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'--=---- Cumhuriyetim·z dört 
Ulu Atatürk, Ulu Türk milleti, Ulu Bayramınız kutlu olsun ! 

.... 

Cumhuriyeti yaratan, Türk milletini refah ve saadete ulastlran~ Ulu Önder KAMAL ATATÜRK . . 

~suesne:s»ltEShB Büyük Atatürkün türk gençliğine hitabı Baes»C3«es»IE:SI =--

=~~~· Ç>= -

B irinci vazifen Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet 
muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin ye
gane temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstik
balde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahili 
ve harici bethahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti 
müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye ahlmak için, içinde bu
lunacağın vaziyetin imkan ve şeraitini düşünmiyeceksin. B~ im
kan ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. istik
lal ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyad.. em
sali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve 

hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanele
:rine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış; ve memleketin her köşe
si bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve 
daha vahim olmak üzere memleketin dahilinde iktidara sahip o· 
lanlar gaflet ve dalalet ve hatta hiyanet içinde bulunabilirler. 
Hatta bu iktidar sahipleri şahsi mtnfaatlerini müstevlilerin siya
si emellerile tevhit edebilirler; Millet, fakru zaruret içinde harap 
ve bitap düşmüş olabilir. Ey Türk İstikbalinin Evladı 1 İşte, bu 
ahval ve şerait içinde dahi, vazifen: Türk İstiklal ve Cumhuriye· 
tini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil 
kanda mevcuttur. 
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GENERAL İSMET İNÖNÜ MAREŞAL FEVZ İ ÇAKMAK 

Bu iki büyük baş Ulu At:at.ürkün göst:erdiği he
defe milleti ulaştıranların en önünde geliyor. Bü
yük bayramın sevinçleri arasında kendilerine kar
şı duyduğumuz şükran borcunu bir kerre daha 
izhar etmek bir vazifedir. Türk milleti istiklal sa
vaşının ve İnkilabın Kahramanlarını daima ana-

caktır . 
................................. .. ............... __. .... -- -- .... .. 
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Cum~uriyetimizin On uç ydlı~ ~aşanlann ~ilançosu 
Bugün Cumhuriyetin on dör

düncü yılına girer ve onu se
vinçle kullularken duyduğumuz 
yalınız iftihar değil, aynı za
manda asıriarın yapamayacağı 

inl<il apları tekamülleri bu on 
üç senenin içine sığdıran ve 
yep yenı bir devlet kurarak as
ker likdeki kudretini, tarihi e-
hemmiyetin i, kültür kuvvetini,ik· ı 
tisadi istidat ve ehliyetini ve 
bütün bunların fevkinde büyük 
türk milletinin her sahadaki ka
biliyetini bütün dünyaya tanıt

tıran koca bir Atatürke malik 
olmamız hem göksümüzü ka
bartıyor hem de g:.ırurumuzu 
arttırıyor. Yapılan işlerin yalınız 

bilançosunu yazmak için bizim 
sutunlarımızın kifayet etmeye
ceğinide biliyoruz. Eğer yalınız 
hulasalarını geçirebilirsek ne 
mutlu bize : 

İç Bakanlık iş leri 
Evvela şunu itiraf etmek la

zımdırki memleketimizin asa · 
yış' dünyanın en med~ni tanı · 

nan memleketlerinden her hal
de daha eyidir. 

Köylülerin işlerini kolaylaş · 
tırmak için yeniden 6 vilayet 
ve bir çok yeni kazalar ve na-

Şükrü K aya 
iç işlerı Balcan ı 

MUSTAFA ABDÜLHALİK RENDA 

hiyeler kuruldu, umum müfet- ı 

tişlikler ihdas edildi. Bir mille· , 
tin medeniyet kabiliyeti asayışı ı 
ile ölçülürse buna fazlasile la
yık olduğıımuzu İç İşleri Baka· 
nı Şükrü Kaya tamamile ispat 
etmiştir. 

Köylü bugün derdini dinlete
biliyor. İç bakanlığanın her köy
de açtığı köy bürolarında mü· 
zakere ve münakaşalar yapmak 
ÜZ'!re toplantılar yapılıyor ve 
he:r şikayetleri, her istekleri 
deftere kayd ediliyor ve ona 
göre ihtiyaçları tetkik edilerek 
tedbirler düşünülüyor. Valiler, 
kaymakamlar, nahiye müdürleri 
daima teftişlerini yapıyorlar ve 
ıç Bakanlığın müfettişleri de 
durm&.dan teftişlerini yapıyor
lar. 

Kurultay Başkanı 

Dış işlerimiz 

Bu sahana parlak bir sene 

dahe idnk ettik. Cümhuriyet 

Türkiyemizin Uluslarası mevkii 

her gün bir kal d a ha yülıseldi

ğine !>ütü m acun şahit oldu. 

Balkanlarda ve Yakın Şarkta 
sulhun nazımı olduğumuz te•· 
lim olundu. ve bu yolda sarf 
ettiğimiz faal; yet taktirlerle kar-

şılandı.Bir çok devlet adamları 
meınlek~timizi ziyaret ettiler, 
ve bunların temsil ettikleri 
mf'mleketlerle dostluk ve tica· 
ret muhadeleri akdettik. Avru
pa Hariciye vekillerinin en k ı-

demlisi olan Türkiye Dış Ba
kanı Dr. T. Ruştü Aras bu va-

dide yorulmaz faaliyctile temay

yüz etti. 

Montrö konferansında çok 

muhim ve parlak bir zafc!r da

ha kazc.ndık. 

Mevcut muahedeleri ihlal et

meksizin, yurdum uzun anah· 

tarı mesabesinde olan Boğaz

larin teslihi zaruretini Lozan 

muahedesini imza eden devlet
lere bildirdik, ve Montröde top
lanan konferansta kabul et-

tirdık. C Ü m h u r i y e t 
Tü rkiyemizin sulh yolile elde 

ettiği l>1ı çok büyük zafer yur

dum uzun selameti için hayati 

bir menfaat olduğu gibi, Tür 

kün muahedelere ve taahüdle · 

rine karşı da ne derece / 

olduğunu bir kf'rre dahıı 

ettirdi. Çünkü dünya karf' 

)arından istifade edip eııı< 
kiler ihdas ~tmek tarikin' 

tilmence hal suretlerini 1 

ettiğimizi isbat ettik. 8 
ismet lnönü Lozanda başl• 
işi tamamlamış oldu. 

İngiltere Kıralı S. M. ~d 
dm İstanbulu ziyareti intılı 

hala gönüllerde yaşam""1 

Bu tarihi ziyaret iki centil 

milldin dostane 

bir kat daha takviye etl'Jli 

bunun semereleri önürnii1 

senelerde daha bariz 5 

inkişaf edecektir. 

Mandater hükümetin 
mandasını terkettikten 
hat bir şekil alan Ant•~f 
İskenderun sancaklarının 

lesi buralarda yaşayan 

den fazla özkardeşlef J 

menfaatına uygun bir f 

hal olunacağından kati)'} 
miniz. 

Or. T. Rüştü Ar11 

Dış bakanı 
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Milli Müdafaa 

•
. Biz büyük harbin mütareke· 
llld td en sonra Anadoluya hücüm 
en ve istilaya kalkan düş· 

llıantara karşı ayaklandığımız 
~-kıt elimizde beş on bin . si· 

General Kazım Özalp 
Sü bakanı 

lahıa yüz kadar makinalı tüfek 
forni kadar topdan başka bir 
''}imiz yoktu. Cephanemiz 
Yok gibi bir şeydi. 335 sene· 
•• 1nden 338 senesi ağustosuna 

kadar garbi Anadoluda bir ta
tilfdan düşmanları oyaladık, bir 
Yandan da ordu kurduk ve 
tillinı ve terbiye ettik. 

Ağustos ayında son hücür.ae 
~arar v~rdiğimiz zaman garb 
C"'phesinin silahlarının mikdari 
~.000 tüfek ve iki üç bin ka· 
d.ar makinah tüfek ile üç yüz 
kusur topa çıkmıştı ve muzaf
feriyeti de bununla kazandık. 

On üç yılda orduda vucüde 
lretirilen tekamül akıllara hay
tet verecl:'!k kadar büyüktür. 
Cümhuriyetimiz şu on üç sene 
~atfında ordunun tensik ve is
lahına, teslih ve techizatına 
bütün manasile ehmiyet vermiş 
\'e son zamanlarda ordumuzun 
llıuhtelif mıntakalarda yaptı-

tı askeri manevrelerilede bu 
terrakiyi ispat etmiş ve Ata
tiirkun takdirini kazanmıştır. 

MiHi müdafaamız, ordumu
~u en mükemmel ağır maki
tıalı tüfeklerle techiz etmiş en 
lnüterakki Avrupa devletleri
~in ordulannın derecesine eriş · 
tırrniştir. 

1 
El tüfekleri ve hafif makina-

1 tüfeklerimiz ise seferber or· 
dtırnuza beleğan ma beleğ ki
fayet edecek dereceyi kafaye 
\>e mükemmeliyettedir. 

Ordumuzu en asri ve en son 
•• ııtem ağır toplarla donatmak 
\>e her türlü ihtiyaclarını ve 
~oksanlarını ikmal etmek gene 

u on üç senenin içine sığdı· 

tdınış muvaffakiyetlerdendir. 
h Milli müdafaamız, yakın mu-
•rebe vasitalarını piyade ve 

topçu cephanelerile her türlü 
hr ve tayyarf! bombalarını biz
t•t tedarik etmek için harp sa· 
:•yiini de memleket dahilinde 
l urnıutdur. Bu askeri fabrika 
lrıınızın sanayi merkezleri 
tltenıleketin ortaa1nda ve en 
etnniyetli yerlerinde kurulmuş 
•e a · d · ıı· · ynı zaman a mı ı sanaya •e "k t 1 tiaadımıza yardım etmek· 

1' bulunmuşdur, meıeli: Dev
tet denıir yollarımızın demir 
lt•}'larının bir kısmı bu fahri· 
•larda imale başlanmıttır. 

• Ordu teşkilatımız iae her yıl 
~tan bir tekamll ile ve garbi 
ıı·"rupa devletlerinınki ile bir 
'~da. yürümektedir. 

b· enız kuvvetleri : Büyük har
b ın ıonu ve milli mücadelenin 
•• ~••nda deniz kuvvetleri adeta 
C •ra inmiş bir halde iken 
\i 'l.lrnhuriyet hükumetimiz bu on 
tn~ Yılın içinde bir kısmını ta-

ır ettirmek ve bir kıamını da 

1 yep yeni olarak tedarik etmek 
suretile bugün şarki akdeniz 
ve kara denizde ihmal edileme· 
yecek modern bir donanma vü
cude getirıniştir · 

Bu deniz kuvvetimiz de harp 
denilen en büyük tecrübe mek
tebinde 'e ateş karşısında ye
tişmiş kumandan ve zabıtan e· 
lindedir. 

Türkiye Cumhuriyetinin te
melini, harp meydanında kaza
nılan Dumlu Pınar gibi muzaf
feriyetler kurduğu içindirki mü
dafaasını da yine bu şanlı or
dumuz temin edeceğine imanı· 
mız vardır. 

Bayındırlık Bakanlığı işleri: 

Eski idarelerin zaaf ve a
cizleri yüzünden idiki, hariçte 
hasıl olan ve gid gide kökle . 
şen kanaat şu idi: Türkler hiç 
bir nafıa işini yalınız başlarına 
beceremezler ve yüzlerine göz
lerine bulaştırırlar. 

Bu kanaat neticesi dirki . ma
mafi bu kanaatı kendi aramız
da besleyen örümcek kafalı in· 
sanlar da yok değildi- mem
leketin şurasında burasında 
yapılan şimendiferler, tramvay-

Ali Çetin Kaya 
Bayındırlık Bakımı 

lar, tüneller, köprüler, kanallar 
yollar, kamilen ecnebilerin ida
resinde ve onların nezareti al· 
tında işletilmekte idi. Bu şir
ketlerde türk memurları yok gi
biyidi. Kapitülasyonlardan da 
yalnız bu şirketter istifade 

ediyorlardı. 
Cumhuriyet idaresi, memle

ketin mukadderatına el ettiği 
gündea beridirki Nafıa idaresi 
gürülmemiş bir hızla yep yeni 
bir istikamet alarak faaliyete 
geçmiş bulunuyor. On üç se
nelik Cümhuriyet rejimi içinde 
o kadar çok nafıa işlerine te· 
sadüf edilirki bunların hangi
sinden başlamak lazım gelece
ğinde hakla olarak tereddüde 

düşülebilir. 

Demir yolları.- Cumhuriyet 
idaresi memleket gibi, bütün 
mevcut demir yollarında harap 
bir halde bulunan 80 lokomotif 
1300 vagonla, harap ve peri
şan 1373 kilometrelik Anadolu 
ve Bağdad hatları ve birde Er
zurumla Sarıkamışı Sovyet 
Rusya hudutlarına bağlayan 3 
yüz kilometrelik yarı metruk 
demir yolları vardı. Bunlara 
şirketlerin ellerinde bulunan de
miryolarınıda ilave edecek olur
sak 1923 senesinde Cumhuriyet 
idaresinin elinde Bursa ve 
Çarşamba dar ve geniş hatları 
da dahil olmak üzere 3900 ki· 
lometrelik yarısı harap bir hal
de demir yollarımız var demek
ti. Bugun 6,500 kilometre 
demir yolumuz var. Demek o
luyor ki Cumhuriyet hükumeti 
bize 3000 küsür kilo metreye 
yakın demir yolu hediye etmiş
tir. Ve her gün daha süratle 
il erile mektedir. 
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Osmanlı imparatorluğu 75 
senede ecnebi sermayesi ve im
tiyazi ile 4000 kilometre yol 
yaptırmış buna mukabil 17 mil· 
yon nufusluk Cumhuriyet hükü
meti 13 senede, garanti kilo· 
metrik vermeden, ecnebilere 
karşı mali ve siyasi hiç bir 
fedakarlık ihtiyar etmeden ken· 
di bilgimiz ve kendi paramız 
ve kendi işcilerimizle 2400 ki· 
lometreye yakın demir yolu 

yapmak ve İzmir kasaba hattını 
da satın almak göksümüzü ka
bartacak en büyük muvaffaki
yetlerdendir. 

