mühim 

bir nokta da müdahillerin kanun yolla

rına müracaatlarından doğan netice i

di. Kanunun tadilinden evelki şekle gö

re bir taraftan müdahillere C. müddei 

umumiiinin haiz olduğu bütün haklar 

bahşedilmişken diğer taıaftan müdahi

lin temyizi üzerine temyiz tetkikatı 

fahıi hakka hasren yapılırdı. Huku

Jru amme bakımından bozmayı mucib 

ecbeblCT mevcud olan hallerde de tem

yiz mahkemesince bir kül teşkil eden 

mahkeme kararı yalnız şahsi hak bakı

mından mürakabe edilirdi. Halbuki or

tada şahsi hakkı doğuran bir suç var
dır. Hukuku ammenin mevzuuna giren 
bu &uç mücerret C. müddei umumiliği 
tarafından hülanün temyiz edilmemiş 
olmasına binaen takipten vareste tutu· 
larak temyiz tahkikatı şahsi hak nok
tasına hasredilirdi. Bundaki mahzur za
hir olduğundan yeni tadilatla müdahi
lin temyizi üzerine temyiz tetkikatmın 
amme ve şahsi hak noktalarından her i
kisine de te§mili kabul edilmi§tir. 

Hakimlerimiz için 
Gesen sene meriyet mevkiine gi· 

ren 2556 sayılı hakimler kanunu; en zi
yade; yüksek seciye ve malOmatlı ha · 
kim yetiştirmek prensipini kabul ey-

1ediği cihetle hakim ve müddei umumi
lerin terfilerinde iktidar ve liyakate 
daha ehemiyetli bir yer vermiş ve ter· 
fi müddetini de 2 seneye .indiuniştir. 
Buna mukabil ehliyet derecesi;tıi tesbit 
için hakim namzetliğnden hakim mua
vinliğine ve 45 lira maaşlı hakim ve 
müdei umumilikten 55 lira maaşlı da
ha yüksek deıeceyc g~çebilmck için 

l 
imtihan usulü vazeyledigi gibi her de
recede terfi için de hakimlerin verdik· 
leri karar ve hükümlerden muayyen bir 
mikdarının temyizce tasdik edilmiş ol

masını ve müddei unıumilerin de umu-
mi mahiyette muvaffakiyetlerinin ma
fevk mercilerce beğenilmiş bulunması· 
nı en başta bir şart olarak kabul etmiş
tir. 

Yeni ceza evleri 
Edirnede ve 1mralıda yeniden bi· 

rer ceza evi test! edilmiştir. Muhtelif 

ceza e\•lerindcn Eeçilen ve lüzumlu va

sıfları haiz obn mahkfunlar buralara 

gönderilmiıt ve ke:ıdileri ziraat iş1crile 

işgal edilmekte bulunmuştur. Her iki 

bapisanenin mevcudu yakmda artırıla· 

cak ve Edime ceza evinde halıcılık iJ
lcri ile de iştigal edilecektir. 

Şimdiye kadar hah ile yalnız İtı
parta ceza evinde iştigal edilmekte idi. 

Yeniden yaptırılacak ceza evlerinin 
projeleri ihzar edilmiştir. Bunlardan 
Bergamada inşa edilecek ceza evi için 
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1USJ!hWD•naıc• ...... SJıCRıJ1a1U1 Avukatlık ve noter kanunları projes 
Devlet Şurasının 

son yılı 
Son cumuriyet yılında Devlet 

Şurasının muhtelif dairelerine ge
len ve giden iş sayısı ile bu i§lerin 
neticelenmesi iç!n yapılan yazma 
ve cevab alma İfleri sayın bu bü
yük adalet müe.sue•inin verimli 
ve feyizli çall§masını anlatmakta
dır: 

Tanzimat dairesine 14 kanun, 
20 nizamname, 41 i.tiıari if gel
miş; 13 kanun, 19 nizamname, 36 
uti§ari iı çıkarılmı§tır. 

Mülkiye daire•ine 3918 İ§ gel
mi§, 3698 İf çıkarılmııtır. Maliye 
ve nafıa dairesine 210 iş gelmiı, 
bunlardan 197 si çıkarılmıştır. 
Dava dairelerine 6700 it gelmif; 
4818 zi neticelendirilmiftir. Bu 
cumuriyet yılı içinde Devlet Şura
sına gelen ve giden evrakın sayısı 
64904 diir. 

Avukatlık mesleğine adli tetkilit· 

taki ehcmiyetine uygun bir nizam ver

mek maksadiyle yapılmakta olan tet

kikler nihayete ererek baştan başa ye

ni esaslar dairesinde tanzim kılman a

vukatlık kanunu Iayihcuıı son şeklini 

almıştır. 

Yeni llyihanm tanziminden önce 

Almanya, Avusturya, İtalya, Ronıan

ya, Yugoslavya ve Bulgaristan avukat· 

lık kanunları ik staj talimatnameleri 

mukayeseli bir f-urett.; tetkik edilmek

le beraber herhangi bir kanunun tercü

me suretiyle iktibası memleketin bu sa
hadaki ihtiyaçlarına uygun görülmedi

ğinden avukatlık mesleği hakkında ori· 

jinal bir eser vücude getirilmiş, yeni 

hükümlerin tanziminde diğer devlet· 

terdeki teknik esaslardan istifade ile 
iktifa ~·unmu~tur. 

Projt:, av..ıkatlığı, o..mme hizmeti 

mahiyetinde bir meslek addederek, ga-

-
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yesini "avukatların hukuki bilgi ve 

"'8:110tılJVWL t%1LO ~ 1 tecrübelerini adalet hizmetı ;ıe tahsis, 

Meşhut suçların 

muhakeme 
usulü l{anunu 

Meşhut ı.uçların mahkeme usulüne 
dair hazırl:ınan kanun projesi 1.10.936 

tarihinden itibaren meziyet mevkiine 

geçmek üzer~ ":iC.05'' 1c1yı ve 8.6.936 ta
rihinde kanun halini almıştır. 

Birçok memleketlerde olduğu gibi 
me~eketimizde de delillerinin kolay· 

lıkla toplanm;ısı kabiliyeti nazara alı • 

narak tesirlerinin çc.buk giderilmesi 
maksadiyle m'!şhut suçlar bu kanunla 

husust ve s~ri bir muhakeme usulüne 

tabi tutulmuştur. Kanunun tanziminde 
mezkur memlekf'tiere ait meşhut · suç
ların muhakem• usulü kanunları tetkik 
edilmiş ve ayrıca memleketimizin va-

ziyeti de gö-ı önunde tutulmuştur. Bun

dan başka yepyeni bir mevzua teallük 
eden bu kanun proje halinde iken hu· 
kukçuların tetkik ve mütaleasrna da ar· 

zedilerek memleketimizin hususiyetine 
ve şartlarına en uygun bir şekil aldık
tan sonra kanuniyet kesbetmiştir. 

Filhakika huzur ve aıayi§i en ziya
de müteessir eden meşhut •uçlar oldu

ğu gibi tezahilrleri itibariyle de tahkik 
ve delilerinin tesbiti en kolay bir du-

tarafların hukuki münaıebetler:nden 

doğan ihtiJafl.mn hakka uygun olarak 

halline tava~ut vt umumiyetle mah

kemelerle diğer resmi mercilere kanu

nun tam olarak tatbiki hususunda yar

dı~ etmek" suretinde tarif eylemiştir. 

Bundan başka avukat yolsuz veya 

haksız işleri cet ve mesleğin vekar V'e 

haysiyetiyle telifi mümkün olmıyan 

her türlü hal ve hareketten içtinap et

mek, vazife ve salahiyetlerini adalet i

caplarına uygun olarak !fa ve istimal 

eylemek mecburiyetindedir. 

Yeni proje ilmi ehliyeti temin ba· 

lr:ımından avukat namzetleri için daimi 

bir mürakabe altında bulunan iki sene

lik bir staj devresi tesis eylemekle be

raber avukatlık sıfatının iktisabını mü

teakip de ehliyet ve iktidarı daima na

zara alan bir sistem kurmuştur. Seciye

nin tetkikine büyük bir ehemiyet atfe· 

ailerek avukatların hak ve vazifeleri 
vuzuhla teıbit edilmiş, mesleğin vekar 

ve haysiyetini muhafaza ve adalet ga
yelerine uygun olarak aadakat ve şeref
le icrasına nezaret etmek vecibesi mu
ayyen teşekküllere tevdi kılııunıştır. 

Bu vazifenin ihmali müessir müeyyi
deicrin tatbikini istilzam etmektedir. 

Avukatlık vekar ve şerefine uy· 
mı yan fiil ve haı eketlerde bulunar.lar
la mcsle'<i faaliyette vazifelerini yap
mıyan veya vazife icabı olan dürüst
lüğe riayet etmiyenler hakkında disip-

lin muamelelerini tatbike sallhiye 

heyetin· fevkinde bir de yüksek bay-' 
yet divanı tesis olunmuştur. 

Noter kanunu projeıi 

Bugün tatbik edilmekte olan 1329 tıı• 

rihli noter kanunu eski mevzuata göre 

tanzim edilmif olduğundan yeni esaJ' 

leri ıhtiva eden diğer adlr kanunları ' 

mızla mütenazır ahkamı ihtiva etmedi~ 
cihetle bu kanunun da yeni ba9tan t:ıl1' . 
zimi zarureti belirmiş ve Avrupa de\'• 

}etlerinden bir kaçının noter kanunl:ıı1 
tetkik edilmekle beraber mer'i kanunı.ııı 
uzun müddcttenberi tatbikinden ha611 

olan neticeler ve memleketin ihtiyacı 
gözönünde bulundurularak yeni bir nO' 

ter kanunu layihası hazırlanmıştır. 

Medeni müuasebatımızda ehernmiyei 

açık olan noterliğin daha ilmi bir rrıiİ' 
essese haline ifrağı ve noterlerin ıncs • 

teklerinin mütahassısı olarak yetişti ' 

rilrueleri için hukuk mezunlarının rnı.ı • 

ayyen bir ıtajdan sonra yapılacak irrıti• 
han neticesinde tayinleri noter üzeriıl' 

deki mürakaba salahiyetinin nµıntı1'1 
bir neticesi olmak lazımgelen ve e&ııi 
kanunda yer bulmamış olan inzibati ce• 
zalar; bu müesseselerde daimi bif 

surette çalışacak mesleğe bağlı uzuv ' 
tarın yetiştirilmesi ve memurlara hiı ' 

met mtiddetlerine göre noter tarafmdaJl 

muayyen miktarda ikramiye verilmesi ' 

nin kabulü; noter kağıt ve defterleri ' 

nin mahkeme ar9ivlerinde saklannıai{ 
usulü; tatbikatta birliği temin için nO' 

ter dairelerinde kullanılacak evrak 'lfC 

defterlerin eşkal ve eb'admın bir niıatı' 
name ile tesbit edilmesi; layihanın ib' 
tiva ettiği hükümler cümleıindendiı. 

Bundan ba~ka diğer kanunlar mu\'•' 
cehesinde noter tarafından yaptlmaP 
imkanı kalmayan muameleler ve ilgi 
edilen esaslara aid cılaıı husu&lar nazar' 
alınmış ve diğer maddeler bugünkü alı' 
kam ve iht1yaca göre ihzar edilmir 
tir. 

Teftiş işleri 
Mahkemelerin idari işlerinin tefti• 

şi esası ehemiyetle telakki edildiğinde!\ 

teftiş faaliyeti program altında fasrta.• 

sız devam ettiriliyor. 934 senesinden' 

beti tHtiş görmemiş hı~ bir mahkeme 

kalmamıştır. 

-===========================================================:::? 

rum arzeden meşhut suçlaraır. Böyle 

hususi vasıf ve mahiyette bulunan bu 

nevi suçların gene hususi bir mahkeme 

usulüne tabi tutulmasındaki isabet mey

dandc.dır. Kanunun ana hatları ,ŞJ su· 

retle hulasa ı:dilebilir; Meşhut suç mür

tekipleri de1 hal zabıtaca tutulacak, za

bıt varakası ve elde edilecek maddi de

li11c,;ı ile biri ıtte hcınen C. müddei u

mumı ' iğine t~ lim olunurlar. C. Müd

dei umumisi maznunu sorguya çektik

ten 11onra hukuku amme davasının a

çılmasını haklı görür ve umumt hilküm

lere tevfikan takibat yapılmasını zaru· 

ri kılacak sebepler bulunmazsa duruş -

ması yapılmak üzere maznunu o gün 

vazifeli mahkemeye gönderir ve mesai 

zamanı bitmiş veya herhangi bir tatil 
gi.;uüne tesadüf etmiş olsa da mahke· 

meyi derhal vazifeye davet edebilir. 

Mahkemede kaı uni zaruretler .nüstes

na lll:nak üzere bir günde mahkemeyi 

bitirir. Şayet müddei umumi hildisenin 

bu kanunun şümulüne girip girmiyece· 

gını veya anıme davasını açmak icab 
edip etmediğini tayin için işin tetkiki· 

' Malı "uınlar içiıı ıslalı edici ehemiyetlı 1 

ne lüzum goı j 1 st: maznunun mahkeme

} e sevkini ancak bir gün tehir edebilir. 

muameleler ikmal edilmiş, iş eksiltme

ye konulmuştur. Nazilli ve diğer yer

lerde de imkanın müsaadesi nisbetinde 
yeni bin~ar yaptırılacaktır. 

Adliye vekili lmralı seyahatinde 
başlanan bu işin ilk merhalede muvaf
fak neticeler verdiğini görmüştür. 

tedbirler alınnııştır. ,,~ 
1.10.936 da meriyete gesen 3038 No. 

lu kanunla ağır hapis ve hapis cezala

t"ının infazı ~eklinde deği§iklikler ya-

·pıtmışt*. x 
Bu kanunun 12 inci maddesine göre 

ağır hapis cezası müebbet veya muvak

kattir. Müebbet ölünceye kadar devam 

eder. Muvakkat ise başkaca saraht ol· 

mayan hallerde bir seneden yirmi sene

ye kadardır; bu ceza muhtelif devrele

re ayrılarak infaz olunur. Birinci dev· 

re bir aydan aşağı ve altı aydan yuka

rı olmamak üzere cezanın yirmide biri· 

ne müsavi bir müddet olup mahkQm bu 

devrede gece ve gündüz bir hücrede yal

nız bulundurulur. Bundan sonra mahktlm 

ikinci devrede yalnız geceleri tecrit o
lunur. Bu müddet ilk devrede geçen za
man ile evelce mevkuf kalmışsa bunla
rın yekunu cezasından tenzil olunarak 
geri kalan müddetin altıda bir1dir. Ü
çüncü devrede gece de tecrit olunmıya
bilir. Bu da evelki geçen zamanların 
tenzilinden sonra geri kalan müddetin 
üçte birine müsavi olup bu devrede ge
çen her üç gün dört gün olarak hesab 
edilir. Dördüncü devre ise mütebaki 
müddettir. Bu devrelerin hesabında 

müebbet ağır hapis 36 sene o1arak iti• 

bar edilir. İkinci devreyi bitirenler a• 
rasmdan vekfiletçe yol, inşaat, maden e• 

lkipterı teŞkil eôil~lecektlr. Bundıtıl 

tiaşka hapishaneler dahilinde hücre 

mUddetlerini bitiren ağır hapis rnalt· 

kumları ile hapis ve hafif hapis malt' 

kumlan ceza evlerine bağlı tarıın "'' 

endüsrti müesseselerinde de !Salıştırılıl' 

.bilecektir. Ağır hapse mahkUnı olantıat 
dördüncü devre müddetinin dörtte üçii• 

nü ve hapiste yanımı iyi hal ile geç~' 
rirlerse meşruten tahliyelerini de istl' 

yebileceklerdir. Bunda bazı nevi ıu~ı,t 
için ayrı bir nisbet kabul edilmi§ti~· 

·Bu şekilde tahliyeden sonra diğer b•' 
·ııl suç işlenir veya mecburi şartlar yerı 

getirilmezse evelki rnahkUnıiyetlerô' 
istifade edilen fazla sayılmalar ayr1

'
11 

·ye 
değiştirileceği gibi me§ruten tahtr ıl 
hakkı da bir daha tanınmıyacaktır. :8 f 

. . • d k. d ... 'klitc1' suretle ınfaz sıstem~n e ı egışı e' 

mahkfunların hallerınde salah basıl ·ıe 
debilmek onları işe alıştırmak şartları te 
kendilerini menfatlandmrken ceıniY' • 
faydalı uzuvlar halini almalarını da t~ .. 

• • . . tı>' 
min etmek gayelerı ~stıhdaf edılro•§ 

ge 

dilı 

tdi 

l'ay 
Sin · 
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hile 

tirnl 

ltur 



' sı 

et 

29 c::RtN 1936 PER..5EMBE. ULUS SAYF~ 

o Lir vılcla nalla mı 
Su işlerinde çalışmalar 
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• • i Cumuriyet f POSTA, TELGRAF, TELEFON: 
Cumuriyct 

devrinde başlı • 
yan su işleri fa

aliyetine 1935 - 1936 senesinde de 
devam edilmiştir; yurdun su vazi • 
)'etinin ıslahı yolunda ve büdce imk.in-

ları içinde yapılması lazımgelen işler 

bir sıra altına toplanarak yapılmakta ve 

Çok iyi neticeler vermektedir. Mınta -

katara ayrılarak memleket dahilinde 

faaliyette bulunan su işleri müdurlük· 

lerinin kendi bölgeleri dah.ilinde yap • 
tıklan inşaat ve istikşaf işleri şunlar • 
dır : 

Bursa Birinci Dain 
Su işleri Bölgesinde: 

Bursa ovası ıslah ameliyatı birinci 

kısım inşaatı ikmal edilmiştir. 

Haziran 936 tarihinde ihale edilen 

Bursa ovası ıslahı işlerinin ikinci kısım 
ameliyatına devam edilmektedir, 

lzmir ikinci Daire•i 
Su l§leri Bölgesinde: 

Küçük Menderes nehri yatağı sel su· 

larının sürüklediği teressül>atla ve za

trıanla dolması yı.izÜnden nehir daimi 

taşkınlar yapmakta olduğundan bu tab

tibatın ömine geçmek üzere Menderes 

nehri ıslahı ameliyatına başlarunış ve 

nehrin taşkınları önüne geçmek için 

feyezan sularının ovaya taştığı yer olan 

liüseyinağa köprüsünden 6 kilometre 

ınansabında bulunan noktaya' kadar fe

Yezan sularını taşıyacak bir feyezan 

Yatağı hafrine baJlanmıştır. 

Bu sene içinde kanall~rda yapılan 
hafriyat miktarı (2694600) metre mik· 
llbıdır. 

