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ABONE ŞARTLAR\: 
Türkiye için Kuruş 

3 AYLIGl 450 
1 " 850 
6 "' 1500 

Ecncbmcmleketler için 
12 aylıtJ 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul .ietildir. 
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Cumhuriyet 

Türkiyesi 
---··---

~ 4.tatürk'ün yarattığı Cum· 
~~,.igct Türkiyesi hür, müsta
ıtıl bir yurttur. Bu yurtta m e· 

1 ~ f insanları ile iktisatft var
,' lc11 f ile, serbest fikirleri ile 
Q,.İ/ıf bir millet yaşıyor. 

l ,.m onbeş yıl evvel cihan 
llıilletı · · · t · · ·1 erını mucıze esırı ı e şıı.-

•tttan bir hadise olmuştu: 
~ l'nrihe karışacak bir memle
d tt haline getirilen Türk Yur· 
~· Büyük"Kurtarıcının ateşli bir 
~· ıtılesi ile bütün felaketlerin i· 
'
11ld 1 d ~ en sıyrılınış,kara bulut ar an 

t lırtuırnuş, güneş gibi parlak şa
~ ... •lnrla yeniden doğarak şerefli 
ltlığına kavuşmuştu. 

i ~nbeş.yıl , .. büyük ve şanlı 
~ •labıo birer birer sayılabilen 
'a "arlığı, Atatürk geneliğinin 
ı taılrnaz imanı ile kuvvet bu-
~~ ~e her senesini bir kat daha 
~h'\>ıye eden şanh ederin birer ı 

Bfesi gibi açılmıştır. I 
llıil(u .eseri: hazırlayan Atatürk, I 
Ilı etın olgunluğ.ına, kudret ve 

tden· · · k t 1 tihi . ıyetıne ınanara onun a · 

1 
Ilı nı \re mukadcratını yükselt
'•lt~e azmetmişti. Bu azm, sar- , 
ti~aı. kayalar, yıkılmaz dağlar 1 
t 

1 rnani'alar karşısında bile, ı 
titr'· 

ııı· J•ıini gaybetmeyerek ilerle 
14 • ()' gayeııne vasıl olmuştur. 

~ n beş yıL .. nurlu hatıralara 
... ,'rıştı, On beş yıl milli 
li:•lı~ın tarihi oldu. Mille-
~ bur doğuşundan itibaren son 
b11tııllnına kadar uzanacak olan 
~t tarihi idrak ederek, ona vec· 
l~t~tren Büyük Mütefekkir Ata
"t 6.n, Türkiyenin kurtuluş 
~. lllilletin yükseliş inkılabını 
tii ~;tlayan! planda ancak on beş 
tttı ~k bir iz bırakır gibi gelip 

Çtı. 

)' 0111 beş yılda on beş inkılap 
lıtt"tan Atatürk, bu inkılablarııu 
İlet bitini birer yaş yükselişi 
'lıı l'ürk vatanına bagışla
~i~~ıt, Türkiyede ilk varlık 
\ı.ı' hür fikrimizin inkilabını 
~lıvtrrıuştur. 'Her sene yaşlanarak 
~.\>et bulan bu fikir varlığı on 
tGrb~aşını ~ idrak edenr genç ve ı 

ı:-;~ı bir mevcudiyet olmuştur. 
Itri' . İrlerimiz cilalanmıştır. His- l 
' 

llıı p- - - 1 ''•i . uruzıuz, yamasız ve em· 
~'lı :tdır, Ruhda, düşüncede, işte, 
ttb~llıada enerjiyi hakim kılan 
~~l ~r, fikrimizin selametidir. 
~,}'' •elinı, Kemalist enerjisinin 
~~ıı.!ından fışkırmıştır. En 

~Urnüzden en büyüğümüze 

h 
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•• o •• •• u u 
kadar uzanan Cumhuriyetin eli 
en müşfik bir baba "elidir. Bu 
el hepimizi samimiyet ve mu
habctle okşamaktadır. Bu öpü· 
lecck elin başımız üzerinde du
rurken dımağımızda yarA.tC\cağı 

kudretlerin kabiliyetlerin ölçü 
ve mikdarı her sene artacaktır. 

Fikir inkılabı görüşümüzü ar· 
tırmıştır, işitmemizi kuvvetlen· 
dirmiştir. Lisanımıza kudret, 
söyleyişimize letafet bahşetmiş
tir. Varlığım12.1 anlayarak asıl 

şimdi bahtiyarlığa kavuşuyoruz. 

Ne mutlu Türküm diyene ..• 
Ne mutlu on beş yılı idrak 
edene ... 

On beş yılın her yılı Türk 
milleti için birer saadet devri 
olmuştur. Geniş bir barış haya· 
tı içindeyiz. Her yıl yeni yaşa· 
yışın izlerinden yürüyerek ben
liğimizi kuvvetlendirdi. Türk 
milleti türklüğünü Öğrendi. Her 
ferd varlığını anladı. Her 
anlayan Türktür. Her Türk 
on beş yılın öncesine ka
dar sahibsiz bırakılan bu cennet 
yurdunu benimsedi. İlimde, sa· 
naat'ta ticarette, ziraattc inkı

laplar yapmak kolaydır. Bu gi· 
bi inkılaplar hazırlsıyan fikir 
malzemesidir. Asıl güç olan şey 
bir milletin fikir inkilibını y:ı· 

ratmaktı. Cu:nhuriyet işte bu 
yaratıcı kudretile tarihten eski 
bir millet olan Türkün kendi 
tarihini kendi göz önüne koya· 
rak onu ikaz etti, tenvir etti 
düşündürdü, ona eyiyi ve kötü
yü anlatarak irşat etti. 

On beş yıl hür düşüncenin, 

fikir inkılabının sağlam olarak 
temelini kurdu. Bu gün bu te· 
melin üzerinde on b~ş katlı in· 
kılap yurdunun feyz ve nur sa
çan ziyasile bütün Türkiye ışık 
ve bereket içindedir. Memleke
tin her tarafında sönmeyen bir 
iradenin, zaptedilmeyen heye
canların tesiri ile on beş sene· 
den beri devam eden yükselme· 
nin benuz başlangıcında bulunu
yoruz. Bu on beşler arttıkca 

Türkün refahı, serveti artacak 
tır. Yurdun şanı ve .şerefi, mil · 
lelin de varlığı yükselecektir, ve 
Atatürk Türkiyesi medeniyet a
lemine yeni va büsbjtün pulak 
bir tarih kazandıracaktır. 

Milli ekonomide canlılık. -
Cümburiyetimiz milli ekono · 
miyi yaratmıştır. On beş yaşını 
her yıl biraz daha kuvvetle mu
vaffakıyetlendiren ekonomimiz 
görüşte bilgiye güvenerek te
rakki ve inkişaf etmektedir. On 
beş yıldan evvel, bütün yoksuz
luklarını unutmayan Türk milleti 
bu günü ve yarını anlamış, ken-

(Lutfen çeviriniz) 
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Sayfa 2 

Cumhuriyet T ürkiyesi 
(Başı Birinci sayfada) 

han piyasalarına gönderilebile
cektir. Kıymetlerini taktir etti
ğimiz muhtel f madenlerimiz, 
kömür yatakları ve çok büyük 
bir ihtimal ile meydana ç1ka
cağına emin bulunduğumuz naft 
ve petrol izlerinin bulunuşu on 
beş yılın sonsuz gayretlerile 
elde edilen en büyük muvaffa
kiyetlerden sayılabilir. Demir, 
bakır, manganez, krom, zımpa
ra, kurşun, gümüş gibi kıymet
li madenlerimizin yer yer işle
mekte olması ve mekşuf veya 
gayri mekşuf madenlerin dev· 
letleştirilerek ge-niş bir serma
ye ile kıymetlendirilmesi bu 
zengin maden yataklarından 
memlekete çok mühim miktar
da döviz girmesine yardım et-

dini bilmiş, yurdunu tanımıştır. 

Bu gün bütün medeni milletleri 
besleyen ekonomik nebatların 

ana yurdu Türkiye olduğuna 

göre, bu cennet yurdun ekono
mi bakımından ne kadar yüksek 
varlıklı, ne derece kıymetli ol
duğunu artık her Türk anlamış 
bulunuyor. Bu anlayış, Cümhu
riyetimizin öğrettiği bilgiden 
doğmuştur. Bir parça otun, bir 
avuç toprağın, bir küme çakılın 
türk iç"n ekonomik kıymeti haiz 
olduğunu öğrenen millet, iktisa
di varlığını anlayan millettir. 
Cümhuriyetin on beş yılı her 
şeyimizi milli yapmıştır. Milli 
olan her şey bizimdir. Karadan 
denizden, gölden, nehirden, ha- ' 
vadan, hatta bataklıklardan bile 
milletimizin işine yarayacak ik
tisadi bir varlık çıkarmağı öğ

rendik. Cümhuriyetin olmazı o
lur yapan bir kudret olduğunu 

anladık. On beş yıl hepimizi 
parlak gayenin yolcusu yap· 
mıştır. Atatürkün işaret ettiği 

nurlu yolun yolcuları olan bizler 
on beş yıldır yürüyoruz... bu 
yol hep Cümhuriyetin ışığı al
tında bulunuyor. Ziyadar hedefi 
hepimizi kendine doğru çekiyor, 
yürüyoruz ..• daima yürüyeceğiz ..• 
bizler gibi bizden sonra gele
cekler dahi yürüyecektir. Bütün 
müstakbel nesil bu yolun büyük 
yolcusu olacaktır; çünkü bizim gibi 
onlar dahi benliğini, varlığını, sa· 1 
adetini, insanlığını, yurd sever
liğini ve bilhassa türklüğünü 

ancak bu yolun ulaştıracağı nur-

mektedir. Sanayi mesaısının 
hacmi arttığı gibi servetlerimi 
zin inkişafı sayesinde de iş ha-

1 yatının hacmi geni . leıneğe baş
lamıştır. Bu itibarla yurdumuz· 
da işsizlik denilen hayat güçlü
ğü ve hayat derdi mevcut de
ğildir. Bu mesut vaziyeti mün
hasıran iş hacminin artmış ol· 
masına borçluyuz. 

lu hedefte bulacaklardır. 

Paramızın kıymeti yüksektir: ı 

Cümhuriyet Hükumetinin yur- 1 
dum1•2da kurduğu para siyaseti j 

milletimizi en şerefli bir mevkiye 
1 

yükseltmiştir. istikra.ısız yaşamak 
""d k . l 1 

ve borcunu o eme prensıp e- 1 
rine dayanan bu s' stem mali 
itibarımızı bütün cihana tanıt

mağa ve ı.abul ettirıneğe se
bep olmuştur. 

Parnmı:ı:ın kıymetini muh:ıfa· 

za maksadile ittihaz edilmiş 

olan tedbirlerin ne kadar sağ
lam olduğu on beş yıldan beri 
gördüğümüz faideli neticelerden 
anlayabiliriz. Harici yardımlara 
dayanmaksızın yar ve ağyara 

bel bağlamalf sızın kendi kendi
mizi kendi paramızla idare et· 
meğe müvaffak olmamızın bik- ' 
meti kurduğumuz para siyase
tinin en mesut neticesınden 

ileri gelmektedir. Tedavulde 
bulunan kağıt paramızın altın 

olarak karşılığı millellerce 
kabul edilmiş klasik ölçüye 
varmamış olmakla beraber, yur
dumuzun henüz tam olarak iş
lenmemiş ve tam olarak kıy

metlendirilememiş olan sonsuz 
tabii servetlerinin mevcudiyeti 
ve bu servetlerin derece derece 
ekonomik sabaya dökülmeye 
başlaması yüzünden paramızın 

daha yüksek bir kıymet kazan
r.ıasına yol açmıştır. 

işte onbeş yılın her yılı ihra
catımıza ayrı ayrı kıymetler 

kazandıran ve o niıbette para
mıza istikrar veren bir devreyi 
açmış bulunuyor. Bu mesut dev
re ithalat ve ihracat kıymetleri 
arasında müvazeneli münase
betler temin etmiştir. Türkiye
nin para siyaseti, yurdumuzu 
ve milletimizi para temevvüç 
leri gibi sarsıcı hareketlerin te
sirinden kurtarmış ve altın esa· 
sında sabit kalarak iktısadi 

varlığımızı takviye etmi~tir. 
Türk parası, dünyanın her ta

rafında tanınmış olan türk ka
dar kuvvetli vasfına ikinci bir 
misal olmuştur. 