Yollar. -· Cumhuriyet hüku· 
meH yolsuzluğun biamam bir 
düşmanı olarak mücadele sa
hasına atılmışdır. 

Bu gün tekmil vilayetlerde 
nafıa işleri genç türk mühen
disleri ve türk fen memurları 

eline verilmiş ve nafıa işleri 

ve bilhassa yol inşaatı daimi 
bir kontrol altına alınmıştır. 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetin 

Kaya son bir nutkunda bütün 
yollarda tamiratı mütemadiye 
esasi kabul edilmiş olduğunu 
ve bek çiler tayin ettiğini ve 
yollarda bekçi kulü heleri yap
tırıldığını söylemiştir. Cumhu
riyet nafıası memlekette mo
dern şoseler inşasına çok eh
miyet vermekte ve bunu te~iş 
ve takip ettirmektedir. 

923 senesinde yeni Cümhu · 
riyet teessus etmezden evvel 
mevcut yollar 18,000 küsür ki
lometre olup bunun 4000 kilo
metresi henüz tesviyei türabi· 
ye halinde ve J 4,000 kilomet
resi de bakımsızlıktan muhtacı 
tamir bir halde iken onüç se
ne zarfında bütün bunlar tamir 
edildikten maada bu miktar 
30,000 kilometreye çıkarılmış
tır. 

Köprüler.- Eski devir· 
ler ve idareler köprüleri büs
bütün ihmal etmişti. 

Memlekette modern şöyle 

dursun, sağlam bir köprü bile 
yoktu. On üç sene zarfında 
imal edilen köprülerin gerek 
miktar ve gerek uzunluk ve 
metanet itibarile kıymetleri her 
türküa göksünü kabartacak 
derecededir. 

Bugün köprüler ıçın kabul 
edilen usüller, kargir ve beton 
arme olacak, malzeme müm
kün olduğu kadar memleket 
mahsülü olacak ve inşasında, 
memleket evlatları çalışacak
tır . 

Malatya-Elaziz yolundaki İs
met Paşa köprüsü 300 metre 
uzunluğunda ve 30 metre ük
sekliğindedir , orta gözü l cfu 60 
metredir. ' 

Çarşanbadaki Kızılırmak ü
zerindeki kC.prünün uz l _ · un ugu 
270 metre olup 26şer metre 
fasılalı 10 esas gözü vardır. 

Antalyadaki Manav at kö _ 
.. " " g p 

rusunun orta gözü 60 metredir. 
Bütü~ büy.ük ve ufak köprü

lerde turk bılgisi ve türk eme
ğidir. 

Su ve Bataklıklar. -
Nafıa Bakanlığı memleketin 
her tarafında su işlerile ve 
bataklıkJarlada meşgul olmuş ve 
yüzbinlerce Jönüm bataklık 
kurutmuş ve arazı sulat~ıştır. 
Ankara Barajıda bu makamın 
en muvaffakiyetli icraatından
dır. 

imtiyazlı Şirketler. -
Cumhuriyet rejimine kadar 

gelip geçen hükumetler, imti
yazlı ecnebi şirketlerin bütün 

Parzular ını yerine getirmeği 
borç bilmiş ve daima b!r ta
kım tesirler altında onların 

her dediklerine boyun eğmiştir. 

Bugünkü Baymdırlık Bakan· 
lığı bu şirketlerin vaziyetleri
ni tesbit etmiştir. Bayındırlık 

Bakanı hu gibi imtiyazlı işler

de çok hassas davranmakta 
ve müddetleri bitenleri hemen 
devlet hesabına satın al,iarmak
tadır . 

Telefon şirketini de hükumet 
satın almıştır. 

Posta Telgraf ve Telsiz 
Bugün Nafıa İdaresindedir. 

Son defa Nafıaya geçen 
Radyodan dolayı halk çok 
memnundur. 

Havai Seferler. - Bu 
idarenin elinde büyük muvaf · 
fakiyetler elde edeceğine kana· 
at umumidir. 

Kültür işleri 

On üç sene Cumhuriyetimi
zin Türk milletine bahşettiği 

sayısız eyilikleri arasında , bel· 
ki en değerlisi kültür yolunda· 
ki atılışı gelir. 

Türkiyenin avrupalılaşma 
yolundaki çalışması takriben 
yüz elli senelik bir iştir. Fa · 
kat bir yandan dini taassubla
ra galebe çalamamak halifele
rin keyflerine bağlanmak, yü
zünden bu yoldaki çalışmalar 

hiçbir semere verememiştir. 
Yeniliğe doğru atılanlar, hal

km ruhunu tan ımamış olduk
ları için daima mağlüb olmuş

lardır. 

Yeniliğe karşı koyan ,.e a
çıktan açığa saldıranları ve 
her noktada mağlüp ede.1 

Cumhuriyet İnkilabı olmuştur . 
Bu inkilabın banisi olan A· 

tatürk, daha milli mücadelenin 
en karanlık günlerinde yolsuz
lukla uğraşır, düşmanlarla vu· 
ruşur ve vatanı kurtarmağa 
çalışırken bile daima maarifi 
göz önünde tutmuş ve hatta 
İzmirin geri alınması günlerin
de, bundan sonra ne yapmak 
istediğini soranlara ,,memleke
te maarif vekili olarak hizmet 
etmek isterim,, demek suretile 

Safvet Arıkan 
Kültür Bakanı 

kültür işlerile olan alakasını 
göstermiştir . 
Türklüğün yüksek değerini 

en ziyade yakından ve en iyi 
olarak tanımış olan Atatürk 9 
ağustos 928 de Saray burnu 
parkında söylediği büyük nut
kunda türk kültürünü şöyle i
fade buyurmuşlardı: 

«Bir milletin, bir heyeti içti
maiyenin yüz;de onu, yirmisi 
okuma yazma bilir ve yüzde 
seksen ve doksanı bilmezse bu 
ayıptır. Bundan insan olanların 
utanması lazımdır. 

Bu millet, utanmak için ya
ratılmış değildir , iftihar etmek 
için yaratılmış ve iftiharla ta· 
rihi doldurmuş bir milletti•. 
Fakat, milletin yüzde sekseni 
doksanı okuma yazma bilmi
yorsa bu hata bizde değildir. 

Türkün seciyesini anlamayarak 
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kafasını bir takım zincirler le 
saranlardadır .» 

On dördüncü senesine ayak 
basmış olan Cümhuriyet, bil
gi ve kültür bakımından türk· 
lüğ~ b~şdan başa değiştirmi• 
ve ılerı götüren büyük inkılap 
hamlelerile, memlekete fikir ve 
duygu hareketi vermiştir. 

Atatürk, Büyük Askeri za
ferinin hemen ertesi gününden 
itibaren Türk kültürünü düşün
müş, türk kadınlığını örtüler
den, kafeslerden kurtarmış , 

türkün temiz ve müsbet ruhu
nu karaltılar içinde bağlayan , 

halıfeJek , şeriyatcilik, mede resr· 
cilik, tekkecilik gibi kara ku
vetlerle döğüşmeyi inkilab cılığin 
ilk görüşleri sırasına koymuş
tur. 

Cümhuriyet hükumeti, 3 Mart 
1924 tarihinde büyük meclisin· 
den çıkan kararla layıklaştığını 
ilan etmiştir. Binaenaleyh bu 
on üç yılın içine: 
l- Tedrisatın tevhidi, yani 

maarifin layıklaştırılma sı 
2 · Medeni serpuş ve kisve

nin kabulu, tekkelerin 
ilğası, ülema kisvesinin 
tecdidi. 

3- Harf ve yazı inkılabı 
4- Tarih inkılabı 

5 Dil inkılabı. 
Bütün bu inkilap hamleleri

ni sığdırmıştır. 

Kültür Bakanlığı en ufak 
köylere varıncaya kadar mek
tep açmak ıçın yeni ted
birler alm;ş ve bunun için de 
köy muallimleri hazırlamak 

için her köyden askerlik etm iş 
v~ okuma yazma öğrenmiş 
kımselerden birer kişiyi Anka
raya davet ederek Eskişehirde 
Çifteler çiftliğinde açtırdığı bir 
meklebde altı ay ders ve tec
"übe gösterdikten sonra köy· 
lerine gönderecek ve bu suret
le köylerde ders verdirecek ve 
mektep açtıracaktır. 
Şimdiye kadar karmakarışık 

ohn kitap işlerini de halletmiş 
ve tek kitap usulünü kabul e · 
derek bunu da kendi matbaa
.ııında bastırarak ucu:ı satmayı 

temin etmiştir. 

Maliye işleri 

Cumhuriyet maliyesi; re11mın, 
memleketi koruyan ve ilerileten 
en faal bir manivelesidir. 

İnkilap hukıimeti, istiklal 
mücadelesinde idaresine aldığı 
vatan parçalarındaki mal san
dıklarında hiç bir para bulma
dı. Millet bütün varlığını (teka
lif), şeklinde vatana tahsıs 

etmek suretile zaferin, ayrıca, 

mali mesneti olmuştu. Cum
huriyet idaresi maliyeyi bu 
şekilde teslim aldı. 

Cumhuriyet maliyesi büdce
leri tetkik ederken daima iki 

Fuat Ağralı 
Maliye bakanı 

esaslı kısmı nazarı itibare al
mıştır. 

1- Zafer tarihinden. dünya 



buhrantntn memleketi sardığı 

günlere kadar olan devri. 
2- Dünya buhranının yur

dumuzda teairlerini hissetmeye 
başlandığı tarihden bugüne ka
dar olan devri. 
İnkilap hükümeti: siy asi istik

lalimizi Lozanda istihsal ettik· 
ten sonra ilk iş olarak "vergi 
yukünün merkezi sikletini" ça
lışkan, fedakar türk köylüsünün 
omuzlartndan ktsmen kaldıra· 
rak, inkilaba kadar vergi ne
dir bilmiven muhitlere v in
sanlara nakl etmesi olmuştur. 
Devletin yegane varidat men
baı olan vergilerin Cumhuriyet 
devrinden evvel gösterdiği u
mumi manzara (vergi adaleti) 
(içtimai adalet) mefhumlarile 
te'lif kabul etmez bir halde idi 

Milletin ve hukumetin, bir· 
birini tamamlayan büf:ünlüğü
nü ifade eden yeni Türkiye 
devleti nazarında bütçe mese
lesi mali olduğu kadar iktisa· 
di, içtimai, ve siyasi bir prog
ram şeklinde kendini gösterdi 

Devlet, mali meselelerin, mali 
işlerin ve bunlann maddi ifadesi. 
olan bütcenin iktisadı ve içtimai 
vaziyeti i.izerindeki inikaslarını 
bir dakika bile ihmal etmedi. Bü
tün chmiyetini biitceye verdi ve 
bütceyi, milletin hayatına, is
tikbalına, mukadderatına uydur
du, ve hiç bir taraftan )stikraz 
yapmaksızın bütçesini muvazelcn
dirdi. 

Dünya buhl"anı tesirlerini mem
leketimizde gösterdiği tarih ile 
bugün arasındaki devrede takip 
olunan mali siyaset tamamen 
realisttir. 

En kuvvetli iktisat bünyeleri
ne; asırlarca birikmiş sermayele
rine güvenen zengin milletler bi
le umumi buhranın ilk sadame
leri karşısında bocaladıkları hal-
de yeni Türkiyenin mukaddera
tını idare eden devlet reisimiz 
ve devlet adamlarımıı: tehlikeyi 
görünce: Bir çok milletlere acı 
hüsranlar hazırlayan meşum ha
yallere kapılmadan azimli ve se
batlı bir tasarruf çıgrı açtılar ve 
buhranırı doğurduğu yeni şartla
ra mali hayatımızı uydurmak için 
esaslı program çizdiler ve mu
vaffak oldular. 

Cuaıhuriyet repmı; mali kal
kınma işini daha başlanğıçtan 
beri bir kül olarak ele almıştır. 
Mali islahat davasını doğrudan 

doğruya kendisi idare etmiştir. 
Cumhuriyet idaresi, bu vadide 

Avrupanın en ileri memleketleri
nin takip ettikleri en ilmi ve en 
makul ve en pratik usulleri adım 
adım tatbik etti ve asırların ya
pamadığı ve yapamayaçağı muvaf-
fakiyetleri bu on üç seneye sığ
dırdı şöyleki : 

1- Her şeyden evvel muvaze· 
neli bir bütçe vucuda getirmiştir. 

2- Dış borçları meselesi ve 
düyunu umlımiyeyi halletmiştir. 

3 Kısa vadeli harici angaj-
manları, buhranın icabatına göre 
halletmiştir. 

4 Hazinenin b o r ç 1 arı-
nı tedricen tasfiye etmiştir. 

5- Türk parasının istikrarını 
bu~üne kadar koruınu~tur. 

6 - İktisadi inkişafi tamamen 
te'min etmiştir. 

Türk milletinin istikbaline, haya
tına taalluk eden bu mühim mev
zuları daima büyük bir hassasi
yetle ele almıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ve hükümeti, bütçe muvazenesini 
her zame.n şumullü ve etraflı ola
rak nazarı itibare almııt ve şunu 
esas ittihaz etm\ştir : 

1- Hi.itçe muvazenesi. 
2- Ticaret muvazenesi. 
3- Tediye muvauncsi 

ve bütün bunların fevkinde de türk 

milletinin umumi haya hndak i mu· 
vazene. 