Büyük Menderes nehri Sarayköy ci-... 
\>arından ovayı sulamak üzere 13500 

!?ıetre uzunluğunda Tosunlar, Burha • 

hiye sulama kanalı açılmıştır. Feslek 

'le Zenceli köyleri arasında bulunan bir 

ovayı Menderes nehrinden sulamak Ü• 

2ere 17 kilometre uzunluğunda açılmıf 

bulunan Horsunlu sulama kanalı tem• 
didine de\•am edilmiş ve 5 kilometre 
ltanal açılmıştır. 

~ntalya Üçüncü Daire 
Su l§leri Bölgesinde: 

Elmalı ovasındaki karagölün değir • 

rtıen düdenine dökülen ayağı ıeylabı 

•uların çoğaldığı zamanlarda sarfiyatı 

istiabe kafi gelmemektedir. Suların ova

}'a yayılarak bataklıklar husule getir • 

lbesine mani olmak için 2500 metre U• 

ıunluğunda bir tahliye kanalı açıl • 
bıı~tır. 

~nkara B qinci Daire 
Su l§leri Bölgeıinde: 

İnşaatı bitirilen Çubuk bendi havzası 

ttrafına tel örgü çekilerek bir himaye 

ltııntakası tesis edilmiş ve Çubuk bendi 

&üzelleştirme havuzu yapılmıştır. Ro· 

trıa bendi inşaatı ikmal edilmiştir. Kırk

tözler menbaından orman çiftliğine su 

isalesi inşaatı bitirilmiş ve çiftliğe su 

tetirilmiştir. Dikmen deresi mecra teb
dili ameliyatı sona ermiştir. 

edinci Daire 
u l§leri Bölgesinde: 

Esaı.lı etüt ve inşaat işlerine devam 

dilmiştir. Zamantı ırmağından uzun • 

ayalnm münbit ve mahsuldar arazi. 
ini ve kazancık vadisindeki haralarda 

ayvan yetiştirmek çayırlıkları sula • 

ak için mühim sulama kanalları as;ıl • 
sına başlanmıştır. 

Qmsun Sekizinci Daire 
ıı işleri Bölgesinde: 

Çarşanba ovasında bulunan ve köy -

·ıeıin bayatını tehdit eden geniş ve -

ınli araziyi istila eden bataklıkları 

rutmak için yapılan etüt ve istikşaf 

ameliyatına devam edilmektedir. Çar • 
~anba kasabasında oyuntulara maruz 
bulunan yeşil ırmak sağ sahilinin mii -

dafaası için 16 adet mahmuz yapıl • 
mıştır. 

• • BiR YILLIK iŞ BiLANÇOSU NDAN BAZI HULASALAR 

Malatya Onuncu Daire 
Su l§leri Bölgesinde: 

Sürgü suyunun Sultan suyuna akıtı· 

Iacak sulamadan azamı istifade etmek 

için vaktile açılmasına teşebbüs edilen 
kanal projesi ikmal e<lilmiştir. Derme 

kanalı ikinci kısım inşaat projeleri ik -

mal edilmiştir. 

Erzincan ovasının Fırat nehrinden 

sulanması ve mevcud bataklıkların ku -

rutulması için bu havalinin istikşafi ya• 

pılmak üzere ibir etüd postası gönde
rilmiş ve etüdlere devam edilmekte bu
lunmuştur. 

i 14 i i i 
i yaşına girerken i 
i Demiryollarımız i i i 
i Milli huJucllarımız dahilin- i 
i ele kalan eski Jemiryollar: i 
i Geniş hatlar 3840 Km. i 
i Dar hatlar 245 Km. i 
i 4085 i 
i Cumuriyet clevrincle yapılan i 
i yeni demir yollar: i i Geniş hatlar 2670 Km. i 
• Dar hatlar 36 Km. • i i Mevcut bütün demiryolları- i 
• mızın uzunluğu • • kA • 
!._.!.~.'!:.'!:.-·-·-·-·6!9!. -~!'.·- ! 

* 23 adet posta beyiye şubesi açıl
mıştır. 

* P.T.T. merkezlerine yeniden 2438 
tane köy posta kutusu konulmuştur. 

* İskeleköy, Uşak şeker fabrikası, 
Eminönü, Kayseri bez fabrikası, Paşa
bahçesi ve İstanbulun sobze halinde, 

Yenice, Karahalli, Şuleoğlu, Kirazlı, 

Ankara Gölbaşı, Kayseri tayyare fabri
kası mevkilerinde birer posta, telgraf 
merkezi açılmıştır. 

* Şimendifer istasyonlarının 327 
tanesinde ve şimendifer katarlarında 

posta ve telgraf muamelesi ihdas edil
miştir. 

* Aksaray (Fethiye) Akseki, Bey
şehri, Bor, Dinar, Elmalı, Ermenek, 
Finike, Korkuteli, Manavgat, Nev-

Millf ~allar11nız: cle111lr, ~ava, icara vc!!ar1mıı 
Bugün yapılmakta bulunan milli hat

larımız; Sıvas • Erzurum hattıyla bu 
hattın Çetinle.aya istasyonu ile Malatya 
arasındaki iltisak hattından ve bugün 
kömür havzasına girmiş bulunan (Fil • 
yos - Zonguldak) kömür hattından iba
ı·ettir. 

Bu mühim üç şebekenin l>ugünkü in
şaat vaziyetlerini şöylece hulasa ede • 
biliriz : 

(Sıva• - Erzurum) demiryolu: 
Bu hattın Sıvasdan itibaren 113 üncü 

kilometredeki Çetinkaya istasyonuna 

kadar ray döşenmi~tir. Bu kısmın Cu • 
muriyet bayramında işletmeye açılması 
mukarrerdir. 

Sıvas • Erzurum hattmda son aya 
kadar : 

3.730.000 metre mikabı toprak 
152.000 metre mik1bı kirgir inşaat 

yapılmış ve tüneller de dahil olara:C ·ou 
işlerde ( 2.913.000 ) işçi ve amele yev • 
miyesi sarfolunmuştur. 

Bu iş mevsiminde Sıvas • Erzurum 
istikametinde geniş ölçüde inşaat faa • 
liyeti devam etmekte olup bu hattın 70: 
312 kilometreleri ve 452: 502 kilomet • 
releri arasında amele çalışmaktadır. Ve 
gündelik amele mevcudu (13000) ka
dardır. 

(Çetinkaya. Malatya) hattı: 
Bu hatta ray ferşiyatı Malatyadan 

itibaren 71 inci kilometrede ( Hekim • 
han ) a varmıştır. Bu kısım cumuriyet 
bayramında işletmeye açılacaktır. (He· 
kimhan) ile ( Çetinkaya ) istasyonları 
arasındaki inşaatta bütün müşkilatına 
rağmen azami gayret aarfedilerek 936 
malt yılı içinde tamamen bitirilecek ve 
Malatya • Çetinkaya iltisak hattının 

bitirilmesiyle Akdenizle Karadeniı bir 
de bu istikamette birbirine bağlanmıf 

olcaklardır. 

Sıvas • Erzurum hattında hepsinin 
uzunluğu (15400) metre olan 87 tünel 
ve Çetinkaya • Malatya hattında da h.cp
ainin uzunluğu (3000) metre olan 13 
tünel vardır. 

Sıvas • Erzurum tünellerinde bugüne 
kadar 16000 metre mikabı. 

Çetinkaya • Malatya tünellerinde de 
bugüne kadar 90000 metre mikabı ki 
ceman 106000 metre mikabı hafriyat ya· 
pılmıştır. 

Çetinkaya • Malatya hattında ( bu
güne kadar ) 

2.070.000 metre mikabı toprak işleri. 
128.000 metre mikab kargir inşaat ya

pılmı~tır. 

Çetinkaya - Malatya hattında şiın • 
diye kadar (1.962.300) amele çalıştırıl
mıştır. Bugün Malatya hattında günde 
4000 amele çalışmaktadır. 

Sıvas • Erzurum hattıyle Malatya • 
Çetinkaya iltisak hatları inşaatına şim

diye kadar 15 milyona yakın para sarf 
edilmiştir. 

(Filyos. Zonguldak) Jemiryolu: 
12111/935 de Filyosta işletmeye açıl· 

ma töreni yapılmış olan ( lrmalC • Ereğ· 

1i ) hattının ( Filyostan - Zonguldağa) 
doğru uzanan 25 kilometrelik kısmı in· 
şaatı da çok faaliyetle ilerilemektedir. 
EylUl ayı nihayetlerinde Filyostan Zon. 
guldak isikametinde dö~eıımeğe iJaşla· 

tılan ray cumuriyet bayramında ( Ça • 
talağzı ) istasyonuna girmiş buluna • 
caktır. Ve bu suretle 15 kilometrelik bir 
parça bitmiş oluyor. Zonguldağa kadar 
geri kalan 10 kilometrelik parçanın in· 
şaatı önümüzdeki mayısda bitecek ve 
Zonguldak demiryol şebekemize bağ -
lanmış olacaktır. 

Filyos • Zonguldak kısmı demiryol • 

larımızm en arızalı kısımlarından biri

dir. Ve bu 25 kilometrelik kısım inşa

atına S milyon liraya yakın para sarfı 
lizım gelmiştir. 

Filyos • Zonguldak hattında da mec

muu 7500 metre uzunluğu bulan 16 tü
nel vardır. Bunlardan uzunluğu 1480 
metre olan 16 numaralı tünel, Zongul

dak şehrinin hemen tamamen altında -
dı • Şehrin bir ucundan girip diğer u· 
cundan ç1kmaktadrr. 

936 senesinde işletmeye açılmış hat
larımız şunlardır : 

(Afyon • Karakuyu) hattı: 
113 kilometre uzunluğunda olan bu 

hat; ~5/3/936 tarihinde Başbakanımızın 

yüksek huzuriyle 23/3/ 936 tarihinde iş
letmeye açıldığı gibi, 

( Bozatıönij • lıparta) hattı: 

14 kilometrelik bir şube olan bu hatta 

yine yüksek Başbakanımızın değerli 

huzurlariyle 25/10/936 tarihinde işlet • 
meye açılınıftır. 

(Baladiz. Burdur) hattı: 

24 + 500 kilometre uzunluğunda olan 

bu hat 936 senesinde tamamen bitmiş • 

tir. Açılma töreni henüz yapılmamış 

olmakla beraber bugün işletilmeğe baş

lamış olan bu hattın açılma töreni de 

cumuriyetimizin 13 üncü yıl dönümü 
şenliklerine tesadüf etmiş bulunmak -
tadır. 

Devlet 
Hava Yolları 

Daha, bir buçuk yaşında bile ol

madığı halde, birçok §Öhrctli yabancı 

hava hatlariyle boy ölçüşecek mükem

mellikte olan Devlet Hava Yolları 25 

mayıstan eyliil nihayetine kadar 302 se

fer yapmış, 835 yolcu taşımış, 748 kilo 

paralı eşya, 96 kilo posta ve 6000 kilo 
gazete nakletmiştir. 

Bugüne kadar Ankara • İstanbul 

arasında olan hava seferleri, gelmesi 

bir gün meselesi olan yeni ve bliyük 
tayyareler geldikten sonra İzmir ve 
Adanaya seferler yapmaya başlıyacak
tır. 

Yol ve köprü işlerimiz 
Memleketin yükselişinde büyük bir 

değeri olan yol ve köprü inşası ışıne 

cumuriyetin on üçüncü yılında da prog
ramlı ve sistemli olarak devam edil • 

miştir. 

Tahsisatları hususi idarelerce temin 
edilen yollardan; vilayet yolları üze • 
rinde 381 kilometre köprülü tesviye, 
216 kilometre yeni şose, b34 kilom~~rc 
şose tamiratı, 1505 aded yeni köpru ve 
menfez, 1179 aded de mevcud köpriı ve 
menfezlerin tamiri yapılmıştır. 

Yeni inşaata ceman 6.109.613 lira sar
fedilmi:jtir. Ve vilayetlerde bir senede 
850 kilometre şose yapılmıştır. 

Doğrudan do~ruya Nafia Vekaleti 
tarafından yaptırılan ve her l>iri kendi 
mıntakalarında bu yolda ve hayati ihti
yaçları karşılayan yollanmg<lan başh· 
caları şunlardır : 

İstanbul • Edirne asfalt yolu; Trab
zon - İran transit yolu; Bal ye . Çanak
kale yolu; Hopa • Borçka yolu; Anka· 

ra • Çubuk yolu •.• 

Biiyük köpriilerimiz: 
Büyük köprülerimiz için camuriyetin 

on üçüncü senesi; büyük bir faaliyet 
yılı olmuştur. Son on üç yıl içinde köp· 
rülere sarfedilen para 3.840.000 liradır. 
Yapılmakta olan köprülerimiz şun • 

!ardır : 
Bafra, Sakarya, Kebanrnadeni, Memi

kan, İnce, Ovaçayı, Yalakdere, Afatlar, 
Çubuk, Fadh, Kemah, Ilıç, Hasanpa~, 
Ergene, Karadere, Hanifdere, Afrin, 
Yahyaköy, Sazlıdere, Karıncedere, Ha
cı Kamil, Devrek, Altunova köprüleri. 

Bu 19 köprünün takribi ihale bedeli 
1.032.000 liradır. 

Aydın hattı 
Devletin elinde 
Nasıl inkişaf etti ? 

80 yaşında olan Aydın hattı, Devlete 
geçince, başlıca şu maddeler üzerinde 
hattın ıslahına çalışılmıştır : 

1- Mukavemetin arttırılması, 

2- Tünel gabarilerinin ana hat mal
zemesinin geçmesine müsaade edecek 
şekilcie tevsii, 

3- İcabında yeni vagon ve lokomotif 
konulması, 

4-- !~!etme usul ve kaidelerinin, mu
habere şekillerinin devlet usulüne uy • 
durulması, 

5-- Yolcu ve eşya nakliyatını felce 
uğratan ve şirket zamanında en pahalı 

olarak tatbik edilen yolcu ve e~ya üc· 
retlerinin ucuzlatılması, 

6- Halkın .ve memleket iktisadiya -

tının sık, seri ve muntazam nakliyat 
işinin temini, 

Bütün bu program birden ve ayni 
zamanda, Türk d~mir yolculuğunun bu
günkü şerefli ve üstün yerinin biıyUk 
bir eseri halinde talbık edilmiı:;tir. 

Bu arada, yurdun en bol ve çeşitli 

şehir. Pazar, Sandıklı, Şimak 
Zeytindağı merkezlerinde milletle 
sı telgraf muhaberesi açılmıştır. 

* Şehir dahili mektuplarla h 
lename ve kıymetli mektup posta . ' 
ketlerı ve abone kutuları ücretleri 
zil edilmıştir. 

* Mecmuu tulleri 246 kilometr 
lan Havza, Şuleoğlu, Domaniç, '1j 
şanlı, Tefenni, Fethiye, Na.Jmiye, :E 
mec telgraf hatları inşa olunmuş ve 
rıca mevcud hatlar üzerine 44 kilo 
relik demir tel çekilmiştir. 

* İzmir şehri dahilinde demir 
reklerle müteaddid nakilli 4 kilome 
lik telgraf ve telefon hattı inşa e 
mitşir. 

* İzmir-İstanbul Edirne-f stan 
Yalova-Kara"mürsel, ' Eskişehir-Kon 
telefon devreleri üzerinde simült 
tesisatı yapılarak ceman 1365 kilom 
re uzunluğunad telgraf muhal>ere y 
lan vücuda getirilmiştir. 

* Floryadaki muhavvile merkezi 
den Yeşilköydeki telsiz alıcı istasy 
nuna kadar 3153 metre uzunluğun 

yeraltı elektrik kablosu döşenerek me 
kur istasyon şehir ceryanıyle tağdi~ 
edilmitişr. 

* On sene müddetle telsiz telefo 
şirketi tarafından işletilmiş olan A~ 
kara ve İstanbul radyoları 8 eylCıl 9 
tarihinden itibaren P.T.T. idaresin 
çalıştırılmağa başlanmıştır. 

Bundan başka Ankarada, Etim 
sudda yapılacak biri 60 kilovatlık uzu 
dalgalı ve diğeri 20 kilovatlık kısa da 
gah iki radyo istasyonunun proje v 
şartnameleri yapılarak inşaatı eksilt 
meye çıkarılmıtır. 

* İstanbul telfeon tesisatı satın alın• 
mıştır. 

* İstanbul-Ankara-Geyve istasyonu 
Eskişehir-Bilecik-1.zmir ve Hereke mer 
kezlerinde kuranportör tesisatı yapıla
rak Ankara-İstanbul arasında mevcut 
olan 3 devre yediye çıkarılmış ve ayrı• 
ca İstanbul-Eskişehir-Ankara arasında 
bir devre tesis edilmiştir. 

* Ankara-Kayseri arasında 324 ki
lometrelik, Afyon-Konya arasında 265 
kilometrelik şehirlerarası telefon dev• 
releri temdit olunmştur. 

* Değir.ı.endere, Gölcük, Filyoı, 

Krzlu, Ereğli Devrek, Kayseri, Kırşe
hir, Keskin Kırıkkale, Küçükyozgad, 
Kvr.ya, Çanakkale, Eceabat, Gelibolu 
~ehirlerarası telefon konuşmaları açıl· 
m.~tır. 

mahsul yetiştiren bu mıntakasınd.ı tat• 
bik edilen tarifeleri mukayeseli olarak 
veriyoruz: 

Şirket za. Devıo. 

manında um anın· 1 ton/km. den 
kuru2 da kuroı alınan ücreL 

11 s İncir 

12 5,25 Pamuk 
7.25 5,25 Zeytinyağı 

8,50 4 Meyankökil 

5,50 1-2 Palamut 
15 5,25 Tütün 
8,25 5,25 Manifatura 

9 5,25 Gaz ve ben• 
zin 

3 1 Maden kö. 
müril 

11 2 Taze meyve 
ve sebze 

Yukarda yazdığımız şu 10 kalem için 
yapıian tcnzilatııı daha :;.imdiden ın us
bet neticeleri alınmış ve nakliyat esı.ı:i 

vaziyetlerle nishet kabul etıniyecek cıe· 
recede artmıştır. 

Yolcu nakliyatı için yapılan çok ucut 
tarifelerde iyi neticeler vermiştir. 

Son şirket senesinde sayısı 1.100.000 
ne çıkan yolcu adedi geçen işletme se
nesinde birden 300.000 yolcu artmıçtır. 

Bunun gibi şfrketin 390.000 liralık 
yolcu hasıl.itı Devlet idaresinde 250.000 
i bulmuştur. 