Servetlerimizin inkişafı: 
Türkiyenin her tarafı birer 

servet kaynağıdır. Bu kaynak· 
Iar tabii iklimlerin ve jeolojik 
teşekküllerin yardımı ile mil· 
!etimize bir mevhibe olmuştur. 
Topraklarımızın altında gizle
nt'n ve tarihi asırların karan
lıkları içinde gömülü kalan ser
vetlerimiz çıkarılarak birer bi
rer fakat tedrici bir surette ci-

Türk yurdu ziraat yurdudur: 

Dokuz milyon çiftçisi bulu· 
nan Osmanlı Türkiyesi huğda· 
yını hariçten getirir, çiftçi unu
nu para ile tedarik ederdi. Hal
buki buğdayın ana yurdu Tür-
kiye, çiftçiliğin bt>şiği Anadolu 
olduğu halde millet açtı, fakir· 
di; ziraat sermayemiz kalma· 
mıştı; topraklarımız kuvvetini 
kaybetmişti; çiftçilerimiz köy · 
(erinden kasabalara göç ediyor· 
du; umumi bir kıtlık başlangı

cında bulunuyorduk; milyonlar· 
ca türk şerefinden, kıy;ııetli 

yerinden ve yurdundan, tarihi 
mevcudiyetinden mahrum ka
lacak bir hale gelmişti. On beş 
yılın birinci mesut devreııi türk 
çiftçisini ağuşuna aldı; onlara 
refah verici öğütlerini verdi; 
onlara elin işde, tevekkülün ül 
küde olsun dedi; hep,ine mil
letin devlet oluşunu anlattı; ça
lışan her uzvun muvaffak olaca· 
ğını gösterdi; kara sabanları 

demire, kağnıları arabaya, eşe
lenen toprağı derinliklere, diki· 
len çubukları ağaçlara ulaştırdı; 
gübrenin kıymetini, ekinin niy
metini tanıltırdı. Yalnız köyün 
değil Türkün bütün toprakla
rının, denizlerinin, semalarının 

anayurd olduğunu öğreten on 
beş yılın her mesut senesi çift· 
çiyi köyüne döndürdü; toprağı· 
na bağladı, yurd severliğini ar
tırdı. Her çiftçi yorulmadan ça· 
lıştı, uğraştı, ve onları on beş 
yıl içinde refahına, saadetine 
kavuşturdu. On beş yıl önce 
buğday satın alan, ununu ec· 
nebiden getirten bir memleket 
on beş yıl içinde ununu kendi 
yapan, buğdayını ecnebiye sa
tan bir yurd oldu. Toprağının 

bereketi kalmamış bir memle· 
ket, on beş yılın içinde etrafa 
feyiz saçan, her tarafı yeşil ren
gile gözlere revnak veren bir 
varlık oldu. Vaktile bire en 
fa:ıla beş mahsul veren Türki
ye on beş yılda bire on beş mah· 
sul vermeğe başladı. işte Cüm
huriyetin nuru altmda bütün 
Türkiye bir ziraat memleketi 
olmuştu. 

Türkiye artık bir mamuredir: 

Osmanlı devletinin Türk mil
letine bıraktığı kötü mirasın 

arasındaki servet yıkılmağa, 

çökme~e namzet ve harabeden 
ibard aakaflardı. En büyük bir 
şehrimiz bile asırların yıkıcı 

tesirleri altında bakımsız kal
mıştı. Sahibsiz viranelere dö
nen her tarafta bir öksüz
lük manzaraı;ı vardı Herkes 
kendini bulunduğu yerin miSd
firi gibi telakkı ediyordu; ma
line sahip olmak duygusu kal
mamıştı. Hayat gibi her şeyin 
geçici olduğuna hükm'edenler 
yurdun taşına, toprağına değil 

yalnız, kendi ocaklarına bile 
kıymet vermiyorlardı. Bütün bu 
iç üzüntüsü olan vaziyet, bu 

MÜNAKASA GAZETE.Si 

SÜMERBANK 
Beş Yıllık 

ve 
Programın Tatbikatı 

Medeni ve müstakil bir mil· 
Jet hayatı yaşamak için endüs· 
trileşmeyi başlıca şartlardan 

biri olarak kabul etmiş olan 
Cumhuriyet rejimi, uzun müd · 
det büyük endüstri memleket
lerine bir ham madde pazarı 

ve mamul madde mahreci vazı· 
fesini gören yarı söruürge İmpe
ratorluğun enkazı üzerintie in· 
kilap Turkiye'sinı kurarken, 
yurdu kuvvetli bir endüstri cı

hazına sahib etmek ıçın işe 

girişti. Bir yandan teşviki sa
nayı kanunu ve diger tedbirler· 
le hususi teşebbüslerin kurdu
ğu fabrikaları azami hima1 eye 
maLhar ederken bir yandan da 
sanayi ve maadin bankasını ku
rarak Devlet elindeki sanayii 
inkişaf ettirmek ve devlet st>r· 
mayuile modern sanayi mües
seseleri vücude getirmf'k mak
sadını takip etti. Bu mllksadı 

planlı ve programlı bir surette 
tahakkuk ettirmek ve endüst· 

yurdun hakiki sahibi olduğu-

muzu bilmememizden ileri geliyor
du. Malımızın, mülkümüzün ma· 
muriyeti yurdun imrnnı demek
ti. Cumhuriyetin her yılı hepi-

mize yurd ıevgisinin birer fasılıoı 
ögretmeğe kafi geldi. Harabe· 
ler yerine mamureler kuruldu. 
Her yıkılan kısvetli sakaf yeri
ne ııönüle ferah veren kaşane· 

ler yapıldı. Şehirl<'!r, kasabalar, 
köyler baştan başa yenilendi. 
On beş senede Türkiyenin ren
gi, manzarası değişti. Avrupa
lılardan yüz seue geri kalan 
e-ski Türkiye on beş senelik 
bir hamle ile ona yaklaştı. Hiç 
şüphe yok ki bu güzel yurd 
beş sene sonra Avrupa ile baş 
başa bulunacaktır. Çünkü genç 
Türkiye gençliğini, varlığını ve 
yükselmenin ihtiyacını her mil 
letten fazla duymuştur. Türki
yenin imranını yalnız Ankara.rı 
değil, ancak her tarafı gezup 
görmekle anlamak mümkündür. 
Ne Sivas, ne Kayseri, ne Kon · 
ya, ne Edirne, ne Van, ne de 
Erzurum eski bildiğiniz veya 
gördüğünüz yerlerdir. Oraları 

hep birer mamure olmuştur. 
Kültür ve Cemiyet: 
On beş yılın her yılı içtimai 

hayatımıxda görülen inkılabın 

birer merhalesi olmuştur. Ka· 
dın, hakkına sahiptir; Erkek 
hakkını almıştır. Cemiyet bü
tün insani ve medeni ha'.:larına 
maliktir. Ferdi mevcudiyet ce
miyetin mevcudiyeti ile kuvvet 
bulmuştur . Lisanda, edebiyatta, 
şiirde, iç~imai ve fikri sahalar· 
da kültür inkişafı en küçüğü

müzden en büyüğümüze kadar 
:ıur saçmıştır. On beş yılda, on 
beş milyon Türk kültürün bütün 
inceliklerini bütün kudret ve 
kabiliyetini benimsemiştir. 

Daha on beş yıl geçince 
Türkiyede okuyup yazma bil
meyen tek bir ferd kal mıyacak· 
tır. Asırlar ve asırlarca süren 
imperatorluk devrinin ten:elli 
cehaletini on beş yı1 gibi kısa 
bir zaman içinde yıkarak ve 
temellerini sökerek ortadan kal
dırmak ve yerine yeni ve hatır 
ve hayale gelmeyen bir si.tem 
ikame ederek yeni bir lisan ye
ni bir varlık yaratmak ancak 
Atatürk gibi bütün cihanın tak· 
dir ve hayranlığını kazanan 
dahinin bu!uşu ve kuruşu ile 
kabil olabilirdi. Bu itibarla Ulu 
Önder Atatürk modern bir Tür
kiye yaratırken bu yurdda her 
şeyin, her işin modern olmasını, 
çalışmada, yaşamada, kazanma
da, okumada, haaılı her mede
ni insanın düşünebHeceği her 
sahada inkılabın vecizelerine 
göre bir nurlu yol işaret etmiş
tir. Her Türk işte bu yolun 
daimi yolcusudur. 

Sanayi; 
Cümhuriyetimizin "her fahri-

rileşme hamlesini hızlandırmak 
:zarureti de (Sümer Bank) ı do
ğurdu. 

3 Haziran 1933 tarihinde Ka· 
mutay'ın kabul ettiği bir ka
nunla 20 milyon lirll sermaye ile 
tesis edilen Sümer Bank, Sarıa
yi ve Maadin Bankasının ha
lefleri olan S.rnayi ve Kredi 
Bankasile S:ınayi Ofisin çok 
daha geniş ve modern bir teş· 
kilatla istihlaf ediyordu. 

Sümer Bank'ın S:!r ayesi, 
artan ihtiyaç nisbelinde, muh
telif tarihlerde Kamutayın yap · 
tığı ilavelerle bu gün 80,5 mil
yon liraya iblağ -:dilmiş bulu
nuyor. 

Banka, kuruluşund~, selefleri 
olan müesseselerden lstanbulda 
Hereke ve Feshane yünlü do 
kuma fabrikalarile Beykoz Ct! · 
ri ve kundura, Bakırköy bez 
fabrikası ve diğer muht~lıf fab· 
rikalardaki küçük iştir;iklere te
varüs etmiş bulun:.ıyordu. Bü 

ka bir kaledir,,, vecizesi gibi 
Türk yurdunun manevi abide
lerindeu olan minarelere nazire 
teşkil eden maddi abideleri de, 
fÜphe yok l<i, fabrikalanmız

dan yükseler. bacalarc!ır. Bu 
bacaların ağzından saçılan du
manlar, Türk enerjisinin Türk 
semasında yapılan izleridir. On 
be-ş yılda bütün yurdda iki yü

ze yakın büyük ve küçük fabri
ka bacası yükselmiştir. Sanayi
mizin her şubesinde kullanılan 

mütedavil sermaye on beş mil
yonu geçr.ıekte, Devletin sana
yi müesseselerinden başka hal
kın küçük, orta ve büyük sa
nayi müesseseleri Türkiyenin 
iptidai maddeleriııi işlf'yerek 

ekonomik varlığımızı takviye 
etmektedir. 

Son istatic;tiklere göre sanayi 
varlığımız son beş sene içinde 
hemen bi. misli artmıştır. Ma
den ve kömür sanayii ile Dev
letin geniş işletme proeramına 

giren diğer bütün sanayi şube· 
}erinde rasyonel biT sistem ile 
memleketin hemen her ihtiyacı 
ham maddelerim izle tahtı temine 
alınmıştır. Türkiyede sanayi ve 
ziraatın biri birinden ayrılmaz 
bir kül teşkil ettiği kabul edil
miştir. Bu sistem yurdun her 
köşesinde toprakla fabrikayı 

ikinci kardaş vaziyetine koy
muştur. 

Denizcilik; 

En tabii servetlerimizin ba
şında gelen denizlerimizin yur
dun üç cephesini ihata etmiş 

olmasından istifade edölerek 
Devletin teşkiline karar verdi
ği denizcilik müf'sseselerinin 
mali ve ekonomik vaziyeti bir 
banka halinde idareye karar 
verilmiş ve Deni:zb:mkı vücude 
getirilmiştir. Bidayette muhte
lif namlarla çalışan deniz rnües· 
seseleri Merkez Bankasına bağ
lanarak lüzumu kadar sermaye 
ile deniz nakliye Yasıtal&rı artı
rılmıştır. Denizbank'ın teşekkü

lü ile beraber bütün yakın ve 
uzak sahillerimizde seyrüsefer 
yapacak yeni vapurlar sipariş 

edilmiş ve bir kısmı gelerek 
çalışmağa başla mı şiardır. Hü
kumet deniz nakliyesi için yir
mi milyon liralık vapur sipari-

şi vermiştir. Ayrıca bir de nak
liye seferleri için Şilep Şirketi 

teşkil olunmustur. On beşinci 
~ılı idrak ederken halkımız da 
ten ton vapurlardan kurtarıl

mış ve modern gemilerle sey· 
yahate başlamıştır. 

Denizlerimizde süt beyaz ko· 
ğ'ular gibi süzülerek limandan 
limana koşan mod~rn gemileri
miz teınamen on beş inci yı ın 

en kıymetli hatıralarından bi 
rini teşkil etmektedir. 

tün bu fabrikaların ialihı ve 
randımanlarının artırıl mas ile 
beraber Devletçe hazırlanmış 

olısn beş yıllık endüstri progra· 
mının tahakkuku vazifesi Sü
mer Bank'a tevdi edilmiştir. Bu 
beş yıllık progra:n şu esasları 

ihtiva ediyordu: 
1 Dokuma endüctrisi (Pa-

muk, Keten, Yün). 
2 Maden endüstrisi (De-

mir ,Sömikok, Kömür müştekka
tı, Bakır, Kükürt.) 

3 - Sellüloz endüstrisi lSel
lüloz, Kağıt ve Sunğipek. 

4 Seramik endüstrisi (Şişe 
Cam, Porselen) 

5 - Kimya endü9trisi (Zaç
yağı, Klor, Sudkostik, Süper
fosfat). 

