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Ulu Türk Milleti, En Büyük Bayramın 

Yaşına Girdi 
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1923- 937 

Milletimizi ölümden, Tarihimizi karanlıktan kurtaran Emsalsız Önderimiz 
Kamaı At:atürk ~!ES!ıt9Eµ;===,ı 

ll'ı ıı · ll u gün büt üu Tü·k Mô! !•H içi<" ?cleu ~oşguu 1 CZJ hü,. '. ve sevô uç le "'.' Büyük ~·)''"mm' kut 1 U)'•'-. o." död Y' 1 baş• m .,d. <" ": bü l ÜğÜ m Ü>. Atat Ü ,k. ! u,dd· '" lh ve ~; h<: ndo ·~ lh ôçi ~de 
~ 1 yaşadık. Saymakla bılırt.'rncyeceğımiz bır çok muvaffakı}ctler l•lde dtık. Her guıı, her sahad:ı; yenı hır halvt• nttık, dur;nadan, dıdınıncden, daha yukseklere, daha ılerıye dogru mutc-

ın 
madiycn yol aldık. Türk Milleti, bu gün cihanda Ordusu, Donanına:;ı, Uçakları, Fabrikaları. Demiryolları, Kültür ve Sıhtıat Yurdlarile p.k mümtaz bir mevki sahibi oldu .•• 

Cumhuriyetimizin On beşinci yılına girdiğimiz şu müban·k güııdc aziz memlt•keliınİ7İn .~rz~ttiği .~nşir~h ver.İci bu manzara karşısın~a b~~ lahza .tevakkuf cdup nice ruyalarm bugün bir haki
kat olduğunu görmekle müftehir her lurkun goı:lcrı sl'vınçten yaşarmaması mumkun değıl. 
Yüce Millet:, Yüce Onder, Bayramınız kutlu olsun! 
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ilk kömür sergimiz 

Yazan : CELAL BAYAR 

Ankarad.ı açılan ilk kömür sergi~i ile Ere~li kömür 
madeninin lıükuınetim ı ze g ·çmesi gibi çok Önemli iki 
büyuk iktisadi hadise münasebet ıle, hususi ricn üzerine 
o vak ı l İ ktisat vekili bulunan Bay Celal B;ıya r Lu m11ka
leyi "Tan,, gazeıe,inde ynzmıştı . Çok vukuflu bir iktisat
c ı olduğ ı kad rı r k uvvetlı bir h~ıtip ve o rı isbctte d<'ğerl ı 

bir kalem s ,hibi olnn bu g-iinkii Bışbaknnımızın bu k ıymetli 

yazı s ı n ı. ehem miyetine Vt' kendılcrinin Başvek alete e ri ş

m~sil e aktüalitesinin yenil eıımcc;İne hınaen nynen derce
diyoru z: 

Ankara kömür sergisi ve E 
reğli kömür madeninin hüküme
timi:ze geçmesi mün asebet ile hu
susi bir kömür sayısı çıkarmaya 
karar verince kıymetli Ekonomi 
Bakanımizdan da bir makale is · 
tedik. B. Celal Bayar, i şlerin i n 
çokluğuna rağmen ricamızı ka
bul etti, Kö:nür say ımız için a
şağıda okuyacağınız makaleyi 
yazdı. Ekonomi Bakanımızın gü
nün en canlı mevzuuna taalluk 
eden bu yazısının umumi alaka 
uyandıracağına şüphe etmiyoruz. 

İsviçrede köy ekonomisini, 
Kooperatif teşkilatını mahalle
rinde göstermek için bana reh
berlik eden bir agronomla ko
nuşuyoıdum ; aramızda ormnnla
rın muhafaza ve işletilmesi , 

mevzuu bahsoluyordu. Muha ta
bım, birdenbire "sordu : "Ne der
siniz? Umumi teshin için ağaç, 
medeni bir vasıta sayılabilirmi?,, 

Ormanlarımız, ısınmak, ısıt

mak için kullandığımız bütün 
vasıtalar gözönümden birer birer 
geçtiler. Ağacın sanayide , umu
mi ihtiyaçlar arasında d aha kıy

metli mevkii varken ve kömür 
dururken neden ağaçlara kıyıl 
malıdır? 

Türkiye, taş komürile, linyit
lerile, bir kömür ambarı denile
bilecek kadar müteaddit ve g e
n 0!) maden yataklarına sahipt ir. 
Şu halde niçin Y.ömür kullanıl

mas ı taammüm edcme:niştir. 

Biz"m gib:, memleketle r:nde bol 
kö nürü olanlar, ta 18 inci asır

da i şe başlamışlardır. Kö mür is
tihlakının milli hayatta t emin 
edeceği menfaatleri düşünerek 

propagandalarına germi vermiş
lerdir, Kanun ve nizamları ile 
kömür kullanmayı milli ihtiyaç 
ve milli şiar haline sokmuşlar

dır. Bunun en canlı ve tipik mi
salini İngilterede buluyoruz. 

Memleketimizde kömür kul
lanmasını genişletmek için, Bü
yük Millet Meclisine arzedilmek 
üzere, bir kanun layihamız var
dır. Bu layiha, muayyen ihtiyaç
lar Üzerinde kömür kullanılma

sını mecburi tutmaktadır. Diğer 

taraftan, ucuz ve zamanında kö
mür tedarikini kolaylaştırmak 

için Eti Banka vazife ve rmekte
dir. İlk arsıulusal sergi mev
zuunu kömür ve kömür yakan 
vasıtalar olarak seçmiş olmamız

daki manalardan birisi budur. 
Kömür; memleketimizde, çeşitli 
bakımlarından bir milli dava mev
zuudur. 

Sergide yerli, yabancı bütün 
müesseselerin tetkik nazarımıza 

koyduğu makineler ve vasıtalar 

arasından, milli ekonomi düşün

celerimize ve icaplarına en uygurı 

olanlarını ayırmak imkanını elde 
edeceğiz. Kömürlerimizin en iyi 
şekilde hangi vasıtalarda kulla
nılabileceğini mütehassıslarımız, 

bize, soy liyeceklerdir. Bu sure tle 
seçilecek olan vasıtaların tamimi, 
ayrıca planlı çalışmamızın esas ı

nı teşkil edecektir. 
İnsanların tanıdığı zamandan

beri kömürün medeni hayattaki 
rolü, mütemadiyen artmıştır. Bu 
gün kömür, yeni ve fevkalade 
menbalar bulunmadığı takdirde, 
15-20 sene içinde bitmek tehli
kesi hesaplanan dünya petrol ha 
zineleri karşısında , petrol mad
desi olarak, yeni bir ehemmiyet 
kazanmıştır. Kömür; sad ece bir 
teshin vasıtası, sadece bir ene rji 

kaynağı değildir, Kömür, başlı 

başına bir endüstri branşının ana 

maddesidir. Aspirinden sakkarine 

kadar sayısız maddeleri kömür 
mü,tekkalına borçluyuz. Kimya 

endüstrisinde bazı memleketlerin 
emsalsiz b ir mevkiye sahip olma
larının sebe bi; topraklarında g<!
n ·~ kö-nür servetinin b•ılunması 
ve bu ser-veti işletmeyi b!lmiş 
olmalarıdı r. 

E trafınıza bakın ız, boyasız ve 
renksiz biç bir şey yok tur. Mo
dern düny~nın en büyük endüstri 
kolu olan bugünkü boya sanayi! , 
hemen hemen kömür müştekkatı
na istinat eder. Büyük gemici
lik g ibi, büy ük endüsrİ de kömür 
olan memleketle rde doğmuş ve 
tek emmül etmişti r. Kömür; mua
s•r medeniyetin yalnız menbaı 

değil; en büyük mesnedidir. Bu 
ehemmiye ti ve kömürü olan 
memleketlerin imtiyazlı vaziye ti, 
elek trik santraller ı ve bilhassa 
son sen ~ ler içinde kömürü 
mayileştirerek petrola tahvil e
den prosedeler çıktıktan ve tat
biku ~cçtikten sonra, büsbütün 
artmıştır. 

Büyük kömür memleketi olan 
Türkiye, yalnız geniş kömür ya
takları Ü7.eriııde yat an bi r mem
leket değildir. Doğu Avropanın 

ve Akdeniz doğu ve orta çev
resinin kömüre malik olan tek 
memleketidir. 

Hiç bir kalkınma mevzuumuz 
yoktur k i, ya doğrudan doğ:-uya 
veya dolayısile kömürle alakalı 

olmasm. Türkiye, bü' üıı dilnyada , 
deniz kıy ısınd:ı kömür mcnbaları 
olan üç memleketten biridir. 
Y~· l111z Ereğli- Zoııguld k saha

mızda gömülü servetin mecmuu 
1,5 m"lyar ton hesaplanmıştır. 

Şimdiye kada r rasyonel ihracat 
yapılmamış olan bu saha, aşağı 

yukarı bakirdir. Zonguldak kö· 
mür havzasının mühim bir kıs

mını , idare ve iıntiy3zı eline a l
mış bulunan Ereğli Şirketinin, 

son günlerde, İnönü'nün iyi gö
ı·üşü ve direktifi ilı..• satın alın
ması v~ işletilmesinin Eti Bank'a 
devri sayesinde kuvvetli bir ras
yonalizasyon hareketinin başlı

yacağı şüphesizdir. Bunun hari
cinde, işe başlıyalı iki sene bile 
olmıyan Maden Tetkik ve Ara
ma Enstütüsü (M.T.A) memle
ket dahilinde bulduğu muhtelif 
madenler ar:ısında bize Eflanı 

Pazar, ve civarında yeni b ir kô· 
mür havwsı daha göstermiştir. 

Linyit madenine gelince: Mem
leketin her tarafıııda mebzulen 
vardır. Yine M. T· A. Enst itü
sünün kıymeti ile, yeni bir Lin
yit havzası meydana çikarılmış
tı r. Kütahyaııın 20 Km. şimalin
de ve takriben 20 Km. uzunlu · 
ğunda ve 10 Km. genişliğinde 

tersiyer bir bünye için,.le büyük 
kömür zuhuratı görülmüş ve bu 
sahanın yalnız 872 hektarlık kıs
mında yapılan galeri, kuyu, 
yarma, şakuli ve ufki sondaj 
ameliy atı neticesinde, 100 mil-

yon ton kömürü mevcudiyeti tes
bit edilmiş ve işletmeye müheyya 

bir vaziyete getirilmiştir. Jeolojik 
alaimi itibarile kömürü ihtiva 

' eden, fakat henüz aranılmıyan 
ayni mıntakanın diğer kısımla

rında , en az yarım milyar ton 

kömür tahmin edilmektedir. 

M. T. A. ııın vücude getirdiği 

grafikler göste riyor ki, memle

ket imizin çeş i tli mıntakalarında 

12 taş kömür ve 51 Linyit ma
deni vardır. 

Cumhuriyet ilan olunduğu za
man bu muazzam varlıktan isti
fademiz, ancak 400 bin tondan 
ibaretti. Bugün istihsalatımız, yu
karıdaki rakamın beş mislini 

geçmiş olmakla beraber , sür 'a tle 
varmak istediğimiz net iced en he-

MÜNAKASA GAZC.TESI 

Baslıca Mensucat 
' 

Fabrikalarımız 

Memleketimizde bugün hali 
faaliye tte bulunan yünlü, pamuk
lu ve ipekli mensucat fabrika
larımızdan başlıcalarının °isim ve 
adreslerini -okurlarımıza lüzu
mu olduğu kanaatiyle,- agağıda 
bildiriyoruz: 

Yünlü mensucat fabrikaları 
1- Bünyan mensucat fabrika

kası , Kayseri 
2 Yüniş fabrikası: Ankara 
3 Karamürsel mensucat fabri

kası: II inci Vakıf Han, İst. 
4 - İstanbul yünlü dokumacılık 

T. A. Ş . : Balat-İstanbul 
5- Türkiye yünlü dokuma ve 

yün ipliği fabrikaları : Bi
rinci Vakıf han, İstanbul 

6 - Çolakzade ler kumpanyası : 
Kula 

7- İzmir yün mensucat T.A.Ş.: 
Halkpınar, İzmir 

8 - Yılancızadeler kumpanyası: 
Uşak 

Pamuklu mensucat fabrikaları 

1- Kayseri mensucat fabrikası: 
Kayseri 

2 Eregli mensucat fabrikası : 
Eregli-Konya 

3- Nazilli mensucat fabrikası: 
Nazilli 

4 - Bakırköy bez fabrikası: Ba
kırköy-İstanbul 

5- Milli mensucat fabrikası : 
Adana 

6 - Çukurova mensucat fabri
kası : Tarsus 

7 - Mehmet Rasim fabrikası : 
Tarsus 

8- Pamuk me!ısucat T. A. Ş.: 
Halkpınar, lzmir 

9 - Şark sanay i kumpanyası : 
KarağdÇ, İzmir 

10- İbrahim Ziya menı.ucat fab
rikası: Taşkasab, İstanbul 

1 1 - Mensucat santral Ltd. Ş. : 
Kazlıçeşme, İstanbul 

12- Yüzbaşızadc Ömer Şefik: 
Gaziantep 

13- Ercis mensucat fabrikası : 
Reşadiye, Kayseri 

14 - Sürat mensuca t fabrikası : 
Kurtuluş-İstanbul 

İpekli mensucat fabrikaları 
1- İpekiş : Bursa 
2- Gaffaroğlu Mehmet fabrika

sı: Bursa 
3 - İlkbahar ipekli fabrikası: 

Bursa 
4 Kurtuluş ipekli fab.: Bursa 
5 - Türk-Japon fabrikası: Bursa 
6 - Beb mensucat fabrikası , Ko-

~a Kasım, Köprü sokak 5: 
Istanbul 

7- Altın Mekik mensucat fab
rikası: SamatyaJstanbul 

nüı pek uzaktır. 

