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Başvekilimiz güzel bir nutukla Cümhuriyet bayramınf açtı 
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Bayramımızı heyecanla kut) yoru-..ıl 

Ebedi Şef bir cümhııriyet bayramında 

18 inci 
Cümhuriyet yılı 
başlarken 

F alile Rıllıı ATAY 

Buwün Cümhuriyetin 1'1 inci yılını tamamlı)IO· 

rua. ilk um:ilemiz, onun büyük baninni •Ywı ve 
minnetle anmak ve ebedi llatırcuı önünde bir daha 
efilmelıtir. llıinci uaailemiz, Çan•aya')'a dönerek, 
deuletin oe halkın Büyült Remne ue Şeline milli 
llirfilı aladimiai tekrar etmektir. 

lnönii devrinin ilnnci yılına, milli ue beynelmi
lel, mııütana oasile oe menıliyet prtlan içinde 
,,.JtfGf170"U•· Y an61ft lrıaıllıfı vatan •lanna .,..._ 

Atatürk lnönü ile beraber 

Bugün büyük geçit 
resmi yapıhyor 

Cümhurreisimiz 
Mecliste tebrikleri 
kabul edeceklerdir 

ttiıt ,, .... • ~ 71JdOaUmO dOn Ankara ra~ 
9Ulld& tam aaat ıa te çalınan bir İatlkUU rnaJ'fından sonra. 
Bqvekll ve C. H. P. Genel Bqkan Vekili Dr. Refik Say
dam'ın bir nutku ile açılmııtır. Dlter aUtunlarımıza aynen 
koyduğumuz bu nutku Ankara'da Ulus meydanına ve hopar
lör bulunan diğer açık yerlere toplanan halkımız dikkat ve 
alflka ile dlnlemııtır. 

Ankara eaaaen birkaç gündenberl bayram gllnlerlne mah
eue bir canlılık lçlnde ldl. Geçit resmine ıotırflk edecek olan 
izcilerden bqka birçok vatandqlar da Ankara'ya akın et
tiklerinden tehir kalabalık bir manzara arzedlyordu. Bay. 
raklarla, dövtzlerle donanan Ankara, bayramını tellide ha.
zırlanıyordu. 

ateffen m .... n lıalacafını lıiç lıimN oatandGfUla 
temin edemez. Eğer bir tecavüze uğraraalı, bu laar-
6in de mcincm, yirmi sene sonra, tekrar iatiklôl mü
c:adelenne batlamaktır. Ôyle bir ııünde ismet lnö
nii'ne 11120 ceplaennin feulıini, İ)lmanını, itaat ue 
ee..,..tini ocitleJiyorua. Meclin, laülıümeti ue parti. 
ai ile, hüriyet, topralır oe ıerel bütünlüfünün tam 
w ltati müdolaaaına biai tlôoet ettiii oalıit, oaai· 
lui alır oltlufu kadar, lıuoeti büyült olacalrtır: 
milli lradret denen tülırenme.a lıraynafın madcli 
malneoi /aer liirlii imkanları onun elraluuladu. 
Bi. ate,. tapan yeni saman müpilılerintlen cl•fi· 
lis; lalıat laüriyet, toprak oe ..,..ı biitiinlüfiine lai-
7flllef men 6ir mU.a, lranrmuda 6ofmaiı oe laarp 
nlaenneminde ,,.Jtmafı tacilt ederU. 

Milli birliğimizin en büyük timsali Milli Şefimiz 

Öfleden evel aaat 11.45 te lzcfler Samanpazarında top.. 
lanmıılardır. Gençlik namına lıllllt Şefe ve cilmhurlyete ebe
di baglılık tezahüratı yapacak olan izcilerin caddelerden 
~mete bqlamaları ankaralıları harekete geçlrmete kAft 
ceJmlıtı. Bu auretle izcilerle birlikte yUrUyUı yapanların aa-

On •lrdind yılına erittiiimia 
eiiınAarİ)lef, yalna bir idare .;.,emi • .... -----------------------------------------------------------------

~:!. r,,ta"":i .. t.ia~;::~::: ~:ra BAŞVEKİLİMİZ DİYOR Kİ : il.ta/ya 'nın 
nillete inanmalı, onun laüriyeti için 
HlfClmalt oe ölmelı alalôltı ile, aynl-

:ı': ı!;!.!i,!.~~,.~=İ:~~= Kudreıı·nden emı·n tecavüzü Mm w inlıiflllı, inkılôplannauın, in-
WGıılCll'lnWS, rimlaariyetin oe rim- A. Ş. ESMER 
lmri,,.ı, lroyıtas oe fClrlas hôlrimi-
yet oe ütilrlcilimi.in, aar..ımas mü- Dün Atina'dan selen haberler, 
dal- irme oe ltaranmıaıa temina- iıtiklilini müdafaada tereddüdü olmıyan mücadelenin batlangıcmdanberi ve-
tr oltrndodır. Bu temel tQflarındon karla bitaraflıimı muhafaza eden 

A,...;.ine dolranalaa, bitin bina 11 1 1 Yuaaniatan komıumuza kartı hak-

:::-r:.,:.:;:. ü;;~,"~:,:: bir.... .., mı· eıı·n eri erı·yı·ı :.~~t!':.~eo~ri~ı:tbad~:...-:t 
Bir mücadele nealiyiz. Omrümiis 

"°*""""lrla 6 eç;yor. Geçmif sa- MalUındur ki ltalya geçen hazi· 
1 l randa harbe girerken, Muaolini, 

man arın ferel mirıuma ve we ecelı B ·,; b • k b• h Yunaniatan'a en kati teminat ver-
ııomanlann laürmetine lavılr olmafa ayramımızı uyü 1 r uzur . çalışıwwııa. Yalnıa ltendi tarihimi· mıtti. Fakat bu teminata rafmen (. • • • • d • d k d • talya komıumuza kartı tahrikita sın delil, ci.laan tarihinin flularanlı Ve emn 1yet iÇi n e 1 rQ e lyQrUZ baıladı. Yunaniatan bu tahrikita 
bir calmclo dofJulı: oe yal11a türlı k 
.,. dünya tarihinin laciolı flir Jev- arıı tarihte miali nadir sörülen bir 
,.;.,de delil, colrolyanın da nJiaik aofukkanlılrk ve vakarla mukabele 
bir nolrttumtlo --voraa. Bütün ebnittir. Nihayet evelki gün İtalyan· 

• ...,.. lar bir Göriçe hidiaeai icadettiler. 
rüsırarlarm aürclüfn Jalıralar aalail- Yunu komıumuz hidiaenin aab e-
lerimiae ~oll'Or: bütnn ltara bu· (Sonu z. iacı H7l•d•) 
1-ıtlardan aölıen aahtolıl• etralı· 
mıslla J;;,.11vnr Biivl• r.ir '"'""' 
fftPfr. ,,,,,~,,... ltnl.f'"lilt ollftlf'I •• ~.,: 
ırönii1J11ın, leJryili" aaltt: oe ohlôlı
tan. lt111armnanlrl> ııaalr iater. N-. tno. 
,.,,.ıımıa. ne r.air,.,,r-.ı. ne de oazil•
mia altıl. aini,. oe lıaralıter sn'1an. 
nı r~ürrnea. PCaf p Jaaata'an ile tler
'",. .. '"slan fa#iye •ti-. 6ir biil'ii" 
irtifa. laerlteat•n tem& 6ir ru1a.., aail 
'.lü uictlQ." ölüme lradar lıardeıçtt 
ltir :.._ .. .tnül iati.J,en 6ir maltadderal ;..,,. .. o.,, üst;inde;yia. 

1919 ihtilGlcileriy;11. Vatan ıı• ı..-; 
rht•' icirı, r.u'?Ü" .,alta'- ~aruı. ~.&.,. 
eebrolartarMlı. Kuuayi-mil'iyecrler 
dntanına wıpta ettirecelı bir a
,.;ml• tlö~,.ce,;ia. B;.a ur,..,.cla iti, 
J.;:.,. letlaJıô,lı/ı haddi •c:ınımayız. 
TiirA tarilainin 6ıiiıün ıanlGr!fta oe 
hir' lrıllftflm bütün f'-Y'ellerine Y• 

Baıvelıilimiz radyodaln h;tabeaini yapaken 

Cümhuriyet Bayramının açı lıt tö-1 ki nutku aöylemittir: 
reni mUnasehetiyle Batvekil Dr. ı Aziz yurttaılarım, 
Refik Saydam dün radyoda qapda- (Son z. iot:ı aqillda) 

• sa sassaJ&cs 
BUGON: 

DIS HABERLER 

Yuqan1sla11' a yapdan 

İtalyan f ecavü1ii 

• 

Hifler • M•ısolini mürakatı 

•nrü 11yf amızdad1r 
7 ROL7 PC RtM1LJTLlC SL7 Zlll 

yıaı binleri qıyordu. (Sonu 2. ıncı sa7l•d•) 

1 Huzur ve emniyetimizin 
en büyük teminatı 

ORDUMUZ 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tarihi ve ırki kahramanllğı müsellemdir 

Milli Müdafaa Vekilimizin 17 inci cümhuriyet 

yıldönümü münasebetiyle gazetemize beyanatl 
Vatan bu.sur ve emniyetinin en büyük teminatı olan o,rdumuz ve milll 

müdafaa huırhldarıpıız hakkında, Milli Müdafaa Vekilimiz B Saffet Arı • 
kan, Ciimhuriyetin 17 inci ytldönümü münaaebetiyle kendisine müracaat e
den bir muharririmize şu sözleri söylemiştir : 

"Bilindifi üzere ordumuz 1terek 
ailih ve teçhizat baknnmdan ırerek· 
ae talim ve terhive yönünden teki • 
müle doğru hızla ilerlemektedir. 
Son aylar zarfında yedek a11bayla . 
nn ve erlerin talim Ye terbiye icin 
ailah altma çaJ,-nlmr, olma1an; bu 
tekamülde mühim bir amil olmua • 
hl1'. Tarihi ve ırki kahramanlsöı mÜ· 

aellem olan ordumuz; vatan hudnt
larmr, milli teref ve haklan müda
faa mecburiyetinde kalrraa buttiin . 
kü rikaek kumanda heyeti ile fe . 
dakir aubaylariyle •• dilaver erle . 
riyle bu •aaifeyiı seçmitteki miaal
lerden daha parlak bir nrette ba • 
fal'ID&k kudretinde oldufuna vatan
dq)anm ...W. olabilirler.,. 

Milli Mütlalaa V ekilimia 
Salleı Arılıan 
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17 y ıl~ı 11 Cümhuriyet11 
AYNI ZAMANDA 

( GüNüN GöLGEsi ) 18 nci Cumhuriyet Bugün İpodromda büyük 
'--B-iz-su-sa-lım-,- yılı ba5larken QeÇİtreSmİ yapl OCOk 

17 yılhk "İstiklôl11 dir eserler konUŞSUnlar 1 (Başı J inci sayfada) (Başı 1. inci sayfada) 

Cümhuriyet, şuur ve idrakimizin 1 m_~n ederek, omuz; omuza, gönül gÖ· Aynı saatte, gençlik namına seçilen 40 

tıralarını anmak için bulundukları yerler
de bir dakika ihtiram tevakkufu yapacak
lardır. 

Kırallık ile idare edilen memle· 
ketlerde kıralcı, cümhuriyet ile ida· 
re olunanlarda da cümhuriyetçi a· 
kide ve terbiyeye daima itina oluna· 
gelmiştir. Bu, cemiyetlerin tabii bir 
temayülü, inkişaf ettirip çok diri 
kılmak istedikleri insiyaki bir has
aalarıdır. 

Son harpsonrası devrinde ise, bu· 
na, totaliter rejimlerin kendilerine 
göre tasarladıkları "ilmihal" leri 
ilave olunmuştur. 

Türkiye'nin genç cümhuriyetine 
bağlılığı ve her yeni yıl tamamlan· 
dıkça bundan duyduğu bahtiyarlık 
hislerini cümhuriyetin yıldönümÜn· 
de ızhar etmesi, bundandır. 

Şu var ki, bizim "cümhuriyet" İ· 
miz, aadece bir politik rejimin adı 
ve remzi değildir. Çünkü cümhuri
yet rejiminin Türkiye'de ilanı, alel· 
ide bir rejim değişmesinin asla em· 
redemiyeceği kadar derin ve mÜ· 
rekkep aebepler peşinde cereyan 
etmiştir. 

Cümhuriyet, alelade bir rejim 
değişikliğine karşılık sayıldığı za· 
man, bir memlekette bir hanednnın 
ve o hanedan etrafındaki bütün iy
man ve terbiye müesseselerinin hiç 
bir kıymet ifade eylememeğe bnşla
mıe olması, kafidir. 

Bizim "cümhuriyet" ımız, gerçi 
böyle bir vasfa da maliktir. Yani, 
cümhuriyet bizde ilan olunduğu sı·· 
rada, osmanlı hanedanının ne mad
di ne de mağnevi hiç bir hikmeti
vücudu kalmamıştı. Ve o hazin aile, 
bütün manasiylc, tam bir iflas ha· 
linde idi. 

Fakat, işin bu tarafı, bizim "cÜm· 
huriyet" imizin, en ehemiyetsiz ma
nasını taşımaktadır. Zira, bir kere 
bir hanedanın ve w,.;r hanedan terbi
ye ve zihniyetinin sarsılması bakı· 
mından dahi, cümhuriyetin bizde 
ilan olunması, başka yerlerde oldu
ğu gibi cereyan etmemiştir. Yani, 
dahili aebeplerin teraküm ve teka· 
aüfü yüzünden, dahili bir inkılap 
hareketiyle, dahili bir eski nizam 
tasfiye edilerek dahili bir yeni nİ· 
zam yaratılmamıştır. 

Bizde, osmanlı hanedanının he· 
aapları, tarihin eliyle, imparatorluk 
ile birlikte tasfiye edilmiş ve Ana· 
dolu'da "cümhuriyet", keza tarihin 
eliyle, yepyeni ve bambaşka bir si· 
yasi teşekkülün belkemiği olarak 
yaratılmııtır. O kadar ki, İstanbul 
hükümeti bir hanedan ve İmpara· 
torluğun ortadan kalkması ölçüsü
ne kadar küçülüp gözden nihan ol· 
dukça, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi hükümeti, bir yeni milli devletin 
doğması ölçüsüne kadar büyüyerek, 
sonunda, "cümhuriyet" hakikatte 
en tam tecelli ve ifadesini bulmuı· 
tur. 

Bu yıkılı§ ile yeniden kuruluş ve 
bu kaybolma ile yeniden doğma a
rasında ise, millet, yalnız hanedana 
karıı değil bir yığın harici düşmana 
karıı da kıyam ve isyan halindedir. 
Ve bu eısiz ihtilal hareketinin bari· 
kadları, şehir sokakları ölçüaünde 
ve bir §ehirde değil, cepheler ölçü· 
aünde ve doğması mukadder yeni 
yurdun yeni sınırları boyuncadır. 

Cumhuriyet piyangosu 
bugün ~ekiliyor 

Ve, "milli misak", türk cümhuriye
tinin taze ruhu gibidir. 

Bu itibarla, bizim "cümhuriyet"i· 
mizin galip ve kendine mahııus vas· 
fı bütün bir kurtuluş ve istiklal ha
r~kctinin şahsiyetini ve cihan üze· 
rindcki inkılapçı mizacını tayin et
mesidir. 

Bugün on yedi yaşını bitiren 
"cümhuriyet" imiz, on yedi yaşını 
dolduran genç, zinde, medeni ve 
haysiyetli varlığımızdır. Bir varlık 
ki, başlangıcı, gayesi, ahlakı ve bü
tün hesapları, ISTJKLAL'dir. 

Bundan dolayı, Tiirkiye'de "cÜm· 
huriyet günü", aynı 7.amanda "istik· 
ini günü" dür. CünJ,ü "cümhuriyet" 
bize, "istiklal harbi" nin merhale· 
!erinden biri olarak p.:elmiştir. "Is. 
tikini harbi" nin kendisi ise, türk 
milletinin içeriye ve dı~arıya ve ge· 
riye ve ileriye doğru "kurtuluş" u
nun bir merhalesidir. 

"Türk inkılabı" nın eğer bir ma· 
na ve hizmeti varsa, bunlar, "türk 
milli kurtuluşu" nun her zaman em
rinde bulunmak gerektir. Bize, bu
günkü cihan durumunu, bu kadar 
sakin ve emin karşılamak kudretini 
veren, "cümhuriyet" derken "istik
lal" imizi; "istiklal" derken "milli 
kurtuluı" um uzu; ve "milli kurtu· 
luş" derken de "inkdab" ımızı ta· 
savvur edebilmemizdir. Bu yüzden, 
Atatürk'ün ve onun emriyle cephe· 
!erde yahut iş basında ölenlerin ese· 
ri, bu topraklar Üzerinde bir abide
nin hem ihti,amı hem - ki, bu da· 
ha mühimdir - uzvi ve inşai man· 
tığı ile yükselmektedir. 

Ve bunun yaşıyan delilleri var
dır: 

Bunların başında, bu eseri yara
tanlardan ve tamamlamağa çalışan· 
lardan biri olan İnönü'nün, kuman
da mcvkiinde bulunması gelmekte· 
dir. Bu, eserin tamamlanmasında, 
ilk yaratıcı ananenin, inkıtasız de· 
varı e!tiaine delalet eder. 

malı olmuştur. Onu biz, parlak düğ- ı nule, kafa kafaya. ve ca? can~, her kişilik bir izci grupu başlarında Ankara 
meli bir bayram elbisesi gibi sonra· zamandan faz;la bı~leş~lım. Hu_r ya- maarif müdürü B. Rahmi Vidinel ve oy
dan sırtımıza geçirmi§ değiliz. Bu ıamak ~akkını, hıç kı'?.se .. bızden mak beyleri olduğu halde Etnogro.!ya mil· 
rejimin prensipleri "küfür" sayıldı- fazla dava edemez. Çunku onun 

1 
zesine giderek Atatürk'ün muvakkat kab· 

ğı devirlerde de, hak ve hüriyet ka_n pa.~asın.ı ~erkesten fazla bu rini ziyaret etmiş ve Ebedi Şef'in mane-
aşıklarının sıcak göğsünde yaşıyor- mıllet odemıftır. . . vi huzurunda hürmetle eğilmiştir. 

Bir dakikanın hitamında fabrikalar, lo
komotifler, otomobiller düdüklerini, kor • 
nelerini öttürerek bu tarihi anı seliimlıya-
caklardır. 

7 - Fener alaylan saat 20.35 de bu • 
lundukları yerlerden harekete geçecekler 
ve şehi r dahilinde dolaşacaklardır. 

du. 1923 te, meclis kürsüsünde bu- Ha~h olanl~rın .. ıtım':~'• k_arar V~· 
nun adı konmuştur. ren~crın neşesı, oln;egı bılenlerın Gençlik alayının hareketi 

Cümhuriyet asıl bir mayadır ve yenılme:z; gurur.~ ,ı~e bayr?~'~~zı 
biz kendimizi, bu mayanın hamuruy· kutlayını:z;. ~w?t~rk.~~- kabrı onun
la yuğrulduktan sonra bulmuşuz- de ona verdıgınız_ .sozu.. ~atırla_d_ık_· 
dur. Bugünkü milli birliğimizin sır- tan .sonra, devletın !!!1':.u~ Re~sın~, 
rı, milyonları biribirine kenetliyen başınız; yukarda, gogsunur. ılerr, 
cümhuriyet harcının içindedir. Biz, ma~şlar'a, şarkılarla, peymanlarla 
bütün yaptıklarımızı gönülleri bir- selam/ayınız. 

Gençlik alayı sant 12 de Samanpaza
rından hareket etmiştir. Temiz kıyafetle
riyle bayraklarını taldp eden, mızıkanın 
mevzun (lhengine ayak uyduran yarının 
erler i. kız ve erkek lzcllerımiz. halk tara
fından coşkunca alkışlanmışlar ve Çocuk-

8 - Gece tezahüratının devnmı esna • 
sında belediye ve sair alakadar müess~o
ler tarafından muhtelif yerlerden ıenlik 

fişekleri atılacaktır. 

9 - Halk kürsüleri merasim geçidi sa.
atleri müstesna saat 10 dan 17 ye kadar 
faaliyette bulunacaklardır. 

tikte harekete getiren bu bağa borç· 
luyuz. 

Bll'•Ün memleketin kim bilir kaç 
yerinde kurdelalar kesilecek, açış 
ve kuruluş resimleri yapılacaktır. 
Çünkü son cümhuriyet yılı da, mem· 
leket kalkınmasında büyiik eserler
le dolu geçmiştir. Gözlerimiz yurda 

Falih Rılkı ATAY 

İtalya'nın 

snrayı ve Ana!artnlar caddesinden geç. 
tikten sonra Ulus meydanına gelerek O.bide 
etrnfınd::ı yerlerini almışlardır. 

İzcller sant 13 te ihtiram vaziyeti ala-
• rak Ankara radyosu vasıtaslyle neşredilen 

İatlklAI mıır§ını hep beraber söylcmloler -
dlr. Bunu takip eden Başvek!llmlzin nıı

tuklarından sonra, Zafer llbldesine çelenk 

Baıvekilimiz 

güzel bir nutukla 
dönüktür; halkı refaha kavuştura. teca vu·. zu·. 
cak, boşlukları dolduracak çareler 

konınu~tur. 

Diğer tezahürat bayramı a~ll ·Üzerinde çalışıyoruz. "Hakkından 
ve kendisinden emin insanların" gÖ· 
nül huzuru içindeviz. Başka derdi· 
miz, gailemiz yoktur. 

Bugünkü Ulus, iki cümhuriyet 
bayramı arasındaki eserlerin tafsi· 
latı ve resimleriyle süslüdür. 

Biz susalım, iş'ler ve eserler ko • 
nuşsunlar ... 

Bayramınız şen olsun! 

(Başı 1 incı sayfada) Zafer O.bldeslne çelenk konulduktan 
(Başı 1 inci sayfada) sonra. bir kız ve bir erkek izci, genç ar· 

sası olma.dığını reddine ir:ı.'tan olmı· kad!l41larının hlııslyatıarınıı tercüman olan 
yan delillerle İspat etti. Fakat hiı· güzel hitabelerde bulunmuşlar ve Ulus On yedinci cümhuriyet bayramı-
disenin icadmdaki maksadın anla - meydanını dolduran binlerce halk tarafın· mızı kutlama törenini açıyorum. 
şılması icin vakit gcçr:ıedi. lto.lya' • dan alkışlanmıelardır. Dünyanın karanlık, karışık hali 
nın Atina elrisi, re'""' varısındı:n üç Zafer tıbldesı etrafında bu tezahürat karşısında, milli birliğin güvenli ve 
saat sonra n .. ~··c'ti' "e•Rksas'ı gô- yapılırken bir izci müfrezesi de Orduevi hür havası içinde yaşıyan Türk mil
rerek, kendi~=~"' i" !' sa"'t mühletli önl\ndeki heykele ve Emniyet Abidesine Jetine büyük bayram kutlu olsun. 
bir nota tevdi ctrri,tir. ~u nota ile çelenkler koymuşlardır. Bu mesut anda, cümhuriyetimi-

Kemal Zeki GENCOSMAN ltnlya Yunanistan'dan hic bir dev· 
Jetin k'\bul edemiyrcerri bir takım Geceki donanma zin banisi, milletimizin kurtarıcısı 

Krulay ma ~e f abrikasmda 

kurulu~unun be~inci 

ytldönümü dün 

tezahüratla kullandı 
Kızılay maske !abrikasındıı diln mües-

sesenln kunılıışunun beşinci yıldönilmii 

canlı tezahüratla teslt edilmiştir. Bu mak-

fuzuli t<>ı'enlerde buh-...,makta idi. Atatürk'ün manevi huzurunda, türk 
Bu t~ •, .. ,,.. .. in ne der,.-:e afrır o'duğu- Gece resmi ve hususi bütün binalar milleti adına, minnet ve tazimle e• 
nu teb rüz etti,-me;:-..· lüzumsuz gÖ· ııııklandırılmıııtı. Ank~ra pırıl pırıl yanı· ğiliyorum. 
rürü7.. Yalnız 1-itaraflığ:na deiiil, İs· yordu. Sokaklar gUndlızkU kadar kalaba· Ve gene, türk milleti adına, emrin· 
. 11~ 1 • h . t f" ehe ı lıktı. Gece aynı zamanda Ulus meydanın· l d•w• 

tı t a ıne, aysıye ve şcrc ınc • 1 de olmanın ve top anmanın ver ıgı · b" ·ıı t b • d r dan, tfalyc meydanından, Emniyet tıbldc- . 
mıvet veren ır mı e L'n .arı e • crurur ve zevk içinde, Milli Şefimız 
hal reddetme'-te b·ır an bı"le tered· sinin arka81ndan, Çankaya ilkokulu önUn- t> 

ı:... fi kl t l t ş hrl ht lif Cümhurreisimiz İsmet lnönü'ye sar-düt etmezdi. Nasıl ki yunan komşu· den ııc er 111 mış ır. · c n mu e 
ı d yerlerine konulan hoparlörlerle Ankara sılmaz bağlılığımızı teyit ediyorum. muz, mücadelenin baş angıcın an • . 

· halkının radyoyu dinlemesi temin edllml~- Milli mücadelesi kadar, milli bır-beri, bütün harekatının hususiyetim 
teo.kil eden vekarla bunu rrddetmiş· tl. liği de yeryüzünde örnek olan mille-
ti;. Ve bunun üzerine ltalya'nın Halk kürsüleri timizin, böyle binlerce bayramı şevk-
haltsız tecavüzü gelmiştir. le kutlaması mukadderdir. 

Tecavüzün nasıl bir §ekil aldığı En büyük ba!.r.am .. günümüzün büt~.n Yurttaşlarım, 
. k • , yurttaşlara verdıgı yuksek heyecanın, gu- Türkiye COmhuriyetinb her yılı-hakkında son dakıkaya kadar atı .. ~ k d · t" yaraşır bir te 

1 
nun m .. na ve u sıye ıne • nın, milletçe yeni bir hamle ve başa-

haber gelmemiştir. Muhtelif kay· r:ahür göstermesini temin ve bu güzel ve-

ikinci delil, dünyanın bu henga
meli devrinde, türk ordularının, ar
tan bir ruh ve maddi kudretiyle, 
vatanın sınırlarını ve tersanelerini 
beklemesidir. Bu, eserin tam ozu 

• t"" k ·ıı t" · k h d"I satın fabrika idaresinde çalışan bUtiln me-yanı, ur mı e ının a re ı mez 
d l A • ı ı rının kaynağı olduğu hepinizce ma· naklar an gelen ma umat, ıta yan sile ile uyanık ve aydın yurttaşların tel • 

hava, kara ve deniz kuvetlerinin kin ve irşat vazifelerini yapmaları için lCımdur. Cümlıuriyet ve inkılap reji· 
yunan komşumuza karşı harekete kurulan halk kUrsüsü dün saat on üçten mımızın geçen yıllar içinde, dahil! 
geçtiklerini bildirmekle beraber, 17 ye kadar faaliyete geçmiştir. Halkımız ve harici hayatımızda, içtimai ve me-

yasama iradesi demektir. ! murlarla amele toplantı salonunda yer a-
Oçüncü büyük delil ise, bizzat larnk mesut bir tesadUf eseri olıırnk cUın

türk milletinin cihan tarihinin araa· hurfyet ba)Tamına tesadll! eden bu yıldö
sı .. üzeri?de. işgal ettiği ?levki~!r.

1 
nümünUn ehemlyetlnl tebarüz ettiren mU

Turk mılletı, b~r~da, ne kımse~ı ı~· essese mUdUrU B. H~ Bekem'in kısa ve 
mekte ne kendısıne, herhangı hır 
dirsekle hatta aürtünülmeaine nıÜ· özlU hitabesini dlnlemtıterdlr. B. Htımı bu 

snade eylemektedir. Bu ise sadece, hltabes fnCie Ebed! Şef AtatUrk 'lln m:lz 

şimdiye kadarkilerin baılayıp §İm· hııtıro.sını yfıdetml§ ve hazırunu Uç dııkl· 
den sonrakilerin tamamlıyacağı ka ayakta aükOta dll.vet etmiştir. Mlicsse
müstesna abidenin sınır dı§larını da· se mlldilril hitabesinde milli blrJlğin SCnt· 

hj aydınlatıcı ma'i~ası demektir. bo!U olan Milli Şefimiz ismet inönU'ye 

"Cümhuriyet" in 17 inci yıldönÜ· aıhat ve muvatfııklyet temennilerinde bu· 
mü, bizler için, bir rejim bayramı !unmuş ve ınnlı ordunun kahraman adını 
değil, tarihin içinde ezelden ebede şükranla ytıdedcrek sözUnU tamamlamış · 
kadar yüksek tutmakta olduğumuz tır. 

bunlar henüz teyit edilmemi§ ıa· halk hatiplerini alaka ile dinlemiştir. deni alemimizde temin ettiği feyi~ 
yialar halindedir. Bir habere göre, ve eserleri, vatandaşlarıma sadece ha· 
İtalyanlar Korfo adasına asker ih· Günün programı tırlatmakla iktifa edeceğim. O eser-
raç etmeğe çahımıılar; fakat mu· Büyük Millet Meclisinde yapılacak ka· ler, her sene büyüyor ve büyüyecek-
vaffak olamamı lardır. Yunan kom· bul roomi hııri('ind.. A nl.-.2r.ıı 'rln h:ovrıımın tir O inlntıinlar ızını ahnıa. deais· 
ıumuzun müstcvlıye karşı, toprakla· kutlanmasına dair olan programın bugü- mez yollarında emniyetle yürüyor ve 
rını kahramanlıkla müdafaa edece-

. ne ait kısmını aynen neşrediyoruz: yürüyecektir. 
ğine §Üphe yoktur. Yunan milletı, 1 - Bugün halk, tören yapılacak olan . h ı· . . "k t 
bu çetin imtihan gününde sevgili Diınya a va ının, gıttı çe ar an 

Hipodroma davetlidir. Halka yer ayrılmış- h · k d T"· k ·ııetı"nı·n kıraUarının ve liderlerinin etrafına ve ametı arşısın a, ur mı 
tır. Davetiye ancak Hariciye Vekaleti · ı·k · toplanmıo.tır. İtalya, istiklalini, hay- gösterdiği olgun ve asil hır ı , siı· "' Protokol umum müdürlüij;ünce protokola 

siyetini ve ıerefini tecavüzden ko- dahil zevata ırönderilecektir. Merasim ye- kun ve vakar, istiklal ve şeref aşkı, 
rumak için iymanla silaha sarılmı§ rlne geleceklerin nihayet saat (l2.30) 1 bugüne kadar olduğu gibi, bundan 
bir milletin ne harikalar yaratabile· kadar sahadaki yerlerini almış olması Jfi. sonra da, en büyük emniyet silahı· 
ceğini görecektir. Yunanistan Ya- zımdır. mızdır. Bu güvenle istikbale bakıyo-

ahlakın bir yeni tecellisinin on ye· 
dinci zaman ölçüsü mizanıdır. 

kın-şark'ta harpsonrası devrinin 2 _ Merasim geçiti garnizon komu • ruz. 
Bundıın sonra B. Beken kUrsUyü, bele lh ~ ·ıı · d b' · 1 t E 

su nmı erın en ırı 0 mu§ ur. S· tanlığınca tesbit edilecek sıra dahilinde Yurttaşlarım, diye meellsl tı.zasından ve kızılay vlllyet 
idare heyeti Azasından B. Mecdi Sayman•a 
terketmlştır. Hatip salonu dolduran bini 
mütecaviz dinleyiciye "Bugünkü dUnya 
vaziyeti karvıaındıı Türkiye .. mevzulu bir 
konferans verml§ ve ıtddetle alkııılanmış· 
tır. 

Bunu bilhassa böylece bellemeai 
icabedenler: 

irtica yahut istila niyetleri besli
yenlerdir. 

Burhan BELGE 

İkinci Devlet Resim ve 

Heykel sergisi 
Maıırlt' Vekilimiz B. Hıuıan -Ali Yücel, 

31 blrinciteşrin 1040 tarihine rastlıyan 

perşembe gUnü saat 15 te Serglevlnde, 1 -

Bahtiyar bir yavru 

ki ananeye sahip ve yüksek bir me· yapılacaktır. B b"" ··k b" h 
ayramımızı, uyu ır uzur, ve deniyetin varisi olan yunan mille· 3 _ Merasim geçidine iştirak edecek 

· k d' ·11· h d ı · · k"l emniyet irinde idrak ediyoruz. Her tı, en ı mı ı u ut arı ıçıne ce ı • Askeri kıtaatla izciler, Türkkuıu mensup. x 
·,.. dd" f h ·1 m"ll t" türk vatandaşının da her zaman ve her mı,.. ve ma ı re a ı ı e ı e ın ları garnizon komutanlığının emredeceği 

yükselişini düşünmekten başka bir saatte sahadaki yerlerini nlmış olacaklar· vaziyette fikren huzuruna ve kalben 
gaye pc§inde değildi. İtalya böyle emniyetine güveniyoruz. Kudretinden 
bir millete tecavüz etmiştir. Bu hak- dı~ _ Geçit resmini müteakip gündüz me- emin, istiklalini müdafaada tereddüdil 
sız tecavüzü medeni dünyanın nef- rasimi bitmiş olacaktır. olmıyan bir milletin fertleriyiz. Sulh 
retle karşıladığına şüphe yoktur. 5 _ Gece fener alayları tertip edile • ve insanlık aşkımız kadar, ordularımı

Biz türklere gelince; en samimi 
dos1luk ve en sıkı komsuluk müna· cektir. zın kıymetine ve kahramanlığına, mil· 

Cümhuriyet Bayramı piyangosu, bu- kinci "Devlet resim ve heykel sergisi .. nl 
&iin saat 18 de 19 Mayıs stadyomunda çe- açacaktır. 

Ankara sanat okulunda R. Danyal'ın 

dün akı;nm Ctimhuriyetin yıldönümü mü
nasebetiyle toplar atılırken bir erkek ço
cuğu diınyaya gelmiştir. En mesut gilnÜ· 
müzde dünyaya ıelen ve Kan adını alan 
bahtiyar yavruya u~un ömürler diler, v .. 
ana ve babasını tcıbrık ederiz. 

sebetleriyle bağlı buİunduğumuz 6 - Cümhuriyetin on yedinci yılını id· !etimizin miidafaa ku~retine, ve hu -
yunanlıların istiklalleri için giri~tik- rik edeceğimiz saatte (29/ 101940 saat dutsuz fedakarlığına dayanan irade 
leri bu mücadelede bütün kalbimi- 20 30) istasyondaki tepeden toplar atıla · 

1 
azmimizi de dünya bilir. 

zin kendileriyle beraber olduğunu cak ve top ıeslerini duyan her yurtta~ ı Aziz vatandaşlarım, 
söylerken, türk milletinin hislerine cümhuriyetin banisi Ebedi Şef Atatür • Geçen sene de size söylediğim gibi, 
tercüman olduğumuzdan şüphe et· kün ve onun emrinde cumhuriyet _ve istik- dünyanın en buhranlı bir devrinde, kilecektir. Milli pıyango idaresi, bu çekı- Haber aldığımıza göre, sanatkflrlanmız 

lişe Ankara halkını davet etmektedir Pi- sergiye bu sene daha çok mlkdarda eser
yango, bayrama yeni bır neşe ve heyecan !erle iştirak etmektedirler. 

miyoruz. 1l1 için çalışarak aram:zdan ebedıyete İn· her vakitten daha kuvetli, hakkına gü· 
A Ş ESMER tikel etmiş olanların azız ve kahraman ha· h · • d h"t• b" t b · • venen, ne arıcı ne a ı ı ır ıs ıra ı daha katacaktır. Bugünkti keşidede 60 bin 

liralık bir buyük ikramiye, 20 bın liralık 

ikinci ikramiye 10 bin liralık ıkı ikrami· ı 
ye daha vardır. Diğer orta büyukhikteki 
ikramiyelerın adcdı de fazladır Onun için 
piyangodan dahn buyük mikyasta bır ta· 
lihli kutleıl iıtıfade edecektir. 

Zaten Milli Piyango idaresi, 7 ikinci · 
teşrinde başlıyacak olan yeni p!iinda da 
orta buyuklükteki ikramıyelerin mikdarı· 

nı çok fazlala&tırmıştır. 

Memurlonn yabancı 

dil imtihanlan 
M aarıl Vekıllığınden: 

Devlet ve devlet mllessesel<'rlyle ban · 
kalar memurları aylıklannın teadülü hak
kındaki 3656 ve 3659 numaralı kanunlar 
daıreslndf' açılan yab:ıneı dil ımtıhanları 

nın te,rınls:ını 1940 devresine ıotlrnk et · . 
m k üzere. bu huııuatakı Vekiller Heyeti 
kararına göre, t~rlnıevel ayı içinde müra
caatta bulunanların yazılı imtihan glinlerl 
aşağıda göaterllmı,ur AIAkadarlıırın mu
ayyen ~in ve sıuıtlcrde imtihan 'Yerleı11)de 
bulunmaları ilin olunur. 

Ankara Dil. Tarih Coğrafya l<~nkUlte· 

ıılnde : 

l tf'Qrlnlcvel 9•10 pazartesi saat 9 da 
ıngllizc . 

19 tf'şt ınıevel 1940 salı saat 9 da fran· 
aızca. 