Sümer Bank tarafından pro
gram mucibince kurulmuş fab· 
rikalar sunlardır: 

Bakırköy pamuklu men-
sucat fabrikuı 

2 - Isparta gülyağı ,, 
3 Keçiburlu kükürt ,, 
4 - Kayseri bez ,, 
5 - İzmit kağıt ve karton ,, 
6 - Bursa Merinos .. 
7 - G~mlik Sunğipek 

8 - Ereğli Bez 
9 - Nazilli Basma 

10 - İzmit İkinci Kağıt 
11 İzmit Sellüloz 
12 Karabük Demir ve 

" ,, 
,, 
.. 
,, 

Çelik ,, 

13 - Malatya Pamuklu ., 
1934 yılında, tamamen yeni· 

leştirilmiş ve genişletilmiş şev
lile işletmeye aı;ılmış olan Ba
kırköy Bez fabrikası istisna e-
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Sii· 
"b" cCı dilirse, program mucı ın ı:ı· 

mer Bank'ın ilk işlemeye b~ı •. 
. . B fabrı 

yan eserı Kayserı ez .h·ııde 
aıdır. 20 Mayıs 1!}34 tarı bı ik• 

b fa r temeli atılmış olan u yal· 
16 Eylul 1935de açılınışhr ar-

T k . d • ·1 yakın ş nız ür iyenın egı ·ıcası 

kın da en büyük bez fab~~ ,e 
b. 15 

olan bu müessese ,'.J3 ın. ı;tı 

1080 tezgaha maliktir. ı~:bııt 
senede 30 milyon metre / ııis•· 
5 milyon kilo bezdir. 193 ol•" 
nında işletmeye açılnııŞ oO if 
Ereğli Bez fabriirnsı 15·3 

11e· 
k ıe 

ve 300 tezgahla çahşara 
00 

bio 
de 600 bin kilo bez ve 6 ılıtl 
kilo iplik imal eder. Ay~:i~as· 
ilkteırininde açılan Nazıl 75' 
mı\ fabrikası 29.500 iğ ."e iıı1'1 
tezgftha maliktir. Senelık ııı•' 

800 000 k"lo bas kapasitesi J. · 1 da B' 
dır. Temeli 1937 mayısın ı5 

"kaSI tılan Malatya Bez fabrı I ,. 
·hl ç• ıŞ bin iğ ve 432 tezga a ·pli~ 

cak, senede 790 bin kilo 
1
ede 

ve 650 bin kilo bez iroal ·ııitl 
. • tıerı 

rek bilhassa şulı vılaye grı.ır 
ihtiyacını karşılayacaktır .. p•' 

, k d" r bır O rum da kurulaca ı~e di 1 
muklu fabrikasının iğ a~e ·toıl' 
bin, pamuk istihlaki b•? tile ı 
dur. Bu fabrika yalnız ıp ııed' 
mil edecektir. imal atı s\~e· 
850 ton ipliktir. Malatya şı ıi· 
tinin teşekkülünden son~ı.ı şif 
raat Bankası tarafından paıı~ 
kete devredilerek Sümer 1• e 

"lh8 " pamuklu endüstreaine 1 0 ,ııt 
dilmiş olan Adana Me~s 5e• 
fabrikasının iğ adedi 7 .bıt1~0ıı 
nelik pamuk istihlaki bın 
imalatı 200 ton bezdir. 

Sumer bank pamuklu Fabrikaları 

Pamuk 
İşçi 

İstihla-
ki senelik 

İğ adedi adedi bin kilo 

Kayseri Pam .ıklu fabrik. 
Nazilli Basma Fabrikası 
Ereğli Bez. F. 
Malatya B .. z ve İplik F. 
Bakırköy pamuklu F. 

Şarkta kurulacak Bez F. 
Malatya Şirketi Adana 

33.000 4500 
29.500 2.400 
15.300 1 .500 
15.000 700 

5.500 
2.000 
1.500 
1.500 
1.400 

600 
790 

10.000 700 

ıo.ooo 100 
7.000 500 

1.000 
1.000 

850 

Yünlü endüstrisi, dokuma en
düst isi branşına dalıil olan Bur
sa Merinos (Yüniplik) fabrika
sı Atatürk'ün yüksek huzurile 
2 Şubat 1938 de açılmıştır. 

16.340 iğle çalışan bu fabrika 
senede 3 milyon kilo merinos 
ve yarıkan merinos yap?ğı is· 
tihlak ederek bir milyon kilo 
taranmış iplik istihsal edecek 
ve çok ince iplikler müstesna 
olmak Üzere yerli piyasanın bu 
sahadaki ihtiyacını karşılıyn

cakhr. 
Sellüloz endustrisi bıranından 

İzmitte kurulmuş ola::ı Birinci 
Kagıt ve Karton fabrikası 7 
Sonteşrin 1936 da açılmıştır.Bu 
fabrika senede 11 bin ton katıt 
imal eder. Bu fabrikanın açılış 

günü onun yanında ikinci Ka
ğıt fabrikasile, bu fabrikaların 
·ham maddesini temin edecek 
olan Sellüloz fabrikasınıu te-
melleri atılmıftır. Yine bu branş
tan Gemlik'de kurulan Sunğ'i

pek fabrikası 2 şubat 1938 de 
açılmıştır. Senede bin kilo sun
ğipek ipliğı imal edecek olan 
bu fabrika memleketin bu sa-
hadaki ibtiyacını tamamen kar
şılayacak bir kapasitededir. 
Beş yıllık programın maden 

endüstrisi branşmdan Karabük' 
de 3 nisan Hl37 de temeli atıl-
mış olan Demir ve Çelik fabri-

kaları grupuna tahsis edilecek 
sermaye 22.000,000 Türk lirusını 
bulacaktır. 1939 da faali yete 
geçecek olan bu fabrikalar se
nede 450 bin ton maden cevhe
ri 400 bin ton kömür istihlak 
ederek 180 ita 200 8in ton ma-
mul demir iıttihsal edecektir. 
Ayrıca bu demiri çelik haline 
ifrağ edecek ve işliyecek olan 
mütemmim fabrıka ve imalatha· 
neler de bu grupa dahil bulun
maktadır. 

Birinci beş yıllık programdan 
kalmış olan Seramik fabrikanın 
İstanbul'da kurulmasına karar 
verilmiştir. Bu sene içinde inşa· 
ata başlanması için çalışmalara 
devam edilmektedir. 

Nihayet programın gerektir-

o'' 
d .. k _ı- •• braıışııı ,. 
ığı ımya ent;ustr ısı bri~· 

Zaçyağı ve Süperfosfat f~ 1 ,ıı· tıce ·ıı larına aid hazırlıklar oe . iÇ' 
dirilmiş ve tesisatın ibal.e5•"jıı'' 
müzakerelere girişilıniştır· sl 
ya fabrikalarından Klor veli lr 
kostik fabrikasının tei1le 
mitte atılmıştır. ' ,,,ısı 

Ayrica beş senelik proi ·ıtJ'' 
ı:ı 1 • 

ilaveten senede 9i) bin t~., Ç1 

tatta bulunacak şekilde ~. ~~ 
mento fab,.ikasının SivııS e~ 
rulmaaı işine girişilmiştir~,,ııı 
suretle beş senelik pr;,, b~ 
gözetilen müddet zarfın etti' 
tün ünitelerile tahakkuk 
rilmiş olacaktır. seo'11 

Deıuek oluyor ki 1934 tbİ~t 
d v ~( mayısının sonların a Ciitl' 

başlanmış olan büyül< daıt'. 
. . b l'k el1 ıl' rıyet eserı eş ııene ı ıııı . 
programı, en büyük kı~·rilıı' ı 
barile filen tahı.kkuk et tıı b'ır . ~· ve kalanları da ya inşa b•şlJ 
rilmek veya inşaatına 

1 
mak üzere bulunmuştur·k0"01"ıı' 

Son senelerde willi e ,11 1 .ı 
bünyesinin mÜJaid şartl•~11~if' 
da cereyan etmiş olan '• ~ef 
seyri içinde Sümer B•~"etİ· 1~( 
but müessuelerin faalı~,tı• f1

1
, 

velki senelere kıyasen . 1r11
1 

ketı P la bir genişleme hare ,,ıı•" ~ 
miş ve gerek milli piyaf " fi 1 
riliğ'i ve gerek Süıner b•" ... ~. . uw· ,. 
rikalarının faaliyetı • t•~ / 
mütekabiliyetle birbirioı 11 ıı "ıi 

. . s- B• ~I ye etrnıştır. umer •" t 
fabrikaları kanalındatl .• ıetıı11 dd ı., ,, 
piyasalara ham ma e, if ~' 1,~ 
malzemesi mübayaası, diJ 1 ıı 

k" tt p 
ve maaş şekl i'llde ı 

1
936 51 

umumi kıymetinin de g.5 t 
6,198.000 liradan 1937 11 Jaf~ 

700 liraya baliğ olduğ~~ıııJ":ı 1 
nürsek bu kıymet ye aı•' (' 

köyde ve şehirde gerelc ~ ıt>alı~r 
gerek müstehlik halkı yeıll si Iı' ,t 

·k etıııe Jt alara sevk ve teşvı e1' . ..e 
mından ihmal edilrneYe:,bil11 

cede yüksek bir alııt1 1 1 ır' 
nli'~ 

ihdas etmiş olduğu • Je) 
·feı> 

(Devamı 8inci sahi 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Memleketimizin umur ve mukadderatını pek metin elleriyle tedvir 
HltlıklOım<etüllifilüz Rens ve Errk61filo 

ŞÜKRÜ KAYA 
Dahiliye Bakanı 

SAFVET ARIKAN 
l<Gltür Bakanı 

ŞÜKRÜ SARACOGLU 
Adliye Bakanı 

ŞAKİR KESEBIR 
lktaaat Bakanı 

TEVFiK RÜŞTÜ ARAS 
Hariciye Bakanı 

CELAL BAYAR 
Baş Bakan 

F AlK KURDOGLU 
Ziraat Bakanı 

r-::;::~:::g:·1 
~t Bayrlllm arifesinde işe j 

başlayan ve bir senelik kL- ~ 
sa bir müddet zarfında 

~ A1illele pek çok başarılar 
~ temin etmiş olan Celtıl Ba-
~ yar Hükıimetine sonsuz 

~
~ minndtarlı{}ımızz sunarken 

yeni ue sürekli muuaffaki
yelltr dileriz. 

&A••············ 

ALI ÇETİNKA YA 
Baymdırhk Bakanı 

ALİ RANA 
Gümrükler ve lnhiaarlar Bakanı 

FUAT AGRALI 
Maliye Bakanı 

ı 

5ayfa 3 

eden 

KAZI\t ÖZALP 
Milli Müdafaa Bakanı 

Dr. HULUSi ALAT AŞ 
Sı.f ı '< 8 ı kanı 
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[ ~ e~ i yen Türt ta laca 
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Trakyada 
Kalkınma Hareketleri 

Türkiye Cumhuriyetinin Av
rupa bölgesinde bölünmez bir 
parça ve Trakya Umumi Mü
fettişlik mıntakuını teşkil eden 
Edime, Kırklareli, Tekirdağı ve 
Çanakkale Vilayetlerinde, bil
hassa değerli Umumi Müfettiş 

Kazım Dirik'in muvaseletinden 
beri hummalı bir kalkınma ha
reketi baş göstermiştir. 

Trakyanın 

Ekonomik Durumu 
Günden güne inkişaf eden ve 

iş sahası genişlemekte olan 

Edirnede geni yapılan 
UmuTT. f Müfettişlik konağı 

Trakyanın ticari durumu bu yıl J 
daha eyi safhaya girmiştir. 

Trakya Umumi Müfettişliği 

bölgesinde Edirne, Kırklareli, 
Tekirdağ, Çanakkale, Uzunköp
rü, Çorlu, Gelibolu, Lüleburgaz, 
Keşan ve Malkarada Ticaret ve 

Sanayi odalara vardır. Bu oda
lara 1586 tuccar kaydlıdır. 

Trakya ~ Umumi Müfettişliği 

bölgesini teşkil eden 4 vilayette 
bugün 73 Kredi Kooperatifi ça
lışmakta ve köylünün hakiki 
bir ihtiyaç kaynağı olmaktadır. 

Bu koope'"atiflerin ortak mev
cudu 15244 sermayeleri de 
238,985 Türk lirasıdı•. Daha 9 
kooperatifin açılması teklif e
dilmiş ve Zıraat Bankası Umum 
Müdürlüğünce bu yolda gereken 
etütler yapılmış olup önümüz
deki yıl bunlar da açılacak ve 
faıoliyete geçecektir. 

Satış kooperatiflere gelince, 
937 yılı Agustosda Uzunköprü
de bir kavun ve karpuz koope 
ratifi kurulmuştur. 