En son olarak 1936 rakamları

m alırsak, bizde istihsalat, ye
kunu 2,5 milyon ton olmasına 

mukabil ayni sene için İngiltere
nin istihsalatı 228,5 milyon ton, 

Almanyamn 117,4 milyon ton, 
Belçikanm 27 milyon ton, Şimali 
Amerika Birleşik Hükumetleri-

nin 486, 7 milyon ton, ilci .. . oldu
ğunu görürüz. 

Nüfus başına isabet eden is
lihsalat ve istihlak rakamı, bizde, 
diger herhangi ileri memlekete 
nazaran, sor derecede azdır. 

İlk arsıulusal kömür sergisinde 

teşhir olunan vasıtalar, memle
k etimizde kömür istihlak dere-

cesinin artmasına hizmet ederse, 
bizim için büyük bir bahtiyarlık 

olacaktır. Sergic!e teşhir edilmiş 

vasıtaları, büyük bir alaka ile 
tetkik edeceğiz. Her birini , kıy
metlerine göre, mükafatlanmış 

görmek, bizim için müstesna bir 
zevk teşkil edecektir. 

Kö ·nür madenlerimizin rasyo· 
nel bir şekilde işletilmesini ve 

Milli Ticaret Filomuz 
İnkişaf yolunda 

Milli ticaret filomuz cumhuriyet 
hükumetinin kurulduğu günden 
bu güne kadar büyük inkişaflar 
göstermiştir. Yapılmış olan bir 
istatistiğe göre; 923 yılında yani 
cumhuriyet ilan edildiği sene 
milli filomuz saf tonilato olarak 
34,902 idi. Bir yıl sonra 924 de 
57 ,830 tonilato, 925 de 68, 901. 
926 da 76,507, 927 de 80744, 
928 de 88069, 929 da 102310, 
930 da 98051. 931 d e 101869, 
932 de 107869, 933 de 11077-t 
934 d e 115686, 935 d _ 110304, 
936 da da 116745 ton:h to o '.
muştur. Bu rakam\ardrn da gö· 
rüldüğü gibi ticare~ filo nJ.ı: 17 
yıl zarfında her y ıl bir mi ktar 
artmış bulunmaktadır. 93!) yıl ın

da gayri safi toııajımız 193745 
tondur ki bana hükii ~nelp D ..!niz
yolları işletmesi için Al ma11ya-

1 ya ısmarlanmış olan 011 g.: minin 
tutarı olan 36000 ton da ilave 
edild iği taktirde milli ticaret fi
lomuzun tutarı 23378!.l ton :ı b;,
liğ olacaktır. 

Denizyo!l:ırı idar~s i 935 S.!11 ~si 
zarfında 3 milyon 353 b'n 726 
Türk lirası hasılat tem;n etmiş
tir. Bugün idarenin faa l kadro
sunu, 59592 gay ri safi ton tuta n 
28 vapur teşkil etmektedir. Va
purculuk Şirketinin vapur!arı da 
alındıktan sonra, n:ıvlun ücret
leri üzerinde daha esaslı te nzi
lat yapmak imkanı h"\sıl olacak
tır. 

935 te D.:dizyolla ri idausi 2 
milyon 13t bin lira, Vap:.ırcaluk 
Şirketi de b:r milyon 355 bin 
lira hasılat lemin et.niştir ki 
mecmuu 3.489.181 lira tutuyor. 

Son sene hasılatının yüzde 48i 
yolcu, yüzde 45,5i yük, V ..! yüt
de 6,5 u da hayva n nakli.} atında n 
temin edilmiştir. 

Yük nakliyatı 936 da 309514 
tondur. 

Almanya tezgahlarına ısmar

lanmış on geminin g elmesinden 
sonra İdarenin kadrosu 9~ı b;n 
tonluk 38 g emi olacak ~ ır. l 
Den izyolların ııı yolcu n1kl iyatı 

istatistiklerinde mühim b!r artma 1 

kaydedilmiştir. 923 te bütün 
hatLırda taşınan yolcu miktarı 
250 bin kişi iken 936 da bu 
miktar 700 bine çıkmıştır. 

1936-37 Mevsiminde 
ı\\ eınleketim iziıı 

Ziraat Durumu 
İktisat vekaletine merbut kon

jonktür servisi 1936 - 37 ziraat 
yılında ekilmiş arazinin bir is
tatistiği ile mahsul tahminleri 
hakkında bazı malü .11at neşrd
miştir. 

Memleketimizde zırai kalkın
ma hakkında müshil bir fik;r 
vermek kanaatile bu 
leri aşağıya ayn en 
ruz : 

HUBUBAT 
Maddeler Miktar (ton) 
Buğday 3,769,312 
Arpa 2,303,685 
Yulaf 215,484 
Çavdar 448,574 
Kaplıca 79,759 
Pirinç 72,842 
Darı 47,814 
Kuşyemi 14,933 
Mısır 685,816 
Mahlut 100,267 

istatistik
naklediyo-

Hektar 
3,578,458 
1,814,666 

259,427 
367,825 
125,341 
36,303 
51,680 
15,310 

421 ,347 
1 25.~96 

BAKLİYAT 

Maddeler Miktar (ton) Hektar 
Bakla 48,959 73,850 
Bezelya 2,048 4,494 
Nohud 48,566 69,685 
Fasulye 52,119 66,902 
Mercimek 19,563 29,558 
Börülce 33,660 6, 721 
Burçak 85,963 124,690 

SINAİ NEBATLAR 
Maddeler Miktar (ton) Hekta r 
Patates 179,432 51,740 
Pancar 452,6:17 25,288 
Pamuk 62,526 253,636 
Anason 2, 175 714 
Kenevirtohumu 2181 J0,476 
Keneviı· lifi 19,0·16 

kömürün, müstchlikleriıı hayat 
icap ve şartlarına uyğun bir 

tarzda tevziini T. B. M. M. kür

süsünden, en büyüğümüz ve bü

yük kurtarıcımız işaret ruyur

muşlardır. Her milli mesel ı::de 

olduğu gibi, kömür mevzuunda 

da, irşat ve ir~clelt>rinin yerını 

bulacağı muhakkaktır. 

Afyon 42ö 
1 Afyon tohumu 38, 773 

37,o;o 

Keten 8,618 
Soğan 100,245 
Sarımsak 11,227 
Susam 39,492 

18,088 
36,297 

9,075 
7 1,369 
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NAZİLLİ KOMBiNASI 
Bu ayı n do kuzunda Atatürkün yüksek huzurlarile açılış töreni ya

pılan Nuilli Kombin asi lı ,kkında o zaman B:ışvekilet vekili 
elyevm Başbakan Celal Bayarın nutkundan iıtihraç edip atideki 
k ı ymetl i malu matları veriyoruz. 

ı 
daha büyük bir mazhariyete "Sovyet Cumhuriyetleri birliği 

ile ekonomik iş birliğimizin yen: maliktir. Atatürk, Büyük Ha-
bir ifadesi olan bu fabrikanın laskar açılış törenine yüksek hu-
işletmiye açılmasında bilhassa zurlarile şeref bahşetmişler ve 
bir Sovyet teşekkülü olan Tür- riyaset buyıırmuşlardır. Ken-

d dilerine hükumet , bütün mesai kestroy idaresinin mesaisinin e 
memnuniyetle hatırlatmayı va- arkadaşlarım ve şahsım namına 
zife bilirim. Fabrika on sekiz derin şükranlarımı ve minnetle· 
ayda kurulmuştur. Bina ve ma- rimi arzederim.,, 
k i neleri dahil olduğu halde 6 Nazilli basma fabrikası beş yıl-
milyon lir.,ya mal olmuştur. lık programın Kayseri , Bakırköy 
Sümerbank fabrikaya ayrıca 1,5 ve Ereğliden sonra dördüncü 
milyon l iralık bir mütedavil ser- dokuma fabrikasıdır. Bu fabrika 
maye koymuştur. Fabrika her ile mensucat endüstrisinin pa-
sene Ege pamuk havzasından 3 muklu kısmı aşağı yukarı tamaın-
nı i lyon liralık pamuk alacak vı: lanmış olmaktadır. Bunlara bir 
i şl iyec !k tir. Fabrika 28 b in iğ de Malatya fabrikası iltihak e-
ve 800 otomatik tezgah ilçea- dec :!ktir k i, onun da inşası bi-
l ı şacak ve 2 milyon 400 bin kilo tirilmek üzeredir. 
iplik istihsal edecektir. Bununla Malatya fabrikası da ikmal e· 
20 milyon metre basma imal e- dildikten sonra , beş pamuklu 
dile .::ek, ayni zamanda eski bir mensucat fabrikasının imalatı, 
el ve ev sanayii yatağı olan bu memleketin mensucat ihtiyacını 
muhitin iplik ihtiyacım temin :azlasile temin edecktır. Bu 
edecektir. sur~tle 1938 yılı sonunda beş 

Senede IS bin ton kömür ya
kacaktır. Her gün vasati 2400 
işçi çalışacak ve ücret olarak 
vatandaşlara senede bir milyon 
lira ödeyec ~ktir. Anlaşılıyor ki 

muhitin iş hacmine fabrika 
doğrudan doğruya ve bilvasıta 

5 milyon lirayı geçen yeni bir 

hareket ve kazanç ilave etmiş 
olacaktır. Nazilli basma fabrika-

sı ilk Türk basma fabrikası ol-
makla tarihi b ir şeref taşıyor, 

fakat bu fabrika o şereften daha 
ü~ tün ve e msalinin erişemediği 

fabrikamn iğ adedi 100 bin,tezgib 
adedi 2868 ve çalışacak işçilerin 
ad edi de 9960 olacaktır. Beş 

fabrika bir senede 11 ,400,000 
kilo pamuk işliyerek, 1.268,000 
k ilo iplik ve 8,854,000 kilo beı 
imal edeceklerdir. 

Bu fabrikalardan başka diger 
hususi pamuklu mensucak fab
rikaları da toptan 6,621,000 kilo 
iplik, 4,233,000 kilo bez imal 
etmektedirler. 

(Bunların isimleri ve adres· 
leri hususi kısmımızda zikredil· 
miştir. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret nıuahedeltr i 

K ararn a me No: 2 7450 

Kararname No: 2 7450 

Almanya ile Türkıye arasında 
mevcud ticaret mübadelat ve te
diyatı v.:: kliring anlaşmalarııı

iktisadi, ticari ve mali şeraitin 

değişmesı ile yapılması lüzumlu 
görülen lbzı değişiklikleri ihtiva 
e tmek üzere Berlinde bilmüza
kere ihzar ve imza edilmiş olan 
ve Hariciye Vekilliğinin 28-9-1937 
tarih ve 20593 576 sayılı tezker,._ 
sile gönderilen ilişik Türkiye ile 
Almanya arasındakı ticari mü
badelata ve tediyata müteallik 
anlaşma ile merbutları İcra Ve
k ille ri Heyetinin 28-9-1937 ta
rihli toplantısında tetkik edile
rek 229.t sayılı kanunun 2 nci 
maddesinin verdiği selahiyete 
istinaden mer'iyete konulması 

onanmıştır. 28-9-1937 

Türkiye ile Almanya arasın· 

daki Ticari ve Mübadellt a 
ve t ed lyata müteallik anıa,ma 

Türkiye Cumhuriyeti Hüku
meti ve Almanya Hükumeti, iki 
memleket arasındaki mübadela
tın kolaylaştırılması arzusile mü
tehassıs olarak aşağıdakı husus
ları kararlaştırmışlardır : 

Madde 1 - İki memleket a
rasındaki emtia mübadelesinden 
mütevellid alacaklar, Türkiye 
Cümhuriyeti Merkez Bankasile 
Raysbank arasında mün'akid 15 
Nisan 1935 tarihli anlaşma hü
kumlerine tevfikan tesviye olu
nacaktır. Mezkur 15 Nisan 1935 
tarihli anlaşmaile merbutları ve 
lahikaları ve bütün bu vesaike 
merbut mektuplar işbu anlaşma
da d~rp iş olunan tadilat ile ve 
anlaşmanın mer'iyeti müddetin
ce me r'i ka lacaktır. 