20 ll'Orlnlcvel 1940 çarşamba saat 9 d:ı 

al manen 
ı11uınt:ıuı Onıvenııteslndc : 

ı~ t- ... . 'r i'I 11140 pazartesi saat 14 te 
bUlUn diller. (a.a.) 

olmıyan bahtiyar bir milletin fertleri 
lll l lll lllll lllll lll lll lll il lll lll l lll l llllll llllll lll lllll lllllllll lll il lllll llll il lll lll il il 111111111111111111111111111111 lll il il il l I ~ 1lll11111111111111111111111111111111 olduğumuzu düşünerek 17 inci cüm-

EN BÜYÜK BAYRAM ~AN ı~ l IL7'~ R J n;;,n~~~a~:ı;İ;:::n~:;:~:r:::~ l ~i~~~~z~1~~~~~mküa~~i!~en:::;~enf:; 
önderidir de. Onun için 29 ilkte~. 1 ciimhurivctin 17 inci vıldönümü bay-c ümhuriyetimiz on yedi yaşı- rin, yalnız vatan çevreleri içinde ramının başladığını ilan · ederim." 

nı dolduruyor. Onunla aynı değil, dünya ufuklarında da sayılı 
günlerde, aynı yıl içinde doğmuş o- bir gün, insanlığın yüzünü de ağar-
/an vatan çocukları, henüz liseden istik/§], bu istiklalden inkılap ve kahramanlığına, milletimizin feda- tacak bir bayramdır. 
üniversiteye ge~·mediler. Her ülkü· bfi;,in bunların hepsinden cümhu- kfırlığına" inandığımız için... ~ 
miizün adı, her davamızın remzi O· riyet doğmu~tur. Bugün onun on Dünya ufukları kararabilir; teh· 
lan kutsal rejimimiz henüz bu ka· yedinci yıldönümünü kutluyoruz. likeler, uğursuz ~imşekler gibi, u-
'dar taze bu kadar körpedir. Fakat ~ zak ve yahut yakında çakabilir. F'a -

' d · / gu- l r:n kat biz, sava.,larımızı o .,artlar için. onun ömrün e sanıye er n e • M "' "' 
ve seneler asırların yerini aldığı i- illi birliğin güvenli ve hür ha· de yapmış, zafere, inkılaba ve cüm-
çin bı"lek/erinde bir . delika?lının vası içinde ya.şıyan büyük huriyete onları yenerek ulafmış de-
kudretini, gönlünde bır genem. coş· türk milleti, "milli mücadelesi ka- ğil miyiz? Milletçe duyduğumuz 
kun hcvccanım duyan cümhurıyet, dar milli birliği de yeryüzüne ör- olgun ve asIJ birlik, sükun ve vakar, 
kafasında saçları ağarmış bir bilgi- nek olan büyı'ik türk milleti" bugün istiklal ve şeref aşkı bundan sonra 
nın bilgısini ve tecrübesini taşır. inkılapların değişmez yolunda cüm- da ve her zaman en büyük emniyet 
Onun için buKün on yedisini dol· huriyetin on yedinci bayramını kut- silahı olacaktır. 
duran rciimimiz için türk milleti· Tarken "ne harici, ne dahili bir ıs- ~ 

nin hem çocu~u. hem babasıdır der· tırabı olmıyan bahtiyar bir millet" 
sek yanılmıyacağız. tir. 

Bugün milli hayatımızı yazan ih-
~ tiyar tarih, yeniden bir satır başı .. 

U midin türk milletine yasak, 
aydınlığın türk vatanına ha· 

ram edildiği günler gördük: vatan 
topraklarında yeşeren her filiz düş
man çizmeleri altında kalmı~tı: va
tan bahçelerinde h'lş veren her çi
çek yabancı tırnaklarla sökü/mü~, 
koparılmış. parçalanmıfitl. Fakat u~· 
runda dünyanın en büyük milleti· 
nin seve seve canını vereceği. ka
nını dökeceği bir toprak, elbette ye
nİdl'n erkin bir vatan, elbette yem 
ba-;tan bayındır bir cennet olacaktı. 

Bu J!Üvenden sava,s, bu savaştan 

yapıyor. Yalnız on yedinci yıldö
mimiinde cıimhuriyet ve inkılap he
nüz bu kadar ~ençken değil, bin
lerce yıl. yüzlerce nesil sonra gene 
böyle .<;atır başına ~eçerken o tarih. 
bu milleti bup.ünkü kadar genç, 
dinç ve kudretli bulacağına :şimdi· 
den inanıyor. 

H"' türk vatandaşı, fikren hu
zur, kalben emniyet içindedir. 

Aziz Başvekilimizin dün bütün mil
let adına söylediği gibi "sulh ve 
insanlık askımız kadar ordumuzun 

LJ zun ve ~erefli yıllar, geriye 
baktığımız zaman gördüğü

müz manzara: uzun ve şerefli yfl. 
lor, ileriye baktığımız vakit göre
ceifimi7. manzaradır. Bu temaşayı 
yapmak için en uygun tarih, her se
nenin 29 llkteşrini: bu temaşayı 
yapmak için en güzel yer, bütün bir 
millet adına gençliğin andiçtiği 
cümhuriyet anıtının e~iğidir. 

~ 

Rengini !iafaklardan ve zaferler 
yolunda dökülmüş kanlnrdaı. 

alan: süslerini gök yüzünün ayın
dan, yıldızından ve inkılap hamle
mizi canlanclıran oklardan seçen 
bayrakların gölgesindeyiz; bayram 
ediyoruz. 

yaşamak kudretinin, icabettiği 
zaman, seve seve ölmeyi bilen 

birleşik ve kahraman milletlerin 
hakkı olduğunu bir defa daha ha
tırlıyarak ve bunun böyle olduğu
nu bilemiyen zavallı milletlere acı
yarak bayram ediyoruz. 

~ 

E ilerimizde dalgalanan bayrak-
lar, hali karanlıklar için, ha

l§ huzura, sükıina ve sulha susamış 
insanlık için meşaledir. Fakat, bize 
neler yapmağa kadir olduğumuzu 
hatırlatan bu büyük bayram günün
de andederiz ki ...•.... 

:f. 

Temiz duygularımızın içinde 
barışla savaş, vekar ile kahra

manlık, hayatla ölüm, sükunla ham
le ayrılmaz kenet/erle birleşmiştir. 
Bu duygunun birleştirdiği tek ve 
bütün millet. Ebedi Şef'inin mağ
ncvi huzurunda eğilerek, MiJJi Şı: 
(inin emrinde olmanın ve topla11-
manın verdiği zevk ve huzur ile 
bayram içindedir. 

Nice yıllara ••••••• 

T. 1. 

C. H. P. Zir nahiyesi 

kongresi toplandı 
C!lmhun:ret Halk Partisi merkez ka. 

:zasına bağlı Zir nahiyesi senellk kcıngre 
alnl kendi blnalannda merkez kaza idare 
heyeti Azasından müşahit olarak giden 
Sabri Celilkul'un huzuriylc yapmışur. Cel 
seyl nahiye idare heyeti reisi Ahmet YI 
ğlt açmıştır. Kongreyi idare etmek lçlıı 

muvakkat reis ve ikinci reisle k!tıpl "ı 

seçildikten sonra eski idare heyetinin bir 
S"ncllk faaliyet r p:ıru okunarak kabul e. 
dilml~ hcsabntın t tklk ve lbrlisı ve yenı 
h\ltc;(Jnfn tanzimi ile dileklere geçi lmiştir 
Geçen seneki dileklerden yapılanlarla he 
nUz .rnpılamıyıınlar hakkında nahiye nıfl. 
diirü tarafından hükllmet nnmına hnlko 
izahatta bulunulmuş ve bırçok chemiyetıl 
dilekler tf>ııblt eaıtmlııttr Yeni ldlre he 
yeti ile kaza kongresine gidecek Azalar 
seçildikten aonra mUşıhıt s~ bri c~ıııkul 

tarahnd:ın büyük bır halk k;,ıtles l ne dün
yanın v·ızlyctı karşıeıııJa Türkly nin du
rumu diye bir konuşma vapılmış halk 
tarafından tezahüratta bulunmuşlar -
dır. Bundan sonra Milli Şef'c bığlılık 
te7.ahllrııtı ıırıısınd:ı büytikler.mı ze V" kah· 
raman ordıımıı:ı~n yflr ktcn g 1 n fl vgl ve 
iman duyguları ~österllerek toplantıya 
nihayet verilmiştir. 



•• Is iste•• idi ' 
liikllRellle ......... 

Yunanistan 

ültimatuma 

red cevabı verdi 

Dün altıdan itibaren 

İtalya ile Yunanistan 
arısuldı harp hali bllladı 

Atiua, 28 LL - (Royter) Atin& ajanın 
diyor ki: Pazartesi sabahı saat 3 de i~al -
yan elçim baıvekılin nezdine ciderek ıtal
yan biikümetinın bir aotaımı tevdi etmit
tir. Notada. lnclltere'79 kartı muharebe 
devam ettiii müddetçe,. ;rwıan toprakla -
rında ıtrate,JUı: noktalarm ıtalyan atkerl 
lmvetleri tarahndaa icallmcla iıcal hakkı 
istenilmektedir. 

Elçi nota muhteviyatı kabul edilmedi
ii takdirde, ital,.n lı:u•etlerinin tabUı u
at 6 da taarrua ıeçeceklerıni ıifahen bil
dırmittir. 

ltalyan no,.. reddedildi 
B~ blylt bir maamelenın harp i

llnına maadıl olchıtu cevabını vermiı ve 
müddetin dolmasını beklemeden notayı 

redcletımit'1r· 
Bir tllttiaatOlll mahiyetini bal• olan •• 

üç uatllk bir mühlet veren bu notanın 
müddeti AINlbın alt111nda bitmit okluiu 
için o ... tten itibar• ltaln ile Yanani .. 
tan anımda bilfiil harp hali mevcut ad • 
dedilmektedir. 

Yananiıtan ordun mmaml aefeıi»erli

itni illn e1lemi1tir. Donuma F•llnik li
mı•mda toplammttlT. 

Bqveldl ıeneral lıletabu, lcabedea 
m&dafu tertıtı.tı halı:lmıda ıeael lı:armaJ 
rei811le mnm müddet tetkibtta balan • 
muıtur. 

Blitiin Elen milleti Allahma 11tmara1ı: 
ve kıralı ile bWdimet reıai lletalı:u.a'ın 
etrafında 11Jı:ı bir lı:title halinde tqplanaraJı: 
ıefini, iıtiklllini ve memleketinin tama
miyetim müdafaa etml}'e asmerlemiftlr. 
Elenler lbım ıeline ölmete, fakat in8U 
cibi ölmete karar vermitlerdir. 

Kıral'an ve B. MetaJı.a.'an 
6e7annameleri 

AUna. 28 a.L - Elen milletine blta -
ben netHdllen bir beyannamede, ıeneral 
Meı.ba• demiıtlr Jı:f: 

"İtalya, bis JUnuıhlan bir bir millet 
olarak tannmJarak ntan topnılı:lanmn • 
dan buı kıaımlarau lmendiıiae terketmek-

Londra, 28 LL - Yuaanııtamn Londra 
ıefirl B. Simoplos puartesl •babı ... t 
11,30 da Atiu'da bir telsnf abmftu, Ba 
telırafta denllmelııteclir Jı:i; 

Bu aabab ıaat Uçte ltalyuı elçt.ı bls • 
u.t bir DOta teYdl ebDlftlr. Bu D0ta De 
ltal18D btlldlmetl yuun bUJdbD•tbd ,. 
Mil Ura au1anJuD, lablllerlDID .. llm&D
IU'UUD harp llareld.ta ... 'lnda lqllis 
doJlıgmuı tarafuaclu lmlJMılme91u mtl
aude •tmlt olmalıla itham e.tmelrtecUr 

Alman iktisadi • •otada Qnca 1111• .,...n,......ec11r: 
"ltaına btlkümeU ,_.. blUdbnetlDI 

glrüımeleri 
C&mbk lııllllwaa tatbik etutt tetbll Q9 • 

-~ ile amnut lllllletlDI kU'll türlJı&. 
ada ........... buluaduluma ... lmda
dlla .ArllanU1* ........ nd. daimi llUlette 

labôtane'ta rtJWtlnde buluaan ~ trdwtmü tmBQtWerlDI sa. 
....... llıe7.u bustm 11oY7etler HOkU. terdltbd llabrlatmü ~. 
~ llL'tuMll mtlsüereler ~ U. YUUlliRama llltanrııtı stttuıoe ublı1 
~-Koakon."1& nrmqtır. OOrQfUlecek bir mahiyet alnutbr. 
-.._ 11 tubat. lMO tarihli Alman - Sov- Blılaenaleyb lta118D bWdlıneU ywwı 
t11t ticaret alapsuının tahakkukuna alt bükUmetlDden bltaranıtuıın ltalyuı em -
... , leJtl' oı-lrt•r aıyeUDln tem•utı olank. tqiltereye 

•-'lir ... ..... 
kaqı harbin denım mUdcattace yuun 
topraklanndald matejtlr bul noırtalanD 
labl ballDde Mkm ım.eu.ıe ._... bü-
ıam tatıemelı Urarım ~ 1ta1yan 
bDkDIMtl. bu lfPl• mubaletet etmaıem-
111 ,. .... lfPll )'apecü lıltuba ........ 
a. .,...naat etmemeelld ~ laDllme-

ı...... & •.a. - Vichy"Ht ftl'll• ilk U.0- talep eder. 1tal7U lttlrlh lılltl h 
......... ı...ı bqtba ................................. ....u.e "' .. . 

~ ..... -v•ıı 10Dra Vlchy"cleo IMS - 1o1D ilam pi• ......... llllııli'I 
,. - ~· ......... edecektir. ..b .. ,. ftria-IDI ... ,... ..... 

1. L.ftl' rt*oda bir _.. ....... m.uıdan talep eder. 
lllklillild ......... ...... ...... ltaıraia lmfttlerl 1llJ' malla....tle ..... 

W!,...ılki_.tl_. •erllm*t• ile de nt. ~ bu JllUlra"'89te llllbla malca.-
tarla W ... ftrileceil '*1l bele .Uleoü 9'---. DltlOlllbda ..... 

~UDi :ra-. laOldbMtl ....... ....,._ 

ULUS 

Havada, karada 
ve denizlerde 

İtalyan • Elen 
harbi batladı 

mabarririnin bu aktam reemt mM&fiklen 
öirendiiine ıöre.. Atlaa'daJd iaciJis el -
çi•i, incifüı billı:tlmetinin Yunani.ıan'a, 
italyan tecaririne kartı J&Ptıiı müdafa
ada. iktıdarıDda balanan bütün yardımı 

yapecaiı baMı:ıncla ıeneral lıletabaı'a tıe
miıuıt vermesi için talimat almqtır. 

liri miilıiın oalıa 
Londra, 21 LL - itlen· italyan muha

sematmın. bqlamali1le allkadar olarak, 
LODi:lta'da atalıdaki iki mühim vata ha • 
tırlatılmaJı:tadır: 

1 1 1 K rfur 1 - 12 niND 1939 tarihinde, B. MlllO -ta yan Q r o ya llni'nin notaıma elen büklimetinin cevabı 
• "I Roma'n tevdi edllmiıtir. Bu cevap, fa -asker Çlkannak IStech er tiat bülı:timetinln Yımaniıtan'ın 1ı:ara ft 

deniz bnclutlarıada mtilJı:t tamamiyetine 
N"10a; 21. a.a. - R~ almu ajan- bilrmet edeceli lllıldrmda kati teminat ve

lllUD Tramndio aJamı tanfmdaa i9tln..ıa ren ve İtalyan bilı:limeti adına yaprlan teb
edilen bir telcrafmda ittlJan Jı:ıtalarmm bu lliata hararetli teeelııWideri bildirmekte 
ubah uat 6 da Yunm bııdudıanu ıeçtik - idi. 
leri bildirilmektedir. 2 - 17 nian 1939 da, o uman ınıiliz 
N~; 21. LL - Rorter bildiriyor : bqveJı:ili olan B. Çemberlern, &Tam 1ca -
Sofya ve Belsrat'tan buraya çekilen tel- marumda ... lıdalı:J beyanatta bulanm11t

craflara ıöre, Yunan hududunda bir muha- tur: 
rebe cereyan ettlii ıelen top ıeelerinden .. Yananiıtan'm sarih nrette iati1ı:llllni 
anlaıılmaJı:tadrr. tehdit edecek mahıyette her bansi bir ba-

y unanldar da Arnavatlaia reJı:et yaprldıiı •• ,unan htlktlmetinin bana 
ıirdiler mllll knetlerl ile mukaYemet etmeli e -

A.u 28 Ro....... Bir noktada taı telltki eylediii taılı:dirde, incilis bil -na, a.a. ~ .... · . da ba-
yunaa kltalarının ltalyan müdafaamı ya- lcpmeti, runaa hfllı:timetine iktidarın . . 
raıü on liç kilometre lı:adar derinlikte l~n b6tiin milaabaretl ~pmıya ıı::ncs11ı-
Arnavutluta trmıı oldukları blldlrllmek- nı dertlal mecbar hi•erbyecelı:tir. . 
tedl g Malflm olclutu llsere elenler Jı:rrah ı · 

r.f( I . ...._ t ebbiüii kinci Georıe'ıul, dütn dö Kent'ın birinci 
or O)'CI bu~ ef t'tan derecede yeteni olmak ıtibariyle, inplia 

Neyyork, 28 a.L Royter: BelSl'a re lı:ıral ailesine alıcrabalıtı vardır. Klenler 
Tranaradlo aJ~ına ve~len bir ~ kıralı, insilıs lı:ıral •• lı:ırallçeainin, •mı 
pre. K.orfo cıvarında atalyanlana ibraç &amanda .. hsl do9tudur. 
letebbüstl unuında yuMD ye ltalyaD do -

nanmaıarı aruında bir muharebe 0 1mu1- Yugoslavyada : 
tur 

At; a'dan alınan bir meujda dtlpaan 
t.ayyaNlertDID teJalr User1Dde sOrDJdllldert H ... p lea6eri ite~ ve 
fakat bomba atmadıkları blldtrllmektedir teeaül uyandırdı 

Elen rami tehlifi Belsrad, 28 a.a. D.N.B. bildiriyor: 
Atına, 28 a.L Jllen orduları b9fku· Baıve' ·ı B. TıvetJı:oviç Karadaidaki ika· 

mand&Dlıtının tebllll: mef saltarak ba ubah tayyare ile 
İtalyan kuvetlerl, bu aabab aaat 5.30 Bel selmiı vı derhal lı:ıral Naibi 

da, Yunanlatan • ArD&vuUuk hududunda Prens .Paul tarafından kabul edilmiıtır. 
atper Jotaıanmısa bQcum etmlflerdlr. Ki- Müteakiben b&1v4llı:il B. TıvetJı:oviç B. 
taıanmı., au vatan tt>praklanm m• - Clncar lılaao•iç ıle harbiye nasırı Ne -
faa ediyorlar. diç'i bbuJ etmittir. 

HllVG laar6i Belcrad aallhıyettar ıirut mahfil -
Attaa. 28 LL _ Koreat kualı 8Mrla- lerinde, Yu11Q1lay;ya her ilı:i memleketle 

deki mef)ıw JdJPl'D7• varmıya tetebbOa e- de d09tane mlinaaebetler idame ettiiınden 
den ltal18D tanareıeıt. flddetll btr ban yanan - ital1an bldiıesı wayam teeuüf bu-
ubu'ebeıt icbar edtlmltlerdlr. hııımalı:tadır. Belcrad'dakt Jı:anaat, ltalya-

'

mal ne el • •• lrlirtiildii nın Yunaniıtan'a •e yunan milletine lı:ar
t 7Gll tayyar en P'" telerlD ıı buıusf bir biı beslemekte olduta. fa -

A.tlDa, 21 LL - Yunan gU8 e lı:at bu harekete 1&rlı:t Akdeniı'delı:i vasi
gGre. çok ,uuelrten uçan OD bet ıtaı.:: yetin inJı:itafı neticesinde siritmiı bulun-
bomlaardımU tananef, Korentl " dutu merliuindedir. 
lıD yastık lbm•ts&ln olu Duell'71 bom· YuaoslaYJ• komtularlyle ltbirllii ya-
bardınwı •tmltl•, fakat illa avcı ~ - perak •e Balkanlarda sullnuı mahaf&sMI• 
yarelerl ve bava clAtl bat&l')'&lan taratın- na devam eylirecektir. Yqoai&Y7a. ıetaı:~ 
den ıeri ptWdlrtfllmBtlerdir. Korent ttb- halde de bltaraftıtma ria:ret edileceiini 
rlDde lalU' yoktur. ümit etmektedir. 

Y,,,.,,,.,.,.,ıla .ı elnılinne Vaziyetin aallb balıacatı &midi beale • 
rnechri7flfi 6oıletlı nen Belırad'da harp haberleri bü)'ik bir 

Atina; 28. a.a. - ROJt,s bildi· bereca aJalldınmttı~. 
riyor • Y....,_ya Wtar.I lecılaoalı 

Ba ;..,..ıa tMt 4,$0 ele Belcraıl, 21 a.a. - ı~ QaJl8I wı • 

Blyik Brltı ya 

iktidarındaki lliilüı 

... 