İşin tutumuna ve alman nctıceLre 
l>akılmca, Devletin memlel.cttcki de • 
miryollarını devletleştirmek hususun -
daki siyasetini m'nnet ve ul.r::ınla }~-' 

etmekten başka diyecek y '~tur. 
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iLllsal lıler 1 miı • n son yılı 
Elektrifikasyon etüdleri: iş kanunu Türkofis ve ticaret politikamız 
Memleke· 

tin tabii enerji 
kaynakla
r ı n d a n isti
fade edilerek u
cuz enerji istih

sa:Ji imltinlarmı tetkik: vuifcsiyle mü
lccllef olan El.E. id&resi, yakında dört 
mıntakada su ttüdlerine ba§lıycc"caktır. 

A/ Sakarya nehri - İznik gölü 
B/ Adana • Kayseri 
CI Ege &uları 
D/ Fırat ve kolları 

Her biri kendi geniş mıntakaların
da büyük birer yurd parçasını ucuz e· 
n-erjiye \.C rşı~e kavuşturacak olan bu 
büyük s .. ntral'erin kuvveti ve faaliyet
te btılun&cağı sabalc.r tes~ıt edilmiştir. 

Kati neticelerinin alınabilmesi u
zun rasadlara bağlı olan ve tesis edilen 
rasad istasyonları tarafından su tetkik
leri yapılmakta bulunan bu projelerden 
eve! termik santrallara aid projeler ha
zulanmıştır. Bu sahada iki_nci beş sene-

Zirai kredi ve sab~ 
J 

,k.ooı:.eratifleri 
Bu kurumlaruı ana bankası olmak 

itibarile, büy iık gayelerinden ve bugün
kü faaliyetlerinden Ziraat Bankasına 
ayrılmış olan sütunlarda da bahs. geç -
miş tanm kredi ve sauş kooperatiflerı, 
lkt1sad Vekaletinin son yıl içinde bil
has.>a ve büyük bir dik1tatle üzerinde 
durdu~u bir mevzudur. 

Bugüne kadar 'l'rakya mıntukasında 
Babaeski'de 4, Keşan'da 2, Ege mınta -
kasında Kemalpaşa kazasında 2, Kuo1 -
kuyucakda ı. Silifke'dc ı, Turna su
yu11ua 1 kooperatif kuruımuştur. 35 
kooperati~ için de müsaade alınmıştır. 

• Aydm incir müstahııilleri kredi sos -
yelerinden beş tanesi kredi kooperatif-
1eri1e birleşme karnrmı vermişlerdir. 
Tarım satı~ı kooperatillerine gelin • 

ce. ihracat mahsulleri müstahsillerinin 
tcşkilfitlandırılmasmda memleket ikti -
sadiyatının umumi menfaatleri bakı • 
mından ekonomi bakanlığınca vücude 
getirilecek ve istihsal, manipülasyon, 
satış ve ihracata şfünil bir teşkilfitlan
dırma planına bağlanacak olan bu mü • 
esseseler için, Bakanlık bir plün tanzi
mine başlamıştır. 

Ege mmtakasında 13 satış koopera -
tifi yeni kanuna uymak kararını ver • 
m:ştir. Ekonomi ve Finanıt Bakanları • 
nın son seyahatierinde Kars vilayeti -
nin pamuk mıntakası olan İğdir, ve 
Tu luca kaza merkczlerile Cennetabfld 
ve Aralık nahiye merkezlerinde de bir 
tarım kredi kooperatifi ve bunlarla mu
vazı birer tarım satıı kooperatifi ku • 
rıılması kararlaşmış olduğundan teşkili 
muamelelerine başlanmı,ttr. 

Llı~l ANLARIMIZ: 
Limanlarımız için, cumuriyetin son 

yılların<la alman tedlıirlerdcn en mü -
bimmi, 3023 No. lu kanun ite İstnbul 
ve İzmir liman işletmelerinin İktiaad 
Vekaletine ve bu limanlarda yükleme 
ve boşaltma, aktarma, rıhtım, antrepo 
ve antrepolarda tahliye işlerinin bir ele 
ge :ıniş olmasıdır. 

İstanbul ve İzmir'de teşekkül eden 
Liman itletmeleri Umum Müdürlükleri 
~imanl_arımuda formalite miı~kilatmı~ 
ızaleıı hususunda ehemiyetli ve verimli 
tedbirler almışlardır. Rıhtımların ta • 
miri, tahdidi ve yeni vesait ile techiz -
teri işlerine teşebbüs olunmuştur. Bu 
ar~a İstanbul limanında liman işlet • 
trıesı tarafmdan mihaniki techizatı havi 
bir kömür deposu kurulmak için tet -
kikler yapılmaktadır. 

GEMİCİLİGİMİZ 
Kendi ~emilerimizi, dahilde yapmak 

yolundaki temayülleri teşyik ve seme -
relendirmek için gemi inşaatında kul • 
lanılacak ve memleket dahilinde temin 
e~ilemiyecek malzemenin gümrük res
mınden ~ olarak idhaline müsaade 
eden bir kanun kabul edilmiştir. 

. Bu çok faydalı kanunun neşri üze • 
rın~ İstanbuldaki Şirketi Hayriye !da
re~ı derhal kendi tezgihlarında iki ge
mı kurmaya teşebbüs ettnit ve devlet 
sermayesiyle müesses fabrika ve havuz
lar idaresi, Van gölü işletmesi hesabı • 
na iki gemi ve kılavuzluk idaresi ile 
gümrük idaresi hesabına da ikişer ro
morkör inşasına başlanmıştır. İkinci 
bef senelik programla fabrika ve ha • 
vuzlar idaresinin gemi inşası hususun • 
daki kabiliyetinin arttırılması da der -
piş edilmiştir. 

Devlet inhisarı altındaki kaputaj mü
nakalatı servislerinin süratlandırılması 
yolundaki çalışmalar tatbikat sahasına 
konulmuştur. Yeni vapurlar, İstanbul -
Mudanya yolunu 2,5 ve İstanbul • Ban
dırma yolunu da 3,5 saata indirecek • 
terdir. 

lik sanayi planma girmesi ihtimo.li o
lan ıwıayie elektrik vermek i~in iki 
termik santral kurulması düşünülmüş
tür. 

Burilardan biri Zonguldak kömür 
hav&asmda. diğe.riııin de Kütahyada 
bulunan zengı.: linyit havzasında ku
rulması nsyor.e! ve verimli görülmüş
tür. SantraUan Eti Bank tesis edecek
tir. 

E.lE. idaresi, diğer bir çok etüdler 
meyanında yeniden elektrik 1ıantrnlı 
kurmak veya genişletmek istiyen Bele
diyelerin müra<'.aatlannı tetkik ve a
zım gelen müsaadeleri vermektedir. 

Tatbikat hazırlıkları 
Rejimin bir muftffakiyeti olan iJ 

kanununun, meriyete girme zamanı 
yaklaşmış olduğundan tatbik hazırlık
larına ehemiyetle devam edilmektedir. 
•·tş ve işçiler bürosu,. lağvedilmiş, bu· 
11un yerine "İş dairesi,. teşkilatı çalış
nıağa başlaıntştır. 

1ş te§ltilatuıuı on faaliyet mmtaka· 
111 olacaktır. Bu mıntakalardan Anka
ra Afyon, İstanbul, lzmir, Samsun ve 

1 
Adana teşkilitlı bölgele"?' olacak; umum 
müfettişliklerin ihtiva ettiği vilayetler 
de "teşkilatsu mıntaka,, lar add~dile
cektir. 

Dı§ ticaretimizin inld~afınt tunin 
için kurulan bu dairenin en mühim fa
aliyeti dq ticaret politikamızın bu-
günkü icaplara göre tedvirinde görül
mektedir. Memleket ekonomisi bakr
mından esasen mühim bir mevkii olan 
dış ticaret, ekonomik buhranın tesiriy
le hayati ıbir ebemiyet almı_ştır. Buhra
nın başlangıcında büyük bir açıkla ka
panmakta olan ticaret ve döviz muva· 
aenelerimu, 2ini maddeler kıymetinin 
sukutu üzerine. memleket ekonomisi 
ve milli para için büsbütün tehlikeli 
bir bal almış, diğer memleketlerin de 
hemen hemen aynı müşkülita mana 

Maden 1 il 1 1 1 
erve erı•11n 111 11 uı ı omuru 111esı 

Madenlerimizin rasyonel bir suret
te istismarı suretiyle hududsuz olan 
yeraltı servetimizin kıymetlendirilme
si hususunda bir tarafdan mevcud ve 
mekşfıf madenlerin ekonomik baknn -
dan değerlerini ve istismar kabiiiyet
Ierini araştırmak ve henüz keşfedilme
miş olanları meydana çıkarmak, diğer 
taraftan da mekşfif madenlerin geniş 
mikyasta istismarları imkanını hazır
lamak gibi birbirini tamamlayan işler. 
SQn cumuriyet yılı zarfında memnuni
yet verici bir inkişafla devam etmistir. 

Maden tetkik ve arama enstitüsü, 
iyi bir faaliyet göstermiş, birçok etüd 
ve araştırmalarını ikmal etmiştir. 

Enstitünün metal madenler üzerin
deki tetkikleri eskiden beri maHlm olan 
mıntakalardan başlamış ve Geban, Bul· 
gardağı, Glimüş Hacıköy simli kurşun, 
Murgul, Kuvartshan, bakır ve Guleman 
krom marlenleri etüd edilmiştir. Bun
lardan Guleman ve Kuvartshan maden
lerinin işletmeye yarar olduğu tesbit e
dilerek bu etüdler Eti Banka devredil
miştir. Guleman krom madeni dünya
nın en zengin krom madeni sayılabile
cek mikdarda olduğu gibi cevheri de 
çok yüksek bir tenördedir. Geban, Bul
gardağ ve Güır.üş Hacrköy madenlerin
de es~i iptidai işletmeler nmanmdan 
kalma ciirufun temizlenmesi ve maden
lerin hakiki kıymetlerinin, topografik 
tetkikler ve sondajlar yapılmak sure
tiyle meydana çıkarılması hususundaki 
çalışmalar kısmen bitmiş, kısmen ikmal 
edilmek üzere bulunmuştur, 

Enstitü kömür madenleri üzerinde
ki tetkikJerine, Kütahya civarındaki 
Seyid Ömer linyit havzasından başla· 
mış ve bu havzada asgari 100 milyon 
tonluk bir enerji kayna~ı meydana çı
karılarak işletme etüdleri ikmal edil
mistir. Diğer mıntakalarda da bir çok 
kö~ür zuhuratının ilk istikşafları ya
pılmıştır. 

Petrol araıtırmalan: 
Esaslı bir surette yapılan petrol a

raştırmaları üç mmtakada devam et
mektedir. Mardin mıntakasında 1327 
metreye kadar yapılan aondaj u mik· 
darda teaallub etmiı petrola tesadüf e
dildiğinden dolayı terkedilmiş ve bu 
mıntakada yapılan jeolojik tetkikat ne
ticesinde Midyat 'imalinde Hemis 
mevkiinde ikinci bir aondaj yapılmaaı 
kararlaımııtır. Sondaj tesisatının bu
raya nakli yakında ikmal edilecektir. 
Trakyadaki araştirmalar. bir taraftan 
jeolojik etüdler mahiyetinde devam et
mekte, diğer taraftan da bilindiği gibi 
Müreftcde sondajlar yapılmaktadır. 
Burada Uç sondaj yapılmıı, ikisinde 
benzinli havagazı tabakasına rastlandı
ğından bu tabkanın uzunluğunun te.~
biti ile uğraşılmaktadır. Toroslarda go
rülen emareler Çukurovada petrol bu
lunması ihtimalini gösterdiğinden bu
rada erazinin icab etirdiği jeolojik ame
liyat yapılmıştır: bitmek üzeredir. 

Tetkikat müsbet netice verirse 
2.500-3.000 derinlikte bir kuyu açılmuı 
düşünülmektedir. 

Enstitü, aynı zamanda merkezde 
teşkilat yaparak ve laboratuvarlarını 
teçhiz ederek değerli yüksek bir fen 
müessesesi halini almaktadır. 

Eti Bank ve kromlaT 
Madenlerimizin istismarı ve elek· 

trik santralleri kurmak Ye iıletmck için 
te!>İS edilen Eti Bank, henüz on ay evel 
fııliyete başlamış ve bu kısa müddet i
çinde milsbet işler ba~armıştır. Banka, 
etüdleri yapılan Guleman krom maden
lerinde lazım gelen tesisatı yapmış, 
madeni işletmeye ve üç aydan beri dış 
piyasalara ihracata başlamıştır. 

Guleman kromları son zamanlarda av. 
rupa piyasalarında alaka ile araıunak -
tadır. Cevherin kromikt tenörü vasati 
51-52 raddesinde olup kaya halinde çık
makta, (Sio2 ) mikdan % 3 - % 4 ara
sında temevvüç etmektedir. Bu cevhe • 
rin metaloji fabrikalarında hararetle 
talebedilen hikemi evsafı da haiz oldu· 
ğu tesbit edilmiştir. 

Banka, çok zengin olan Guleman ma
deninden başka o civarda keşfedilen 

diğer krom madenlerini de peyderpey 
işletmeye başlayacak ve krom istihsa • 
Jatmı ehem.iyetli bir nisbette arttıra • 
caktır. 

Bakırımız: 

Ergani Bakır madenindeki alman 
grubu hissesinin hük:Cımetçe satın alın
masından sonra Eti Banka devredilen 
bu madende diğer tesisatın ikmali için 
çalışılmaktadır. İki aenedenbcri yapı -
lan tesisata ilaveten izabehane ile mi -
haniki tesisat yakında sipariş edilecek 
ilkbaharda bunların inşaatına başlana • 
caktır. Tesisat tamamlanıncaya kadar 
maden damarlan üzerinde bulunan 1,5 
milyon metre mikaolık toprak tabakası 
kaldırılacaktır. 

Kükürtümüz: 
Bu iki madenden başka banka. Keçi

burlu Kükürt madenini ve 7.818 No. lu 

kanuna tevfikan Zonguldak kömür h'av
oaındaki kömür ocaklarından bir kıs -
mmı devralarak işletmeye başlamıştır. 
Kömür havzası için, ikinci beş senelik 
programın esaslarından biri olmak üze
re geni~ bir işletme programı hazırlan
mıştır. 

Umu.ml harlxlen evvel işletllmekte 
olan Artüvin civarındaki Kuvartsban 
Bakır madeninin tekrar çalıştırılması 
için bankaca eski tesisatın tamir ve ik
maline çalışılmaktadır. 1937 de etüdle
cri müshet çıkan Bulgardağı Simli kur
şun madeni ile Kütahya linyitlerinin 
işletme harırlıklarına ve elektrik sant· 
rallcrinden birincisinin tesisine b-.Ia
nacaktır: 

Hulasa : Maden işlerimiz bir taraf • 
tan bunların hakiki değerlerinin mey • 
dana çıkarılmaları, diğer taraftan ge -
niş mikyasta işletilrnelcri tedbirlerin 
baş vurulması suretiyle esaslr bir ıu • 
rette yürütülmekte ve maden sanayii -
miz dev adımlariyle inkişaf etmektedir. 

Sanayi harel{.etimiz ve sanayi politikamız 
İkinci beş senelik sanayi planı ha

zırlanmıştır. 

Bu planla sanayileşme hareketimi -
zin ikinci merhalesine gireceğiz. llk 
planın mümeyyiz vasfı istihlalC eşya • 
mıza aid olması idi. f kinci pliinda istih
sal sanayiimLıin kurulmasını istihdaf 
etmektedir. 
* Teşviki Sanayi Kanununun tatbi -

katından alınan neticeler çok iyidir. 
Elde mevcud istatistiklere göre sa -

nayide bir temerküz müşahede edilmek· 
tedir. Müessese başına isabet eden işçi 
adedi kalfa olarak artmakta istihsal 
kudreti ve motör kuvveti ~iyadeleş • 
mektedir. Takip ettiğimiz sanayi siya
setinin fertlere ve hususi sermayaye 
bahşettiği imtiyaz: ve hakların bu su -
retle yerinde kullanılmıt olduğu &ö -
rülmektedir. * Küçük Sanatlar knunu projesi ha
atrl&nmlltır. Son teklini sergiden aon -
ra alacaktır. Yakın bir samanda bir ldl
çük sanatlar kongresi toplamak isti • 
yoruz. Bu kongre memleketimizin kil • 
çük aanattar ihtlyaçları Uı:erinde ko -
outzmlar yapc:aktır. 

Küçük sanatların himayesi ayni za • 
manda meınleket büyUk sanayiinin bir 
icabıdn. BUyUk sanayi kendisine ll • 
zımgelen evsaf ve kalitede utta itçiyi 
ancak küçük sanatlardan alabileceği 
nisbette faydalanacaktır. Bu uata işçi· 
lerin yetiştirilmesi işi kilçük sanatlar 
kanununun hedeflerinden birisini te9kil 
etmektedir. 

* Geçen sene Meclisten çıkan en -
düstriyel mamulatın maliyet hesapla • 
rının tetkikine ve toptan satış fiatla -
rının tesbitine aid kanun nizamnamesi 
hazırlanmıştır. 

Bu kanunun tatbikatı devam ediyor. 
Şekere, maden kömürüne, çimentoya 
ilave olarak İnşaat sanayiinin en mü • 
him ihtiyaçlarından biri olan çivi ile 
mensucat sanay!inin iptidai maddesini 
teşkil eden ipliğin fiatları da tesbit ve 
ilin edilmiştir. Önümüzdeki sene zar -
fından da yenidıen bazı mühim ve zaruri 
efyanm fiatlarını tesbit için tetkikat 
yapılmaktadır. 

* Sanayi mamulatmın evaafını tes • 
bite devam edilmektedir. Bu sene için
de daha birkaç eşyanın normları tesbit 
ve ilan edilecektir. 

Geçen sene zarfında mühim bir sa
nayi ııtı.emis olan ipeklilerin evsafı 
teabit edildi. Bu auretle lüzunısıu ve 
hatti zararlı bir re.kabet neticesinde i· 
yi ve bütün dUnyaca taıımmıt olan ev. 
aafmı bybitmealnln GnUne geçilmi•· 
tir. Gene barcıllem olan kaput bezleri· 
Din evsafı da teabit ve ilin edilmittir. 

Bir yandan fiat tesbitiyle aanayii
mizin daha rasyonel ve daha ucuz istih
sal yapmaamı temin etnıefe çalııırken 
diğer taraftan da evsaf tesbitlyle sana
yi mamulltımum kalltclint yUbelt-
mekteyhı. Bu lld mOhim it unayi llya
aetimisin eaailı prenaipleriiıi ütkil c\. 
mektedir. 