Madde 2 Türk ve Alman 
menşeli eşyaların diğer memle-
kete idhali , idhal anında o mem
lekette cari umumi idhal rejimi 
hükümlerine tabidir. 

Madde 3 Türkiyeye vaki 
Alman idhalatının - 31-7- 1937 
ta rihli protokol esasına göre 
vuku bulacak idhalat hariç - hali 
hazir konjonktürü dolayisile an
laşmanın devamı müddetince 40 
milyon Türk lirasına baliğ olacağı 
hesap edilmekte olduğundan 15 
Nisan 1935 tarihli Türk - Alman 

kliring mukavelesinde derpiş e
dilmiş olan hesaplarındaki mu
vazeneyi temin etmek için, yu
karıdaki maddenin hilafına ola· 
rak aşağıdaki hükümler kabul 
edilmişlir. 

1 - Salahiyettar Alman maka· 
matı taleb üzerine ilişik bir nu· 
maralı listede tadad edilen Tür 
kiye mahsulatınıo aynı listede 
yazılı mebaliğ hadleri dahilinde 
Almanyaya bilfiil idhali için 
zaruri bütün döviz vesikaları ve 
muhr -l diğer müsaadeleri hiç 
bir t r.L: · Je tabi tutmaksızın ve
recekle rair. 

2 - İlişik 1 numaralı listede 
yazılı olmayan mahsulatın id hali 
için muktazi döviz vesikaları ve 
muhtemel diğer permiler hiç bir 
tahdid ve taky ide tabi tutul· 
maksızın verilecektir. 

3 - Türkiyeye vaki Alman 
ihracatının - 31-7-1937 tarihli 
pro~okol esası dahilinde vuku 
bulacak ihracat dahil değildir · 
Seyri yukarıda zikrolunan mu
vazenenin tehdid edildiğiı.i gös
terecek olursa iki Hükumet. 
ilişik listenin hazırlanmasındıt 
esas teşkil etmiş olan yüzde 40 
tenzilat nisbetini yeni vaziyetin 
icabatına göre değiştirmek ve 
bütun Türk mahsulatına hiç bir 
fark gözetilmeksizin mütesavi· 
yen tatbik edilecek yeni bir ni•
bet tesbit etmek için anlaft'
caklardır. 

Bununla beraber şurası mu
karrerdir ki, ticaret mübadelatı
na taallük eden tahsilat ve te· 
diyat arasındaki - 31-7-1937 ta· 
rihli protokol esası dahilinde 
vukubulacak olanlar dahil de· 
ğildir- farklar 2 numaralı listede 
gösterilmiş olan mebaliti tec•: 
vüz etmedikçe bu müvazeneY1 

tehdid edici addedilmiyecektir· 
4 - 31-7-1937 tarihli proto

kolün hükümleri tatminkar nt" 

tice vermezse, kliring bakiyt' 
sinin tasfiyesini tacil maksadilt 
tenzilat pourcentage 'ınıo yeni: 
den gözden geçirilmesi zarıJı1 
olacaktır. Bu hüküm mevzuuba' 
his protokol hükümlerini ihlil 
etmez. 

5 - iki Hükumet, ticaret ın&i' 
(Devamı 5 inci sayfada) 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Sulh yolunda Türkün müdafaa kuvvetlerini mütemadiyen arttır

mak ve Ordunun prestijini dosta ve düşmana karşı yükseltmek yo
lunda yorulmaz mesailerile milletin derin minnettarllğını kazanan 
pek sayın mareşahmıza ve Teşrii makanizmasını büyük bir kabili
yet ve liyakatıa idare eden Kurultay Başkanımıza Milli Bayram vesi-