l ulgaristanda hava 

tehlikesine ka111 
·htiyat tedbirleri 

~~~...-. tll'-- .. ~--~: 
·~~· ,._,_,ili ....,, Tam ~ 1ta11D .--1Rl ao- Laadra; 28. a.a. - RoJter bil-

:""4ıı..ara - v...u.. .......... ~ ta ilıull..,._ ......, • .-,.uade diriJOr. ı .._ ı. -

yapamk 

HAR BE 
DA İR 

ltalya 
Yunanistana 

• tecavüz ettı 
Ullilllf• 

Y unaa • AmaYUtluk hidi ... i
ne dair )'apdaa tahminler, 

maal ... f tahakkuk etmiftir. ltal
yaalar, birçok bahanelerle, Yuna· 
aiataa'a hiç de aebebi,.et verme
diii bir taarruada bulmuautlar, 
ve timcliye kadar daima ..ıha ko
rwaak an....ıa. 'batka hem-. 
ai bir harekette balUDllUJ'&a 
doat Yaaaaiataa'ı, iatili. .tmefe 
kallaaqlarda". Bu, Avrupa'da ca
ri olan aorltalık ve tahakküm tek· 
aifinin ve A'napa'JI mihver lota
u balU.. ko,...k arınaaaaaa 7eaİ 
bir delildir. Fakat Y....U.tan, 1-
tal,.aa ültimatom-, d.-hal İca· 
bettiii ,.ldlde cevap ~ Ye 

aefiria aat.aha kadar taJia eltili 
üç aatlik mldtleli Mld~ 
ltalra ile harp baliacle ol ....... 
bilcUnaittir. v .. ._.hlar .... jesti .. 
ri~ .. kendi tarihlerine li.Jlk kala
........ ı.r olcluldannı İlpat ebiait
ldir. 

•••••'• 
öriiliJw ki, Davut lııoca si-G w bir arna....ı- .... -. .. 

yah•t Görice .... bir ,... 
nan çeteainiıa huduclu tecavü et
mui, bilmem nerede içi bot bir 
aandal b11lunmaaı, bir ital,.an .. 
baJllUD evinin civarmda bomba· 
lar patlamuı bidiMai, dün de 
)'asdıiunız sibi auf bir b • ne
den ibaretmİf. Akdeaia'de lngilb
lerle bata çıkamayan italyanlar, 
timdi Mue Noatrum'u J1ID&llhlar 
vaaıtaaiyle kurmak aevclauna ka· 
pıbnqlarcbr. Fakat Metaluaa ülti
matom mahi7etincleki talepleri 
münakata bile ebni7ecek kadar 
enerjik davr&IUDlft •• S94l8 7anu, 
aaat 3 te kendiaini rahatua eden, 
uykudan uyandıran bu teklifaiz 
miaafire icabeden cevabı vermlt
tir. Şimdi el~ onlulariJle italJaa-

i talyan onlulan, aabah saat 
5,5 la Arnavutluk hududun

dan tecavüze ıeçm.itlerclir. Yunan 
Baıkumandanlıimm tebliiine sö
re, muharebe deYam ebnekteclir. 
Baradald arazi, çok 7alçm •• dal· 
lak oldafaadan italran motörli 
lutalannm 'burada bir it ppacak• 
lan uneolnw••aktaclır. Oda 
için .Al'na..ıluk h11Clan.ta y-
,.. iltika•atiwle ialıi,.f ettiril· 
mek ilt- taarnann çete har
W.. .W...., kalacaiı tahmin e
dilelrilir. ltal,.aalar, clila Korla a
da91Da ela Wr ihraç hareketi rape 
mala lıallamtlana da, banula 
,._. filoeaa- makav-.tl,.le 
karpl&flllltlardır. DGakfi hanklt, 
daha sipde hava alunluma la
hiaar et.ittir. ltal,.aa tanarele
ri Mora 1anmaclumcla Patru li
•anm• ve Kanat kaaab iatfincle
ki lıöprii;ri bombardnnan ebnit
ı...ur. Fakat birkaç .mlba ölme
Iİaclen batka SQİ&l )'Oktv. 

Hedefls 

-... tanfiada ma...S .,. .. ~ w ,._~•at tm Tu- Ywa · ı..-.. hL •il Baklıı Barin otı.. ...._ ....._ lıf'tjli'f/a~...,.: ~ aileJla metld mar...ılil ........ W. ._ ...... tlflD'd tittl· ldkwtiıae mlncaat ~ JU • 8Q Hikmat ....... ..,_ ......... "-••·"' 
ilJ '. 7._ • ..,.1m1,.e1st1r :Load- ,... 011 tos ........ tw. d mekll .---..... Bq 

........... Uleri 'ba ........ w - 1tai7u ...... balla Urtı l~ lata- mı t 
...... pl11Cıl•al ~ ..._ _... _. tda ......... lilllbP· ııM!Qlıtt.}lilWJllJllft~ 

~MIUMR~ 

-J-

Musolini ve 
Hitler 

Dün Floransa'da 
görüıtUler 

Mülakat iki saat 
20 dakika devam etti 
Roma; 28. a.L Stefanı ajansı bildiri· 

Skocla fabriblarma lrarp 
)'&pılan haft ...... 

Londra, ıs a.a. - lnciti• b&ft MaNll 
kıbliti: Diln ıece boaabaıdımaıa tanar• • 
!erinden mlrekk., afak bir mo t•\oelo
nQıa'da Plsen tebrinde 'bal- IWa 
slllll f9briblarma kartı 90k annaffül • 
retli bir htlcum ,.pmqlardır. 

A..ı mGIWiıı cifaet .........., 
Briadizi'ye 300 ldlometN ....
fede ve Ko ... t kaul- alma• 
ela balmn Kefalaap .. a_ 
hdabilmelericlir. a. a ... ar ah • 
......, inailml•, .._.,.,._.. 
aı..an it•ali altmcla w-- pet.. 
rol bplanna daha ,uda .... 
hem de lZ aclaclaa Y•aniat-•a. 
karp seleMlecek bir taarraaa • 
lemit oluaJdaftbr. ı..m. m-. 
- Giricl'i itpU, -.w.ı ... Ak
d.U.'de h.-We Wirik Wr .. 
tiialik .............. celdir. Qi. 
rit'tell, -a97a .,.......; 1000 kilometn. ...... .,._ 4IO lda. 
metredir. Sildad acWan ile 12 .. 
......... dibiacl..ur. 

• •t1e11er .. 
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son b i r y 1 h m Ü h i m ;..:;.:;;:~·e bilgiye, gidişte ülküye! 

* i e: e r 1 e r 1 e do 1 d u r m ustu r mi~ir~::z hepimiz, hepimiz biri-ı 
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Adliye teşkilôtı genişletilmiş, 

CEZA İNFAZ MÜESSESELERİ İSLAH EDİLMİS 
.:ıı 

güzel bir ıslahhane yapılmıştır 

A dliye Vekaletimiz cümhuriye -
tin 17 inci yılını dolğun ve 
cümhuriyet adliyesinin ileri 

vechesine uygun mühim işlerle ka -
patmıştır. 

Adliye Vekilimiz B. Fethi Okyar, 
kendisinden son yılın çalışmalarını 
rica eden muharririmize şunları söy • 
]emiştir : 
"- Yurt icin, millet için emniyet, 

refah ve saadetle dolu olan cümhuri
yetin 17 inci yılını kaparken adli -
yemizin bir yıllık mesaisini anlat • 
mamı istediniz. 

Bütün gayretini yurtta adaleti sü
ratle tevzi ve temin maksadına tevcih 
etmiş olan Adli ye Vekaleti bu sene
ki mesai programını iki esası göz ö
nii.,de tutarak tanzim etmi ti : 

Birincisi: mevcut teskilat ve mües
seseleri imka n rfisbetinde takviye ve 
tevsi suretiyle adli cihazlarımızdan 
azlimi randımanı temin etmek. 

!kincisi: tathikatın verdiği tecrü
belere istinaden kanunlarımızda ya
pılması Hizım P.elen islah ve tadilleri 
tesbit ve teklif etmek.,, 

Adliye teskil~tmın imi.an nisbe · Adliye Vel!ilimiz 8. Fethi Okyar 
tinde gen · .. 1 .. ,;J--.. : · . 1 naenaleyh acil tedbirlere baş vurula-

"Birinci şıkta zikrettiğim faaliyet rak on senelik inşaat programını bir 
şunlardır : 1 kaç seneye sıkıştırmanın zaruretini 

Bazı vilayet ve kazalardaki teskila- hissettik. Bunun için Büyük Meclis • 
tımızı mevcuda ilaveten yeni mahke- ten geçirilen kanuna istinaden mil
meler açmak suretiyle tamamladığı- li bankalardan birisinden bir buçuk 
mız gibi kanundan aldığımız selahi - ı milyon liralık istikraz yapılmıştır. 
yete istinaden valnız sulh mahkemesi Bu paradan her sene yedi yüz bin li
bulunan kazalardaki sulh hakimleri- ı ra sarf edilerek bir çok mühim yerler
ne asliye hukuk davalariyle bir kısım de ceza evieri inşasına teşebbils edi
asliye ceza davalarını rüyet selahiye-ı lecektir. Ezcümle bu sene Denizli, 
ti vererek bu mahkemelerin faaliyet Manisa, Balıkesir, Konya, Silivri, E
sahasını genişlettik. Aynı zamanda liizığ. Boluda yeni ceza evleri yap -
bu kazalardan 48 inde noter teşkilatı mıva teşebbüs olunmuştur. 
vUcude getirdik. Ve bu suretle köyle- Diğer kısmını Manisa. Balıkesir, 
riyle birlikte bu kazalardaki vatan - Denizli : B olu ceza evlerini, kadrosu 
daşlara en mühim dava ve noter iş - mahkfunlardan mürekkep yeni inşa
lerini diğer kazalara gitmeden ma - at ceza evine yaptıracağız. Diğer bi
hallinde halletmek imkanını hazırla- nalar için de mahkumların faaliye -
mış olduk. Diğer taraftan hiç adli tinden şümullü bir surette istifade e
teşkiHit yapılmamış olan 31 kazada debiliriz.,, 
yeniden mahkemeler açtık . Bu sene 
yüksek tahsil görmüş 234 genç hu _ Çocuk ıslahhane/eri ve çalışan 
kukçunun kadrolarımıza iltihakı su - mahkumlar : 
retiyle kuvetlenmiş olan adliye, bu 
yılı geçen yıllara nisbetle mesut bir 
yıl addeder.,. 

Ceza infaz müesseseleri ıslah 
edildi : 

V ekil küçük mahkumlar hakkın
da da şunları söylemiştir : 

"Kfıçük yaşta bulunan mahkumlar 
hakkında hususi bir infaz sistemi ka
bul eden ceza kanunumuzda mevcut 
hükmün daha müsait şartlar altında 

"Adalet makinesinin faaliyeti in- tatbikı için geçen sene Ankarada 
faz müesseselerinin mesaisiyle ölçü- Kalaba köyü civarında yaptırmıya 
lür. Bu müesseseler hukukta icra, başladığımız islahhanenin ilk kısmı 
cezada ceza ve tevkif evleridir. bitmiştir. Muvakkaten Kızılcahamam-

Sulh mahkemelerinden tutunuz da da bulunan mahkum çocuklar bu ye
yüksek temyiz mahkemesi de dahil ni binaya nakledilecektir. 
bütün mahkemelerimizin uzun mesai- Bahse değer bir de iş esası üzeri
leri nihayet bu iki müessesede niha- ne kurulmuŞ' mütedavil s'ermayeli ce
yet bulur. Bu itibarla bu iki müesse- za evleri vardır. İlk tecrübesi 935 se
ıenin gereği j?ibi işlemesine çok e - nesinde İmralı ile başlıyan ve geçen 
hemiyet veriyoruz. seneye kadar çalışan mahkumlar müte 

Bunlardan icra işlerinin süratle madiyen arttırılan ve noksanlarının 
neticelenmesi bakımından kanuni ve ikmaline çalışılan beş ceza evine ila
idari tedbirler almakta devam edi - veten bu sene de Karabük demir ve 
yoruz. Malumunuz olduğu veçhile 1 celik fabrikalarında çalışmak üzere 
uzun bir tetkikten sonra icra ve if - 200 mevcutlu yeni bir ceza evi daha 
His kanununu tadil etmiş bulunuyo- tesis ettik . ., 
ruz. Bu tadilden alınacak netice -

leri dikkatle takip etme1cteyiz. 
Ceza infaz müesseselerine gelince: 

cümhuriyet devrinde yapılan ceza 
evlerinden mağdası sıhi şeraite hiç 
uygun olmıyan meskenlerden ibaret 
olduğunu itiraf etmek Hizımdır.,, 

Y ent ceza eı1lPri yapmak •cin • 
.. Bu vaziyet karşısında her sene 

bütçemize konmakta olan mahdut 
tahıiaatla bütün ceza evlerini otu -
rulabilir bir hale koymanın çok uzun 
•enelere mütevakkıf olacağını ve bi-

Adliye kanunlarımızın isfahı itJi : 
"İkinci esas olan kanunların islah 

ve tadiline gelince: bu bahiste bil • 
hassa müstakbel adli faaliyetimizi 
tanzim edecek olan adli teşkilat ka -
ı ·nu layihasının hazırlanmasına e -
hemiyet verdik. Mütehassıs komisyo
nun uzun mesai sarfiyle hazırladığı 
projeyi yüksek Başvekalete takdim 
ettik. Bu layiha ile mütenazır olmak 
üzere usul kanunlarında yapılması 
iktiza eden tadiller hakkında tetki • 
kata devam etmekteyiz Bundan baş· 

Dağılan çöker. Daima bir, dai-f 
ma toplu. i 

* i 
Türk vatanı bölünmez bir bü.i 

tündür. i 
....................................................... ! 

ka tatbikattan doğan ihtiyaçlar göz 
önünde tutularak hakimler kanunun
da da tadilat yapıldı. 

Noter kanununun tatbikatında hu -
sule getirdiği tereddüt ve ilıhamları 
izale için hazırlanan Jiiyiha de Bü -
yük Meclisin tasvibine arzolunmuş -
tur. 

Bu sene tanzim olunan nizamna -
melere gelince; avukatlık kanunu· 
mucibince tanzimi ikti?.a eden ni -
zamname seliihiyettar makamların 
ta!'lvibinden gecirilmistir. 

Hapisane ve tevkifaneler hak -
kınd:tk: kanunda tasrih edilen nizam
name projesi de Sihat ve İçtimai Mu
avenet Vekaletiyle birlikte hazırla -
narak Şfırayı Devlete gönderilmiş -

Tapu ve kadastro işlerimize 
gelince : 

Bayram günlerimizden birinde Ankara Halkevi önünde 

Bütün yurttaşları sinesinde 

topl ıyan büyük bir varlık 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Milletin ve devletin malı olan 
Parti memleket kalkınmasında 
büyük vazifeler başarmaktır S on yılın miihim hadiselerinden 

" biri de tapulama kanununun 
hazırlanmasıdır. Vekil bu hu - ı 

susta demiştir ki : -~-,..,...~_,,,.,__~~-..,_, .. ·-- kil etmektedir. Parti'nin bastırdıgı kitap
lar zengin bir tiyatro repertuarı vücuda ge
tirmiştir. Ayrıca Parti'nin kılavuz kitap -
lıın bu memlekette ''halk için, halk için
de, halkla beraber .. çalışmayı ıiar edinmiş 
miınevvere yol gosterecek ve şevk verecek 
mahiyettedir. 

"Biraz da tapu ve kadastrodan bah
sedeyim; 

1 Tapu ve kadastro dairelerinin me -
saisi normal seyrini takip etmiştir 
2997 numaralı kanun mucibince iiç 
sene icinde yapılması icap erlen grup 
müdürlükleri ve sicil muhafızlıkları 
tc"•'dl ~ tı tamamlanmıştır. 

Meslek bil ı:risi ile mücehhez me -
rnurlar yetiştirmek gayesiyle açıl -
mıs olan tapu ve kad:ıstro mektebinin 
mezunları her sene k~clrolarımı 7.a il
tihak etmektedir. Kadroyu takviye 
eden bu gençlerin şimdiye kadarki sa 
yısı 524 tür. 

Parti kongreleri 

P arti, bütün yurda dağılmış olan teş.. 
kilatını kurup işletmeyi de kafi ~ay 

maz. Bunu inkılapçı ve hamleci varlıgı 

için kifayetsiz ve pasif görür ve her sene 
tertip ettiği, kazalardan en ücra koyl~Te 

C. H. P. Genel Sekreteri 
Dr. Fikri Tuzer 

Simdiye kadar yapılan tatbikattan 
edilen tecrübelere göre kadastro iş
lerinde iltizam olunan süratin temini 
için halen meri bulunan 2613 sayılı 
kadastro ve tapu tahriri kanununun 
baıı hükümlerini tadil eden kanun 
Hlyihası Yüksek Meclise arzedilmiş -

kadar teşmil ettiği kongrelerle halkın di- ~ 
!ek ve düşüncelerini en yakmdan dinleme- ~ 

ir.,, 

Gayri menkullerin hudutlandırıl
maıı : 

Rundan maPda matlup süratin temi
ni halinde de katlastro islerinin ikmali 
uzıın hir zamana mütevakkıf oldııP.11 

ve bilhassa köylerde daimi niıa mev
zuu te kil e<len gavri menku 1 ihtiJaf
Iarının bir an evel önlt:nmesi ıc;ın 

başka tedbirler alınmasının icap ede
ceği düşünülmüş ve bu mevzu üze
rinde ehemiyetle durularak en önce 
tasarruf ihtilaflarının tekasüf ettiği 

köylerden başlanılmak üzere mahal • 
!inde vazife görecek ve refakatlerin· 
de tapu ve fen memurları bulundu -

• ğe vesile hazırlar. Bu köy kongreleri türl< 1 :;, 
milletinin ezeli ve insiyaki şiarı ola~ halk n.e biraz e~il~ni~ takdirle karşılayacafr ı 
idaresinin çok mütevazı fakat 0 nisbette sız ve verımlı bır gayrete dalmış bulunm 

Bir Halkevinde içtimai yardım 

ııamimi ve parlak tezahürleridir. tadir. 
Parti Umumi İdare Heyeti Genel Sek·e Cumhuriyet Halk Partisi, yurttaşları 

teorin reisliğ' &ltmda her hafta, icap eder e fırsatta aydınlaUnayı ve yetiştirmeyi 
bir iki gün üst üste toplantılar yaparak par- kendısıne oır vuııc 11111 • .. .. ..,. ... , ı ... uıtilt 

tiyi alakadar eden meııeleler üzerinde pra- Odalarının kuruluşundan da gaye, yukar 
tik ve idealist kararlar ahr. Memleket iş da da kısaca bahsettiğimiz gibi budur. 

kültür ocaklarında hem memleketin müs 

M 
üdofaai Hukuk adı ile ilk kurulduğu leri, Veklletlere müva.zi ve Parti'nin est4'h takbel ve mesuliyetli işleri için eleman y 
gündenberi milletin ve altı prensibi va7:ifeleri ile müterafık bir taksime tabi tu tişir, hem memleket mlinevverleri bu ı1ıc 

anayasamıza girdiği giındenberi de dev!e· 
tin içine sinmiş olan Cümhuriyet Halk Par
tisi, tliger sütunlnrımızda tebarüz cttirme
ce çalıştığımız bütiın icraat ve faaliyetle
rin fı.nıfll ve kaynağıdır. Biz bu sJtundıı 

yalnızca. Cumhuriyet Halk Partisi ruh, 
prensip ve lganının devlet mUesseııelerine 

ayrıca mal edilmemiş faaliyet mevzuları 
üzerinde kısaca durmak istiyoruz. 

Cumhuriyet Halk Parti<;i, milli mücadele 

tularak büro te$kilhı tarafından tetkik olu 
nur. Her bı.ironun başında, o hin nıemleke-t 

ölçüsünde tecrübelerden geçip gelen bir 
ehli vazife almış bulunmaktadır. 

H·alk Üniversiteleri 

Bu memlekete istiklalini kazandıran 
ve kuruluı devresinde inkişafına yol 

günler~mizdcnbiri, Türk milletinin birliği • açan Parti, ilk hamle ve muvaffa.kiyetlere 
nl temsil eden Tllrk milletinin öz malı olan 1ahit olmuş tariht binasmın mütevazı çer-

yuvalanla heyecanlarını bilerler. Hem 
ora la tatbiki ilimlerden gündelik hadise! 
re kadar her sahada bilgisine bilgi katar. 

Halkevleri, Halk Üniversitesi hiıviye 
tini her zamandan çok bu son cümhur'y 
yılında isbat etmiştir. Muhtelif çalış 

kollarının her fırsattan istifade eder 
koylu ile ya.kından temas etmeleri, koyl 
yü bizzat kendi ocağının başında zıyar 
ederek ona muhtaç olduğu yardımı yap 
malan sağlığını, bilgisini ve gorgusu 
yükseltmek için canla başlR çalışıp d'ditl 
meleri tilrk köylüsünü cidden bahtiyar ~ 

rulacak olan münferit hakimler ta - bir varlık halinde içzimizde yaşamaktadır çeves.i içinde her tetkik edenin ve taııihi- den hadiselerdir. 

rahndan arazinin krokisi alınmak su- 1Bu birliğin tezahtlrmihraklarıda,yeni aç~ 4~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~--~~~--~~~~~~~~~ 
retiyle gayri menkullerin hudutlan-ı lan köy odalariyle birlikte sayısı bu son ır 
dırılması ve tasarruf ihtilaflarının da cü'.'1huriyet yılı içinde 516 yı bulan Halk· 
gene basit bir usulle mahallinde ka- evı ve Halkotlalıı.rıdır. Cümhuriyetin ana 
rara bağlanması ve ona göre de tes- fikirlerini, anayasamızın ruhunu temsil e
cillerin yapılması halinde niza mev- den altı oku Türa köyüna sokmak, Türk 
zuu olan ihtilafların ortadan kalka- köylüsu ile devlet arasında samimi bir iş. 
cağı ve senetsiz tasarrufların önüne birliği vücuda getirmek, halkın arzu ve di
geçileceği ve bu yüzden binnetice leklcrine en samimi bir mikes hazırlamak 
halk kadar hazinenin de müstefit o- gayesiyle kurulan Halkodaları, Partimizin 
lacağı ve iskan işlerinde de mühim 
kolaylıklar temin edileceği anlaşıl -
mış ve bu hususları muhtevi olarak 
hazırlanan kanun layihası da yüksek 
meclisin tasvibine arzedilmiştir. 

Adliyenin beş senelik mesaisinin 
bilançosunu çizerek sözümü bitirir • 
ken yurtta adaleti tevzi etmek gibi 
kudsi ve şerefli bir vazifeyi deruhte 
etmit olan hakimlerin vazifelerini 
azami bir gayret ve hüsnü niyetle 
başarmıya çalıştıklarını şükranla 
kaydetmek isterim.,. 

l 7 inci cumhuriyet yılında Türk milletine 
en degerli hediyesi olmuştur. 1 

Parti teşkilatı inkılap şuurunu, millet:ıı 

iymnnı hal.ine kalbeden, milli gayret hamle 
sinin tezahurüne vesile olan, dileklerin a
çık gönillle konuşulmasına zemin hazırlı • 
yan, dinliyen ve yapan samimi bir muhittir. 
C. H. P. teşkilitı, memlekete neşir ve ti
miminde fayda gördüğü her yeni hidiseıJen 
faydalanmak tmkAnlarını da dalma kolla
mııı ve yurdun bir koşeRlnde gezen bir ha
disenin en kısa zamanda diier kö,elerine ;le 
intikalını temin etmiıtir. Son cümhuriyet 
yılı içinde birkaç gllzel eserini gördUğU

müz filim mesaisi bunun ıüzel bir örneği
dir: İzmir serıisini, Berıama panayırı.11, 
İnönü kanwını bütün memleket ıörmüttiir. 

Sanal hareketleri ve Parti 

C ümhuriyet Halk Partisi bu memle -
ketteki sanat hareketlerinin de ba, 

koruyucusu ve kollayıcııııdır. Yakında bizi 
zenıin bir memleket galerisine kavuttura
cak olan " Ress.amların yurt ıeziıi ,, ter
tibi bu hususiyeti açtı ve gUzel bir tekilde 
tebarliz ettirmektedir. 

Sık aık_ heyec!ln'r tez-.fı ··,:ere ınfınc olan . .ı\nlıara Halheflf 

•al•~! . J ının lir Cfloe• ! _:,., Jil.!t~ ' -:- ;; suçlu yapm1f hr: lalıat ciimhu riyet atlliye•i onları bir mahkUm 

M emle-kette basılan bütun kitaplar ve 
mecmualar, Parti'nin alakasını kazanm'l.yı 
ve onun tarafından tutunmayı yalnız bir 
kazanç veııllesl değil, belki, bir partili
lik ve lnkı!Apçılık vazifesi sayarlar. Ayn

ca Parti•nin kendi hesabına, kendi terti 
biyle yapılan neırıyat, ecnebi dillerde olan. 
!ar da dahil olmak üzere her türlü ilim ve 
UD&t tubelerl lç!D ~ bir lutpak -

Parti memlelcettelıi Mnat laarelretlerini himaye eder ı 
Giul hir •si lcol.,Jlltt •&fAl'lGJ •ıor • c:imluıri7efİJ! iyi oatanılllflıın yapa70r. 
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Hedefimiz, tek cahil vatandaş bırakmamaktır 

MAARİFiMİZ 
Cumhuriyetin 17 inci yılmda 

bu büyük hedefe doğru mühim 
adımlar atmıs bulunmaktadır 

..:> 

Köy Enstitüleri başh başına cümhuriyetin 

en büyük eserlerinden biri sayıl mıyo lôyiktir 

Son cümburiyet yılı Maarif Vekile -

timiz içzn cidden bahtiyar bir sene 
olmuş ve büyük muvallakiyctlerle dolu o
larak kapanmıştır. Maarifimizin cümbu -
riyetin ilk senelerindenberi takip ettiği ve 
lıer yzl yeni ve kuvetli Juımlelerlc erişmi
Ye çalışuğı hedefler şöyle bulasa olunabi -
lir : 

"Her derecedeki · tahsil sistemlerimizi 
bugünkü hayat icaplarına uygun bir hale 
getirmek, okuyup yazmnyı en küçük köy
lerimize kadar yaymak, kili.sik tahsili key
fiyet bakımından yükseltmeye çalı§ırkcn 

teknik tahsile de, almııaı hayatı bir zaruret 
olan hıUkameU ve geniollği vermek, umu
ını mAntıda milli kültürün ink1§afını ve 
çoculdnrımızın moral bakımdan disiplinli, 
memlekete inElllır gençler olarak yetl11Urll
rnelerin1 temin etmek maarif hedeflerimi
~ te3kll etmektedir.,, 

Maarifimizin, cümhuriyeUn 17 inci yılı 
içinde idrak ettiği muvaffaldyetıı çalı§ma
ları kısa noUar hnllnde okuyucularımıza 

Veriyoruz : 

. 
ilk öğretim durumu 

mecmuunu gösterir. İ§te köy enstitüleri 
kanunu ile Cümhurlyet ilk öğretim mesele
sini yüzde yüz halletmig demektir. 

Bu sene için (1~ 1 senelik programın ih
tiva ettiği (27.000.000) liradan 2.000.000 
lirası maarlt b?tçeııine konmuııtur. 

Mesleki ve f eknik öğretim 

8 ugUnkü durum: 

1939 - 1940 ders yılında 76 meslek ve 
teknik okul ve kurslarında 20275 talebe ve 
884 öğretmen bulunmakta idi. Bu ders yı
lında okul ve kura adedi 81 e çıkmıştır. 

Kayıt ve kabul devam etmekte olduğun
dan talebe adedini katı olarak tesblte lm
klln yoksa da 23000 e yaklaıJ&cağl tahmin 
edilmektedir. ÖğreUnen adedi de 968 1 bul
muı;ıtur. 

Bu ders yılında Kiltahya'da bir kız ens
titüsU ve akşam kız sanat okulu ile Erzu
rum'da inşaat usta okulu, Antakya'da bir 
akşam kız sanat okulu, Kula"da orta tica
ret okulu ve Uoak'ta da bir akşam kız sa· 
nat okulu açılmak Üzere gerekli hazırlıklar 
ikmal edllmlgtır. 

Bursa viU\yeti köylerinde üç senedenbe-

M 
aarif Vektıletlnln nna dAvası ilk öğ- ri tecrtibe edllmektc olan köy kadınlarına 
retlm meselesidir. İlk öğretimin mahsus seyyar biçki - dlkJıı kursu ile ge-

bugünkü durumu ııu kndroda. görUIUr : Maarif Vekilimiz 8. Hasan-Ali çen dera yılında Ankara, Konya, Edirne 
Bu yıl öğretmen okullarından çıkan 367 vilAyetıerinde fnallyette bulunan köy de -

•I kız, 250 si erkek olrnnk üzere 617 yeni Yücel nılrcillği ve marangozlukU seyyar kursla-
öğretmcnin naveslyle ilk okul öğretmen - 'ı utest Uatündekl bilgi ve görgUmUze daya.- ı rının elde mevcut imkanlara göre diğer 
lerinin sayısı 14.112 yi bulmuştur. Öğret - narak bu kanun hazırlandı. Öğretim usulü vlla.yetlere de teşmlll muvafık görtilmüıJ ve 
:menlerin 755 Dl ııehir ve kasabalnrdn 6.558 köy iş sistemini ve hayatını isltıha milte- bu suretle İzmir'de iki, Ankara, Balıkesir, 
1 köylerdedir. veccihtlr. Burada yeUşen köy liğretmen Manisa, Edirne, Eskiııehlr, Seyhan, Kayse
_JJu yıl açılan kurslardaki 2000 eğitme - namzedi tıpkı köydeki sert hayat ııartıa- ri, Samsun köylerinde birer seyyar biçki -
~•M •. -.-• ., ... ---- -- ---.. -·-- ·- -- --·-··· --.-- ........... , ................... dlkis kursu ile Dursa. Dıılıkeslr. Manlaa. 
dır. Eğitmen kurslnrı ve eğitmen okulla - yapar. Varlığı yalnız mlllet içindir. Ablll- Aydın, Gaziantep, Samsun, Sivas ve Kay-
nnın masrn.fları lçln umumi bUtçeye ki terbiyesi bu düstura dayElllır. İdaresini seri vlltı.ycUndc köy demirciliği ve ma -
9Sl.2SO Ura tahsisat konmuştur. • temin edecek milli unsurları kendine has- rangozluğu seyyar kursu açılmasına karar 

Geçen ders yılı öğretmenli okullarımız- tır. KontrolU kolay ve formalite gUçlUk- verilmiştir. Bu kursların biltiln eşyaları ile 
da 784..379 üç sınıflı eğitmenli okulları - lerinden kurtulmu§lur. :Maarif teşkila.tı ka- ders levazımı veklllikçe hazırlanmış oldu
mızda 120.000 çocuk okumuııtur. t.tç sınıflı daı.· başka mUlkl teııkllatımız olmak Uzere ğundan bunlar önllmUzdekl ikinci teşrin a-
vc ağretmenll köy okullarında bu yıl be - bilttin devlet organları ona yardımcıdır. yı zarfında faaliyete geçebileceklerdir. 
Dinci sınıflar da teııekkUI ettlğl ve kadroya Bu ruhtaki kanun ll'lyihıısını müteaddit Sanat okulları 
Yeni eğitmenler mıve edildiği için talebe encümenlerin de yakın bir alClka Ue tet-
8ayısı bir milyonu bulacaktır. kik ve takviye etmi~ ve yüksek meclisin 

İlk okul liğreUnenlerimlz ve eğitmenle - heyeti umıımiyesl bUyUk bir hUanU kabul 
rtmiz asli vnzlfelcri olan sınıflnrdakl ta - göstererek onu aerefll mesaisine ittifakla 
lebeyt okutmaktan baakn millet mekteple- mı.ve etmiştir. 
rinde, nüfus sayımı işlerinde, halkevlcri fa
aliyetinde, beden terbiyesi mükelle.fıyetlnl 
tatbik hususunda, askere alınanlnrın aile
lerine yardım te§ebbUslerlnde, pnsff ko
ruma tedbirlerinde, Türkkuısu çalışmaların
da parasız çalışan vo b&§kn eleman olma -
dıttı için bu ııekllde de kendilerinden isti
fadeye mecbur olduğumuz unsurlardır. 

Cümhuriyelin büyük Maarif 

hamlesi : Köy Enstitüleri 
• 
1 lk liğrettm meselesinin halllnl mim 

davalanmızın b~lıeaıan arasında 

tutan BUyUk Milli Şc!lmlzin verdl-
tı emir ve gösterdiği hedefe ve BUyUk 
Mmet Mecllslnln altıncı devresinin birin
ci içUma senesi açılmn nutkunda tesblt et
tikleri direkU!lere uyarak 'çalıııan Maarif 
\'ekilllği köy cnsUtUleri kanunu lt'iyiha -
siyle bu davanın halllne çare bulmuştur. 

Nüfusumuzun % SO nlnin oturduğu köyler
deki tahsil ç3ğında bulunan çocuklann bu 
gün ancak % 28 1 okuduğuna göre geri 
kalan % 72 sini okula kavuşturmak için 
bugünkU mevzuat ile, bugünkü müesseseler 
\'e masraflnrln yUrUndUğü takdirde asır

larca beklemek zanırt idi. Hiç bir yerden 
bUmune almaksızın sndcce memleket rea-

Köy enstitülerinin ilk sene 
kadroıu 600 köy çocuğudu; 

B u feyizli kanuna kavuşan Cümhuri· 
yet hUkl\metlnln maarif vekilliği bu 

yıldan itibaren tatbikata girişmiştir. Mev
cut dört köy öğretmen okulunu köy ens
tltlisü haline getlrmlıJ ve on tane de yeni
sini açmıştır. Köy öğretmen okullarında
ki 1,000 talebeye bu beı senelik müesse
selerin birinci sınıfına alınmak üzere, 
2.000 daha illi.ve ederek talebe sayısını 

3.000 e çıkarmıııtır. Bu tearinlsanl içinde 
3.000 daha alınarak 1940 • 1941 ders yılı 
mevcudu (6.000) olacaıttır. Bu 6.000 talebe 
için her türlü tertibat vaktinde alınmıg
tır. Her §ey hazırdır. Bu kadar kısa bir 
zamanda 6.000 çocuğı.ı yerleştirmek, giydir
mek, yatırmak ve okutmak için bUfPk gay
retle çalııımış olnn idealist Türk maarifçi
si büyük takdire ltı.ylktır. Enstitüler için
de bulunduğumuz bu ders yılı lle beraber 
dört sene sonra 3.000 klşUlk ilk randımanı
nı verecektir. On senede (30.000) öğretme
nimiz yetişmiş ve asgart hesap ile bir mil
yon ~00.000 köylU çocua-unıuz daha okuma 
lmktı.nını bule.caktır. Mevcut okuyan bir 
milyon çocuğn bu 1.500 000 ı de IH\ve edin
ce ( 2.500.0001 llk bir yeld'ln hasıl olur ki 
bu rakam, tahsil <;"l\''rır'l"l<I çocuklarımı?.ın 

Maarif vekAletımlz, son sene içinde ıa.
nat okullıırı teıkl!Atında bazı deflşlkllk

ler yapmayı lüzumlu bulmuı; bu mektep
lerden daha pratik ve memleketlmlzln ıart 
!arına uygun surette çalışa.bilecek mezun
lar almak için bu mektepleri iki devreye 
ayırmıştır. 

(Sonu 10 uncu sayfada) 

ll!ı mehteba başlıyan bir yavru 

Ariliye Köy F. .,,:ı;;gfimle kız talebe oyun oynuyor 

• 

l leri hayatın büyük düsturu • 
• 

Neşemiz ve sıhalimiz yerindedir 

Sıhiye Vekilimiz 
Dr. Hulusi Alataş 

Cümhuriyet sıhiyesinin 
son bir yılhk mesaisi 
çok verimli olmuştur 

C ümhuriyet sıhiyesinin hedefi 
(Halk sağlığı) dır. Yurdumuz-
da bu hedefe doğru yürü - Bu sene toplanan sıtma mücadele heyeti 

yen sağlık ve içtimai yardım işle - . _ . . _ . 
ri 1925 de yapılan program ve l:ın renklı saglık afışlerı, saglık bro- j etmektedırler. Buralarda açılan tra • 
plan dairesinde her sene daha şiir ve risaleleri, sıhi filmler, sıhi mü- hom hastane ve dispanserlerinde her 
kuvetli, isabetli, ve hayırlı bir fa -1 zeler, sıhi ~ergiler ve radyoda munta- . gün bir çok göz ameliyatları yapıl • 
aliyet ile başarılarını vermekten hali zaman verılen sıhi konferanslar va - ı maktadır. Bir taraftan bu §afi tedbir .. 
kalmıyor. Bu başarılar ülkemizin her tandaşlarımızın sağlığı koruma bil - ler yapılırken diğer taraftan da hal· 
hangi bir noktasında gözle görülebi- gileri~i daima a~:tıran ve .on_lar.a iji- kımızın .. gözlerini bu hastalı.ktan ko
lecek, el ile tutulacak bir halde ve ba- yen nızamlarını ogreten daımı bır ten rumak uzere koruyucu tedbırlere te-
rizdir. vir ve irşat vasıtası olmaktadır. vessül olunuyor. Buralarda mücadelo 

Halk sağlığının mefhumu şudur : Yurdumuzun muhtelif ?1ıntakala - sayesinde artık gözü trahom hasta • 
Yurtta sağlam, gürbüz, faal bir nesil rında çalışan ~ıtma, frengı ve trahom lıgından kapanmış, kör olmuş vatan• 
yaşatmak, bu nesilden en yüksek ran- mücadele teşkilatı mesailerini bil - daşa rastlanmıyor. Bu sene zarfında 
dımanı almak ve nüfusu çoğaltmak ... hassa köylerimizde teksif etmekte - buralarda 200.000 yurttaşın gözleri 

• . • • . • <lirler. Bugün yurdun bir çok yerle- muayene olunmuş ve 100.000 ne yakın 
He'?ımızı!" neşemız ve sıhatımız. rinde mücadele müfettişi, mücadele hasta da tedavi olunmuştur. Bütün 
yerındedır : tabibi ve mücadele sihat memurunu bunlar cümhuriyet sıhiyesinin baıar. 

Bugün yurdumuzda sağlığın kıymet 
ve ehemiyetini anlamıyan hiç kimse 
kalmamıştır. Yeni yetişen cümhuri
yet nesli, gençlerimiz, yaşlılarımız 
herkes gezdikleri her yerde cümhu -
riyet eserlerini görmekle bahtiyardır
lar. Hepimizin neşesi ve sihati yerin
dedir. Gençlerin zeka ve kavrayışları 
üstündür; saf ve temiz havada yaşı -
,.,.,. Jaı. .rseaen tC"I'btyesf-yaınyorJar: 

etrafta kendilerinin sağlığını tehdit 
edecek bir hastalık yoktur. 

Ş~hirlerimizde ve köylerimizde 
halk sağlığı, Sihat vekaletimizin me
todik mesai ve muntazam teşkilatı i
le ve yurttaşların işbirliği ile temin 
olunmak yolundadır. Şehirlerimizde 
ve _bazı köylerimizde hükümet tabip -
lerı, belediye tabipleri, seyyar tabip
ler, mücadele tabipleri bir ahenk için
de ve vekaletten aldıkları direktifler 
ile çalışıyorlar. Köylerimizde sihat 
memurları, köy ebeleri, köy sağlık 
korucuları teşkilatının tamamlanma ·_ 
sına gayret edilmektedir ve bunlar 
durmadan, dinlenmeden vazifelerini 
görüyorlar. 

Bir taraftan yeni yeni hastaneler 
do~umevleri, diı;panserler açılıyor; 
s~g-lı~ merkezleri, köy ebe mekteple
rı .. tesıs olunuyor. Diğer taraftan hü
kwnet tabipleri, sihat memurları, has
tabclcıcı hemşireler gibi sıhi perso 
neller yetiştiriliyor. 

Yurdumuzun bugünkü sağlık 
işleri : 

A,,ağı.?aki satırlarda yurdumuzun 
bugunku sağlık işlerinden kısaca bah
setmek istiyoruz : 

Yur.dumuzda bugün sıhi durum nor
mal bır haldedir. Şurada burada rast
Iana_n sari hastalıklar tamamen ma -
h.allı kalmakta ve halk sağlığını teh
lıkeye koyacak salgın bir hal alma
maktadır. 

Mem!e.ketimizi.n bir çok yerlerinde 
yerleşt.~rılen sabıt ve gezdirilen sey
yar:_ etuvler, temizleme istasyonları, 
b~.gu sandıkları, bulaşıcı hastalıklar 
mucadelesinde ehemiyetli rol oyna _ 
makta ve daima faaliyete amade bir 
halde bulunmaktadırlar. 

Hudut. ve . sahillerimiz dış ülke _ 
!erden gırebılecek sari ve salgın has
talıklara karşı sıkı bir inzibat altın
da bulunuyor. 

Aıı ve serum Faaliyeti : · 

.s?n yıl içinde yurdumuzda 3,642.415 
kışı ye çiçek aşısı ve 27 5,372 kişiye ti
fo aşısı tatbik olunmuştur. 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Mües
sesesi~in hazırladığı şafi serumla _ 