Cumhuriyet idaresi, bu muaz
zam ideal ile her şeyden evvel 
aşari kaldırmış bir kısım vergileri 
indirmiş ve on üç !!'>enelik mesai
sinde daima köylüyü düşünmüş 

ve onu mütegallibelerin , tefecil~

rin eHnden ve tahakkumundan 
kurtarmıştır. 

Şurasına tamamen emin olmalı 
ve iman etnıeliyiz ki: Sınıf mü
cadelesini, sınıf tahakkumunu ka
tiyen tanımayan ve idare mesuli
yetini umuzlarında taşı yan Cum
huriyet hükümeti ; mevcut imkan
lar dahilinde bütün milli faal yet
lerin inkişafına ve milletin rafahi
na canla başla çalışmakta ve ese
rini de her giin göstermektedir. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet 
İşleri 

Doğrudan doğruya milletin 
hayat ve sıhhatma taallük e· 
den bu hayati mesele Cumhu · 
riyetimizin en ziyade ehemmi 
yet verdiği bir iştir. 

Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekaleti sitma ve frengi 

mücadelesinde bütün mevcu
diyetile devam etmekte ve 
memleketin her tarafında nu 
mune ve hükumet hastahanele
ri kurmak suretile bütçesinin 
vüs'ati n is betinde çalışmakta 

ve muvaffak olmaktadır. 

İskan işleri evvelce iç işleri 
Bakanlığına bağlı iken 18 birin-

Refik Saydan 
Sağlık Bakanı 

citeşrin 935 tarihinden itibaren 
bu Vekalete raptedilmiş ve 
birçok faideleri de gorülmüş

tür. 

Bu sene Romanya ve Bul
garistandan memleketimize 
kabul edilecek olan göçmenle
rin sayısı Heyeti Vekile kara
rile 25 !>in olarak tesbit edil
miştir. Bunların vapur. şimen

difer nakliyatı ve mürettep 
mahallerine en yakın şimendi

fer istasyonundan gidecekleri 
iskan mahallerine kadar bütün 
sevk ve iaşe masrafları hükü
met tarafından tesviye edile
cektir. 

Bu sene gelecek göçmenler 
Konya, Niğde. Kayseri, Ço
rum. Yozgat, Toko.t, Bolu, Bi
lecik vilayetlerinde kendileri 
için hazırlanan yerlere ve köy
lere, tesbit edilen hadlar dahi
linde gönderileceklerdir Bu 
vilayetlere gönderilen göçmen· 
ler için 25 IO sayılı kanuna gö
re verilecek topraklar bile tes-
bit ve tayin edilmiştir. 

Bunların yemeklik ve tohum· 
luk buğdaylarının iskan yerle
rine en yakın olan Ziraat Ban
kası depolarından dağıblman 

hususları da Ziraat Vekıiletile 
kararlaştırılmıştır. 

Velhasıl bu göçmenlerin bir 
an evvel müstahsil hale getiri.· 
meleri için ne yapılmak lazım
sa yapılmaktadır . 

1934-1935 senelninde Trak
yaya getirilen ve miktarı alt· 
mış bini aşan Romanya ve 
Bulgaristan göçmenlerinin ev· 
leri ve 2510 numaralı kanun 
mucibince iskan yardımları ta
mamile ikmal edilmedikçe bu 
yerlere muhacir yerleştirilme

yecektir. Bu zaruret dolayısile 
dirki geçen sene sonbaharda 
Romanyadan getirilen 3852 
göçmen Kocaeli vilayetine is· 
kan edilmiştir. 

Buna mukabil bu yıl geçen 
senelerden gelen ve Trakya 
vilayetlerine yerleştirilen mu
hacirler için Çanakkale vilaye
tinde 405, Tekirdağ vilayetin
de 1800, Edirnede 550, Kırk· 
larelinde 1200 olmak üzere ce
man 4000 ev yaptırılacağı gibi 
Kocailine gelen muhacirler için 
de 950 kadar aileye evler yap· 
tırılacak lır. 

Muhacirlerin muhtaç olanla
rna çift ve araba hayvanları 

tedarik edildiği gibi 10000 pul
luk dağıtılmıştır. 

Eski devirlerin muhacırları· 
nın cami avlularında, medrese 
dıvarları dibinde aç ve biilaç 
sefalet çektıklerini ve hastalık
tan telef olduklarını bugün o 
devirleri yaşayanlar çok eyi 
hatırlarlar. Buna mukabil bu · 
gün Cümhuriyet hülcumet ve 
kanunlarına sığınan bu göç· 
menler, Köstenceden içinde 
her türlü sıhhi tertibatı olan 
vapurlarla aldırılıyor ve İstan
bula geldikleri vakit doğruca 

Turzla tahaffuzhanesinde mua
yene ve istirahatları temin cdil
diktt-n sonra temiz ve sıhhatlı 

olarak yerlerine yerleştiriliyor. 
Bu şefkat ve bu adalet de 
Cüınhuriyetimizin şiarıdır. 

İktisadi işleri 

Cumhuriyet hükumetimizin 
teessüsünden evvd milli iktisa· 
diyat diye bir varlı~ı kimse ha 
tırlayamaz On üç senelik Cum
hurıyei: senelerine sığdırdığımız 
iktisadi teşebbüs ve muvaffakı· 
yetlerimizi neşr eden islatistik· 
leri gözden geçiren ve semere
sini de her gün filiyatla gören 
her türkün iftiharla göksü ka
barmaktadır. 

Milli iktisat öyle bir şeydir 
ki, yiyecek ve içecek ve giye
ceğimizi onun sayesinde ucuz 
tedarik edebileceğiz ve bu pa
rayı da yine memlekette alı!<o
yacağız. 

Memlekette işçi hayatmı an
cak bu milli iktisat doğurmuş· 
tur. 
İyneden ipliğe vanncaya ka

dar her şey hariçten gelirken 
b•ıgün kurulan fabrikalar saye
sinde her şeyi dahilde tedarik 
ediyoruz ; ve bu malları ne ka· 
dar ucuza mal etmek kabilse 
yapmak için başta, Başbakan 

İsmet İnönü olmak üzre bütün 
hükumet erkanı büyük alaka 
göstermekteclir. 

İktisat vekaletinin çalışma n

suli, ilmi ve teknik esaslarına 

dayanmakta, tatbikat sahasın

daki faaliyeti de bu ilmi ve 
teknik çerç~ve içinde, pratik ve 
realist anlayıştan ilham almak
tadır. 

Bugüne kadar faal bir ticaret 
ve sanayi politikası ile malırec
leri muhafaz:ı ve yeni mahrec
ler bulmaga çalışılmakta ve 
Türkofis teşkilatından azami 
surette istifade edilmektedir. 

Türkiyenin istihsal kuvvet ve 
kabiliyetini her sene geçen se
nelere nazaran arttırmak esası
nı, en eyi bir şeyi en ucuza 
mal etmek sistemini gaye edi· 
nen iktisat vekaleti yabancı 

memleketler~e yaptığı anlaşma

larda hep bu prinsibi müdafaa 
ediyor ve muvaffak oluyor. 

Milli iktisat vekaleti. ithalat 
ve muvazenemizi temin edecek 
tedbirleri düşünürken, mazinin 
mirası olan "en ziyade mazharı 
müsaade millet,, kaidesinin 
mutlak ve şartsız manade tef
sir edilmiş tarzını kabul etme-

Celal Bayar 
Ekonomı Bakanı 

di. O bilakis, "karşılıklı men
faatlar,, mefhumunu müdafaa 
etti. 

Diş ticard politikasında, her 
ticaret anhşması bir tediye mu
vazenesi anlaşmasile mevkii 
mer'ıyete konuldu. 

Mal aldığımız kadar mal 
satmaya, yahut s::ıttığtmız ka
dar mal almağa imkan veren 
usullerden ayrılmadı. 

Klering yartığımız memle-
ketlerin hemen hepsi ile ayrıca 
şu veya bu vesile ile mevcut 
olan horclarımızı ödemek için 
bir pay bırakmaları esas ola
rak kabul etmekle yalınız ti· 
caret muvazenesini değil, öde
me muvc:ızenesini de esaslı ola
rak göz önünde bulundurmuş· 

tur. 

Endustri lıakımından 
5 senelik program bu güne ka
dar nasıl tatbik edildi. -

Birinci beş yıll1k endüstri 
programı 1934 yılının mayısın
da tatbik mevkii ne konulmuş· 
tu. Şu halde ou programın ba
şarılması uğrunda 2 seneden
beri çalıştlmaktaJır ve geriye 
programın tamamlanması için, 
daha üç büyük iş yılı kalmıştır. 

Halbulti programın ana hat· 
lan bugünden meydana çıkmış 
ve tasarladığı fabrikaların en 
rnühimleri inşa edilmiş veya 
inşa haline konulmuş bulunu· 
yor. Programırı, vaktinden çok 
evvel, tamamlanacağı kanaalini 
veren bu verimli faaliyet, ikin
ci beş yıllık programın ha~ır· 

lanması üzerinde çok hayırlı ~ e 
müsbet bir tesir yapmıştır. 

Pamuklu dokuma sanayii 

Programın ilk ana branşını 

teşkil eden dokuma endüstrisi 
sahasında, Bakırköy Bez fabri
kasının genişletilmesinden baş

ka Türk fabrik<!larının en bü
yüğü olan Kayseri Bez kombi
nasının tamamlanarak dokuz 
aydanberi çalışmıya başlamış 
olduğu malUındur. Bundan ınaa
da inşa halinde bulunan Ereğli 
Bez fabrikası da tamamlanmış 
ve çahşmıya hazır bir hale gel· 
miştir. Bu suretle devletin faa
liyet haline giren bu üç pa• 
muklu fabrikasının iğ sayısı 
59,200 u ve tezgah sayısı da 
1,600 u bulmuştur. Bu takım, 
Türkiyede çalışmakta olan bü
tün tezgah sayısıntn yarısıdır. 

Basma endüstrisi 

Tamamile yerli ham madde
ler kullanan bu 3 fabrikadan 

başka 935 eylülünde temeli atı.1· 
mış olan Nazilli Basma fabr• · 
kalarımn ana binası, meın~r 
ve işci evleri, demiryoluna ntı
sak hattı tamamile bitmiştir· 

.. e 
Devlet pamuklu endüstrısııı 
28,500 iğ ve 768 tezgah ilave 
edecek ve en fazla basına çe· 
şidler üzerine çalışacak oları 
bu fabrika bir sene sonra faa· 
liyete geçmiş bulunacaktır. 

Ayrıca da, devlet dokulfla 
endüstrisine daha 430 teıgah• 
ve 10,50i) iğ ilave edecek oları 
bir fabrikanın Malatyada kU" 

rulmasına karar verilmiş ve ih• 
zari çalışmalara başlanmışbr · 

Merinos ipliği fabrikası 

Gene dokuma endüstrisi 
branşına dahil bulunan ve 935 
sonteşrininde temeli atılmış o· 
lan Bursa Merinos fabrikası 
memleket yünlü endüstrisinirı. 
gittikçe artan ince yün ipliği 
ihtiyacını kaı·şılıyacaktır. t-Jarıt 
maddesinin yüzde 80 İDİ, melfl" 
lekette yeni yetiştirilmeğe baş· 
lanan saf ve yarımkan Merinos 
koyunlarından tedarik edecek 
olan fabrika, Merinosculuğull 

memlekette inkişafına hizrnet 
etmekten ve bu suretle her se· 
ne avuclar dolusu paramııtll 

dişarı çıkmasını önlemekten 
b'lşka, 800 yurt çocuğuna İŞ 
temin etmek suretile de milli 
ekonomimiz için faydalı bir 
unsur olacaktır. Bu fabrika da 
da, Nazilli Basma fabrikası gi• 
bi bir sene

0 

sonra faaliyete 
geçmiş bulunacaktır. 

Kağıt ve sellüloz 

Sellüloz endüstrisi şu besindeıı 
İzmit Kağıt fabrikası bugün ça· 
l ışmaktadır . Günde lO ton sa· 
man ve 30 ton odun sellüloııı 
imal edecek bir fabrikada 
ihale edilmiş bulunmaktadır• 

Bu da 1938 bidayetinde işle' 
meğe başlıyacaktır. Memleket· 
te gittikçe artan kağıt istihla' 
kını tamamen dahilden karşı• 
lamak için şimdi işlemekte o· 
lan Kağıt fabrikasının bir mis· 
li daha büyütülmesine ve ge• 
ni~letilmesine karar verilmiştir· 

inşaata 1936 yılı sonlarındaıı 

1 
itibaren başlanacak ve yakırı 

bir zamanda memleket, dışa-

1 
rıdan kağıt itha.·ı etmiyecek bir 
vaziyete gelmesi mümkün ola• 

1 

baktır. 
Suni İpek Fabrikası 

Gene bu şubeye dahil oıaıı 
Suni İpek Fabrikasının 1935 
sonteşrin ayında Gemlikte te· 
meli atılmıştır. İnşaatı ilerle· 
mekte bulunan Suni İpek fa• 
brikası parlak, yarıparlak ve 
mat olmak üzere muhtelif nu· 
maralardan günde 1000 lcilO 
suni ipek ipliği imal edecek ve 
bu imalatın ileride iki misline 
çıkarılması mümkün olacaktır• 

Maden Endüstrisi 

Maden endüstrisi sahasında. 
Kükürt ve Sömikok fabrikalar• 
bir seneden beri çalışmakta· 
dırlar. Bu sene bu iki fabrika' 
ya, her memlekette endüstrinİIJ 
belkemiğini teşkil eden deınir 
ve çelik fabrikasının ilavesi ha" 
zırlıklarına başlanmıştır. Kara· 
bukta kurulacak olan ve ge· 
çenlerde bir İngiliz prupuna i· 
hale edilen bu mühim fabri· 
kanın ihzari inşaatına önüroiW 
deki eylôlde başlanacak, asıl 
inşaata da 1937 bidayelinde 
girişilecektir. Demir ve çeli1' 
fabrikası Türk endüstrisini" 
anası olacaktır. 