TARiFE i ŞLERiMiZ 
Na"laryat, liman, rıhtım, sigorta tari

felerini tetkik ve iskele ve sair umum? 
hizmetlere aid tarife itleriyle bu his • 
metlere mahsus memleketin ekonomik 
menfaatleri icablarına göre teknik esas
lar dahilinde ıslahat için kurulan ve bir 
ecnebi mütehasaıe ile takviye edilen 
Tarifeler Bürosunun aon yıl mesaisi, 
tarifelerin muayyen ve yeknasak for • 
müllere bağlanmaıoı üzerinde geçmiş ve 
şimdiye kadar deni% nakliyatı, yolcu 
ve navlun tarifelerile limanlardaki yük
letme, boşaltana ve Gümrilk hamal tari -
feleri bitirilmiştir. 

Belediye ve husust idareler elinde 
bulunan ve hadleri bunların kendi mec• 
liılerince tayin edilen iskele müruriye 
ve rıhtım resimlerinin yapılan hizmetle 
mütenasib ve ayni zamanda memleket 
iktisadiyatına uygun bir nisbet da!hi • 
linde olmasını teminen bu resimlere aid 
tarifelerin de lktisad Vekaletince kont
rol edilmesi hakkındaki kanunla veri • 
len salahiyete dayanarak, muayyen mik
yas ve esaslara göre yeknaaak şekle ko
nulmaları için ahzırlanan formüller 1937 
başında tatbik edilecektir. Bu maksadla 
müstakil « İskeleler İdaresi > teşkil 
olunacaktır. 

Büro tarafından hernevi memleket 
mallarının menşeinden mahrecine ka • 

dar ibtidat maliyet fiatına lnılmam 
eden bütün masrafların memleketteki 
iktisadi ,artlara göre ne olması icab 
ettiğini tayin ve tesbit suretiyle tarife 
tekniğine uygun olarak tanzim olunan 
tarifeler tatbikatı millt ekonomiye te -
ıirleri bakımından mütemadi bir su • 
rette takib odilinekte ve İcab ettik'e 
tarif eler ıslah olunmaktadır. 

İhracat maddelerinin 
Standardizasyonu Te ihracatın 

mürakabe3i 

Taişişin meni ve ihracatın müraka· 
besi ve korunması yolunda balen tat
bik edilmekte olan fındık, yumurta ni
ı:amnamelerinden başka, üç senelik lbir 
programa göre çekirdeksiz kuru üzüm. 
incir, hububat ve bakliyat, pamuk, yün 
ve yapağı, elma, kendir, ~eytin tanesi, 
portakal gibi maddeler için de nizam
nameler hazırlanacak ve böylece hakiki 
bir standardizasyonun ilk adımları a· 
tılmış olacaktır. 

İhracatçıların tesciline ve kendile
rine ihracatçı vesikalarının verilmesi 
ne devam edilmektedir. 

1 

bulunmaları dolayıaiyle mallarımr.ılll> 
sürümü güçleşmişti. Bu vaziyet katP 
amda memleket ekonomisini koruınalc 
hususunda alınan tedbirler milli para 
kıymetinin fili istikrarı ile aynı zaman· 
da döviz açığının kapatılması için g~ 
ni' mikyasta bir kontenjan ıisteminırı 
tatbiki, yani ithalatın büyük niebet~ 
tahdidi şeklinde tecelli etmişti. 

Bu ilk tedbirleri takiben dış ticll" 
ret politikamıı:, kliring anlaşmaları va· 
sıtasiyle malımızı alanın malını atmak 
şeklinde bir mübadele sistemini gittik
çe genişletmek ve buna mukabil med)" 
lekette tedariki mümkün ve ihtiyaca 
kafi malların ithalini menetmekle bera• 
ber tahdidatm azaltılması gibi bir te
kamül göstermiştir. Bu tatbikattan al~ 
nan başlıca neticeler şunlardır: . 

1 - Memlekette imali veya istıh• 
sali kabil maddelerin ithalatının tahdi• 
di suretiyle mevcud ve müesses sanayie 
yeni bir ·inkişaf mkianı temin olunmuş· 
~~ . 

2 - Ötedenberi açıkla kapanan t~· 
caret muvazenesi muntazaman aktıf 
soltterle kapanmıştır. 

Bu mUsbet neticeler, rnntemadiyeO 
değisen dünya ekonomik şreaiti dolr 
yısiyle kısa müddetle ticaret ve kliri~g 
anlaşmaları akdi ve ecnebi dC"Vletle~ııı 
ticaret politikalarının yakından takıbl 
ile ticaret anlaşmaları milzakerelerind~. 
ihracatımıza müsait hükümlerin temin• 
suretiyle elde edilmiştir. 

İhracat maddelerimizin dış piyasa • 
larda siirümü, ayni zamanda, bµnlarrn 
istihsalden itibaren ihracata kadar r;e• 
çirdikleri bütün safhalarda birçok bi• 
maye ve ıslah tedbirlerine muhtaç ol • 
ması bakımından Türl:ofis'in merkcf 
teşkil~tile iç ve dış kolları bu hususta 
büvük faaliyet göstermiştir. 

İhraç maddelerimizin istih!5a1, istih • 
sal kredisi, muhafaza, manipülasyon• 
ambalaj, nakliye, tahrtlil ve ~liye "e 
&atışları üzerinde müessir ıtebcb ve a • 
millerin yakında!\ tetkik ve takibi su • 
retiyle hemen her ihraç maddemiz bak• 
kında tedbirler alınını§. ilgili daire}~ • 
rin, milh ve yabancı müesseselerin, ıh• 
racatçılarınuzın ve batta mUstahsilill 
alabileceği birçok tedbirler b,akkınd• 
dikkatleri celbedilerek ihracat madde
lerimizin kalitesine ve maliyet fiatla ." 
rına milsbet tesirler icra edecek §eraıt 
temin edilmiştir. 
Do~rudan doğruya vekaletçe alınaıı 

mühim tedbirler meyanında başlıca yu• 
murta ve fındık ihracatının milrakabe • 
sine aid nizamnamelerin ıslah ve tadili, 
Türk mallarının orta ve şimali avrupll 
memleketlerine en kısa zamanda ve en 
ucus olarak kolaylıkla sevkini tenıill 
maksadile Köstence yolu hakkında RO" 
manya ile yapılan anlaşma, Ege mınta• 
kasında üztim satışında mUstahsillerirı 
fiat bakımından himayeai ve piyaı.a~ 
devamlı bir muvazenenin temini ıçııt 
İzmir'de doirudan do~ruya piyasa)'' 
müdahale etmek üzere iki milli banka• 
nm sermayesini koydukları ( Tari•) ~ıı 
tetekkülümin temini, müstahsillerııt 
kredi işlerile yakından alakadar olara1' 
krediye fada ihtiyaç gölteren yerlerdi 
aürraa yardan olunması için Ziraa! 
Bankası nezdinde yapıl~ teıebbüslet• 
zilı:redeblliriz. 

ôlçüler: 
Ölçil kanununun tatbikinden evol 

kullanılan ve hiç bir kayda tabi oJO?a• 
yan 72 No. lu ölçü vahidi yerine (sı•-

1 tem metrik) in kabulUntl 1lnılr olan ld" 
nunun ~atbiki ve halkın günlük alış ~ 
ri~lerinde büyük ehemiyeti olan ölçil 
lnkıllbmın, hiç bir vatandaşın ıararınl 
mucib olmadan talıakkuku için vekalr 
tin kurduiu baş müfettişlik verimli fa• 
aliyetlerine devam etmişlerdir. 

Tefecilikle mücadele. 
Tefecilikle mücadele kanunu, teff 

ciyi takib ve tecziye lmklnını verrıı ! 
•e hauuiyetle tatbik edilmekte bulı.lJl 
muştur. Kanun. bu nevi ikraz muaıı>t" 
lelerine aleniyet vermiş bulunmaktadıfj 
Halen faiz hadleri, şartları ve muarne" 
lat nevi herkesin malUınu olacak suret: 
te çalışan ve ödünç para verme lz~i~~ 
almış olan 80 kadar hakiki ve hüJClV" 
fabı• mevcuddur. ı. 

Halk sandıkları ve halk bankal•' 
kanunun ifade etiği şekilde kredi ıe• 
min olunduğu takdirde, derhal kur~ 
lacak ve halkı tefecilerden kurtara>' 
yolunda bu teşekküller faaliyete &C' 
ceklerdir. Vekalet bu milesseseleri ..... d 
f ecilikle mUcad~lenin en esaslı vaııı-
olarak ele almıştır. ,.; 

Dört aydanbe.ri tatbik edilen ban~~ 
lar kanununun tayinettiği şeraite intı ~ 
hususunda bankalarımız bUyUk bir ;il' 
halük göstermi§lerdir. Mevduat kıt l<ll" 
lüne salahiyeti olan ve olmıyan batı 
lar ayrılmış bulunmaktadırlar. 111• Dört aylık tatbikattan edinilen 
tiba bu kanundan milli tasarruf, ~o~; 
cılığımız ve iktısadi faliyetlerimız et1 
krmından beklenen faidelerin tarnaJ11 
tahakkuk edeceğini göstcrmiııtir. 
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iZ ARi iZ 
Dilimizin zaferi: Günes - Dil teorisi 

1936 yılrnm kUltOr ve dit bakımından 
en ehemiyetli hadisesi hiç şUpheıiz tl
çüncil Dil Kunıltayının toplaıtması ol
muştur. 

24 ağustosda Dolmabahçe Sarayında, 
türk rejiminin, türk kültürUniln ku • 
rucusu ve cemiyetin koruyucuıu 

Ulu Önder AtatUrk'ün huıuriyle 

toplanan bu kurultayın büyilk bir 
hususiyeti de bir çok yabancı dil 
alimlerinin iştirakı ve 12 tilrk hatibinin 
ilmi tederlne mukabil 12 ecneht bil6i· 
ninin de Kurultay kUrsUsünde söz sôy
lemeleri suretiyle içtimaın Adeta mil • 
letleraraıa bir ehcmiyet almaııdır. 

Üçilncü 1'ürk Dil Kurultayının en 
büyük kıymeti, TUrk Dil Kurumunun 
çahtmalanna esas olan yeni ve ilmi bir 
bulu,un, (Gilne§ • Dil) teori inin izah 
ve mUnakafalarına geni9 yer vermeal 
olmu,tur. 

Kurultayın bu yılki programını bat· 
tan başa dolduran tezler, bu teorinin 
mahiyetini ve dünya dillerinin kuruluş
larını aydınlatmak üzere yarattığı yeni 
ve e siz metodu izah etmiştir. 

Bu yüksek teoriye dil kurumunu gö
türen arattırmalar ve teorinin dil ille· 
rimize vermesi lazım gelen yeni istika
metler hakkında burada bir ka~ s8z söy
lemek istiyoruz : 

Tiirk dil kurumu, bir yandan umumi 
filoloji ve Jcngilyi&tik bakımından l>Ü· 
tün dünya dilleri üzerinde yazılmı' il· 
mi eserleri, etimolojik luğatlan tetkik 
ediyor, bir yandan da türk dilinin en 
eski varlıklarını bulmak için türk leh
çelerini ve lıunlarda ki dil varlıklarını 
arattırıyordu. 

Bu araştırma ve tetkikler araamda, 
bugünkü Avrupa yüksek kültür dilleri· 
nin, franıızcanın, ingilizccnin, almnn
canm ve bu dillere kaynaklık ettiği id
dia olunan eski grekçe ve Hitincenin 
etimoloji lugntlarınd:ı bir çok kelinıe

lerin etimolojileri anlatılır ki adeta ac

ze, kifayetsizliğe düştüklerini görüyor• 
duk. Bütün bunlar zihinlerde bir takım 
sualler, şüpheler, tereddüdler uyandırı
yordu. Halbuki etimoloji lugatlarının 

karanlık, anlaşılmaz ve bilinmez diye 
işaret ederek gezdikleri sözlerin tilrk
çe ile pek kolay izah edilebilmesi 
J.abildi. lşte bu vaziyet dil alimlerimi
zi halli lazım büyük bir mesele kar~ısın· 
da bulundurdu. 

Türk dil kurumu, bir taraftan dünya 
dil bilgisinin bu kifayetsi:diği karfııın· 
da daha büyük araştırmalara ba9 vurur· 
ken, diğer taraftan da araftırmalarını 

kolBylaftıracak bir takım ilmi eser ve 
lugatlarm tercümesini yaptırdı. Bu e• 
serlerin baflıcaları (Pekanki) nln (ya-

' JNt dili 1ugatı), (Zolotrutaki) nin ve 
(Paasonen) nin (Çuvaf lugatları), (Ver· 
bitaki) nin (Altay-Aladağ lehçeler lu
gatr) dır. 

Bu eserlerde öyle kelimelere rastla
nıyordu ki bunlar evvelce lndo·Öropeen 
veya Hamito-Semantik dillerden sanılan 
}!:elimelerin daha eski bir ti.irk aslından 
geldiğini gösteriyordu Mesela : Yakut· 
çada (Sılıy) kelimesi ile franıızca gü
neş anlamına gelen (Soleil) aözU ara
sındaki benzerlik göz önünde def ilmi
dir P 

Türk dil kurumu, Amerikada Meksi· 
ka kıtasınm cenubunda yaşıyan maya
ların dilleri üzerinde de tetkikler yap
tı. Bu dilde yüzlerce tUrk kelimesi bu
lundu. Aynı zamanda Makedonyada 
Gevgilinin garbindc bir de (Maye dağı) 

"mevcuddu. Bu isimlerin birliği rastge
le olama.ıdı. 

Oene Amerikanın ilk avrupalı istila· 
sına ufradı&ı devirler de Peruda güne
şe tapan ve avrupalılara karşı gelerek 
bu uğurda can veren hükümdarın adt• 
nın Atahualpa olduğunu Avrupa tarih· 
lerl yazıyorlardı .. Avrupaca manası bi
linmeyen bu ismin türkçc ( Ataalp ) 

olduğunda !ilphc edilebilir mi ? 

Bazı tarihlerin bu kıtaya (Amerika) 
adının verilmesi (Amerigo Vespusi) nin 
hatırasını ebelidileştirmek isin olduğu
nu iddia etmelerine karşı gene Avrupa· 
nm maruf coğrafya ve tarih mütehassıs
ları (Nikaragua) yerlilerinin daha çok 
önceden Amerika adını kullandıkları • 
nı isbat ediyorlardı. Bütün bunlara ila· 
ve olarak yakut lugatında (Emerik) 
sözü hal5. ya~ıyan bir kelime olaıak 

, 
cöaterlliyordu. Bu hakikatler tiltklüğün, I 
türk kUltürlinün, türk dilinin blitUn yer 
yüzUne yayılmı§ izleri kar§ısında bulu· 
nulduğunu açıkça gösteriyordu. 

İ~le bu noktalardan hareket eden 
türk dilciliği, dilin ve dillerin orijini 
üzerine bugüne kadar yazılmı' eser -
!erin yapılmış tecrübelerin, ileri sü • 
rülmiif nazariyelerin verimlerini 
de göz önünde tutarak yani türk 
dil teorisini, ( Güneş • DH ) teorisini 
kurmağa muvaffak olmuştur. 

Yeni türk dil tezi, yer yüzünde kül
tür taşıyan bütün dillerde bu kiıltürü 
dünyaya yaymış olan, eski dedelerimiz 
türklerin dilini bulmaktadır. Bunun 
neticesi olarak, yalnız Ural • Altay dil 
familyasının içindeki diUer değil, İn
do • Öropccn ve Hamito • Semitik de· 
nilen dil grupları dahi ana türk dilinin 
birer le'hsesi hükmüne gesiyor. 

Türk dil kurumu, dil dünyasında bu 
yeni güneşin ilk ışıklariyle aydınlan· 
mak bahtiyarlığına ermiş olduğu için 
ne kadar övünse yeridir. Önümüzdeki 
yıllarda yapacağı çalışmalarla bu yük
sek ilim hakikatini bütün dünyaya, in· 
kar kabul etmez bir surette, ispat için 
bütün materyelleri toplamaktan geri 
durmayacağı füphesizdir. 

Bu yoldaki çalışmalar için, Kültür 
Bakanlığının yüce gayretiyle yeni bir 
eleman daha kurulmu~tur kl o da Anka
ra üniveraiteainin tarih, dil, coğrafya 
fakültesidir. Kurum fakültedeki yerli 
ve yabancı değerli türk dil verimlerin
den de faydalanacak ve önümüzdeki 
yıllar içinde daha sıkı ve daha geniş 
yolda ileri yürüyecektir. Öyle umarız
ki bir kaç yıl sonra, türk dil kurultayı 
arsıulusal bir dil kongresi halinde top· 
!anacak ve bütün dünya lengüistleri 
yeni türk dil teorisinin ortaya koydu· 
ğu yüksek hakikat önünde, türklilğUn, 
asri medeniyet seviyesinin fevkine doğ· 
ru, yükseldiğini tasdik edecektir. 

(Gii.1eş • Dil Teorisi), şimdiye ka· 
dar dilimize yabancı sanılan dillerdeki 
varlıkların türk kaynagmdan geldiği
ni ispat etmekle ameli sahadaki dil ça
lışmalarına da büytik bir genişlik ve 
kolaylık vermiştir. Halkın bildiği, ma
nasını anladığı kelimelerin yabancı dıl· 
den geliyor sanılarak feda edilmesi za
rureti bu teoriyle ortadan kalkmış bu

lunuyor. 

Burada önemle ileri sürülecek bir 

nokta da şudur : 
(Günet - Dil teorisi) ni, yalnız dili

mize lazım görünen ve karşılığı bulun· 
mıyan bir takım arapça, farliça, fransız· 
ca sözleri, muhafaza gayretiyle ileri sü
rlilmüş zannedenler, pek büyük bir gaf
let ve yanlışlık içine düşmüşlerdir. 

Türk dil devriminin amel! dileği, 
yazı dilimizle halkın konuşma dili ara•. 
sındaki uçurumu ortadan kaldırmak, 
böylece curnuriyet Tilflkiyesl de herke· 
sin kolaylıkla okuma yazma öğrenmesi· 
ne, okuduğunu anlamasına, düşUndilf Ü• 

nü ya.imasına meydan açmaktadır. Di· 
lln temizlenmesi yolundaki çalışmalar, 
ancak bu maksada göre ileri götUrillıne

lldir. 
Atatürk rejiminin kfiltiir eahasında· 

ki en büyük hedeflerinden bir de, Tür
kiye içinde okuma yazma bilmez bir 

tek yurddaş bırakmamaktır. 
Bu ereğe varmak için, ilk adım, 

okuma yazma vasıtasını kolay • 
laştınnaktı. Yeni tUrk alfabesinin 
kabulü, bu kolaylığı vermiştir. 
Eski arab alfabeıinin çapnqık ve 

karıtık yaıılıg ve okunuşundan doğan 
cüçlilğU yenen türk dil devrimi, ikin· 
ci adımını da, yazı diliyle konuşma di
li arasındaki ayrılığı azaltmak hedefine 
doğru atmuıtır. Bundan da maksat, 
ıerek yetişkin halkı okuturken, gerek 
okuma çağındaki yavrulara ders verir
ken, onların en kolay anlıyacakları bir 
dil kullannıak ve okuma yazma öğrenen
lerin kendilerine lazım olan her yazı
yı kolayca okuyup anlamalarına imkan 
vermektir. 