rı? ~ıktarı bu sene 1,328 kiloyu geç
mıştır. ~undan başka bu müessesede 
4,841 kılo muhtelif diğer aşılar ve 
anat.oksinler de yapılmıştır. Ayrıca 
4 mılyon kişinin çiçek aşısı hazırlan
mış ve yurdun bir çok yerlerine sev
kolunmuştur. 
~~rkez Hıfzıssıhha Müessesesinde 

bugun r_nemleketimizin şafi ve vaki 
serumlarıyle aşı ihtiyacını tamamen 
karşılıyacak miktarda aşı ve serum 
stoku bulunmaktadır. 

Sağlık propagandası : 

Sihat vekaletince neşredilip yurdun 
her tarafına gönderilen ,halkevlerinc 

vazifesi başında görürsünüz. Sihat ve- dığı ve başarmakta devam ettiği öz. 
kaletince yapılan program ve verilen lü, semereli (halk sağlığı) işleridir. 
direktifler dahilinde çalışan bu sağ· 1 ı · · . . . 
lık teşkilatı sayesinde yurdumuzun çtımaı yardım ı§lerımız : 
nüfusunun çoğaldığına da şahit olun
maktadır. 

Sıtmalılara binlerce kilo kinin 
dağıtılıyor : 

Ş urası bir hakikattir ki her 
sene sıtma mücadele rnınta -

· kalarında nüfusumuzun 2 - 3 
milyonu umumi muayeneden geçi -
yor, bunlardan sıtmalı ve dalak -
1ı olanlar ayrılarak tedavi olu -
nuyor. Bu tedavi en son usullere 
göre yapılıyor. Gerek müddeti ve ge
r~kse tarzı vekaletçe tesbit edilmiş -
tır. Sıtmalılara her sene devlet büt
çesinden sarfolunan meccani kinin 
miktarı binlerce kilodur. Bir taraf -
tan da hektarlarca bataklıklar kuru
t~larak mamure haline geliyor ve 
b~nl~r.ce metrelik kanallar açılarak 
sıvrısıneklcrin ürepıesine mani olu • 
nuyor. 

16 Mücadele mıntaka81 : 

Ö?ümüze bi~ Türkiye hartası açıp 
tetkık edersenız Trakyadan Diyar -
bakıra kadar muhtelif yerlerde çalı -
ş~n .~6 .. sıtma mücadelesi teşkilatı gö
rursunuz. Buralarda sıtmanın azal -
ma~ı yüz.ünden doğumlar çoğalmıştır. 
Ölum, bılhassa çocuk ölümleri azal
?1!ştır. Halk sıtma ateşiyle yanarak 
ışınden. gü~ünden mahrum kalacağı 
yerde şımdı sağlam bir halde tarla • 
sında çalışabilmektedir. 

Frengi mücadele tefkilatı : 

Şehirlerimizde ve köylerimizde ça
lışan frengi mücadele teşkilatı ise 
her yıl en aşağı _ıoo - 150 bin kişiyi 
muaye!1eden geçırmekte ve icap e -
denlerı defterlerine kaydederek mun
t~~an tedavi etmektedirler. Tedavi
sı hıt~ erenlerin kayıtları defter -
den sılınerek evlenmelerine müııaade 
olu~maktadır. Bütün bu mesai ve te
d~vı tamamen devlet bütçesinden te
mın olunmakta ve yurttaşlara hiç bir 
maddi külfet yaptırılmamaktadır. 

Trahom mücadelesi : 

Trahom.~u mıntakalarımızda çalışan 
trah~~ .. mucadele heyetleri de buralar
da butun halkın gözlerini muayene 
etmekte ve lüzum görülenleri tedavi 

.. . .. 

T ıbbi - içtimai yardım işleri 
yıldan yıla adetleri ve yatak
ları çoğalan sıhi müesseseler • 

de, doğum ve çocuk bakımevleri ve 
dispanserlerde yapılmaktadır. Bu 
müesseselerin mütehassıs etibba -
sı asri ve fenni tec.hizau gittikçe 
tekamül etmektedir. 

Muayene ve edavi evlerinde açılan 
yataklara en acil ve zaruri vakalar 
yatırılmakta ve meccanen tedavi o • 
lunmaktadır. Bu müesseselerden hal· 
ka verilen parasız ilaç ve malzeme ile 
yurdun en uzak yerlerinde bile halk 
sağlığına ve tedavisine çalışılmak • 
tadır. 

Sıhi müesseselerimize yatırılarak 
tedavi olunan hasta ve yaralılar bu 
sene zarfında orta bir hesapla 150.000 i 
geçmektedir. Ayakta tedavi gören
ler ise 1,500.000 ni buluyor. 
Doğum ve çocuk bakımevlcri ve ıüt 

çocukları muayene ve müşavere ev -
leri yavrularımızın ve anneleriroizin 
sağlıklarını korumakta ve çocuk vefi
yatını önleyici tedbirler almaktadır • 
lar. Buralara müracaat eden anneler, 
ya~r~l~r;nı nasıl besleyip büyütecek. 
lerını ogrenmekte ve çocuk bakımı 
hususunda bilgiler edinmektedir. 

.~kıl v~ sinir hastalarının barındıfı 
m~esseseler, sağır - dilsiz ve körler 
muessesesi, darülacezeler, cüzamlılar 
ha_stanesi gibi içtimai müesseseleri • 
mı~, kendilerine tevdi olunan vazife· 
len tamamen ifa ediyorlar. 

Çok çocuklu ailelere yardım : 

Çok çocuklu annelerimize huıuıt 
kanunlara tevfikan verilmesi ı'kt" 
d 'k . ıza e en ı ramıye de bir kaç senedenberi 

75.ooo liraya kadar çıkarılabilmiştir. 
Yurdumuzu büyük bir istirap için

de bırakan ve bütün yurttaşlarımızı 
fev~alade müteessir ve tehyiç eden 
Erzınc~n ve havalisindeki yer sarsın
tısı facıası ile bazı yerlerdeki sel bas
k_ınlarında lüzumlu sıhi imdat ekiple
rı çalıştırılmış, yersiz yurtsuz kalan
lar barındırılnuş ve yurtsever halkı • 
mızın (Milli yardım komitesi) ve 
(~IZILA Y) cemiyeti• vasıtasiyle he
dıye ettikleri eşya ve erzakın dağıtıl
masına Sihat Vekaleti teşkilatı tara
fından en azami şekilde yardım olun
muştur.,, 

ve halkodalarına, mekteplere da"'ıtı - 8 l J • d l • " u yı zmır e yapı an yeni hastahaneden l(İİ%el hir u;.ri;";:<t 
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SANA Yi HAYATIMIZDA 
MESUT INKiSAF lAR VAR 

lktısat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır 

• J ktlsadt istiklal mefhumu. milli ikti-
sat zihniyeti gı bi İktisat Vekaleti 
teşki!Atı da milll bünyemizde tA -

mamen cümhııriyetin eseri olarak doğmuş 
bulunmaktadır. 

SON YIL İÇİNDE 
Karabük demir ve çelik fabrikaları 

çalışmaya başlamış Beşiri'de ati İçin 

ümitli petrol kaynakları bulmuştur 

Şimdi milll sanayi işleriyle madenclllk iş 
leri ve iş kanununun tatbikiyle al.ikalı ya
ni iş hayatının tanzimine ait hizmetler İk
tısat Vekaletinin esas iştigal mevzularını 

teşkil ederler. Gene bu çerçeve dahilin • 
de olarak milli sanayi ve madenciliği ko
ruma bakımından gümrük siyasetimizin 
himaye esasları, sınai maliyet kontrolu, BQ§vekilimizin petrol sahasında tetkiklerine ait bir resım 
devlet sanayi ve maden planlarının ihzar . 
ve tatbikı ve mad . 1 • k , 1 kukuna devam edılmekte ve devlet fab - fabrikamız memleket yiinlü endiistrisinin 

yün ipliği ihtiyacını karşılıyacaktır. 
en arama ış erı eza . . . . 

İktısat Vekaletinin faaliyet mevzuları a- rıkalan ıstıhsalatı artmaktadır. Aşağıdaki 
Bursa merinos fabrikasının faaliyeti 

Seneler işçi adedi Merinos ipliği 
rasındadır rakamlar bu hususta bazı fikirler verecek 

· mahiyettedir. 
Sanayi ve maden işlerini tanzim eden 

merkezi kredi ve işletme müesseseleri: 
Sümerbank ve Etibank. 

İk:tısat Vekaletiyle ala.kah devlet sa
nayiini kuran ve işleten yani devlet sana
yi ve maden programlarım tatbik eden bi
rer müessese olarak Sümerbank ve Eti -
bankın milli iktısat bünyemizde çok ehe
miyetli birer yeri vardır. Kuruluşlarının 

ve çalışma tarzlarının esası tamamen mil
ıt ihtiyaçlarımızdan ve hıısusiyetlerimiz

den mülhem olan bu miiesseselerden Sü -
merbank'm sermayesi 100 milyon liraya 
lbliğ edilmiş bulunmaktadır. Sümerbank'a 
bağlı devlet sanayii, sanayi grupları itiba
riyle ve sermayesi devlete ait müessese
lerin idare esaslarını tayin eden 3460 No. 
lu kanunun hükümleri dahilinde "müesse
se" ler halinde teşkilatlandmlmıştır. Bu 
suretle vücut bulan birleşik pamuk ipliği 

ve dokuma fabrikaları müessesesi, birle
şik yün ipliği ve dokuma fabrikaları mü
essesesıi, Türkiye demir ve çelik fabrika
ları müessesesi, sellüloz sanayi müesse -
ıesi, deri ve kundura fabrikası müessese
si, yerli mallar pazarları müessesesi, Sü
merbank'ın ana müesseselerini teşkil eder
ler. Bundan ba:jika müessese halin.! kalbe
dilmiş fabrikalar ve iştirakler bankanın 

diğer alakalt işletmelerini teşkil ederler. 
Sermayesi 20 milyon lira olarak hesap 

olunan Etibank şark kromları, Ereğli kö
mür işletmeleri, Kuvarshan bakır işletme
si, mahdut mesuliyetli müessese, Divriği 

demir işletmesi, Bolkardağ simli kurşun 
işletmesi, Değirmisaz linyitleri işletmesi, 

Murgur bakır işletmesi doğrudan doğru

ya bankaya bağlr işletme olarak idare e
dilmektedir. Keçiborlu ve Ergani bakırı 

demir ve tahta fabrikası doğrudan doğru
ya banka tarafından idare edilen iştirak
ler halinde işletilmekte ve bankanın ayrı . 
ca müteaddit iştirakleri bulunmaktadır. 

Sümerbanka bağlı d evlet sınai 
müesseseleri faaliyeti : 

Son cumhuriyet yılında devlet 
fabrikaları tekstil endüstri6i 

S ümerbank'ın sanayi ve maadin ban -
kasından 3 bin iğle devraldığı Ba -
kırköy bez fabrikası tevsi edilmiş, 

9496 iğ ve 280 tezgahla 1934 mayısında 

faaliyete geçmiştir, 
Pamuklu piyasasının genişlemesi üzerine 

fabrikanın 18000 iğ ilavesile yeniden tevsii. 
ne karar verilmiştir. Bu suretle Bakırköy 
bez fabrikası 27496 iğlik bir işletme hali-
ne gelecektir. . 

Bakırköy bez fabrikasının faaliyeti 
Seneler işçi adedi imalllt mikdaı·ı 

1936 
1937 
1938 

73·1 
724 

1.030 

(metre) 
5.376.568 
5.696.480 
6.443.466 

l!l39 1.173 8.133.775 
b) Program mucibince 1934 mayısında 

temeli atılmış olan Kayseri bez fabrikası 
1935 eylillilnde lşletmiye açılmıştır. l .024 
tezg<lh ve 32.520 iğle kaput bezi, dimi gibl 
çeşıtıer üzerine çalışmaktadır. 

Kayseri bez fabrikasının faaliyetıi 

imalatı (kilo ı 
1938 1.489 547.991 
1939 1.973 1.392.360 

Tekstil grupuna dahil olarak kurulma
sı d!işünlllınllş olan kendir sanayii bazı 

teknik sebepler dolayıslyle tadil edilmiş ve 
~imdilil{ blr kendir ihzar atelyesi kurul
masına karar verilmiştir. Hazırlıklar te -
kcmmtil etmek üzeredir. 

Sellüloz endüstri.si 

B u endüstrinin 
rikamız gelir. 

başında kağıt fab-

a - l!J34 ağustosunda İzrrıltte temeli a· 
tılmı; olan birinci lrılğı t ve karton t:ıbrl -
kası 1936 dıı. lşlctmiye açılmıştır. Senede 
muayyen vasıflarda olmak üzere 10.500 ton 
kfığıt ve karton lmıi.l eden fabrikada yeni
dt:!n !Hl.ve edilen munzam tesisatla imatat 
mikdarı muayyen vasıflarda olmak üzere 
12.600 tona çıkarılmıştır. 

Birinci İzmit ka!lıt fabrikasının faali· 
yeti: 
Seneler işçi adedi kağıt ve karton 

Seneler işçl adedi İmalitt mikdarı 1936 394 
559 
646 
838 

imalatı (kilo ı 
2.491.320 
9.654.986 
8.946.792 
8.434.588 1936 

1937 
1938 
1939 

2.896 
2.301 
2.475 
2.631 

bez pıyasa ipliği l 1937 
(metre) Ckilo ı 1938 

18.353.576 37.746 1939 
• 20.22'4.947 

19.238.555 
20.469.627 

103.04-5 
674.085 
506.671 

b - Birinci kağıt ve karton fabrikasının 
işletıniye açıldığı gUn izmitte ikinci kağıt 
ve karton fabrikasının temeli atılmıştır. 

Ayni hacim ve kapasitede olan bu fabrika 
tamamlandıktan sonra kağıt endüstrimi
zin imal kabiliyeti 24.000 tonu bularak 
memleket ihtiyacının tamamına yakın bir 

c J Programın üçüncü pamuklu fabrikası 
olan Ereğli bez fabrikası 1937 nisanında 
işletmiye açılmıştır. 18.400 iğ ve 330 tez
g[ı.ha malik olan bu fabrikanın 7.000 iğ 
llftvesiyle tevsline karar verilmiştir. kısmım lrnrşılıyacaktır. Bu fabrikanm in-

Ereğli bez fabrikasının faaliyeti: şaatt ve makine montajı ikmal edilmiştir. 
Seneler İşçi adedi İmalat mikdarı Su, buhar ve elektrik tesislerinin ikmali 

bez (metre ı piyasa i~in çalışılmaktadır. 
ipliği (kilo ı c - Kıiğıt ve kadon sanayi inin ham 

638.746 216.699 maddesi olan sellliloz istihsali için ikinci 
2.454.414 376.444 kfığı t fabrikasiyle birlikte tzmltte temeli 
2.898.S44 416.572 atılmış olan bu fabrika senede 17.500 ton 

1937 1.000 
1938 1.239 
1939 1.760 

d ı 28.236 iğ ve 768 tezgahla mücehhez sellüloz imal edecektir. Bu fabl'ikanın ln
oıan Nazilli basma fabrikası biıinciteşrin şaatı ve makine montajı ikmal edilmiştir. 

B 
llyük bir dünya sarsıntısına Türkiye 1937 d~ işletmlye açılmıştır. Su. buhar ve elektrik tesislerinin ikmali 
ilk defa olarak müstakil bır milli ik- Nazilli basma fabrikasının faali yeti için çalışılmaktadır. 
tisadiyat yani milli menfaatlere göre Seneler İşçi adedi İmalat mlkdan c.) Kimya endiistrlsl: 

ktınılmıış ve ayarlanmış bir mil it sanRyi, Basma (metre ) piya.qa a - 1 şubat 1938 de tecrübe işletmesi-
millt madencilik ve bunun icabı olan diğer ipllj'.\'i (kilo) ne açılmış olan Gemlik sunglpek fabrlka."ı 
mllll teşkilı\tlarla dahil olmakta ve binaen- 1937 1.400 117.064 4.077 memleketin bu sahadaki ihtiyacını kar;ıı-
aleyh bu !larsıntının bütün şiddetin~ ve Ilı- 1938 1.568 8.267.564 115.397 lıyacıık kapasitededir. 
timıı.llerine rağmen bunları korumak, in- 1939 2.225 13.427.025 407.455 Gemlik sunglpek fabrikasının faaliyeti 
kişaf ettirmek memleketimizin ilk defa e ı Temeli 1937 mayısında atılan ~lalat- Seneler işçi adedi sungipek ipliği 
karşıla~tığı bir milli vazife te~kil eyle - ya bez ve iplik fabrikası 1.7.1939 tarihin- imalMı (kilo l 
mektedir. Bu itibarla İktısat Vekaleti son de lşlcmiye başlamıştır. Fabrikanın 26.200 1938 401 13-t.249 
cihan buhranının başlamasiyle beraber fa- iği ve 432 tezgahı vardır. 1940 yılının ilk 1939 342 2·13.398 
ı liyetini, fevke iade şartlara rağmen sana- seki1. ayında fabrikanın işçi adedi 32·10, Diğer kimya sanayi i.initelerimlz olan 
yi ve madenciliğimizi inkişaf seyrinde de- bez tmalfttı 3.199.949 metre, piyasa ipliği İzmit klor ve sutkostik, Karabük siiper
vam ettinnek üzerinde toplamış ve bun - lmall'ltı da 460.344 kilodur. fosfat ve asit slllfrlk fabrikaları kaolin 

dan millete ünıit ve cesaret verecek neti
celer ahnmıştır. 

Sanayi programhı.rının tatbik ve tahak-

f ı Dursa merinos yUn iplıği fabrikası 

1938 şubatında işletmiye açılmıştır. 16.340 
iğ ve 6.690 büklim iğle mücehhez olnn bu 

fılbrlkası inşa edilmekte, Sıvas çimento 
fabrikaın kurulmakta ve bir reçıne fabri
kasının esası tetkik olunmakta, şamot (a
teş tu~la.st) fabrikası inşa hazırlıklarına 

ılevam edilmektedir. 
Sümerbank müesseselerinin yukarda 

gösterilen istihsal inkişafı bilhassa 1940 
yılı içinde çok büyük bir hız almış ve bu 
hızla devam etmekte bulunmuştur. 

Karabük demir ve çelik 
fabrikaları 

B u arada iktisadi kalelerimiz arasın

da yer ulan ve 1939 eylillünde ocakla 
n yanarak demir istihsali işine gi-

ri ı,mlıı olan I<arıı.bUlc demir ve çelik fabri -
kalıınmızı en başta işaret etmek lazımdır 
Asrımızın kudrdini sırtında taşıyan ve as
rmıızın dinamizmini temsil eden demir ve 
çelik sana~;inin artık Türkiyede de bir 
merkezi doğmuştur. 

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları. 

Son cümhuriyet yılında faaliyete geçen Karabük 
labrikcuından bir intiba 

Divrigi Demirdağının dernir cevherini iş

liyerek çalışıyor. Şimdi şimali Anadolu -
nun evelce o kadar hücra sayılan bir va -

( Sonu 10 uncu say/ada) 

Karada Denizde Havada 

Münakale işlerimiz 
llllllllflllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllfllllllllllfllllll 

Onyedinci Cumhuriyet yılı münakale 

vekôletimiz için mesut yıllardan biridir 

Memlek eti demir ağlarla 
örüyoruz 

Ali Çetinkaya bir yıl 
i~inde baıarllan 

iıleri anlahyor 
C ümhuriyetin kuruluşundanberi, 1 _ • • 

devletin takip ettiği yurdu k ur- tır. Bugday anbarları ıçın yol ve ma-
ma programının ana hatlarından k_as_Iar ~~pılm~ştır. S ivas Cer atelye-

birini de memleket i en seri ve rahat sının muhendıs, fen memuru ve mü-
münakale şebekesi ve vasıtalariyle tehassıs . i~çi kadr.osu -~kmal edilerek 
örmek olmuştur. 5-6 ay gıbı kısa hır muddet zarfında, 

Milli Şefimiz İsmet İnönü'nün tesisine esas tutulan tamir kabiliye-
temelini attığı bu siyaset, 17 yıl için- tini bulduğu. görülmüştür. Eskişeh_ir
de çok büyük eserler vermiş ve cüm- de m?de~n. bır yatılı sanat ~kulu ın
huriyetin bu memlekete kazandırdığı şa_ edılmışt:r. _Bu okul sayesınde de -
essiz nimetlerden biri olmuştur. Bu - ~ır~~ll~rı. ışçı kadrosuna senede 85 
gün vata~. eğer en uzak yerleri bir- ~ı~gılı ışçı katılacaktır. Arttırı lması 
birine yaklaştıran, edirneliyi üçüncü ı~ın tedbirler alınını~ bulunan _motör
g:.inün sonunda Erzuruma taşıyabilen lu .trenlerle şebekenın muhtelıf yer
bir münakale cihazı vücude getirmiş lerı~de çalışan motörlerin tamiri mak
bulunuyorsa, bu nimeti, şükran ve 1 s:~ıyl~ r:ıo~ern tezgah lar ve iyi yetiş
minnetle cümhuriyet hükümetine, t ırılmış ışçı kadrosu bulunan ve ihti-
borçlu olduğumuzu unutmıyalım. ı yac~. cevap. verec~k büyüklükte bir 

.. . . . . , . . , motor tamırhanesı kurulmuştur. B ir 
Turkıyenın ıçtımaı ve ıktısadı ha- cok lokomot ' f d 1 d t f' 

d k 
· k k · ı epo arın a su as ıye 

yatın a ço barız faydaları sı sı lavaJ· tes i satı yap ı t L .. • ı _ 
h

. · .. 
1 

· · 
1 

.. · ı mış ır. U!.Um u e 
ıssetmıye ve goz erımız e gormıye Jemanların yet"ı<>t "ırı'l · 1 d 

f b ld 
- .. l ı· 1 .. mesı yo un a ge-

ırsat u ugumuz bu munaka e po ı- rekli tedbirl~rden ol k .. E k' • 
t'k · d -1 · T" ma uzere s ı 
~- ası. s~yesı~ e,_ yarın~n ı en ~r 

1 
- şehirde iki aylı k ateşçi, makinist ve 

ıyl.eksıb,. ar~, eknlı.z ve lav_a yollarıky e başmakinist kursları açılmıştır. 
çe ı ır ag şe ıne ge mış olaca -
tır. 

Münakalat Vekilimiz 
B. Ali Çetinkaya 

tatbikma başlanılmıştır. 
Bu programla (32) şehir veya ka • 

sabada otomatik telefon santralleri te
sis olunacak ve bu suretle halen mev
cut (9. 732) kilometre uzunlukta 
olan telefon devreleri (18.360) kilo -
metreye baliğ olacaktır. 

Bir sene zarfında şehirlerarası te -
lefon konuşmaları icin İstanbul - S e
lanik devresinin (140) kilomet 
Çorlu - Yunan hududu kısmı, ('ZOO) 
kilometrelik Çanakkale - Balıkesi r. 
(46) kilometrelik A lpullu - Kırklare
li, (83) kilometrelik Ankara - Kırık • 

Münakalat işleri, cümhuriyetin 17 
inci yılında da, kayda şayan verimli . 
ve tatmin edici hamleler kaydetmiş -
tir. Münakalat Vekilimiz B. A li Çe
tinkaya, Ulus'un Cümhuriyet ilavesi
ne son bir yıllık çalışmaları hakkın 
da aşağıdaki izahatı vermiştir : 

Demiryolları : 

. kale, (30) kilometrelik Çorlu - T ekiri dağ devreleri olmak üzere cema n 
(499) kilometrelik telefon devreleri 
inşa edi im iş, Adana telefon şebekesi 
kurşunlu kablolarla yeniden tesis o -

1 
lunmuş ve 1stanbulun Şişli santralı 

Devlet demiryolları tarifelerinin, I mıntakasına ait şebekenin tesis işi ik-
yurdumuzun umumi faaliyetine hadim mal edilmiştir. 
olacak şekillerde islah ve tadillerine Posla faaliyeti : (130) kilÔmetrelik Tepeköy - Ay • 
bu yıl içinde de devam edilmiştir. dın - Nazilli telefon devresinin insa-
Bunun neticesi olarak yeni yolcu ve p os.ta, telgraf ~e. tel_efon işleri • sı için de bütün malzeme hazırlıklcirı 
eşya tarifeleriyle demiryol tenzila - mız~e ~e _vem ınkışaflar kay - tamamlanmıştır. 
tından istifade etmiyen hiç bir mm - dedılmıştır. Halen şehirlerarası telefon konuş • 
t aka bırakılmamıştır. Malzeme fiyat - 365? sayı~ı kanu nla adli evrakın P . malarına açık merkezlerin bu konu • 
larının bu tun dUnyada yUkseldtgı ve ~·r dd~resı. vfsı~~.sivle tk~li[Jnin ka- malarının teehhürsüz ve muntaza ş. 
bazı maddelerin istihlak sahalarından u u 0 ayısıy e 0~ ve oy uye yak-, man temini maksadıyle uçuncu An • 
çekildiği halde tarifelerde evelce eş- l~şma~ı ~tedenbe_ri ken~_isine bir va- kara - İstanbul, Ankara - Kayseri, İz· 
ya kıymetleriyle mütenasiben yapıl _ :ıfe bılmış olan ıdare koy postacılı - mir - Bursa devrelerinin üçer kanallı 
mış olan tenzilatın tatbikına devam gının halli ne ~doğrı.: büy~~ bir adım ve Bursa - İstanbul, Bursa - Eskişe
edilmiştir. Bugün devlet demiryolları atmı şt~_r. ~dl~- t eblıga~ ıçın alınmış hir, Adana - Kayseri devrelerinin bi-
7371 kilometreyi bulmuştur. 1938 ma- o~an suvarı muvezz.~lerı h er on gü~de rer kanallı kuranportör cihazlariyle 
1i senesinde devlet demiryolları şe- bır ~~ntazaman koylere sevk edıle- teksir ve tevsii için muktazi cihaz -
bekesinde nakledilen 23.402.134 yol • rek koylere ait posta ~üraselat.ı ve _bu larla Adana, Mersin, A fyon, Balıke
cuya ve temin edilen 11.130.084 lira arada y~rt ~azetelerı U:.evrıtle_rıne sir, Bursa, Çekirge, İzmit, Zongul -
hası lata mukabil son senede 312,5 k.adar _ısal edılmekte v~ koy bayıle - dak, Kozlu, Kayseri ve Adapazarında 
fazlasiyle 26.329,520 yolcu taşınmış ~ı~tkı f.0~~a ~ad~.elerı de bu vasıta- şehir telefon konuşmaları için otoma· 
ve %19.3 faz lasiyle de 13.278.964 lira a a ge ırı me te ır. tik santrallar ve İstanbul şehirlerara
hasılat elde edilmiştir. 1938 mali se- Gişe lerde izdihama meydan verme- sı tesisatının tevsii ile İstanbul - Bey
nesinde taşınan 3.640.090 ticari ton mek ve halkın kolaylıkla pul tedarik oğlu şehir santrallarında mevcut sür
ve temin edilen 23.820.298 lira hasıla- etmesini temin eylemek üzere köyler sarjın izalesine muktazi cihaz sipa -
ta mukabil 1939 senesinde 318 fazla- de dahil olara'lt şehir ve kasabalarda riş edilmiştir. İstanbul ve Beyoğlu 
siyle 4.315.?47 ton eşya taşınmış ve (69) adet posta beyiye şubesi açıl- santralları mıntakalarında icabeden 
%21 fazlasıyle 29.052.886 lira hası lat mıştır. 1 semtlerde şebekede lazım gelen tev -
elde edilmiştir. Devlet demiryolları _ Gene halkın bu muamelelere olan siat da yapılmaktadır. 
nın 1938 mali senesindeki umum ha- ihtiyacını karşılamak üzere geçen bir Bunlardan mağda Bursa, Mersin ve 
sılatı 38.288.941 ve 1939 senesinde sene zarfında ( 18) merkezde havale, Zonguldak telefon şebekelerinin kur-
44.5~8 .928 lira olduğuna göre bu se- koli ve kıymetli mektup ve (30) mer- şunlu kablolarla yeniden tesisi için 
neı:ın geçen seneye nazaran artış nis- kezde de harici kıymetli kutu m ua • de ihzaratta bulunulmaktadır. 
betı %16 dır. 1938 senesinde hatların meleleri ihdas olunmuştur. 1940 bütçesiyle alınan salahiyete 
işletme masrafları 29.032.390 lira ve • • müsteniden İstanbul telefon tesisatı-
1939 senesinde % 2,7 noksaniyle T elgral laalıyetı : nın tevsi ve islahı için de (1.476.000) 
2~.237.~15 liradır. Haydarpaşa ve De- ı Halk tarafından vuku b 1 t 1 liralık tahsisat ayrılmış olup bu para 
rınce lımanlariyle Trabzon transit yo- ve dilekler üzerine (Z8) u ~nld a 1 i le İstanbul ve Beyoğlu santralları -
lu m~srafları ve fevkalade masraflar- j T.T. merkezi açılmış ve :ı~ .a 1 ~ • nın siaları altışar bin aboneliğe t evsi 
la mubayaa taksitleri ~irlikte olarak ye açılan şimendiferler ~a~ıı ış üez:;e~ edil_ecek ve gerek şehir dahili, gerek 
~938 yılı masraf yekunu 37.305.481 gahındaki (36) ist~syond d g kt şehırlerarası konuşmalarının islahı i
lıra, 1939 yılı masraf yekunu ise ve telgraf kabulüne b .1 a a me Gup çin de jonksiyon kabloları t ecdit ve 
ot 12 5 fa l . 1 . d aş anmıştır. e- t . . l'h d'I İ ıo • z a~ıy e en zıya e artan mas- rek yukarda açıldığı bildirilen (23, 

1 

evsı ve. ıs a e ı mek suret iyle st an-
rafı fevkalade masraflardır. Bunlar merkezin memleket t 1 f b k . bul şehır telefonunun gelecek sene • 
da u~umi idare binası, Sivas Cer a- ne raptı kin ve ge ke ~dra şe e .. ~~ı- ler ihtiyacı ve abone talepleri genit 
telyesı t 

1 
. ~ ... re ı arece goru - .. 1 "d . , amam ayıcı tesısat, tezgah, len lüzum üzerine b' f d o çu e temın olunacaktır. 

atelye ve saire için tahsis edilen pa- ( . . • ır sene zar ın a 
ranın m"hi b' k ~ d 296) kılometrelık telgraf hattı inşa Bina i~leri : 
· · u m ır ye un tutmasın an ve temdit olunmu tur "' 
ılerı gelmektedir. Hatların masraf . ş · 
yeklınuna göre geçen sene 1 k ilomet- _Dıya.~bak~r, Erzuru;n, V an. ve t~ ~ 
reye düşen masra f 4.358 bu sene 4_114 mırde uç_ kılovatlı~ bırer tel sız verıcı 
li~ad ır. Bu hesaba göre hasılatta % 14 ve alıcı ıst~syon ınşa ve t esisi esba
nısbetinde tezayüt, masrafta 3 5,6 te- bına tevessul olunmuştur. 
naküs vardır. Tel el on faaliyeti : 

Yapılan ve yapılmakta olan 
işler : 

Ankarada umumi idare binası ile 
yüz yataklı hastane binasının inşasına 
devam edilmektedir. Eskişehirde bir 
ticari eşya anbarı inşa edilmiştir. Çı
r~k ~ektebinin inşaatı ikmal edilmiş
tır. Sıvasta memur ve işçiler için (50) 
adet evin inşaatı ikmal edilmiştir. 
Samsun gar binasının inşasına devam 
edilmektedir. Karabük ve Çatalağzın
da memur lojmanları inşaasına baş

ı~.n~.l~~şt~r. Haydarpaşa geçit köp • 
rusunun ınşasına devam edilmektedir. 
J\nk~ra.da bir geçit köprüsü inşa e -
dılmıştır. Şebekede muhtelif açıklık
ta (22) ferbeton köprü yapılmıştır. 
Hatlarda takviye, tahkimat ve kar tü
nellerinin inşasına bir program al 
tında devam olunmaktadır. 20 istas -
yonda rampa ve başrampalar inşa e -
dildi. A layuntta inşa edilen tak riben 
iki kilom et relik bir hat ile Eskişehir 

Memleketin milll, içtimai ve iktı -
sadi kalkınması bakımından bütün vi
layet merkezlerinin hükümet merke
zi olan Ankara ile ve birbirleriyle • 
hirlerarası ve vilayetlerin şehir dahili 
konuşmaları için beş senelik bir pro -
gram hazırlanmış ve bu programın 

M evcut inşaat programına tevfi -
kan geçen bir sene zarfında 
A nkarada P. T. T. Umum Mü -

dürlük binası inşasına devam edil -
miş, Afyonda yaptırılmakta olan 
P. T. T. binasının inşaatı ikma l 
olunmuş, Çankaya ve Eskişehir 
Balıkesir ve Arhavideki P .T.T. bina
lariyle Yeşilköydeki telsiz alıcı istas
yonunun inşaatı ikmal edilmek iizere 
bulunmuştur. Bunlardan başka zelze
le mıntakasında binaları hasara uğ -

(Sonu 9 uncu sayfada) 

Konya trenlerinin Kütah yaya uğra
ması temin edilmiştir. 64 istasyonun 
bi r ~ok tesisatları yeniden yapılmış- Devlet Havayolları U.rrNlm Müdürlüğü binası 
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Maliyemiz 
B. Fuat Ağralı son bir 

yılın çalışmalarıı11 . anlatıyor 

Cümhuriyetin ana prensibi ıudur ! 
"Denk ve samimi bütçe!,, 

Harbin ikinci yılına da sirayet e -
den 1940 bütçesinin normal ve fev -
kalade ihtiyaçlarını karşılamak için 
alınan bu tedbirler tatbikatta ne ne -
ticeler vermiştir ?. 

Henüz 1940 bütçesi tatbik devresi -
nin beşinci ayında bulunduğ_u~uz i
çin bu neticeler hakkında katı bır şey 
söyliyecek vaziyette değiliz. Fakat 
vergi tahsilatından şimdiye kadar ~
lınan neticelerin inşirah verecek bır 
mahiyette olduğunu arzedebi~iriz. 1:i!- Bül~e ve kadro: 
hakika eylül 1940 sonundakı tahsılat 
yekunu (111.504.278) lira tutmaktadır. Bu sene Diyunu Umumiye bütçe -
Bu miktar, geçen sene aynı tarihte - sine, eski tekaüt kanununa göre te -
ki umumi tahsilattan (8.531.870) lira kaütleri yapılmış olan aylıklarına 
fazladır. 1940 bütçesinde bazı vergile- yüzde yirmi beş zam icrası için 
re zam yapılmış olduğu için artışın 2,455.267 lira kadar bir tahsisat vazı -
dört milyonunu, bu zamlar için ayı - na imkan hasıl olmuştur. 1940 adi 
rırsak gene dört buçuk milyon lira ka- bütçesiyle tahsisatı temin edilen köy 
dar bir bakiye kalır. Bu bakiyenin enstitüleri, ntifus sayımı gibi yeni ve 
eylül 1940 sonunda, geçen sene eylül faydalı bir çok işler arasında, cüm -
nihayetind'eki tahsilata nazaran güm- huriyetten evelki devirlere ait olan 
rük ve gümrükteki alınan muamele bir hak davasının hal ve intacı ıçın 
ve istihl5k vergileri hasılatında gö- tahsisat ayrılabilmesini bir mazhari
tülen (10.383.806) lira eksikliğin te- yet addederim. 
!afisinden sonra tahassül etmi~ oıdu · Devlet memurları aylıklarının tev-
ğunu ayrıca kaydetmek lazımdır. hit ve taadülü hakkındaki 3656 numara 

Msmafih, harbin haziran 1940 dan- lı kanunun dokuzuncu maddesi, u -
beri geçirdiği yeni ink;şafının d!~ ti- mumi bütçede daimi ücretli hizmet • 
c::aretimiz üzerindeki menfi tesirleri tere ait kadroların da teşkilat kanun
artacağı için esasen mali yıl sonunda larına bağlanacağını ve aynı kanunun 
tahakkuk etmiş olmadığı cihetle kati muvakkat üçüncü maddesi de, bu kad
vc tamamen müktesep sayılamıyan roların daimi mahiyetteki bütün hiz
varidat tczayüdünün, açıkları sonu - metleri camı şekilde 1 teşrinisani 
na kadar kapatılabileceğini zannet • 1939 tarihine kadar Büyük Millet 
nıek ihtiyata muvafık olmaz. Meclisine verilmesini emretmekteydi. 

Fevkalade tahsisat vaziyetine ve Zikri geçen 3656 numaralı kanuna ek 
karşılıklarına gelince . bu sene için, olarak hazırlanan bir layiha ile bu 
İlk fevkal§.de tahsisat kanuniyle alı- kadrolar tanzim edilmiş ve 26/6/1940 
nan (109.922.000) liranın (73.400.000) tarihinde kanun halini almıştır. (Nu
lirası Milli Müdafaaya aittir. Müteba; mara 3888). 
kisinin 3 milyonu Sıhiye, 19.781.000 1 Bu kanunun meriyetinden sonra, dai-

mi ücret kadroları, her sene bütçe l 
kanunlariyle değiştirilebilecek .:razi • 
yetten çıkmış ve bir kısmı but~e..?'e 
bağlı D cetvelinde, bir kısmı da bıla -
hare Vekiller Heyetinden kadrosu a
lınmak üzere gene bütçeye merbut ~ 
cetvelinde olmak üzere dağınık hır 
halde kalmaktan kurtulmuştur. 

Ücretli kadrolardaki memurların 
derecelerinin tesbitinde Yüksek Mec
lisçe kabul edilen esas da ... b1:1 kadr~
larda eskilerine nazaran muhımce bır 
tasarruf temin etmiştir. 

\" c:gi'ıcr : 

Milli emlak: 
rzincan yer sarsıntısından müE teessir olan mıntakalarda ha -
zineden taksitle veya borç • 

lanma suretiyle mal alanların borç • 
larını ödemek hususunda ma -
ruz kaldıkları müşkülat göz ö • 
nüne alınarak bunlardan binaları yı -
kılanların geri kalan borçlarının ta -
mamen terkini ve tamir ile istifade e
dilecek derecede kısmen yıkılmış o -
lan bina sahiplerinin zararının da 
borç bakiyesinden tenzili muvafık gö· 
rülmüş ve bu maksatla bir kanun Jii
yihası hazırlanmıştır. 
Halkımızın topraklandırılması için 

ötedenberi alınmış ve alınmakta olan 
tedbirlere daha müessir bir şekil ver
mek için hususi komisyonlar teşkili 
ile tevziatın bunlar vasıtasiyle yap -
tırılması düşünülmüş ve bu esas dai-

.......................................................... ~ ....................................... ) 
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afıamız 
Cümhuriyet prensiplerini 

eıı surette tecelli 
i~,lerden b · ri&ir 

,:, 

General Ali Fuat Cebesoy son 
yılın Nafıa faaliyetini anlatıyor 

!la:ıa Vekilimiz General Ali 
Fuat Ccbcsoy 

'Okçugöl hatlarının istikşaflarının 
ikmal edilmiş olması da gelecek sene
ler içinde <lenıiryolu şebekelerimize 
ithal edilecek yeni yolları bize teb • 
şir etmektedir. ,, 

1 Limanlarımız : 

1 "Demiryolu siyasetim~~in m~tem • 
mimi olarak bunların dıger munaka· 

1 
le mecralariyl.e il~isa~ k~yfiyet} .bil • 
yük bir chcmıyetı haızdır. Bu ıtıbar
la ehemiyeti kadar külfetini de evel-
clenberi takdir etmekte olduğumuz li
man inşaatı işleri ilk safhada gel • 
mektedir. Karadeniz ve Egede ekseri 
zamanlar denizin şiddeti ile müna • 
kaHitı haleldar olan Trabzon, Samsun, 
İnebolu, Amasra, Eregli, Zonguldak 
ve İskenderun gihi en mühim liman
ların inşası için fenni etütler ikmal 

kim cümhuriyet idaresinde milletin edilmiş olduğundan ~una ?ai~ ka • 
devlet bütçesine vermiş olduğu billı: 'nun lfiyihaları da_ tanzım :dılmı.ş bu • 
mum paraların bugüne kadar asgarı , lunma~ta?ır. Bu ın~~t~n ı~ah me~ 
yüzde onu yalnız şimendifer ve su leket ıktısadında. muhım ~ır devrın 
tesisatı şeklinde sabit sermaye olarak 1 başlan~ıcını teşkıl .. edecektır: <?eı:e 
memlekete avdet etmiş bulunmakta • bu nevıden olmak uzere yol ışlerımıa 
dır. Her sene tedricen memlekete ia- zikredilebilir : 

de edilen bu sabit sermayenin doğ - 3000 km. şose, 22.000 km. top "' 