Bu yıl da Uzunköprü 
ratifile elcle vererek iş 

koope
birliği 

Edirne Selimige Camisi 

yapmaıc füere Kıırabiğada bir 
karpuz ve kavun satiş koopera
tifi kurulmuştur. Canlı hayvan 
ve hayvan mahsüllerinin teşki

latlandırılması etütleri yapılmak
tadır. Kuşyemi önümüzdeki se
ne ele alınacaktır. Diğer değerli 
ürünler de ehemmiyetleri sıra

sile teşkilatlandırılacaktır. 
Trakyada Edime, Tekirdağ, 

Kırklareli, Gelibolu ve Uzun
köprüde birer Ticaret ve Zahire 
borsası vardır. Çorluda 1938 

Satış kooperatiflerinden maa
da Trakya ve Çanakkalenin 

1 
lmuhtelif sebze ve meyvalarının 

Etnografya Müzesinin iç kısmı 

temmuz ayı içinde Ticaret ve 
Zahire borsaaı açılmıştır. Çanak· 
kalede bir borsanın açılmasına 

teşebbüş edilmiş, tetkikata gi
rişilmiştir.Trakyanu(bütün; mah- . 
süllerinin alım ve satımı1bu bor
salarda yapılmaktadır. 

Trakya ve Çanakkale vilaye
tinin köy ve kuabalarında açı· 

lan sergi ve panayırlar bir plan 
içine alınmış, rekabetler önlen
miş, bu suretle Trakya panayır
larında verimli ve işlek hare
ketler başlamıştır. Panayırların 

açılış ve kapanış günleri bizden 
mal alan komşumuz dost Yu· 

Edirnenin meşhur 
Meriç köprüsü 

nanistana dahi bildirilmiştir. Pa
nayırlardan halk ve köylü çok 
istifade etmektedir. Bu panayır 
ve pazarlarda büyük muamele 
ve alış verişler cereyan etmek
tedir. 

Yeni olan ve günden güne 
gelişmekte bulunan Muratlı ve 

havalisinin ihtiyacını temin için 
Muratlı ve Şarköyde birer pa
nayır tesisi mukarrerdir. 

ve bilhassa üzümlerinin İstanbul 
halinde günlük değer fiatlarla 
satışını temin maksadile her 
yerin meyva ve se-bzecileri ken
di aralarında birer birlik kur
muşlar ve faaliyete başlamış

lardır. Umumi Müfettişlik bu 
birliklerin hal müdüriyetile te
maslarına tavassut etmiştir. 

Bütün dünyada büyük bir şöh
reti olan Edirne ve Trakya pey

nirlerinin her hususta şöhreti
ni ve ev11afını muhafaza etmek, 
hatta bir kat daha arttırmak 

içi;ı ehemmiyetle çalışılmak ta-

Edirne-Kırklareli yolu üzerinde 
geni yapılan inece köprüsü 

dır. Mandıraların teksifine bu 
sene başlandı. 

Üstleri saz ve samanla örtülü 
olan mandıralar kaldırıldı. Man• 
dıralar için tipler yapıldı. Mo
dern ve fenni olan bu mandıra 
tiplerine göre mandıralar yapıl
masına başlanmıştır. 

Bir yandan da peynirci ustası 
yetiştirmek için (peynirci ustası 
kur. u) açılması karar altına a-

Trakya Umurr.1 Müfettişi KAZIM DİRIK 

lınmıştır. 937 de adetleri 277 
olan mandıralar 23 e indirildi. 

Bölgenin ihraç maddeleri ara
sıada yumurta da önemli yer 
almaktadır. Trakyanın yumurta 
ihraç kapısı olan Uzunköprüden 
Yunanistan, İtalya, Almanya ve 
Çekoslovakyaya yumurta ihraç 
edilmektedir. 

Trakya ve Çanakkale sahil· 
lerinde avlanan balıklar Gelibo
lu ve Marmara adasındaki fabri-

kalarda sardalya 
ve tuzlu balık 

haline konduk-
tan sonra iç ve 
dış piyasalara 
sevk olunmak
ta dir. Bu balık-
lar İzmir 
rında çok 
nilmiş ve 
yetli satış 
mıştır. 

Fua
beğe

külli
yapıl-

İmroz adasile 
Marmara havı.a

sından çıkaı·ılan 

süngerler piya
salarda iyi yer 

bunculuğu da ötedenberi şöhret 
kazanmış sanatlardandır. 

Harbler ve filoksera hastalığı 
sebeblerile sönmeğe yüz tutmuş 
olan Trakya bağcılığı son sene· 
ler zarfında canlanma eserleri 
göı:termeğe başlamıştır. Vaktile 
üzüm ve şaraptan mühim ka
zançlar elde eden Trakya yine 
bu servete kavuşmak üzere bu
lunuyor. Tekirdağı ile Kırklare· 
linde Ziraat Vekaletinin iki 

büyük asma fi
danlığı her sene 
Tra kyaya milyo
na yakın Ame
rika asma çubuğu 
dağıtmakta ve bu 
fidanlıkların çu
buk istihsalitı 
günden güne art-
maktadır. 

Tekirdağ as
ma fidanlığı geniş 
mikyasta meyve 
fidancılığı üzerin
de de çalışmağa 
başlamak üze
redir. 

tuttukları gibi 
lzmir fuarında 
çok beğenilmiş 

Ye tatmin edici 
fiyatlarla karşı
lanmıştır. 

Umum bölge 

Trakyada açılan 
Artezyen kuyularında~ biri 

Gül yetiştirme
ğe çok müsait o
lan Trakyaya İs
parta Belediye
sinin 1935 den 
1936 ve 1937 se
nelerinde üç pos
tada Edirneye he
diye ettikleri 
1 100 kil o tutarın-de teşviki sanayi 

kanunundan istifade 
fabrika vardır. 
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Bundan başka bir çok küçük 
sanayi müesseseleri vardır. Bun· 
lar muhtelif şehir ve kasabalar
da mevcut mahalli ihtiyacları 

karşılamaktadırlar. Bunlar ara
sında buz, elektrik, un, fabrika 
ve değirmenleri, zeytinyağ tasir-
haneleri, peynircilik, şarapcılık, 
pekmezcilik, hardaliye, sirkeci
lik, toprak işleri , bakırcılık, te-
nekecilik, kundracılık, maran
goz, şeker, soba, sabunculuk, 
takımcılık, mulaflık, balıkcılık 

gibi küçük sanayi ve müessese 
ve el tezgihlarıdır. 

Edirnenin badem ezmesi, de
vai misk kokulu ve renkli sa-

Trakyada modern bir arı 
istasyonu 

ki gül fidanları burada kızanlık
lı ustalarla ve büyük bir özenç-
le yetiştiriliyor. Bu sene Eğit
menler kursu gülüstanından ilk 
mahsul alınmış ve elde edılen 
gül yağlarının nümunesi tahlil 
için ispartaya gönderilmiştir. 
Şeker pancarı ziraati Trakya

nın hat boyuna yakın kısımla
rında büyük sahalar kaplamak-
tadır. Çiftciye elinin dar olduğu 
mevsimlerde yetiştireceği panca
ra mukabil fabrikadan avans 
para alabileceği için bu ziraat 
Trakyada pek çabuk genişle

miştir, Fabrika çiftci için bir 
kredi müessesesi olmak itibarile 
ziraat hayatında büyük rol oy
namaktadır. 
Trakyanın en mühim gelir kay-

inanlı deposu inekhane 
binaları 

naklarından biri olan yurdun ko- ı Jar hep menfeze çevrilecel<tİf• 
runması, köylünün kalkınması Bu yol üzerinde yapılıt!.·~~a 
bakımından pek ziyade önemi olan Kavaklıdere büyük koP 
haiz bulunan hayvanları seııeden sü inşaatı bitmittir. bir 
seneye artmaktadır. Gdibolu-Eceabat yolunu? re 

'l ıŞ \ Geçen seneye nazaran atlarda kısmı şose haline getirı nı dar 
(4654 - % l 1,8) sığırlarda (39270· bu yıl şose Geliboluya ·kdel<İ 
% 11,9) mandalarda (4333- % uzatılacaktır. Bu yol üzerı:oıı•r' 
I0,5), eşeklerde (3539 _ % 7,1), ahşap köprüler bu yıl b«-
koyunlarda ( ı j 2 bin 504 _ % m~ye çevrilecektir. 140 
14,8), keçilerde (77662- % 19, 1) _Istanbul·.Londra yolu:U'.

1

11 bit· 
kadar bir fazlalık vardır. kılometrelık kısmı geçe ) tır• 

miş ve iki tarafı ağaçlaruıııŞ 95 
Lüleburgazdan itibaren kalııtı l<İ' 
kilometrelik kısmın 39 'bll' 
lometresi 1,400,000 Jiraya 

1 

Trakyanın 
İskan ve Sağlık 

Durumu 
Trakyada 4 sene içinde Ro· 

manya, Bulgaristan veYugoslav
yadan gelen göçmenlerin adedi 

Lüleburgaz devlet çiftliği 
kavak fidanlığı 

bu seneki geleceklerle beraber 
100 hini geçecektir. 

Göçmenler, daha sınırlarımı· 

za ilk ayak attıkları ırndan iti
baren kendilerine gereken bilu
mum yardımların vakit geçiril-
meden yapılmakta ve mürettep 
yerlerine gönderileceği güne ka
dar gerek kamplarda ve gerek 
misafirhanelerde her türlü iaşe 
ve istirahatları temin edilmek· 
tedir. 

Göçmenlerin yerleştirilmesi 
ve müstahsil durumlarının temi
ni için de ilk planda milli top-

le edilmiştir. lcO) 

Edirne-Kırklareli - Çerk~:ıııir 
yolu yer yer esaslı olarak b• 
edilmekte ve kalan bir ıcııç ç:.,. 
şap köprü de betonarmeye 

Tekirdağ Amerikan asrtıtJ 
örnek fidanlığı 

. ı-~ rılmektedir. Geçen yıl baŞ .. ii1' 
bitmek üzere olan Poyralı bıJ'YÇi· 
köprüsüne ilaveten bu yıl · j<İ . e ı 
mendere ve Ergene üzerıP 
büyük köprü yapılacaktır. 1111 

Pınarhisar-Lüleburgaz yoııııı di 
inşaatına bu yıl dahi devanı bJ. 
lecek ve gelecek sene şose 
line gdirilecektir. b0ııı 

Babaeski-Alpu Hu - Hayra çı· 
yolunda büyük bir faaliyetle 
lış>lmaktadır. tY 

Keıan-Malkara· Tekirdağ" ' 11· 
lunun büyük bir kısmı kot•' 

Köy Eğitmenlerinden bir gurup 
1 

raklardan istifade edilmekte ve 
olmayan yerlerde çiftlik istimlak 
edilerek müstakil köyler kurul
mak suretile yerleştirilmektedir· 
ler. 
Şimdiye kadar gelen göçmen

lerın ev ve toprak ihtiyaçları 
tamamile giderilmiştir. 

Trakyada Bayındırlık 
Başarıları 

Trakyanın bütün yolları umu
miyetle onarılmış ve lazım ge· 
len düzen verilmiştir. Bu yıl 
Kırklarelini Geliboluya bağla

yan Hasköy-1 'avza-Uzunköprü-

Lüleburgaz devlet üretme 
çiftliğinde bir orak makinesi 

çalışırken 

Gelibolu yoluna Önem verilmek
tedir. Şimdiye kadar el bÜrül-
memiş olan Havza·Uzunköprü 
aruına 38 metrelik bir köprü 
ve menfezler yapılmak üzeredir. 

Gelibolu-Koru dağ kısmının 
Korudağdan itibaren on iki ki
lometrelik parçası yeni yapıl
mıştır, ve diğer kısmı de iha-
le edilmiş inşaatına devam edil 
mektedir. Bu işle beraber şose 
üzerindeki süratı kesen kasıs-

·11t1" 
mış ve bir kısmında da 1 ,ııı~ 
yapılmıştır. Geri kalan P8~ıı f' 
17 kilometrtlik kısmı da 
şose haline getirilecektir· fıı'' 

Çok eyi bir halde nıu~ll ,ıı· 
edilen Çanakkale-Balıke~•.:ı1eıı 
lunun Çanpazarı mevk':ıı ~e' 
ayrılan Biga-Karabiga Y.0jl,ıııf• 
mamen iyi bir bale getır "" 
üzerindeki ahşap köprüle~. ~t 

'lf11'' men betonarmeye çevt1 d r· 
inşaata devam edilmekte 

1 ıı ,ı· 
Bu yol üzerinde daim• 

1 
pl,r 

tında kalan ve bazı feyeıa ,ıı" 
da tehlikeli bir vaziye1t P'~ Katrancı mevkiindeki yo 11 jiı 
sı»yükseltilmiştir. Bu yolıı 

k ·,.e ~' Biçer döyer ma 1 ,s•" ~ 
rinde Biga-Karabiga 11

' )13Ya 
Nafıa Vekaleti tarafın~-~edi'',.t 
bir köprü y•pılmak uze cı1' ~ , 

Çanakkale-Ezjne Ay"8 iyi 
Ezine-Bayramiç yolları ol ~ 
halde tutulmaktadır. a .. u" y ,lıf f' 
rinde kalan üç büyU ,.ııı' 
köprüde bu yıl betoııa 
çevrilecektir. fol

1 

Sarıcalı-Turuva yolll 
bitmek üzeredir. 

f ıl'l 
(Devamı 13 üncü s•Y ' 
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~ayseride İmar Hareketleri 
~ ve ________ _ 

Mahalli İcraat 

,.~on •nel., zufonda Kay .. -

~ıı~ Çok Önemi• ve canlı bayın 
d'r •k hareketleri görülmekte 
tı' 113aşta kudretli bir teşkılat
b~ ()an faal ve gayyur valisi 

illa~ A~li Bayman olduğu halde, 
~I allı hükümetin yorulmak 
~. ~'t faaliyeti uy esinde mer-
~~ı A 

ı~ı nadoluınuzun bu çok 
~t •şkan vilayetinde dddeıı tak
tG; Şayan pek çok eserler vü
~· ' getirilmiştir. 
10anıik bir idarenin 

Parlak bir bilançosu 
~~'nıleket, Parti ve Rejim he
dıtırıa l:.üyük bir kazanç ve 

tr bir çok vilayetlerimize nü· 

de 150 mevcutlu bir eğitmen 

kurqu açılmış olup bu Lurstakj 
tahsil ve tedris ikinci teşrin 

ayında hita:n bulacağı cihetle, 
bu mezunlardan 70 tanesi Kül
tür Bakanlığınca Kayseri Vila-

' yeti köylerine tahsis edilecek
tir. Bu suretle, bu yıl içinde a
çılan mekteplerden maada ila
veten daha 70 tane mektt>p a
çılmış olacaktır. 