Çimento ve seramik 
Karabukte kurulmasına karat 

verilmiş olan Çimento fabrik'' 

~· 
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~Birnci t · .şrin 

litıın b-tw "h A dl . b" illi u un ı zarı etü erı ıt-

ı. ~ olduğundan tekrar proje 
•tı h l' . azırlanmaktadır . 
t tsıs edilecek Seramik fabri
il•ın d h Q'k ın a am madde teknik-
1 le · 

Q rı yapılmaktadır. Alınacak 
etice .. f b "k . ~ ye gore, a rı anın yerı 

e kabiliyeti tesbit olunacaktır. 

Şişe ve cam Fabrikası 
p 

~· aşabahçede kurulmuş olan 
~Şe ve Cam Fabrikası da bir 
~ neden beri faaliyete geçmiş 
Ulunmaktadır. 

Gülyağı Fabrikası 

lapartata kurulmuş olan Gülya
~1 fabrikası da çahşmağa baş
ilıtuş ve meşhur gülyağları
iııı daha mükemmel bir hal-
t çıkarmakta bulunmuştur. 

~irnya ve kendir endüstrileri 

t Kirnya endüstrisi üzer\nde 
d~lki~l~r- bit~iş ve kendir en
~Ustrısı uzerınde de tetkiklere 
ilŞlanmışhr. 

Şeker Fabrikaları 

Bazıları beş senelik plandan 
~\>\tel bazıları .rla sonra yapıl 
il\ış olan Alpullu, Uşak , Eski · 
:thir, Turhal Şeker fabrikala~ı 
l " 2ene Cumhuriyet endüstrı· 
tşıne planının eserleridir. 

Bakır endüstrisi 

l Bakır endüstrisi için çal, şma
·""ın da Eti Bank tarafından 
;ltı-j götürüldüğü gözönünde 

11h.lunca tatbikatı devletce Sü
~e.r Banka havale edilmiş ~la.n 

1rınci 5 yıllık programın ıhtı
~il ettiği bütün faaliyet saha
ilrın ele alınmış olduğu gö
t"ı U nıektedir. 

Beş senelik programdan 
yapılan fabrikalar 

İnşası biten fabrikalar 

Bakırköy dokuma fabrikası 
Kayseri dokuma " Ereğli ,. 
İzmit kağıt " 

" Zonguldak sömikok " 
Keçiborlu kükürt ,, 
Paşabahçe şişe ,, 
Isparta gülyağı " 
İnşa halinde olanlar: 

Nazilli basma fabrikası 
lVIerinos ipliği ,, 
Sun' i ipek ,, 
Ergani bakır 

l İnşaata başlamak üzere olan -
11.ı- : 

Malatya bez fabrikası 
l<arabük demir ,, 
l~mit sellüloz ,, 
Karabük çimento ,, 

ietkik halinde olanlar: 

Seramik fabrikası 
l<inıya endüstrisi 
l<endir endüstrisi 

Şeker fabrikaları: 

Alpullu fabrikası 
Uşak ,, 
Eskişehir ,, 
Turhal ,, 

lier halde ilk beş yıllık pro
harnın, müddeti dolmadan ön
•e, taınamile başarılmış ola· 
c:atına iman edebiliriz. 
d Milli iktisat vekaletinin ma-
~b. programı da memleketin 

l'll~ünü güldürecek vaziyettedir. 
~ ~aden serveti, bir mill::tin 
'le ahında en büyük rol oyna;tl, muhtelif tezahürlerile bir 
ti ernleketin müdafaasını, baya
t:etini, medeniyetini ayakta 
~n .bir varlıktır. 

C u ışin azametini kavrayan 
• u.rnhuriyetimiz Etibank mües· 
~•esini vucuda getirdi. Hükü
eııet ~u maden servetlerinden 
l\\i llıusbct olarak taş kömürü
d buldu ve havzaya layik ol-
'1~u. ehemiyeti verdi. 

,, tısat vekaletinin bu havza
"a o " 

oOsterdiği alaka sayesinde 

bugün taş kömürü istihsalatı 

iki milyon tona yakındır. 
Zong-uldak havzası, ferdle

rin veya hususi şirketlerin elle
rinde kalsaydı istihsalahn bu 
miktarı bulmasına imkan o
lamazdı . Cumhuriyet hükümeti· 
miz, ormanlarımızı korumak i 
çin taş kömürü yakılmasını 
mecburi kılmak yolunda ilk a
dımını da atmıştır. 

Umumi harpte deniz yolları
mızın kapalı olması yüzünden 
kômürsüzlükten çekilen müşkü
latı düşünen hükümet Anadolu
yu Ak ve Kara denizlerine bağ
layan demir yollarımda yapma
ya muvaffak olmuş ve bu su
retle kömür havzasını milletin 
umumi istifadesine koymuştur . 

Adliye işleri 
lnkilap idaresinin adliye saha

sında kazandığ ı en büyük iş, adli
yesınm istiklali yan i ecnebi mü
dahalesinin kaldırılması ile başlar. 

Bugün memleketimizde kapitü-

Şükrü Saracoğlu 

Adliye Bakanı 

lasyon kalmadığı için ecnebiler 
de türk vatandaşlarımızla ayni 
muameleyi ~örürler . 

Cumhuriyet idaresinin adliye s:ı
hasın da yaptığı icraat şer'iye mah
kemeler ini kaldırarak işlerini adli 
mahkemelere vermesi ve medeni 
kanununu kabul etmesinden sonra 
başlar . 

Bugün Cumhuriyet adliyesi . l<a
nun sahasında , dünyaııın en me
deni memleketlerinin en mute' f..
m\l kanunlarınl malikd;r. 

Cumhuriyet idaresi ad!iynyi i!:
lah için evvela idari bir tedbir 
olmak üzre hakimler kan ur. un 
yapmış ve iş başında buluna. 
hakimlerini tasfiyeye tabi tutmuş

tur. 
lnkilaba sadık, münevver malü

matlı ve inkilap hukukunun ruhu· 
na nufuz edebilecek hakimler ye
tiştirmek için Ankarada bir hu
kuk fakültesi tesis eylemiştir. 

Bugün hakim olacaklarda ehli
yet, şeref ve haysiyet, ve mesle
ye muhabbet arayan kanun, ha~ 
kimler için bir yaş kabul etmiş 
ve lstanbul veya Ankara hukuk 
fakültesinden veya Avrupa, Ame
rika, hukuk fakültelerinden mezun 
olmalarını da mecburi kılmıştır• 

Cumhuriyet adliyesi, Baroda da 
zaruri gördüğü tasfiyeyi yapmış 

ve avukatlarda da hakimlerde a
radığı evsaf ve ehliyeti aramıştır. 

Cumhuriyet adliyesi, hakimlere 
ve avukatlara hususi bir kisve ka
bul etmiş ve vazife başında bu 
resmi kisve ile iş görmelerini 
mecburi kılmıştır. Cumhuriyet ad
liyesi, temyiz mahkemesini hükü
met merkezi olan Ankaraya almış 
ve mahkeme işlerini kolaylaştır
mak ve adalet mefhumunu hakkile 
tatbik etmek icin bir çok yenilik
ler yapmlştır ve en son olarak 
meşhud cürümler kanununu çıka
rarak derhal tatbikatına geçmiş 
ve cok faidelerini görmeye başla-
mışdır. 
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Urnumi bir memnuniyeti mucip 
olan bu ve bunun gibi adli yeni
likler Cumhuriyetin en feyizli se 

mereleri olduğ u için ne kadar 
akdir edilse yeri vardır. 

Ziraat İşleri: 

Cumhuriyet hükumeti, bizim 
bir çi ftçi memleketi olduğumuzu 

göz önünde bul undurarak ziraat 
işleri ne 9ok ehemiyet vermekte
dir. Zirai tedrisata ayrı ca bir 
kıymet verm iş, Avrupa ve Ame
rikaya talebeler göndererek mü
tehassıslar yetiştirmiş ve Ankara 
merkozinde bir ziraat enstitüsü 
kurmuştur. 

Bu enstitü, bugün, tabii ilim· 
ler, ziraat , baytar, ziraat sanat
lari namile dört fakülteden mü
rekkeptir . 

Yüksek ziraat tedrisatı islah 
ve tensik edilirken orta zi raat 
tedrisatıda ihmal edilmemekted;r. 

Bursa , lzmir , Adana, lstanbul
da ziraat mektebleri açıldığı gi
bi ziraat maki nistleri yetiştirmek 

üzere Adana ziraat mektebine 
mülhak iki sını flı bir ziraat ma
kini st mektebi tesis edildiği gibi 
Bursa, Antalya, Oiyarbekir, Ada
na, Erzincan da birer ipek böce· 
ği mektebi ve birde (Şark.oy-E

ri klice) de ipek böce ği tt>humu 
yetiştirme müessesi açılmıştır. 

Bunlardan başka, memlekette 
pamuk buğday, arpa , pirinç, tü
tün cinslerini islah ve tezyidine 
çok çalışılmış, tavukculuk da ih
mal edilmemi ~ ve (Meteoroloji) 
enstitüsü vucuda getirilmiştir. 

Memlekette ziraat makinaları· 
nın tamimine çalışılmaktadır. 

Mahsülatımıza arız olan muhte
lif hastalıklarla mucadeleye aza · 
mi şiddet ve germi verildiği gibi 
köylüye iyi cins tohumlar dağı-

Mouhlis Erkmen 
Ziraat Bakanı 

tılmıştir. 

Cumhur iyet hükün..eti, çift
cilere Ziraat Bankası vasitasile 
nakdi vardimla . Ja bulunmuş 

ve köylünü:ı ipotekli borçları 
15 senelik taksitlere bağlana
rak köyliye büyük kolaylıklar 
göıterilm iştir. 

Zir~at Bankası bu sene için · 
de mubta~ olan köylülere ve 
muhacirlere 30,000 tondan faz
la tohumluk ve yemlik dağıt
mıştır . 

Buğday: Bir ziraat memle
keti olmakhğımıza rağmen 
vaktile Amerikadan ve Ro
maynadan buğday ve un celb 
eden memleketimiz bu gün 
kendi ihtiyacını temin ettikten 

ma'da harice ihracat bile yap
maktadır. 

Pamuk-Pamuklarımızm cin
sini islah için bir kanun çılf a
rılmış ve tatbik edilmeye bile 
başlı~nmıştır. Büyük Başkan İs
met lnönü son İzmir seyahatin
da pamuk ınustahsillerile yaptı
ğl uzun görüşmelerden sonra 
pamuk siyasetine lazım gelen 
ehmiyeti vereceklerini nutuk-

larile bildirmişler, senevi 250,000 
Balyeyi 500,000 balyeye çıkar
mak iç in tedbirler ve çareler 
bulacaklarını vadetmişlerdir. 

Merinos. - Memlekette Meri
nos ye~iştirmek için bir çok 
damızlıklar getirtilerek Tı

rakya, Bursa, Çanakkale mın
takalarına tevzi edilmiş ve me
rinos koyunlarının üredilmesi
ne çalışılmaktadır. 

Hayvan hastalıkları.- Bu
nun için her tarafta mucade
leler yapılmaktadır. 

Ege mıntakası için Burnova
da bir tavuk istasyonu kuruldu. 

Köylünün buğday mahsulu : 
Ziraat Bankası bu senede köy

lü~en buğday satın aldı, ve 
fi1&ti düşürmemek ve köylüyü 
izrar etmemek için her türlü 
tedabir almışbr, ve köylü te
fecilerin ve mutegalibenin e
linden tamamen kurtarılmıştır, 

binaen aleylı bütün bu tedbir· 
ler ve kararlar milli mahsulatı 
arttıracak ve köylünün yüzünü 
güldürecek ve onu erfaha er
direcektir. 

Rejimin yegane gayesi de 
budur. 

Gümrük ve inhisarlar 
vekaleti işleri 

Devlet büdçesinin alacaklı, 

vereceli hanesinde bir tevazün 
temin eden gümrük ve inhisar· 
lar idarelerinin varidatıdır. 

Ötedenberi bu varidata erı 
büyük darbeyi vuran kaçakcı · 
lık hastalığını kökünden hallet
mek için Cumhuriyet re11mı , 

vası bir muhafaza teşkilatı 

kurmuş ve başında en değerli 
kumandanlardan birisini getir· 
mişlir. 

Gümrük mahafaza teşkilatı 

yalnız hudutlardaki kaçakçılık 
la değil, aynı zamanda gümrük
lerde yapılması ihtimali olan 
kaçakçılığa mani olmaya mu
vaffak olmuştur . 

Muhafaza teşkilatı uyuşturu
cu maddelere karşı maçtığı mü
cadelede gösterdiği muvaffaki
yet hem bir çok vatandaşları-

mızın eroyin, kokayio ve esrar 
gibi, harap edici ve öldürücü, 
sakim ibtilalardan kurtarılma
larına hizmet etmiş hemde bey
nelmilel insani ve medeni te
şekküllere ettiği yardımdan 
dolayı büyük bir sempati ka · 
zanmıştır. 

İttihaz edilen sıkı tedbirler 
sayesinde bu yüzden haylı ce
za varidatı da temen edilmiştir. 
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Yabancı memleketlerden mem
leketimize gelen yolcuların , 
bilhassa ecnebi seyyahların 
gümrük muamelelerini kolay
laştırmak en medeni memle
ketlerde takip edilen usuller 
tatbik edilmekte ve daimi bir 
murakaba altında bulundurul
mal..tadır . 