rudan doğruya veya bilvasıta bah -
şettiği menfaatler bizzat bu sermaye- rak yol : 
Ierden daha fazla ehemiyeti haiz bu- c 
lunmaktadır.,, 

l ki mühim gaye ! 

ümhuriyet devri milli yolları -
mız şebekesine 735 kilometresi 
bu son senede inşa edilmiş 3000 

kilometre şose ile 22000 kilometre top-
"1939 - 1940 senesi zarfında Nafıa rak yol ilave etmiş ve eskiden mevcut 

aha Vekili General Ali Fuat Vekaleti iki mühim gayeyi istihdaf 14000 kilometre şose ve 5000 kilometre 
Cebesoy Cümhuriyetin 17 inci etmiştir: Bunun biri, daima olduğu toprak yol üzerinde de esaslı islahat 
yılında başarılan mühim naha gibi, refah ve serveti müsavi sevi • ve mütemadi tamirat icra etmiştir. 

işleri ve 17 inci yıl sonunda yurdun yede bütün halka isal etmek için Maliimdur ki yo1ların zamanla islah 
nafıa vaziyeti hakkında U~us'ı:n nafı~ i.şleri programına ay!1ı. hızla 

1 
v~ t~miratı m.ütemadiy~ ve esasiyesi· 

Cümhuriyet savısına aşağıdaki ızaha- ve bıtaınkıta devam etmek azım ve I nın ıfası yemden yol ınşa etmekten 
tı vermiştir : 1 kar~rı; ~iğeri is: dünya siyasi v~i- çok fazla ehemiyetli bulunmakta • 
"- Nafıa işleri memleketimizde yetı~de~ı .teş~vvu.ş ve . karar~ızlıg.ın dır.,, 

bihakkın cümhuriyet idaresi ile baş: faa.lıretı~ız ~z:rındc;.kı menfı t.esır: yaptıklarımızı üç misline çıkar • 
!adı ve büyüklerimizin direktifler~ ıe:.ını.~ ~ ızalesıdır. Dunyanın sıyası _ . 
altında bu seneye kad.ar devam ettı muşkulatı karşısında nafıa programı· maga mecburuz . 
ve bundan sonra da devam edecek - mızın sureti tatbikını ahvalin icbar I t'A k 

1 
k . . . ah . 

• 1 eylediği tarzda memleket müdafaası . nca. • rn~?1 e etım!zın mes . aı • 
tır. . . . .k . .. 1 ~h 1 .1 · 1 sathıyesıne gore asgarı olarak kılo • "Devlet 5.mme hizmetlerının heyetı ve ı tısat mu a aza arı ı e muvazı o - bb 

60 
'b' .. 

· · · k .. h~d· · ·b k tt' k metre mura ama metre gı ı mu· 
mecmuasıdır,. denildiği .gıbı nafıa. ış- maf ufzerl~ a. ı~a:a ıhntlı lad e ~krere tevazi bir nisbette yani cernan 45000 
leri de bilhassa cümhurıyet prensıp - na ıa aa ıyetımızın a e en vı aye- k. _ d 'h . 

· · · · · · 1 h d fi · · ılometre uzunlugun a şoseye ı tı • ]erini en bariz surette tecellı ettıren sını temın suretıy e e e erımıze 

1 

. k . . kl 
. 1 . vasıl olmuş bulunmaktayız İstikbal - yacımızı temın etme ıçın yaptı a-
ış erdendır. 1 d . f 1. . . · . . rımızı çizilmiş program dahilinde, 
Nafıa işlerine sarf edilen para ve e- de e daıma aa ıyetımıze ve dınamık .. . • . ·bıı:: _ k b . . 

. ı k · k ı b. · · d' uç mıslıne ı ag etme mec urıyetın-mekler millet ve memleket hizmetı . ve on1on tura ır seyır temın e ı- d . . . d k k' 
1 k k .. d b'l k • h" eyız. Bunun ıçın e gere va ıt ve ne derhal veyahut az bir zaman son- ere te evvun e e ı ece umumı a- 1 f • . 1 . 

· d' · 1 d 1 k t gerek ame ece tasarru ıçın yo ınşa-ra iade edilmiş sermayelerdir. Nıte· ısat ve vazıyet er en mem e e men- k' 1 . ·ı . . k~ 

resinde bir talimatname vücude ge
tirilmiştir. Bu sene, sekiz komisyon 
teşkii olunarak işe başlanması temin 
edilmiştir. Gelecek sene, bütçe im • 
kanları nisbetinde komisyonların art
tırılması mukarrerdir. 

Devlete ait arazinin tesbiti için, ta
pu ve kadastro idaresince hazırlanmış 
olan (Tapulama) kanun layihasının 
tatbikından da istifade edilmesi ve 
tescil sırasında devlete ait arazının 
tayin ve tahdidi esbabının temini dü
şünülmektedir. 

faatine en uygun şekilde istifade e • sı tarzının ma ıne eştırı mesı ım _an-
dilmek çareleri göz önünde bulun _ l~r~na çal~şılmaktadı.r. 1:1afıa Vekale-
durulmaktadır 1 tının yol ınşası faalıvetınden bahse • 

.,, dildiği esnada zikre değer diğer inşa-
F asılasız. devam eden demiryolu at da köprülerdir ki yallarımızın kıy· 
faaHyeti : metini i~mal etmektedir. Cü~hur~ • 

"Bunun neticesi olarak cümhuriyet yet devrı Ro~a ~~ ı.~an tar.ıhlerınl 
idaresinin inşa ettiği 3286 kilometre hatırlatan eskı kopruler yerme her 
demiryoluna ilaveten Diyarbakır - b.i.ri .. birer türk a~idesi ola~ ı.21 köp
Cizre hattı üzerinde 159 kilometre ruyu memlekete ıh dal etmıştır. Bun
hattın inşası devam etmekle beraber ıa: meyanında ~~man 780 mct:e açık: 
Eliizığ - Muş - İran hududu istika - lıgınd.a 14 ~dedı b~ son .sencnın es~rı 
metinde 575 kilometrelik yeni hat - 0 .lup ıkmalı kuvveı karıbeye gelmış· 
tın inşası esasları kurull\ıuş bulun - tır . ., 
maktadır. Etazığdan Van gölü tari - Büyük mesele : Su işlerimiz. ! 
kiyle İran hududuna müncer olacak ı 
olan bu hat Muş ve Palonun münbit "Nafıa vekaletinin rlemiryolu ve 
ovalarından geçerek şimdiye kadar yol faaliyetine muvazi olarak mem-

Bu sene, döviz vaziyetimiz geçen mühmel kalmış bu zenP.in mıntakala- leketin iktisadi, zirai ve sıhi ihtiya
seneye nisbetle çok daha iyidir. Bu rı servet ve refaha kavuşturmakta cını istihdaf eden su işleri gibi diğer 
netice bazı tahditler sayesinde elde gecikmiyecektir. Memleketimizin en mühim bir işi de gerek teknik ve ge
edilmiş bulunmakla beraber zaruri ve mühim servetlerinden biri olan ma- rekse tatbikat' sahasında muvaffaki -
.nemnuniyet bahştır. den kömürü istihsalatını arttırarak yetle ilerlemektedir. 
Vatandaşlara hitaben 22 teşrinievel iktisadi inkişafı temin etmek maksa- Memleket ziraatinin kuraklık ve 

1940 da gazetelerle ve radyo ile yapı- diyle Filyos • ~:e~li _hattının Ko7.lu- tuğyan tehlikeleri, bataklıkların u . 
lan umumi tebliğde de bildirildiği vec va kadar temdıdının ınşasına da baş· mumi sihat üzerine zararlı tesirleri 
hile, bugünkü vaziyet ve şartlar için- lanmıştır.,, ı cümhuriyet devrinin melıdeintlenbe • 
de vazife göremiyecek ve menfaatini Demiryolu §ebekesine alınan ~i büyüklerimizin f~kirlcrini bir an 
temsil ettiği yabancı hamillerin hu- , l ışgal etmekten halı kalmamış ve 
Kukunu temin edemiyecek bir hat1; yenı yo lar : bunların izalesi için hazırlanan ilmi 
gelen düyunuumumiye meclisinin i- "Diğer taraftan memleket iktisadi- ve ameli sulama programı muvaffa . 
damesine sebep kalmadığı için hükü· yatında hasıl olan inkişaf neticesi o- kiyetle tatbik edilmekte bulunmuş • 
met bu meclisin feshine ve 1933 mu- larak umumiyetle fazlalaşan münaka- tur. Bu suretle iklim icabatı olarak 
kavelesi mucibince meclise mevdu lata engel teşkil eden eski arızalar - devri surette hasıl olan kuraklık ve 
vazifeleri, yani tediye servisinin ida- dan Aydın hattı üzerinde Selçuk - tuğyanların zararlarının tahfifi ve 
resini bizzat ifaya karar vermiştir. Camlık mıntakasında meyillerin tah- mevcut bat,.,klıkların kıırutularn!< 

Hükümetin bu kararı, bugünkü şart fifi, güzergahın tadili, Aziziye tü - memleket sıhi ve zirai durl!'n•ınnn 
lardan doğan zarurete ne derece teva- nelinin islahı gibi işler de hitama er- islahı ht•susunda tedricen m 's'J~t ne
fuk ediyorsa, mali tarihimizin elim bir dirilerek münakatatın serbestisi te- ticeler de alınmıya başlanmıştır. Ha
safhasını hatırlatmakta olan bir te - min edilmiştir. Bundan başka Ada - fıa vekaletinin su işleri faali}·eti h<>'c
şekkülün hayatına hatime vermesi pazarı -Bolu - İsmetpaşa hattının kında Seyhan, Ceyhan, Berdan ırmak
itibariyle yurttaşlarımızın milli duy· Doluya kadar olan anzalı kısmının e-ı ları havzasında Malatvada Derme 
gularına da o derece tercüman oldu - tüt ve haritalarının ve Bozöviik - İne· Surgu suları mecralarında, Büyük 
ğuna ş\iphe yoktur, ' göl - Bursa Mudanya ve Bursa • (Sonu 9 uncu sayfada) 
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Dünyanın bu buhranlı günlerinde Türkiye 
ve gelir Bütçemizin zengin kaynağı 

• • 

Ticaret bakımından da INHISARLARIMIZ 
bütün zindeliğini muhafaza etmektedir 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Dış ticaretimizde büyük inkişaflar 
Cümhuriyetin 1 7 inci yılını 

verimli çalışmalarla doldurdular 

Ticaret V eki/imiz 
· B. Nazmi Topçuoğlu 

C ümburiyetin 17 inci yıldönümü 

nü idrak ettiğimiz şu sırada bir 
seneyi müt«aviz bir zamandan • 

b eri dünyanzn içinde bulunduğu yeni şe
r•it dahilinde memleketimizin ticari ba
y atznz t anzim hususunda Ticaret Ve • 
k i /etinin sar/etmiş olduğu lnaliyetln 
lcua bir tahlilini yapmak her zııman • 
dan ziyade enteresan ve faydalıdır. 

Y elcnezarda bu faaliyetin umumi çeh
resini, mürakabeli, planlı ve teşkilatlı 

bir ekonominin bu sabadaki tezahürleri 
şeklinde tavsif etmek doğru olacaktzr. 

Dış Ticaret : 

ve flynt sUkfitu temayilllerinden uzak o -
lan ihraç piyasalarımız bu maddeler için 
de ferahlntılmı§ oldu. Bu suretle ihracatı 
lisans usulllne ttıbl tutmak cereyanı en 
hakiki mtınasında bir tatbik safhasına var
mı§ bulunuyordu. ÇlinkU lisans sistemi as
la bir memnuiyet sistemi olmndığ"ına ı:;ö

re bu usule tlıbl tutulan madd<'lerln pıya
sa vaziyetleri, stokları ve dahili istihlak 
hacmi daimi surette takip edilmek ve alı
cı memleketlerle olan hesap vaziyetleri -
mlz ve buralardan mukabilinde temin e • 
debllcceğlmlz ihtiyaç eşyasının göz önUn
de bulundurulması şnrtlyle memleketin lk· 
tlsadl menfaallerlne en uygun bir aekllde 
ihracına imkO.U verilmiş bulunuyordu. Bu
na rağmen her takyit sistemi gibi bu u • 
suıun tatbikatında da bazı formalitelerin 
ifası icap edeceği cihetle vektılet hu hu
susta azami hassasiyet göstererek bunla
rın asgari hadde ve en basit şekle lrcaını 
ve bu sahada işlerin si.iralle cereyanını 

lşktıl edecek mahiyette diğer mUşklllfı.tın 

izalesini temine matuf her tUrlU tedbirle
ri almış bulunmaktadır. 

Harp ekonomisi lcaplanndan olmak U-
zere ihraç ve ithal mallarımızın bilhassa 

Avrupa harbi bir crnrl'ltaki olunca tam belli başlı mühim kalemleri Uzerlnde §U· 
ihracat mevslmlınlzln arifesinde bulunu • urlu bir fiyat mUraknbesl tesis ve lda. • 
y orduk. Bu mUphem vaziyet kar§ısında mesl de esaslı tedbirler meyanında zlk -
tlç esaslı hedef tebarüz ediyordu : redllmek icap cd~r. 

1 - Piyasanın sıkışmaması için ibra - Fiyat mc elcsinln yekdiğerlyle sıkı mU-
cat mallanmızın değer fiyatla elden çı • nascbct ve irtibatı bulunan iki cephe var
karılması, dır: 1 - Umumt fiyat tercffUU temayUl -

2 - Memleket dahilinde gıda ve ham !erinin dahiıt fiyat seviyesi Uzerlnde tev
m nddelere alt ihtiyat stokların muhafa-/ 11t edebileceği nıllvazeneı;izli~i gidermek, 
zası, • 2 - :.\lo.hsulerlmizln ihraç fiyatını bir ta-

3 - İthnl lhtlyaçlanmızın milsalt bir raftan hariç talepleri. diğer taraftan da -
ıekllde ve vaktinde temini. hllt piyasalarımızda mevcut ııernlt mUva-

Bu maksatlann temini için' bir taraftan cehcsinde gerek mUstahsll ve gerek tUc • 
vaziyetin t avazzuhuna kad::ır esaslı ilk cnnmız için makul bir seviyede tutmak. 
t edbir olmak Uzere bazı mUhlm maddele- Harp konjonktUrü d ahilinde bUtiln pi • 
r:l mlzln ihracı menedildi ve bazılannın yasalarda umumi bir fiyat tereffUU tema
ihracı ise lisansa tAbl tutuldu. Diğer ta· yUlUnün karakteristik bir rol oynamakta 
r aftan tthaHı.t eı.ıynsının euhulcUc tedmi- bulundujN aıılktu' bir haklkat Ur. Bu t c • 
k ini temln Jcln gerek muhtelif §ekllde mayilllin memleketimiz piyasalarına ini • 
anlaşmalar yollyle ve gerek ithal rejimi, klıs ederek nizamsızlık tevlit etmesine 
tnkaa. akreditif vesalr dahili mevzuat ve mAnl olmak icap edeceği de aüpheslzdlr. 
tesisatımız kanallyle bir takım tedbirler Bu itibarla arz ve talep kaidelerinin ta -
alınmakta gecikilmedi. Bu arada harp bil seyrine uygun olarak ve fiyat te§ek -
k on jonktUrUntln daha şedit ve tı.cil bir kü!Unde mUesslr olan diğer lıml11erln de 
zaruret dahilinde ortaya çıkardııtı teşkl· tahtı teslrlnde teessUs etmekte olan fi -
!Atlanma cihazlarını tevsi etmek ve bu yatlarımızın spekilltıtlf bir cereyan a lma -
s uretle ticaret mllnnsebetlerlndo bulundu- masını temin için vekillet daimi bir şe • 
ğumuz memleketlerin harp ekonomisi ı . kilde takip ve murakabede bulunmakta -
caplarına göre gcçlrdlklerl istihale karşı- dır. Bu maksatın tahakkuk ettlrllebllme
ıında m üteferrik ve dağımk bir piyasa si için muhtelif mahsulelrlmlze alt olmak 
y erine t oplu, nl~h ve te.,klltı.llı bir pi· lizere teııekkUl elmiş olan birlikler dahl -
y asa çıkarmak evelcmlrde esaslı tedbir- llnde bunların A.zası bulunan tUccı:ırlar ta
lerden biri olarak varidl hatır olmuş ve rafından kendi lnlslyntlfleriyle asgari lb
tatblkına g~llmlştlr. raç fiyatları tesblt edilmekte ve bu su -

ÇUnkü ahdi mUnasebeUerimlzi tanzim retle vekAlet fiyat inklı;ıaflannı takip e -
eden anlaşmnlıırlıı temin edilen kolaylık • debllmektedlr. 
lıı.r, dahll1 mevzuatımızltı istihdaf edilen 

maksatların ve bUtUn bu istikametteki ı'thala"f 1• fferı' •, 
t edbirlerimizin fillyat sahasına geçebll - ı 
m MI v e tahakkuk ettirilebilmesi için her 
eeyden eveı menfaatlerini aynı yolda yü
rUmekte ve memleket menfaatleriyle telif 
etmekte bulan tOccarların birlikte hare • 
k et eclebllmelcrlnl temin edecek tesanUt 
teıkl!Atının kurulması ve bunlann ken -
dlllğlnden f§ler bir hale getirllmesl icap 
ediyordu. 

Bu maksatla vektıletlmlzln sırf delAle
tl ve rehberliği altında nlt'lkadar tUccar • 
lanmızın vücuda getirmiş oldukları bir
likler ve kooperaUfler çoıtnldı ve öteden • 
beri memleketlmlz dış ticaretinin büyiık 
k alemlerini teşkll eden maddelere teşmil 
edllml§ bulundu. Bunlardan ayrı bir kı • 
ıımda bahsedilecektir. 

1 hracatta lisans usulü 

8 u tarz 'tedbirlerimizin neticesinde 
memleket malları harice en gelirli 
seviyedeki bir flylltla satılmakta, 

hariç flyatlannın yUksekli~I dahli piyasa
ya lnlktıs etmemekte ve dahili piyasadaki 
spekUıtısyon temayUllerinln önline geçil • 
mektcdlr. 
Diğer taraftan esaslı kalemler Uzerln -

de mllteşekkll lthaltıt blrllklerlnln mevzu
una giren malların lthalAtı da bu 1.1ekllde 
teşkllO.tlandırılmış bir mekanizma çerçe
vesi dahilinde vuku bulduğu cihetle fiyat 
murakabesi lmktınları tesis edilmiş bulun
maktadır. 

Halen tthalo.tımızın mUhlm bir kısmı 

hususi takas esasına mUstenlt mevzuat ve 
anlaşmalar çerçevesi içinde icra edilmek
te bulunduğu cihetle vekAletln muhtelif 

Yukarıda harbin ilAnı sırasında mem • şeklllerde bir kontrol icrasını mUınklln 

Jeketlmlzde ilk ledblr olarak dahilt lstlh· kılacak vaziyetlerden istifade edilmekte • 
lAk bakımından mUhlm olan bazı malin • cllr. 
rımızın ihracının men ve bazılarının ll - Bir çok memleketlerin ihracatına lisans 
sansa tAbl tutulduğundan bahsetmiştik. ve memnuiyet takyltlerl vazetmiş bulun • 
F ilhakika vaziyet tavazzuh ettikçe bu 1 duğ'tı, ml\nakele lmkll.nlarınm mühim mlk· 
memnulyetlerl devam ettırmektense mem yasta daralmış olduğu bu sırada karşımı· 
l eketin en mUbrem ihtiyaçlarını hariçten za en bUyük dllvalnrdan biri olarak çıkan 
t emin edebilecek olan bu maddelerden da- ithal ihtiyaçlarının temini için mütemadi 
h lll lstlhll'lk çerçevesini çok aşan miktar- bir ııekilde sarfı mesai edilmektedir. Bu 
l ar dahilinde kalmak şnrtıyle ihraç im • şekilde evelce ticaret mUbadeJelerlmlzde 
kAnını vermek yolu tercih edildi ve esa· hAklm olan "malımızı alanın malını al • 
ıen umumiyetle s:ıtı,sızlık buhranından mak" düsturu "bize mal satana mal sat • 

mak,. prensibi ile çehresini az çok değiş
tirmiş ve daha doğnısu itmam ve lkmııl 

edilmiş bulunuyor. 
İthal ihtiyaçlarımızın bugUnkü mliı;ıkill 

şeralt dahilinde temini için alınmış olan 
şu tedbirleri de kısaca zikretmek faydalı 
olur : 

1-Kllrlng yollyle ithalllta lmkAn ver
mek Uzere kllring blokajları mUm -
kUn mertebe izale edilmiştir. 

2-1tha1Atı eve! yapılmak şartlyle hu
susi takas muameleleri teşvik e • 
dllmlı.ıtır. 

3 - Muvaredatına serbest dövl:: verdi • 
ğlmlz memleketlerden yapılan mU -
bayaalnrın bedelleri peşinen akre • 
dltlfle ödetllmlş ve aynı suretle 
takas hesaplarıntlakl mevcut dispo
nlbillteler karşılığında bunlar Uze
rinden akreditif temini lmkAnların
dnn istifade edilmiştir. 

4-Bazı mallarımızın ihracına ancak 
mukabilinde memleketin muhtaç 
bulunduğu bir mal ithal edilmek 
aartlyle mUsııade edilmiştir. 

5 - Bir çok memleketlerde ihracı men 
edllmi§ bulunan mallar için alil.ka
dar hüktlmetıerden hususi müsaa
deler temin edilmiştir. 

6- Umu.niyetle ltha!At tahdldatı kal· 
dınlmıştır. 

Yeni vaziyete göre yeni 
anla§maalar 

En nihayet dış ticaretimizin ahenkli ve 
sistemli bir tarazda işleyişini temin etmek 
için bir çok memleketlerle mübadeleleri· 
mızın ve tedlyu tar1Jarıı.11zın esaslarını 

Gümrük ve inhisarlar Vek:li 
B. Raif Karadeniz 

lnnmalarını temin için tarife tatbikatı ders 
leri arttırılmıı:ıtır. 

Tebrlz • Tahran - Trabzon transit yolu 
lizerlnde mühim bir hudut kapısı te§kll e
den (GUrcUbulnk) mevkllnde 14 mart 1937 
tarihli (Türkiye • İran anlaşmasıyla in
şası kararlaştırılmış ve 1938 malt yılında 
200.654 liraya ihalesi yapılmış olan mUş • 
terek gUmrUk binası inşaatına geçen yıl 

içinde de devam edllmiıı ise de dilnya va
ziyeti kıırşlBında malzeme tedarikinde kar
ııılaııılan mU11kUller ve sevklyatta maruz 
kalınan engellerden dolayı mukarrer ta • 
rlhlnde ikmali mUmkUn olamamıştır. 

Zonguldakta 30.6.1937 tarihinde 49.850 
liraya ihalesi yapılan gümrük blna..<ıı geçen 
climhurlyet bayramında ikmal ve hizmete 
tahsis edilmiştir. 
Antalyııda 2d-1·1938 tarihinde 72.991 

liraya ihale edilmiş olan gllmrUk binası do 
geçen cUmhurlyet ba:,Tamından itibaren 
teslim nhnmış ve içinde çalışılmıya baş -
lanmıştır. 

Memur evleri 
Şehir ve kasabalara uzak ve fena §artlı 

mahallerde vazife gören gUmrUk muhafa· 

B ugün sevinçle doldurduğumuz za memur ve subaylannın aileleriyle blr
menlaatlcri bakımrndan çok faydalı ilkte oturmalarına alt olmak ü:ı:erc 306 sa
cümhurıyet yzlınz, mC'r:ı yılı kanun ile inşası kabul edllmlış olan 

işlerle dolduran Gümrük ve İnhisarlar ve- memur evlerinden 937 yılında inşasına ba.ş
kfiletı. diinyamn bu buhranlı gunlerinde,, lan:ın 6 ve 938 yılında inşasına geçilen 6 
turk hudutlarmda sağlam bir gumriik du- evden 10 tanesi geçen yıl içinde oturula -
varı vücuda getirmiş, memleket içinde de 1 bilecek bir hııle gelerek muvakknt kabulü 
ça/Jşmn sahası dahı'linde kalan işleri di - yapılmış ve memurlarımız iskAn edllmlış-

siplin/i bir İntizam içine almıştır. ti~. 
Gümrtik ve İnhisarlar Vekili B. Raif Rltlrllmlyen diğer bina ile bunların dl· 

ihtiva eden ticaret ve tediye nnla§mnlarını Karadeniz, kendisini ziyaret eden bır mu
yeni §artlara intibak ettirmek zarureti harririmı'ze son cümhurzyet yılı içindckı' 

rlnnj ıımellyeleıi ve su isalesi gibi noksan
larının ikmali için 1940 bUtçeslne aynen 
7000 lira tahsisat konmuş ve nafıaca ça • 
lı§malara başlanmıştır. 

karşısında kalınmıştır. çalışmaları $U suretle izah etmi~tir : 
Bu suretle yukarıda bahsettiğimiz bUtUn 

tedbirlerin iyi Ve randımanlı bir §ekllde Gümrüklerde : 
mllesslrlyetlnl tahtı lmklUıa alacak esnsln· 
n, formn!Jteıerı ve mu rıde e ;mllşk ı n 
haddi asgariye indirecek tadllAtı muhtevi 
yeni anlaşmalar akdedilmiş ve mevcut 
ı.ıerı anlaşmalardan bir çoğunda da bugUn
kU §eralte intibak edebilecek tarzda tadil-
ler yapılmıştır. 

Sfanda~dizasyon ve kontrol İJf eri 
H arbln ortaya koyduğu tıcart zorluk· 

ları tmkO.n nlsbetinde tahfif ve sı • 
rasına göre bertaraf etmek için alı-

nan· tedbirler nrMında, standardizasyon ve 
ihracı kontrol vadisindeki faaliyetten de 
bahsetmek yerinde bir 1§ olur. 

Filhakika harp hali, ihracat ticaretimi
ze bazı piyasaları kapamak ve mal ihzarı 
lçh IUzumlu lmktınlıırı kısmen azaltmak gl 
bl iki ayn mllşkUI ortaya koymuş ve bu 
zorluklann tahfiflne standardizasyon mev· 
zuunda vnkUnde alınan kararların tatbiki 
ile çalışılmıştır. 

Bu cUmleden olarak pamuk gibi, zeytin
yağı gibi bazı ihraç maddelerimize, her 
vakltkl alıcılarımızdnn gllyri pazarlnrdnn 
da talepler artnuıa başladığı cihetle bu 
mddelerln evsaf ve ambalaj listllnlllğlinU 

temin ve arızı olan bu milşterlleri her ci
hetten memnun bırakarak daimi birer alı
cı haline sokmak için !Uzumlu stnndardl -
zasyon tedbirlerine derhal tevessuı olun • 
muştur. 

Diğer taraftan mert standardizasyon 
mevzuatında memleketteki ambalaj eşya • 
sında tasarrufu temin için !Uzumlu değl • 
şlkllkler yapılmıştır. Bu suretle piyasnla -
rın günU güı.Une değişen ambalaj lhtl -
yacına muvazi olarak cevap verebilecek 
bir sistem meydana getlrllmiıştlr. 
Aynı zamanda, malalrın manlplasyonu 

için de, ihracatçılarımıza daha geniş ça -
lıııma lmkClnı veren toleranslar kabul olu
narak tatbik nıevkllne konulmuştur. 

131lylellkle meselA, UzUm kutularına ik i 
taraflı te l konacak yerde ortadan tek bir 
tel konulması; çuvalların deliksiz ve yır -
tıksı z olmak ııartiyle kullanılmış buluna -
bilmesi gibi kolaylıklar piyasalarımızı ol
dukça rahata kavuşturan tedbirler meya -
nındndır. 

İç pi)' asa f aaliyefleri: 

B
ankalarımız: 17 nci Cilmhurlyct yılı 

Avnıpa'nın harp içinde bulunduğu 

bir yıl olmak IUbarlyle, Bankacılık 
faaliyetleri ue, aşağıda, harp §artları 1 -
çinde gözden geçirilmiştir. 

Bu bakımdan bankacılığımızın vaziyeti
ni hUltısa etmek lt'lzım gelirse, diyebiliriz 
ki , Avrupa haı·bının tesirleri altında bu
lunan bu 17 nci yıl, bankalarımıza bir kere 
daha halkın ltlmadına liyakatlerini gös • 
termek lmklııını vermlıştlr. 
Hnrbın başlangıcında, henUz Avrupa va

ziyetinin hiç olmazsa bugUnkUnden daha 
az vazıh olduğu sıralarda, bazı vatanda§
lar tereddüde dUşerek bankalardan mevdu
atlarını çekmek istemlı.ılerdl. Bunun üze
rine bnkalarımız her istiyene parasını der
hal inde etmişlerdir. 

Nitekim, hUkUmetlml:ı: de, mevduatını 

G:eri almak istlyenlerl bankalarımızın der
(SoDll 10 uncu sayfada) 

1thal t.Je ihraç muameleleri 
Avrupa harbinin tesirleri altında mem-

leketlmlzln harice yaptığ"ı ihracat ile ha· 
rlçten vaki itha!Atı geçen senelere nls -
betle ehemiyetli bir surette aı:almı~tır. 

Bıı sebeple bilhassa gUnırlik gelirlerinde 
mııhsus bir azalmaogörUlmilştur. 

GUmrUklerln varidat tnhsilMı bakımın-
dan !allyetıerlnde mahsus olan bu azal -
mıyıı mukabil gene dUnyn htıdiscleri knr-
11ısında milli lkUsadımızı korumak ve it -
hal ve ihracatımızı bu hMiselere uygun 
bir surette tanzim etmek için hUkUmetçe 
ittihaz edllmlıı bulunat:l karar ve tedbir -
!erin tntblkında bu idarelerin vazifeleri 
daha bUyUk bir chemlyet ve nezaket almıı.ı· 
tır. 

GUmrllkler bu meyanda Ticaret V ekl'llc
Uyle sıkı bir lııblrllği yaparak bu vekfl -
Jctçe dı!i ticaretimizin tanzimi bakımın -
d:ın nlınmı§ tedbirlerin tatbikinde yakın
dan ve mUessir bir tarzda fallyet göster -
mıııtır. 

Teşkilat 

1 - 2825 sayılı ve 9·10-1935 tarihli 
GUmrllk ve İnhisarlar V ekillet! teııkllt'lt 
ve vazifeleri hakkındaki kanun ile esasla
rı tesblt edilmiş bulunan vekAlet merkez 
ve taşra gtlmrilklerinln teşkiltıt ve vll7.lfe
Ierl, bu kanunun tatblkındanbcri geçirilen 
tecrilbeler de göz önünde tutularak kanu
nun emretUğl nizamname tanzim edllmlıı 

ve Devlet ŞQrnsından da geçirilen bu ni
zamname, 2-14185 sayılı ve 10-8-1940 ta -
rihli kararname ile merlyet mevkllne ko
nulmuştur. Bu suretle gUmrUklerln yeni 
vaziyet ve ihtiyaçlara uygun bir halde 
teskilatlandırıhp vazifelcndirilmcleri i§İ 

tamamlanmı§tır. 

GUmrUk te11kilütı kndrolarında 152 me
murluk < L ı cetveline alınmak suretiyle 
mevkuf tutulmuş ve böylelikle devletin 
tasarruf s iyasetine veka.ıetımlz bUytik bir 
fednktırlıkla lgtlrak eylemiştir. 

Bu kadro tasarruflarının tatblkında ve
k!Uetçe bilhassa hizmet müddetleri 30 se
neyi doldurmuş ve kanunen tekalit ve lk· 
ramiye hakkını kazanmış olanlar seçilmek 
suretiyle açıkta memur bırakılmaması ga· 
yesl takip edilmiştir. 

İdarenin bu tasarruf dolayıslyle hizmet
lerine nihayet verllmlıı olan tecrUbcll me
murlardan mahrumiyetinden sonra da i§ler
dc bir aksaklılt husule gelnıemesl için 
açılan milhlm ycrlrro vaziyet dolayıslyle 
vazifeleri azalmı§ bulunan dlğe• servisle
rimizdeki yllksek tahsil g1lrnıtit: tecı·Ubell 

memurlar nnkledilmlşlir. 
Hizmet başında kalan memurlarımızın 

hUkUmetçe matıôp ve mUltezem olduğu şe
kilde terfih ve terfi hususlarında ve vazı. 
relerinde iyi yetl§tlrllmelerlne bu yıl için· 
de de bUyUk bır itina ile devanı edllmllJ 
ve bilhassa memurlarımızın terfi usulleri 
teadUI kanunu ile memurin kanunlarının 
esasları dairesinde tanzim olunan bir ta
limatname ile bir nizama oağlnnmıgtır. 

GUmrllk memurlarımızın meslekt bilgile
rini tektunUI ettirmek üzere geçen 
yıl içinde de Ankarada merkez kursunda 
tedrisat a devam edilmiş ve mUdavlmlerln 
tarife mevzuunda daha iyi yetişip hazır • 

Cenup ve Hatay hudutlarında müşklll 

ıınrtıar altında vazife gören memurlarımı -
zı ve nllclcrlnl de daha ııUraUe e v e ve hu
zur kanı turab mek z re bugilnkil ik • 
tlsadl ııartlar da göz önünde tutularak 1 -
kişer odıı. ve bir holden mUrekkep ahşap 
kUçUk ev tipleri seçilmiş ve 1040 yılına 

konan 17706 lirıı tahsisat ile gUmrUk me
murlcırına mahsus olmak Uzere 15 portatif 
evin inşası Nafıa vekAletlnce 1940 eyllil 
ayı lı:lndo müteahhide ihale edilmlııtır. 

fııtanbııl, İskenderun, Kars ve Ankara 
glimrük laboratuvarlarının noksan olan le
vazım ve tesisatının ikmaline ehemlyet ve
rilmiş ve bunların tedariki hususunda va
ziyetin pek de mUsait olmamasına rağmen 
lWOO liralık malzeme ve ecza temin edil
miştir. 

Pek fena ve eksik olan mefru§at ve mo
bilya ihtiyaçları da bUtçenln mUsaadesl 
nlsbetinde ve tadil edilen p!An dalresindc 
peyderpey ikmal olunmakta ve geçen yıl 

içinde İstanul ve İzmir gUmrUkleıinln ih· 
tlyaçları tamamen ve merkez teşklllltı ile 
İskenderun bnşmildtirlUğU ihtiyaçlarının 
da mUhlmce bir kısmı ikmal edilmlııtır. 

Gümrük mevzuatının 
ikmal ve islôhı 

G UmrUk muamele ve rejimlerlmlzln 
iktisadi ihtiyaçlarımıza ve ileri mem 
lekctlerln tatbik şekillerine de uygun 

bir surette tanzimi lııi bu hususta yeni bir 
kanun tedvini ile mUmkün olabileceğinden 
evelkl yıllarda başlanmılJ olan etUUerlml· 
ze geçen yıl içinde hız verdik ve hazırla
dığımız projeyi yakında BaşvektUete arze
deblleceğlmlzl umuyoruz. 

Tarife kanununa bağlı olan ve lthalAt eş
yasından alınacak reııim hadlerini göste -
ren tablonun da gerek tatbiki ile nıUkel -
let memul'larıını:ı:ca ve gerek iş ticaret sa
hiplerince kolny anlaşılır. Daha teknik bir 
tasnife ttıbl tutulmasına lUzum ve ihtiyaç 
bulunduğundan ıılmdllik resim hadlerine 
illıınıekslzin bunun Cemiyeti Akvam Eko· 
nomlk Komlteııi tarafından uzun mesai ve 
ettitler neticesinde hazırlanmış bulunan 
(Tarife cetveli ı esas ve tasniflerine göre 
tertip vr ihzarı işine g•ı:cn yıl içinde baş-

Tütün iıliyen bir gen~ kız 

lanmış olup bu uğurdaki çalı§malara cı. 
vam etmekte bulunuyoruz. 

Aynı zamanda tarifenin izahnameslnlıa 

vilcuda getirecek eS38larını tesblt etmek • 
teylz. 

Tanzimi mahiyette çalı§malar 
Bir taraftan tarife cetvelini yeni ve da.

ha ilmi esaslar dalreslnde yeniden tertip 
için çalı§malara ba§lamı§ olmakla beraber 
bu mesainin daha bir mUddet devam ede -
cetJnl dUşUnerek bubrünkU şekli ilzerlndcki 
tatbikatı kolaylaııtırmak Uzere evcik! yıl
lar içinde hazırlanmasına bn§lanan (Re -
pertuvar) ın ikmaline hız verdik ve bunu 
blUrdlk. Son broşürlerin tabı da önUmUz
dekl aylar içinde bitirilerek memurların 

ve i§ sahiplerinin istifadelerine arzoluna • 
caktıı·. 

GUnırilk mevzuatının tatbik ııekil ve su
retlerini gösteren ve pek ziyade dnğılmıo 
ve çoğalmııı olan talimat ve emirlerin lha
tasındııkl mll§kUlAt göz önünde tutularak 
bunların yeni ihtiyaç ve ııartlara göre ye
ni trulmntnameler halinde toplamak yo • 
hındaki mesaimize geçen yıl içinde daha 
hızla devam ettik. V e &:Jağ'ıdakl tallmatıa
n lkmal ederek baatırmı:ı ve memurlar-. 
dağıtmıa bulunuyoruz • 

Gümrük Mu haf aza Genel 
Komutaınhğmda : 

Bu yıl zarfında: (1998 vakllda 2452 
kaçakçı, 48 slltıh, 337 nakil vasıtası, 

2353 kesim hayvanı, 26473 kilo güm· 
rUk eşyası, 7656 kilo inhisar e§yası, 14327' 
adet inhisar maddeleri, 10 tekne, 315 kilo 
uyuşturucu madde) yakalamak suretiyle e
velce bariz bir dl\şüklUğe indirdiği kaçağı 
ve kaçakçılığı daha nşağı bir dereceye ln
dirmlııtlr. 

Memleketin sıhl ve nhlO.kl bakımından 

çok zararlı olan uyuşturucu maddelerle bu 
yıl da kuvetıe nıtleadeleye devam ve mu. 
bet neUceler elde edllmlııtlr. 

Cenup cephesine giren Hatay bölgesi 1-
çln yen! bir tabur teşkil edilmlgtlr. 

Hatayda 13 yeni karakol ve cenup hu • 
dudundıı dıı bö!Uk ve takım karargllh bi • 
naları meydana getlrilmlııtır. 

GllmrUk muhafaza kıtaatının sllo.h k u • 
vetl yeniden 221 otomatik ve 1128 adet p i
yade tllfeği lle takviye edilmiştir. 

Hatayda yeniden tesis edilmiş olan güm
rllk muhafaza taburu mıntakasında 2W 
kilometre ve diğer bölgelerde de 205 ki • 
lometrelik yeni telefon hatlan yapılmıı 

ve bu suretle 26i5 kilometrelik gümrük 
muhafııza telefon ııebekesl yurt sınırlan 

üezrlnde tam bir emniyetle çalı§mıya bal· 
lamış ve bu gebeke tekniğin en son icatla
rını havi v e bol miktarda telefon, santral 
vesaire gibi cihazlarla da takviye edilerek 
iyi bir durum iktisap etmiııtir. 

Verilen tahsisatla yeniden dokuz kam • 
yonet vu bir motosiklet alınmak suretiyle 
motörlli kara vasıtaları arttırılmıştır. 

GilnırUk muhafaza motörlü vasıtaları • 
nın en çok tekılslif ettiği cenup bölgesinin 
merkezinde bulunan Urfada bir motör ta
nıirathnnesi tesis edilerek buna alt takım 
ve tezgo.hlar alınmış ve bir tanılrhane in· 
şasına başlanını§tır. 

Deniz vasıtalannın miktarını arttırmak 
suretiyle 2641 deniz mili lmtldadında b u
lunan kıyılarımızda sefaln kontrolll ve k a
ı;ak menU takibi vazifesi gören motörle 
mUtehnrrlk 51 parça muhafaza motörUn
dl'n her birine dUşen fnnllyet sahasını mllm 
kilo m rtebe daraltmak ve gözetilmesi ı -
cabeden yerleri d ha sıkı bir kordon al • 
tında hulundurmak s-aycsiyle yeniden dört 
llmnn motorbotu yaptırılnrak mevcuda ll!l· 
ve edilmiş ve bunlardan ikisi vazifeye baş
lamıştır. Diğer ikisi için d~ halr.n makine 
tedarikine çalışılmaktadır. 

Yelken ve nıotörlerle mllteharrlk sınıf· 

ton olnn 8 bottan ikisinin teknelerinde e
sll.'!lı tadilAt yaptırılarak hareket ve mu 
kavemet knblllyetıerl yliks .. ltll mlştlr. 

Açık deniz motörler;ne telsiz 
cihazları kondu 

:\levcut vasıtalarımızın içinde en mUhlm 
unsur olan 12 açık deniz mot1lı-U en asri 
telsiz cihazlarlyle teçhiz edilmiş ve bu su
retle kaçağ"ı"'I menU takibi vazifesiyle mll
kellef vaaıtalann uzak mesnf l"rden mu-

(Sonu 9 uncu say fada) 
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17 nci Cümhuriyet yılında 
münakalat işlerimiz 

Gümrük ve İnhisarlar 
(Baıı 8 inci sayfada) fiyatı ilk aylarda bUtUn talepleri karşılı-