Mül .akatta Mimar Sinan, Üs
kübi, Bürüngöz, Hacılar, Zen· 
cidere. Muncusun, Kısık, Erki
let. Hisarcık, Develikarahiı.ar 

köylerinde tam teşekküllü ilk 
mektep binaları yapılmış ve bu 
mektepler küşad edilmiştir. 

Fukara çocuklarına meccani 

Kayseri Atlı Spor Gurubu 

~Grı~i İıntisal teşkil edebilecek 
~G aşarıların, - hacmımızın 

t-~•aa~esizliğinden ötürü- an
~tkı bır bilançosunu verebil
~lld ' iktifa etmek mecburiyc
f(j e kaldığımızdan çok mütee-
~ ~. 

Ultur sahasında atllan 
Yeni hatve er 

~i;0-:Yııeride Vilayet merkezi
~-cı ' 11 Önemli ve gerekli ihti
b~a~tından birisi ilk mektep 
dtıı lltı olup, binasızlık yüzün• 
~dt·tlıekteplerin çoğunda çifte 

•sat Y•pılmakta idi. Bu ihti-

elbise ve ders levazımı temin 
edildiği gibi, Orta ve Lise tah· 
silini takip etmek üzere köyler
den gelen fukara çocuklar için 
de 50 yataklı bir Talebe Yurdu 

' açılmıştar. 

Bütün vilayet dahilinde oku· 
ma çağında olan çocukların sa
yısı 37.469 dur. Okumakta olan 
çocukların uy ısı ise 12, l 86 dır. 
Yalnız Vilayet merkezinde oku
ma ç~ğında 5578 çocuk olup bu 
mikdarın ancak 328ti tanesi o· 
kuyabilmektedir. Umum vilayet 
dahilinde ilk mektep öğretmeni 
adec!i 23 l dır. 

Kayseri müzesi yeniden tas· 

>, Kayseri Fukara Talebe Yurdu 
} Ct d .. 
5{ı Uşiinen vali Adli Bayman 

~tt t~cuğu iatiaba kafi mükem-
't111 

1
" ilk mektep inşasına 

Qlı ltıııtır. 
;ttitıd bina f ılasyon Caddesi ü
~'btilt e Yapılmakta olup hem 
~''t• alar ve demir yollar mü-
trıı}tında çalışan amelenin ve 

td 'il! • 
l:ıı . cıvar mıthalatta ikamet 

~) <lılet . 'h . k ıı~<ılt erın ı tıyacını arşı-

1ııh11t l~r. Bu yıl içinde bu 
~1tt t b_ıtrniş olacaktır. Kalori-
1l11tı '••satına ait projeler ha-

l 
~11 lllaktadır . 

I~ he• 
Ilı ltıelt "1 Vilayetinde 101 tane 
t~t tep ve 231 tanede ilk 
fl el> .. ,. 
-~a .~11:retmeni vardır. 

toren nahiyesi merkezin-
İ 

nif ve tanzim edilerek çok zen
gin bir hale ifra~ edilmiş eaki 

Selçuki eserlerine 
mahıua olmak üze
re Sehabiye Medre· 

sesi ayrıca Müze 
haline kalb edile
rek küşad edilmiş

tir. 

Bir kaç yıl önce 
yapılmış olan şehir 

sinemasının makine
si eyi olmadığı ci-

hetle ahiren son sis· 
tem sesli bir maki
na konduğu ıribi si -
nemanın dahili duvar-

• • • • ____________ :_. ........................... __ , 

Kayserinin enerjik Valisi ve C. H. P. liyönkurulu Başkam 
Adli Bayman 

larıda kübik bir tarzda kamilen 
kontrplakla kaplanmış, seyyar 
sandaliyeler yerine numarala kol 
tuklar koydurulmuş, sinema da
hilinde sigara içilmesi ve mey
ve yenmeıi aureti katiyede 
meneJilmittir. 

Muhtelif törenlerde verilen 
söylevler Parti ve Halkevinde
ki konferanslarla dünya haber 
lerinin yurtdaşlara duyurulması 
için şehrin muh-
telif mahalle· 
rine oparlör ve 
amplifikatör te
sisatı yapılmış
tır. 

Fukaralara 
mahsus olmak 
üzere ayda bir 
defa meccani 
sinema göste. 
rilmektedir. 

Bayındırlık 
isleri • 

yacatını temine kafi gelmediği 

cihetle Maliye Vekaletinden 
temin edilen 125000 liralık tah
sisatla yeniden bir hükumet ko
nı\ğı inşası kararlaşmıştır. Bu 
inşaatın proje ve keşifnameleri 

Nafıa Vekaletince hazırlanmakta 
olduğundan bu hazırlık biter 
bitmez inşaat derhal münakasa-
ya konulacaktır. 

Kayserinin İncesu kazasında 
müceddeden bir hükümet ko-

nağı yapılmış 

ve bu konağın 
etrafına bahçe
li evler yapıl

ması karargir 
olmuştur. 

Şimdiye ka· 
dar Kayseride 
yapılmamış o· 
lan Vali kona
ğının da inşaa• 
tı bir aya ka· 
dar bitecektir, 
bu inşaatın plan
larını Nafıa Ve
kaleti ha7.ırla
mıştır. 

Kayseri de 
Halk Evi bina
sı mevcud ol
madığından mü

Kayserinin 
Giireş Salonu 

en büyük bir 
noksanı da fenni ve aari bir mez· 
bahası olmaması idi. Pastırma 

ve sucuklar gayet fena şerait 
içinde gayri sıhhi imalathane· 
lerde yapılması keyfiyetini na 
zari dikkata alan vali Adli Bay
man bu noksanıda bertaraf et
mek üzere fenni imalathaneleri 
haiz olacak bir şekilde mezba· 
ha inşaatını temin etmiş, müna-

kemmel ve Halk Evinin bütün ça
lışma kollarını ve parti bürola
rını istiaba kafi, büyüklerimizi 
konaklamaya çok müsait bir 
daireyi muhteşem ve bin kişi · 

lik toplantı salonunu havi yüz 
kusur bin liraya bir Halk Evi 
inşası karargir olmuş, planları · 

nı değerli saylavlarımızdan Mü
heodiı Mitat Aydın hazırlamış 

bu hafta içeriıinde ihalesi ka
rargir olmuştur. 

Kayserinin Hükümet konağı 

çok harap olup hali hazır ihti-

kasada olan bu inşaatm yapıl
masıda bir gün meselesi haline 
gelmiştir. Bu intaatın ebniye 
kısmı yüz bin liraya yaptırıla· 

cağı, frigorifik ve aair tesisatı 

Kayserinin Umumi Manzarası 

nında yüz kusur bin liraya mal 
olacağı anlaşılmıştır. 

Kayseri şehrinin içme ıuyu 
çok bol olmasına ve leziz bu-
lunmuına rağmen gayri sıhhi 

ve gayri fenni olması itibarile 
şehrin su ihtiyacatının alelade 
toprak mecralardan kurtarıla

rak, demir borular içine alınmak 
suretile proje ve keşifnameleri 
yaptırılmış, bu tesisatın üç yüı. 
elli bir bin liraya mal olacağı 

anlaşılmıştır. Ancak bu kadar 
yüksek bir paranın yüz elli bin 
lira bütçesi olan bir belediye 
tarnfından temini kabil olamı · 

yacağı cihetle belediyeye İdare
reyi Hususiye ve Hükümet ta
rafından nakdi yardımlar ya
pılması için İlbay tarafından 
esaslı teşebbüsata girişilmiştir. 
Her tuttuğu işi başaran İlbayın 
bu işi de başaracağı, Kayserili· 
leri temiz bir suya sahih ede· 
ceği kuvvetle memuldur. 

Kayserinin fenni içme auyu 
tesisatı yapılıncaya kadar şehre 

sek değeri haiz sayfiyeleri 

Talas ile Hisarcıkta olup bu 
yıl içinde Talas yolunun inşası 

temin edilmiş olduğu gibi ge
lecek yılda Hisarcık yolunun 
inşasına başlanacaktır. 

Atatürk Bulvarının küşadı 

temin ve parke ferşiyatı ile a
ğaç garsiyatı ve elektrik ten
viratı yapılmış ve bulvarın im· 
tidadı olan İsmet inönü bulva· 
rınında parke ferşiyatına baş· 

laoılmıştır. 

Kayserinin Ürgüp kasabası
nın kenarında N afıaca otuz altı 
bin lira sarfı ile muazzam be
ton bir köprü yapılmıştır. 

Ekerek köyü önünde Pınar

buşı şösesi üzerinde büyük ah· 
şap bir köprö yaptırılmıştır. 

Kayıerinin Felahiye nahiyesi 
ile Vilayet merkezi arasında 

kain Kızılırmak nehri üzerine 
fabrikatör Nuh Naci tarafından 
teberrüan muazzam bir köprü 
yaptırıldığı gibi Gesi Nahiyesi 

Kayseri Halk Evinin yaya etüd köy gezilerinden bir intiba 
" Karahöyük Gezisi ,, 

on bir kilometre uzaklıkta bu- yolu üzerindede İstanbul otelci-
lunan mikyası mai bir olan Kı· ıi Ahmet tarafından kiğir bir 
ranardı kaynak suyu kamyon- köprü yaptırılmıştır. 
larla memhur damacanalar i· Kayıerinin İncesu ka:uıının 
çinde şehre getirilerek elli ku- kenarında inşası mukarrer bu-
ruş mukabilinde satılması te- lunan büyük köprünün inşaata 
min edilmiştir. Hal en ııhhatının müteahhidine ihale olunmuttur. 

Nafıa Vekaletinin büyük au-
df'ğerini bilen bütün aileler bu lama projelerinin iç<:risine Kay· 
suyu içmektedirler. seri Vilayeti de alanmış, bu i-

Kayseri civarındaki madeni ' şin tatbikatına P111arbaşı kaza-
evsafı haiz olan Hasan arp su· d b l sın an aş anmıştır. 

yunun menbainda fenni tesisat Kayseri şehrinin ana cadde-
yaptırılarak bu su halkın isti- leri kamilen parke taşlarla ferş 
fadesine vaz olunmuş ve ayrıca edilmektedir. 
banyo havuzları yaptırılmıştır. Kayıeri Belediye ,ehir bab· 

Yol inşaatı muayyen bir p1an çesi içinde bir şehir kulübü ve 
ve program tahtında yapılmak· lokantası inşa edilmiştir. 

Kayseri Cumhuriyet Parkından bir görünüş 

tadır. Bütün kuvvetler mııayyeo 
bir iıtikamette teksif edilerek 

ir yol b itm~dikçe 
diğer yola başlan

mamaktadır. Bu si· 
yas et sayesinde Kay
seri - Bünyan · Pınar
başı-Maraş yoJları, 

menfez ve wöprüle
ri ile birlikte tema
men yapılmış, şim-

di d~ önümüzdeki 
mevsimde Kayseri· 
Hime tdede-Kırşt!hir · 

Ankara yolunun in· 
şaahna başlanması 
kararlaşmışhr. 

Kayserinin en 
başta gelen yük-

Şehir içindeki kahristanlan 
yapılmakta olan defni emvatın 
önüne geçmek için Kayseri teh
rl dışında Belediyece aari bir 
kabristan inşasına başlanmıştır. 

Kayserinin Bünyan !<asabası· 

nın hali hazır haritası yaptırıl
makta olup bu iş Dahiliye Ve
kaletince mütehassasına ihale o-
1 unmuştur. 

Kayııerinin Develi kuabaaı
nın hali hazır barituı ile imar 
planı ve su te~isat projelerinin 
de yapılması için Belediyeler 
Bankasından istikraz akdedil
m 1 ştir. 