İnhisarlar idaresinin tu:ı: ve 
sigara ve şarap fiatlarını ucuz
latması kararını veren Bakan
lık bu kararile hem satışları 
artırmış, hemde halkın en bü
yük ihtiyacatı zariiriyesinden 
biri olan tuzun fiatını indirmek-- ' 

t 

Ali Rana 
Gümrükler ve İnhisarlar Bakan t 

le halkı memnun etmiştir. 

İzmirde asri bir tuz memla· 
hası yapılması, şarap ve likör 
fabrikaları açılarak buralara 
mütehassisler getirilmesi se
mereli neticeler vermiştir. 

Reklamın aıihirkar tesir ve 
faydalarını gören İnhisarlar 
idaresi son zamanlarda buna 
olanca ehemiyet vermiştir. 

Bu gün inhisarlar idaresinde 
hakim olan zihniyet eskilerle 
kabili kiyas deyildir. 

E!tki kışlaları , köhne yalı

ları tütün deposu olarak kul · 
lanmak yerine bu gün asri de
polar inşa ettirilmekte ve her 
sahada yeniliğe doğru gidilmek 
tedir. 

İnhisarlar idaresi, bilgi ve 
teknik kuvvetine istinat eden 
bugünkü çalışma tarzile azami 
randmani alacağına iman çok 
kuvvetli dir. 

Cibali sigara fabrikası bu 
gün kıymetli elemanlar elinde 
eyi semereler vermektedir. 

Cumhuriyet hukiimeti on üç 
senelik büyük işleri arasında 
eski reji idaresini de satın ala
rak bugünkü İnhisarlar idare
sinin temelini kurmuş bu su
retle büyük bir varidat kayna
ğı elde etmiştir. 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: B. TEZEL 

lstanbul, Galata, Mahmudiye Caddesi Çil atmaca Sokak N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış motörler ve 
iokomobiller satılır ve alınır,asri artiziyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Her nevi makinalar. 

Deniz kara ve gazojen motörleri. Muhtelif buhar 
kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen tesisatları taahhut edilir. 
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PİYASA 
HABERLERİ 

Şişeler ve cam kaplar 
hakkında tahdidat 

Ölçüler nizamnamesinin 8Sin
ci maddesine göre, muvakkaten 
istimallerine izin verilen şişelerle 
camdan mamul knbların hacmi 
!s.tiabısı, önümüzdeki yılbaşıdan 
ıtıbaren yeni bazı tahdidata tabı 
tutulacaktır. Bunun hakkında lk
lısad Vekaleti tarafından hazır
lanan talimatname alakadarlara 
tevzi cdılmiştir. Talimatnameye 
göre, bu tahdid 1-1-937 tarihin· 
den itibaren başlıyacaktır. Bu 
tahdıdata göre, ispirtolu içki sa
tan yerlerdı>ki şişelerin en az 
yüzde 40 ı ve diğer meşrubat ıa
tan yerlerde ise şişe ve sair kah· 
ların yüzde 30 u muhakkak yeni 
ölçüler nizamnamesine muvafık 
olacaktır. 

ispirtolu içki satan müessese· 
lerde kull.:ınılacak olan şişelerin 
geri kalan yüzde 60 ı, diğer meş
rubat satan yerlerin yüzde 70 i 
85 iııci madde mucibince serbest 
bırakılmış olmakla beraber gene 
ölçül~r nizamnamesının 74 ve 
72nci maddelerine muğayir olma
ması şart konulmuştur. 

Gerek nizamname ahkamına 

muvarık şişelerin tedariki veya 
mevcut olanların mevzuu bahsolan 
nızamnameye uygun bir şekle ge
tirilmesi, gerekse muğayir olan
ların kullanılması için lktısad Ve
kaletinden müsaade alınması icap 
etmektedir. 

Kaput bezleri 
Bir kararname ile 13 tipe ayrıldı 

Kalite bozukluğunun onune 
geçmek ve bundan en fazla mü· 
leesir olan kaput bezlerinin va
sıllarını tesbit etmek için yeni 
bir !-- ararııarr.e hazırlanmış ve 
meriyet mevkiine geymiştir. 

Yeni kararnamede kaputlar 13 
tipe ayrılmakta ve her tipin vas
fı ayrı ayrı gösterilmektedir. Fab
rikal:ır lS gün içinde yeni kabul 
edilen tipler üzerine mal imaline 
mecburdurlar. Stokların da birin
cikanun sonuna kadar perakende 
ellere devredilmiş olması lazımdır. 

Bu müddet zarfında peraken
deye geçirilmemiş mallar karar
name mucibince kabul ed)len 
tiplere ayrılac:ık ve hangi tipe 
uygun!'la o tipin damgası vurula
caktır. 

Kararnameye göre, her fabrika 
imal ettiği kaputun genişliğini, u
zunluğunu ve hangi tipten olun
duğunu silinmiyecek bir tarzda 
topların üzerine kayda mecbur
dur. 

'! ürkiye- - Brezilya ticaret 
mukavelesi 

Tarife itibarile en ziyade mez
harı müsaade esaslı eski Türkiye 
Brezilya itilarının üç ay temdidi 
ne dair anlaşma imzalanmıştır. 
Anlaşma 1 ilk teşrinden mute
ber olup bir ay evvel haber ver
mek şarti le feshedilcbilccektir. -Eşya nakliyatında tenzilat 

yapılacak 
Hayatı ucuzlatma yolunda dev· 

letçe alınacak tedbirler etrafında 
mühim tetkiklerde bulunulmakta· 
dır. Devlet Demiryolları eşya 
nakliyatında yeni bir tenzilatlı 
tarife hazırlamakla bu vadide bir 
adım atmıştır. Bu eşyalar tarifesi 
hakkında alakadar dairelerin nok
tai nazarlarını bildirmesi isten· 
ın\ştir. 
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ilanlar, Emirler, Tebliğler: ! 2-inş&at- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-H~ 

Nafıa Vekaletinden: 
Nafıa vekaletinden müteahhıtlik vesikası alanların 937 sen,si ba· 

şında vesikaları usulen yenisile değiştirilmek üzeıe vesib. :ılırd~ğı 

tarihten itibaren ne gibi işleri teahhüt edip bitirdi9ini veya teahhü· 
dünü ifada devam ettiğini iş sahibinin sarih adresi de zikredilmek 
şarttle 1 teşriniaaniden itibaren bir istida ile vekalet makamına mü

raca:ıtları. 

Akay işletmesi Direktörlüğünden: 

1 

Cumhuriyet Bayramma raslıyan 29, 30 birinciteşrin günleri pazar 
tarifesi yapılacakbr. Bundan başka ayrıca yapılan ilave seferler ı 

tarifesi de iskelelere asılmıştır. 

Osmanlı Bankasından : 

Yüzde 5 faizli 1918 tarihli istikrazı dahili tahvilleri hamillerine: 
1 Sonteşrin 1936 vadeli ve 38 No. lu kupon bedelinin, 1 Son

teşrin 1936 tarihinden itibaren Osmanlı Bankasının Galata ve An
kara idareleri ile vilayet merkezlerindeki bütün şubeleri gişele
rinde ödeneceği ilan olunur. 

20 Türk lirası itibari kıymetli beher tahvil kuponuna mukabil 
kağıt para olarak 50 kuruş verilecektir. 

a) M ÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

i stanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

40 ton toz şeker için verilen fiat pahalı göıülciğiıcır p;.ı lı l ' a 

eksiltmesi 2 11-936 pazartesi günü saat 14 de Toph:ınede salınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 10900 liradır. ilk teminatı 
817 lira SO kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. 
isteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 
1- Evvelce kapalı zarf usulile münakasası yapılan 19000 kilo 

sade yağının fiyatı uygun görülmediğ-inden 11-11-936 çarşamba günü 
saat lS de açık eksiltme suretile münakasası Selimiyede Askeri s:ı
tınalma komisyonunda yapılacaktır. 

2- Sade yağının muhammen bedeli 18262 lira 80 kuruştur. Te
minatı muvakkatesi 1369 lira 71 kuruştilr. 

3- Teminatlar vaktinden evvel komısyona yatırılmış ve şarlna 
menin 4 maddesinde yazılı vesikaları taliplerin beralerir de geı irme
leri şarttır. 

'•- Şartname her gün komisyonda görüleb ilir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Cinsi Miktarı ilk teminat Muhammen ihale günü Saat 

Lira bedeli 
Yo~urt 2SOOO kilo 300 16 kuruş 3-11-936 15te 

Gureba hastaııe!'line lüzumu olan yukarda cins ve miktarı yazılı 
yoğurtun eksiltmesi 10 gün uzatılmıştır. ihalesi yukarıda yazılı gün 
ve ııaatte Komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi hergiin Levazım ka
leminde görülebilir. 

Kilo 

6630 
6880 

Un 
Makarna 

1870 Şehriye 

istanbul Belediyesinden ; 

Bir kiloıi.lnun mu 
hammen bedeli 

16 kuruş 

22 kuruş 

iık 
teminatı 

80 lira 

144,SO lira 

Belediye hastanelerile müesseaatına lüzumu olan yukarıda cins 
miktarı ve bir kilosunun muhammen fiatı yazılı yiyecek ayrı ayrı 
açık eksiltmiye konulmuş ise de belli ihale gününde giren bulunma
dığından eksiltme 3-11-936 salı gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Le
vazım Müdürlüğünde görülebilir. f. tekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya melc
tubile beraber yukarda yazılı günde saat on dörtte Daimi encümen· 
de bulunmalıdırlar. 

Kilo 
800 

1300 
90 

120 

2310 

Cerrabpaş' hastanesine 
Haseki hastanesine 
Beyoğfo ,, 

• • • 

Zeynep Kamil haetanesine 

Hastahanelere 937 mayıs nihayetine kadar lüzumu olan reçel mü
teahhit nam ve hesabına açık eksilt. konulmuştur. 1 kilo reçele 62 kuruş fi
yat tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde göıülebilir. is
tekliler 2490 N. lı kanunda yıuılı vesika ve lo7 lira 42 kuruşluk 
ilk teminat mahbuz veya mektubile ceraber 12-11-936 perşembe gü
nü saat 14 te dai a i encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
Belediye hastanelerile müe~sat1na lüzum olan 29010 kilo beyaz 

sabun alınacaktır. Bak: lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1- Muhammen bedel 340 lira Harta Genel Direktörlüğü toP:. 

ğraf şu best için 200 adet alaminyum map açık eksiltme ile satırı 
hnac1khr. 

2 Ş t . .. k . . h - k "it "receklerı - ar nameyı gorme ıçın er gun ve e sı meye gı ar 
de 2S lira SO kuruş teminatı muvakkat makbuzlarile 9-ıt-936 pa~ııı• 
tesi günü saat lOda Cebecide Harta Genel Direktörlüğü satırı' 
komisyonuna gelır. eleri. 

Ma'iye Vekaletinden: 
3-11-936 tarihinde pazarlıkla 160 lira bedeli keşifli 

mum Müdürlük binası harici sıvası tamir ettirilecektir. 
isteklilerin Milli Emlnk Müdürlüğüne müracaatları . 

Harta Genel Direktörlüğünden: 
1- Harta Ge-nel Direktörlüğü kıta erleri için aşağıda tn ab· 

men bedelleriyle miktarı ve eksiltme günleri yazılı 10 adet oı 
ruti çadır ile 18 ton odun açık eksiltme ile saıın alınacaktır . gııP 

2- Talihler ayrı ayrı yapılmış şartnameleri görmek için her .~· 
ve eksiltmeye gireceklerin de muvakkat teminat makbuzlarile '0~ş 
tinden Cebecide Haıta Genel Direktörlüğü satın alma komis)'°

11 

gelmeleri 
Teminat 

muvakkate 
Lira kurus Lira kuruş 
64ü 00 Çadırların 48 00 
360 00 Odunların 27 00 

Eksiltme 

9-11-936 
9-11-936 

T. günü 

perembe 
perşembe 

ıo 
11 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyoııundaıt: 
1 Muhafıı: alayındaki matbah ocaklarının tamiri 10·11-936 tı 

hine müsadif salı günü saat lSte pazarlıkla yaptırılacaktır. 
2- Ocakların keşif bedeli 97S lira olup muvakkat teminatı 

lira 13 kuruştur. 
3- Şartnamesi ve keşif her gün Levazım Amirliği satınalııt 8 

misyonunda görülebilir. 
4- isteklilerin belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Aydın Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Aydın İlinin Nazilli ilçesinde O 

evi inşaatıdır. Bu işin keşif bedeli 44,796 lira S6 kuruştur. 

2 lstiyenler şartnameyi ve evrakı Aydın Nafıa Müdürlüğ01l 
görebilirler. 

3 - Eksiltme 26-10-936 dan 16-11-936 pa:zartesi günü 
Nazillide komisyonunda yapılacaktır. 

4 Eksiltme kapalı zarf u!'.ulile yapılacaktır, 
S - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3359 lira 74 

muvakkat teminat vermesi lazımdır. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü satınalma Komisyonoıı 
Muhtelif kuturda 15 kalem çelik çekme boru 

Tahmin !dilen bedeli 2900 lira ol.ın yukarda miktarı ve cin51 

:ıılı mvlzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma koııı11 

nunca 10-11-936 tarihinde salı günü saı\t 14,30 da açık eksiltınt 
ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. 
!iplerin muvakkat teminat olan 217 lira SO kuruş ve 2490 nut11\ 
kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veslikle mezkür gün ve saatte 
misyona müracaatleri. 

D. D. ve Limanları İşletme Umum İdaresinden: 
Muhammen bedellerile miktnr. ve vasıfları aşa~ıda yazılı 3 ~ 

malzeme ve eşya her biri ayrı ayrı ihale edilmek üzere 31-10' 
cumartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilinde~ 
inci işletme komisyonu tımı.fından açık eksiltme ile satın alınacık 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da~ıtılııı'~ 
dır. 

1- Ambuvatmanlı ve rilançlı boru .ucu ve dirsekler muhaıJI 
bedeli 27S lira 9 kuruş ve muvakkat teminatı 206S kurkştur . 