ıesile şükran borcumuzu yenileriz. ............... ........... ,.. •• ''"' u• ............ 

~~~~~~---~~~~~~-

Sayfa .1 

Ulu Önder tarafından Milletin ve Cumhuriyetin mukadderatını ellerine tevdi edilen 
BUGÜNKÜ HÜKÜMET MEKANİZMASINI İDARE EDECEK REİS ve ERKANI 

ŞÜKRÜ KAYA 
Dahiliye Bakanı 

S A F V E)T AR l KAN 
Kültür Bakanı 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 
•Adliye Bakanı 

ŞAKİR KESEBİR 
İktisat Bakanı ve Znaat Bakan· 

hğı Vekili 

TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
Hariciye Bakanı 

CELAL BAYAR 

Baş Bakan 

Cumhuriyeti mi::in on beşinci 

yıl dönümü arifesinde işe 

başlıyan yeni H tikıimelimi:d 

hararetle tebrik eder ve 
derulıle etli!Ji a!Jır ve şerefli 

vazifesinde sonsuz muvaff aki-

yetler dileriz. 

ALİ ÇETİNKAYA 
Bayındırlık Bakanı 

ALİ RANA 
Gümrükler ve İnhisarlar Bakanı 

FUAT AGRALI 
Maliye Bakanı 

KAZIM ÖZALP 
Milli Müdafaa Bakanı 

Dr. HULUSİ ALATAŞ 
Sağlak Bakanı 
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Bürhanettin Adanır 

:-\irke<·i, :-\anasaryan ilan. Xo. H.> 
'l'elefon : ~IOHI 

----- -

resmi deoair oe müessesata yiyecek, 
giyecek oe hurdaoat malzemesi 

teahhüdaflnda bulunur · 

Kiratacağınız 

yeni apartıman 

daha rahat ota. 

caktır ..... 

Çünkü bir Hava. 

gazı Şofbeni vardır. 
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ıçın her yenıekten sonra 

RADYOLiN? 
(iinkii ıııiitc·ıııacli~· •·ıı · \'(' ıııııııtıızaıııaıı tı·ıııi z-
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Diş'er mikro,Jla~ın ve 
ha:.ıalıklarırı vıic,ide 

ılk hücum hattıdır. 

B1zzat ağzın ifr:ızatı 

ve yemek artıkları da 
dişleri aşındııır, ç ·ı 

rlitlir. 

Ç iriik dişlerin, diş 
etlerindeki iltıhap?arın 
çıkardığı irinlerle ve 
miitcafiin havaların 

ise, mide kan:o;erinin 
de dahil olJuğu bir
çok hastalıklara yol açtığı sabit olınuşlur. 

Bu sebeıılcrlc medeni cemiyet içinde yaşıyan lwrkes 
çocukluğundan itıbaren dişlerine azaıııi itina göstermeğe 

ve hergü n en az :3 defa diş macun ile fıı çalanı ağa mecburdur. 

• 

RA.DYOLIN 

oe en ucuz diş macunudur 
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BEYKOZ KUNDURALARI 

ISMARLAMADAN FARKSIZDlfl 

4.95 
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YERLİ MALLA~ 

PAZARLARI 
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KREM NIVEA 
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Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muahedeleri 

Kararname No: 2 7450 

' 2nci sahifeden devam) 

badelerindinin inkişafı hamlesini 
idame etmek samimi arzusunda 
olduklarından ve Alman mal
ları Türkiyeye hali hazırda mer'i 
bulunan umumi idhalat rejimi 
kararnamesine göre serbest ola
rak ithal edilmekte bulunduğun
dan Alman hükumeti Türkiyenin 
1936senesindeki mübayaabnı bu 
malların Almanyadan diğer mem
leketlere ihracına devam edildik
çe teshil edici tedbirler ittihaz 
ederek Almanyadan Türkiyeye 
ihracatı tezyid için mümkün o
lan her şeyi yapacaktır. 

6- İki hükümet geçen 1 ilci 
5 numaralardaki hükümlerin iç
rasına nezaret ve itina edecek
tir. 

Madde 4 - Türkiye Cumhu· 
riyet Merkez Bankası ile Rays
benk arasındaki 15 Nisan 1935 
tarihli anlaşmanın iV ve IX uncu 
maddeleri hükümleri ve mezkur 
anlaşmaya ekli mahrem proto
kolun l numaralı lahikası muci
bince A, B ve C hesaplarındaki 
Türk alacaklarının diğer bir ec
nebi parasına tahvili hususunda 
deruhde edilmiş olan taahbüd bu 
anlaşmanın mer'iyet mevkiine 
girdiği tarihten itibaren 14 mil
yon Türk lirası ile tahdid edil
miş olacaktır. Bu madde işbu 

anlaşmanın mer'iyete girdiği ta
rihte 15 Nisan 1935 tarihli an· 
laşmanın yukarıda zikredilen 
maddeleri mucibince mevcud o· 
lan matlubatın tahviline aid taah
hüde halel iras etmiyecektir. 

Madde 5 Türkiye ve Al-
manya HükumetJeri kendi mem
leketlerinde bloke kalmış mat
batınm serbest bırakılması için 
alakadarlar tarafından vuku bn
lacak taleblerini hüsnü niyetle 
tetkik edeceklerdir. Şu kadar 
ki serbest bırakılan paraların iki 
tarafca tutulan hesaplarına geçi- 1 

rilmesi şartına, talebde bulu
nanlar, riayetle mükelleftirler. 

Madde 6 - Her iki memle
ketten biri menşeli olup, işbu 

anlaşmanın mer'iyete· girmesin
den sonra sevkedilecek olan em· 
tiaya, her iki memleketin sala
hiyettar makamları tarafından 

mektup müstesna olmak üzere 
aynı günlerde imza edilen mek
tupların yerine kaim olmaktadır. 

Madde 8 - İşbu anlaşma 15 
Eyllıl 1937 tarihinde mer'iyete 
girecek ve 31 ağustos 1938 ta
rihine kadar mer'iyette kala
caktır. İki hükumet işbu anlaş· 
mayı bir senelik yeni bir müd
det icin uzatmak hususunda mu
tabık olup olmadıklarmı 1938 
senesi mayıs ayı zarfında birbir
}erine bildireceklerdir. 

Berlinde, Türkçe, Almanca ve 
Fratlsızca ikişer asli nüsha ola
rak 30 ağustos 1937 tarihınde 
imza edilmiştir. 

İmzalar: 
M. Mackensen 

Cari Clo'us 
M. H. Arpağ 
F. Kurdoğlu 

1 NUMARALI LİSTE 
İstatistik Maddenin Meblağ 

Numarası adı 1000 mark 

29 Tütün 11,005,2 
52 c Üzüm 8,611,8 
52 a İncir 1,611,6 
46 a Fındık 12,685,8 
54 a Badem 106,2 
46 b Ceviz 1.208.4 
28 a Pamuk 4,954,2 

144 a-f Yün 3,604,0 
145 a-2 Tiftik 4,848,0 
28 e Kendir 79,8 

157 a Bağırsak ve-
saire 982.8 

141 Bal mumu 106,8 
94 b Palamut vesaire 998,4 
2 a Buğdsy 4,840,8 
3 a-b Arpa 2,179,8 
6 Darı 286,2 

12 c Fiy Wicken- 732,6 
19 b Kuş yemi 298,2 

428 a Yun halı 541,8 
155 Kürklük deriler 105,0 
195 a-1 Küsbe pamuk 

tohumundan 361,8 
166 f Zeytin yağı 334,8 
11 b Nohut 303,6 
48 c Kuru kaysı 91,8 

192 a Kepek 700,2 
227 b Magnezit 5,4 
237 a Antimuan 53,4 
237 d Krom 1,812,6 

LİSTE: 2 

1000 RM. olarak farp 
FARK 

1 

l 
1 

iki nüsha ve ilişik nümuneye uy· 
gun olarak verilmiş bir menşe 

şahadetnamesi terfik edilecektir. 

Türkiye 
lehine 

Almanya 
lehine ı 

İşbu menşe şahadetnameleri
nin nushayı saniyeleri (B nusha
ları) ithalatçılar tarafından , güm· 
rük idaresinin tasdikini mütea
kib bila teahhur, Türkiye Cüm
huriyeti Merkez Bankasına ve 
Deutsche Verrechnungskasse'ye 
tevdi olunacaktır. 

Eyliil 1937 ~ 000 

i '· Teşrin " 
2 000 

2. Teşrin ,, 1 500 
1. Kanun 

" 
1 500 

2. Kanun 1938 400 
Şubat ,, 300 
Mart 

" 300 
Nisan 

" 
l 500 

Mayıs it 1 500 
Haıı:iran 

" 
2 000 

Temmuz 
" 1 500 

Ağustos 
" 1 500 

Menşe şahadetnamesi nümunesi 

Menşe şehadetnamesi 

Gönderen Gönderilen 

MÜNAKASA GAZETESi Sayfa 5 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Cinsi Şekli Muhm. bed. Teminat Müracaat yeri Gün Saat 

.~----------------------------~--~ 

a) Münakasaıar 

inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

T epebaşı bahçesi arkasındaki Tozkoparan cadde- paz. 11632 71 872 45 lstanbul Beled. 2-11-37 14 -
ııinde beton asfalt yapılması (temd) 

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrakı matbua: 43 kalem aç. eks. 300 - lst. Vakf. Dir . 15-11 -37 15 -

Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Kok: 546 t . kapalı z. t. 19 50 798 53 
75 -

lst. Liıeler SAK 13-11-37 
13-11-37 

11 

,, 50 t. aç. ekı. • 20 - " 
11 15 

Müteferrik 

Perçin çivisi ve pul: 11 kalem (temd} 
Yuvarlak demir (20 m m): 10 t . 

Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

paz. 

" 

25707 -
1350 -

1922 03 
101 25 

Tophane Lvz. SAK 
DO.yollan lıt. 

4-11-37 
3·11-37 

15 -
10 -

Sığır eti: 80 t . (temd) 
Kuru ot: 430 t . ,, 
Yulaf: 300 l. 

paz. 20000 - 1500 - Bergama Ask. SAK 17-11-37 15 -

" 
17200 - 1290 - • 17-11-37 16 -

kapalı z. 15000 - 1125 - Tophane Lvz. SAK 15-11-37 15 -

" 
5062 50 379 69 " 

15-11·37 15 30 
Kuru ot: 225 t . 
Sı~ır eti: 150 t. (temd) kapalı z. 25500 - 1913 - Sarıkamış Ask. SAK 18-11-37 11 -

b ) Müzaye d eler 

Unkapan değirmeni paz. 98048 - Sümer Bank U. Müd. 26 11-37 15 30 

a) M Ü N AK A SA L A R 
1 Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

İnşaat - Tamirat-Naha işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 11632 lira 7 l kuruş olan Tepebaşı bah

çesi arkasındaki Tozkoparan caddesinin beton asfalt ya
pılması kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş ise de belli 
ihflle gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevril
miştir. Keşif evrakile şartnamesi Levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı ve
sikadan başka Belediye fen işleri veyahut Nafia müdür# 

lüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 87 l lira 45 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 2 ikin
ci teşrin 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bu· 

lunmalıdır lar. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük menderes ıslah ame

liyatı sahasmda yapılacak regülatör keşif bedeli 380933 
lira 6 kuruştur. 

2 - Eksiltme 3. 11.37 tarihine rashyan çarşamba günü 
saat 15 de nafıa vekaleti sular umum müdürlüğü su ek
siltme komisyonu odasında kapalı zarf usulile ve götürü 

olarak yapılacaktır. 
3 - İstekliler: eksiltme şartnamesi mukavele projesi, 

bayındırlık işleri genel şartnamesi, fenni şartname ve 
projeyi 19 lira 5 kuruş bedel mukabilinde sular umum 

müdürlüğuoden alabilirler. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden . 

Mikdaı ı ~1uhammen ilk teminat 
Cin~i kal ~m bedeli Lira Lira ihale günü 
Defatir \ 'c evrakı 13 300 225 15.11.937 pazar· 

matbna lesi :ıaa 15 de 
İstanbul Vakıflar Ha~müdürlliğü ile ~ubelere lüzumu olan 

yukarıda r.irr::ı ve mik tarı yazılı 43 kalem defatir \'C evrakı 
matbua açık eksiltmeye konulrnu:?tur. İhalesi yukarıda yazılı 
gün ve ::ıaaUe Başmüdürlük binasında toplanan komisyonda 
yapılacaktır. Şartname ve nümuneleri her g ün Levazım kale
minde görülebilir. 

'-' 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v._!:_ 

İstanbul Liseler Alım Satım Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Beherinin İlk teminatı 
ton talı. bed. L. Kuruş 

Kok 546 1950 Kr- 798 53 

Kok 50 2000 Kr. 75 00 

Eksiltme gunu 13. I t.937 saat 11, kapalı t 1,15 te Açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

Komisyonumuza bağlı gündüzlü lise, orta okulların ve 
Kandilli Lisesinin mayıs 938 sonuna kadar ihtiyacları o

lan yukarıda cins, miktar, muhammen bedeli, ilk teminat, 
eksiltme gün ve saatleri yazılı yakacaklar 
aşağlda gösterilen şekilde eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme İstanbul Kültür Direktörlüğü binası içinde 

toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

İdhalatç1 memleket gümrük i
daresince tasdikli menşe şeha

detnameleri (B) nüshaları idha· 
!atçı tarafından emtia bedelleri
nin hini tedivesinde Türkiye 
Cümhuriyel Merkez Bankasına 

veya Deutsche Verrechnungskas
se 'ye ibraz edilemedigi takdirde 
her iki müessese, tediye emir· 
leriııi. mezkur nüshalar merbut 
olmaksızın mütekabilen birbirle
rine göndereceklerdir. 

İsim . . . . 
İkametgah . • 
Sokak . 

4 - Eksiltmeye girebilmek icin isteklilerin 18987 lira 

İsim · · · ı 32 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve 50000 liralık 
İkametğah . . İ d · Nafıa şlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitir iğine ve 
Sokak . . . . . k b ld w d . bu kabil işler başarmakta fenni a iliyeti o uguna aır 

İstekHlerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan 
başka Ticaret Odasının yeni yıl vesikası ve teminat mak· 
buzlarile birlikte belli saatte Komisyona gelmeleri ve ka· 
palı zarflarlll da eksiltmeden bir saat evvel komisyon 

Başkanlığına tevrlileri . Şartnameler Komisyon Sekreterli

ğinden görülüp öğrenilir. 

Türkiye Cümhuriyet Merkez 
Bankası ve Deutsche Verrech
nungskasse malların tamamen 
gümrüklenmesinden sonra, işbu 

şahadetoamelerin idhalatçı tara
fından alakadar müesseseye tev
di edilmesi için muktazi tedbir
leri ittihaz edeceklerdir. 

Madde 7 - İsbu anlaşma, 
Türkiye ile Almanya arasında 
emtia mübadelatına ve tediye 
muamelatına aid 15 nisan 1935 
tarihli protokolün, 19 mayıs 

1936 tarihli munzam protokol un 
ve 27 mayıs 1930 tarihli Tica
ret ve Seyrisefain mukavelena
mesinin 9 uncu maddesine mü
tef erri 19 mayıs 1936 tarihli 

Malın cinsi . . 
Ambalajm nevi .. 
Parca a deni . . . . 
Marka ...... . 

Sıklet 

Kıymet 

( Gayrısafi . . . Kg. 
(Safi . . . . • • Kğ. 

(Fob ...... . 
(Cif •.. . ... 

. . . . • . Ticaret Odası, yuka
rıda tasrih edilen emtianın 

Türk-Alman meşeli olduğunu 

tasdik eder. 

Türk-Alman . . . . gümrüğü 
memurları, yukarıda tasrih edilen 
emtianın istihlake:arzedilmiş ol
duğunu tasdik ederler. 
Tarih İmza Mühür 

Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz 
t:tmesi, isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede ya
zılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdür· 
lüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Postada 

olan gecikmeler kabul edilmez. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Selimiye kışlasının çatışının tamiri ihaleıi kapalı zarf

la 8.11.937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
hammen keşif bedeli 251 l O liradır. Şa~tnamesi hergün 
komisyonda öğleden evvel görülebilir. isteklilerin 1884 
liralık ilk teminat makbuz veya mektublariyle 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazalı vesikalariyle 

b~raber ihale saatinden en az bir saat evveline kadar 
Fındıklıda komutanlık sahnalma komisyonuna vermeleri; 

Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Dikimevleri için 5 l bin adet büyük t03 b :n adet kü· 
çük delikli tahta düğme, 49 bin adet tahta çeliğ 3.11.937 
çarşamba günü sJat 15 te Tophanede İstanbul levazım 
aruirligi satıoalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 760 liradır. ilk teminah 57 liradır. Şart
name ve numuneleri komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdl\resinden 

Muhammen bed~li 1350 lira olan 10000 kilo 20 mm 
lik yuvarlak demir 3 . l l ·937 çarşamba günü ıaat 10 da 



Hayciarpaşada gar binası dahilindeki satınalma komisyo· 
nu tarafından pazarlıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek ıstiyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik 
ve 101 lira 25 kuruş muv~kkat teminatlariyle birlikte 
pazarlık günü saatine kadar komisyona müracaatları la· 
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyonda parasız olarak da· 1 

ğıtılmaktadır. 

Manisa İlbaylığından: 

1 - Vilayet Nafıası için Bakırköy Bez fabrikasının 
701 No.lı bezinden on beş çadır satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız Manisa Nafıa Müdürlüğünden 
alınabilir, 

3 - İhale 4-11 ·937 perşembe günü saat on birde Ma· 
nisa vilayeti daimi encümeni önünde yapılacaktır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

Umum sıhhiye deposu için 10000 tane boş kinin 
kutusunun açık eksiltme ile ihalesi 4 ikinci teşrin 937 
perşembe günü saat 15,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 1600 liradır. §artnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir İsteklil erin J 20 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektuplariyle bn • .ı ber ihale gunu vakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonu· 
na gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satıralma Komisyonundan: 
Dikimevleri için alınacak olan on bir kalem perçin 

çivisi ve pulunun kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde veri
len ttklif hatalı ve kısmen pahalı görüldüğünden pazarlığr 
4. l l.937 perşembe günü s~at 15 de Tophanede İ&tanbul 
Levazım amirliği satınaıma komisyonunda yapılacaktır. 

Hepsinin tah:nin bedeli 25707 liradır. İlk teminatı 1928 lira 
3 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görüle· 
bilir. Her kalem için ayrı ayrı fiat verilecektir. İsteklilerin 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Wm' = ·-
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Levazım Amirliği Satmaima Komisyonundan: 

Harp Akade.nisi süvari grupu hayvanatı için 300 ton 
y ulaf 15. t 1.937 pazartesi günü saat 15 te Tophanede İs· 
tanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 

zarfla eksiltmesi yapılacaktır . Tahrnin bedeli 15 bin lira· 
dır. İlk teminatı 1125 liradır. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belgelerile teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar ko
misyona "lermeleri. 

• * * Harp Akademisi hayvanatı için 225 ton kuru ot 
15.11.937 pazartesi günü saat 15,30 da Tophanede İstan· 
bul levazım amirliği satmalma komisyonunda kapalı zarf
la eksiltmesi yapılacakhr. Tahmin bedeli 5032 buçuk li• 
radır. İlk teminatı 379 lira 69 kuruştur. Şartname ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin kanuni belge
lerile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline 
kadar komisyona vermeleri. 

Bergama Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Bergama garnizon kıtaatının ihtiyacı için kapalı ıarf 
usulile eksiltmeye konulan 80 bin kilo sığır etinin beher 
kilosu için teklif olunan 18 kuruş 08 santim pahalı gö· 
rüldüğünden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesi muci
bince ihtiyaç pazarlıkla temin olunacaktır. Malın tahmin 
bedeli 20 bin liradır. Muvakkat teminatı 1500 Jiradır. İha· 
le 17. 1 1.37 çarşamba günü saat l 5 de Bergama askeri 
satınalma komisyonu binasında yapılacaktır. Sığır etinin 
evsafile teslim mahal ve şartları şartnamesinde yazılıdır. 

Şartnameler B~rgamadaki alım satım komisyonundadır. İs· 
tekliler şartnamenin 4 üncü maddesinde yazılı vesikaları 
yanında bulundurmıya ve ihale saatinden evvel muvakkat 
teminatlarını Bergama maliye veznesine yatırmıya mec· 
burdur. Komisyon, haftanın pazartesi, çarşamba ve pa 
zartesi günleri açıktır. 

menin 4 üncü maddesinde yazılı vesikalarını yanında bu
lundurmıya ve ihale saatinden evvel muvakkat teminatla
rını Bergama maliye veznesine yatırmıya mecburdur. Ko
misyon haftanın, pazartesi, çarşamba ve cumartesi gün· 
leri açıktır. 

Sarıkamı;;. Aıskeri Satınalma komisyonundan : 

Sarıkamıştaki Tümen kıtaatının ihtıyacı için kapalı zarfla 
ihaleye vazedilen 150,000 kilo sığır etinin ilanı noksan yapıl · 

dığmdan ihale 18. 11.937 perıembe günü saat 11 dl! Sanka
mı:;ta Tiimen Satıııalrna Komisyonundan yapılacaktır. ihale 
kapalı zarf la yapılacağından zarflar ihale saatinden lıir ::aat 
evvelim• kadar kabul erlilec~ktir. Sığı retin in muhammen be· 
deli 25,3000 liradır. \1uva kkat teminat 1913 liradır. l ~ıekli
lerin o gün o satle teınınat mektup ve makhuzla rilP komi::.yona 
müracaatları. 

Merinos ) eti-:-tirme Çiftli~i Müdürlüği.in dt•rı : 

1'.ararahe} Merino~ ) etİ'.;'tirmP. t:ittliği hayvanatı ihtiya
cından 61.000 altmı~ ciii rt hin kilo ..,u..,aın kibpt>~i aı:ık t>k-.i lt
miye konmu~tur. 

Susam kibpe ... inin tahmini fiatı hehn kilo ... uıııuı altı ku· 
ruştur. 

~luvakkat teminat olarak 288 lira alınacaktıı. 
ihale ~ünü 12. ll .9~7 tarihine nıii-.adil' cuma !!İİııii -.aat 

on be:;-tir 
İhale yeri Karacahe, \1 t> rino~ ) eti:;tirın~ <.:ihlif!;i .\lüdiir· 

liiğii binasıdır. 
J~tekliler yukarıda ~üsterileıı ~ün ve ... aatte vı> 2 190 -.a\'ılı 

kaııuıı tarifatı dahilinde Çiftlik Koıni ... yonuna miiraı'aalll'li ilün 
olunur. 

b) M ÜZAYEDELE R --- - ------ .__. .. -~-~--~-----.......-.-------

Sümer Bank Umumi Müdürlüğünden: 
1::-tanbulda Uııkapanı rnf!vkiinde kain Unkapaııı değir

meni a~ağıdaki şartlarla ,.e pazarlık ~uretiyle ı:u;ık arttırma· 

ya konulmuştur. 
1- Fabrikanın muhammen satı~ bedeli 98 48 liradır. 

2- Pazarlığa iştirak için muhammen bedelin yüzde 7.5 
ı nakit veya teminat mektubu olarak hankamızn yatırılmalı · 

dır. 

3 - İhale olunacak hedelin yüzde 20 ~i nakit ve JlP';-1 -

rıen tediye olunacaktır. 
4 - İhale oluna<'ak lıeclelin yiizde 80 i ;) ~ene\t1 \f' :l 

mü,;avi tııksitte iidern·c·Pktir. 
5- .\Hiza vede 29.1 1.:31 pazarte ... i günii -.aaı 13,:~o lu 

Stinıer Hank 1-.tanbu l ~ubc-.i lıina:--ıııda yapılacaktır. 
.)- Taliplerin müzayede µ:ününJen hir ~ün C\ \C'Iİııt· ka

dar Sümer Rank l~tanhul ~ubesi ıniidürlii ğliıw mlira .. aatları 
lazımdır . 

7- Banka mezkur fabrikayı diledif!;ine ihale <'lıııek hak
kını muhafaza eder. 

Bursa Yenişehir Belediye Riyasetind~n 
Yenisehir Be ediyesinde mevcud tahminen 1 O bin kilo 

kara kılçık çelteği 14. 10.937 gününden itibaren 21 gün 
müddetle açık arttırmaya konulmuştur . İhale ~ünü 5.11.37 
cuma günüdür. Talip olanların bu müddet içinde Belediya 
Encümenine müracaatları. 
~~~~~~~~~~~~~~ ı 