Kayseride müceddeden ze
hirli gazdan korunma odası in· 
şa edilmiştir. 

(Devamı 14 üncü sahifede) 
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İSTANBUL 
Dünya Cennetidir 

İ.tanbulun güzelliği temamen 
tabiidir. İstanbul halkı bu tabii 
güzelliklerin içinde yaşayan en 
talili insanlardır. 

iıtanbuluo bundan güzellik
lerini hariçten gelenler daha iyi 
takdir ederler. Marmaradan 
uzanacak meddi nazar, boğazın 
iki sahillerini görmedea İstao· 
bulu yuvarlak bir hudud içinde 
kalmış bir şehir zanneder; fa
kat Sarayburnuna yaklaşırken 

yefilJikli ve geniş binalarla çer · 
çevelenmİf ıırtların arasından 

parlayan boğaz ıularını bir gü· 
müş nehire teşbih etmemek 
mümkün değildir. İstanbul tari
hi bir şehirdir. İ.tanbul mimari 

kurtarıldı. Şehrin her tarafında 
bol sa menba ve toplantıları 

mevcut olduğu halde, şehir her 
vakıt suıuz kalmakta iken on 
beş yılın içinde bütün fıtanbul 
bol ve temiz sulara kavuştu; 
dereler temizlendi; tepeler ağaç· 
landı. Şehrin gıda ihtiyaçlarının 

alış verişi intizama girmişti. 

Haller, mezbahalar, pazarlar her 
sınıf halkın beslenmeteri için 
piyasaları doluyor, her semtte 
bol ekmek, bol su, bol :z:ahire 
bulunuyordu. Küçük sanatların 

inkişafına kıymet verilerek bir· 
Jikler, cemiyetler teşkil olundu. 
Ferdi gayretlerin cemiyet yar
dımlariyle takviyesine itina o· 
lundu. 

MUHİTTiN ÜSTÜNDAG 

İstanbul Valisi ve Belediye Reisi 

bakımdan zengin bir şehirdir. 
Camilerin ihtişam ve azimeti, 
minarelerin yaldızlı ale ·"lerile 
günet altındaki parlayışları her 
yab"ncının gözlerini kamaftırır . 
Bu güzel şehir, on beş yıl ön· 
ce, gittikçe artan .bir aaraılma
ya tutulmuı mebaai gibi yavaş 
yavaf çöküyordu; aokak yoktu; 
su yoktu, ıftk yoktu; halk bin 
bir mü,küller içinde bir çok 
yokluklarla mücadele içinde 
bulunuyordu. İstanbul bakım
ıızdı. Her tarafta bir öksüzlük 
havası esiyordu. Medeni bir şe
bire lazım olan ve her ihtiyaç 
kartıaında temin edilmesi İcab 
eden buıuaatın hiç biri temin 
edilemiyordu. On be, yıllık var
lıj"ın ilk yılından itibaren fıtan
bulun renıri değifmeğe, man
zaraaı ırenişlemete başlamıfh. 

Halka bol •fık tf!min edildi 
sokaklar .zulmetten kurtarıldı: 
İntizamlı yürüyebilmek imkan
larını temin ıçin caddeler açıl· 

dı. şoıeler, asfalt yollar inşa e
dildi. Nakliye vaııtaları aari
leıtirildi. Seyruıefer intizama 
ıokuldu . Yangınlarla birer ha
rabe haline gelen yanık mınta· 
kalarda modern binalar yüksel
di. Mahalle tulumbalarının ma· 
hPllelerin yanmasına sebebiyet 
verdiği anlaşılarak en mükem
mel itfaiye tertibatı kuruldu; 
koca şehir yangın ve harabeden 

İstanbul yavaş yavaş en te 
miz bir mamure kisvesine bü
rünmektedir. Bu mamuriyet 
dünya cenneti olan bu şehri 
bütün ecnebi memleketlere bir 
nazire olacak şekle ıokacaktır. 
Geniş imar planının tatbi~atı 
biter bitmez eski İstanbul yep 
yeni bir şehir olacaktır. Turis
tik bir şehir haline gelmesi ar
zu edilen bu dünya cennetinde 
yaşayanlar kendilerini bahtiyar 
aaymalıdırlar. Cumhuriyet ço· 
cuklarının on beş yıllık imar 
eaerlerini takdirle kıtrşılayacak
larına şüphe yoktur. Bu eserle
rin birbirini takip edeceğ'i pek 
tabiidir. fstanbulun tabii güzel· 
liklerini artıracak olan meydan
lar, parklar, koruluklar kurul
dukça her taraftan bol ve te
miz hava teneffüs edilecektir. 

Şehrin hududtları gittikçe ge
nitlemekte ve İstanbul büyü· 
mektedir. Bu büyük şehir, es
ki semtlerdeki binaların istim
laki ile güzelleştiriliyor. Emin
önünün açılması, Karaköyün 
tevsii, Gazi bulvarının infası, 

Uokapanı köprüsünün yapılarak 
en merkezi bir mıotakanııı ge
niş hamlelerle imarına çalışıl· 
ması,- olmazı olur- yapan 
Cumhuriyetimizin sembolik ic
raatının en güzel ve en mesut 
neticeleridir. 
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29 Birinciteşrin ~ 

Eşsiz Bir Su ve Turist Şehrimiz 

erce: VEŞiL BURSA :))]) 
Bursa tarihs.:!l eserlerile, so· 

ğuk ve ııcak sularile, dağ ve 
kar sporları ve tabiat güzellik
lerile eşsiz bir turist şehridir. 

Miladdan 250 sene evvel ku
rulmuş olan bu şehir Hüdaven
diıar Camii, Yıldırım Camii, 
Ulucami, Yeşil türbesi, Muradi-

Karacabey tavlasıfttay tavlası 

ye türbeleri Ye bilhasu Yeşil 

Camii gibi türk mimari tarzı ve 
tezyini sanatının dünyada eşi 
bulunmıyan abidelerle cidden 
iftihar edebilir. 

Bursa şifa yurdudur 
Çelikli kükürtlü sıcak suları 

çok sağlık vericidir. Uludağın 

bir dalga gibi kıvrılan yeşil 

etekleri altında yn tutan ka
plıcalar eğlence, dinle'lme ve 
tedavi yeridir. 

Bursa sularının şöhreti, çok 
eski devirlerdenberi bilinmek
tedir 

Şehre iki kilometre uzaklık

ta oianlar kükürtlü, dört kilo· 
metre uzaklıkta olanlar çeli
klidir. Şehirle (Çekirge) ara~1 

asfaltla de daimi otobus ser
visi ile bağlıdır. 

Olçülen muhtelif yirmi kay· 

Atatürk heykeli 

Teksiyeye göre (Misolimp): tir. 
Tarihte Misyalılar ve Bitinya
lılar bu dağı paylaşmak için 
yıllarca vurufmuşlardır. 

Kar sporları normal olarak 
ikinciteşrin içinde başlar; bol 
bir kar, yakıcı bir güneş ve 
aydınlık bir gök altında yedi 
ay devam eder. 

Yerli y1'bancı herkes ona "U
ludağ dunya cennl!tidir., adını 

vermiştir. r2000) metre yeksek
likte duş, banyo ve elektrikle 
aydmlatılmı~ bir otel ve bir 
kayakevi vardır. 

Bunlardan başka Bursa·Ulu · 
dağ şosesinin ı 25.5) kilometre· 
sinde Kiaazlıyayl a rnevkiinde 
yazın gazino ve kamping ola· 
rak kullanılan , kışın da kar 
sporları öğrenme yeri olan bir 
Dağevi vardır . Bu ev ~ I yatak
lıdır. 

Bundan başka zirvenin doğusun
da (8) kilometre uzaklıkta Ay
nalı, Buzlu ve Kara gölJer gö· 
rülmeğe değer tabiat ıüzellik· 
!eridir. 
Dağıo her tarafında yaz ve 

kış toplu ve tek, dünyanın her 
tarafından gelmiş, yerli ve ya
bancı spor kafilelerine ve al
pinistlere, kayakcılara sık sık 
rastlarsınız . 

Kış sporları müddetince her 
hangi bir tabiat hadisesi ile 
savaşmayı kolaylamak için. gi · 
d i ş yollarında, ölçülü aralıklar
la işaret direkleri, seyyar ~ele· 
fonla konuşmıya yarar telefon 
prizleri (Karabelen, Kirazlıyay· 

la, Otelgözü) noktalarında em
niyet evleri vardır. 
Bursa-Uludağ şosesinin (21.5) 

k ilometresinden sonra ayrılan 

bir yolla Gönderet köyü yakı-

Karacabey harası 

Pansiyon binası 

Yollar 
tıi· 

Bursa Mudanya arası 32 b•· 
lometrelik a1falt bir yoll• ~ıl" 
ğhdır. Yaz ve kış lıtanbul• ,a· 
danya arasında sür'utJı -1e 
zel vapurlar itler 

b•' 
Mudanya-Buna ar••1111 Jıİf 

{ılıyan asfalt toseden batk• "'" 
ide dar hatlı bir tren yolı.ı 811,. 
dır. Tren. Nilüfer çayı 91e bılr 
sa kanalı üzerinden •e osef 
bahçelerinden geçer. 

)ııl' 

Mudanya ile Tirilye ar•:~atıll 
yıyı takip eden ve t• 

1 ·ııİ 
·k)erı 

bütün renk ve güzeli• trt' 
bir arada tutan 12 kilol11t 05e 
lik bir şose vardir. Su_ ~eti 
ayni zamanrla Siği köY1111 

geçer. •t 
1· jlyt) 

Mudaoyadan Siti ve ır ıJbİ 
ayrıca motör ve ıand•~dilİ'' 
vasıtalarla denizden de gı 1e· ut• 

Mudanyada Mudanya ıP e" 
kenamesinin yapıldığı beY'ı 
müzesi varJır. n· 

ast 
Ay daima Marmaranıtı 1ıir 

biıt ne doğar, güneş dainıa batır· 

, renkle onun köynunda 

Bursa atıcılar tribünü 
Bursa - Mudanya asfalt yol inşaatından 

nağın 24 saatte (7.500.000) litre 
gibi bol bir su verişi ve bun· 
}arın hararetlerinin (30-dan-82) 
dereceye kadar yüksek olması 

ve ıu tedavilerinde mühim ve 
eaaılı bir yeri olan (Radon ve 
Thoron) un bu sularda bolluğu 
eski Piti : bu günkü Çekir· 
geyi ve Buraayı bir ııu şehri 

Ye bir ıatlik yeri haline getir
mİftir. Her türlü kaplıca teda
vileri şekillerinin tatbikine ko
laylıkla müaaittir. 

Bunlar muhtelif adlarla ova
ya bakan Çekirge tepelerinde 
muhtelif müesssse ve otellere 
ayrılmıştır. Bunlar içinde Çelik 
palas otel ve banyosu, modern 
konfor aanatının ve en yeni tek
niğe göre kurulmuş (Hydrothe
rapie) tedavisi tesisatı itibarile 
başa gelir. 
Yıne Çekirgede Havuzlu park 

içinde çelikli ve sıcak ıulu bir 
piıin {açık yüzme havuzu) var
dır. 

Bu havuz beynelmilel 1ııpor 
ölçüsü içindedir. Her türlü su 
ıporları ve yarışlarına uygundur . 

Bursa alpinism kuragıdır 
Uludağ tarihsel vesikalara 

dayanan altı Olimpten birisi· 
dir.Eıki Arkadyada Tsalya Olim 
pine ve inıanlığın fikri ve ede
bi yükıelişine mal olan Homer 

epopelerindeki (İtalyada ve Odiıe) 
terennümleri, Uludağ Olimpine 
bir benzeyiştir . 

Uludağın en eaki adı (Bitio
yacfa Tiııolimpi) cctrafyıcı Şarl 

İçinde ihtiyaçları karşılaya
bilen tesisat, telefon, mutfak 
ve akar su vardır. 

Bursa ile (2000) metredeki o
teller arası (3j kilometrelik) 
bir şose ile bağlıdır. Zirveye 
çıkışı kolaylamak için şoıe, bu ' 

noktadan (6.5) kilometre daha 
uzanır. 

Şose Bursa-Orhaneli yolunun 
14 üncü kilometresinden ayrılır. 
Derin ve genç çam ormanları 
içinden ve Bursa bampı üzerin-
den ıreçer. 

Yol, beynelmilel flamalarla 
işaretlidir. Şose sonundan (2550) 
rakamlı zineye en uzun ( 1.5) 
aaatte çıkılır. Burada dağın do
ğu ilerisine doğru (yaz. kış)j 
spor geçiş ve yürüyüşlerini ko
laylamak ıçın (25) kişiyi barın

dırabilen bir sığınak vardır. 

nındaki Uludağ maden suyu] 
menbaına gidilir. 

Bursada sanat 
ve meyvacılık 

Bursanın çeşit meyvelerine, 
mis kokulu şeftalilerine ve 
buğuları hiç bir uefeale ıilin

memiş güzel üzümlerine başka 
bir iklimde rastlanmaz. Kon· 
serve fabrikası kışın da bu 
meyveleri koku ve renklerile 
size \•erebilir. 