Maksat böylece tayin edildikten ıon
ra, buna göre tutulması gerekli yol keıı· 
diliğinden anlaşılır: Halk için yazılan, 
herkesin okuması ve bilmesi istenen ya
zılarda ve ders kitablarında konuşma 

diline elden gel-digi kadar yakın, her.Ke
sin kolay anlıyabileccği bir dil kullan· 

ı:nak, ve böyle bir dil yaratmak... işte 
dil devriminin pratik dileği budur. 
Güneş • Dil teorisi, bu dileğe ~u ko· 

laylığı vermiştir: Öz türkçe, yalnız bu
gün türkçeliği bilinen sözlere münna
sir kaldıkça halkın bilip kulalndığı ve 
manasını pek güzel anladığı bir takrm 
kelimeleri de yabancı dildendir diye 
atrnak yoluna gidiliyordu. Bunların türk 
kökünden değildi ve su katılmamı~ türk 
sözleri olduğu anlaşıldıktan sonra bu 
gibi kelimeleri dilden atmak ve yerine 
balkın manasını yeniden ögrenmek zo
runda kalacağı sözleri almak gibi bir 
güçlük ortadan kalkmıştır. 

Bunlardan başka olan ve bugün ya• 
hancı dilden sanılan sözlerin türk kö
künden geldiğinin isbatı, tc.urinin yal
nız ilmi ve nazari olar.t1ı:: dil dünayı>ına 
verdiği yeni bir ayomhktır. 

İtte Güneş • Dil teorisinin bu kra • 
mmdaki araştırmaların ve bu teorinin 
dilimize vereceği yeni ve geni~ istika· 
metin esasları bu değerli :,utuş ve tet
kiklerdir. 

CEP KlLAvrızu 

Türk dil kurumunun büyük emek 
ve geniş çalışmalarla meydana getire· 
rek bastırdığı oımanlıcadan türkçeye ve 
türkçeden osmanlıcaya cep kılavuı;ları• 
nın maksadı, behemahal herkesin bu kı· 
lavuzlarda gösterilen kar§ılıkları kul
lanması mecburiyetini koymak değildir. 
Esasen dil kurumu kılavuzları neşretti· 
ği .zaman bunu umumi bildiriklerile bir 
çok defalar itan etmi~tir. Kılavuzda 

87~2 söz karşılığı vardır. Bunların 4696 
sı ötedenberi bildiğimiz ve kullandığı • 
mız türkçe sözlerdir. 1735 i, gene bu bil
diğimiz sözlere türk eklerinin ilavesiyle 
meydana gelmiştir. 

LÜGAT VE TERİM ÇALIŞMALARI 

Türk dil kurumunun bütün kolları 
salışmalarını son bir sene içinde bilhas
sa Güneş-Dil teorisi üzerinde teksif et
mişlerdir. Bununla beraber, başlanmış 
olan öteki çalışmalar da durmamıştır. 

Bunların başlıcaları : 
Bütün türk lehselerinin büyük bir 

lugatını ve ayrıca Türkiye türkçesinin 
tam bir kamusunu hazırlamak ve okul
larda okutulan derslerde kullanrlan te
rimleri de tesbit etmektedir. 

'!'ürk lehçeler lugatı isin şimdiye ka
dar tercüme edilmi9 lehçe lugatlarına . 
Radlof'un meşhur dört cildlik türk leh
çeler lugatı ile başka gerekli ~örülen 

eserler de katılarak, hepsini birleştir· 
mek esası kabul edilmiştir. Bunlar bir 
araya gelince, dilimizin bütün zengin
likleri ortaya dökülmüş olacaktır. 

Türkiye türkçeainin büyük kamusu· 
nu huırlamak üzere de kütüphaneleri· 
mizde bulunan eski, yeni, yazma, basma 
kitabların geniş, ölsüde taranması işine 

girişilmiştir. 

Kurumun terim kolu da, munta· 
ıı:am toplantılarla bu mühim iş üzerin· 
de devamlı s&lışmaktadır. İlk önce ilk 
ve orta okullarda okunan ders ki tabla
rmdaki terimlerin türkse kar,ılıkla· 
rım tesbit işini yapmaktadır. Bu kol 
~imdiye kadar 6075 terimin karşılığını 
bulmuştur. 

Yeniden 125 kitab da ikinci seri ola
rak taranmaktadır. 

Bu buluşlar yeni dil teorisine göre 
bir kerre daha kontrol edildikten son• 
ra, ortaya konacak ve okullarmnzda 
derslerin çok kolaylı.kla anlatılmasına 

bu çalıpıarun verimi pek çok yarıya· 
caktır. 

Türk dil kurumu, bütün Türkiye i
çinde halk ağzından söz ve folklor der• 
lemesi işini de ileri götürmektedir. 
Şimdiye kad:ır kurumun eline gelen 150 
binden fazla derleme fişi, iki komisyon 
tarafından tetkik edilmektedir. Bunla
rı içinde toplayacak olan (derleme der
fisi) nin ilk kısmı baskıya verilmiştir. 
Bir yandan derleme ileri götUrillmek· 
te ve halk arasındaki masallar, bilmece· 
ler, mSniler, koşmalar, inanlar, destan· 
lar toplanmaktadır. 

Ulu Önderimiz Atatürk'ün yüksek 
himayesi altında dil i~lcrimizin her yılı 
daha büyük bir htzla ilerlemesi, türk 
kültürünün ı,imdiye kadar işlenmemiş 
geniş bir sahasını yeni ışıklarla aydm· 
!atıyor. 

Tarih Kurumunun son bir yılı 
Bundan 6 yıl önce Büyük Önder 

Atatürk'ün kurduğu Türk Tarih ku
rumu Ulu Kurucuıuunun yüksek hi
mayui altında türk tarihini aydınlat· 
mak yolundaki çalışmalarına devam et
mektedir. Kurumun 1935 • 1936 Cumu
riyet yılındaki mesaisi şöyle hulasa e
dilebilir: 

Türk Tarihinin ana hatları eseri: 
Türk Tarih Kurumu kurulduğu gün

denberi mesaisinin büyük bir kısmını 
"Türk Tadhinin Ana Hatları" adıyla 
çıkaracağı büyük türk tarihini hazırla· 

mağa hasrctmiftir. Bu büyük carin u,te 
birine yakın kısmı yazılmıştır. Yazılan 
kısmın müsveddeleri 5179 aayfa tut • 
maktadır. 

Kazılar: 
Alacahöyük hafriyatı: 

Türk Tarıh Kurumu nizamnamesi· 
nin 4 üncü maddesinin c fıkrasında zik
redilen ilm1 çalrJ111alarrndan birisi de 
meomlcket içinde ve dıgında hafriyat
lar yapmaktadır. Kurum 1935 yılı tem· 
ır.uzunda ilk defa olarak kendi unsur· 
Jarı ve kendi veaaitiyle Çorum vilaye
tinin Alacahöyük köyünde hafriyata 
başlamıştır. Büyük bir isabetle sesilen 
bu höyükte iki mevsimdir yapılan araş
tırmalar çok önemli neticeler vermiş
tir. Alaca - Höyük hafriyatında elde e
dilen neticeleri daha şimdiden dünya· 
nın en mühim hafriyatlariyle mukaye
se eden türk ve ecnebi alimleri bu haf
riyatın onlardan daha mühim ve eski 
Anadolu tarihine yeni bir istikamet 
verecek kadar ehemiyetli oldl;ğunu söy
lemektedirler. Kurum buradaki hafri
yatına önümüzdeki yıllarda da devam 
ederek höyüğü tamamen açacaktır. 

Trakya hafriyatı: 
Türk Tarih Kurumu Alaca - Hö

yük'te devam eden bu hafriyattan baş
ka 1 eylül 1936 dan itibaren Trakya'· 
da ikinci bir hafriyata lıaşlamıştır. Bi
rinci teşrinin ortalarına kadar devam e· 

den bu hafriyatta Alpullu ve Hasköy 
civarındaki Höyüklerden üçü açılmış 
ve Trakya kültürü isin sok önemli Se· 
ramik eşya meydana çıkarılmıştı~. 

Kongreler: 
Oslo kongresi: 

İkinci toplantısını 1936 ağustosu
nun batında Oslo'da yapan "Arsıulusal 
tarihten önce ve ön tarih bilgileri kong
resi,, ne memleketim.iz namına türk Ta
rih Kurumu i~t~rak etmiş ve Kurum'u 
bu kongrede üye!~rinden Ankara Ta • 
rih, Dil, Coğrafya fakültesi antropolo
ji Profesörü Dr. Şevket Aziz Kansu 
ile kültür bakanlığı Arkeolog'u Rem
zi Oill.% Arık temsil etmişlerdir. Kong· 
reye De. Şevket Aziz Kansu birisi Ala
caHöyük'te diğeri de Trurova civarında
ki Kumtepede sıkan iskeletlere dair iki 
tebliğ yapmqtır. Di~er murahhas Rem-

~ 

zi Oğuz Arık ise Alaca - Höyilk'te 
1935 hafriyat mevsiminde meydana çı
karılan kültür eşyası Uzerine bir teb
lif okumuşt•ır. Alaca - Höytik hafriya
tı ve alınan neticeler kongre adlarını 
o kadar alakadar etmiştir ki, celsenin 
bitmiş ve kongrelerde azalara ayrılma
sı mutat olan bir çeyrek ve nihayet 
yarım aaatlık za~nın geçmi' olmasına 
rağmen umumi israr ve arzu üzerine 
Remd Oğuz Arık .beyanatına devam 
etmi§ ve izahatı 2 saat sUmıüştür. Kon• 
feransın sonunda adlar murahhasları
mrzdan aynca izahat almışlar, ve TUrk 
Tarih Kurumunun dilnya ilmine yap• 
tığı hizmetten dolayı tebrik etmişler

dir. 

ikinci Türk Tarih Kurultayı 
Birincisi 1932 yılı temmuzunun ba

şında Ankara'da toplanan Türk Tarih 
Kurultayının ikincisi önümüzdeki 1937 
yılı yazında toplanacaktır. Kurultay ha
zırlıklarına iki aydanberi başlanmış

tır. Kurultay'da bir tez vermek istiyen 
üyeler tezlerinin mevzularını şimdiden 
Kurum'a bildirmektedirler. Bu kurul· 
tay'da Kurum'un !imdiye kadar yap· 
tığı mesai !nkl{ında izahat verilecek 
ve yeni çalı:;?malar, yeni etüdler birer 
tebliğ halin1e kurultay azalarına arzo
lunacal, tır. 

İbni Sina ihtifali: 
Ölümünün 900 iıncü yıldönümii ö-

nümUzdeki 1937 yılının haziran ayma 
tesadüf eden büylik türk alim ve filo
zofu 1bni Sini için türk Tarih Kuru· 
rnu büyük bir ihtifal bazırla.matkadır. 
Bu ihtifale bazı ecnebi alimleri de da. 
vet edilecektir. İhtifalde İbni Sinli'nın 
hayatı ve eserleri hakkında konferans
lar verilecek 'VC büyük alimin dünya İ• 
lim alemince henüz bilinmiyen bazı C• 

serleri ile küçük risaleleri ve biyog· 
rafisi bir kitab halinde neşredilecek, 

ayrıca İstanbul kütüphanelerindeki tb
ni Sina es~rlerinden mürekkeb bir ser· 
gi açılacaktır. Kurum bu itlerle uğ· 
raşmak üzere üyelerinden Sivas sayla
vı Prof. Şemseddin Günaltayın baf • 
kanlığında bir komite ıeçmiştir. Ko
mite bir buç:ık aydanberi çalışmalarına 
devam etmektedir. 

Neşriyat: 
Yeni türk arqtmnaları: 

Türk Tarih Kurumu 1935 - 1936 yı• 
lında neşriyata bilhassa büyük ebemi· 
yet vermittir. Türk Tarihinin Ana Hat
ları eserinin tamamen hazırlanması da
ha bir kaç yıl süreceği için Kurum ta
rihle uğraşanları, Tarih öğretmenlerini 
ve fakUltclerimiıdn tarih talebelerini ye
ni tarih araştırmalarından haberdar et
mek maksadiyle Ana Hatları eseri için 
yazılan müsveddelerden bir kül teşkil 
eden kısımları birer monografi halin
de neşretmeğe karar vermiştir. Ö· 
nümüzdeki yıl içinde bunlardan mü • 
him bir kısmı nt-şredilmili olacaktır. 

Türk tarihinin ana kaynaklan: 
Kurum tifrkse veya başka dillerde 

yazılmı~ olan Türk tarihinin ana kay· 
naklarını neıre:tmeğe de btiyük önem 
vermektedir. Bunlar iki kısma ayrılmak· 
tadır. Birincisi kendi kütüphanelerimiz
de olup ta şimdiye kadar neşredilme
miş olan eserleri aynen neşretmek; i
kincisi de ediı;yon kritik ~eklinde ba
sılmış veyahud tek nüshası olan eser
leri dilimize çevirtmek; Kurwn birinci 
kısma aid es~rlerden şimdiye kadar Pi· 
ri Reisin Amerika haritasiyle, Kitabı 

bahriyesini faksimile olarak ve çok ne· 
fiı bir surette kültür bakanlığının da 
yardımlariyle bastırmıştır. Önümüzde
ki yıl içinde de Reşidüddin'in Topka
pı sarayı kütphanesinde bulunan "Ca
miüttevarih"ınin çok nefis bir nüsha· 
aı ve "İıbni Bıbi''nin Selçuk tarihi fo
to!rafi usuliyle bastırılacaktır. Her i
ki eser matbaaya verilmi~ ve basılma 
hazırlıklarına b.ı,lanmıtırr. 

Sinan eaeri: 
Türk tar:!ı kurumt. büyilk tilrk mi

marı Koca Sinan'ın hayat ve eserleri
ne dair bir mono~rafi hazırlamaktadır. 
Bu ıncaaiye iki yıldanbcri devam edili· 
yor. Bu es~rde Sina'mn tcrcümei hali, 
yaptığı eserlerin tam bir listesi, eserle
rinden mülıimlerinin röleveleri ve mev
cudlarınm fotoğrafileri ile Sina'nın 

türk '9'C cihan mimarisindeki yUkısek 

mevkiine dair etüdlcr bulunacaktır. 

Eserin 1937 yılı yazına kadar ikmal e• 
dilmesine çalışılıyor. 

İkinci Viyana ıef eri: 
Türk .Tarih Kurumu üyelerind~ 

Viyana elsisi Cevat Üstün bu nam • 
la değerli bir eser yazmıştır. Kurum 
bu eseri de basılmak üzere matbaaya 
vennl~tir. 

Alaca • Höyük hafriyatı 
1935 raporu: 

Kurum'un Alaca • Höyük'te yaptr• 
ğı hafriyatın ı9.;5 yılına aid ilk m.ıvak· 
kat raporu yuılmıştır. Rapor iki bil· 
yük cild tutacı.ktır. Bu da matbaaya 
verilmiştir. 

Belleten: 
Kurum, üyelerinin tarihi etüdleri· 

le türk tarihit\e aid vesikaları yeni neş
riyata aid bibliografileri neşretmek ve 
üç ayda bir çıkmak üzere bir "Belle· 
ten" nefrine karar vermiş ve imtiyazı • 
nı almıştır. Be!leten'in ilk sayısı 1 i· 
kinci kanun 1937 de çıkacaktır. 

Kütüphane: 
Türk Tarih Kurumu Ankaradaki 

merkezinde 20 bin cilde yakm yalnız 
tarihe ve tarihle ilgili ilimlere aid e0 

serlerden müıek;,-f'lb zengin bir ibtısas 
kütüphanesi kurmuştur. 1935 - 1936 yılı 
içinde kütüphaneıe yeniden 3000 cild· 

den fazla lı.itab alınmıştır. 
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-c111n11rlvelln on vılıncla Lı liir 
Milli musiki ve temsil 

1 
r·:·YoKSEiEN··ı Yabancı memleketlerde gençlerimiz 

Millt musiki 
ve tiyatroyu yük· 
seltmek ve bu 
y o 1 d a serbest 
enstrüman, 

pn ve sahne sanatkarı yetiştirmek mak· 

aadiyle, Ankarada Müzik Öğretmen O

kulunda yarından itibaren bir konser • 

vıtuvar ile temsil ve opera okulu kuru-
1.acaktır. 

Müzik Öğretmen Okulunun şimdiye 

bdar yalnız orta okullar için musiki 

öğretmeni yetiştirmesi ve böylelikle ta

lim ve terbiyenin sırf öğretmenliğe in· 

hisar ettirilmesi, ~irçok müstesna sanat 

kabiliyetlerinin ihmalini ve dolayısiyle, 

serbest sanatkarın yetişmemesini mucip 

olduğundan, bu yolda bir miıessesenin 

a~ılması uygun görülmüştür. 

Müzik mütehassısı Profesör Paul 

Hindemith ve tiyatro mütehassısı Prof. 

Kart Ebert'in plan ve raporlarJna göre 

organize edilecek olan bu müessese ile, 

memleketimizde ilk milli müzik ve ti -

yatronun temeli atılmış olacaktır. 

Gerek Konservatuvar gerekse temsil 

Ye opera şubesinin tedris hey~ti, Avru

pada tahsil görmüş sanatkarlarımız ile 

Cumur Baykanhğı Flarmonik Orkest • 

ruı aaz grupları için Avrupadal\ anga-

Dil, Tarih ve Co~af. 
~ 

ya Fakültesinin 
ilk yılı 

Geçen ders yılı 936 ikinci kanunun 
İaokuzuncu perşembe günü Ankara Hal
ltevinde Atatürkün yüksek huzurunda 
yapılan büyük törende Kültür Bakanı 
Saffet Arıkan'ın nutkuyla, Profesör A

fetin ilk tarih dersiyle ilmt faaliyete 

baıtlayan Ankara Tarih, Dil, Coğrafya 

Pakültesi geçen ders yılını uzun ve 

muvaffakiyetli bir aömestir ile ikmal 
etmiştir. 

lnkılabımızın en bUyük eserlerin· 

"en biri olan bu irfan kaynağı, onu ku

ran büyük dehanın ışığı ve ateşi ile 

J\lzlcrce genci milli varlığımızın heye

pniyle yoğurmu~ gittikçe geniJliyen, 

!ittikçe açılıp yayılan ulusal ilmi faa

liyetimizin yarınki hamlecilerini hazır· 
bmağa başlamıştır. 