. ,, ,, ,, .. ,, 
0.0.YOLLAQI iSLETME U. MUOURLUGUNDEN 

• 
1 

l 
Muhammen bedeli 7471 lira 28 kuruş olan 25-171 kilo muhtelif / 

eb'atta yuvarlak demir 8000 kilo muhtelif eb'atta lama demiri , 
ıOOO kilo müsavi köşe demiri, 2000 kilo dubl T putrel d emiri, 
2070 adet takriben 15920 kilo muhtelif eb'atta demir levha 
4.Xl.937 Perşembe günü saat 15 d e Haydarpaşada Gar binası da
hilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alınacak
tır. Bu işe girmek isteyenlerin kanunun tayin ettiği vesaik ve 
resmi gazetenin 7-5-936 T. 3297 veya 1·7-937 T. 3645 No.lu nus· 
halarında intişar etmış talimatname dairesinde alınmış ehliyet 
vesikası ile 560 lira 35 kuruşluk muvakkat teminatlarını muhte· 
vi teklif zarflarını eksiltme günü saat 14 e kadar komisyon reiıı· 
liğine vermeleri lazımdır. Bu işe aid şartnameler komisyondan 
parasız olarak dağıtılmaktadır. (7010) 1091 4 - 4 

MÜTEAHHİTLERİN TAKVİMİ~ 
~ Memento des FouPnisseurs .fi/ 

• 

Jonksiyon kablosu (PTT Ank,) .\~ 464 
Ham kauçuk (MMV) .\ : 464 
İhata duvarı inşaatı (İst. Defter.) .\~ 484 
Arpa (Kayseri Kor SAK) .\: 487 
~Jtıan ~ürme araba (İuh . U. Müd.) .\: 487 
içme su yolunun boru ferşi v.s. inş. (Buldan Beled.) .\'_ 488 
Lavamarin kömürü (Ask. Fabr.) .\~ 4 9 
İnce ambalaj kağıdı (İnh. U. Müd.} .\: 490 
Urgup köprüsü inşaatı (Nafıa V r:k .) .\' 4!}2 

Un fabrikası binası ve motörleri (Midyat Malmüd.) .\: 493 
Yonca tohumu (Bandırma Mer. Yet. Çifti.) X 493 
Telefon hattı inşası (İzmir Lvz.) .\: 493 
Battaniye, erat fotini ve l ün çorap (Ank. Orm. K. Gen. K.) 494 
Ekmek (İzmir Lvz.) .\'. 494 
Buğday kırdırılması (Çorlu Kor) .\: -194 
Yulaf (Vize Ask. SAK) .\' 495 
Lahana ve pr:ısa (Edirne Tuğ.) .\' 495 
Tohum, ip, belleme (İst. Bel.) .,~ 496 
Mezarlık dıvarı inşaatı (Kemalpaşa Beled.) .\' 496 
Gürgen ve meşe odunu (Kadıköy Vakf. Dir.) .\' 496 
Alcit ve edevatı tıbbiye (İ:rmir Eşrefpaşa Hast.) .\: 496 
Halıhazır haritası tanzimi (Balya Beled.) .\' 496 
Ekmek (Marmeıra Üssub. Komut.) .\~ 496 
Şeker (Ank. Lvz ) .\' 497 
Harb okulu yemek taşıma asansörü yapt. (MMV) .\~ 497 
Kriple k ömürü , sömikok, ı:kmt:k, et, pirinç v.s. erzak (Konya 

Bölge San Ok ) .\' 499 
Başvekalet garaj ilav"' i kısmı inş. (Naf. Vek.) .\ : 499 
İpek böcekciliği enstitüsünde tamir, sıva ve boya işi (Bursa ipek 

Böcek. Enst.) .\' 499 
Pancar (Etlik Bakt. Mües.) .\: 499 
• Karaçam odunu (Balıkesir Orm. Müd.) .\' 500 
Türk antrasiti (Samsun Kült. Dir.) .\: 500 
Fenni mezbaha inşası (Konya Ereğli Beled.) .\' 501 
Gureba hast. harici hastalıklar anfisi inşası (İı;t. Üuivers. AEl<l 

.\' 5CYl 
• Meşe kereste ve odun (Konya Orm. Başnı.) X 503 
Koyun ağılı inşaatı (Karacabey Mer. Çifti.) .\' 505 
Pirinç (Ank. Lvz.) ,\; 505 
• Sebat moforü teknesi (Akay İşlt. ) .\!: 505 
Kereste (Tekirdağ Ask. SAK) .\~ 506 
Bir No. lı müdürler apartıman sıva tamiratı (Sıh. ve İçt. Mu. V.l 

.\. 506 
Fuın tamiri (Çanak. Jndr. SAK) .\' 506 
El arabası , Karaağaç marangozhanesi için malzeme v.s. (İst. Be· 

led.) No 507 
Tephirhane tamiri (Konya Sıh. Müd.) No 507 
Levazım , kontrol ve varidat koriclorlarının badana ve kapılarının 

boyanması (İst. Beled.) No 507 
Duba boyanması " ., ,, 50i 
Elektrik motörü tesisi (İst. Beled.) No 507 
Buhar ka~anı tamiri ile Zincirlıkuyu mezarlığına yap. s u terfi te· 

sisatı (lst. Bel.) No 508 
Velense (Gümr. Muh. G. Komut.) No 508 
Yerli kok (Sıvas Nümune Hast.) No !lnB 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müznyedeye aittir. 

HR.miş; "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir 

Lundi 1 - J 1 - 1937 

Cable de jonction (Dir. PTT. Ank.) N. 464 
Caoutchouc brute (Min. Def. Nat.) N. 464 
Constr. mur d'appua (Oir. B iemı Nat. lst.) N. 485 
Orıre (Corps A:m ce Kai'sseri) N. 487 
Voitures ouvrables par en dessous (Dir. Gen. Monop. N. 487 
Travaux pour adduction d,eau (Mun. Bouldane) N. 488 
Houille lavee m.ırine (Fabr. militaires) N. 489 
Papier fin pour emballage (Dir. Gen. Monop.) N. 490 
• Constr. poot Urgup en beton arme (Min. Trav. Pub.) N. 492 
Moulin et mot~uur marque Siemens (Dir. Hiens Nat. Midyate) ~93 
Graines de tre fles (Dir. Ferme Elevage Merinoı Bandirma) N. 493 

Inıital. cfıble tt'iepbonique (lnt. Jzmir) N. 493 
Couvertures en İaine, chaus!!ures et chaussettes en laine (Com. Ach · 
Coınmand. Garde Foret Ank) N. 494 

Pain (lnt. l ·mir) N. 494 
Moııture de hles (Corps Armee Tchorloıı) N. 494 
Foin (Com. Ach. Milit. Vize) N. 495 
Ugu.ııec; d'hiver (Brignde Edirne) N. 495 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki 

• • * Bergama garnizonunun kıtaatının ihtiyacı için ka· 
pah zarf usulile eksiltmeye konulan 430 bin kilo kuru ota 
ihale gününde isteklisi çıkmadığından 2490 sayılı kanu
nun 40 ıncı maddesi mucibince ihtiyaç bir ay zarfında 
pazarlıkla temin olunacaktır. Malın tahmin bedeli 17200 
liradır. Muvakkat teminatı 1290 liradır. İhale 17.11.37 
çarşamba günü saat 16 da Bergama askeri satınalma ko· 
misyonu binasında yapılacaktır. Kuru oh: n evsC\file teslim 
mahal ve şartları şartnamede yazılıdır. Şartnameler Ber· 
gamadaki alım satım komisyonundadır. İstekliler şartna· 

Mahallebi E vi 
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

• 
• 
• 
• G iiııılelileriııizi i sıı1arlıı.ı11~1 <laıı • • 

(~ \'"lll 1 e<liııiz 



Graines . fil pour ceinture (Mun. lst.) N. 496 
Constr . mur d "un eimetiert! (Mun. Kemalpaeha) N. 496 
Bois de ehcne et charbon de bois (Dir. Vakoufs Kadikeuy N. 496 
lnstrumcnts de ehirurgie et artieles sanitaires (Hôp . Eehrefpachn iz-

mir) N. 496 
Preıscntation earte actutılle de la ville Balia (Mun. Balia) N. 496 
Pain (Command. Naval Marmara) N. 496 
Suere (lnt. Ank.) N. 497 
lnatal. monte-charge a l'ecole de guerre (Min . Def. Nat.) N. 486 
Houille criblee, semi-coke, pain. viande, riz et autres provisions 

(Dir. Ee. Arts Konia) N. 499 
Constr . garage ( Min. Trav. Pub) N. 499 
Rep. et badigeonnage a l'lnstitut de serisieulture (Dir. Agricole 

BrouSle) N. 499 
Betteraves (Dir . lnst. Bacteriologie Etlik) N. 499 
Anthracite indigene (Oir. İnstruction publıque Samsoune) No. 500 
Construction d'un abattoire (Municipalite Konia) No. 500 
Cont a l'hopital Goureba (Com. Aeh . Univeuite İst.) No . 502 
• beis de ehcne et ehupente (Dir. fort:t Konia) No. 503 
Conıtruction ctable pour mouton (Dir. Fcrme Hevage Merinoıe Ka-

radjabey) No. 505 
Riz {lnt. Ank.) 505 
• Coque du moteur Sebat (Expl. Akay) N. 505 
Charpente (Com. Aeh. Mil. Te~irdagh) N. 506 
Badigeonage a l'appartement directorial (Min. Hyg. Assit. Soc. 

Ank.) N. 505 
Rep. d'un four (Com. Aeh. Gond . Tehanakkale) N. 506 
Charrettes, materiel pour la mcnuiserie de l'abattoir ete . (Mun. lst.) 

N. 507 
Rep . d'un la:ıaret (Dir. Sanitaİ're Konia) N. 507 
,, et badigeonnage au bat. contrôle, eeonomat ete. et peinture 

d'un ehaland (M un. lst.) N. 507 
lnstal. d'un moteur Clectrique (Mun. lst.) N. 507 
Rcp. d'un ehaudron et instal. d 'eau au eimetiere Zindjirlikouyou 

(Mun. lst.) N. 508 
Couvertures pour ehevaux (Com. Aeh . Command. Gen . Surveil. 