Kozanın çok bol yetiştiği bu 
ipek şehrinde ipekli kumaşla· 

rın en güzel. en aağlam ve 
standarize edilmit çeşitlerine 

rastlarsınız. Pek çok ipek fa· 
brikalarından başka (Türk me
rinos) yün ipliğı fabrikası da 
buradadır. 

Çelik Palas Oteli 

~-· a:~ Tiril yeden b (Eşkel, R0~1ıeri 
Kemeryent, Karaağaç JıO fo· 
üzerinden Karacabey·Bı.ı''~ ıf' 
suine çıkılır. Bu uoktııd• 01•" 
rı bir yolla larihıel bir yt~I4"' 
Abolyent köyüne "le I 
gidilir. ıf 

.. ıaııe . 
Abolyent köy ve fO ·"'" 

rıca Burudan ve Bur•• idllif' 
cabey şoıeıi üzerindeıı I eııf 

Bursa-Gemlik araaı (3'~ııff~, 
sa-Orhangazi arası (52), trel1~ 
Yalova araaı (78) kiloıllefl il; 
bir fOSe ile hatlıdır. y,lo 

1 
1 

kaplıcalar araaında ayr1
'
1 

.,,r 
kilometrelik bir asfalt Y

0 

dır. .11dt11 

.. er• J<J' 
Buraa-Yenişehir 11'b·r r 

İzniğe (77) kilometrelik ·~eO ıf 
vardır. lzniğe Orbanf•ı1

6,ıe d' 
rıca, _gölde işliyen osot 
gidilir. (11'1 

Bursa-Karacabey ar••1(31·~ ' 
Buraa-M·Kemalpaş• ara~9) e~;ı 
Buna · Orhaneli arası ( , .. el ,. ... o· 
sa-Yeni şehir (55). sur . er f 
arası (45) kilometrelik b

1
' 1 

ıe ile hatlıdır. "'1 i"ı' • • '?' r 
Bursa-lnegöl şoteı• r,ydt 

1
, 

kilometrede ye Karak b•tt• 1 
tanbul-Ankara tren 
birleşir. ıı• 0

'. 

İnegölden ayrı bir ~odt ~", 
- erıll ' manlar ve tepeler uı ı:ı• , 

k 1 c••1 ıll rulmuş Hoylat ap 1 .,b• 
Çitli maden ıuyu ııı• 
ıidilir. 
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Yunanistana ithal olunacakl gerek detateo ve gerek kısım 
taze bal k lar kısı~ 30 gün daha .• temdid o_ıu-

1 nabılır. Bu hale gore, temdıde 
Yunanistan maliye ve milli müsaade edilmek için, vaki tehi-

lVIemleket Haberleri 
' On.__m_ily_o_n_li-ra_h_k_t-üt-ü n 

satacağız 
~ A.ınerika birleşik devletleri ile 
, karada devam eden ticaret 
ı 11~nıası müzakereleri bu gün
b~de bitmek üzredir Mevsuk 
~h lllenbadan aldığımız eyi b ir 
dıı er göre Amerikalılar yur· 
• ltıuzun 1936, 1937 ve 1938 

0ttıeleri mnhsüllerinden ceman 
dil !ttilyon Türk lirası kıymetin
lıe Yaprak tütünlerimizden sa
ıcll alacaklardırlar. Ayrıca bu 
ııı~enin mahsullerinden dahi iki 
l~ Yon türk lirası kıymetinde 
c ~k nıallarından mübayaa ede
,e lerdir. Amerika ile yapılacak 
latılııtnıanın istinat edeceği şarl
~ın esası serbest döviz ile ti-
~ et olacağı haber alınmıştır. 
~eıika ile anlaşmanın bilmek 
1 re bulunduğu haberi piyasa
h11tıı2da çok müsait tesirler 
lısııle ı· . . 

~. ge ırmıştır. 

Un çileleri kontrol edilecek 
~ ~ıuhtelif perakende mnğaza 
ı~'~a satılmakta olan yün çile
ot'niıı niznmen her çilesinin tam 
cı:.r~k yüzer gram olması icap 
85

12'1 halde, bu çilele rin 75, 80, 
s

111 
\re 90 gramlık çileler halinde 

ı. 1lınakta ve her çileden 5-25 
"tanı ~ . ayrılmakta ve aynı fiatla 
~tılnıekte olması ticaret ve 
c ~ayi odasınııı nazarı dikkatini 
ıt P etmiştir. Oda bu mesele 
lııt Yakından alakadar olmaya 
ti'ı~Unı görmüştür. Odaca bu çile 
ltt~!erinin kontrol edilmesi için 
b-

1
1rler alınacaktır.Alınacak tet-

ir e . a. tın mahryeti hakkında bir 
~ l>or hazırlanacağı haber alın-

1ftır. 

Arpa a ıcıları arttı 
~/\rpa canlılığı devam ediyor 
ı~~~Sada alıcıl ıır artmıştır. Dün 
k'1ıni2e getirilen 160 bin kilo· 

p
1 

Partiler. hemen sntılmıştır . 
•ti dır •r 3 38 - 4 kuruş arasında-

lı_ı ihracat için mal toplanıyor . 
trı Yl ve Almanya için talep 

ll:ııştır. 

~on haftamn ihracatı 
11111;ı1 hafta içinde lstanbul !ima· 
~Urkan yüklenere k ı hrııc olunan 
d, ınalları arasında: Fındıklar· 
A.ıtı Avuatralyaya 10140 liralık , 
h llıanyaya 9672 lıralık, Fransa
tıt ~950 liralık iç fındık gönde
r,~Şlir . Yunaniatana 11800 li
h taze ve tuzlu balık, Alman
~~ .1520 lirs lık tilki poste, 
~ lıralık koyun deriai, 8868 

tu k 
b~ ayşı ve vişne , 770 liralık 
ı.rSak . Macaristana 3116 liralık 

1 k• 
)'fl ıtre . Fransaya 5800 liralık 
) :ak tütün, 25036 liralık kuş
h 1

' 2695 lirarık kitre . Polon· 
ııı~Y~ 1100 lir.ılık tütün ve diğer 
t~ı~ elcetlerc 65000 liralık muh-

Bugdaylarımızm ihracı 
Art~rıhyor 

Toprak mahsülleri ofisi teş· 
kilatını itmam etmiş olduğundan 
Anadolunun muhtelif mıntaka

larından geniş ölçüde buğday 
satın almaya başlamıştır. 

Alınan buğdaylar ofisin emrine 
verilmiş silolara depo edilmek
tedir. Bu sene buğday mah:;üllu 
bereketli olduğundan bütün si
lolar dolacak ve çiftcinin elinde 
satılmamış buğday kalmayacak
tır. Toprak mahsülleri ofisi u
mum müdürlüğü , teşkilatın a
zami bir faaliyet göstermesini 
ve her mıntakada köylüye fazla 
kolaylık yapılmasını tebliğ et
miştir. Ofisin depo edilecek 
buğdayları buğday piyasasının 

daima muvazeneli bir şekilde 

kalmamasını temin edeceği gibi 
ihrac edilecek bütün partileri de 

silolarda toplanacak buğdaylar

dan yağılacak tır. 

Yeni bir kooperatif 
Şehrimizde bulunan sucular 

ve kahve ve gazinocular esnaf 
birlikleri aralarında bir toplan
tı yaparak kendi ihtiyaçları o· 
lan iyi ıu ile gazozların yine 
kendileri tarafından kurulacak 
bir kooperatif ile temin edil
mesine karar vermişlerdir. Bu 
hususta tetkikat yapılmasına 

başlanmıştır. Lokantacılar es
naf cemiyeti dahi bu koopera
tife dahil olursa bu gibi mües· 
seselerde ıyı su ve gazoz bul· 
mak için zahmet çekilmeyecek
tir. 

Yeni ziraat istasyonları 
Ziraat Vekaleti yurdumu zun 

on mıntıkasında on tane ziraat 
istasyonu kurulması ıçın bir 
proje hazırlamıştır. Bu istasyon· 
larda her türlü ziraat maki ne· 
leriie traktörler bulundurula
caktır. Her istasyon birer zira .. 
at mektebi gibi bu mıııtakalar· 
da ziraat tedrisatını tamamen 
ameli olarak gösterecektir. Ve
kaletin bu projesi Büyük Zira
at Kongresine arzedilerek kong· 
renin tasdikine iktiran ettir ite
cektir. 

Trakyadan bir milyonluk 
yumurta satlldı 

Bu sene bütün Trakyada yu
murta hasılatı bereketli olmuş· 
tur. Verilen malumata göre 10 
aylık yumurta satış ve ihracat•· 
nın yekunu bir milyon lirayı bul
muştur . Trakyada tavukçulugün 
ileri götürülmesine çok gayret 
edilmekte olmuı gelecek .seneler
de hu mıntıkadan daha faz!~ yu· 
murta hasılatı al ınmaaına yer ve· 
recektir . l?ıaddeler gönderilmiştir . 

""--~~-----------------------~---

Jarici Etonomi~ Ha~erler 
'tahta istimali tamimi 

konferansı 
'ıv 

li Beynelmilel Tahta İstima-
"e T ~ arnimi Konferansı" bu 
tıe 

1 1 
eylülun 15-17 sinde Brük

t d 
~i lll e toplanmıştır. Ruznamede-

lltat • .. tt f . 
'lı mesaı raporu mu e errı 

ı.. t\r-<ul•rdan "'ltılt başkn 1) tahtanın 

h~ a"enıet kuvvetleri, 2) müte-
"tt'k 

G) kı Vasıtalarda tahta istimali 
~L. ltıntı ve tnlaşlardan istifade 

ttıJte • 
~~t . tı gibi teknik meseleler 

tınd 
tı .. e beynelmilel çalışmala-

l:o2:d • 
~~) en geçıreıı konferans 
ıt tcek • 
"<q toplantmın lsviçrenin 
. "tline . • 
tıhi ıcabetle eylul 1939 ta-

~ ~de ZGrih şehrinde olması-
1\ra, vererek dağılmıştır. 

Almanya'ya ithal 
gümrük resmi 

16 eylül 1938 tarihli Alman karar 
r e s m i gazetesinde intişar 

eden 13 Eylfıl 938 tarihlii 
mucibince gıda ve ziraat nezare
ti tarafından teşkil edilecek bir 
Ofis vasıtasile idhal edilen buğ
day, arpa, çavdar ve yulaflarm 
gümrük re:;imleri Üzerinde yüz 
kiloda 1, 1 O huron tenzilat yapı
lacaktır. 

Çeklere aid 
. 

resmı pul 
Çek pul resmı hakkındaki 19 

mart 1931 tarihli Cenevre mu· 
kavelesine Avustralya hükumeti 
de iltihak etmiştir. Norfolk ada
sı ile Papoua ve manda altında 
bulunan Nouwelle Cuinee ve 
Nauru dahi bu meyanda muka
veleye itihak etmiş bulunmak
tadırlar. 

iktisad nezaretleri tarafından, l rin idhalatcının ihmal ve tesey-
canlı hayvanlarla taze balıklar yübü neticesi husule gelmediği-
idhalatına ~mütedair neşrolunan ne gümrük amirinin kesbi kanaat 
kararname sureti aşagıya alın- etmesi lazımdır. 

mıştır : 4-Yukarıda yazılı müddetler 
1- Hangi memleket memşe 'li zarfında şahadetname ibraz edil-

olursa olsun, hangi gümrükten miyecek olursa tevdi edilen temi-
idhal edilirse edilsin, Yunanis- nat akçası hükumete intikal eder 
tan'a ğetirilen alelumum canlı ve idhalatcı hakkında dahı "mil-
hayvanlarla taze ~balıkların, be- li paranın korunmasına dair ka-
delleri, kambiyo \.takyidatı se- nuo" lar ahkamına riayet etme-
belile elyevm mer'i ahkam daire diginden dolayı kanuni takibat 
ninde tesviye edilmiş olduğunu yapılır. 
mübeyyin Yunanistan bankasın- Yukarıda yazılı müddetlerin 
pan bir şahadetname getirerek hitamını müteakib teminat akçe-
gümrükten çıkarılmalarına mü- sinin hükumete intikal etme">i 
saade edilmiştir. ve idhalatcı hakkında kanuni ta-

2 - Bu canlı hayvanlarla taze kibat yapılmaması ancak, taleb 
balıklar bedellerinin tediyesini edilen şehadetnamenin ikinci 
temin maksadile, bunlara aid otuz gür.ün inkızasındao itibaren 
tasdikli veya tasdiksiz fatura- ilk on gün zarfında verileceğine 
!arda yazılı v~ böyle faturalar dair Yunanistan bankası tarafıo-
bulunmadığı ~takdirde idhalatcı- dan vukubulacak iş'ar üzerine 
lar tarafından bildirilip (telgraf, kabildir. Binaenaleyh, teminat 
mektup vesaire gibi \ ibraz edi- akçesi ilk on gün zarfında sahi-
iecek vesaikle teyid olunun kıy- biue iade olunabilir. 
mete göre: CanhJ hayvanlar be- 5- Tediye müddetleri, malı 
delinin 010 30 una ve taze balı- gönderen ecnebi ihracatı tarafın-
klar bedelinin oıo 100 üne §mü- dan verilen müsaade üzerine 
savi nakid veya bir banka temi- Yunanistan bankası tarafından 
nat mektubu tevdi [edilmek la- tayin ve tcbit edildiği takdirde 
zımdır. işbu kararname ahkamı kabili 

3 Birinci maddede mezkur, tatbik olmayıp Yunanistan ban· 
Yunanistan bankasının şehadt:t- kasının bu baptaki mukarreratı 
namesini ibraz için 30 günlük tatbik edilir ve işbu kararname, 
bir mühlet verilmiş olup bu da son kararlara muhalif bütün l'!h-

kamı ilga eder • 

İstanbul Merkez Hah 
Yaş Sebze ve Meyve Fiatları 

========= 28.I0.938 

C insı 

Bamya 

Sakızlrnlıag ı 

Do lmalık lıiıhcr 

S ivri lıuht'r 
Kır domah•si 

Sırık domatesi 
Çalı fo ::.u l) t ' ı 

Yeşil fasulya 
Ayşekadın 

Barbunya kırmızı 

Lahana 
Ispanak 

Kök kereviz 
Pırasa 

A~ ıntıkahaı; ı 

Hıyar 

Pa tlıea ıı lıa~ 

orta 
uink 

Bostan patlıcanı 

En aşaı,: ı En yOksPk 
Kr ~ . Kr. S. 