~- 290 1 kilo muhteliF eb'atta karfiçe çivisi muhammen bt 
409 lira 42 kuruş ve muvakkat teminatı 3070 kuruştur. 

3- 3S600 adet Marsilya biçimi kiremit muhammen bedeli 1 

lira 20 kuruş muvakkat teminatı lOS lira 47 kuruştur. 

İstanbul Defterdarhğmdan: 
Keşif bedeli 1202 lira 70 kuruştan ibaret bulunan Vilayet t-1 

met Konağı bahçesinin Souk çeşmo kapısı yanında Baş Vekalet 
rak Mahzeninin Ebüssuut caddesi üzerindeki yıkılmış istinat dı' 
nın tamiri açık eksiltmeye konulmuştur . isteklilerin. keşif şartll 
ve proiesini görmek istiyenlerin 12-11 -936 perşembe günü saat 
te en az bin liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair Nafıa O 
törlüğünden alacakları müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalar• 
91 liralık muvakkat teminat akçelerile Milli Emlak müdürlü~ 
toplanan komisyona gelmeleri. 

Karamürsel Belediye Reisliğinden: 
1 - K:ı.rıı.mifrsel kasabasının müst:ı.kbel imar planı ye 

harit;ısı, 

2 - Kabristan proiesi, 
3 - Fındıklı Sağlık suyunun kasabaya akıtılması proıe!'lı, 
Her üçünün bedeli muhammenleri 1200 liradır. Görülen lnıtı111 

es babı muci beye binaen on gün müddetle pazarlıkla ekailtmeYe 
nulmuştur. isteklilerin arttırma ve eksiltme kanunundaki ~erait ,t 
safı ikmal ile Karamürsel Belediye encümenine tarihi ilandan 

11 

ren on gün zarfında müracaatları ilan olunur. 



'29 BirinCiTeşrln 
--=-

İstanbul Belediyesinqen: 
I Keşif bedeli 46Q4 lira lO kuruş olan Paşabahçe-Çubuklu yo• 
. ~tıda şose ve sınai imalit açık eksiltmiye konulmuş ise de belli 
1 

ate gününde giren bulunmadığından eksiltme 3- l l ·936 salı günü
ile uzatılmıştır. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlü· 
~Ünde görülebilir. İsteklil~r Bayındırlık Direktörlüğ~nden tc.sdik
~1 !en ehliyet vesikasile 2490 numaralı kanunda yazılı veııika ve 
h lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 

Yukarda yazılı günde saat l4te Daimi Encümende bulunmalıdır
lar. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bP.deli 6000 liradan ibaret bulunan İstanbul Vilayeti 

liuk~tnet Konağındaki tamirat açık eksiltme usulile yaptırılacak
t.ır. isteklilerin ve keşif, şartname ve projeleri görmek istiyenle
tın her gün ve eksiltmeye gireceklerin de 12-11-936 perşembe 
iiirıü saat 14te en az 5000 li•alık bu işe benzer iş yaptıklarına 
dair göstereceklf'ri vesikalara istinaden Nafıa Müdürlüğünden 
alınış oldukları müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikaları ve 450 
liradan ibaret muvakkat pey akçalarile Milli Emlak Müdürlüğün
de topianan komisyona gelmeleri. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 
16-11-936 pazartesi günü saat 15te lstanbul Nafıa Müdürlü. 

ğünde 5841 lira keşif bedelli Topkapı sarayında, Arkeoloji ve 
1'ürk İslam eserleri müzelerinde ve Bağdat köşkü ile hazine ko
"uşunda yapılacak tamirat işleri açık eksiltmeye konmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
4artnameleri, proje, keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 439 liradır. 
isteklilerin teklif mektublarını ve en az 5000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair gösterecekleri vesika üzerine Nafıa Mü
dürlüğünden almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesika
larile 16-1 l-936 pazartesi günü saat 15e kadar Nafıa Müdürlüğü
tıe gelmeleri. 

acı: === -- s m 

3 -Elektı·ik, Havagazı- Kalorifer Tesisat veMalzeme 
---~~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 

İstanbul Harici Askeri Kıtaatından: 
Müstahkem \nevkiin g-östereceği yerlerde yaptırılacak 38939 hra 

1 kuruş bedeli keşifli telefon hatları kapalı nrfla eksiltmeye konul
muştur. ihalesi 11-11-936 çarşamba g-ünü saat 16 da lzmir kışlasında 
llıüstahkem mevki satınalma komisyonunda yapılacaktır. İlk teminat 
lkçesi 29:20 lira 46 kuruştur. Keşif şartnamesi ve planları ancak ko· 
tnisyonda hergün görülebilır. Eksiltmeye iştirak edeceklerin Ticaret 
Odasında mukayyet oldukları şart olduğu gibi laakitl ·bir hafta evvel 
bu işin e~li olduklarına dair Nafıa fen heyetinden vesika al111aları ve 
bu vesikaları komisyona ibraz etmeleri lazımd.ır. Eksiltmeye iştirak 
edeceklerin 2490 sayılr kanunun 2 ve 3üncü maddelerile şartnamesin
de yazılı vesikaları ilk teminat m.ıkbuz veya mektublarile teklif mek
tublarını ihale saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bu-
lurımaları. ' 

Posta T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1- İdare ihtiyacı için satın alınacak 75,000 tantı: 2 numarah 

demirsiz porsölen fincan kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. 
2 - Muhammen bedel 6750 v"! muvakkat teminat da 507liradır. 
3- Eksiltme 16-12-936 ~arihinde saat 15te Ankarada Posta 

l'. T. Umum Müdürlüğü komisy~nda yapılacaktır. 
4- Şartnameler Ankarada Levazım Müdüriyetinden. İstanbul 

da Levazım Ayniyat muavinliğinden parasız olarak verilecektir. 

4-llaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

M. M. V. Satınalma Komisyonundan: 
Laboratuvar alat ve edevatı: 14 kalem laboratuvar alat ve edevatı 

açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tutarı 4898 liradır. Evsaf ve şartnamesini görmek ve al

lllak istiyenler komisyonumuza gelsinler. 
ihalesi 10-11-936 salı günü saat 11 dedir. ilk teminatı 367 lira 

35 kuruştur. 

Edirne Valiliğinden: 

E.dirne Memleket hastanesinin 1950 lira tutarındaki 176 kalem 
eczayi .,tıbbiyesi açık eksiltmeye konulmuştur. Taliplerin ihtiyaç lis· 
tesini görmek üzere Edirnede Vilayet Daimi encümeninde, lstanbul
da Sıhhat ve İçtimai Muavenet müdürlüğüne müracaatleri ve ihale 
g"Ünü olan 10 11-936 salı günü saat 15 te 147 liralık teminat mak
bı.ıztarila birlikte Vilayet Daimi encümenine gelmeleri. 

~ ~~~~~~~~-

~bil ya, Ev ve Büro eşyası, Muşamb~ah v.s. 
.. İstanbul Üniyersitesi A. E. P. Komisyonundan: 
Duiversite Fen ve Edebiyat Fakültelerile Dişçi ve Eczacı okulla

tıııa kurulacak sobalar la alınacak boru ve teferrüatı için 5-11-936 

l>erşeınbe günü saat 15 te pazarlık yapılacaktır. Taliplerin ünvan 
lezkerelerile 35 liralık muvakkat teminatları beraberinde Rektörlüğe 
telrneleri. 

istekliler pazarlıktan evvel soba kurul~cak mahalleri göre bilirler 
"e alırıacak malzeme listesini her gün Rektörlükten görürler. 

• * • 
ltıiklstanbul Belediyesi Fen işleri müdürlüğü için muhtelif 
n 

1 
tard• koltuk, sandalya, perde ve saire alınacaktır. Bak: 

~ edayeııi ilanlarına. 

cins ve 
lstanbul 

MÜNAKASA GAZETESİ 

6-·Mensucat - Elbise -
Kundura Çamaşır v .s . 
Istanbul Harici Askeri 

Kıtaatından: 

Metresine biçilen ederi 30 
kuruş olan 50000 metre haki 
renkte ast•hk bez kapalı zarfla 
alınacaktır. Şartnamesini para
sız almak istiyenlerin hergün 
öğleden sonra Komisyona gel
meleri. İlk teminat miktarı 1125 
liardır. İhalesi 14-11-936 cumar
tesi günü saat 11 dedir. 

İstanbul Belediyesinden: 
Hakimiyeti Milliye yatı mek· 

tehi için lüzumu olan 150 metro 
lacivert kumaş açık eksiltmeye 
konulmuş ise de belli ihale gü
nünde giren bulunmadığından 

eksiltme 3-11-936 salı gününe 
uzatılmıştır. Bir metro kumaşa 
215 kuruş fiat tahmin olunmuş
tur. Şartnamesi leva11m müdür
lüğünde görülebilır. !stekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı 
vesika ve 24 lira 18 kuruşluk 

ilk teminat makbuz veva mektu 
tubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de daimi encü
mende bulunmalıdırlar. 

4 - Eksiltmeye gireceklerin 
2384 lira 52 kuruşluk muvakkat 
teminat mektub ve makbuzlile• 
ve 2490 sayılı kanunun 2, 3üncü 

Sayfa 7 

maddelerinde yazılı belgelerile 
birlikte teklif mektublarını ihale 
vaktinden bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. 

7- Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Beher kilosuna biçilen ederi 36 kuruş olan 4200 kiıo ben-
zin açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

'2 - E.ksiltmesi 9·11 936 pazartesi günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 113 lira 40 kuruştur. 
4 - Şertnamesi Ko. de görülür ve parasız alınır. 

Sıvas -Erzurum Hattı İnşaat Baş Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile dairemiz için şimdilik 6 bin kilo benzin ile 2 

bin kilo gaz satın alınacaktır. 
1 - Benzinin muhammen bedeli kilosu 32 kuruştan tutarı 1920 

liradır. 

2 Gazın muhammen bedeli 29 kuruş 50 santimden tutarı 590 
liradır. 

3 - Teminat yüzde 7,5 hesabile 188 lira 25 kuruştur. 
4 İhlle 2-11-936 pazartesi günü saat 14 te inşaat Başmüdürlü· 

ğünde müteşekkil komisyonda iera edilecektir. 

Ankara Levazım Amirliği satınalma komisyonundan: 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 7 bin kilo gaz ya

ğı 10-1 1 ·936 tarihine müsadif salı günü saat 11 de açık 

eksiltme ile alınacaktır. 
2- Şartnamesi eksiltmenin yapılabağı Lv. Amirliği 

satınalma komisyonunda hergün görülebilir. 
3- Gazın tutarı l 960 lira olup muvakkat teminatı 

147 liradır. 

• * • 

Hayvan Sağlığı Küçük 
Sıhhiye Memurları ve 

Nalbant Mektebi 
Direktörlüğünden: ı Harita Genel Direktörlüğüne 18 ton odun alınacaktır. Bak : 

İnşaat sütünunda mezkur Direktörlüğü ilanlarına. 

Mektep talebelerine yaptırıla· 
cak azı 32 çoğu 35 hesabile 35 
takım elbise ile 35 paltonun 
mektebde mevcut nüınune ku
maşlardan şartnamesi veçhile 
yaptırılması açık eksiltmeye 
konmuştur. Elbisenin takımına 
1950 paltonun adedine 1250 
kuruş fiyat tahmin edilmiştir. 
İlk teminatı 84 liradır. Şartna
me ve nümuneler Selimiyede 
mektebde görülebilir. İstekliler 
2490 sayılı kanunda yazılı ve
saikle beraber eksiltme günü 
olan 12-11-936 perşembe günü 
saat 14te İstanbulda Cağaloğ· 
lunda Cumhuriyet matbaası kar· 
şısında Yüksek Mektebler Mu· 
hasebeciliğindeki satınalma ko-

ı ..... 

misyonunda bulunmaları. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 

567 çift erat Fotini 

Tahmin edilen bedeli 2835 
lira olan yukarda miktarı ve 
cinsi yazılı malzeme askeri fa
brikalai' umum müdürlüğü sa· 
tınalma komisyonunca I0-1 l-926 
tarihinde salı günü saat 14te 
aç1k eksiltme ile ihale edile
cektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Talihlerin 1 

muvakkat teminat olan 212 li
ra 63 kuruş ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3 maddelerinde
ki vesaikle mezkur gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

Emniyet İşleri Umum 
Müdürlüğünden: 

1 936 senesi için zabıta 
D!emurlarına satın alınacak azı 
4500 çoğu 5419 çift fotin ile azı 
4500 çoğu 4960 -rift getir 21 gün 
müddetle ve kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 Fotinin beher çiftine 335 
ve getirin beher çiftine 2i5 ku
ruş muhammen fiyat konulmuş
tur. 

3 İhale 16-11-936 pazartesi 
günü saat 15 te Emniyet İşleri 
Umum Müdürlüğü binasında mü
teşekkil Komisyen huzurunda ya
pılacaktır. 

8·Müteferrik 
Jandarma Genel Komuianlığı Ankara Satınalma 

Satır.alma Komisyonundan: 
Bir tanesine 50 kuru.ş kıymet biçilen 2230 tüfek ka· 

yışı J 4- l l ·936 cumartesi günü saat l O da açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. Şartnamesi komisyondan parasız ve· 
rilecek olan bu eksiltmeye gireceklerin 8363. kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya Banka mektublarile belli gün 
ve saatte komisyona başvurmaları. 

Ankara Bölge Sanat Okulu Direktörlüğünden: 
Okulumuz için açık eksiltme suretiyle alınacak ava

danlıkları 19-10-936 pazartesi günü ihalesi mukarrer ol· 
duğu halde mezkür günde ekseriyet hasıl olmadığından 
komisyon toplanmamış ve binanaley h eksiltme işi 2-11-936 
pazartesi gününe talik edildiğinden istekliler sözü geçen 
günde saat 14 de Kültür Bakanlığı havlısında Okullar 
Sağışmanlığı dairesindt alım satım komisyonuna gelme· 
leri. 