Douan. lst. N. 508 
Coke indigene (Hôp . Modele Sivas) N. 508 

• Les uterisqueı indiqucnt une vente par voie de surencherc. 

N. B. - Leı Nos indiqul' s en regard deı ıırticles ıont ceux du 
iournal dan• lequel l'avia a paru. 

is tan bu 1 Borsası 
28 - 10-1937 ----- - - -

Paralar Çekler 
Alış Sabf Alış Satıı 

Sterlin 625, 630, - London 627, 627, 
Dolar 123, - 127, - Nev York 0.7880 0,7860 

20 Franaız Fr. 82, - 88,- Paris 17,6864 17,6725 

20 Liret 100, - 105 - Milin o 14,9640 14,955 

20 Belc:ka Fr. 80,-- 84,- Brükael 4,6782 4,675 
20 Drahmi 18 23,- Ati na 87,~ 87,30 

20 İsveçre Fr. 570,- 580,- Cenevre 3,45 3,4466 

20 Leva 20,- 23,- Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 65,- 70,- Amsterdam 1,4325 1,4310 

20 Çek kronu 7.:!,- 85, - Prag 22,5610 22,5430 
l Avusturya Sl. 21,- 23,- Vivana 4,2062 4,2005 
l Mark 26, 29,50 Madrid 13,9088 13,8975 

l Zloti 20,- 22,50 Beri in 1,0036 1,9625 
l Pengü 21,- 25,- Varşova 4,1566 .ı, 15.34 

20 Ley 12,- 14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 48,- 52,- Bükref 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5.325 34,505 
1 İ.tveç kuronu 30, - 32,- Yokohama 2,7464 2,7443 
1 Türk altını 1068- 1070,- Moskova 24,04 24,06 
1 Banknot Oı.263,- 264,- , Stokholm 3,10 3,0932 

~lrnJ[D)~~llJ)[l][D[l][IlfW)llJl93 
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lleı~i~·~lt.!~~ı rı ~ ~ ~.~, j '~ ~,~,~~ ~jal't. ~ 
larln kftrgir binalal'a. hitııH'nıi~ in~aata ,.,. 8 

kıymetli ~ı·:-1alarn üfliin(.' paı·a verir. B 
Bu defa komi~von ınıktlarları yenitlen Ô 

tf•nziı ••dihni~tiı· . ~ 

Vakıf Paralar 
Sıkıntılı zamanlarda en kısa yoldan yardımınıza 

koı-;;ırn bir müel-lsesedil'. 

B 
B 

ADRES: 4 iinr.ü Vakıf ilan, Cn<lde No. 70. Bahf,'t' IB 
kapı, lstanbul 'l'Pleföıı : ~:rn54. Q 

~~~~:;;~~~ 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en }üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı ic1tbı · hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

, 

---------------------------~ 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

Seyrüsefere Açılan Liman ve G c1$it 
ls tanhuJDeniz Tioareti ı\lüdürlüğündcn : 

1 - lleylıeliadanın ~imalin<le 125 metre tul ve 1.35 metre 
irtifaında bir mendirek yapılmıştır. 

Ucunda kırmızı bir fener yakı lacak olan mendireği n da· 
hilindeki liman bugünden itibaren küçük geıni!erin barınma
larına \e iş görmelerine tahsis edilmi~tir. 

2- Yalovanın Samanlıde resi 3 metre de rinliğin de ,.e 20 
metre geni şliğinde ola rak taranmı~ \'e dereni n a~zında huJu
nan mendirekten itibaren derenin içine ve motürlerin i:;;lediği 
i::;keJeye kadar 520 metrı"! ve men<lirekten dt nize doğru öO 
metre ki ceman 600 metrelik :'aha ::C) rüsefore açılmı;;-tır. 

PiYASA HABERLERİ 

Nafıa işlerimiz ve Demiryollarımız 

14 yıldanberi takib edilen nafıa ve şimendifercilik ıiyaseti çok 
mükemmel neticeler vermiştir. Cumhuriyet idaresi , memleketi de
mirağla örmek için 1936 senesi nih&yetine kadar tam 301 milyon 
lira tahsi11 etmiştir. Bu tahsisat ile 2670 kilometrelik yeni geniş 

' ve 360 kilometrelik yeni dar şimendifer hatları inşa edilıniş im
paratorluktan müdevver şimendifer hatları da mükemmelen tamir 
ve birçok kısımları tecdid edilmiştir. Bugünkü şimendifer şebe· 
kemiz şudur: 

Eski geniş hatlar 
Eski dar hatlar 
Yeni genif hatlar 
Yeni ciar hatlar 

Kilometre 
3840 

245 
2670 
360 

Yekun 7115 
Sıvas·Erzurum hattının, Burdur-Antalya hatlarının inşasına 

hızla devam edilmektedir. Bu iki hat bu sene içinde ikmal edi· 
lacektir. Türkiye Cumhuriyetinin imparatorluk hükumetlerin in 
memlekette yapmış oldukları şimendifer hatlarına müsavi birçok 
hatları 14 ıene içinde ecnebi sermayesine baş vurmaksızın Türk 
mühendisleri ve işçileri vasitasile yapması göğüslerimizi gurur 
ile kabartacak büyük bir muvaffakiyet teşkil eder. 

Cümhuriyet hükumetinin yakın bir zamanda inşasına başlıya· 
cağı yeni hatlar şunlardır: 

1- Zonguldak-Ereğli 

2- Oiyarbekir-Cizre·İrak 
3- Diyarbekir-Siird-lran 
4- Diğer hatlar 

Kilo Masraf 
metre lira 

45 10 Milyon 
250 18 Milyon 
454 40 " 
186 14 ,, 

935 82 Milyon 

İzmirde Tütün Rekoltesi 

Üç Alman firmasının mtimessilleri, Ege mıntakasından 
tütün mübayaatı yapmak üzere şehrimize gelmiş ve te
maslara başlamışlardır. Bir habere göre, bu mümessiller, 
Almanyaıun l 938 senesi ihtiyacına göre tütün alacaklar
dır. 

Bu geliş, Amerikan kumpanyalariıe diğer firmaları va· 
kından alakadar etmiştir. Çünkü bir rivayete nazaran 
bazı alıcılar arasında, fiat hususunda bazı anlaşma müza
kereleri varmış. Halbuki rekabet artınca, böyle bir hare
ket, kendiliğinden düşmüş olacaktır. 

Rekolte 30 3 l milyon kilodur. Fakat Amerik-ın firma
larının tahmine göre, bu rakamlardan biraz fazladır. Mah
sul, umumiyet itibarile küçük yapraklı gayet nefistir. 
Çünkü iyi şartlarla istihsal edilmiştr. 

Havaların kurak gitmesi, mahsulu kemmiyet bakımın· 
dan düşürmüş, keyfiyet bakımından kı ymetlendirmiştir. 
Mahsul, her yerde denk haline getirilmiştir. Bugün yarın 
piyasanın açılması bekleniyor. 

Dün açılan 240 yataklı kömür amele yurdu 

Kuruçeşmede kömür amelesi için liman idaresi tarafından vü• 
cude getirilen yurd dün açılmıştır. Daha ziyade amelenin aıhhi 
va:ıiyetı düşünülerek tesis edilen yurd 240 yataklı olup bütün 
istirahat esbabını toplanmaktadır. Amele akşam üzeri paydos e
dilditi vakit buraya gelecek duş vesairesini yaptıktan sonra isti
rahat edebilecektir. Bunun için soğuk ve sıcak sular, banyo ve 
dut odaları, yemekhaneler ve yatakhaneler vucüde getirilmiştir. 
Buraaı kaliçte tesis edilen (Kömür amele yurdu) nun bir şubesi 
alacaktır. 

Haliçte teıia edilecek olan amele yurdu geye itibarile amele· 
ye ucuz ve temiz bir hayat temin etmeği birinci plana alacaktır. 
Dün yeni açılan Kuruçeşme kömür amelesi yurdunda 300 amele
ye liman idaresi tarafından yemeic verilmiştir. 

İzmitden Bildirildiğine göre 

Mühim bir meyvacılık mıntakası olan vilayetimizde mey
vacılığın inkişafı için çok çalışılıyor. Meyvalara mu:,allat olan 
haşarat ile mücadele edildiği gibi meyvalarımızın piyasada 
kıymetlendirilmesi için de çalışılmaktadır. Vali B. Hamid 
o~kay, beraberinde fen memurları olduğu halde Sapancap 
giderek ıneyva bahçelerini tetkik etmiştir. 

Sayfa 7 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Paşa bahçe Müskirat Fabrikasında Plan, şartname 
ve keşifnameleri mucibince bir transformatör binası p 1· 

zarlıkla yaptırılacaktır. 

il- Keşif bedeli ~723.72 lira ve muvakkat teminat 
204.~8 liradır. 

ili - Pazarlık, 5-Xl-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Kab ataşda Leva7.tm ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

1V- Şartnam~ler 14 kuruş mukabilinde her gün İnhi
sarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesinde-o alınabilir. 

V- Münakasaya iştirak edeceklerin eksiltme günün
den evvel, T eferrüat planlarını görmek üzere inşaat Şu
besine müracaat etmeleri ve fiat tekliflerini ona göre 
yapmaları l azımdır. İşin hususiyetine binaen inşaatta 
bu planlar harfiyyen tatbik edilecektir. Teferrüata aid 
her türlü izahat inşaat şubesi tarafından verilecektir. 

Vl- İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve 
saatte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu· 
nur. 

* * * 
1- Şartnamesi mucibince 14 adet elektrik motörü açık 

eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 
il- Muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat teminat 

l 47 liradır . 

ili- Eksiltme 2 XII 937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- Şartnameler parasız olarak sözü geçen Şubeden 
alınabilir. 

V- Fiatsız teklif ve kataloklar eksiltme gününden bir 
hafta evveline kadar Tütün Fabrikalar Şubesine veril
melidir. 

v 1- İsteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve 
saatte 1

" 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 

geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

r • 

Resmi Devairiıı 

Dikkat nazarına 
''MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demer.& verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 

ilan işleri Li•nited Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir . 

. 
J ................................................... ~ 

Dikiş Yurdu 
Vezneciler, Kurultay sokak 18 No. Uğur Apartı

mannıda "'SAGUN.-\ Y,, Biçki, D!kiş yurdunda talebe 
kaydına başlanmıştır. 

Yurt dokuz ay olup mezunlarına Kültür Direktör
lüiünden tasdikli Diploma verilir ve mezun olan her 
talebe Yurt ve Atölye açabilirler. İsteyenlere de tali
matname gönderilir. Yurtta ayrıca Moda derside veri
lir. 

~------------------__ , __________ , 
+++++++~+o+~~++++++++++~++ 
~ ~ 

! "DEVRİM" :~ 
.... T B .... • :. ercüme ürosu .; 
~ . 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •:• 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
+ + Azami ihtimam ve sürat • + q 
•!• Fiyatlar gayet mütedildir •:• + ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
+ + •!• Adres: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
..... Telefon : 49442 •:• . .. 
b y . .. .. ~ ~ 
·~··+~+~•··~~·~····~~~yyyy 

!mtiyu uhibi ve yazı itleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Baaı!dıiı yer: ARTUN Baıunevı 
Galata Billir .olaık No. 10 



T ableau Synoptique des Adjudications 
Mode Prix 

d'adjudicat. cıtimatif 
Caution. 

Provisoire Objet de l'adjudication 
--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

A) Adjııdicalions au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Construction-Cartogrnphie 

ConstT. en asph:ılte de la roııte Tozkoparan (aj.). 

Combustible Carburant-Huiles 

Coke : 549 tonm•s 
,, : 50 ,, 

lravaux d'lmprimerie- Papeterie 

lmpression de rcgi~treı : 43 lots 

')ivers 

Boulons et petıts clous : 11 lots (aj.). 
Fer rond (20 m m} : 1000 ) k. 

Provisions 

Foin : 300 tonnes 
,, : 225 

" Viande de boeuf : 80 lonne!'I (aj .). 
Foin : 430 t. (aj.). 
Vıande de boeuf : 150 t. ( aj. ). 

B) Adjudications a la surenchere 
Moulin se trouvant a Ounkapan 

Poti.r 

Gre a gre 11632 71 

Pli cach la t. 19 50 
Publique la t. 20 

Publique 300 -

Gre a g-rc 25707 -
,, 1350 -

Pli cııch 15000 -

it 5062 
Grc a gr~ 20000 

" 
17200 

Pli cach 25500 -

Gre a gre 98048 -

Vos 

872 45 

798 53 
75 

1928 03 
101 25 

1125 -
3"/':J b9 

1500 -
1290 -
1913 -

1 Com. Perm. Municipalite lstanbııl 
\ Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach . Lyceeıı lstanbul 

" 

Dir. Valcoufs lst. 

Com. Ach . lntend. l!'lt. Tophan e"· 
l E.xpl. Ch. rle Fer Etat H.pacha 

Com. Ach. lntend. I!!t. Tophane 

" Com. Aclı. Milrtair~ Bergama 

" 
Com. Ach Militaire Sarik.amiclıe 

Dir. Gen. Sumer Bank 

T raductions 

Ist. Ticaret ve Zahire Borsası 

Jours 
[ Bourse du Commerce et des Cereales d"lstanbul J 

Heure 1 27 - 10 - 1937 

2-11·37 11 -

J3-l 1-37 11 
13-11-37 11 15 

15-11-37 15 -

"' -11-37 15 -
3-11-37 10 -

15-11-37 15 -
15-11-37 15 30 
17-11-37 15 -
17-11-37 10 -
18-11-37 11 -

29-11-37 15 -

FİA TLAR ( Cours officiels) 
Afion (Opium) 
Buğday yumuşak (Ble tendre) 
Buğday sert (Ble dur) 
Arpa Anadol (Orge An.) 
Arpa yemlik 
Çavdar (Seigle) 
Bakla (Feve) 
Mısır sarı (Mals jaune) 
Susam (Sesame) 
Pamuk yağı (Huile de coton) 
Susam ,, ( " sesame) 
Yapak Anadolu (Mohaire) 

" Trakya ,, Thrace 
Kuşyemi (Millet) 
Keten tohumu (Gr. de Lin) 
Darı sarı (millet jaune) 
Keçi kılı (Poils de Chevre 

Aşağı (Moins) Yukarı (Plu•) 

6 5 - 6 24 -
5 32 50 6 -
4 7 - 4 9-

4 15 - 4 30 -
4 7-
4 3- 4 10 -

- --
- - -
- - -
- - -

-
- -

- - -
Peynir kaşer (Fl'omage kachere) 
z~ytin yağı I.ci yemel..lik (Huile d'ol.) 
Kaplıca 

- - -

-
Fındık kabuklu (Noisettes) 
Fasulye ufak (Hari.:ot sec) 
Buğday kızılca (Ble roux) 
Yulaf (Avoine) 
Tiftik mal 

,, oğlak 

Güz Yunu 
İç fındık (Nois. decor.) 
Nohut iri (Pois chiche) 
Peynir beyaz (Fromage blanc) 
Mercimek (Lentille) 
Badem iç 
Ceviz kabuklu 

GELEN (Arrivages) 
Afion (Opium) 
Buğday (Ble) 
Arpa (Orge) 
Çavdar (Seigle) 
Un (Farine) 
Mısır (Ma'is) 
Kepek (Son) 
Keten tohumu (Gr. Lin) 
Fasulye (Haricot sec) 
Pamuk (Coton) 
Yapak (Mohaire) 
Yulaf (foin ) 

539 -
144 -
75 -
95 -

116 -
113 -
20 

114 

8 20 

4 2 50 

- - -

5 5 -
81 - -

2 

- - -
- --
-

- -- --
- --
- - -
83 - --- - ___..., 

GİDEN (Exportation) 
~fyon (Opium) k. 160 -
!ç fındık (Noiıı. dec.) 5 75 
iç badeın (amande) .,.... 
Razmol ,.,..... 
Arpa (Orge) .,.... 
Kuş yemi (millet) 5 75 
K fındık (Noisette) .,.... 
Keten tohumu (Gr.Lin.) .,.... 
Kıl (poil l 6 .,.... 
Nohut (Pois chiche) 15/ 

DIŞ FİATLAR 
(Marches Etrangers) 

De toute nature En toutes langues 
Susam (sesame} 
Kuş yemi (Millet) 
Mercimek Utntille) 

Buğday (Ble) Liverpul 6 ().f 
,, ,, Şikago 4 56 

69 -

Adressez· vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

İç fındık (Nois dec.) 
Nohut (Pois ChicheJ 
Zeytin yağı (Huile d'ol.) 
B. Peynir (Fromage B.) 
Tiftik 

,, ,, Vinipek 5 g8 
Arpa (Orge) Anvera 4 99 
Mısır (Maiı) Loodra l 13 
Keten t.(Gr.Lin.) ,, 8 ~ 
Fındık (nois .) G.Hamburg 94 5 

.l5 

Specialite : Traduction de cahiers des charges K 94 5S 
~~~~~~~~'::=:!~~~~~~~~~~~ 
Tiyatrolar Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ·' MÜNAKASA GAZETESi ·· 