habereleri temin, İzmir ve Bodruma birer yamamıı olmamıza rağmen bugUne kadar 
telsiz konmugtur. geçen seneki istihltık mlklannın bir mis-
Açık deniz motörlerinden ekserinln il - llnl aşarak 5530387 litreye baliğ olduğu 

(Başı 6 rncı sayfada) ı işlerin umumi kıymeti takriben iki 1 döküm işini yapmışlardır. Bundan man ve seyir emniyetiyle alA.kadar ek - gibi şarap istihlikimiz de artmış bulun -
Yan P.T.T. merkezleri için baraka- buçuk milyon liraya baliğ olmakta - başka Bağdat vapurunun . kaz'."1ları slkllklerl tamamlanmış ve takviye edil - maktadır. Bu mUcadeleler neticesinde, yük 
inşa ettirilmiş. ezcümle Erzincan- dır. Devlet limanlarının inkişafına 

1 

çok esaslı bir surette t~ır edı_lcr~k miştlr. sek alkol dereceli içki olan ralçının lstlh
i memurların yerleştirilmesi için ait mesai programına dahil techizat şehir hatları kadrosun~ ıthal e?ıl~~ş, Bir çoğu ömril tablllerlnln üçte ikisini ıa.kl geçen seneye nazaran azalmıya doğru 

htri iki aileyi barındırabilecek on ve tesisat ahval ilcaatiyle tamamen Halep, Basra vapurlarıyle lzmır kor- ikmal etmlıı bulunan ve elde mevcut ku - ı bir cereyan almıştır. 
Itı barakanın ve Adapazarında bir te- temin ve tedarik ettirilmemiş ise de, j fezinde hurdaya çekilmiş olan Çanka- vetlerimlzin dörtte UçtinU teşkil eden va-

1 
Tekirdağ şarap fabrikasında 650000 ııt

tfon repetör merkezinin inşaatına ahvali hazıranın inkişafına intizare.n ya :--apurları_nın .araba vapuru olarak sıtalarımızın bir sıra takibi ile tamirleri relik yeni bir kav inşa edilmiş ve bu fab-
lanmıştır. şimdilik işbu mesai programına aıt 1 tamır ve tadıllerıne başla~mıştır:. Ha- yapılarak her birinin stirekll surette vazı- rikamız 2350000 litrelik bir imal kapasite-

• • bilumum pJan ve projelerin peyder - lep araba vapuru halen bıtmek uze • !eden bırakılmamaları temin edllmi&ıtir. si iktisap etmiştir. Ankara bira fabrika -
let havayollarına gelınce • pey ihzar ve tekemmülüne çalışıl - redir. . Deniz vasıtalanınızın tamiratını kendi sının da tevsilne alt inşaat kısmen ikmal 

. Günden güne büyük terakki ve i_n~ 
tala mazhar olan bu idare, tesısı 

ndanberi yedi sene gibi a; bir z:ı
geçtiği halde muasır mıll~tlerın 

Yyarecilik aleminde göstermış ol 
llkları tekamül ve terakkiye muadil 
"r ınuvaffakiyete sahip olmuştur. 
llgün, devlet hava yollarının en mü
tınmel ve teknik vasıflarını haiz 
tıkara meydanındaki binasiyle han
ları, atölyeleri ve asfalt pistleri 
hususta bir fikir verebilir. Bunun-
beraber; Yeşil köy ve Adana mey
larında asfalt ve Elazığ meyda -

•nda da beton pistler inşa edilmek
' ve önümüzdeki senelerde de diğer 

meydanlarımızın muntazam bir 
t~am dahilinde bunlara kıyasen 
tktnımül ettirileceği tabii bulun • 

dır. 

, Ankara. Yeşilköy ve Adana pistle
nin inşaatına 1939 yılında başlan -
\.Ye ikmal edilmek üzere bulunmuş
r. !940 yılında inşasına başlanan E

izığ meydanı pistleri de altı aya ka
ar tamamlanmış olacaktır. Asfalt pist 
ttin ikmalinden sonra müsait hava
_rda kışı.n da yolcu tayyare seferleri
ın devamı imkan dahiline girmiş bu

maktadır. • Fabrikaların eksik olan ele~trı~, vasıtalarımızla ve işçilerimizle yaparak edilmiştir. Bu fabrikada tababette kuvet 
• nikelaj ve pil atölyeleri tesis edılmış hem az para ile çok iş görebilmek ve hem ve lştlha mıcı olarak kullanılmakta olan 

Yüksek deniz ticaret mektebı : ve bu suretle fabrikaların bu husus - de daimi elemanlıırımızın !Şçlliklerlnl iler- "eklstra malt" imaline başlanmıştır. 
taki kudretleri daha mütekamil bir !etmek gayesiyle yeniden tezgtıhtar alına- Memleketin muhtelit mıntakalarında ye-Ticaret filolarımıza kaptan ve ma-

k d · · t hale getirilmiştir. rak İstanbul atolyemlzin techizat bakımın- tırn Uzllmlrrln şarap imaline ne derece -
kinist yetiştiren, yükse enız tıca~e Gemi kurtarma servisi, vasıtaları • dan kifayeti arttırılmıştır. Yeni telsiz el - ye kadar kabiliyeti olduğu yolundaki tec
mektebi de günden güne arta~ bu dıh- nın mahdudiyetine ve esasen iıç par- hazlarının motörlere yerleştirilmesi lşl rilbetcre devam edilmiş, orta Anadolunun 
ti yacı layikiyle tatmi~ ve. temın e e - çadan ibaret olan gemilerden birisi - ecnebi mlltehaıısıslara ihtiyaç hissedilme- bazı yerlerinde iyi neticeler alınmıştır. 
cek mahiyetteki faalıyetıne devam nin tamirde kalmasına rağmen, dört den bu deniz atölyemizin işçileri tarafın- Mevcut mUskirat kanunu hUkUmlerini 
etmektedir. mühim tahlis ameliyesini arızasız o- dan başarılmıştır. değiştiren ve memleket dahilinde ispirto 

Mektebi kendisinden beklenilen !arak başarmıştır. Kıyılarımızda mevcut tcşkllı\tın benzin imalini kolaylaştıracak ve şarap imaline 
gayeye eri'şll'lesini kolaylaştı;a.cak bir Şehir hattı servisinde de gemilerin depolRrından ikisi yeni şekle ifrağ edil - vusat verecci< yeni bir kanun projesi ha
teşkilata mazhar kılmak ıçın ye • tamirine verilen ehemiyet nisbetinde' mlştlr. zırlanarak BUyük Mllll't Meclisine arze -
niden iki kanun projesi hazırlanmış • ~imdiye kadar harap olmuş bulunan Gllmrllk muhafaza te§kllAtı için bir teş- dilmiştir. 
tır bunlardan teşkilat kanun projesi iskelelerin tamirine de büyük bir gay- kl!At kanunu yapılarak Meclise takdim e- Pnş b'lh<'e mfüıklrat fabrikruıında bir re
BUyük Millet Meclisine sevkedil · retle çalışılmıştır. Bu meyanda Hay- dilmiştir. Bu kanunla memurların terfi, vır açılmış ve bir çocul< yuva91 kurulmuş
miştir. Bu teşkilat kanuniyle mektebe darpaşa, Kadıköy, Kalamış, Maltepe, tecziye ve tekaUtıllklerl esaslara bağlan - tur. 
yüksek ilmi kudrette muallimler bu- Kınalıada, Yalova vesair iskeleler mış ve memurların ml'slekl bilgilerini art-
labilmek ve bu muallimleri tamamen tamir edilmiş ve edilmekte bulun • tırmRk için önUmUzdekl seneden ltıbar~n Tuz i .. leri : 
mektebe bağla~ak, mektebe yükse~ ınustur. merkezde bir kurs açılmasının temlnlııl ıs- ç amaltınct<ı.kl f'll'ktrlk santralı tamam 
ve ilmi bir. hüvıy.et _vermek g~y~Jerı V-a.·1 gölündeki iskeleler de bu se- tlhdaf edilmiştir. !anarak faall~ete geçirilmek sure -

· · 1k k 1 hası ı kllAt -'' rl'k h f tiyle bu tuzlanın işleme kabiliyeti gözetılmıştır. ıncı anun ayı nenın imkanları dahilinde tamir e - Muhafaza teş ının 15um • mu a a-
ile deme. ktep me_zu. nlarının mektepten dildig-i fıibi İzmir körfez vapurları i- za vazifelerini gösteren ve gllmrUk teşkl - tekemmtıl ettirilmiştir. 

d b 1 k h bi klld 1 1 Bu tuzlıı.nın su tesisatı ikmal edilmek neşetlerın en ıtı aren mes e a- çin de nciraltına yeni bir hat açıl • !Aliyle ahenkli r ııe P ça ııma arını 
yatlarının sonuna kadar tabi olacak- mıştır. temine yarıya~ak yeni bir v.P•ffe talimat - suretiyle su lhtlyncı knrşılnnnııştır. 

~ b" ı B t Gene bu tuzla ile Çağlı nrasındnkl 14 tarı ahkam tes ıt o unmuştur. u İdarenin işletme sahasındaki faa • namesi yapılmış ır. 
1 k 1 ki h k U t klbl h k k d ki kllomrtrt>llk ııoscnln esaslı surette tamlrı-kanunla mezun ara arşı ı ı a ve liyetinden en mühimmi yeni kanunu- Kaçakl'ılığın men a a ı n ~ 

·ı · · R f h · b ll kU ı lhtl ne başlanmış ve ikmal edilmek Uzcre bu-vecibeler ven mıştır. e a ve sevı - muz hükümlerine nazaran yapmaklı • 1918 sayılı kanun, ug n cap v -
· "kb ti · b"" ·· d" • ""k ı t d h kk d daha. ıvı si lunını ştur Bu sayede tuzlanın demlryolu 

Yeleri ve ıstı a erı utun ıger yu g" ımız lazım gelen nizamname ve ta- yaç arı ve va an aş ~ ın a . • 
"d k ı "" ö ı k b k d ile irtibatı h r mevsimde kabil ol::ıc ıktır. sek mektep mezunlarınkinden ~erı e limatnamelerin tanzimi teşkil etmiş • yanetı ve kaça çı ı,.,ı n rm" n ımın an 

bırakılmamış, kıdemleri, terfileri, te- tir. l tllzumlu tedbirleri cami bir eekllde t.Adil Havaların mllsaadcslzllğlne rağmen Ça-
"kl · · · · ı dil 1 ti maltı tm:lasından grç n seneye n:ızaran 

b kaütliı erı ıntızam v~ emnıyet - a tı- Devlet deniz yotlarının yük ve yol- e m ş r. 10 bin ton fa.,.la istihsal yapılmıştır Bu -
qaJen işletmekte olduğumuz hava na alıl"!_mış ve dolayısıyle meslege ~- cu tarifeleri yeni ba11tan tetkik edi- . 

1 

llntn.aktadır. 

h 1 - - ır l h 1 .1 rada imal C'dilen sofra tuzunun mcmle -
at arı lan baglılıklarının artmasına ve sag- ı lerek bugünkü ıhtiyaçlara cevap ve- 1 n l!ar ar .. a : ketin her tarafına tevzii yolunda tedbir -

- İstanbul 400 Kilometre lamlanmasına çalışılmıştır. Aynı za- ! recek ve teknik esaslara mutabık ye- ' ter alınarak satış miktarı Uç misline çı -
-Adana 400 Kilometre manda evelce mektepten çıkan me • ni tarife projesi ihzar edilmiştir. Tütün iıleri : 

llkara - İzmir 550 Kilometre zunlara mektepsiz ve ameli olarak ye- • • • • 
•tanbul- İzmir 340 Ki.Jometre tişmiş olan meslek. erbabı ve bütün Denız yollarımızın ınkışalı ıçın : G eçen bir aene zarfında lzmlrde 3 

k 1 milyon kilo, Gerzcde 200.000 kilo, 
Untazam sefer 1939 diğer deniz adamlarının gene bu me - ş· d" k d B · 1 u h kö d 200 bl kil ı tl 
·1 402.008 tepte kurslardan geçirilerek terakki - . ım ı:r~ a ar 1 abortılna ış keyden ge~ GUm ~ acı Y e n o s -
ı <>metresi 

2
_
877 

yatı takip etmeleri göz önünde bulun- 1 mılere ıla~et~n ne uya a ar u ap hacimlerinde Uç bUyük ve modern tııe -
Untazam yolcu kilometresi d 

1 
t zanan yem bır hat açılmıştır. me ve bakımevlerl inşasına baştanmııtır. 

alcl d"l K G 634.306 uru muş ur. k" · k" k ı M ı t tUtUn fab-e ı en posta . r. M .. t h b" komisyon vasıta - Denizyollarının gelecekte ı ın ışa- Geçen sene uru an a a ya 
lkledilen baga1· K. Gr. 3590.000 u e assıs ır f · · 1 1 nlardır . rikaııı depolannda tUtUn işleme faaliyetine 

S·ıyle mektebı"n bu""tu··n ders ve müfre- ı ıçın tasar anan esas ar şu · lkledilen gazete K. Gr. 8098.000 girişilmiş ve bu havali mUstehliklerlne 
lkledilen koli K. Gr. 476.140 dat programları yeniden tetkik olun- a) Elde mevcut vasıtalarımızı~ _ve mahsus mamQla.t imaline de bqlanmıştır. 
Untazam sefer adedi 942 muş ve bu programlar, Avrupadaki 1 fen a~illl_llar~mızın kudret ve kabı)~ - Billls tlltUn atölyeal yeni yapılan bina -
Untazam yolcu Lira K. 48877.53 emsali dikkate alınarak ve memleke - yetlerı şımdı>:e kadar -~'ard:~l~rı ~ş- aında makinelettlrllerek modern bir hale 
aktedilen posta Lira K. 951.46 tin mahaJli icaplariyle telif edilerek ler türk demır sanayıının a ıgı ız konulmuş ve faaliyete geçlrtlmlştlr. 
alcledilen bagaj Lira K. 913.41 son teknik terakkiyatın istilzam et- ve dünya .. ~ayiinin ~ruz k~~kt_a TUtlln fabrlkalanmız için 10 adet son 
aldedilen gazete Lira K. 1134.97 tiği gayeyi temin eyliyecek mükem- o!duğu buyü~ ~aha~ulat ge~nılerımı- sistem sigara makinesi getlrtllmtıtır. 
ikledilen koli Lira K. 145.64 mel bir hale çıkarılmış ve tatbikına zı meml.~ketımızde ın~ etmıye ~ş • Yerli Virj!nya tipi tUtUnlerden yeni bar-

geçilmiştir. lamak luzumunu tebaruz ettırmış ve man sigaraları imal edllmlye bqlanmıı -
İmanlara gelince : Yeni teşkilat kanunu projesi~in bunun mümkün olacağı kana.atin; ver- tır. 

tlnah1e Jel>ekemfır ~inde 11 • = d: bu yeni programlan tama- 11 
, .. 'ttwrrv.-..... 

ııeııelerlnde lfçflerlmls lota .....ıeld lnll'lı • 
nıanlarımız çok mühim bir mev- men tatbik edebilecek bir kudrette avanproje yapılmıştır. 
ki almaktadır. B. Ali Çetinkaya, olarak takviye edilecek ve yüksek b) Halen mühim hizmetler gören 

hususta da şu izahatı liıtfetmi~ - ehliyette muallimler yetişmesi ve Haliç fabrika havuzlarının gerek rıh-

!ar açılmıttır. 

kanlmıştır. 

Memlekette artmakta bulunan tuz ıstıh
IAklnl karşılıyabllm"k için mevcut tuzla
lnrın verimleri arttırılmış ve bu meyanda 
Koçhisar gblUnde de r.o bin ton istihsal 
fazlası t mini mlımklın olmuştur. 
Ayrıea şimdiye kRdıır kullanılmasına Jli

zum görillnı,,yen Altçad nlz tuzlasında ha
va şartları sayesinde masrafsız olarak el
de edilen bin ton kadar tuzladan da istifa-
de edllmlıUr. 

Vaziyet dolayıslyle memlekette sevki -
yatın her hangi bir scbC'ple yapılamaması 
ihtimaline karşı her mıntakada tuz stok -
ları hazırlanmış ve hazırlanmaktadır. 

Erzurum, Sivas ve Ankara clvanndakf 
tuzlaların ıslAhı ve fennt tesisatlarının ik
mali lılerlne devam edilmiştir. 

Qeıakın kqa tuaJAmDdan daha temi• 
tus aluunaa için burada v.,....ı te.tsab 
vücuda getlrtlmlıllr. 

Vanın Canlk tuzlasının verimini arttır
mak maksadlyle burada bUyUk bir tUnel 
ID§asına başlanmııı ve ilk hamlede lııtlha&l 
miktarı %50 nlsbetlnde artmııtır. 

Satq i§leri : 
Ankarada ihtiyacı kartılıyacak VUB&tla 

bUyUk ve fenni bir mamullt deposu ınıa 

edilmiştir. 

Piyasaya (Gelincik l isimli bir ılgara çı
knrılnuş ve rağbet gornıUıtUr. Şark vill • 
yetlcrl halkı için de bu miktarda Do&u I· 
simli bir sigara çıkarılmııtır. 

25 adetlik çe§it sigarası piyasaya çıka • 
nldı. 

Sarfiyatları az olan Yalova, İzmir, Üçün 
cU kalın, Halk ince sigaraları ve Yenice 
tlltUnll piyasadan kaldırılmııtır. 

Halk kalın sigarasının satışı Ankara ve 
İstanbul merkezlerine de teımil edilmek 
suretiyle memleketin her tarllfına yayıl • 
mıstır. 

Aydın ve Antalya merkez ve mWhaka • 
t;nda tccrUbe mahiyetinde beşinci tUtlill 
satılmasına mezuniyet verilmiştir. 

Birinci nevi sigaranın 1stanbulda Ud 
tUrlil ambalaj satılmasının dojurdUi"U 
menfi tesir nazarı ltlbare alınarak bu 
sigaranın Beyoğlu cihetinde çantalı yeri • 
ne lambalı kutular içinde piyasa.ya çıkarıl
ması muvafık görülerek icabı yapılDUf • 
tır. 

Halkın ihtiyacına uygun 11hl ve ucua 
kolonya aatııları lnklıaf ettirilerek 3773' 
litre kolonya satılmııtır. 

Evlere fıçı ile ıarap satııına b&flanmıt 
ve fiyatlarda tenzllA.t yapılmııtır. 

10 santllltrellk rakı ıtıelert 1·11-1989 
tarihinde piyasadan kaldırılmııtır. 

Ecnebi memleketlerde oflaler nezdinde. 
Yeşllköy tayyare istasyonunda mamul&b
mızın teıhlrl için birer meıher kurulm\11-
tur. 

Breslav, Viyana, Belgrad, Sellnlk, Ki• 
lA.no, Könlksberg, Budapeşte, İzmir, K.,._ 
sin sergilerine t11tlrak edildi. 

Hataydakl bayllt>rln vllrlnlerinln tansl
mi için yardımda bulunuldu. 

Barut igleri : 
Hopa ve Babaeski barut depolan I~ 

atı bitiril rek kullanılmıya bqtanıldı. 
Ankara civarında Kılıçlarda transit de

po ı olarak bir barut ve dinamit deposQ
nun inşaatı bitirilerek buraya mal ihracı • 
na başlandı. 

idare ifıleri : 
l - inhisar memurlarının mesleki bil • 

gllerlnl arttırmak ve umumi ma!Qmat ıe
vlyelcr!nl yükseltmek gayesiyle 932 sene • 
slndcnberl devam eden memurlar kursunda 
her sene 100 kadar memurumuzun meıılek 
ve tı usulleri ve bilgileriyle umumi kfil • 
tUr bakımından manevi techlzlerl müın • 
kUn olmaktadır. 

Geçen bir sene içinde Erzurum, Kay • 
seri, Pplathane, Ardahan, Arpaçay, Göl .. 
Çıldır, Doğubeyazıt, Ağrı, Haaankale, Tor
twn. .Karı ve Dlkllldaki idare b1ııalan ln•-b tamamlanmııtır. Kalatya bqmtldtlP
lUk binası bitmek üzeredir.,, 

r · . d h tım tamiratı ve gerekse tezgahların-
. mevcut muallimlerin yükünü e ta • dakı" bazı eksikliklerin ikmali ve bi-

l - Memlekete denizden gelen sey- fif etmeleri için muallim muavinleri 
"'Ll · · k l yolcu salon naların tamir ve islahı için evelce "'ı ara gırış apısı o an • de bulunacaktır. 

MUtehassıs tutun ekııperlerl yetııtırmek 
maksadlyle 1937 tarihinde kurulan eksper 
kursuna bu aene yeniden 14 talebe alın • 
mıştır. 

Geçen ııene olduğu gibi bu sene de iz • 
mit, Edirne, Bltllıı numune tarlaları Ege
de Bergama, MllAa ve Ahmetbeyllde, Ka
radenlzde Bafra. Alaçamda, Samsunda, 
Tekeköyde, Trabzonda, Polathanede hu -
talıklarla mUcadele örnek fldellkleri te -
ııls edllmlıtır. 

17 nci Cümhuriyet yılında Nafıa iılerimiz 
rının bilhassa son senelerde iktisap mevcut projelerin tahakkukuna çalışı-
r -· · ·· ·· d t t Laboratuvar ve fabrika ve kütüp- lacaktır. 1stinye dokunun esaslı bir ıgı ehemiyetı göz onun e u an hane irin lazım olan malzeme ve kitap 
it çok memleketler muazzam yolcu "Y surette tamiri ile daha küçük bir do-
lonları viıcude getirmişlerdir. Bu !arın piyasanın müsaadesi nisbetin • kun yeniden inşası ve İzmirde de kü-
\'zu üzerinde yapılan uzun tetkik- de tedarikine tevessül olunmuştur. çük bir dok inpsı tasavvur edilmek-

neticcsinde Sirkecideki kabotaj Mektebin yelken ve kürek talimi i- tedir. 
Purlarımız için vücude getirilen çin muktezi küçük deniz vesaiti bu- c) Gerek fabrika ve havuzlarda ve 

Olc:u salonuna ilaveten bu defa Ga - günkü ihtiyacı tamamen temin ede • gerekse 1stinye doklarındaki amele
tada ecnebi hatlara mahsus bir yol- bilecek bir hale getirilmit ve müba. • nin yıkanma, giyinme yerleriyle ye

salonu tesis edilmiştir. Projeleri yaa edile.n 28 ton!uk tam armalı b~r mekhaneleri için projeler yapılmı§ -
937 yılında hazırlanarak inşasına 1 açık denız kotrasıyle de bu vesaıt tır. Bunların da tahakkukuna çalışı • 

tanılan bu yolcu salonu, temmuz 1 noksansı~ b~r. dereceyi bul~uı ve ~un lacaktır. Bundan başka Boyacıköy 
94o bidayetinde hizmete açılmış olup l~r]a yetıştırı_len talebemız, kendıle- üstünde Devlet denizyollarına ait bü
ttek inşaat, gerekse iş tekniği ba - rınde.n ~eklemlen randımanı tamamen yük bir arsa üzerinde 100 yataklı mü
ıttıından diger memleketlerdeki em- vermıştır. kemmel bir deniz hastanesi inpsı ta-
li arasında bihakkın mevki işgal e- Mektebin başlıca noksanı olan yüz- savvur ·edilmektedir. 
tc:ek bir eser olmuştur. me havuzu da bu sene içinde inşa et- d) Halen parça parça binalarda 

l'tN I ANTREPOLAR : tirilmiş ve 25 metre tul 12,5 metre dağınık bir surette çalışan merkez 
11 k"" arz ve 2,5 metre umkunda olan havuz servislerini bir arada toplıyarak iş-

e - Toph~nede 8~? ';!sur met : hem talebenin yüzme öğrenmeleri, lerin daha sürat ve sühuletle cereya-
ınurabbaı b~r saha uzerınd~ ~ yenı hem de küçük merakibin barınması nını temin etmek makaadiyle Topha-

~tr~polar tes~~ ve ~evcude ılave e- yüzünden çok faydalı olmuıtur. nede kendi arsamız üzerinde bir D. 
ılınış bu vazıyet, lıman mıntakasına 
tak yerlerdeki kira ile tutulan bazı . tik defa olarak geçe? _der~. s~ne. • denizyolları umumi idare binasının 
trepol rda da müstağni kalınma- sınde son sınıf talebelerının butün bır inşası düşünülmektedir. 

Ilı tem~n et°miş olduğu gibi çok mü- d~rs sene~inde bi!amel _denizl~rd~ tat- e) İşletme işlerinin yoluna konma-
Crrıınel mihaniki tesisatiyle tahmil, bıkat geçırm~lerı temın . edılmı~ ve sı için evelemirde acenta işleri1le 

1. k"I · ı · · azami sürat mektebe tahsıs olunan bır tatbıkat yu""kleme ve boultma hizmetlerinin ıye ve na ı ış erını . . 1 · l b" r-
e suhuletle apmayı da tahtı imkana ~emısıyle bu t~lebeler hoca arıy e ı~- hem idarenin ve hem de halkın men-
lırıı bulunı:aktadır. hkte Karadenız, Marmara, Ege denı- faatlerini·· koruyacak bir sürat ve 

Mllstahsilln . hazırlık ve ihtiyaçlarına 

medar olmak üzere her yıl oldutu aibl 
bu ııene de idaremizce zllrraa MO bin lira 
avamı tevzi edllmlıUr. 

Mahallt tütün clna ve tiplerinin evl&f 
ve randıman itibariyle tslAhı ve kaliteler • 
de standardizasyon temini için ıstıfa gör
mUt tohumlardan Kocaellnde 188 Edirne
de 372 ıarkta 265 kilo tUtUn tohumu eki • 
ellere tevzi edllmlıtır. 

Dünya pazarlannda revaçta bulunan 
Vlrjlnya 11ortu tohumların memleketimiz
de yetııtırllmeat tecrUbelerlne Bucakta de
vam edllmi11. ayrıca ıark mıntakuında Ma
latya ve Silvan gibi yerlerde de bu tütün
lerle birlikte İran tönbekilerl yetlıUril-

mesl denemelerine glrlıllmlıtlr. 

Tütün iılai ile tütün 
mü•talasillai 

TUtUn kanununun hUkUmlertne göre E
ge mıntakasiyle Marmara mıntakasının 

mUhlm bir kııımında mevzii tahdit iti ik
mal edilmiş ve tUtun ekimine elverlıll 

oıruıyan 800 bin hektarlık arazi lstlbaal 'l' '4.:rlRA T A TÔLY ELER/ : zi ~e Ak?enizde b~tün bir ~ers s~ • selametle yapılmasını teminen Kara-
ltı - Devlet Jı"manları işletme bün- nesınde lımandan lıman~ ~eyı~ h.~lın- deniz hattından başlıyarak tedricen sahası haricinde bırakılmııtır. 

d b t k ı kl b J 1 ·ı d'l k Ü TUtUn kanunu hUkUmlerlnden olarak tıı"ne dahı"l olan bilumum tecekkül - e b"ku unara mesle erıhnın .. ı cl_~mhae diğer hatlara teşmı e ı me zere 
._. t t k · k 1 ı d b l fenni fide ve kurutma yerleri yapan ve i-ttin tamı·r ve ·ınu ihtiyaçlarını temin tatd ı da ı~ı lya~nu' ar vke beer ':'rl u d" - muayyen büyü ıs e e er e ~n ar ar kl Y1 "'" t t yl fide ve tUtUn yetııtlreu, den eme 

decek vusat ve kabiliyette Haliçte vDa a. enızk e b~ns.ıyde "leks d mf ış tertbı.rk. tesisi ve liman tetkilitı olan yerlerde matıQp eeklllerde yapan ekiciler için mU-
tn· ··1 ı · d"I "ştir Bu sa- enız me te ımız e ı e a a ı limanla teıriki mesai ederek tahmil 
.dı atdo !e ekr tbe~ıs he tıdmıbulu. nan ve olunan bu usul, talebenin ameli ola- kAfatlı müsabakalar tertip edilmek ve ka-
" e, agını ır a e . . ·1 . d beli" ba l b" ve tahliye ve teslim ve tesellüm itle • zananlara nakdi mUkAfat verilmek sure • 
krı"ben 30-40 sene evet tesı"s edilmiş rak ye_tıştırı mesın e 1 ş 1 ır rinin daha mazbut ve emniyetli bir 

k 1 tiyle mUstahıılller bu huınıslarda teevlk ve 
t e _çok iptidai vesaitle çalışan muh - terak ı unsuru o muştur. şekle ifrağı için yapılmış olan etütle- tenvir edllmtıtlr. 
'lıf atölyeler ortadan kaldırılmış, Deniz yollarındaki faal.iyet : rin tahakkukuna ve tatbikat sahasına MUııtahııllln meıılekl bilgisini arttırmak 

terek randıman, gerekse tasarruf ba- geçirilmesine çalışılacaktır. maksadlyle tUtüncUIUğUn muhtelif mevzu-
~'lbından istiskar edilemiyecek neti- D evlet Deniz Yolları idaresi f) Üçte iki hissesi devlet deniz • tarı üzerinde resimli ve izahlı br<>1Urler 
'titr elde edilmesi temin otunmuş - fabrikaların faaliyetini tan • yollarına ait bulunan Sosyeteıilep tanzim ve netredllmlıUr. 
\tar. zim için merkezdeki fen per • gemileri tamamen denizvollarına in- Tütün mahsulüne tarlada ve anbarlarda 
~l'VALIK BOÔAZININ sonelini fabrikalara tevzi ederek tikal ettikten sonra ve §İmdiye kadar 
"''4.TH/Rl : fabrikaların randımanını arttınnıı • hurdalığa çekilmiş ve yakında tamiri 

d 
lV _ Vapurlarımızın kısa bir yol- tır. Böylelikle gemilerimizin nıs- bitecek olan bir vapurumuz da ser • 
~ selimetle seyrini temine matuf f·ndan fazlası . e~s!ı b~r su~et • vise konduktan sonra bilhassa Mer -

bir tedbir olarak Ayvalık boğazının te tamirden _geçırı_ı.mı~'. dığ~rlerı de sin - İskenderun hattında ihracat 
t~aına ameliyesi ifa ve ikmal edil - lüzumlu tamırat ~ormuşlerdır. A>: ~ mevsiminde teraküm eden yüklerle 
"ılşti ı rıca armatörlere aıt 30 kadar gemıyı Karadeniz hattında gene muayyen 
~ltJ~RIDE RIHTIM iNŞASI : havuzlamış ve bazı mühim tamiratını mevsimde mütekasif olarak baılıyan 
l \1 _ İşletme bünyemize bağ!~n~ış yapmış~ır. _ . hayvan nakliyatındaki güçlükleri ik· 
d•keJeler meyanında bulunan Sıhvrı · Fabrıkaların yaptıgı tamırat _meya- tiham ve bilhassa hayvan nakliyatını 
dt bir rıhtım inşasına başlanmış olup, nında çok mühim bir kazaya ugrıyan yolcu nakliyatından ayrı yapmıya 
~ttdesti ikmal bulunmaktadır. 'l'ırhan vapurunun dublbutonları gayret edeçeğiz. 
,_llfTJMLARIN VlNÇLERLE !battan başa yeniden yapılırcasır~a --------------

E:CHJZI : mükemmel ve muvaffakiyetle tamır 
l \11 - Tahmil ve tahliye işlerinin edilmiş olduğu gibi Kınalıada vapu • Türk, öğün, çaht. süven. 
~lay, ucuz ve çabuk yapılmasına ma- runun takriben 6 ton sikletindeki * 
~f tedbirler meyanında olmak ve freymi ile Hora gemi kurtarma va - Halkevi, kendi evin. 
Jlelc yakında faaliyete geçmek üzere, purunun 7,5 tona .baliğ olan bir taraf * 
~ bUvük vinçin rıhtımlar üze~ine silin~irleri ye~pare ola~~ dökülmek Daima iyiye, güzele, dofruya. 
~lınuı ameliyesine devam edıl - , suretıyle faıbrıkaların dokümhanele • * 

cUr rinin timdiye kadar yaptıit ve kud- Cahil acl yarma aclam. 
iiıılf.iillllıl~~~~Uodu. ıiaiıı f~ oÇ ~ mDhltn 

zarar veren h&fere ve hastalıklarla en ye
ni ıeklllerde mücadele usullerini ekııper -
Jere göstermek için tUtUn enalltUmUzde 
açılan "gazlama ve temizlik kurını" ders 
ve tatbikatına H4 eksper tıtlr&k ettlrilıplı
Ur. 

TUtUnlere artz olan h&feratın lmhuı i
çin Şemslp8§a deposundaki gazlama tesl -
satında ı milyon kilo tUtun gazlanmıı ve 
bundan iyi neticeler ahnmııtır. 
Şemslp8§adakl ııteme evinin yanında 

bir de çocuk bakımevl tesis edilmek su -
retlyle işçiler için içtimai yardım mUes -
aeseal vUcuda getirilmiştir. 

Harbin doturdUğu buhranlar dolayıslyle 
tesis gayelerini lemin edemlyen lılı11ı:- alga
ra fabrikasının faaliyetine nihayet veril -
mittir. 

l•,,irto ile i•pirtolu içkiler ifleri : 
İnhisarlar ldarul yilbek dereceli al -

kollerle mOcadel~e strltmlt, bunun aeU -
ellll oluü ...atat clMtUndeld bira mar-

(Başr 7 iner sayfada) ! yedi misli artmış olmasıdır. Veklle-
Menderes, Küçük Menderes, Gediz, timiz elektrik etüt itleri idareıinin 
Bakırçay, Iğdır, Erzincan, Konya o- beş altı senedenberi memleketin ener• 
valarında Kaz ovaaında, Meriç nehri ji kaynaklannda yapmış olduğu fen
üezrinde ve Çarşamba bataklıkların- ni tetkikat memleketimizde tabiat ku· 
da yapılmıı müteferrik tesisat zikre l vetlerinin insan kuvetine fazlaıiylı 
şayandır.,, ikame edilebileceğini vaad etmekte • 
Hazırlanan kanun layihaları : di~. Mahiyet itibariyle uzun n.,.,-na 

"B · 1 · · c gayretle mutevakkıf olan bu etiltleP netıce • u ış erın aynı azım v . d f d Sak ehrl 
devamı ikinci beş yıllık programla 11~ le ~ukse'!e za~ 1

1
n la bi~ed~l 

t bi d"lm" b · · d ka etut erı atı proJe er e tes t ı e • 
es 

1
t. e.h1 

1 
ış .vhe und~nl ~çı? Be 1 ~ • rek senede 75 milyon kilovat aaat e-

nun ayı a arı ı zar e ı mıştır. u a- .. . "h 1. . "lk t ebb"" ı -
· d h""k·· k · ner11 ıstı sa ının ı eı us erıBe 

yıhalar meyanın a u umet mer ezı- ha 1 b 1 k ad Yak nd da 
· k l" · ı · ·· ll"k ş anmış u unma t ır. ı a 

nın ana ızasyon ış erıne mutea ı d . r . h. b l Ged" 
olan layiha ayrıca ehemiyeti haiz bu- son ~J ~e ıy~sı ıtam u an ıs 
lunmaktadır. Yapılmış ve yapılacak nehrı pr~J~lerıne baş!anacaktır. ~ey• 
olan muazzam su tesisatının ziraate han nehrının Za~tı kolu ~zerınde 

· · "ld · l · • · kurulacak santralın bu havalıye te • en elverışlı ıekı e ıı etme ıeraıtının . ed ğ" .• b" 'l kil 
teknik, hukuki ve idari hükümleri mın ece 1 .~nerJı ır mı yar Oe 
hakkında da kanun liyihası tanzim vat saate balıg olmaktadır.,, 
edilmi§tir.,, De11lete yardımcı hallı tqebbü. 
Son cümhuriyet yılında 18 milyon leri : 
liralık İllfaal ikmal edildi : "Devlet amme hizmetlerine ittirak 

N 
afıa Vekaletinin deruhte eyledi
ği imar işlerinin miktarı da son 
dünya vaziyetinin inşa malzeme 

si tedarikinde intaç eylediği müşküla
ta rağmen istisgar edilemez. Nitekim 
939-940 senesinde hükümet konağı, 
mektep, hastane vesaire gibi 18 milyon 
liralık inşaat ikmal edilmiş olduğu 
gibi vilayet ve kaza merkezlerinde 
67 hükümet konağının inıasına da 
teıebbüı edilmiş bulunulmaktadır. 
V ekiletimizin imar hususunda hedefi 
bir taraftan hükümetin teessüsüne la
zım olan inşaatı temin etmekle be· 
raber ıehirlerimizin hususi iklim ve 
teraitinin fen ve medeniyet icapları
na göre müatakbel inkişafları da na
zarı dikkate alınarak tehirlerimize en 
uygun cepheleri vermektir. Bu iti -
barla 1940 senesi bidayetine kadar 150 
şehir ve kasabanın hali hazır planları 
ve 93 ıehir ve kasabanın da müstakbel 
imar planları ihzar edilmiJ bulun • 
maktadır. 

Mamafih imar programımız dahi
linde çalışmamız 1939 - 1940 senesi • 
nin memleketimize getirdiği müeaaif 
zelzele hadisesi münaeebetiyle va • 
tandaşlarımıza muvakkat teıiaatın te
minine koımaktan da bizi menetme -
miştir. Bu hazin münasebetler Nafıa 
vekaletinin faaliyetini tcımile ve fen
ni etütlerin jeolojik sahaya da inti -
kaline de ıebep olmuştur.,, 

Yurdun elektrl..lenmea i.i : 
"Cümhuriyet devrinin verdiği fe -

yizlerden en mühimlerinin biri de 
medeniyet ve refah miifiri olan elek-trik . . 

eden halk ve hususi teşekküllerin te
sis ve işletmelerinde daima ıelih e • 
serlerini görmekle iftihar duymak • 
tayız. Teknik mahiyeti ve mali kül • 
fetleri itibariyle hususi surette te • 
şebbüsü müşkül olan bu gibi hizmet 
müesseselerinin adedinde bir te.ayüt 
görülmemekte iıe de bu müease • 
selerin bünyesi dahilinde terak • 
ki ve inkişaflara şahit olmaktayız. 
Kısmı azamı elektrik tevziine inhisar 
eden bu müesseselerin adedi 167 ye 
baliğ olmuştur. Husuıi müesaeıele • 
rin amme hizmetlerine daha ziyade 
alakası ve bu müesıeıelerin daha zi
yade terakki ve inkişafı dünya ilrti • 
sadi ahvalinin tebellür etmesine baih 
bulunmaktadır.,, 

iki kıymetli ilim müe••e•emİ% : 
"Nafıa vekaletinin bahseylediğimia 

bu feyizli işlerinin ifa ve devamında 
hükümetimizin kuvetli azim ve ka • 
rarından sonra yegane imil olan iki 
müessesemiz bulunduğunu unutma • 
mak lazımdır. Bütün bu işlerin sanat• 
karı Yüksek Mühendis mektebi ve 
Teknik Okulu gibi iki ilim müesseıe
mizin kemiyet \re keyfiyet itibariyle 
artan randımanı istikbal hakkındaki 
azmimizi takviye etmektedir. Bilhu-
sa bu aon senede Yükıek Mühendis 
mektebinde imtihanda muvaffakiyet 
niıbetinin yüzde 83 gibi bir dereceye 
varması ve talebe tarafından üasül 
mizanın yüzde 95 gibi bir derecesine 
ihrazımuvaffaldyet edilmeli bu iltt 
in. mııeueNmise bbe en~U 
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Maarifimizin son yıh 
(Başı S ıncı sayfada) kadroslylc yekfınu 440 bulan bir öğretim 

Allikalı vekCUetlerın mUmcss1llerlylc bir· kadroslyle çalışmaktadır. 
llkte toplanan bir komisyonun çalışmala- Cümhurlyet Halk Partisinin tertip ettı
rlyle de bir mesleki tedrisat pl{mı vllcuda ğl konferanslar için yurdun her tarafına 
getirilmiştir. Bu pltına göre tesisi mcv- giden üniversite profesör ve doçentleri 
zuubnhls olan mesleki tedrisat müessese- aynca her §Ubedcn teşkil edilen gruplarla 
!erinin lnşa ve tesisi 40 milyon liraya mal her sene viHiyctlerimizc giderek orada bir 
olmaktadır. Bu pla.n. dörder senelik 4 tflll 1 Unlverslte haftası yapmıya başlamışlar -
piti.na ayrılmaktadır Böylece plan 16 se- dır. Bu sene tatbik sahasına giren bu pro
nede ikmal edilebilecek ve ht'.'r sene blitçe- r gramın ilk haftası Erzunımda açılmıştır. 
ye 2.5 milyon lira konacaktır. Üniversite tedrisatı yapılan hastaneler 

Bunlardan başka Anknra'ds tesisi mu - için de 11 bina yaptırılmış ve bu binaların 
karrcr olan Politcknlk ve Teknlkum okul- ekserisinin tesisatı da ikmal edilerek faa
larının lnş:ıat ve tesisatına alt projeler de llyete geçmiş bulunmaktadır. Bunlardan 
tamamen hazırlanmıştır. tedavi, göz, burun, kulak, boğaz, kadın • 

Um~mi kültür müesseseleri 
O RT A ve LiSELER 

B ugtinkU dunım: Orta okullar, şehir· 

ler için müddeti az olan ve küçük 

yaşta mezun veren ilk okullann temadisi 