Geçen ders yılı eski zamanlar, yeni 

#e ıon zamanlar tarihi, Hint tarihi, tür· 

ltoloji, ıümeroloji ve akadistik, bitito· 

loji, ıami diller, genel filoloji, sinoloji, 

•indoloji, bungaroloji, coğrafya, arke· 

Dloji, antropoloji, İngiliz, alman, fran

IU lisan ve filolojileri, klasik diller, 

'1aıik filoloji kürsüleri açılmııtır. 
Bu kürsülerden 17 profeaör, 6 do

sent bilfiil tedrisat yapmış, s doçent, 

2 lektör ve 2 asistan kürsülere bağlı o

larak çalıtmışlardır. 

Fakültenin muhtelif şube ve zilin. 

relerine 783 talebe kaydedilmiştir. 

Talebenin, ders ve seminer mesa

ilerinde ve SÖine5tir sonunda yapılan 

yabancı dil yoklamalarında şayanı tak· 

di.r muvaffakiyetleri görülmÜ§tÜr. 

Türkolojide çalışan talebe, bu se

neki Dil kurultayına iştirak etmiş ve i

ki talebe Kurultay huzurunda tez yap
mışlardır. 

Muhtelif talebe grupları profesör

leriyle birlikte geçen yıl içinde Anka

ra ve civarında ve diğer vilayetlerde 

müteaddit tetkik gezintilerine çıkmış

lardır. 

Tatil aylarında profesörler Ana

doluda kendi sahalarında tetkik seya

hatleri yapmışlardır. Fakülte Osloda 

toplan n beynelmilel tarih kongresine 

iştirak etmiş ve antropoloji enstitüsü 
Anl ara iç inde ve civarında muhtelif il
mi tet kler ve k esifler yaptığı gibi 1s
veçte to. ,anan beynelmilel antropoloji 
kon r in~ iştirak etmiştir. 

je edilen yabancı mütehassıslardan mü

teşekkildir. 

Bu müessesenin umumi müzik orga· 
nizasyonunu Prof. Hindemith kontrol 

etmekte olup, temsil ve opera şubeleri 

ise Prof. Karl Ebert ve Prof. Pol Loh· 

man tarafından kontrol edileceklerdir. 

Gerek Konservatuvar ve gerekse tem

sil okulunun büti.ın şubeleri, niharet 5 

sene içinde milli müzik ve sahne için 

kabiliyetli artist ve sanatkarı yetiştir· 

miş olacaktır. 

Davamız: 

~KüLTüRVMüZ~ 
• • 
! Kültür hayatımız; bütün ! 
: tah•il •ahalarındaki inkişafı- : . . . .. .. .. . 
• nı, cumurıyetın on uçuncu yı- • 
: lında da örnek ve ileri hüviye. : 
: ti içinde devam ettirmiştir. : 
: Memlekette bir milli dava ha- : 
! lini alan okuma heyecanı kar- ! 
: şısında Maarif Vekaletinin : 
! şükrana değer çalışmasını bu : • ku • • sütunlarımızda o yunuz. • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

Her Kov e 

1416 sayılı ve ecnebi memleketlere 
gönderilecek talebe l\akkındaki kanuna 
göre 1935-1936 ders yılı başında yabancı 
memleketlere yeniden asağıda yazılı 

tahsil zümreleri için 14 talebe gönde • 
rilmiştir : 

Antropoloji 
Arkeoloji 
Coğrafya 

Eski Önasya Dilleri 
Arşiv ve Kitapsaraycılık 
Müzecilik 

2 
2 
2 
4 
2 

2 

14 

\~üfusumuzun en az yüzde onunu mecburı ilk~i çocuklar teşkil etmektedir. Bunlarrn sayısr 1 mil- ~ 
yon 700,000 i geçer. 1934-35 ders yılı istati!>tiklerine göre bunlarrn ancak 567,686 sı okula devam edebilmektedir. Bu he
saba göre bir milyon iki yüz binden fazla çocuk okula devam edemernktedir: 

Nüfusumuzun tahminen yüzde 75 i köyde oturmaktadır. Şehirlerimizdeki ilkokullarda 6851 öğretmen, 254,517 tale
be; köylerimizde de 6786 öğretmen, 313, 169 talebe okumaktadır. Bu hesaba göre köylerde okutulamıyan çocuklarrn mik· 
tarı bir milyona yaklaşmakta; şehirlerde de 170 bini geçmektedir. Görülüyor ki okutulamıyan çocuklar en çok köylerde 
toplanmaktadır. 

l§te kısaca izah edilen bu sebebler dolayrsiyle (köy okulu) mevzuu etrafrnda uzun, realı'teye müstenit, pedagojik 
mütearifelere uygun, ulusal kıymetleri yaratacak ve besliyecek mahiyette bir mesaiye lüLum hasrl olmutşur. 

Muhtelif bakanllklaun, yarr resmi teşekkül/erin, meslek adamlarrnın fikir ve mütalealan alrnarak bu işe devam 
edilerek köy ilkokulları için bir program taslağı hazırlanrıırştır. Bu programa göre kitablar yazdırılmıştır. Köye göre 

~ öğretmen yetiştirmek tecrübesine girişilmiştir. 
rvvvvv-.v-..~.A/'VVV'l.fV'./V'VV'V'l.l\A/V'.JVV'u"""/V'.JVV'u"""/V'.JVV'u"AA/IJVV'ul'V'.-"/'VVV..'V\-"/'~ 

Köy mektebine kitablar: 
Programa göre kitablar yazılırken 

şu esaslar göz önünde bulundurulmuş
tur: 

1. Kitablara; çocuğun bulunduğu 

muhitte tabiata, eşya ve insanlara ve 
bunlarla alakalı işlere aid bol resimler 
konarak öğretmenin vazifesi kolaylaş
tırılmıştır. 

2. Köy çocuğunun ifade şekli göz 
önünde ıbulundurulmuş, kitablarda da 
bunu inkişaf ve tekamül ettirmeğe ya
rıyacak, çocuğa yabancı gelmiyecek bir 
ifade tarzı kullanılmıştır. 

3. Hesab ve yurd bilgisi kitabların
da, çocuğa öğretilmesi lazım gelen nok· 
taları iyice belletmek maksadiyle tek· 
rarlara sıksık yer verilmittir. 

4. Çocukların bir mevzuu anlamak· 
sızın ezberlememeleri için hemen her 
mevzuun başına veya sonuna çocukla
rın kendi kendilerine yapacakları iş ve 
müşahede vazifeleri konulmuştur. 

S. Köy çocuklarının anlamakta sı

kıntı çektikleri tecrübelerle tesbit edi· 
len mevzular, hikaye şekline sokularak 
yazılmıştır. 

6. Çocukların kahramanlık, doğru
luk, iyilik, yardım, cesaret gibi itiyat· 
lan edinmelerini telkine yarıyacak mev· 
zular, onlara yakın muhitlerde cereyan 
eden vakalar şekline getirilerek yazıl· 

mıştır. 

7. Bu kitablar vasıtaaiyle çocuğun 
(annesi, babaaı, kardeşleri gibi) evinde 
bulunan, okula devam etmemiş olan ye
tişkinlere de yeni sosyal ve ulusal bil
gileri götürebilmesi düşünülerek bazı 
mevzuların yazıları ve resimleri buna 
göre hazırlanmıştır. 

8. Kitabların yazılarında ve resim
lerinde fırsat düştükçe eski rejimle cu· 
muriyet rejiminin mukayeseleri yapıl· 
mı' ve cumuriyetin getirdiği iyi ve gü
zel şeyler çocukların anlıyabilecekleri 

bir tarzda yazılmıştır. 

9. Kitablara konulan bütün yazılar 
ve resimler, köy çocuklarına, yetişkin 
köylülere, okunarak ve gösterilerek on
ların üzerlerinde bıraktıkları tesirler 
ölçülerek seçilmişlerdir 

10. Bu kitablar bastırılmazdan evel 
köy öğretmeni yetiştirilmek üzere Es
kişehir • Çifteler Çiftliğinde açılan 

kursta ders gösteren öğretmenlerin ve 
öğretmen namzetlerinin ve ders tatbi
katı için toplanan çocukların ellerine 
verilerek ayrıca tecrübe edilmislerdir. 

Cif tel erdeki ... köy 
öğretmenler kursu 

Köylerimizin karakterleri, öğret· 

men ihtiyaçları, köylere kısa bir zaman 
içinde bgretmen bulup göndermek za
rureti yukardaki satırlar okununca an· 
la ılmaktadır. Ögretınen okullarımızın 

talebe sayısı bu ihtiyacı karşılıyabile
cek bir şekilde artırılamaz; fevkalade 
bir takım tedbirlere başvurularak nisbi 
bir artış elde edilse bile bugünkü öğ
retmen okullarından çıkacaklar köyler· 
de, köylüye faydalı olarak kalamazlar, 
hususi idarelerin büdce durumları da 
öğretmen maaşları yekununun artma
sına hiç müsait bir halde değildir. Bu 
durum karşısında klasik tedbirlen bir 
tarafa bırakark yeni çareler aramak za
rureti vardır. Bu çarelerden biri şudur: 

Askerlik vazifesini muvaffakiyetle 
bitirerek her yıl köylerine dönen ve 
hayatlarının sonuna kadar köylerinde 
kalan okuma, yazma, ameli hesap bilen, 
yeni bir dünya görüşü ve te.akkisi c,lan 
binlerce köylü vatandaşlarımız vardır. 
Bunların en müstaitleri köy için öğret
men olarak forme edilecek olurlarsa 
köy hayatının ve kültürünün inkişaf et
tirilmesinde faal rol alabilirler. Bu ba
kundan köylerde yapılan tetkiklerin i
yi netice verdiği görülünce Tarım ba· 
kanlığı ile iş birliği yapılarak Eskişe

hir Çifteler çiftliğinde köy öğretmeni 
yetiştirmek üzere bir kurs açılmasına 
karar verildi. 

Ankara köylerinden yukarda tesbit 
edilen vasıfları taşıyan erler toplandı, 
temmuz ayının batlangıcında kursa 
gönderildiler. Bu kursa Tuncelinden 
de erler alındı. 

Kurstaki erler (8-10) ar kişilik 
gruplara ayrıldıalr. Her grupun başın· 
da öğretmen okulu mezunu köylerde • 
muvaffakiyetle öğretmenlik eden birer 
öğretmenle, birer ziraat okulu mezunu 
ziraat memuru vardır. Kursun tedrisa
tını iki ilk öğretim ispektcri idare eder. 

Kursun tedrisatı gayet ameli bir şe· 
kildedir. Gruplar her sabah kursun bü
yük otobüsü ile iş yerlerine dağıtılır
lar. 

Gruplar, ayrı ayrı ve ameli olarak 

çayır biçme, balye yapma, pulluk, at • 

cılık. koyunculuk dersi görürler. Bu 

1 
ameli dersleri makine başında nazari 

dersler de takip eder. Yurd ve yaşama 
bilgisi dersleri verilir. Köy ve çocuk 
tetkikleri yaptırılır. 

Bunldrdan başka erlere Ankara İn • 

şaat Usta Okulu ögretmen ve talebe • 

teri tarafından inşaat i~leri de ögretil· 
mektedir. Ögretmen namzedi erler bu 
maksalda üç tip okul binası inşa etmek· 
tedirler. 

1- Bir deıshaneli temelleri taş, du
varlan kerpiç, ü-.tü yerli kiremitle or . 
tulü, öğretmen evi bulunan bir köy o • 
kulu binası, 

2- İki dcrshanelı temelleri taş, du
varları tuğla, iıstü Eskişehir kiremidl 
ile örtülü ikinci bir bina, 

3- Üçüncü tip bina iki dershaneli • 
dir. Bodrum katında mutfak, çamaşır • 

hane, yemekhane vardır ve betondur. 

Zemin katta iki dersane vardır. Çatı 

arası katı yatakhanedir. Bu bina pan • 

siyonlu talebesi bulunacak bir bölge 

köy okulu tipidir. Öğretmen namzedi 

erler bu binaların her nevi inşaat işle· 

rinde grup grup çalı~tırılmaktadırlar. 

Kurs Çifteler Çiftligi sahası içinde 

Mahmudiye kamunu ilk okul binasında 

açılmıştır. 

Kursun bütün işlerini ve kendilerine 

aid her işi erler görmektedirler. 

Kursta dört aydanberi disiplinsizlik 

denilebilecek tek hadise olmamıştır. 

Haftanın iş günleri sa!hahın saat 

(6) smdan başlıyarak gece saat (22) ye 

kadar süren işle, tatil günleri de milli 

oyunlar ve şarkıları bol eğlentilerle 

geçirilmektedir. 

Tatbikat dersleri çok iyi 
netice verdi 

Öğretmen namzetleri birinci teşrin 
başlangıcından itibaren tatbikat ders • 
leri vermeğe başlamışlardır. tık tat • 
bikat derslerinde % 80 i muvaffak ol • 
muşlardır. 

Kursun birinci devre faaliyeti 2 nci 
teşrin ayının ortasında bitecektir. Öğ· 
retmen namzedleri stajiyer olarak gel· 
dikleri Ankara köylerine tayin edile • 
ceklerdir. Köyler bölgelere ayrılmış • 
tır. Her bölgede (8-10) köy vardır. Her 
bölgenin bir gezici Başöğretmeni ve zi
raat memuru olacaktır. Bunlar ögret • 
men namzetlerine tedrisinde müşküiat 
çekecekleri şeyleri ögreteceklerdir, 

Bunlardan başka kursu idare ederek, 
köy öğretmenlerini yetiştirmiş olan ilk 
öğretim ispekteri yüz öğretmenin faa • 
liyet sahası olan bu bölgenin bütün iş
lerini kontrol edecek ve düzenleye • 
cektir. 

Öğretmen namzedleri ilkbahar ziraat 
işleri başlayınca tekrar Eskişehirdeki 
Çiftliğe kursa gidecekler ve temmuza 
kadar kalacaklardır. Ondan sonra asil 
olarak vazıie alacaklar, köyde kültür 
ve tarım işlerile meşgul olacaklardır. 

Tarım Bakanlı~ı köy kalkınmasına aid 
her türliı işlerini bunlar vasıtasile yap
tıracaktır. 

Bunların diğer köylülere örnek ola
bilecek birer çiftçi olmalarını temine 
yarıyacak vesaiti kendilerine verecek

tir. 
Köy öğretmeni ve eğitmeni yetiştir

mek maksadile başlanılan bu tecrübe • 
den gün geçtikçe müsbet sonuçlar alın
dıgı için Bakanlık memlekette bu türlü 
faaliyetlere sahne olacak diğer istas • 
yonları hazırlayarak köyler için her 
yıl bu tipte birj:rce öğretmen yetiştir
me çarelerini aramaktadır. 

Bunlardan başka yabancı illerde ken· 
di hesaplarına okumakta olan talebe • 
lerden 4 tanesi kültür talebeliğine alın· 
mıştır. 

Bu ders yılında tahsillerini ikmal 
ederek dönen 21 gence mesleklerine 
göre Üniversitede, Ankara Tarih, Dil 
ve Coğrafya Fakültesinde, Orta ve Er
tik ve Teknik Öğretim Okullarmda va· 
zifeler verilmiştir. 

1935-1936 ders yılı sonunda yaban.::r 
illerde okumalarına devam eden kliltür 
talebesi sayısı 191 dir. Bunların tahsil 
zümreleri ihtiyaçlara göre muhteliftir. 

1416 sayılı kanunun hükümleri dahi· 
linde Adliye. Ziraat Bakanlıklarile Har
ta Genel Direktörlüğü hesaplarına da 
yeniden talebe gönderilmiş Ekonomi 
ve Bayındırlık Bakanlıkları talebesi 
arasına yabancı illerde kendi hesapları
na okumakta olanlardan muvaffakıyetli 
ve yardıma muhtaç olanlar alınmış -
lardır. 

Söz Derleme 
Talimatnamesinin 

tatbikatı 
Söz Derleme Talimatnamesinin 21/ 

11/1932 tarihli ve 13507 sayılı İc:ra Ve· 
killeri kararnamesi ile başlanmıştır. Bu 
talimatname söz derleme işini ulusal 
bir mesele olarak ele almış ve bütün 
Devlet mekanizmasının bu işe yardımcı 
olmasını temin etmiştir. 
Başta Türk öğretmenleri olmak üzere 

devlet memurları, ordu subayları, ad • 
liye, ziraat, tapu, orman, vergi meawr • 
lan, belediyeler, doktorlar. baytar1ar, 
halkevleri ve her yerdeki dil meraklı • 
ları elele vererek bu milli işi bafarma • 
ğa çalıştılar. Türk Dil Kurumu Genel 
Merkez Kurulu, bu derleme işinin nasıl 
yapılacağını göstermek üzere c Soz 
Derleme Kılavuzu • adlı bir risale çı • 
kardı. 

Yurdun her yerinden derlenerek 
ilçe ve il merkezlerinde süzülüp mü
kerrerleri ayrıldıktan sonra merkeze 
gönderilen bu fişler, eylül 1933 içinde 
osmanlıcadan türkçeye söz karşılıkları 
tarama dergisi için taranmak üzere İs· 
tanbula götürülmüş, üniversitenin bir 
salonunda toplanan lise ve ortaokul 
öğretmenleri eliyle taranarak osmanlı
cada kullanılan yabancı sözlere karşılık 
olabilecekleri ayrıca fişlere geçirildik· 
ten sonra gene Ankaraya geri getiril· 
miştir. 

Bundan sonra da yeniden, fakat 
tektük derleme fişi gelmiş ve 1934 yıh 
sonuna kadar kurum merkezinde topla· 
nan fişlerin sayısı 132703 ü bulmuştur. - ····-.. ·---
Devlet matbaasının 

bir yılı 
Geçen bir yıl içinde Devlet l:sasımevi 

316,750 liralık iş yapmıştır. Bir önceki 

yıla göre 13.000 liralık bir fazlalık var

dır. 

Devlet Basımevi yaptığı işleri, bil • 

hassa okul kitaplarını kabil olduğu ka

dar ucuza mal etmeyi başlıca prensip 

ittih.az etmiştir. Bu scbeble basılan ki • 

taplarda göze çarpacak surette ucuzluk 

ve nefaset mevcud bulunmaktadır. Bil· 

hassa tek kitap usulü tatbik edilen :ık, 

orta okul okuma kitapları ile alfabe ve 

tarih kitaplarında azami ucuzluk temın 

edilmiştir. 