MMV. Satınalma Komisyonundan : 
1- Hepsine biçilen ederi l 0.400 lira olan 100.000 ta

ne büyük mat ve 200.000 tane küçük mat düğme ve 
200.000 tane erkekli dişili kopça, 100.000 tane büyük ma· 
deni düğme, 250,000 tane küçük madeni düğme 2.300.000 
tant:: kemik düğme ile 25.000 tane sakandırak düğme ka· 
palı zarfla alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin hergün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 780 liradır. 
4- İhalesi 10-12-936 Perşembe günü saat l 1 dedir. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
1 - 30 kalem dürit (lastik borular) pazarlıkla eksiltmeye 

konmuştur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2 bin lira olup ilk teminat parası 
150 liradır. 

3 - İhalesi 5-11-936 günü saat 15 tedir. 

tur. 

* * * 
1 - 5 kalem A. M. contaları pazarlıkla eksiltmeye konmuş-

2 - Tahmin edilen bedeli 3500 lira olup ilk teminat parası 
262 lira 50 kuruştur. 

3 - İhalesi 2-11-936 günü saat 11 dedir. 
4 - Şartnames!ni M. M. V. satınalma komisyonundan bizzat 

alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. 

• • * (' 
Nümune ve şartnamesi mucibince 50,000 kilo si~lop 

çemberi pazarlığa konmuştur. Bak: İnhisarlar Umum ' 'Mü
dürlüğü İlanlarına. 



İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1- Nümune vs şartnamesi mucibince 50 000 kilo sik· 

lop çemberi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 12-11-936 tarihine raslıyan perşembe gü· 

nü saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesinde· 
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir . 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri lazımdır. (2555} 375 1-4 

• • • 
10000 metre beyaz yağlı kanaviçe 
6000 ,, yeşil yağlı ,, 

l - Yukarda cins ve miktarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 13· 11-936 tarihine rastbyaı. cuma günü 
saat 14te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin olunun gün ve 
saatte yüzde 7,5 gilvenme paralarile bir1ikte ismi geçen 
Komisyona felmeleri lazımdır. (2422} 36 l 2-4 

• • • 
1- İstanbul Başmüdürlüiü için tip ve eb'adı şartna-

mesine bağlı listede yazılı 5772.32 lira muhammen bedelli 
213 kalem mobilyanın imali kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konulmuştur. 

2- E~siltme 10·11-936 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 433 liradır. 
4- İsteklilerin, eksiltmeye girebilmeleri ıçın ihale gü· 

nünden en az üç gün evvel İnhisarlar inşaat şubesine 
müracaat edip bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına 
dair vesikalarını ibraz ederek ayrıca vesika almaları la
zımdır. 

5- Bu işe aid şartnameler parasız olarak her gün 
Levcızım ve Mübayaat şubesinden alınabilir. 

6- Teklife aid kapalı zarflar ihale günü en geç tam 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen Komisyon Reisliği
ne makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. (:.!460} 366 2-4 

' • 1 

İstanbul Belediyesi ilanları 
-------~----~-----~ ------ --· 

Belediye haatanelerile müessesatma lüzumu olan 29010 
kilo beyaz sabun (20 kilosu yeşil aabundur). Kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bir kilo beyaz sabuna 37 kuruş 
yeşil sabuna 25 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartname
si levazım müdürlüiünde görülebilir. Eksiltme 12· 1 l ·936 
perşembe günü saat l 6da daimi encümende yapılacaktır. 
lstektiler 2490 N lu kanunda yazılı vesika ve 804 lira 85 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektublannı havi kapalı zarflarını yukarda yazılı 
günde saıat 15e kadar daimi encümene vermelidirler. 

Adet 

4 Koltuk 
12 Sandalya 

l Tek koltuk 
5 Kumaş perde 

* • • 

46 Daireler için perde 
5 Koltuk ve kanape tamiri 

20 Elbise askısı 

(B) 373 

Beherinin muham. 
fi atı 

35 
7 

20 
40 

230makban 

60 " 
1 

Fen şileri müdürlüiü için lüzumu olan yukarda cins ve 
miktarile muhammen bedelleri yazılı mefruşat ve 
tamirat açık ekailtmeye konulmuştur. 
Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde görü

lebilir. istekliler 2490 N.lu kanunda yazılı vesika ve 56 
lira 55 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 12-11·936 perşembe günü saat 14te daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) 372 

Yardımın azı çoğu olmaz 
Yardımın azı çoğu olmaz. Her ferdin Hava davasına 

göstereceii ilgiden az çok bir fayda çıkabilir . 

Herşeyi devlete bırakma. "Devlet yapsın,, diy~ bir 
yana çekilmek doğru değildir. Devletle ulusun el ele 
vererek başaracaA-ı işlerin en başında Havacılık vardır. 

Uçak, Uzman, Alan, Hangar, Benzin, Yağ .. ,,Hava· 
cılık" deyip geçmeyiniz. Bunlar her gün binlerce lirayı 

emiyor. Yardımın arkasını keserek başladığımız işi ya
rıda bırakmış oluruz. 

Türk Hava Kurumu 

Hareket edecek vapurlar 
ClLIClA perşembe 29-10 saat 

17, Burgaz, Varna, KösteoC~ 
CALDEA perşembe 29· 10 sa• 

17, Kavala, Selinik, V010' 

Pire, Patras, Santi-40, Brin• 
dizi, Angona, Venedik .,e 
Trieste. 

MERANO Çarşamba 4-11 sa•t 
16 da Burgas, Varna, KiW .,. 
tence, Sulina, Galatı: ve Braı 

AVENTINO Çarşamba 4-1 l sa•t 
17 de Pire, Napoli, MarsilY' 
ve Cenova 

ALBANO Perşembe 5-1 l sa•t 
17 de Burgas, Varna, l(öS' 

tence, Novorossisk, Batul1l• 
Trabzon, Samsun. 

QUIRINALE Cuma 6· 11 saat 9 
Galata rıhb::nından Pire, Brio· 
dizi, Venedik ve Trieste. 

ASSIRIA Perşembe 12-11 saat 
17 Kavalla, Selanik, Volo, Pi· 
re, Patras, Santi-40, Brindiı:İı 
Inkona, Venedik ve Trieste· 

MERANO Çarşamba 18-1 l saat 
17 Pire, Napoli, Marsilya 11e 

Genova 
SPARTIVENTO Çarşarnb• 

18-11 saat 17 Burgaz, Varna, 
Köstence, Sulina, Galatz, 11e 

Braila. 
QUIRINALE Perşembe 19-11 

saat 20 Galata rıhtımındao 

Pire, Brindizi, Venedik 11e 

Trieste. 
ISEO Perşembe 19· I 1 saat t7 

Burgaz, V arna, Köstence, O· 
dessa, Batum, Trabzon, Sanı• 
sun, Varna, Burııaz. 

ALBANO Cumartesi 21-11 saat 
17 Selanik, Midilli, lzmir, Pi· 
re, Patras, Brindizi, Venedilı 

1 • ve Trieste. 

-ı 
~ ~Ç' ·····································--····································································i'ii··· .. ..,,,. .. 111-

51CF 
Her nevi bileli yataklar, ot:omo

bil rulmanları. Transmisyon 

malzemesi ile her nevi Elekt:rik 

mot:örleri.' Benzin ve mazot: De

niz ve st:asyoner mot:örleri, her 

nevi santrifüj tulumbalar ve se

paratör yağ ve mayiat: tasfiye 

makineleri. 

Satış mağazası : 
Galata, Bankalar cad. No. 19 

SK.F Bileli Rulmanlar Türk Limitet Şti. 
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'--~-------=! SIHHI TESlSAT VE TESHINAT EVi 
BANYO 

TERMOSİFON 
LAVABO 

MUSLUK 

SOBA 

FİLTRE 

Hava gazı takımları 
Kalorifer ve sıhhi tesisat ve 

Tamirat kabul olunur 

Ohannes Papazyan 
İstanbul Yeni Postahane caddesi No. 20 

Telefon: 2 l 280 

~~-"' ,..-: .................................................................................................... ,,........... ·. 
~ 1: 
: : : : 
: : : : 
: : : : 

ll H kuki -Mali r 
H i 
1\ BÜRO j .. . . .. . . .. . . 
:::: :. :. t ............................................ _. ................. "4.4• ...... ~- ................ ~ ................................ .. ··- ._., ... r 

\:i: i Galata, Perşembe pazarı, Yogurtcu Han, No. 6-7 ! ~ l 
•. t ' !::.'. H ....................... H ..... H ................... ··-- .......... ·- - ...... ·-· ............ -- ..... ·- - - .. H. -- ! ! 
:: : t g Telefon : 42425 g .. .. 
ii ii 
i! :t 
i! :: .. :: 
ii~:ı Bütün davalarınız, maliye; belediye ve idari işleriniz; ıçın ~l 

Bir defa bize (tahriren, şifahen, telefonla} :: .. . .. 
i !! 
: Müracaat edin! :: : :: 
: :: 
ı :: 

\ Size mutlaka faideli ~mız muhakkaktır! il 
i -: ii 

1 Sizden iptida hiç ücret istemeyeceğiz I! 
" tt 
i.i. almakla i.!. H En müşkül ve mühim hadiseler hakkında bizim reyimizi U 
tı :; 
:: hiç bir şey ziyan etmezsiniz :: 
!i :: •• 1 ! .• n Fakat pek çok şey kazanabi irsiniz H 
:i •• 
:ı !i :: ~~ :: 
:: :: :: :: 

~i isterseniz size işleriniz hakkında maddi teminatta vereceğiz ~I 
ı: :: 
.: !t 

~ ~ 
.. . . ........ -... ·······-················ ............................................................................. ~ -Jll~· ................................................................................................................. _.. - "' 
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REIZiEME ANNIVERSAIRE DE LA REPUBLIOUE 
.. -- -- -- ·- - -- -· ·- -· -- ·- -- ---·· .. .._._..._ ·---~ ... 

onneur a Toi Honneur a toi 

Grand ATA TÜRK ! Noble Nation Turque ! 

KAMAL ATATtlRK 
Le Grand Genie de la Turquie, sous l'egide 

eclairee de laquelle la Turquie 

Coup d'mil sur les multiples domaines 
de la Renovation Turque 

'ot peup~e et la nation turcs 
~t aujourd'hui avec joie et 
~tesse le Treizieme Anniver· 
! de la proclamation de la 
lblique en Turquie. Plus les 
es passent et mieux les ci-
s appartena nt a toutes les 
ts sociales de notre pays 
·~tıdent compte des bienf aits 
~lluveau regime, des transfor· 
1~ııs radicales heureuses qu'il 
Ptimees et des magnifiques 

t'tes accomplis dans tous les 
~~İrıes sous l'egide et l'inspi
-tııı de notre glorieux Chef 
~~I Atatürk. Les nations etran· 
1
ta nous considerent particu
ıırıent heureuse d'avoir ce 
•1 et reconnaissent una nime- ' 
_t la partie preponderante qui 
1tıcombe non seulement dans 
1toire de notre pays, mais 
s celle de l'humanite toute 
ı~re. 

~e d ı· · · a savant!öl et es po ıtıcıens 
•ıı~ers de grande notoriete, 
Phıs en plus nombreux s'oc · 
~nt auiourd'hui de ı•.,,nalyse 
hist · · oıre turque contemporaıne 
l~e resume dans la realisation 

0 euvre grandiose d' Ataturlc. 
lltıbliciste anglais s'etonnait 

:~lllcnt du manque de pers· 
d~ıte de certains politicien:. 
t Plornates etrangers qui n'a· 
tıt p . . d' 1 .. ~~ u saısır es a premıere 
e !• l ·t. I•· envergure de a eapacı e 
ıl~tıtelligence et de la volon· 
l• Grand Chef. 

ı~~.nn~e dont nous fetons au
M· htıı l'anniversaire a ete 

ı r:.ıe 9Pecialement d'evenements 
t ~t servi a raffermir davan
le a situıı.tion politique excel 

et T Up en vue que la urquie 
ıı e dans le Proche Orient, 

i\lf 
t~ •rer sur elle les sympa · 

et 1 1 ııt es suffrages non seu e-

ıa d <le ses voisins et allies, 
f,tıı e tout le monde civiliae. 
~ teu 
~e el se issue de la Conf e· 

1 
' ~ e Montreux par laquelle 

tconnu a la Turquie le 

droit 11aturel d'etre le 
unique de sa maison a 
une nouvelle etape dans 
lations in ternationales a 

gardien 
marque 
les re· 

un mo-
ment ou l'horizon politique euro· 
peen se tıouvait envahi et mal
heureusement il se trouve encore 
de nombreux nuages provoquees 
par ceux qui attentent a la li
berte des peuples et a la paix. 

La manicre dont les diri geants 
de la Turquie se sont servie 
pour obtenir la reconnaissance 
des droi ts turcs sur les Dctroits 
a p!ouve qu'il est toujours pos
sible d' arriver par la persuasion 
au resultat desirc, sans avoir a 
user des procedes que le droit 
naturel et le droit ecrit condam· 
nent. 