olduğu gibi liselerin de hazırlayıcı bir ka
demesi halindedir. tık ohullann bir nevi 

doğıım, ikinci hariciye pavlyonlıtn tedri -
sata açılmıştır. 

1940 bütçesiyle verilen 387000 lira !ev
kalllde tahsisatla bu bina ve tesisatına 
sarfedilen para miktarı (1.629.160) lira -
dır. 

ULUS 

Ticaret Vekôletimiz 
(Başı 8 inci sayfada) toptan ve peı·akende sıttış flylltlarını tes-

hal tatmin edebileceklerini halkımıza ifade bit etmek, b) AlelQmum mahalli fiyatları 
etmiş ve müteakip flllyat bu ifadenin ne nezaret altında bulundurmak, c) Teı<blt 

kadar haklı olduğunu göstermiştir. edilen fiyatlara riayetsizlikten veya milli 
Filhakika, dllnya hl'ıdlselerinln gidişine korunma kanununun 82 ve 85 inci mad

göre, bir kaç tcrcddUdden sonra, halkımız delerine muhalefetten dolayı yapılan adli 
tekrar paralarını bankalara inde etmişler tahkikatın her hnngl bir ııafhaııında mlld
ve taııarru!larının emniyet allındıı olduğu- , delumumllerlc ııorgu hıiklmlerl ve mahke
na bir daha kanaat getirmişlerdir. Bu su- rııelercc sonılncak sualler hakkında resmi 
retle, harp şartları içinde, bankacılık fa- ı ehlihibre sıfatiyle mülalen beyan etmek 
aliyetlerl, kredi hl7:metlerl normal seyrin- vazifesiyle tavzif edilmişlerdir. 
de devam etmektedir. 

17 ne! yılın bankA.cılık sahasında en ka
rakteristik ifadesi, hattA rakamlardan dn 
beliğ olarak, mulıtat bulunduğumuz A vru
pa harbi ııartları içinde devanı eden bu i
timat havasıdır. 

iç piyasamız 

8 ankıılarımızdan bahsederken Avnıpa 
harbı şartlarlyle muhat bulıınduğıı

muza işaret etmişlik. İç piyasa faa-
liyetlerini bu şıırUar bakımından tetkik e
dersek iç plynsanıızı 17 nci yılc.la en kıırak· 
teristlk bakımdıın gormUş ohıı uz. 

İç piyasa vııziyetlmlz şu suretle hUlıisa 
edllcbllir: 

Avrupa buhranı, karşısında bir çok mem-
leketler kıtlık ve huzrusuzhık içinde iken, 

I htikar yoluna sapmak 
isteyenler ve m illi korunma 

kanunu 
Koml11yonlar bu sonuncu vazifeleriyle 

bllhMsa nıllfit olmaktadırlar. Cilmhıırlyet 
ıııiiddehınııımllcri ve mahkemelerimiz, sık 
sık komisyonların mlltalealanna müracaat 
etmekte, bir fiyatın talılili ve ihtikllr btı

lıınııp bıılıınmadığı ı;lhl meselelerde ko -
misyonlar ehlihibre sıfatiyle reylerini ve
rerek ad ıletin terelllslne yardım etmekte
dirler. 

Bu cihaz fiyatların baskı altında tutul -
masını temin etmektedir. Heı· ne kııclar ba
zı ithallıt maddeleri fiyatlarında lhtlkl'tr 

Geçen senenin temmuz ayında hUkllmet 
merkezinde toplanan maarif şfırasında 

yüksek tahsile alt ilmi çalışmalar, lnkl§af
lar ve memleketin muhtelif tedris vasıta -
lan arasında temin edilmesi temenni o • 
lunan irtibatlar dolayıslylc elde mevcut 
tedrisat programlan ve talimatnameler 
yeni ihtiyaçlara göre tadil ve tanzim edil
miştir. 

mcmlelcetımlzde, iç pıyasaınız, halkın ih· 
(~\.Blstanlar talimatnamesi ı, (Edebiyat Uyaçlarına karşılık olan maddeler hakı

fakUltesl lisans talimatnamesi), (Yabancı 
diller okulu talimatnamesi), (Yüksek öğ-

yolunn sapmak cesaretini göstermiş olan
lar ı.ıuııınabllnılş l.«e ıle. bunların bir çokla
rı bugıın .Milli Korıınma Kanunıınun tertip 
ettiği cezalıırı çekmektedirler. Kontrol teş
kllfıtı, hiç de kolay olnııyaıı bu işte, git· 
tikr-e tel'rtıhe gormektc ve kötü niyet sa
hip! rlnl kolavlıkla tefrik ederek ad!!.let 

retmcn okulu esas ve talebe kayıt ve ka
bul talimatnameleri) yeniden vUcuda geti
rilmiş, diğer talimatnamelerde de lilzumlu 
değişiklikler yapı 1 rııı11tır. 

Orta okullara yabancı dil öğretmeni ye-

mından normal bir vaziyette ve hatta fe
rahlık ve bolluk ıçlnd<"dir. Bazı ltlıaJAt 

maddeleri azalmış olabilir Bu vakıdir. Yu 
bancı memleketler hlr kısım nuıllıın clle-
rınden çıkarııııınıakla veya çıknı dıklıırı 

<'1hazına tevdi etmektedir. Bıı yolda, hiç 

temadisi olmak itibariyle hemen her kaza 
merkezinde te8lsl için mllracaatlar vaki ol
maktadır. Marlf şfırasından geçlrdl~mlz 

listeye nazaran bu yıl ancak Gönen, Mus
tafa Kemnl Paşa knzalıırında birer orta o
kul açabildik. Liselere gelince bu mliesse
ııelerlmlz keyfiyet bnkımından arzu edilen 
kemale henlız gelmemiş oldukları için bun
ları arttırmakta daha biıyiık bir imsak 
gösterilmektedir. Bu yıl esasen lise sınıf
ları mevcut olan Taksim ortıı okuluna lise 
ismi verilmiş ve Eltızığda orta okulun Uzc
rlne bir lise sınıfı iUıve olunmuştur. Bu 
1tıretle orta okuların adedi 141, liselerin 
a dedi de 44 olmuştur. Bu müesseselerde 
okuyan talebenin mlktan da cümhurlyetın 
ilk senesinde 9000 olmasına mukabil bııgiln 
31000 ı kız olmak llzere 121 000 olmuştur 

takdirde beynelmilel nıünakalfltın ıntızııın 
sızlığı bıınlann zamanında elımize gel -

tlştirmek üzere evelkl sene açılan ve iyi meslııe rııuııl olmaktadır. Bıı hal, hnı·p 
netice alınan ! Yabancı dil kursları) nın şartlarının irademiz hıırlcınJe kalan ıaru
bu sene de faaliyetinin devamına karar ve- rı tedbirlere milracaat ederek hu gıbl matl 

saı·sı lıncıden tlcvanı cclilecektır. Yalnı?.. ff
yııt tereffUIPrini ihtfkt\rla karıştırmaktan 
lçlinaha ıııahal vardır İhtikllr mevcut ol
madığı halde, lthıılfıt maddelerinin fiyat
tan yilks k olııbllir Nitekim, bu rnııllar fi
yatları menşe memleketler plya!ıalarındıı 

<lıı yllkseımış \'e beyn<'lmllel nakil ve si
gorta masraf111rı aı1.mıştır Keza, k"ndi 
nıahsuilcrlmıztlc de norııınl surette zıınırl 
bazı ytlkselmelcr olııblllr. Fakat bııtlln bu 
hareketlerin hepsındc ihtıkllr görmeğe ma
hal yo\ttıır. Tkıırct vek(\lcli ve fiyat mu
rakabe tcşkllfıtı fiyat seviyelerinin normal 
hııddı> kalnııısına dninta nl'.!zttrı't etmekte
dir. Bu ıınvt>dc, hliyllk lıir ekı1eriyetıe fi
yııtlanmızın bııgllnkll ş!trtlıır içinde nor· 
mal olan bir scyiı takip ettiği •öylene
bilir. Anormal ylilts"llşl 'r ve lhllkth hfıdl-

KADRO: orta okul ve liselerin tcklimU
lü için ilk şart öğretmenlerinin tamam ol
mruııdır. 1938 senesinde ögretmenlcrinln 
mlktnn aooo olan orta öğretim kadrosu 
tkl sene lçerslnde yeniden giren 735 ylik· 
aek okul mezunu ve seltUılyetll öğretmenle 
8735 e kadar çıkanlmıştır. 

Mccburt hizmeti olan öğretmen namzet
leri memleketin İstanbuldan gayri yerle -
rlne kura çekerek tayin olunmuşlardır. 

rilmlştlr 

Y iiksek ğYefmen okrr/u 

delPrln iç piyasamıza teminıne çalışmak
tan g r1 kalmnmışlır. Yabancı plya.<mlann 
muslrrane talep ettikleri mallarımızın ih-

L ısclere öğretmen yetlştırm k 

kurulmuş bulunan bu okulu 

lızere racı muııkbllinde tarafımızılan da en zi
hcr yude lüzumlu gorU!en maddeler alınmak

tadır. 
ceplıc<.lcn kuvetll kılmılk için gereken ted
birler alınmıştır. 

Bu ınaksata vusul için yeni tallmatnııme 
tanzim cdilmııı ve okul Unlverslte profe • 
sörlerlmlziıı ilmi nezaretine verilmiştir, 

öğretmen namzetlerinin yabancı dil bilgi
sini arttırmak maksadiyle hazırlnnıın ta -
llmatnamc bu ders senesi başından ltlba -
ren tatbik sahasına geçecektir. 

Bu okula bu sene 8 1 kız, •12 sı eı·kek ol-
mak üzere 50 talebe alınacaktır 
GAZİ TEl1BİYE ENSTİTÜSÜ: Orta 

Fakat, nihayet, bu nevi bazı nıallıırııı 

azlığı Uzcrlnde fazla durmağa mahal yok
tur. Unutmıyalım ki, nıehzukn gıda mad
deleri ve normal surette giyim eşyası mem
leketimizde mevcuttur Bunun ne mühim 
bir lmvct ve huzur nıeınbaı olduğunu an· 
lamak için, Avrupa'dnki bir çok memle 
ketlerin vaziyetine b:ıknıak ltflfı gelir. 

İç piyasa t'iyatlarııırla inzlhnt t sis et 
mek de bu yılın başlıca f !lllyctlcrind r 

b1rlsldlr .hlllll korunma kanunu bu lıızlba 
tın mt!sn,..dlnl Leşkll etmektedir. 

s !eri ise g in ı,ı"'Çktlç" d'l.ha ş dit bir "u-
r tte t •k bıtrı mrrıız k<ı!QC'lktır. 

C llnıhurıyct hukllnıetınin kooperatif
çiliği lıir lktls:ı.cll umde olarıık te
lllkkl ettiği, ve bunun her gün biraz 
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disindc kurulan ve her gün istihsali biraz 
daha gcnişliycn bu metalürji gnıpu tam 
kapasitesiyle işleme devresine vardığı za
man yılda 400 bin ton demir cevheriyle 
4-00 bin ton maden kömürü işliyccek ve 
memlekete yılda 16 milyon lira ile 20 mil
yon lira arasında muaz..zam bir istihsal 
hacmi verecektir. 

Sümerbank'ın esas iştiraki olup heye -
ti umumiyesiyle ileri, kudretli ve verim
li bir cndıistri şubemiz olan şeker sanayi
imiz memnuniyet verici şartlar altında ça
lışmaktadır. İhtiyacımızın azami hadde 
temini için bu sene pancar zcriyau şimdi
ye kadar olanın en yiıttsek seviyesine var
dırılmıştır. Bir taraftan istihsalin arttı -
rılmasına çalışılırken diğer taraftan da 
pancar müstahsili olan köylünün kazım -
cını arttırma cihetine gidilmiştir. 

Bir taraftan büyiik sanayi ve modern 
faprikalar istihsali.tının tevsi ve tanzimine 
gidilirken diğer taraftan da memleketi -
mizde çok müstesna ehemıyeti olan el 
tezgihlarının himayesi ve inkişafı tedbir
leri de büyük m"kyasta ele alınmıştır. Şim
dilik en yeni şekilde 4200 tezgah, 4200 
çıkrık, 670 yün tarağı ve 420 çözgü dolabı-

nı önümıizdeki aylar iç.1ndc yurdun gere 
li noktalarına ve tercihan köylere dağıt 
mak için tedbirler almış bulunuyoruz. l 
yerde de su dingi vücuda getirilecekti! 
Büyük sanayiin küçük tezgahı öldurme 
lazım geldiğine degil bilakis daha çok u 
zun zaman bilhassa türk ki>yliısıiııiin va 
kıtları"nı kıymetlendirmek ic;in tezgihlar 
dan bliyiık istifadeler temin olunacngı 

kani iz. 

Maden programının tatbikı ve made 
işlerimizin tanı.iminde karşılaştığımı' 
müşkiller iktiham olunarak adeta normı= 
zamanda beklenilen neticeleri vermek! 
bulunmuştur. Bu işlerin en başında tabii' 
tın yurdumuza büyük hediyesi olan Erci 
li kömür havzası gelir. Havza vatandaş 
la rca mallım oldugu gibi son gıinlerde hıt 
kiimetimizin karariyle tamamen devleti~ 
tirilmi~ ve bu suretle havzanın teknik I! 
tismarı meselesi şimdi miisbet bir yoll 
girmiştir. 1stihsalat mütemadiyen art 
maktadır. 

Nitekim aşağıdaki rakamlar gerek haf' 
za istihsalatının gerek keza ehcmiyetli bl 
mev7.u olan linyit i!;tihsallitının artışı ha): 
kında bir fikir vermektedir: 

t M R A R A 
Yıllar 

1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 
1931 
193Z 
1933 
1934 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

Tuvenan 
İstihsalit 

597.499 
994.020 
957.625 

1.216.008 
l.3Z3.833 
1.250.639 
l.421.008 
1.595.359 
1.574.091 
1.593.579 
1.852. 107 
2 2S8.269 
2.340.491 
2.298.649 
2.306.869 
2.588.957 
2.696.397 

Türkiye 
518.880 
582.654 
648.711 
761. 783 
832.830 
816.757 
827.056 
862. 492 
816.618 
842. 702 
843.862 
960.162 
963. 159 
967. 781 

Ecnebi 
85.540 

118.865 
120.975 
148.593 

65.023 
101.261 
157.979 
275.360 
299.259 
335.553 
479 360 
692.266 
74-9.980 
570 8fi8 

327.123 
355.849 
202.115 

T 
Yekun 
6G4.420 
701.519 
769.686 
910.376 
897.853 
918.018 
985.065 

t.137.85Z 
1.115.877 
1.178.255 
1.323.222 
1.652 428 
1.713.119 
l.538.649 
1.504.991 
l.605.09i 
1.723.528 

1 177 868 

1.249.246 
1 521.413 

ı .ın~·lt lstlhsallltı 

Tnn 
1916 Soma, Kızılbuk ıue~irml"azı 42.ıl9~ 
1937 Soma 36.672 
Hl3S sonıa, Değlt·nılsa7., Tavşanlı 
1939 soma, l>E'ğlrmisaz, Tavş:ınlı 

76.034 

ııt.!l68 

Diğer rr.aden faaliyetlerimizde 
memnuniyet veric:dir 

D tğcr maden fııallyetıerinıiz d" tama· 
men memnuniyet verici bir şekilde 
inkişaf etmektedir. 

Krom: 

tlrdll:i dövf7. mlkdarı Ct'.'man dokuz milyo~ 
lımılıın fazla olup 1939 semsıncle bu mil< 
dar bir milyon lira tezayüt etmiştir. 

Memlekette petrol aramalarının mcs~ 
neticeleri elde cdilmekteı.lir. Beşiri kaza• 
sının Ramandagı mevkiinde lOfiO mctred' 
bulunan chemiyctli mikdarda mayi petr~ 
sc'le!erden beri devam e<len sistemli a • 
raştırm!lların geçen sene bu sahada yur • 
dumuza ilk ve beşaretli hedıyesidir. Diger 
petrol aramalarına ve bu meyanda Hata)" 
dn iki sahada petrol bulunmasına çalışıl • 
maktadır. 

BugUnkll vaziyet kemiyet ve kadro ltl • 
barlyle takviye edildiği gibi istikbal için 
de tedbir alınmıştır. Yüksek öğretmen o
kulu, Gazı Terbiye enstltüsU öğretmen 

namzet kadrosu 592 ye çıkarılmıştır. Öğ • 
retmen kalitesini yükseltmek için kurs 
yapmak ve öğretmen kitapları neşretmek 
lflzımdır kl bugünkü vaziyet dolayıslylc 

bu iki esaslı tedbirlerin ancak ve o dıı kıs-

okulların öğretmen lhUyacıııı temin için 
açılmış olan bu mlıesscsenln geçen sene 
263 olan leyli kadrosu bu sene 391 e çı

karılmıştır. Ayrıca blltlin şubelerine .ne -
men ikincisini temin etmek kabil olacak- harl talebe de kabul edilmektedir. Bu mfi-

Bu iş. buglln, nıemlcketln lı r tnrafıııd 

fiyat murakabesi tcşklllltına bağlanmıştır 
Şimdiye kac.lar blli.lmıım vilflyet merkezle
rinde fiyat murakabe komisyonları vo bü
roları kurulmuş ve bunlar faydalı surette 
faaliyete geçmişlerdir 

daha kılşaylş!nl temin eclc<"rk leclhirleri al-
1939 senesinde ecnebi memleketlere lh

maktaıı geri kalmadııtı malOnıdıır .. 
Tarım kredi kooperatiflerini bir derece raç edilen 192.842 ton krom cevheri mem

daha ıııllih ve onları korıperatlt' prensiple- lekete 4,5 milyon linıdan fazla döviz getir
rlııe oldukça yaklaştırmış olrın 28.16 sayılı ııılştlr. Krom cevherlt>rlmizin satışı Etl
kaııun bu teşkll{ttı müstahsilin kredi lhtl- bank elinde toplanarak satış !iyatııırında 
yııçlarını gltlll<çe daha faydalı ve normal IRUkrar temin edilmiştir. 

İş hayatında işçi olarak :vazife alall 

tır. essescdekl öğretmen heyetinin sayısı da 
DERS VE KİTAP VAZİYETİ: Geçen 44 dlir. 

aenedenberl tatbik edilen vakit rejimi alı- SİYASAL BİI.GİLli:R OKULU: Siya -
ııldıkça l)i semere verir bir mahiyet al- sal bilgiler okulu: malt, ldaı1, siyasi şubc

Bu komisyonlar: a) Ticaret vekAlctlncr 
tayin edilecek eşya ve maddelerin mahalll 

maktadır. Bilhassa riyazi zihniyette zayıf ıerlnclcn mezun ettiği gençlerle, her yıl lctdekl bazı noksanlar, iki yı n r1 m 
olan talebemizi daha iyi yetiştirmek için me lekete bir "Ok de,..crll ldn nsu ı 

bir " klld ka ılıyabllme"ın Amil olmu"- Bakır: 
19 yılında pıyasaya bakır ihracatı tur. llıında arzu edilen derecede bir tekA.-m .., b re u r arı tohnssıs öğretmenlerin gözlerinden geçi -

öğretmen ve talebeye mahsus yardımcı temin etmektedir. Bu mliesscseıııizin geren tıılile "aı·ılnıış oldtı"'ıı l<ldı"a edllnmez. An- 1965 ton ik<"n 1939 yılında Ergani bııkırı-~ rllerek t11shllı edilmiştir. ı.ısc seviyesinin • " p ~ 
kitaplar hazırlanmaktadır. sene 3-Ul olan talebe sayısı bu sene 422 ye k bilhassa dllnya umumi vaziyetinin, nın dıı iştirakiyle 6 330 tona ballıt olmuş -

yurttaşların sağlık ve emniyeti içıin lazıl11' 
gelen tedbirler mütemadiyen alınmaktadır 

Bundan başka epiy zamandan beri tanzi • 
mine çalışılan ışçi hayatının iş ka7.aları 

mesleki hastalıklar ve annlrk hallcrlııf 
karşı nıaddi cepheden de teminatı sailı • 
yacak olan işçi sigortalarına ait kanu~ 

projesi Millet Meclisine sevkolunmuştur. 

listündekl öğretim. geçen seneye kadar es- <'a • tur. 1940 senesinde bu miktar 10 bin tona 
çıkarılmıştır. Öğretmen kadrosu 48 dlr. ki §ekllde devam etmiş ve bu suretle dört henüz di.ızelemedrn, son harbın zuhıırfyle 

Yukıırıki malumat ve izahlar İktısat 

Yüksek öğretim müesseseleri Si al b·ı ıı k 1 d lhd d"I i çıkmış hulunııcaktır. yas 1 g er 0 u un a as e 1 m ş 0 • scncdenberl eski terimleri terlrntnıiş olan blishfnlin karıştığı hlr devre<le, bunun te-
Vekaletinin bugünkıi fevkalade şartlarıllı 

tazyikine rağmen mesaisini en lüzumlu i9" 
tikanıctlerdc teksif suretiyle adeta normal 
denilebilecek zamanlarda elde edHebilen• 

lnn ( Bclodlyelcr bilgisi l tedrisatı geçen talebe hakiki mUşkUle maruz kalmıştı. Bu ıılrleı inden tamamen masun kalamamış o- Linyit: 
ders yılında mütckflmll bir hal almış ve yıldan itibaren ünh·ersltclcrde fakilltelc _ lan memleketimizde, bu .sene. mU.qtahsil ol- Memlekf'tlml7.ln kömUr lhtlyııcını karşı-

ve Üniversiteler dersin profcsörll tarafından bu hususta de- rln öğretim unsurlarından nıllrekkep he- kdyetlerlnln heı- zAmandrın çnk dahn ıız 1- lanıak llzt>re taşkömlirlln yırnında yec alan 
el linyiti d ittik ı tlh l"t t kt !erin fevkinde bir mesai muhassalası aldı• ğcrli bir eser e neşrolunmuştur. yctlcr çalışmaya sevkedilmlş ve mesai kıs- şllilmlş olma.siyle ele ımhirdir ki, kredi iş- er en g çe s ~a u ar ma a-

A 
nkara üniversitesi: men llerlemlotır. ıortmlziıı son seneye ait harekette, evcik! dır. F:tlbankın elinde bulunan bliyllk bir ğmı göstermektedir. Ôrııimüzdeki şerait 
HUk!imet merkezinde blltUn şube - Avruadaki talebcnıi7 Okullarda, vekilliğin okunmaması hak- senl'.!lere nlsbetle. bir sclı\h mevcuttur. kıımn llnyitlerlnılzden l93R ı1encııln<1e ne olursa olsun bu muhassalanın daha d• 

lerl tamam bir Unlvcrsltenln ıwrulması Muhtelif vekillikler ve umum mlldürlUk- kında sarih emri olmasına rağmen, filen Kooperatifçilik sahaııında senenin en ge- l 4!l.70G; 1939 scne!1fnde 160·763 ton lstlh - artması için bütün tedbirlerin alınmakt• 
1 d M 1 h b A d 1939 40 d ı kalkmı§ vaziyette bulunan tedrisatı 1·,.ın niş hareketi gene 2cı34 11ayılı kanun ile te- sal edilmiştir. Bu mlkrların 1940 ve rlalta programımıza dahildir. Butıun cek r e&• ar esa ına vrupa a - ers yı ın- ., olduğuna Milletin güvenmesi bizzat bil 

af d 32 1 .... 10 İ gllt l" ı tt ı rehber mahi'-·ctlnde olmak üzere, bir t!irk şekklil etmiş olıın tarım satııı kooperatif- ileri ııenelerde mütemadiyen tezaylit ede- • 
olmak üzere 1935 de Dil, Tarih • Coğr • a, s "rans:ı, u n ere, " a - ., ~ı hl ü h kt 1938 1 d muhassalanın inkişafı için ele ayrı bir ga• 
ya fnktiltesl kurulmuştur. ya, 17 si İsviçre, 4 ü Belçika, ı ı l\Iacarls- grameri tasllğı hazırlatılmıştır. Bu aynı !erinde görlilmllştur. ce,. ne ç § P e yo ur. sencs n c 

d 8 1 d 1 k Ü 169 Zamanda gramer l"ln ııılltehnssıslarn tcv-'i Geçen sene bu tcşckkliller. dört blrll)'te ihraç edilen mnhtellf madenlerimizin ge • ranti teşkil edecektir. 
Kısa bir tarihçesi olan bu frıkUltedc ge- tıın ıı ve 4 A manya n o mn zere ., 11 

çen ders yılıl zarfında 214 kız ve 468 erkek talebemiz vardır. Avrupanın bugUnkU dıı- edilecek bir anket mahiyetindedir. Diğer bıığlı 8S kooperatiften lhnrf"ttl. Bunlar da 
olmak üzere 682 talebe okumuştur. Bu se - rumu dolayıslyle italyadakl talebemiz ma- taraftan Jean Dcny'nln gremcrinln tereli- F.:ge ınıntakasında İzmir birliğine bağlı lO nelik fııallyetlerl, 

i b 1 t incir ve 8 lizünı kooperatifi, Giresun bir- l ları bir emrivaki olnıuşt11r. 
neye kadar leyli tcşkllfıtı ela olan fakUltc· yıs 1940 bıışlıırında memlekete alınmış ve mes ne aş anmış ır. 

E Uhl 1 dil ti 1 · t bit llıtlne bu""h 12 fıııdık kooperatifi, l"'dır İzmir birll~nın nin bu teşkilatı kaldırılmış, yerine burs ağııstos 1940 başımla da hükllmetlmlz n m m nıese e 11erve m zı es 6 e. . "'' 
14.924.801 69 Lira .Miııt korunma kanunu dıı bu teşkllAt • 

14.700.891.00 Lira !anma hareketfıılıı daha geniş bir zUrnr ye usulU ihdas edilmiştir. Bu suretle muhtelif I<'ransa ve Belçlkadakl bütUn talebenin etmek üzere yaptırılacak türk !Ogatldlr. birliğine bağlı 4 pamuk kooperatifi ve İs- Giresun birliğinin 
zümrelere devanı eden talebeden bazı lan, yurda alınması kararlaştırıldığından mez- Bu hıısueta TUrk Dil kurumu • faaliyete tanbul hlrliğlne bağlı dört yaş meyve ve İğdır birliğinin 
kendilerine ayda kırk liraya kad:ır burs kOr memleketteki talebemiz de yurda dön- geçmiştir. sebze kooperntlfi ve bunlarrlnn b:ışka bir 

d G ı t ıı k r ü u ı ll İstanbul birliğinin verilmek suretiyle hüklimct hesabına tah- mekte bulunmuştur. Aradan on senerlen fazla bir zaman geç- e az a11 ep ınR:ın ey l t n erı m sta -

366 825.96 Lira teşmiline lmktln vermiştir. Buglin 15 lhra• 

250.700.36 Lira catçı ve 10 lthalfltçı birliği faaliyet tı...ıııv 

ııll ettirilecektir. Bu sene fakUltcden ilk tığ! cihetle, mevcut lmlA lügatinin her kil kooperatifi. Hasankeyf t üt ününün 
~ k 164 k k t 1 b 1 G" ! ti bakımılan eksiğini nu.ara alan vekillik, Bu srnc pamuk mlletahı<lllerfnln Ege"de 

119.617.6!! Lira dedir. 

30.362.844.69 Lira- Bu birlikler, hllkllmetln, fevkalı\de ahval 
defa olarak 16 

iZ er e a e e mezun uze sana ar ve Adıınn'da teakiU'ıtlaııdırılmasına bnu -
olmuştur. FakUltcnln tedris heyeti 49 kl§I- bunun ikinci tabını hazırlııtmıştır. . ... ....., 

lanmıştır. F.ge'ıl•'. tzmlr birliğine bA.~lı ol-
mUvMehcslnde seyy11I bir dış tknrct po • 

!ık muameleye ball$\" ol dıı~ı ve bilhassa 

dl~akUlte bir yıldanberl yeni inşa edllcn A kademi: yeniden organize edilen mU Tercüme (ah~malan mak Uzere, beş pamuk knoperatıfiyle ye-
esseselcrimlz arasında. Güzel sa - nlden iki llzlim bir de incir ve pamuk ko-

binayo. yerleşmiş bulunuyor. Henuz bir çok 

lltikruıı tatblkında mükemmel bir vasıta 
bu teşekküllerin henüz lıir iki ve nihayet 

olabileceklt>rlnl lsbat eylemişlerdir. Milli 
Uç y8.1Jında oldukları gibi all\karlar olduk- I 

aksamının tefriş ve tesisatı tamamlanma- natlar akademisi moclern bir sanat mil -
mış olmakla beraber. binada d,.rsler ve ıı- cssesesl haline getirilmiş ve sanat haya • 
mi çalııımalar muntazaman cereyan etmek- tına son senelerde bir çok kıymetli mimar. 
tt>dlr. ressam, heykeltraş ve dekoratör kazandır -

Şimdiye kadnr Adliye V ek:lletlnc bağlı mıştır. 

.Maaı lf Vekilliği IJır tıırııftan okul ki -
tapları l§I ile uğraşılırken diğer taraftan 
da umumi klllttirlimllzlin takvlye!<ine ya • 
rıyacak ana eserlerin mlimklin olduğu kıı· 

dar yazıldıklan dillerden dilimize tercil -
me edilmesi teşebbilsllne ~eçnıııı. bu hu -
susta tcııbi t edl len listeler gautclcrle illin 
olunmuştur. Terclime işleri Maarif vekllPl
ğinde vlicuda getirilen tercılme bürosu va
sıtn.qiyle idare olunmaktadır. :\Iemlcket 

olan Hukuk faktiltesl 3848 sayılı kanunla Gilzcl Sanatlar akademisinde yapılan 
bu yıl vekilliğimize devrolunmuştur Ley- lsl:lhat meyanın<.l~. ezclıınle muhtelif sa -
llllk teşklllitı Adliye Vekllletı heAabına nat şubelerine tayin edilen mUtehnssıs ya
talebc okutulmak üzere eskisi gibi ipka e- bancı şeflerin de mlltalealarını almak su
dilmiştir rctıylc hazırlanan yeni tallmatnamrl!!rle, 

Geçen sene sonunda talebe mevcudu 180 müfredat programları merlycte glrmlııtır münevverlerinin tercllmc meselelerine kıır-
yatılı ve lG42 erkPk, 197 kız yatısız olmak Akademinin tczytnl sanatlar kısmına şı duydukları all\kıınııı biiyüklllğfl gerek 
Uzere 2oı9 dur Okulun tedris heyeti 21 bağlı olarak ycniclen organize edilen (Tiirk vekilliğe vaki ııılırarıuıtıardan ve gerekse 
öğretmendir. tezytnl sanatları ı şubesinde, milli tezyini matbuattan anlıışılnınktadır. 

Şimdiye kndar tahsil mllddctl üç yıl 0 _ unsurlannın muhafaza ve inkişafı yolunda I' b' 
lan fakllltcnln bil ders yılındıın itibaren gayret sarfedllmekte ve bu şubeye devam ra ım ve ter ıye 
yeni girecek talebeye §&mil olmak üzere edenlere. tilrk sanatının her nevi sistemli 
tahsil müdetl dört yıla çıkarılmış ve pro- ' bir surette tedris edilmektedir. 
gramları İstanbul ıınıvcrsltesi Hukuk fa- Geçen ders yılı başında akademinin muh 
kOltesl programlarlyle ahenkli bir şekle telif şubelerine müracaat eden talebe mik

tarı evcik! yıllarıı nlsbeten çoğalınıutır. 
konıılmuııtur 

Bu fakllltc ıçln Cebecide lnşn~ına baş -
lanmış olan yeni binanın "bu yıl içinde ik
mal edilmesi beklenmektedir Ancak hali -
hazır vaziyet dolnyıslyle kalorlf r vesalr 
fenni tesisatın yapılabilmesi lmkAnları 

gliçleşmlş bulunmaktııılır Bir taraftan da 
yeni dershane, kütlıphnne, konferans salo
nu gibi mt>ktcbln faııllyetlylc altıkadnr kı
ııımların tefrişine bsşlanmıştır. 

İSTANBUL UNtVımsin~st : 
Yedi sene önce kutulan üniversitenin 

talebe sayısı ancıık 2800 iken bu mevcut 
1939 - 40 ders senesinde 7000 i aşmıştır. 
Bu d rs yılı başında yemden kaydolunan 
talebe de hesabıı katıldıgı takdirde me\• -
cudun 8000 c varacağı tahmin olun'lb'lir. 

Üniversiteye geçen ders yılı 1 i99 u kız 

ve 0336 sı erltek olmak Uzcre 7135 talebe 
cievam etmiştir 

lstımvul Unlvorsltesl, 62 si tUrk 44 ll ec
nebi olmak Uzere 96 profesör, 112 doçent, 
15~ maaşlı ve 77 ücretll olarak 232 asistan 

Dli:V I.E'l' REShl ve HEYKEL l·H<:mGt

st: şimdiye kadnr vckllllğlmlzln yardım 
ve himayesi altında, muhtelif zamanlorda 
açılmakta olan resim ve heykel sergileri, 
geçen yıldanberl mcrl olan yeni bir tali -
malnamc ile esaslı bil' surette organize e
dllmiu ve her yıl cumhuriyet bayramını 

müteakip bir ay müddetle (Devlet resim 
ve heykel sergisi) adı altında açılması te
karrllr eden bu sergi, memleket sanatkıi • 
nnn daha sistemli bir teşhir lmkAnı ver -
mlştlr. 

Dil ve tarih 

T ürk dili llzerinde İstanbul ve An -

kara Universitıılerinln edebiyat şu

beleri bir taraftan, Türk Dil kurumu diğer 
taraftan çalışmaktadır. Türk Dil kurumu
nun hazırlayıp Mııarlf vekllllğ'lnce müsbet 
ilimlere alt kitaplarda tetkik edilen terim-

.Maarif Veklı.letlmlı.ln yiiksek kumanda 
heyetini teşkil eden talim ve terbiye daire· 
si. son cümhuriyct yılında, Maarifimizin 
ana meseleler! etrafıncla isabetli karnrlıır 
almış ve bugüne kadar hailedllememlş o -
lan bir çok mevzular Ozerlnde de çalı§mıı 
istikametlerini tesbit etnııınır. Bunların 

başında kitap meselesi gelmektedir. .Mev
cııt kitapların tashihi ve tadili icap eden 

muııtur. 

opera ti fi; Aclıırıa'da nıhstakll bir birllj'\"e 
bağlı Adana, Tarsus ve Ceyhan"dıı Uç pa
muk kooperrıtlfl kurulmuş ve faaliyete 
girmiştir. 

Muhtelif sahalarda 
teşkil atlandırmalar 

Antep fıstıkları da tcşklll\.tlandırılarak 

birliği GM;iankpte olmak llzcre Arı!. İnce
su, ~lzip ve Hıyam'rla birer satış knopera
UCI kunılmuşt11r. 

Bunlardan başka da Btırsacla koza ınUs -
tahsillcrl tC'şkllfıtı altına alınmış, Bursa, 
Bilecik ve Adapazannıla kurulan koza Aa
tış koopcratiflr.rl Bııı·surla birer blrliA"e 
bağlanmıştır. 

Bıı suretle kooperatif birlikleri altıya, 

sııtış kooperatifleri de fiR e baliğ olmuş 
bulunuyor 

Bu 68 koopeı ıılifin mahsul itibariyle or
tak adeUeri ve bunların taahlıilt edilmlıı 

sermayeleri uöyledlr : 

kaplar ve tadrin menfııatıert. hlıklimetill 
!arı istihsalin ancak yllzde l0-25 nlsbetln-

ve fertlerin elele verdikleri bu birlikler -
de birer kııımına el atmış buhındııkları göz 

ıle, ııırııımt meııfnatlere göre tertip edil • 
önllne alınacak olıır~ıı. knopcratıf teşkliıitı-

mcye muvaffak olunmuştur. 

Bu h:lcllse aynı zamanda milli vazifeler 
nın ne bUyUk varlıklar olmıya namzet ol -
dıığu tezahllr eder. 

karşısında yllkııek seviyeli bir cemiyetin 
Ticaret kıınıınıınun umumi hllktimlerine göstereceği tesanUt duygusuna gUzel bit 

göre teşekklll cclen istlhldk yapı, kllçllk misaldir. 

sanat knop,.ratlflerlnde henilz kı\fl rlert'.'ce- İUmlfıtÇ'I ve ihracatçı birliklerimizin lk· 

de inkişaflar hissedilmediğini kaydetmek Usadi olduğu derecede bir içtimai tesis 0 • 

zaruridir. 

Bu vaziyet bu kooperatiflerle de hlikü· 

metçe daha sıkı ve yakından meğgııl olmak 

zaruretini göstermektedir ki, bu da koo -

peratif işlerinin ticaret kanıınıınıın umumi 

hllkUmlerinden alınarak esaslı ve mllsta -

kil bir kooperatif kanununıın vllcuclllne 

mütevakkıftır. 

Ticaret vekı\letl bu hususta da çR!ış -

lamk liıı, fevkııltlcle tedbirlere ihtiyaç gö-

rUlmlyecek zamanlardan sonra dahi, lkU• 

sac!! bilnycnıizde mevkilerini rıııılıafaza e. 
deceklerl limit ohınablllr. 

........................................................ 
ı 

1 
Türk kadını ! En büyük 

lapçıy ı sen doğurdun. 

. * 
inkı-

Ortak 
Taahhüt makta ve projesini hazırlamış olduğu blı 

edilen 
kooperııUf kanununu yakıncla Bllyllk 

Türk gibi kuvetli. 

* Tar ihle ya§ıtız, en genç mille
tiz. 

adedi 
6920 
5059 

31230 
4593 

58 53.703 

sermaye 
94ı.ooo Lira Millet Meclisinin hıı?.uruna çıkaı·mayı u _ 

I.3 18.000 Lira mit etmektedir. 

1.143.000 Lira 
74.000 Lira ithalatçı ve ihracatçı birlikleri 

Bu teşckklillcrln 1940 nisan gayesinde lann blrleımeleri ve icabına göre hllkUme

tanzinı ettikleri bllllnçolara göre bir se • Un aahabeU ve direktifi altında çalı§ma-

* 
Gökde top rak gibi, d en iz gibi 

I
• Vi\tandrr. 

• * 
Biriz, birl iğiz. 

* ., H a lk içinde, h a lkla 
1ınlk için .•• 

* f Altıok andım~<lır. 

beraber, 

i Cümhurivf't Ha lk 

l lun part isidir. * 
Yur td a sul h, cihanda sulh. 

Partisi, h al· 

..... ........................................... ........ 
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( RADYO ) 
TÜRKİYE 

(Radyo Difüzyon Postaları) 
TURK1YE ANKARA 

Ra.dyosu Radyosu 
- Dalga Uzunluğu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7 m. 946S Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

151.47 m. 1Sl95 Kes./ 20 Kw. T. A. Q. 

s.oo 
8.03 
8.15 
8.30 

8.50 
9.00 

ıı.ıo 

9.-40 

ıo.ıo 

10.30 

ıo.so 

ıı.ıo 

11.30 

12.00 
12.15 

13.30 

13.50 

SALI : 29. 10. 1940 
Program, ve memleket saat ayarı 
Muzik : Hafif program (Pl.) 
Ajans haberleri. 
Muzık : Hafıf programın devamı 
(Pi.) 
Ev kadını - yemek listesi. 
MUzık: Halk turkiıleri ve oyun ha
vaları (Pi.) 
Konuşma : Ctimhuriyeı Merkez ban
kası adına banka müdürlerinden Sa
navıber Tanyerı tarafından : Mi!li 
Bankncılıgımız. 

Müzik : Muhtelif şarkı ve türküler
den mürekkep karışık program. 
Konuşma : Dahiliye Vekaleti adı:ıa 
Mahalli İdareler umum müdür mua
vini Hilmi Yurdakul tarafından : 
Cümhuriyet rejiminde dahili idare -
nin, mahalli idareler ma112umesinde 
viıcude gelen iMişaflar. 
Müzik : Davul, zorna ve çifte nak

kare ile mesire ve oyun havaları. 
Zurnacı İbrahim ve arkadaşlarının 
iıtirikiyle. 

Konuııma : Beden Terbiyesi Genci 
Direktörlüğü adına Genel Direktör 
General Cemil Taner tarafından : 
Beden terbiyesi ve gcnçli'k teşkilatı. 
Marşlar (Pl.) 
Müzık : Saz eserleri, milli oyun ·ıe 

zeybek havaları. 
Müzik : Uvertiırler (Pi.) 
Büyiık Millet Meclisinden naklen 
neşriyat. 

Memleket saat ayan ve Ajans ha -
berleri. 
Muzik : Hafif program (Pi.) 

14.45 Ankara şehir hipdromundan naklen 
nc&riyat : Geçit töreni. 

16.30 Saat 18.00 de tekrar neııriyata baş-

........................................................ i Milli iktisadı Cümhuriyet ya
l rattı. 
i Türk toprakla~nda, Türk sula
ı rında, Türk göklerinde Türk bay-

rağı. 

* Denk bütçe, düzgün ödeme, it-
te Cümhuriyet maliyesi. 

* Halkın bağrından Müdafaai 
Hukuk, Müdafaai Hukukun bağ-ı 

l 
~ı:;;:. Cümhuri:et Halk Partisi 

inandılar, döğÜ§tüler, kazan-! 
dılar. Bıraktıkları emanetin nö

i betçisiyiz. i ........................................................ 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

Ko. na gönderilen hariç askeri 
KITAAT iLANLARI 

Kuru ot alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
Cinsi: K. ot 
Mlktah kllo: 410.000 
M . Bedeli : 20.500 lira. 