bureau de traduction 
" 

DEVRiM" 
Galata, Perchemhe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone : -19442 

TEPEBAŞI 

11111111111 

111 

1111111 

DRAM KISMI 

Bu akşam 
aaat 20,30 da 

Size Oyle 
Geliyorsa 

3 perde 
L. Pirandf'lla. Türkçeıi:M.Fuat 

A vrupanın bayat ve terkibi meçhul gıdaları yerine saf ve halis ve taze hububattan istihsal olunan 

YÜKSEK EVSAFA MALİK VİTAMİN,iKALORİ VE GIDASI ÇOK OLAN 

ESKİ FRANSIZ TİY A TROSV 

OPERET KISMI 

Bu akşam 
saat 20,30 da 

İntikam Maçı 
3 perde 2 tablo 

Yazan: P. Veber ve A. tteu•' 

HA S A N Ö ZL Ü UNLARINI yediriniz 
Bebelerin ana sütünden sonra yiye- Çocukların hayati ve tabii 

gıdaları cekleri gıdalar 

1 Hasan Pirinç özü unu 

2 

3 

4 

5 

6 

'' 
" 
'' 
" 
'' 

Arpa ' 
Buğday 

" 
Mısır 

'' 
Pat ates 

'' 
Türlü 

" 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Hasan Yulaf özü unu 

,, 

'' 

" 
' · 

'' 

Bezelye 
" 

Mercimek ,, 

İrmik 

Çavdar 

Badem 

,, 
,, 

,, 

Kalorisi ve vitamini ve kudreti gıdaiyesi çok ve yü 1< sek evsafa malik Hasan Özlü Unları yavruların gürl:üz, tombul ve can v,. ~ıhlıntli olmasını temin eder. Beynelmilel sergilerde kar.vndığı altın madal· 
yal:ı. r v • zafer nişanlarile ve birincilikle ihraz ettiği diplom;ıbrla ci~ı ırnşiimul şöhr~t kazanmıştır . Yalnız ve musırrcn Haııan markasını isteyiniz:. 

Bütün bakkaliye v e eczan e l e rde bulunur -
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~.· ~ La populalion de la Turqtıit• cntierefl1le alljourcl'lıııi 
~ avec enthousİtlsme /' Anniuersaire de l'inslatlration du 

~ regime n >pub/icain en Turquie. 

[ 
[ 

i 

ll y a qualor:e ons, ce ım1me joıır vil prCJclamer la 

R<>publique. /,e r<!yime rep11b/icai11 <111i avail ııirluclfr

menl comnu•nd c/epuis le· jour oıl lr Gram/ C/ı l'f mit 

le µfrd sur le sol ele l"Analolir, <;!ait enfin proclnm<; 

~ dans fes jormes f<>gales. 

~ Depııis, /es prodi ges qııe tlllfJıu're /' i tnOfJİ ııalion ne 

~ pouvait conc<•voir sunl dwen11s /ous des realiles tanyib

les so11s it~ rt;gime rc'ı>ublicain. 

liques l'i mililaires cm cours <fes <ııw/or:e wıııees ele no/-
K AM AL ATATORK 

Le Chef Ven ere de la Nation Turque 

~ıç;;ıııı;;:ıııı=;ııgggıı;=ııggggg 

Les principes directeurs 
du Regime Kemaliste 

Par le Dr. Orhan Conker 
=~}-.. ~<4-: 

Le regime adapte actuellement 
Par la Turquie, le Kemalisme, a 
comme programme celui du Parti 
tepublicain du peuple. Les paints 
essentiels de ce programme ont 
ete adoptes par le Congres de 
1927, ainsi que dans la declara
tion de la presidence supreme 
"Pprouvee par le meme Congres 
et la declaratian publiee a l'oc
Casion des electİOllS de 1931 a la 
Grande Assemblee Nationale.Les 
lignes essentielles des prajets du 
Nouveau Regime ont ete reunies 
et formulees dans le programme 
adapte par le IVe Grand Cong
res en 1935. 
D'apres ce programme le nou

Veau regime est republicain, na
tionaHste, populisle, etatiste, la'i
cıue et revolutionnaire. 

1 Le parti est persuade que 
la Republique est la forme d'E
lat qui incame et realise de la 
façon la plus sure et la meilleu
re l'ideal de la sauverainete 
natianale. Fort de cette convic
lion inebranlable, il defendu 
Par tous les moyens la Repub
lique contre taus ler dangers. 

2 - Le nationalisme turc qui 
Plonge ses racines dans un loin
~ain passe, a eclate au grand 
Jour avec une puissance extra
Ordinaire lors da la guerre 
de l'lndependance (19 mai 1919 
-it septembre 1922). Quand un 
l>euple se sauleve spontanement 
Comme il l'a fait dans cette pe
t~ode tragique, bien qu'il fut en 
realite en etat de guerre depuis 
1911 et qu'il eut pu ııuccomber 
de lassitude et d' epuisement 
<)Uand malgre tout, a l'appel du 
Chef, il consent a nouveau a 
d' eı1ormes sacrifices de vies hu
trıain et apres tant de desastres 
8PPorte 40 pour cent de la ta
:alite de ses biens sur l'autel de 
a Nation, pour lulter desespe-

rement conlre l'envahisseur, un 
tel peuple peut se declarer na
tionaliste, ce que signifie proc
lamer sa volonte d'etre son 
maitre, affirmer son droit de 
reconstituer sa vie nationale 
d'apres l'ideal qu'il s'est forme. 
Recreer le foyer turc sur des 
bases nouvelles deliberement 
choisies, telle est l'essence me
me de ce nationalisme. 

L' education, affranchie et te
nue au-dessus de tous les my
thes et de toutes idees etran
gere~ , doit etre nationale et pat
riotique, afin de conserver au 
corps social turc son individua
lite propre et independante. Le 
Parti accorde une importance 
exceptionnelle a ce que les ci
toyens connaissenl l'histoire 
profonde des Turcs. Cette con
naissance est "l' essence sacree 
qui entretient la puissance et la 
capacite des Turcs, leur foi 
en eux-memes, leur resistance 
inebranlable a toul caurant qui 
serait prejudiciable a l' existen
ce nationalew Le Parti est de
cide a poursuivre l'importante 
entreprise destinee a faire de 
la langue turque une langue na
tionale, perfectionnee et ordon
nee. La suppression de l'igno
rance Hant la pierre angulaire 
de sa politique culturelle, il at
tache une attention particuliere 
a l'ecole a tous les degrees, aux 
bibliotheques et a l'edition de 
livres. 

Le nationalisme turc se prc!
occupe de la canservation de 
la famille comme d'une ques
tion essentielle. il veille sans 
cesse a assurer l'accroissement 
de' la populatian et a faire en 
sorte que les generatians a ve
nir grandissent sains et fortes. 
De la son desird'ameliorer, d'ap-

rcs des methodes scientifiques, 
les condilions hygieniques des 
villes et bourgades, d' assurer 
des eaux potablcs , de reformer 
les maisans villageoises et de 
developper les notions d'hygi
ene chez les paysans, sans 
campter l'interet qu'il porte a 
la vie de l' enf ant et a la sante 
des meres. 

3- Le regime est populaire 
en ce ı.ens que du peuple ema
ne la volonte la souverai
nele qui reglementent judicieu
sement les devoirs de l'Etat vis
a-vis du citoyen et ceux du ci
toyen a l'egard de l'elat. L'e
galite de tous est absolue de· 
vant la loi qui ne reconnait de 
privileges a aucun individu. a 
aucune famille, a aucune classe 
ni a aucune communaute. Taute
fois si le Parti eprouve la ne
cessitc d'insister sur l' egalite 
des droits et des devoir.s - par 
opposit ion it l'Occident qui de
puis 1789 accorde la primaute 
au eoncept de libert~. - c'est 
qu'il veut prevenir l'affaiblisse
ment du principe de fraternite 
sous l'influence de la differen
ciation sociale croissante. En 
maintenant intacte la notion 
d'egalite fraternelle, il reste 
dans la ligne historique heredi
taire' hostile a la lutle des clas
ses. 

4- Le Nouveau Regime esl 
etatiste. L'etatisme, les person
nalites les plus autorisees l'ant 
defini, - commeııce la oü s'ar
rete l'initiative privee. il con
jugue les interete des particu
liers et ceux de l'Etat pour ob
tenir au maximum, des resul
tats utiles a la nation. L'etatis
me turc n'est nullement une 
conception rigide. il n'est ni an
ticapitaliste par principe, ni xe
nophobe, il n'est lie dogmatique
ment a aucune doctrine. Un de 
ses princip~s les plus imporlants 
est d'interesser effectivement 
l'Etat aux affaires oiı sont en
gages lea interets geııeraux et 
superieurs de la nation, parti
culieremeııt dans le domaine e-

conomique, afin de conduire 
dans le plus bref d elai possible 
la natian au bien·etre et le pays 
a la prasperite. L'action de l'E
tat consiste autant it exercer une 
influence constructive effective 
qu'a encourager les entreprises 
privees et a reglementer et cont
rôler les realisatians. 