Plus pres de cet hcureux an· 
niversaire les dirigeants et le 
peuple turcs ont lu la Joie de 
voir parmi eux pour la premiere 
fois dans l'histoire le roi d'An· 
gleterre et empereur des lades, 
qui incarne en sa personne mal
gre toute sa puissance, l'esprit 
democratique, rcpublicain et li· 
beral le plus pur. L'heureuse li
quidation de la question des 
Detroits et la phase nouvelle 
d es relations turco-anglaises ont 
prepare le terrain a cette visite. 

ww:s 

ÇOCUKLARINIZI UNUTMAYINIZ ! 
Oeğıltk havaıarın ıararlı t~:u 

rine korıı derı korunmak 
ister. Bunun için en iyi tan, 

akıamları yılmadan once ve 

sobaklırı deriyi N 1 VE A il~ 

ıyıce uvmaklır Derı yumuşak 

ve ge-roın kalır 

choi KOllUYA M YE IESlİYEN 

K R..E M 
NİVEA 

GilND\Jt \il OICI KULUMllll 

a connu une prosperite inou'ie 

Depuis lors les relationR tradi ti· 
onneHes d'amifü; turco ·anglaises 
tendent a se rapprocher et il 
est a prevoir que ce rapproche
ment servira a une collaboration 
cconomique et politique pour le 
bien des deux pays et en faveur 
<le la paix. Une premiere reali
sation dans ce domaine est la 
convention signee dernil'.rement 
a Londrcs par le sous-secre· 
taire d'Etat a notre E.conomie 
M. Faik Kurtoğlu. Par cette con· 
vention un groupe angla.is s'est 
engage iı investir d'importanls 
capitaux en Turquie pour l'instal· 
lation de hauts fourneaux a Ka
rabuk. Le travail preliminaire re
lativement a cette entreprise se 
trouve deja terminc; les travaux 
d'installation fondamentaux com· 
m~nceront sous peu. Nul doute 
que cette entreprise ne restera 
pas seule et qu'elle sera suıvıe 
par la rcalisation d'autres encore. 

L' Asie Mineure turque consti
tue un tresor de richesses inex
ploite, capable d'absorber et de 
faire fructifier d' cnormes capi
taux. Les anglais n' ont-ils pas 
~econnu dernierement eux-memes 
que la Turquie off re aujourd'hui 
!es meilleures garanties pour les 
capitaux a placer? Avant tout 
ce pays jouit, en effet, depuis 
1930, d'une monnaie dont la va· 
leur intrinseque interne et exter· 

1 
ne n'.'.1 pas subi de changement, 
alors que les monnaies d~ tous 
les pays europcens, africains et 
amfricains ont subi presque sans 
exception, des amenursements di
vers qui se sont traduits tous 
par des pertes pour les cap'ıtaux 
etrangers investis dans ces pays. 

Pendant ce temps la produc· 
tion turque agricole et industrielle 
a marque d'enormes progres et 
sans la baisse des prix qui af· 
fecte depuis l'annee 1931 les 
produits du sol, la Turquie aurait 
ete plus riche et plus prospere 
au point de vue economique. Les 
stati stiqucs douanicres nous ap· 
prennenfl, en effet, que les quan
titcs de nos produits exportes 
ont ete en constant progrf>s, mal
gre la baisse de la valeur. 

il y a a relever tout de meme 
cette annee une augmentation de 
nos exportations aussi bien pour 

la quanti te que pour la valeur. 
A la suite de cette heureuse in
cidence, les recettes fiscale:. ac• 
cusent des augmentations qui 
ınaintiennent avec des excedents 
l' equili bre exemplaire du budget 
turc. Les eminents hôtes etran· 
gers qui se sont rendus a An
kara pour prendre part aux fetes 
du Treizieme Anniversaire de la 
Repu blique se rendront compte 
de visu de tous les progres ac
complis pour la Turquie repu
blicaine dans un laps de temps 
tres court. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevi 
Galata Billur sokak No. 10 
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ZİYA[OOİN SAİD ERi M 

El ve Elektrikle işleyen 

Her boyda ve kabiliyette 

GEHA 
T E KS I R MAKiNELERi 

Galata, Voyvoda caddesi 40-42 
Telefon : 43225 



Objet de l' adjudication 

-
Construction-Reparation-Travaux Publics 
-Materie) de Construction-Cartographie 

Constr. d'un hanıar pr. camions a Gue bze. 
Constr. de 2 garages (chacun pr. 36 camions) a Lu

lebourgaz. 
Tentes coniques: 10 p. 

Map (cartes? J en aluminium pr. serv . topographi-
que: 200 p. 

Tuyaux en acier ctire (diff. diametres): 15 lots. 
Repar. badigeon. immeuble Oir. Gen. Statistique. 
Repar. foyer de la cuisine d'une caserne. 
Constr. d'un p 0 nitencier a Nazilli. 
Constr. ::ie chaussee et •ravaux d'art sur la route 

Pachabahtche-Tchiboukli (aj.). 
Extreınites de tuyaux de vannes a flanges et a em

boite ment- Coudes - Clous fins: 2900 k.
Tuiles type Marseille : 35600 p. (sep.). 

Reparation a faire dans diff. musees. 
Repar. a faire dans le Konak du Vilayet. 
Repar. mur de souten. du Vilayet (rue E.houşsout). 
Plan de restaur. future, carte, projet de cimetiere, 

ld. adduction d'eau (bourg de Karaıııoursel). 
Constr. batiment Gouvernemental a Nallihan (aj.). 

lnstallation et Materiel d'Electricite, 
de Gaz, de Chauffage Central 

lnstallation de lignes telephoniques (aj. ). 
lsolateurs en porcelaine (sans fer No. 2): 75.000 P..;. 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques -
lnstruments Sanitaires -F ourniture pour Hôp· 
lnstruments et appareils pr. laboratoire : 14 lots . 
Produits pharmac. : 176 lots (pr. hôp. Reg. Edirn!'). 
lnstruments medicaux: 29 lots (pr hôp. Djebedji aj.). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Mont. de poelee, fournit. tuyaux et autı es accees . 

MÜNAKASA GAZETESİ -

'

Prix est. f Caut. 1 Genre , - L. - d-;-d. d. · -
Prov. d'adjudic ıeu a JU ıcatıon. 

7483 46 562 - Pli cach. 
44653 38 3350 Gre a gre 

640 -
340 -

2900 -
160 
975 

44796 56 
4604 10 

2090 71 

48 Publique 
25 50 

" 
217 50, 

1 Grc "a gre 
73 13 " . 

359 74.ı Pli cach. 
345 30° Publique 

156 82, ,, 

439 1 
450 -J 

,, 

" 

Com. Ach. Division l::midt. 
Com. Ach . Corps ArmeeTchorlou. 

Dir. G. Serv. Cartog. Djebedji. 
,, 

Com .. \eh. D. Gen. Fab. Milit. 
Dir. Bıens Nationaux Ankara. 
Com. Ach. Dir . Intend. Ankara. 
Com. Trav. Pub. Nazilli . 
Com. Perm. Municipalite lstanbul. 

1. Co ın. Exp. Ch. Fer Etat H.pacha. 

Oir . Trav. Publics lstanbul 
Dir. Bi .. ns Nationaux lstanbul. 

5841 -
6000 -
1202 70 
1200 -

91 ,, ,, 
Gre a gre Munici palıte de Karamoursel. 

P" b!;q!.',;_ I D i"ct io n Biens Nal! ihan, 995 -

38939 04 2920 46 Pli cach. 
6750 - 507 " 

----~ 

1 
4898 367 35 Publique 
1950 - 147 -~ " 
4368 7 .E-8-.-= Gre a g-!!L 

Com. Ach. Place Forte lzınir. 

Direction Gen. PTT. Ankara. 

Com. Ach Min . Def. Nat. Ankara. 
Com. Perm. Vilayet Edirne. 
Com Ach. Comm. lst. Findikli . 

35 Grc a gre Com. Ach. Universite lstanbul. 

Cahier des Charges 

Dir. Economat Municipal. Istanbul 

29 BirinciT~ 

Date 1 Heurt 

·~ 

13·11-36 
16 ,,, 

11-11 36 16 ,,, 

9·11-36 ıo "" 
9-11-36 ıo""' 

10-11-36 
14 30 

3-11-36 
/ 

10-11-36 ıs ""' 
16-11-36 t5 / 

3-11-36 14 30 

31-10-36 ıo "( 

16-11-36 ıs" 
12·11-36 14 / l 
12-ll-36 11 / 

10 jours ./ 
1 s 

12-11-36 

11-11-36 
Dir.Econom.PTT. Ank.-Beyoghlou. 16-12-36 ·-----

Oir, Hyg. et Ass. Soc. lstanbul. 

Recrorat Universite Istanbul. 

10-11-36 
10-11-36 
13-11-36 

~ 

l 
1 ıı / l 

15 / 

9 

15 
Mobilier pr. le serv. Technique Municip. : 7 lots. ~•---- 56 55 Publique Com. Perm. Municipalite lstanbul. Dir. E.conomat Municipal. Istanbul 

5-11-36 
12-11-36 p 

Habillement- Chaussures - et Materiel. 

Chaussures pr. soldats : 567 p. 
Codtumes: 35 p. Paletots: 35 p. 
Etoffe bleu marine: 150 m. (aj ). 
Bottines: 4500 5419 p. Guetres: 4500 - 4960. 
Toile pr. doublure kaki: 50.000 m. 
Chaussettes: Laine : 13.200 p. Coton : 19.800 p. 

Combustible - Carburant-Huiles 

Bois de chauffage : 18 tonnes. 
Benzine: 4200 kilos . 
Benzine: 6.000 k. - Petrole 2.000 k. 

Divers 

Outillage divers pr. l'ecole Arts et Metiers (aj .). 
Courroies pr. fusil : 2200 p. 
Cercles cyclone : 50000 k. 
Boutons : Mats (grands) : 100000 p. - ld. petits 

200.000 F· - Pressions : 200.000 p.- Boutons 
metalliques grands : 100.000,- ld. petits 250.000 
p. Id.- Os : 2.300.000 p.- ld.: 25.000 p. 

Durit (tuyaux en caoutchouc) : 30 lots. 
Joints A. M. : 5 lots. 

B) Adjudical ions a la surenchere 

Articles divers tels que : Vins mousgeux, cotonnades 
ficelle, agrafes en fer ete. 

2835 - 212 63I Pul liqııe Com. Ach. D. \.en. Fab. Milit. J -
19,5 et 12,5 84 - ~ 11 Compt. Ec. Super. Djahaloglou. Dir. Ec. aide-veterinaires Selimie. 
P.215 lem 24 18 ,, Com. Perm. Municipalite Istanbul. Dir. Econom. Municipalite lstanbul. 
P.33Set275 2384 521 Pli cach. Dir. Generale de la Sfirete. 
P. 30 le m. 1125 - ,, Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

8580 - 1 643 50 __.. " 1 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ank. 

360 - 27 
P. 36 le k. 113 40 
1920 et 59C 188 25 --

- -
P. 50 lap. 83 63 

- -
10400 - 450 -

20CO - 150 -
3500 - 262 50 

- -

Publique 

" 
n 

Publique 
,, 

Grc a gre 
Pli cachete 

Gre a gre 

" 

Publique 

Dir. G. Serv. Cartog. Djebedji. 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

D.Gen.Const. lıgne Siv.·Erzer.(Sivas) 

Serv. Compt. Ecoles Ankara. 
Comm. Gen. Gendarm Ankara. 
Com. Ach.Econom.Monop.K.tııche 
Com. Ach. \r1in. Def. Nat. Ankara. 

Com, Adı. Min. Def. Nat. Ankara. 
,, 

Dir. Ventes Douanes Istanbul. 

-

-~---------.__ ______ __ 

Albak marka teminatlı yunlu çoraplar 

Bay marka muselln derbey çorapları 

Sipor 3'4 çocuk derbey 

çorapları 

10-11-36 
12-11-36 
3-11-36 

16-11-36 
14-11-36 
12-11-36 

9-11-36 
9-11-36 
2-11-36 

2-11-36 
14-11-36 
12-11-36 
10-12-36 

5 11-36 
2-11-36 

2-11-36 

Cemil Bekiroğlu 
Fan tezi çorap imalathanesi 

Marpuççular Büyük Abut ef. han No. 6, 20 

14 
!4 
14 
15 
ı l 

.lY 

t-4 I 
0 I 

1 I 

14 I 
11 

14 I 
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ÇAPA MARKA 

Hububat unları 
Sıhhat ve kuvvet 

kaynağıdır 

nkası 

. 1 
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Cum~uriyet Bayrammı can~an tutlular 

ŞANS YOLUNDA: 
En büyük zaferi kazandıran 

UGUR GİŞESİ 
olduğunu unutmayın 

Her ay en büyük ikramiye
lerle binlerce yurttaşı 

zengin etmiştir. 

1 
,_G_a_l-at-a-, _K_a_r·a·k-o-.y- P_o_s-ta_n_e-si '11, HİÇ BİR YERDE ŞUBESİ 1 

karşısında No. 12 YOK UR ________________________ , ' - , 
Telefon 40021 

~'===========---------

. ' 

1:1 

ı :ı 
:~ 

ı~ı 
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r~ı 
ti 
l~l 
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Sanayi ve Ziraat Makinaları Türk Anonim Şirketi 

istanbul : Taş Han , Bahçekapı 

Tl'l. '211'20- '214"28-241!'!0 ; Te!gr .. llu hay<'r 

Ankara: Yenişehir Atatürk Uranı No 47 
Tel. 2628 Telgr: Muhayer 

Her nevi Sansyi ve Z iraat ınal<in alar ı Fat r ikalar 

Tes isatı , Demi r yolu malzemesi, Demir i nşaat ve sair e 

ILANiJ 
D 469P 

Simens-Schuckertwerke A. G. 
Buckau R. Wolf A. G. 
J. M. Voith 
Aeinrich Lanz A. G. 
Rud. Sack 
Mauser-Werke 
Ornestein und Koppel A. G.' 
Oeutsche Waffen und Munitions-
fabriken A. G. 
Hein, Lehman und Co. 
Kari P.latz 
Kari ·Haendle und Söhne 
Pommersche Eisengiesserei 
Gebrüder Röber G. m. b. H. 
K. Zweigle 
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[:] F b . k 1 T ·· k · U V k · l · (:J a r ı a a r ı u r ı y e m um e ı ı. 
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