Bu yıl içinde Devlet Basımevinin 
Kültür Bakanlı~ı!la, D~vlet kitap!arı 

Dönergesine, Matbuat, Posta Telgraf 

Telefon, İstatistik Umum Müdiırluk • 

terine, resmi, hususi müesseseterc ve 

eşhasa yaptıgı işler şunlardır -: 

30 nevi 1.189.525 adet kitap, 33 nevi 

107.805 adet mecmua ve broşür, 116.7i2 
adet ddter muhtelif eb'adcla ve hac~m-

de,236.235 adet Koçan, makbuz muhtelif 

eh'adda ve hacimde, 18.831.201 muhtclıf 
eb'aclda (föy). 
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DIS MüNASEBETLERiMiZ 
.# 

Cumuriyetin on üçüncü yıldöniimü; dı§ mÜ· 
·asebetlerimiz bakımından, yeni Türkiyenin 

cihanda ne büyük bir sulh ve sükun unsuru ol
duğunu ve kazaru/ığı mületlerara.sı umpatiyi 
anlatan hmluelerle dolu olarak geçmi.ftir. 
Bunların ba§ında "MontTö. yeni Boğazlar an· 
lCJ§ma.st,, gelir. 

Loz.an muahedesiyle askalik Jqı olarak 
habul edilen mıntakada hükümetimizin, türk 
)'Urdunun emniyeti ipn gerekli olan tedbirleri 1 
almak hakkını tasdik eden yeni anlcqma harb 
ve mlh zamanlannda Boğazlardan geçi§ ıek
lini; müli menlaatlerimiu en uygun bir ıekil-

de te•bit etmektedir. Yeni anlQfmanın müzakere ve kabulü .ıra
•ında dünya kamo)'Unun ve basınının hakkumzda gö•terdiği ala
ka ve •evgi 13 üncü cumuriyet yılının mutlu ve muud hmli•e•idir. 

Montrö anltı§l1UUl1!ın tasdikinden sonra hükümet; 1110 nu
maralı kanunun birinci madden mucibince Çanakkale ve Kara· 
deniz Boğazlannc iki memnu mıntaha ilan etmif ve bu memnu 
mıntaka hududlariyle Boğazlardan hava ve deniz yollariyle geçiş 
hususundaki kararnameyi maiyete koymu§tur. 

Yugoslavya, Yunanistan, Finlandiya, ispanya, lweç, Fran•a, 
Çekoslovakya, ltalya. Norveç, Holanda, Avusturya, Almanya, ln
giltae ve lrlanda hükümetleriyle ticaret, kliring, iadei mücrimin, 
ikamet, seyriselain anlaşmaları yapılmış veya müddetleri bitenler 
yenilenmiştir. Bütün bunlar Türkiyenin dürüst, sulhçu ve geniş 
bir iıbirliğini prensip olarak kabul eden dl§ ıiyasetinin yeni ve 
müsbet tezahürleridir. 

Eski eserler üzer inde çalışmalar 
lnkılabtan sonra cumuriyct rejimi 

ınüze ve eski eserler işlerini ehemiyete 
alarak müzeciliği bir Devlet iş1 haline 

koymuştur. 

Cumuriyetin ilk devirlerinde mtlze, 
asarıatika ve kiltüpbaneler i~ini idare 
için Hars Müdürlüğü tesis olunmuş, 

sonra bu te~killt genifletilerek A&arı 

atika ve MUzeler Miidürlüğü, KütUp -
haneler MUdUrlüğU unvani altmda mU.
takil iki mUdUrltik vücuda getirilmiştir. 

İhtiyacrn g<Ssterdiği lüzum üzerine 
İcra "'V ckillcri Heyetinin 28/6/33 tarih 
14644 srydı karariyle Abideleri Koru· 
ma Heyeti kurulmu~, 15/9/1936 tarih 
2/5326 sayılı karariyle de merkezi İs • 
tanbulda olmak üzere bir rölöve bürosu 
teşekkül etmi§tir. 

Bugün mevcud müzelerimiz 33 tane 
olup 12 taneı;i tam teşkilatlı ve eı>erleri 
tertib ve tanzim edilmiştir; diğerleri 

depo halindedir. Ayasofya Camii Muze 
haline kalbedllmi~tir. Bu müzeler ~un-

. tardır : 

!stanlıul Arkeoloji, Türk ve İslim 
eserleri, Topkapı Sarayı, Ayasofya, An
ıkara Etnoğrafya, Ankara Arkeoloji, İz

mir, Konya, Bursa, Atlana, Antalya. 
Bergama, Sıvae, Efes, Edirne, Kayseri, 
Afyon, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop, 
Diyarbekir, Van, Çanakkale, Denizli, 
İznik, lçct, hparta, Manisa, Erzincan, 
'Sor, Niğde, Kırfjehir MUzeled. 

Bu 33 müzedeki eserleri Silmer, AsOr 
Eti, Eti Astır tableti, Frikya, Ege (es
ki Girit-Mikcn), Lidya, Arkaik, Klasık, 

Elenistik, Romen, Bizans, Selçuk Os -
mantı muhtelif devirler eserleri, mes -
kilkat, etnoğrafik eşya, yazma, basma 

kitaplar teıki ~tmdrtedir. B'\fnlardan 
ilmi usullerle tanzim ve tertib edilen • 
lerin adedi 527785 dir. 

~füzelerin ilmi faaliyetini hulasa ı 
eden Türk Tarih Arkeoloğya ve Etnoğ-

rafya Dergisinin 3 üncüsü çıkmak üze

redir. Bu meyanda Ayzani, İznik, Niğ
de klavuzlariyle, Yalova Hafriyat Reh
beri, İzmit Rehberi çıkmış, Tumanbay 
Kitabesi adlı kitap çıkmak üzeredir. 
İstanbul Müzeleri, İzmir Asarıatika 

Muhipler Cemiyeti, sıra ile eserlerini 
neşretmektedirler. Bütün bu eserler 
alakalı makam, kütüphane ve Müzelere, 

yabancı ilim h.eyetlerine, Uimlerine da
ğıtılmış milhim alaka celbetmiştir. 

Turizm ehemiyet ve kıymetini artı -
racak, turistlerin ilim heyetlerinin yur
dumuzda kolayca gezmesini temin ede
cek ayrıca rehberler hazırlanmış, ve ha
zırlanacaktır. Bu çalıımalara turist ku

lüpleri de mesaileriyle iştirak etmek • 
tedir. 

İstanbul Muhafazai Abidat Encümeni 
ilmi bir surette tarihi eserlerin tescil • 
terini yapa~k fişlerini tanzim etmekte, 
Abideleri Koruma Heyetinin bir azası 
da bu tescil işlerinde çalışmaktadır. 

Beynelmilel ilmi muhitle temas ve teş
riki mesat günbegün ilerlemektedir. 

Eski eser kaçakçılığının önüne geç • 
mek, menkul eserlerin kırılıp tahrip 
edilmemesini temin ve tarihi binaların 
muhafazası için yurdun birçok yerlerin
de bekçiler konulmuştur. Bu arada : 

Lan1as ve Korikos, Cıncıklışehri, Bo
ğazköy, Alaca Hafriyat yeri. Nise, Af

rodisyas, Tekinköy-Maniaa, Priyen, Di
dim, Milet, Setratonis, Halkarnas, Larisa 
İzmir içi eski eserleri, Efcs, Bergama, 
Sart, Kiiltepe • Hafriyat yeri, Kayseri 
içi tarihi eserleri, Oglist Mabedi, Bitik 
nabiyeıi tarihi eserleri; Side, Sis ve 
İıı;os, Hiyarapoli~. Turova, Antiyuh, 
Ayzani, Cabcr Kalesi - Süleyman ~ah 
tarihi binası, Ksantus • Kınık, ve (.Pa
tara Ovakelemiş), Karatay Hanı, Ağzı

kara Han, Sultan Hanı, Göllüdağ, Van 

tarihi eserleri, Uzunburç tarihi cacrlcri, 
Ertuğrul 'J;iirbesi, Sultan Hanı, Nizip 
ve hııvalisi tarihi bin<\ları, Diyarbckır 

tarihi eserleri, Bursa Türbe- tarihi bi
naları, İstanbul Ti}rbe ve tarihr eserleri, 
Afyç>n tarih\ eşerleri, ı\{oJ1ya tarihi 
eserler· giqi tür~ ve tarihi bina ve ı;e
hirlerde bekçiler bulunmaktadır. 

Müzelerde bulunan maden, toprak 
eserlerin temizlenmesi için İstanbul 
?.füzelerinde ay~ıca för kimya labora -
tuvarı açılmıştır. 

Tekke ve türbelerin secldi üzerine 
İstanbul Evkaf Müdürlüğü ambarların
da toplanan e~yalar da, bir heyet mari
fetiyle tetkik ettirilerek müzelik olan
lar Ankara Etnografya Müzesine, Türk 
ve İıl!m Eserleri, Topkapı Sarayı Mü
zesine naklolunm~ ve teıhirlerine baş
lanmıştır. 

Eski türk sa nat eserlerinden 

ULUS 

G .. .. L 11mru v İnLlsarlar 
iNHiSARLARIN BiR YILI 

İnhisarlar i
daresinin bu son 
bir senelik zaman 
içindeki çalışma

sında, tütün iş-

lerinde yapıla.'l 

rslahat bilhassa 
dikkate çarpar. Bu ıslahat bir taraftan 
tütün mamfılatı kalitst>inin yükielme
tıini, diğer ~arftar. da rc.>ndmanın ras
yonel usullerle arttırılmasını istihdaf 
etmektedir. 

İdare, kalitenin islahma depolar
dan başlamak lüzumunu hissetmı' ve 
son ıene zarfında memleketin muhte
lif yarlerinde bol bava ve bol ışık alan 
asri tütün bakım evleri İnfa ettirmiı-
ti~ ( 

Bundan ba~ka Şcmsipaşada mev
cud tütün deposu civarında 2 1/2 mil
yon ila 3 milyon kilo tütün alabilecek 
geni~likte ve tam manasiyle aad bir 
bakım evi in~zsına başlamı_ştır. 

Burada 1000 kadın ve 300 erkek a
meleye mahsus sıhhi §artları haiz ye
mekhane, sıhhi mutbak, soyunma yerle
ri, lavabo, duş salonu, 50 çocuk için ço
cuk bakım evi, kum havuzunu havi ço
cuk oyun salonu, 14 yataklı bir hasta • 
hane, bir eczane yapılmıştır. Yakında 
İzmirde de bu tarzda bir bakım evi in· 
f33Ina ~lanacaktır .• 

Bu seneden itibaren tütünün ame
le tarafından yerde oturarak manipüle 
edilmesi uauHi terkedilmif, işiçlerin ü
zerinde tütün itlemeleri için hususi 
masalar ve i~iler için iskemleler yaptı
rılmr,tır. .Makinelerle yapılan tasfiye, 
tütünü, içim ve yanma bakımından e
saslı bir surette islah etmif, tütünün 
kalitesi yükselmjıtir. Harmanda yapı
lan mühim ıslahattan biri de harman 
reçetelerine tamamen sadık kalınması 
ve nevilerin içimlerinde istikrarı temin 
edecek tedbirltr alınmasıdır. 

Ankarda, iklim icabı olarak sigara
ların çaıbuk kuruyup tıertleştikleri ve 
bu yüzden İ!Jİmlerinin bozulduğu gö
rülmesi üzerine bu ağuetosta Ankara 
başmüdüdüğlı binasında asri terakkile

re uygun şe)':ilde "tütün klimatizasyon 
tesisatı" vüc ... ~a getirilerek sigarların 
içim tavında muhafaza edilmeleri esba
bı temin olunmuştl'r. 

Tuz sahasmda son sene zarfında 
gösterilen başlıca yenilik Çamaltı tuz
lasında, ötedenberi metruk bir halde 
bulunan değirmenin işlemcğe başlama
sıdır. Bu değirmc-n ince sofra tuzu ile 
mutbak tuzun~ ay-ı ayrı istihsal etmek
tedir. Bu tuzlar rutı b~tten katiycn mü
tee!!Sir olmıyacak ~ekilde elde edilmek
tedir. 

Gerek tiitün, gerek içki imaline' ya
rayan ya~ ve kuru üzüm, incir, clllason 
gibi ibtidaA mrddelc::-ııı n.übayaası hu
susunda doğrudan doğruya müs .. ahsil 
ile teması prensip ittihaz edinen idare, 
bu sayede piyasada oynadığı nazım ro
lüne bu sene dahi devam ederek müs· 
tahs.tin menfatmi azami surette koru
muş, tütün ekjcısine avans ve tohum 
dagıt:ıuştır. '.Ege ınınt Uasında miıstah
&il clir.de fazla mıkd"'tı da hurda incir 
bul u. 1ugunu go·cn ı•'are, köylüyü za
ra ·..l an korumal: ı!jiU pıyasaya giı erek 
fiat il n etnıi§. boylelikle hurda incir 
fiatın n 3-4 'ırnr\ ~tan 7-10 kttruşa kadar 
yük .. elmesini t~ınin ctınistir. 

İı:mirde kuru üzüm miıbayaatına za
manında başlayarak fıatların yüksel -
mcsine müessir olmu tur. Yaş üzüme 
gelince; bu se.ne baglar hastalıklı ol
duğu için idare bağtılarla temasını en 
ı:fak köylere: kadaı genişletmiş, evvelce 
olduğu gitı müstahsile kükürt, 'le göz 
t?fı tevzi 1.•1.miş aynca avanslar da ver· 
miştir. 

tzmirde ynpılan tecrUbclerden mUs
bet netice alınması üzerine geçen sene 
ve bu sene 1zmirin yaı üzümlerinden 
1.000.000 kilo kadar mübayatta bulunul
muş ve bunlarla şarap ve mistel yapıl

mı§tır. 

züm fiatı ve maliyet göz önünde tutula
rak hususi prablann perakende fiatla
rından müstehlik lehine olarak ten.zilit 
yaptlmııtır. 

Bu izahattan anlaşılacağı Uzere inhi
sarlar idadesi, iat:ihaal ve imal usullerin
de teknik islfilıat vücude getirmek raa• 
yonel çalııma tarzı tatbik etmek sure
tiyle maliyeti dii§ürüp hazineye azami 
gelir teminine çalışmakla beraber bir ta
raftan da memleketin iktisadiyatımn 

kendisinden beklediği hizmetleri yap
maktan geri durmamıştır. 

Müstehlik lıOTJısınJa inhisarlar 
Bütün bu ifler idareye mamfılitını da

ha ehven fiatla satıp arzetmek imkanını 
vermiştir. Bu cümleden olmak üzere, ge
çen sene bir mikdar tenzil edilen yüksek 
nevi sigara fiatları bu ıene paketlerin 
selofan kağıdına sarılmalarına rağmen 

bir kerre daha tenzil edilmiş, bu sigara
lardan bir kısmı herkesin harcı addotu
nabilecek fiatlarla satılmağa başlanmıı
tır. 

Bu sene ihracat meyanında misket 
şarabının piyasaya çıkarıldığı da unutul· 
mamak gerektir. İdare bir müddettenberi 
tzmirde yetişen nefis kokulu misket i.:
zümünden tatlı ve koulu bir şarap yap
mak için tetkiklerde bulunmatka idi. Bu 
proje bu sene içinde tabik mevkiine ko
nulmu~ ve !zmirin Bornova havalisinde 
yeti.§en kokulu misket Uzümlerinden ne
fis bir likör tarabı imal edilerek piyaea-

Kaçak~ılık 
Son cumuriyct yılında da kaçakçı

lığın meni için çıkan 1918 sayılı kanunun 
yurdumuzun t>konomik ve sosyal duru
mu üzerinde beklenen pek kıymetli ve 
tesirli neticelerini sevinçle görmekte
yiz. 

Kara sınırlarımızla deniz kıyıları-

Bir mrı'11faz:ı me!TJ••rıı, yeni 
üniformo..sıyle 

mrzda gümrük muhahza teskilatiyle 
hudud kıtalaunın ve iç viltiyetle.rdc za
bıta kuvvetlerimizin el birliği yaparak 
aldıkları sıkı tedbirler, amansız takib
ler ve ihtisas mahkemelerinin çabuk ve 

Gümrük teskilat 
~ 

kanununun tatbiki 
2826 sayıh 9/10/1935 tarihli GUmrü 

ve İnhisarlar Vekilliği tcşkilit ve va 
zifeleri hakkındaki yeni kanunun tat 
bikatına 16/10/1935 tarihinde başlan .. 
mıttır. Bu kanun, gümrll.k memurları .. 
nın maaı1armı büdcenin müsaadesi nis • 
betinde arttırmıt ve bu suretle daha zi,. 
yade terfihlerini temin eylemiş bulun • 
maktadır. 

Yeni teıkilitın tatbiki her aene 
tahaisat konularak üç senede bitecek .. 
tir. İlkönce iflerin ehemiyeti ve hayat 
bahahlığı itibara alın~ Ankara, Zon· 
guldak'da yeni tefkilat tatbik edilmiş, 
bu sene batından itibaren de 1atanbul'da 
tatbikine geçilmiştir. 

Yeni teşkilat kanununun tatbiki 1937 
senesinde tamamlanmış olacaktır. 

ya çıkanlmı~trr. Sofrada meyve ile bir
likte içilebilecek olan bu şarap daha ilk 
günlerden itibaren büyük bir rağbetle 
karşılaşmıştır. 

İnhisarlar Miaresi, türkün milli bir 
aporu olan nipncılığı te§Vik için Anka
rada açtığı atış poli&onwıa karşı göste· 

rilen rağbeti dikkata alrak bu poligonda 
büyük bir atlj ıuüsabakaiJ tertib etmiş 

müıoabaka şartlannı bastırdığı broıür

lerle memleketin her taraf mda ilan ede
rek halla bu yarışlara iştirake davet et
miştir. 

yokedili yo r 
tedit kararları ve halkımızın gün geç
tikçe ka~ kanununun maksadlarmı 

ve hükümlerini kavramıt olmalrı kaçak· 
çılığın tamamen yok edileceğine kati 
kanat vermektedir. Bu inancımızı kuv
vetlendiren sebebler ve deliller şunlar· 
dır: 

A) - Kaçakçılığın men, takib ve 
tahkikiyle mükellef olan idare Amirleri 
ile gümrük muhafza ve zabıta kuvvetle
rinin kaçak hiylelerine karşı nasıl dav• 
ranmanın muvaffakiyet vereceğine dair 
bilgilerinin gün geçtikçe artmış olma· 
sı ve bu yolda yorulmak usanmak bil· 
meyen mücad~le kuvvetlerine p.hid ol
mamız. 