~I. teminatı: 1.538 lira 
İhale gtlırli 7. 11. IJ40 saat 14. 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be

del ve muvakkat teminatı yazılı K ot kn
palı zarfla eksiltmeye konmu11tur. 

2 - Şnrtnnmcsl tstıınbul, Ankara ve Ga
ziantep Sn. Al. Ko. da görUlebllir. 

S - İsteklllerln yukarıda yazılı ı:;-ünde ve 
ihale saatinden bir saat eveıtne kadar tek
lif mektuplarını As. Sa. Al. Ko. na gönder-
meleri. (7123) 17116 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rs.: 
Cinsi: Arpa 
Miktarı kilo: 610.000 
M. Bedeli: 43.249 lira. 

muştur. Kapalı sarf usuliylc elcsiltmeai 
9. l 1. 940 cumartesi aiinli ıaat 12 dedir. 
ve Eaklııehlr muıtaka Sa. Al. Ko. da ya
pılacaktır. Bu ise ait ketif eksiltme prt
name ve projeler Ko. da görülebilir. Her 
iki mutfağın keşif bedeli 23.202 lira 26 
kuruştur. İlk teminatı 174-0 lira 17 kuruş.. 
tur. 

İstekliler kanunda ve şartnamede yazı
lı vesaik ve teminat makbuzu havi teklif 
mektuplarını belli günde saat 11 e kadar 
Ko. Rs. liğine vermiı olacaklardır. 

(7151) 17142 

Kok kömürü alınacak 
Çorlu As. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ı - Kapalı zarf usulü ile 1125 ton Zon

guldak ve yahut Kanı.bük kok kömUrU ıa
tın alınacaktır. 

2 - Pazarlık" gilnü 8.11.940 cuma günü 
saat 15 tedlr. 

3 - .Muhammen bedeli 86000 liradır. 

4 - Husust ııartıar Ko. dadır. 
5 - Taliplerin muayyen olan saatten 

bir saat evel tekllt mektuplannı ve !Azım 
gelen teminat veslkalannı Çorlu Sa. Al. 
Ko. vermeleri. ( 7194 ı 17193 

Ankara Ticaret Ve Sanayi Odası Ri -
yasetinden : 

Sicilli ticaretin 1109 numarasında mü
seccel Reji J eneral Dö Şömendöfer E 
Travo Püblik Şirketinin Türkiye umumi 
vekili Adrine Billiotti'nin istiğfasına ve 
diğer vekil Hanri Alincry'nin şirketten 

ayrılmasına mebni yerine Georges Dağ -
ras'ın tayin edildiğine dair Ticaret Veki -
Jetinden musaddak mlizeyycl beyanname 
ile yeni vekilin tatbik imzasını havi İzmir 
üçüncü noterliğinden musaddak sirküle -
rin tescil ve ilanın adı geçen ~irket u
mumi vekilliği tarafından talep ve beyan 
edilmiş olmakla hususu mez:kiirun dairede 
m:ıhfuz vesaike müsteniden 28110/ 94-0 ta
rihinde tescil edildili ve müzcyyel be -
yannamenin tasdikli bir orneğinin bervcç
hizir neşredilmekte olduğu ilan olunur. 

Ticaret Veklileti lç Ticaret Umum Mü
dürlüğünden : 

MÜZEYYEL BEYANNAME 
30 ikinciteşrin 1330 tarihli "Ecnebi A

l - Yukarıda miktar ve muhammen be- nonim ve sermayesi eshama münkasim 

1\1. Teminatı: 3.244 llra 
İhale gllnU 7. 11. 940 saat 16 

deli ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka- şirketler kanunu" hükumlerine tevfikan 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Türkiyede çalışmasına izin verilmiş olan 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve ecnebi şirketlerinden "Reji J eneral dö 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da ı;örUlebll!r. Şömen Dö fer E Travo Püblik" şirketi bu 

Bir öğretmen alınacak 
Polia Enstitüsü Müdürlüğünden : 
Ankara polis enstitüsü 60 lira asil m&

•ılı kriminalitik öiretmenliği münhaldir. 
Fransızcaya 90k iyi vakıf ve üniversite -
ni~ fizik - kimya şubesinden mezun bir 
talip aranmaktadır. Şahsen veya yazı ile 
cnstitii müdıirlüğüne müracaat edilmesi 
ilin olunur. (7258) 17269 

KAZALAR 

Beton i,leri 
Nazilli Belediyesinden : 
Nazilli'de yapılacak 7375,55 metre mu

rabbaı beton döşeme ile 400 metre tul be
ton bordür 14995 lira 10 kuruş bedelle 
15/ 10194-0 dan itibaren 20 gün müddetle 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmu:i -
tur. Bu hususa ait evrakı keşfiye ve saire 
parasız olarak belediyemizce verilecektir. 
Müteahhitlik evsafını haiz olan istekli -
lerin vesaiki müsbitelerini havi zarflarını 
5111/940 salı günü saat ıs e kadar Nazil
li belediyesine vermeleri ilan olunur. 

(10092-7030) 17061 

ANKARA BELEDlYESl . 
Merdiven işi 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Kale önllndnkf pnrktn yaptırılacak 

merdiven işi on b 11 glın mUddetle ve ka
palı zart' usulti lle eksiltmeye konulmuş -
tur. 

2 - Muhammen bedeli 12605 liradır. 
3 - Teminat 94~ Ura 3 kuruştur. 

4 - 1hıılesi5. ll.940 salı günü saat 11 
de yapılncağındnn şartname ve keşif cet -
vellerlnl görmek isllycnlcrın her gUn en· 
cllmen kalemlııe ve ısteklilcrin de ihale 
gtlnU olan 5. 11. 940 salı gtinll saat ona ka· 
d::ı.r usulU dnlresincle tnnzlın edecekleri 
teklif mektuplarını belediye encllınenıne 

verme iri. ( i020 ı 1697 4 

Satılık kamyonet 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Bahçeler müdürlüğünde bulunan 

bir adet Fort kamyoneti satılmak üxere 
on beş gün müddetle açık arttırmaya lco -
nulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (350) liradır. 
3 - Teminat 26 lira 25 kuruştur. 

lamak üzere kapanış. 3 - İst,. ı ıııerln yukandn yazılı gilnde defa müracaatla şirketin Türkiye umumi 
18.00 Program ve memleket saat ayart. ve ihale s ı ınden bir saat eveline kadar vekili Adricn Biliottinin istifasına ve di-
18.03 Cümhuriyet bayramı piyangosunun t kllf kt ı G ı t A Sa Al 

4 - Şartnamesini ıörmek istiyenlerin 
her gün encümen kalemine ve istcklile -
rinde 5/11 / 940 salı günü saat 10.3~ da be
lediye encümenine müracaatları. (7021) 

e me up arını az an "P s . · · ğer vekil Hanri Alingeri'nin şirketten in-
19 Mayıs Stadında çekilişinin neşri. Ko na göndermelrl (7124 ı 17117 • · fikakine mebni yerlcdnc fransız tcbaasın-

18·40 Konuşma : Çocuk Esirgeme Km u- Saman alınacak dan Jorj Dagras (Georgeı; Dagras) ın ta-
mu adına Kurum reisi Kırklareli meb k' 

16975 

G. Antep As. Sa. Al. Ko. Rs.: yin edildiğini bildirmiş ve aşağıda ı sa -
usu Dr. Fuat Umay tarafından : Ku- Cinsi: Saman lihiyctlcri vermi~tir. MATBUAT 
rum'un Cümhuriyet devrindeki Iaa - Miktarı ktlo: 300.000 "l) Reji Jcneral dö Şömen de fer E. 
liyeti ve bunun vatan ve millete te- M. bedeli: 7.500 lira 1 Tra.vo Püblik ıirketinin 1ıtanbulda ihda-

. 'ğ' · ·ı·kl Saz ve ses ... natka
4 

rlarma mın ettı ı ıyı ı er. :M. teminatı: 563 l!ra sına karar verdifi ıubeyi tedvir ve idare ...... 
19.00 Çoçuk saati : Karagöz ( Küçük Ali İhale gtlnU sant: 7. 11. 940 mezkur ıube namına tir.ketin esas muka - Matbunt Umum Müdürlüğünden : 

tara:fındnn ) . 1 - Yuknrıdn miktarı ve muhummen be- velenamesinde yazılı muamelatı ifa etmek Türkiye Radyodifüzyon postalarının 
19.30 M ı k A• b tıirk musikisi heyetinin kadrosu yeniden 

cm e et saat ayarı ve ıans a - deli ve muvakkat teminatı y117.1lı saman şirket hesabına tahsilAt icra ve mukabi -
berleri. kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. linde makbuz ve ibraname ita etmek. tanzim edileceğinden bu heyete girmek 

19.50 Müzik : Radyo küme heyeti - koro: 2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 2) Reji Jencral dö Şömen de Fer E. istiyen saz ve ses sanatkarlarının teşri -

Y 
nisaninin 8 inci cuma günü Ankara'da 

urt panograması. Gaziantep As. Sn. AI. Ko. da görülebilir. Travo Püblik şirketini bilcümle mahakim, 
İ k Başvekilct Matbuat umum müdürlüğü 

20.15 Radyo Gazetesi. 3 - steklllerln yukarıda yazılı gtlnde , .~a amat ve devair nezdinde temsil etmek Raduodı'!;_,_0n mu"du"rlu""u''nde tcsekku''l 
ve ihale sııaUnden bir saat eveııne kadar derecau mahaklm, cUmlülnde ccrc.k muo.;- ' _, .. 

p<ı.45 Temsil : Savaş Çocuklan ( yazan : edecek mütchııııslıı komisyon hu:ıurunda 

Mu 
.. kerrcm K"mil Su ). teklif mektuplannı Gaziantep Aıı. Sa. :Al. dci gerek müddeaaleyh ıııfatlylc ve sair 

.. b'l f · saat onda yapılacak olan imtihana cirebil-
21.30 Konuşma •. Sıhhat ve İçtı'mai Mua- Ko. Re. ne göndermeleri. (7125) 17118 ı umum ı;ı atlarla ıspatı vücut etmek ve . • mek üzere aşağ1da ya.zıh vesaikle teşrıni-

venet Vekaleti adma Sağlık Propa- K l k işbu salihiyetlerin cümleıi veya bazısiy -uru ot a ınaca le aharı tevkil etmek ve sureti umumiye _ saninin 6 ıncı gününe kadar matbuat u -
gandası ve Tıbbi istatistik umum G Antep As Sa. Al Ko Rs • mum mu"du"rlu" g· u-nc mu··racaat etmeleri ilan · · · · .. de bu salahiyetlerin istimali için ahvalin 
müdürü Dr. Zeki Nasır Berker ta- Cinsi K ot ı : · icap ettireceği bilcümle hususatı ifa et - 0 unur. 
rafından : Yurdumuzun cümhuriyet Miktarı kilo: 41.000 1 - İstida. türk müzik heyetinde almak mek." 
devrindeki sağlık ve içztimai yar - :M. Bedeli: 20.~00 lira Keyfiyet tetkik edilerek kanuni hüküm· istediği vazifenin va:ı:ıhan beyan edilmesi 
dım işleri. M. temlnntı: 1.538 lira lere uyııun görülmü$ olmakla bu müzey _ lazımdır. 

21.50 Müzik : Radyo salon orkestrası : İhale gUnU saat: 8. 11. 940 yel beyanname verildi. 2 - Nüfus tezkeresi veya tasdikli bir 
Violonist N eclp Aşkın idaresinde ) 1 - Yukarıda ınlktar ve muhammen be- Pullar üzerinde resmi mühür: T. C. Ti- sureti. 

22.30 Memleket saat ayan, ve Ajans na- deli ve muvakkat ternlnntı yazılı K. ot ka- caret Vekaleti umum müdürlüğü imza oku- 3 - Hüsnühal varakası. 
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. namadı. 22. T. evvel/l940 tarihi var. 4 - Sari hastalıklara müptela olmadı -

berleri, 
22.:ıo Müzik : Dans Müziği (Pi.) 

23.25/23.30 Yarınki pro1;ram ve kapanı~. 

BUCON--.. 

ULUS Sinemasında 
Cilmhurlyet bayramı şerefine 

3 film birden 

1 tdcal için ülkeler aşan .. 
Hayaline dünynları dar bulan .. 
Kahramanlar filmi. 

Baş rolde: (Cebelüttarık casusu) 
ve (Don kazakları) nın unutul

maz artisti 
ROGER DUCHSNE 

2-ALEV DÜNYASI 
Dıck Foran 

3 - Türkçe dünya harp hava
disleri. 

Seanslar: 14,30 - 17,30 da 
\SYADA J(QPAN FIRTIN.ı\ 

16 - 19 da 
ALEV DÜNYASI 

Gece 21 de 
ASYADA KOPAN FIRTINA 

10 - 12 ucuz matinesinde 
ASYADA KOPAN FIRTINA 

'z Tel: 6294 _, 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve Ticaret Vekili N. imza okunamadı. 4348 ğına ve vazifesini muntazaman ifaya mani 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da görUleblllr. olabilecek bedeni ve akıt anza ve hasta -

3 - isteklilerin yukartda yazılı günde lıklarla maHH bulunmadıfına dair heyeti 
ve ihale saatinden bir sa.at evellne kadar Ankara İcra Dairesi İfli.s Memurlu - sıhiyc raporu. 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. iunda.n : 5 - Tercümeihal varnkası - tahsil de -
Ko. Rs. göndermeleri. (7126) 17119 Ankara'da Öncebeci'de Baraturlar ıo- recesi ile evelce bulunduğu hizmetler kı-

Arpa alınacak kak kendi evinde Şevket Öztuna namı di- saca ve halen ne ribi bir vazife ile ilitigal 

K on ğeri Tuğlacı Şevketin Ankara Ticaret ettiği yazılacaktır. -G. Antep Aa. Sa. Al. o.~~.: 
Cinsi: Arpa mahkemesince iflasına karar verilmiş ve 6 - 6x9 ebadında, açık ba$1a çıkarılmış 
Miktarı kilo aıo.ooo hakkındaki tasfiyenin adf şekilde yapıl - ve siyah parlak kağıda basılmış 6 adet fo-

M. bede il: 43.249 lira 
M. teminatı: 3.244 lira 
İhn.le gtinU saat: 8. 11. 940 saat 14 
1 - Yukarıda miktar ve muhammen be-

deli ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka
palı zar!la eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şnrtnamelerl İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. da görl.Hebllir. 

3 - İsteklilerin yukarıda ya.zıh günde 
ve !ha.le saatinden bir saat evellne kadar 
tekil! mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. na göndermeleri. (7127) 17120 

Arpa alınacak 
G. Antep As. Sa.. Al. Ko. Rs.: 
Cinsi: Arpa 
:,\Tlktarı kllo: 850.000 
M. Bedeli: 6.026 lira 
M. temlnntı: 452 lira 
İhale glinil 8. ıı. 940 saat 15 
1 - Yukn.ndn miktarı ve muhammen be-

deli ve muvakkat teminatı yazılı arpa ka
palı zarfla ekslltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameleri İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sn. Al. Ko. Ra. görülebillr. 

3 - İsteklilerin yukarıda yazılı gUnde 
ve ihale saatinden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplarını Gaziantep As. Sa. Al. 
Ko. Rs. ne göndermeleri. (7128) 17121 

Saman alınacak 
G. Antep As. Sa. Al Ko. Rs.: 
Cinsi: Saman 
Mlktnn kilo: 300 000 
M. bedeli: 7.MO lira 
M. teminatı: 563 lira 
İhale gtinU 8. ıı. 940 Hat 15 
ı - Yukanda miktar ve muhammen be

deli ve muvnkknt teminatı yazılı saman 
kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Şartnameleri, İstanbul, Ankara ve 
Gaziantep As. Sa. Al. Ko. dn görUleblllr. 

3 - İsteklllerin yukarıda yazılı gOnde 
ve ihale saatinden bir saat evel tekil! mek
tuplan ile Ko. na mürncnntları. 

(7129) 17122 

iki mutbah yaptırılacak 
Eskiıchir As. Sa. AI. Ko. Rs.: 
1 - Eskişehir'de garnizon mUcssesatı· 

nın birinde ayrı ayrı iki adet mutbnh in· 
ıası kapalı zarf usuliyle ebiltmeye kon· 

ması tentip kılınmış olduğundan: toğraf. 17094 
1) Müflisten alacağı olanların ve istih-

kak iddiasında bulunanların alacaklarını 
ve istihkaklarını ilindan bir ay içinde An
kara iflas dairesine gelerek kaydettirme -
terini ve delillerini (senet ve defter hu -
}asaları ve daire) asıl veya musaddak su
retlerini tevdi eylemeleri. 

2) HilUına hareket cezai mesuliyeti 
müstelzim olmak üzere müflisin borçlu -
!arının aynı müddet içinde kendilerini ve 
borçlarını bildirmeleri. 

3) Müflisin mallarını her ne suretle o
lursa olsun ellerinde bulunduranların o 
mallar üzerinde hakları mahfuz kalmak 
şartiyle bunları aynı milddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse mak
bul mazeretleri bulunmadıkça cezaf me -
suliyete uğrıyacakları ve rüçhan hakla -
rından mahrum kalacakları. 

4) 11/11/940 tarihine müsadif pazarte
si cünU saat 11 de alacaklıların ilk içtimaa 
relmeleri ve müflis ile mütterek borçlu 
olanlar ve borcunu tekeffül eden sair 
kimselerin toplanmada 'xılunmağa hakları 
olduğu ilan olunur. 4346 

POLiS 

Bir doçent alınacak 
Poliı Enstitüsü M!idürlüğiinden : 

Ankara Polis enstitüsünde 200 lira üc
retli bir doçentlik münhaldir. Fransa ve
ya İsviçrc'dc fizik - kimya tahsil etmı!i bir 
talip aranmaktadır. Şahsen veya yazı ile 
enstitü müdürlüğüne müracaat edilmesi i-
lan olunur. (7256) 17267 

Doçent alınacak 
Polis Enstitüsü Müdürlüiünden 
Ankara Polis Enstitüsünde 350 lira üc

retli mütehassıs doçentliği münhaldir. Ta
liplerin Fransa veya İsviçrc'dc fiı.ik -
kimya tahsil etmiş bulunması, enstitü mü
tehassısı tarafından yapılacak bir müsa -
baka imtihanını kazanmak ve şimdiye ka
dar bir ihtisas mcvkiindo çalışmış bulun -
masr şarttır. İsteklilerin ıahııcn veya yazı 
ile enstitü müdürlüğüne müracaatları ilaıı 

olunur. (7257) 17261 

VlLAYETLER 

Yol tamiri 
İstanbul Belediyesinden : 
Abidei Hüriyet - K5.ğıthane - Fişekha.

nc yolunun esaslı surette tamiri, 2490 nu
maralı kanunun 46 ıncı maddesinin L fık
rasına tevfikan pazarlıkla yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 34013 lira 42 kuruş ve tcmi
nntı 5102 liradır. Mukavele eksiltme, ba
yındırlık işleri ıenel, hususi ve fenni şart
nameleri, proje keşif hulisa&iyle buna mü
tcferri diğer evrak 170 kuruş mukabilin
de vilayet nafıa müdürlüğünden verile -
cektir. İhale 31/10/940 perşembe günü sa
at 14 de daimi encümende yapılacaktır. Ta
liplerin ilk teminat makbuz veya mektup
ları, vi!Ayet nafıa müdür!Uğüne müracaat
la alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait 
ticaret odası vesikalnriyle ihale günü mu
ayyen saatte daimt encümende bulunma -
lan. (10293/7227) 17266 

Parke yaptırılacak 
Kayseri Belediye Reisliğinden : 
1 - 16511 lira 63 kurulj bedeli keşifli 

İsmet İnönü bulvarı ve Kiçlkapı meydanı 
parke tefrişi ve belediyece verilecek bor
durların yerlerine vazı kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye vazedilmiştir. 

2 - Muvakkat teminat 1238 lira 37 ku
ruı olup kati teminat bunun iki mislidir. 

3 - Teklif edilen bedel haddi layık gö
rüldüğü takdirde 2Z/llı940 cuma günü sa
at 16 da belediye encümenince ihalesi ya
pılacaktır, 

4 - Arttırma, eksiltme ve ihale kanu -
nunun 32 inci maddeı;i tarifatı dairesinde 
ihzar edilecek zarflar ihale saatinden bir 
saat eveline kadar sıra numaralı makbuzlar 
mukabilinde riyasete verilmesi ve posta 
ile gönderildiği takdirde ihale saatinden 
bir saat evci celmiş olması prttır. 

S - Taliplerin o gün ve ııaatte belediye 
encilmenince ve fazla izahat almak iıti
yenl erin baş kitabete müracP'\tları ilan o-
lunur. "10334 - 7286" 17J71 

-ıı·-
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Baba, ana ve yavru geyik bahçede gezinti yerlerindo 

Orman Çiftliği 
HAYVANAT BAHÇESİ 

29 İlkfeşrin sah günü a(ıhyor 
Açılış günü ziyaret parasızdır 

------------------------------------------------------------------------------Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi, büyUltülerek Çiftliğin alt 
kısmında ve Asma köprünün yanında 29 İlkteşrin salı gününden : -itibaren halka açık bulundurulacaktır. Bahçe şimdilik saat 9 dan ak- : -şam 17 ye kadar ziyaret edilebilir. Duhuliye 5 kuruştur. 5 yaşından E 
yukarı çocuklarla mektepliler ve erler için duhuliye 100 paradır. 
Bahçenin tesisat ve hayvanlarını izah eden ve içinde bir de planı 
bulunan broşür 25 kuruştur. Bu bro ür bahçenin antresinde satıl

maktadır. Bahçe yalnız pazartesi günleri saat 13 e kadar kapalıdır. 

-------------Hayvanat bahçesine gitmek için çarııam'ba, perşembe, cuma ve pazar : 
günleri otobüs temin edilmiştir. : -Otobüsler. sabahleyin saat 9, 10, 11 de kalkacaktır. : 
Öğleden sonra da saat 14 den itibaren 16 ya kadar her yarım saatte bir.. : 

: Ve hayvanat bahçesinden ıon otobüs de unt 17 de hareket edecektir. E - -.,,ıııııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

28 Birinciteşrinden 4 İ kinciteşrine kadar 

muhtelif hatlara kalkacak vapurların isimleri, 

kalkış gün ve saatleri ve kalkacaklara rahtımlar 
Karadeniz hattına 

Bartın hattına 

İzmit hattına 

Mudanya hattına 

Bandırma hattına 

Karabiga hattına 

İmroz hattına 

Ayvalık hattına 

İzmir sürat hattına 

İzmir ilave postası 

Salı 12 de (Aksu), perşembe 12 de (An.kara) ve pazar 16 da 
(Erzurum). Galata rıhtımından 
Salı 18 de (Anafarta), cumarteıi 18 de (Antalya). Sirkeci 
rıhtımından. 

Salı, perşembe ve pazar 9.30 da (Uğur). Tophane rıhtımın
dan. 
Pa7.artesi 13 de, sah 9.50 de, çarşamba, perşembe ve cuma 
16 da (Mıırakaz), cumartesi 14 de (Trak) ve pazar 9.50 de 
(Marakaz) . Galata :rıhtımından, 
Not: 1 ikinciteşrin 940 cuma gününden itibaren Mudanya 
hattında kış tarifCGi tatbik olunacaktır. Buna nazaran pos
talar İatanbul'dnn pazar, pazartesi ve salı 9.50 de, çaroamba.. 
perşembe ve cuma 16 da, cumartesi 14 de kalkacaklardır. Sa
lı, perşembe ve cumartesi postaları Armutluya uğrıyara.k 

Gemliğe kadar &"iderler. 
Pa7.artesl, çar:ıamba ve cuma 8.15 de (Tnık). Galatı nhtı • 
mından. Ayrıca çarşamba 20 de ve cumartesi 20 de (Bursa). 
Tophane rıhtımın<ian. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rıhtımından. 

- Pazar 9 da (Tayyar). Tophane rıhtımından. 

Çnrıamba 15 te (Saadet). cumartesi 15 de (Mersin). Sirkeci 
rıhtımından. 

Pazar (11) de (Karadeniz). Galata rıhtımından. 

Sah 13 de (Kadeş), perşembe 13 de (Tırhan). Galata rıhtı

mından. 

CÜMHURİYET BAYRAMI MÜNASEBETİYLE ŞEH1R1Çl 
SERVİSİNDE İLAVE SEFERLER 

Cümhuriyet bayramı münaıebetiyle 28 birinciteşrin pazartesi günü köprüdea 
saat 13.80 da Kadıköy ve tekmil Adalara bir vapur kaldınlncaktır. 

29 Birinciteşrin sah ııünü akpm köprüden saat 1.30 da Kadı.köy ve tekmil ada
lara, 2.30 da Haydarpaşa ve Kadıköyüne ve Kadıköyünden 2.00 de köpruye ilave 
ıeferler yapılacaktır. 

NOT : Vapur seferleri hakkında her türlü mal\ımat aşo.iıda telefon numaralan 
yazılı acentelerimizden öğrenilebilir. 
Galata baş acentalığı - Galıı.ta rıhtım, Limanlar Umum Mildürlilğü binası al 4 

tmda 42362 

Galata şube 
Sirkeci ş.ubc 

,, - Galata rıhtım, mıntaka liman reisliği binası altında. 40133 
,. Sirkeci, Yolcu salonu. 22740 

ASKERIFABRlKALAR 

450 Ton kükürt alınacak 

Askert Fabrikalar Umum MüdUr!Uğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli (117.000) lira o-

1 altucndar tUccardan olduklarına dair tie&
ret odası veslkaslyle mezkQr gün ve 1&At

te komisyona müracnatlan. (7011) 17131 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Kösele alınacak 
Jan 450 ton kOkürt askeri fabrikalar u- M. M. Vekaleti Satın Al. Ko. dan : 
mum mUdUrltiğU merkez satın alma ko- Beher kilosuna tahmin edilen fiyatı 
mlııyonunca 12.11.940 snlı gUnU saat ı~ te (360) kuruş olan (286) kilo sarı sa.bunlu 
kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname kösele ile beher kilosuna tahmin ~dile'l 
(5) lira (85) kuruş mukabilinde komisyon- fiyatı (315) kuruş olan (273) lı:"lo ı:yah 
dan verilir. Taliplerin 'muvakkat teminat yağlı köıele pazarlıkla 31/lbirinci•esri:ı peı

olan (7100 ı llrayı havi teklif mektuplarını şembe günü nat 11,30 da satın alınacak
mezkQr gUnde saat 14 e kadar komisyona tır. İsteklilerin kati teminatlariyle birlik
vermelerl ve kendilerinin de 2490 numa - te muayyen rün ve saatte M.M.V. satın 
reJı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik alma komisyonuna mıiracaatları. (1292) 
ile komisyoncu olmndıklnnna ve bu tşle 172, 4 

11 kalem taze sebze alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlüğü Merkez Satın Alma Komısyonundın 

Sebzenin cinsi 
Patlıcan 

Taze fasulye 
Kabak 
Domates 
Lahana 
Pırasa 

Ispanak 
Semizotu 
Karnebahar 
Kereviz 
Havuç 

Azami kilo 
4120 
4120 
4120 
2437 
2300 
2300 
2300 
2300 
ıJOO 

2300 
700 

Beher kilosu Yekfin 
Kuru:; 

12 
12 
8 
8 
8 
8 

12 
ıs 

ıs 

ıs 

10 

Lira Kr. 
494 40 
-494 40 
329 60 
194 96 
184 00 
184 00 
276 00 
345 00 
345 00 
345 00 

70 00 

3262 36 
Aıkcri ihtiyacı için muhtelif yerlere teslim edilmek şartiyle yukarıda yazılı 11 ka

lem tnze sebze 194-0 mali senesi mayıs gayesine kadar verilmek üzere açık eksiltme 
suretiyle mübayaa edilecektir. 

Eksiltme 8.11.1940 cuma gUnü saat 15,80 da Askerl Fabrikalar Umum MOdUrlU
ğü merkez satın alma komisyonunda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Muvakkat 
teminatı (244) lira (68) kuruştur. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rindeki veıaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu işle alakadar tüccardan olduklarına 
dair Ticaret Odası vesikasiyle mezkCir ıün ve saatte komisyona müracaatları. 

(710,) 1709~ 
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Yeni piyango plônmda ikramiyeler hem adetçe hem miktarc . 
,; fazladır 

1. nci ~ekiliı 7 İkind teırindedir 
B l ~ ·ı · h . . d 1 

u p anın r zı ususryetr var ır: 

1 - 5.000, 2.000, ve 1.000 liralrk orta büyük
lükteki ik ramiyeler adet itibariyle fazlalaş
tırılmış ayrıca bu plana bundan evelki plan
larda m evcut olmıyan 500 ve 50 liralık i~
ramiyeler konmuştur. 500 liralık ikramiye • 
lerin adedi birinci çekilişte 90, ikincide 150. 
üçüncüde 180 d ir. 

D§rdüncü ferfip "i ııi Pi un n c 
~~ 

2 - Planın ikinci hususiyeti de 47 tane teselli 
mükafatını ihtiva etmesidir. Teselli müka
fatının esasr şudur : eğer bir biletin büti»n 
ra'•amları büyük ikramiyeyi kazanan nu. 
maranın raluımlarma tevafuk eder de yaf n,"! 
herhangi bir hane''' bulunursa bulunsun b ' r 
tanesi deği.,;k o:'!lrsa o bilet teselli mütıaf.,.,_ 

tı kazanır. Bu suretle bü.vük ikramiyeyi k c1 

zanan numaraya benzeyip de yalnız b:r h'l
nesindeki rakam ayrı olan 4? numara tesP,f. 
/; mükalatı kaz.anacaktır. 

Biletlerin değ isti ri 1 mesi 
tarihine dikkat ediniz 
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çekil i:=nd a büvük ~kramiye 

30.000 liradır. 
Birinci çekilişin tam biletleri iki, yarım bı 

letleri bir liradır. Jkinci çekili şin tam bilet 
üç, yarım bileti· 1,5 liradır. Üçüncü çe!dişır 
tam bilet i dört, yarım bileti iki liradır. 

PLANI TETKİK EDİNİZ. 
Her çekilişte biletlerin f iyatlariyle berabeı 

ikramiyelerin hem mikdarı. hem adedi artt ı 
rılmıştır. Yani şans ihtimali her çekilişte ço!. 
daha fazladır. Bu plana göre talihlilerin mik 
darı artacak ve bu talihliler aynı zamand• 
mikdarca daha fazla ikramiye kazanacaktır. 
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ilk çekiliş 7 ikinciteşrindedir, biletlerinizi şiındiden alınız 

Memur alınacak c.ih edi1eccktir. Barem kanununa göre bu 
maaşı alabilecek vesaık ibraz edilme~ıı 15.

Devlet Orman İşletmesi Karabük Re - zımdır. 
• lr Amirliğinden : İsteklilerin mektep şeh~etnamesi, ron-

Karabük'te revir amirliğinde istihdam servis, devlet memuriyetinde bulunmu~sa 
edilmek ıizere memurin kanununun dôrdıin. beraeti zimmet mazbata ve nskerlilc vesi
c ü maddesi htikmüne göre yetmiş beşer lira ka suretleriyle sıhat raporu ve bir kıta 
ticretli bir muhasebe memuriyle bir mu- fotograflarını kendi el yazılariyle bir di
haberat memuru alınacaktır. lekçeye rapten revir imirlıgine gônderme-

Yazı makinesinde ııliratle yazanlar ter- !eri lüzumu ilan olunur. (10327-2790) 

Sırf reklam üzerine saat alınmaz ••••••111 
fECROBELİ B1R SAAT OLMALIDIR 

REVUE 
Saatleri 80 senelik bir tecrübe 

mahsulüdür 
KAFİ BiR TEMİNAT 

DEGIL MİDİR? 
Ankara' da satış yeri : RIZA GÖZ
LÜKÇÜ Bankalar ca ddesi No. 8 

DAKTİLO ARANIYOR 
Resmi bir müessese için yazı makin esine bihakkın vakıf tecrübeli bir dak

tilo aranmaktadır. İsteklilerin 10/1 i/940 tarih ine kadar hal tercemeleri, re
f eraıwlan ve istedikleri ücretle birlikte yazı ile Ankara, Posta Ku tusu 384 
adresine müracaat etmeleri. 4330 

Davet 
Dil - 'l'ıırlh ve Coğrafya Fakültesi Dl

ktörlUğünden : 

Fnktllte tfllebeslnlr 81. 10. 1940 per 
~cıııbe gtinü saat ıo da faktllte konferans 
• ı lnnıınrln hıılıınmıı.ları r7277) 172:-16 

,111111111111111111111111111111111111~ ..il lllllllll O" T b"b" llllllllllL J Zayi - İstanbul ithalit gümrüğünden, 
- - - ış a 1 1 : 2435 No. ve 919 940 tarihli beyanname ile 

§ M u·. J D E . . . . g = DANYAL TUNA § alınan 13795 No. lu ve 11/ 9/ 940 tarihli 
_ : irad makbuzu gaip olmuştur. Yenisi alına-= : _ Kooperatif arkası Ali Nazmi : cağından 7.ayiin hukmü yoktur. - Hasan 
: - ~l llllll Ap. Ti. 1239 

1111111
;:- Öziş ve şürekası Aşir Efendi Caddesi 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - Yenişehir PALAS ~ No. sı. 6zs6 

Oteli aç ıldı --- ---
r
=======================~ § Mevsimin her nevi § -

- - : Yenişehir Palas yeni 1ekli ile Tür - : 

~Kürk mantolar1nı~: kiye'nin.cnmodcrn: enkonforluote- : 
: lidir. : 

Elektrik tesisatçılarının nazarı dikkatine 
Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: : ve (garnütür kürklerini) Abduı- : 

: rahman BAŞARDI kürk mağa- : 
: zasında bulacaksınız. -

Anafartalnr caddesi Salti Franko : 
: yanıncbki sokak başında. 4141 .. : -..,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Asistanlık imtihanı 
Ankara Dil • Tarih ve Coğrafya Fa • 

kültesi Dekanlığından : 
Fakültemizde münhal olduğu illin olu

nan asistanlıkların imtihanları görülen lü
zum üzerine aşağıda yazılı gün ve san.tle
re bırakılmıştır. isteklilerin fakülte de -
kanlığına müracaatları. (7259) 

Alınnn dil ve edebİyi!tı: 11/ 11/ 940 pa
zartesi saat: 9 da, 

İngiliz dil ve edebiyatı: 11/ 11/ 940 pa . 
zartesi saat: 9, 
Tıirk dil ve edebiyatı: 18/ 11/ 940 pa -

zartesi saat: 9, 
Klasik filoloji: 11/11/ 940 pazarteı;i sa

at: 9, 
Arkeoloj i : 11/ 11/ 940 pazart esi saat: 9. 

17270 

. 
BUDAPESTENIN 

..> 

En lüks ve tanınmış mağazaların
ca İzmir Fuarı için sureti huı;usiye -
de ihzar edilip Fuarda teşhir edilmiş 
olan Elişleri büluzlar, kemerler gob
len el çantası ve saire. 

Yenişehir Ragıp Soysal apartıma· 

nı tuvalet modelleri şapka salonunda 
satılmaktadır. 4350 

--~ 

ULUS 21. inci yıl . - No. 6!ll2 

l mtiyaz sah ı bı 

lske nd er Artun 

Umumi N e~rı »at ı 1 daı ıo: Eden 
Yaz ı i ş l eri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
MOcsseae Müdürü Nuşıt U L UC 

ULUS Baarmevi ANKARA 

- -: Ulus Meydanı Müdafaai hukuk cad- : 
: desi İş Bankası karşısı : 

~111111111111111111111111111111111111.., 

Yakında 

Her filminde bin neşe ... Her e erin
de bin heyecan yaratan 

FERNAND GRA VEY' in 

KIRAL AŞKI 

ULUS SİNEMASINDA 

RAJJYO DİFFlZYON Md. 

Spiker alınacak 
Radyodlfflzyon MUdUrlUğUnden: 

Lise tahsilini ikmal etmlıs bir yabancı 
dil veya dillere vakıf erkek spikerler alı
nacaktır. Yüksek tahsil ynpnnlar tercih o
lunur. Seçim mllnl'erıt yapılacaktır. Fazla 
malOmat almak lııtıyenlerin mUdürllığe 

mürac11Rtlan. !6799 ı 16747 

~1111111111111111111111•1111111111111~ 

E Dr. Muzaffer Sezer~ - --- Doğum ve Kadın Ha~talıkları - -: Mütehassısı : 
: Muayenehanesini Post ane caddesi : 
: Ticaret odası üst ündeki yeni yapı- : 
- lan Akoğlu apartmanına nakletmiş- : = tir. T J 2022 4089 : 

~111111111111111111111111111111111111-" I 

Nafıa Vekalt inden ve Şi rketimizden müsaadei mahsusayı h.:ıi?, 

dahili tesisat yapmağa mezun tesisatçılar, Şirketin tesbit ettiği tip 
ve evsaftaki sayaç tablolarını, yaptıkları tesisat lara koymağa mezun
durlar. 

B u tablolar Şirke timizden tedarik olunabilir. 4349 

~===============================================~ 

Toptan siparişler 

için müracaat yeri: H. R. Kori 

92 senedenberi bütün dünyaca 

tanınmış 

ELECTİON 
kronomet releri metin, hassas ve ga

rantilidir. Yeni zarif modelleri: Bah

çekapı Üç Kardeşler, Karaköy Köp. 

rü Cad. Panciris, Beyoğlu Foto Sü

reyye karşısı Burhnn Rubi mağaza.. 

larında satılır. Fiyatlar makt udur. 

Yeni gün 1331 inci ı ZM İ R 
sokak No. 3 

~=======================================~ 

Küçük francala fiyatı 

Nafıa Vekaletinden ve Şirketimizden müsaadei mahsusayı haiz. 
türlü sandöviçlik küçük francalaların beher iidedinin satış fiyatı 

(2,75) kuruş olarak tesbit edilmişt ir. Sayın halka ilan olunur. ~ 
Belediye Reisliği·nden : 

-.!J 

YENİ Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda SOMER Sir.cmasmda 
Bu gÜn ve Bu gece Buglln ve bu .;ece Bu Gece 20.30 da 

İnsanları heyecandan heyeca
na kaptıran büyük macera 

filmi 
ASIL AM IYAN ADAM 
Baş rolde: Boris Karloff 

Buglin ve bu gece 
Viviane Romance taraCın<lan 

fevkalade temsil edilen 

iki muazzam filim birden 

1 - BUyük lntıknm 

Yıırı Geceden Sonra Baş rolde: Kcn Maynard 
2 - Meşum liman 

Esrarlı maceralarla dolu bll - B~ rolde : Harr s. Vebb 

TA'J'I,J GONAH 

yUk aşk ve heyecan fflml .Macera ve sergüzeşt filmi 
Saat : 1 O • 12 • 14 • 16 • 18 de 
ÇANAKKALE GEÇİLMEZ 

Baş rollerde : Robert Taylor 

ve J ean Harlov'un son eseri 

Mevsimin eglence ve komedisl 

Türkçe Sözlü 
Seanslar 10 • 12 • 14.30 • 16.30 Seanslar 10 • 12 • 14.30 • 16.30 Türk kahramanlığını gösteren Seanslar 10 • 12 • 14.30 • 16.30 

18.30 • gece 21 de 18.30 • gece 21 de büyük eıer lŞ.30 _ gece 21 de 