Comme par le passe, le tra
vail et le profit individuels res
tent a la base de l'activite sa
ciale, l'effort personnel etant le 
facteur primordial de la vie e
conomique. L'initiative person
nelle et celle de l'Etat apparais
sent comme dewc facteurs qui 
se coınpletent mutuellement. 
Quant aux industries iııexploi

tees, ou insuffisement exploitees 
par suite du manque de 
moyens lechniques et financiers, 
mais dont la creation s'impose 
pour des raisons nationales, 
c 'est l'Etat qui les prendra a 
sa charge, d'autant plus que les 
capitaux etrangers s' abstiennent 
avec obstination. Cette indust
rialisation entreprise par l'Etat 
ne sera pas reservee a quelques 
localites, mais sera etendue, dans 
lcs limites des possibilites, au 
pays entier. 

V.-Le Nouveau Regime est 
la"ique . A ses yeux, la concep
tion religieuse est affaire per
sonnelle et de conscience. 
11 considere comme un 
facteur principal de succes dans 
le pragreı contemporain de la 
nation turque, le fait de tenir 
la religion a l'ecart de tout ce 
qui cancerne l'Etat et la pali
tique. 

Le peuple turc a souffert sous 
les derniers monarques ottomans 
de 1 'influence nefaste des con
ceptions religieuses qui ne cad
raient nullement avec les ten
dances progressives de la socie
te ııouvelle. Le Kemalisme a 
libere le gouvernement de cette 
emprise funeste et paralysante. 
Bien que strictement la'ic, il 
n'est pas hostile a la religion, 
tant qu'elle ne revendique pas 
pour elle-meme la preseance. 

re. rciyimc ıwlional, ıwus <Wons accnmpli ıles prO!f tı~s 

dans lo11s /tıs clumaincs. La Rl:pııl> 1ique en esi le r<.;stırıH:. 

l.a Hl•ptıblİ<Jll<'. don/ llUllS celt:brons aııjuıırcl'Jwi ,,, 

<Jualor:ihnc Anniucrsnire. esi le sym/Jole ele la liberation 

reelle et dt• l'ind<'penclance inü'grale ele la Nalion. 

Le /Jlııs urarıd fils de la U.rande Nalioı1 Ttırque, 

F«ırwil Ala!ıirk, l~ Smwcur el l'lnilialeur des Rt;unlu-

tions accomplies, sc lrnmw aujoarcl'lıui ti la tılte de la 
Nalion. le peuple lurc en rcssenl wıt• joie et un bun-
lzeur inou is. 

Vive la 

Vive le 

Republique, 

Nation Republicaine 

Premier et le plus 

Kamal Atatürk! 

Turque 1 

Grand President de la 

L'inauguration du Combinat de Nazilli 

Nous publians ci-bas les ren
seignements precıeux que le 
President du Conseil intermiaire 
Celal Bnyar f aurnit, dans son 
discours, proııonce a ı 'occasioıı 
da la ceremonie d'inauguration 
du combinat de Nazilli, qu ~ le 
Grand Chef A'.tatürk hoııora de 
sa presence: 

"Le premier plan quinquen
nal d'induslrialisatian applique 
par le gouvernement İsmet İne
nü sous l'impulsion du grand 
Liberateur Kamal Atatürk con
tenait la creation et la mise en 
activite de la fabrique de Nazil
li. Le programme confiail l'ex
ploitation de cette fabrique a 
la Sümer-B;•nk. 

"Dans l'organisation d e c.'.!tte 
fabriquc, notre banque colla· 
bora avec l'industrie soviHique 
et c'est ainsi que s'edifia la 
grande et moderne institution 
que nous allons visiter tout-a-
1 'heure. En invoquant ici avec 
reconnaissance et gratitude )es 
tres precieux travaux de la Sü
mer-Bank aiıısi que l' effort et 
la capacite des ingenıeurs et 
auvriers turcs, ile m' est agreab· 
le de reconnaitr\! egalement 
la collaboration intime tres cons
ciente d es techniciens sovieti
ques qui participerent a l'edifi-

cation de cette fabrique. La 

VI.- Enfin; le Nauveau Re
gime est revolutionnaire dans 
son essence. Fidele a la Revo
lutian, il n'estime pas qu'un or
dre de choses est etabli une 
fois pour toute par une re
forme quelle qu'elle soit. il 
comporte done une ardente as
piration vers le progres, un dy
nam isme continue l, xigeant une 
attentioıı soutenue, des adapla-
tions constantes, des perfection
nements incessants, vers la sa· 
tisfaction des besoins chaque 
jour superieurs, plus nobles, 
plus complexes de la natian, 
dans des conjonctures variables. 
il estime qu'une evolution qui 

1 plupart des machines et de l'ou
tillage de la fabrique ant ete 
importes de la Russie sovieti
que. Cette fabrique constitue 
une nauvelle manifestation de 
notre callaboration avec l'Union 
des Republiques Sovietiques. 
C'est pourquoi je me fais un 
devoir a cette inauguration de 
rappeler avec satisfaction les 
travaux de l'administration de 
Türkstroy, qui est une admiııis
tration sovielique. 

"Cette fabrique a ete edifiee et 
montee en 18 mais. Elle a nec· 
cessite la depense, pour l' edifice 
et les machiııeries, d'une sam
me de six millions. Le SQmer· 
Bank a d 'autre part verse pour 
la f abrique un capital mobil de 
un million et demi de livres 
turques. 

La fabrique achetera chaque 
annee de la region cotonniere 
de l'Egee pour 3 millions de 
livres de coton. Les 28 milles 
fuseaux et les 800 metiers auto
matiques de la fabrique fourni
rant annuellement 400 mille ki
logrammes de fil. Avec ce fil 
sera fabrique 20 millians de 
metres de toile. L'usine consam
mera annuellement 15 mille 
tonnes de charbon. Elle emp
loiera 2400 ouvriers par jour et 
payera par an, comme salaires, 
un million de livres turques ,. 

s'arrete est une evolution com
promise. Observateur minitieux 
des faits, il en degage des lois, 
mais ces lois, il les verifie 
sans cesse et n'hesite pas a les 
modifier si 1 'experience demon
tre un jour qu' elles sont incom
pletes ou qu' elles deviennent ino
perantes. 

Tels sont les principes essen
tiels qui animent les grandes 
initiatives prises par le Nouveau 
Regime et dont on trouve les 
germes vivifiants dans la plu
part des ıeformes qui se sont 
succedees en Turquie depuis 
1923. 
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Bütün 
Türkiye 

1 

. 

• • 
ARiSiN 

Traş 

sabununu 

Kullanıyor 

Radyo Mevsimi Başladı 

•• 
MUJDE 
İşte aradığınız ve bu 
güne kadar bulama
dığınız 1938 modeli 

son sistem 

ALCOR 
Markalı Radyolarını getirdik 

Bu makinelere hiç bir firma rekabd r.demiyr celdir . Dunyamn en lwllanı~lı 

lıir para:it yapmıyan !fl'!Jı inı· radyolarultr . 

T ediyatda azami suhulet 

12 ay vadeile tediyat 
Mufassal izahat için müracaat adresi Galata, Perşembe pazar Aslan Han 

Beşinci kat, Numara 2. - Satış yeri : İstiklal caddesi 

!2S !E 

J 

2 Saatte İstanhuldan 
Ankaraya ... 

4 Günden İngiltereden Radyoların mesafe tanı-
Amnikaya gidildiği madığı devirde 

...-~~~--~~~--4.-~~~-~~~~--;---~~~~~~~~ 

Bir banyo 
almak ... 

Boşuna 

yorğunluktur. 

1 
Yahut bir tabak 
yıkamak için · .. - ___ ___...._~-

, / 

... ~ 
:;:...------~ --

.... _ ---·---::: -

lsatı•e nin su ı.sıttcı a- 1 Bu ihtiyaçların 
letlerı, ayda en pratik 

7 S kuruş kira ile... çaresidir. 

Kış mevsimine girdik. Bu mevsim size yalınız bir 

firma hatırlatır : 

Tüccar terzi Hasan Fehmi 

Halefi FİKRİ ÜSTÜNDAL 

En müşkülpesent müşterileri dahi memnun eden FİKRi ÜSTÜNDAL 
bu defa Londra ve Paris terzi mekteplerinden birincilikle diploma alarak 

Firmayı yeniden kullanmıya başlamıştır. 

Peşin ve Taksitle 
muamele yapılır 

Muhterem Bayan ve Bayların terzihanemize 

·bir defa yapacakları tecrübe kafidir . 

Adres : Bahçe Kapu Birinci Vakıf Han No. 15 Telefon : 23389 

• 
:: NillSO G<>ııılek l\liitelıa.ssısı: Gala.t~ı, rlıiiııel ci,~arıııcla Ztilfıı.ris s<)kttl{,Ltıci,~ert Haıı : 
~ ~ 
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En k1ı'r'Tetli, en icla.reli, eıı temiz 
}{()ınür, Türrk· Anfct ,aısiti clir 

En siirel{li, en }larlak, en ~abull ya
naıı konıiir, Türk AJntraısilt.j dir. 

Her saloııda ' Tc ıııaltızda yaııaıı, fire 
'rerıııiyeıı, hafif 'Te ucuz l{oınür, 

Tü rlc Arın tras iti clir 

SATIŞ YERLERİ: 

MERKEZİ - Galata Yolcu salonu karşısında 
'(;ahir j-{an 5 inci katta. 'C5elefon : 44915 oe 44916 

KURUÇEŞME : ~uruçeşme caddesinde 
910. 25 - 39 . 'C5elefon : 36 . 213 oe 36 . 21 

ANKARA: üehbi ~oç ticaret eoi, Öş <Bankası 
karşısında · 

1 i 
1 

' .. l 
l 
' 
1 

1,5 
Saııtilitrelil{ 

Şişe 

4Q ~uruş 

Sayfa l 1 

Tabii Kanyak 

<Başı, dişleri ağrıyor 

•• 

--c:i<-~~- Halbuki bir tek 

1
.

1 

(:j G RiPi N alsa 
: : Bütün ağrılar geçer 
• rahat eder dosya dolabları ve hassas ve terazi basküller tetkikinize 

'Ağrılar - fRomatizmô - 91ezle - Grip 
• a m a d e d i r . ı·ı : : 
: Adres: Gaıat:a, Voyvoda Caddesi No. 40·42 ı:ı 

[• T~eı efo·n: 43225 • . ' . 
~- .......... -;-- ....... ·.:.· ............. -~ 

GRiPiN 
Karı;mnnd:ı derhal ri<''ate ıne<•bur olur. icabında giill(le 3 k:ı~e alınabilir. 
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Eyi Bir Ses Dinlemek İstermisiniz? 
KOŞUNUZ 

• 1938 M o d el bir 

PiLOT RADYOSU 
TEMİN EDİNİZ 

Pilot: Uadyo!un ıwrust <1:, kabiliyeti yıikseklir 
• Galata, Voy\'oda Caddesi No 55-57 • 
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l!D G i Ş Esi 
En son keşidede dahi 24411 numaraya 

isabet eden 

200,000 L İ R A 
Kocamustafapaşa Toprak sokak, 116 numarada Bayan Hikmete çıktı 

T unçay Gişesi Bu tertibin üçüncü keşidesinde 45000 lirayı 
Akbıyıkta, Hamam ıokağıoda 2-t No. da Bay 
Aliye, 4 üncü keşidesinde Marpuçcular 53.No. da 

Bay Nasih'e,5inci keşidesinde 4 üncü Vakıf Han Bahçe Mimarı Mevlut Baysıya verdi 
Tunçay Gişesi Hiçbir keşide yoktur ki büyük ikramiyelerden b irisini ver

miş olmasın. Borçluları halas eden ve fakirleri 2enginliğe 

kavuşturan TUNÇAY GİŞESİ, pera\ıende ve loptan satış yapar. Sipariş kabul 
eder ve müşterilerin<" kolaylık göstererek memnun eder. 

Biletlerinizi TUNÇAY GİŞESİNDEN temin ediniz. 
ADRESE DlKKAT: Bahçekapı, Hamidiye caddesi Dördüncü Vakıf Han kar-

şısında No. 61. Ser bayi M. HAMDİ 

AMBASADÖR 
...................................................... 

[( lıtl tılnr 

Bu akşam .. 

]3(~~T< >ğltııı<l~ı Ambasadör sııl<)Jlll 'J,al{ siııı saz l1<~~retil<~ tl(•ılı~r<)r 
S. 'Atillanın yeni hazırladığı 'Anadolu reoüsü - Oalı ~uşu BGtfiye : De sürprizler 
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