B) - Sınırlarımızda ve kıyıları
mızda alınan kuvvetli tedbirler kaçak 
mallar iç vilayetlere sızdır.maması te • 
siriyle bu vilayetlerde açılmış olan ih
tisas mahkeınelerinin kapatılmış olma• 
sı. 

C) - Şimdiye kadar yapılan tecrü
tıelere göre 1918 sayılı kaçak kanunu
nun perakende kaçakçılığa ve kaçak 
hiylelerine yol açan bazı madelerinin 
değiştirilmesine; döviz ve uyuşturucu 
madde kaçak_iı!Jğmı önlemek için daha 
katı ve daha ~t:dit hükümlü kanun pro
jelerinin bu yıl Büyük Millet Meclisi· 
ne arzedilmek üzere hazırlanmakta ol· 
ması. 

D) - kaçakçılığa karşı açılan mü
cadelcnU\ bır tarftan idari ve iktisadi 
yollarda yapılacak tedbirlerle daha kuv
vetlendirilme .. i ve daha faydalı şekle 

sokulması isin önümüzdeki yıl içinde .. 
tatbik edilmek üzere hükümetimizce 
tetkikatta bulunulmakta olması. 

Geçen dört yıl içinde tutulan kaçalı; 
mallar 936 yılının sekiz ayındaki tutu· 
lanlara nisbet edilirse kaçakçılığın git· 
tikçe pelt aıalmakta olduğu ve müca· 
delemizin kaç:akçılar üzerinde yaptığı 
tesirleri pek açık olarak göstermektııo
dir. 

• 

Şarap imalitında da müstahsili hima
ye yolunda bir çok tedbirler alınmııtır. 
Memlekette hususi şarap imalatını iler
letmek maksadiyle yeni bir izahname 
neşredilmiş bu i'.zahnamede hususi amil
lere imalathanelerini fenni tartlara UY.· 
durmaları için mecburiyetler tahmil edil
miş iyi mahsul alınmasını temin edecek 
öğüdler verilmiştir. 

Müstehliki praba ısındırmak için ü- Gumrül Muhalııza U. Kuımndanlrğr de niz takib vasıta/arz modernleştirilmiştir 
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CEMüVE 
Son cumuriyet yılında 

Ulusal Ekonomi ve 
Artırma l(urumu 
Her yıl 12 birinci kanunda başlayan 

« Ttsarruf ve Yerli Mallar Haftası > 
300 ~ubeuin raporlarından anlaşıldığına 
göre her yıl bir evvelki yda göre daha 
canlı geçmektedir. Bunun da sebebi 7 
yıldanberi her yıl kutlanan haftamrzın 
bir anane halinde teessüs etmiş olma -
smda aramalıdır. 

29 İLKTESRL"! i936 PEnSE"IBE 
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Kızılayın son bir yılı 

GereJt şubeleri idare eden arkadaş • 
!arın gerekse mekteblerde öğretmenle -
rin; yedi yıldan beri kutlanan hafta 
etrafında edindikleri tecriıbeler onun 
her yıl daha manalı ve daha hareketli 
bir telkin bayramı halinde organize 
edilmesine imkan vermektedir. 

Maarif Cem.iyetinin soıı yılı 
Vatandaş yardıma muhtaç düştilğil 

günde unutmayan şefkatli Kızılay mil· 
essesesinin son cumuriyet yılı içinde 
yaptığı yardımlar bize övünülecek bir 
rakam veriyor : 

81.061 lira 44 kuruş. 

Yangından evi yanan. sel bastığı yer

de ,aokak ortasında kalan, hatıra gelme
yen ıebebler yüzünden yardıma muhtaç 
düşenler, karşılarında bu büyük 'hayır 

• kurumunun şefkatli elini buluyor ve 
ona tutunarak sefalete düpıekten kur
tuluyorlar. 

1936 yılı başından, cumuriyctin on 

dördüncü yılma bastığımız •u günlere 
kadar Kızılay'ın yaptığı yardımların 

kısa bir pJ.ançosunu vermekle, Uzerinde 
bütün yurddaşlarımızın düşünmesini ve 
göze görünmeyen fakat birgün bir ocağı 
mahvolmaktan kurtaran yardımlarını 

esirgamemeletini temine yardım ettiği
mize kaniiz. 

Bu yılın başında muhtelif mıntaka -

Jarımızda geçim müşkülatına uğrayan 

ve muavenete muhtaç vaziyete düşen • 

lere Kızılay tarafından 1000 ton buğday 

dağıtılmış ve buna 9032 lira masraf ya
pılmt§tır. 

Trakya'da yerleştiril en göçmenler 

için Çorlu 'da, Gelibolu' da ve Keşan'da 

açılan göçmen hastanelerine yapılan 

masrafın yeklınu da 11076 liradır. Trak· 

ya ve İzrnire gelen göçmenlere köyle • 

rine yerleşip işlerini düzene koyuncaya 

kadar perişan olmamaları için Kızılay 

tarafından bedava yemek dağıdılmış ve 
9337 lira masraf yapılmıştır, 

İtalya • Habeş çarpışmasında Kızılay 
habeş yaralıları için 100.000 tane pan • 

suman paketi yollamıştır. Bundan baş

ka Adisababa'da müşkil vaziyette kalan 

türklere de 1000 küsur lira gönderilmek 
suretile yardım edilmiştir. 

Yine bu bir yıl içinde şurada burada 

çıkan ya~ınlar İ!iin Kızrlay 10852 lira 

yardımda bulunmuştur. Bu arada Mu
durnu, Kızılova ve Danişmend köylerin· 

de çıkan yangın için 225, Sürmene, Ha

ruska ve Girenize köylerinde çıkan yan

gın için 406, Sındırgı, Döğüncüler kö· 

yündeki yangın için 1742, Sinob'da çı· 

kan yangında muavenete muhtaç düşen 

35 ev halkını sokak ortasında kalmak • 

tan kurtarmak icin 1000, Tosya Tehniş 

köyü için 803, Kızılcahamam Peçemc 

köyü için 230, İstanbul Kağıdhane köyü 

için 830, Ereğli Seçilli köyü yangını için 

2400, İstanbulda Kurtulu~'<la çıkan yan· 

gın için 431, Dursunbey, Kökdağ nahi

yesinde çıkan; 75 ayleyi evsiz, barksız 
bırakan yangın için 2250 ve Ilgaz'm 

Comar köyünde yangın yüzüİ1den sefa

lete dl.işen 22 ayleye 500 lira gönder • 
miştir. 

Bu yılın muhtelif zamanlarında Kars 

ve Igdır'da, Pasinlerin Berter koyi.ınde 
okatın Üınidseyit köyüne ve Hafik, 

Akpınar ve Karahöyük köylerinde sel 

asması yüzünden felakete uğrayan 
üzlerce aylenin yardımına koşulmuş 

unlara dağılmak üzere 1484 lira para 
ollanmr:;ıtır. 

Bu saydıklarımızdan baı;ıka sıtmalı • 
ra bedava kinin gönderme, vilayet • 

.rdeki dispanserlere yardım etme ve 

Üçüncü Umumi Müfettişlik vasıtasile 

Bayburd, Gümüşhane, Erzurum ve Er. 

zincanda yine sel yüzünden muavenete 

muhtaç düşenlere para ve erzak gön • 

derme gibi yardımların yekunu 5174 

lirayı geçmiştir. • 

Yardımlarıru rakam halinde takdim 

ettiğimiz şefkat yuvasının her yıl daha 

müsmir ve faydalı bir şekilde inkişaf 

eden faaliyeti ile afetler yüzünden ao

ncn ocaklarda yeniden duman tütmek

te ve mahvolm~tan kurtulan zavallıla
rın duaları Kınlay kurumunun mesai • 
sine memleketin teşekkürünü getirmek
tedir. 

Kültür Bakanlıgmın gösterdiği bü • 
yük alaka sayesinde hafta bilhassa okul 
gençliği ve muhiti arasında cemiyet 
gayelerinin yayılması kökleşmesi bıkı· 
romdan çok faydalı olmaktadır. 

Yedinci « Tasarruf ve yerli mallar 

haftası > münasebetile okullarda ve 

halk evlerinde verilecek müsamereler • 
de oynanmak üzere cemiyet gayeleri et· 
rafında üç yeni piyes hazırlatılmıştır. 

Yurdumuzu her bakımdan halka ta • 
nıtmak ve böylelikle yurd sevgisini ve 

.onun tabii güzelliklerine, servetlerine 
ve istuısal cinslerine karşı alakayı artı· 
tırmak maksadile bastırdığımız cııer • 

!erden ikincisi olan Marmara Günü in
tişar etmiştir. Bu eserin üçüncüsü olan 
« Orta Yayla » Günü de tabedilmekte
dir. 

Ankarada sergi evinde muhtelif ser
giler açılmıştır. 

Geçen yıl açılan sağlık sergisi 
halk sağlık servetmi koruması bakı -
mından çok faydalı olmuştur. Bundan 
başka bir fotograf sergisi ve birçok re
sim sergileri açılmıştır. 

Ekonomi Bakanlığı tarafrndan kut • 
ladığımız Cumuriyet ba} ramında bir 
elişleri sergisi ve kış için de bir kömür 
sergisi açılacaktır. 

Coculc Esirgeme Kurumunun Son Bir Yılı 
Çocuk Esirgeme Kurumunun son 

Cumuriyet yılı içindeki çalışması bu 
hayır kurumumuza karşı memlekette 
beslenen sempati sevginin ne kadar 
haklı ve yerinde olduğunu gösteren 
eserlerle dolu olarak geçmiştir. Kuru • 
mun şubelerinin sayısı 554 e çıkmıştır. 
156 merkez ve kolda 295.183 çocuğa 

yardım edilmiştir. 

Ana kucağı: 

Bu müesıeselere köylerde ana veba
basını süt çağında iken kaybetmiş, ken
disini koruyacak akrabası olmıyan ço

cuklarla, şehirlerde ana ve babadan 

mahrum kalmış yoksul süt çocukları 
alınmaktadır. Gayeleri bu gibi çocuk -
ları ölümden korumak, bakıma muhtaç 

çocukları süri.inmekten kurtarmak, bun
ları mekteb çağına kadar bakarak 7 ya
;;ından sonra yatı mekteplerine devret
mektir. 

Giindüz Bakım Evleri ( Kreşler ) : 

· Ankara, Bursa ve İzmir'deki dört 
gündüz bakım evleri geniş mikyasta 

çalışmaktadır. Ankara'daki kreşe gôs • 
terilen rağbet umulduğundan çok bü -
yüktür. 

Sanayii ilerliyen ülkelerde artık bir 
zaruret olan gündüz bakımevleri ülke
mizde de layık olduğu dikkatle göze 
alınmağa başlamıştır. 

Ayleler arasında fenni ve usul daire
sinde çocuk bakımına verilen ehemiyet 
iyi yetiştirilmiş çocuk bakıcılara ihti -

yaç göstermiştir. Anakucağı müessese -
sinde açılan Çocuk Bakıcı Mektebi 
beklenen neticeleri vermiştir, 
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Süt Damlaları : 

Fenni çocuk bakımının ve bakrmaız 
çocukların temelli bir yardımcısı olan 
Süt Damlaları tehlikeli vaziyetlere dü
şen süt çocuklarına pastörize süt temin 
etmektedir. Biri Genel Merkezde ol • 
mak üzere teşkilatca 10 süt damlası ça
l ışmaktadir. 

Yoksul Çıocuklarla talebeye yemek : 

Bu iki yıl mekteplerdeki yoksul la -
!ebeye tam gıda verme servisine eheın -
miyet veıılmiştir. Az yiyecek alan ço· 
cuklarla öksüz ve yoksul talebenin iyi 

beslenmesi meselesi birkaç yıldan beri 
ülkemizde sosyal bir mesele şeklini al
maga başfamrştır. Bu kısım çocuklara 

yardımın Çocuk Esirgeme gayeierile 
teşkilatının aua çizgilerinden biri ol -
duğuna kaniyiz. Bunun için kurumu -
muzun çalışma ve yardım proğramma 
konan bu işe teşkilatımız daha çok 
emek vermeğe ve bu çocuklarla daha 
yakından ilgılenm~ğe başlamıştır. Biz
de maddi yardmıa muhtaç çocukların 
büyuk kısmını süt cocuklariJe İlk mek
teplerdeki yiyecek~iz talebe te9kid et -
mektedir. 

Hem ulusal ve hem sosyal bir mesele 

olan bu sınıf çocukların korunması ku

rumumuzla birlikte öteki kardeş hayır 

kurumlarını da ilgilendirmiştir. Kuı·u
mumuzun merkez ve kolları yardım 

kuvvetlel'inin büyük kısmını bu çocuk
ları beslemek ve giydirmek işine tahsis 
etmiştir. 1934 ve 1935 yıllarında veri -
len yemek sayısı 90,025 öğiindür. Mua
yene ve tedavi edilenler 37,544, giydi -
rilenler de 14,271 dir. 
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Diş Muayene ve Tedavisi : 

Birkaç yıldanberi ehemiyetle göze -
tilen çocukların ve talebenin diş mua· 
yene ve tedavilerine bu iki yılda fazla 
ehemiyet verılmiştir. Yardımın faydası-

nı genişletmek için merkez ve kollan • 
mıza ögütler gönderilmiştir. Çocukla • 
rımız arasında çoğalan d~ş arızalarmm 

önünü almak için bu hayati: mesele ile 
devlet müesseselerinin de alakadar edıi
mesine çalışılmıştır. Bu iki yılda yal
nız Genel Merkezimizde 2G,OOO diş ınu
ayene ve tedavisi yapılmıştır. 

Çocuk Bahçeleri : 

Sıhi ve terbiyevi oyun yerlerinin şu· 

mullü faydalarile gerekliğini çoktan 

tanıyan kurumumuz ülkemizde bu· yerler 

için devamlı ve kuvvetli bir cereyan 

oyandırmıştir. Dört yıl içinde yalnıı: 

kurumumuz 26 çocuk bahçesi meydana 
getirmiştir. 

Propaganda : 

Halk1mız arasında çocuk bakımı ile 

çocuk koruma için yıllardan beri süren 

faal propaganda işi bu iki yılda da de

vam etmiştir. Çocuk mecmuası munta

zam neşredilmiştir, günlük gazetelerde 

çocuklarımız için hususi sayfalar neşri 

gibi cereyanlar meydana gelmiş, anne 

ve çocuklara aid türlü yazılar neşri sık

laşmış, çocuk edebiyatı genişlemiştir. 

( Annelere öğüt ) ler, Çocuk Bayramı 

Haftası törenleri ve neşriyatı, filimler 

radyo konferansları propagandanın de· 
ğerli elemanları olmaktadır. ..... 

l 
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'"' 1 Çocuk Esirgeme Kurumu teşkilat~ le memleketi, ıelkat a.ğlari~le çevir mi§tir. 

Cumhur Başkanı Atatürkün yüksek 
koruyuculuğu ve Başbakan İsmet İn -
önü'nün umumi reisliğinde olarak 1928 

yılında kurulan Türk Maarif Cemiyeti 
kültür sal:ı,asında şimdiye kadar birçok 
varlık gösterdiği gibi son bir yıl içinde 
de aşağıdaki işleri yapmıştır : 

Bursa kız lisesi: 

Bu yıl içinde Türk Maarif Cemiyeti 
Bursa'da satın almış olduğu Amerika 
Kız Kollejini genişleterek yeniden tam 
devreli Kız Lisesi dershanelerini içine 
alamk üzere bir bina yaptırmış ve ted
risata o bina içinde başlamıştır. Bir kl· 
sım fakir ve kimsesiz türk kızlarını da 
sinesinde barındıran ve okutan bu okul 
da 120 gündüz ve 115 yatı talebe vardır. 
Tedrisat ve bilhassa ulusal terbiye ci· 
hetinden çok inkişaf eden bu okula 
günden güne rağbet artmaktadır. Bu 
sebebledir ki Ankara, İstanbul, Gazian
tep, Balıkesir, Aydın, İzmit, Zongul • 
dak, Samsun gibi birçok şehirler<M:n ve 
yurdun en uzak kö~elerinden birçok 
kız çocukları bu mektebe gelmektedir. 

Ankara kolleji: 

Cemıyetın bu yılki çalışmaları ara • 

smda hi.iıkumet merkezimiz olan Anka

radaki mektebine olan rağbet karşısm

da kendisine aid olan okul binasımo. 

kafi gelmediğini göz önüne a'ıan Ce • 

miyct Sıhhiye Bakunlığı karşısında bi.r 

lise açmak mecburiyetinde kaldığı gibi 
Yenişehirde asri, büyük bir Kollej bi· 
nası yaptmnaga da başlamıştır. Çatı 

kısmına kadar yükselmiş olan bu bina• 
nm, olabildiği kadar az bir zaman için-

1dli bitirilmesine çalışılmaktad!l:', Bu 
mektebin ikmal ve küşaôı Ankaramızın 
okul ihtiyacını hafifletmeye yardıın 

eôeccktir. BugUn ilk, .orta ;vt; ~i.se kır

sımlarında 400 <len fazla talebe okutul
maktadır. 

lzmir talebe yurdu: 

İstanbulun muhtelif yüksek mektep· 
terinde okuyan fakir, kimsesiz fakat 
çalışkan türk yavrularına güzel barı .. 
nacak bir yer olmak üzere bir talel>e 
yurdu idare etmektedir. Bu yurda de ,. 
varn eden türk yavrularının adedi 20G 
zü bulmm;tur. Yurd binasının güzellıği 
ve iyi bakrmr oradaki talebenin çalış • 
ma zevk ve neşesini arttırmaktadır. 

lzmir talebe yurdu: 

Talebe yurdlarına çok ehemiyet ve • 
ren cemiyet bu ihtiyacı İ?.mirdc de gör• 
ınüş ve orada dahi iyi bir talebe yurdu 
idare etmekte bulunmuştur. Şimdiye 

kadar İzmirde yalnrz erkeklere mahsus 
bir talebe yurdu varken bu yıl kız ço • 
cuk!arı için de yeniden ikinci bir yurd 
açmağa başlamıştır. Bunun inkişafı için 
gereken her türlü çalışmayı millt brr 
vazife bilmektedir. Bu iki yurd, !'e• 

kek ve kız olarak 200 e yakın türk 
yavrusuna okuma ve çalışma imkanmı 
vermiş olacaktır. Memleketin her köşe~ 
sinde fakir ve kimsesiz taleb-.:ye yarc.ım 
edilrn iştir. 

Cemiyetin son beş yıl içinde yurdı.ın 
kültür işlerinde sarfetmiş olduğu para· 
nm kat'i hesaba göre bir milyon liraya 
yakın bulundugunu göz önüne getir • 
mek, bu cemiyetin yapmış olduğu ve 
yapabileceği işlerdeki başarısını göstero 
meye yeter bir delildir. 