Kllıı :!O -

8 -
7 -

kilo 
.. 

aılcd 

" 

.... 
1 

4 
7 

12 -

ı \) 
!1-
fı 

fı 

.... . -
:\ -

tl) -

1U -
.... . -

111 -
ı:ı 

12 
10 -
G 
7 

8 -.. . -
4 -
:.! 5il 
1 fı\J 

- 5 -

Y c ~ıl salata 

Yeşil soğan 

May danoz 
Pancar 

100Aılct !"'>fı 70 -

1 50 
demet fiO - 75 

4 - !) -

HaYUÇ .. 2- - :ı -
Nane 
Kırmız ı turp f,\) - ör. 
Bayır ıurpu 1 - 1 5U 

Çavu~ ıl :ı:ilm U kilo 

Cinsi 
En . ışagı Eıı yüksek 

Kr. S . Kr. S. 

Çekirdeksiz il ziim kilo 
lü-:ı:akı ıl zün ııi 

Yapıncak 

M ü~k i l c 
llalbal ü zfı ınu 

Sıyah uzum 
Amasya elması 

İnC'bolu elması • 
l ngili:ı: elmas (taraklı) 

Bnlkabagı ,. 
Malatya a rmudu 
:;;crtali 
A) va 
Taze incı r 

K esin ne 
N,ır 

Cevız 

il ırıııaıı 
:.\lıı:ı: 

KC'::.tanc kaha l'. ı 

• 

(i 

ti -
.... . -
~ -

ıu -
G-

ti -

J 
r, -

14 -

\.O -

Yc•rli limon 100 adcd 200 -
Ecııchi limon ı OU adı•d 100 -
Karpuz Alaca ha~ • 10 

orta • 
ufak • 

l\avun Kırkağac hn ş • 
orta • 
ufak t 

• H asanht'y hıı ..• 
ortn • 
ııiak • 

.., 
1 -

5 -
1.1 -

4 
1!i -
12 -
G 

~ I -

ı ~ -
lfJ -

2.> -
9 -

12 

~ -
2\J -

~il -

400 
2rJU-
1:.! -

9-
li -

ırı -
10 -. 
!J -

l ' -
13-
7 -

is TAN BUL 

Ticaret ve Zahire Borsası 

CiNSi 

Fiatlar 
Aşağı 

Kr. Pa. 

Buğday yumuşak 5 15 
,, ıert 5 

" kızılca 
Arpa Anadol 
Bakla 

Çavdar 
Arpa yeınlik 
Yulaf çuvallı 

Keten tohumu 

iç fındık 

5 10 

9 35 

72 20 

Ceviz kabuklu 

Kuşyemi çuvallı 5 21 
Kuşyemi dökme 

Fındık 

Tiftik mal 
Tiftik Og-lak 
Susam 

Yapak Trakya 61 10 

" 
Trakya 

Gilz Yünü 75 -

28.I0.938 

Yukarı 

Kr. Pa. 

5 29 

10 

5 23 

65 6 

Buğday 
Arpa 
Fasulye 
Un 
Tiftik 
iç fındık 
Z. yağı 
Yapak 
Çavdar 

Gelen Ton 
92;) 
235 
41 
68 

44 

Keten tohumu 

K. ceviz 
Susam 
Nohut 
iç fındık 
Afyon 

Giden Ton 

83 
ı 91 
154 
23 25 
5 50 

Dış Fiattar 
Buğday 

" 
" Arpa 

Mısır 
Keten T. 
Fındık G.: 

,, L.: 

LiYCrpul 3 18 
Şikago 3 06 
Vinipek 2 85 
Anvers 2 8l 
Londra 3 23 

• 6 37 
Hamburg 

80 

Sayfa 7 

Kanunlar. Kararnameler. Ticaret muahedeleri 
Estonya ticaret anlnşmaatnda yapılacak tadılat hakkında 17460-

2347 No. lı Tamim. 
8 4 1938 tarihli ve 17460 2153 sayılı genel yazıya edktir: 

1896 sayılı ve 8 7/ 1937 tarihli genel yazı ile tebli~ edilen 6 ha:z.i
ran 1937 tarihli Türkiye-Estonya Ticaret anlaşmasında aşa~ıdaki şe

kilde tadilat yapılması Ankarada imzalanan 29/8 1938 tarihli proto
kolla kabul edilmiştir 

1 - Bahsı geçen genci yazıya ba~lı kontenjan listesi yerine bu 
genel yazıya bağlı kontenjan listesi kaim olacaktır. 

2 - Tütünden maada Türkiye menşeli mahsulat, ba~lı listedeki 
tarife numaralarına giren Estonya menşeli eşya ile mevcud kontenjan
ların hududu dahi inde hususi takas mevzuu teşkil edebilecektir. 

3 - işbu protokolun mer'i bulunduğu esnada başlamış olup mer · 
iyetten kalktığı tarıhte nelicelenm ı miş bulunan hususi tılcas muame· 
lelerinin bu protokol ahkamına tevfikan ve inkızası tarihinden itibaı en 
6 ay z .rfında tasfiye edilmesi lazımdır. 

i 

!I 

4 - Estonya menşeli pamuk iplikleri ba~lı listedeki kontenjanlar 
haricinde ancak hususi takas yolile ve Türkiye menşeli pamuk ihra
cı mnlcabili r de i dhal edilebilecektir. 

5 - işbu protokol 1 teşrinievvel 1938 tarihinde mcr'iyete gire· 
cek ve 6 haziran 1937 tarihli Ticaret ve Kliring Anlaşmasının mü
temmim bir cüzünü teşkil edecek; aynı müddet için muteber ola 
cak ve mezkur anlaşmanın tabi oldug-u fesih şartları dıiresinde feshe· 
dilebilecekti.r 

6 - Birinci maddede bahsı geçen kontenjanların 1626 sayıh ge
nel yazı mucibince yüzde 50 si istanbul ve yüzde 20 si de fzmir 
Gümrük Başmüdürlükler emrine verilmittir. Diğer gümrükler usulü Ü· 

zere merkezden tahsisat isteyeceklerdir. Bu protokolun Vekiller He· 
yeti kararına iktiran etmesi keyfiyeti ayrıca bildirılecelctir . 

işin bu bildiriş d:ıircsinde görülmesi gerektir. 

Türk tarife 

No. 
66 A 
72 c 

106 B C 
281 

285 ve 286 

~23 c (*) 

324 A C 
328 AB 

ex 328 B 
ex 331 
341 
366 367 ve 370 
377 378 ve 379 
418 A 

451 

469 {*) 

497 
569 H 

618 

619 

LiSTE 
Ssnelik k...ntenian 

Emtianın tavsifi 
Hayvani zamk 
İşlenmemiş deri 
S.ıf yünlü mensucat 
Galilıt ve benzerleri 
Kereste (lktısad Vekaletinin mü
saadesine ba~lıdır. ) 
Kont-plak. p:ırke, plakajı için 
tahta }'aprak ve tahta bağlar. 
Sellüloz (ıktısıd Vekaletinin mü-

Ton 
10 
50 
5 

25 

Tahdit edilmemiştir. 

100 

saadesine bağlıdır.) Tahdit edilmemiştir. 
Ambalaj kağıdı 60 
Adi ve ince matbaa kağıdı (lktı· 
sad Vekaletinin iznine bağlıdır. ) Tahdit 
Kesamemiş yazı kağıdı 

Filtre kiğıdı 
Karton 
Pamuk ipliği 
Pamuklu mensucat 
Yelken bezi, beyaz olmıyan çadır 
bezi (diğer madtielerle mahlut 
veya gayri mahlOt) 
Çadır imaline. emtia örtmeğe yarar 
muşamba trnamul olanlar dahil 
Çımento tiktısad Vekaletinin iz-

edilmemiştir. 

100 
5 

40 
55 
75 

2 

30 

nine bağlıdır) Tahdit edilmemi,tirir. 
Adi pencere camı 300 
Aleminyumdan veya halitaların
dan mamul eşyalar 
Telefon aletleri (elli) telefon 
santralları ve teferruatı. 
Radyo aletleri 
Buz makineleri ve frigorifikler 
(İktısad Vekaletinin iznine bağ-

10 

25 
2 

lıdır) Tahdit edilmemiştir. 
695 D e 000 
782 Kazein (Caseinc) 5 

(*) Bu müsaadeler G. J. R. kararnamesi ahkamına tevfikan bu 
pozisyona dahil emtianın idhali serbest bulunduğu müddetçe taleb 
edilmiyecek,ir . 

N. B. Türkiye Gümrük tarifesinin 328 A ve B pozisyonlarına da
hil adi matbaa ve ince ka~ıtlar için sipariş ve:ilmcdeu evvel lktisad 
Vekaletinin müsaadesi alınacaktır . 

(21 10 938 tarih ve 4043 No. lı Resmi Gazete) 
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İstanbul Hayvan Borsası 
Diri Satışlar Cetvel i • - 28.10 938 

Ç e ş i t 

Beyaz Karaman 
Kn:ıl Kara mao 
Dağlıç 
Kıvırcık 
Karayaka 

Kuzu 
Süt Kuzusu 

Tiftik 
Keçi 
Oğlak 

Şark Öküzü 
Öküz 

Sayısı 

1173 
1004 
240 
219 
387 

287 

186 

Ağırlığı 

50051 
48367 
9504 
6987 

11865 

7156 

5525 

En atağı ı En yükarı 
Kı. S. K~ . S . 

15 - 1 20 -
15 25 18 -
19 - 19 -
16 50 22 -
16 21 -

............ 
18 50 24 50 

IO- 12 -

! 

1 
İnek 
Dana 

35 
58 
63 
ıo 

12125 
20259 
15230 
1572 

14 -
9 -
9 50 

10 -

14 -
il -
13 -
11 -

Boğa 

Manda 
Malak 

!8 
1 
-

6706 
209 

8 -
il 50 

11 50 
ti 50 



Bu gün iian olunan Münakasaıar ve Müzayedeler Liset:si 
,,_.-------------~~-------:":'~--~-=-~--:----.._,----~~---~~---~ _____ _,,, __ C_i_n_s_i --------- Sekli Muhm. bed. Temina t Mürn<' nat yeri Glin Saa t 

: r ı ·- Bilumum Muteahhit ve Tüccarları;~ 
Dikkat Nazarma 

a Münakasaıar 
inşaat, Tamirat, Nafıa işleri, Malzeme Harita 

Cumhuriyet mahallesindı: yap . toprak teıviyesi işi 
Ali Çetinkaya cad. yap . tamirat 

aç . elcs. 

9 Eylül cad. yap. lafım inş. 
Karantina sok. yap. lag-ım ve döşeme 
Dükkan tamiri 
Çukur doldurulması 
istinat duvarı inş. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

793 -
476 -
630 -

1815 99 
827 26 

1000 -
1150 -

31 ·10·38 de yap . ilan edilen vilayet hükumet 
konağ'ı bin&1ının tamiri sarfınazar edildi 

Giresun vil yap. Atatürk abidesi müsabakası 
Naz:illıde yap . hükumet konag-ı inş . (temd) kapalı z. 49329 51 

i l~çlar, Klinik ve İspençiyari alat, Hastane Lev. 

Kimyahane alat ve ede atı: 1~0 kalem açık eks . 994 60 

Elektrik -Havagazı - Kalorifer (tesisat ve malzme!!L_ 

Muhtelif renklerde Filip<ı marka ampul 10 wat· 
lık: 500 ad. 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v·!: 

Yatak ıiltesi: 5 ad.· ya1tık: S ad.· battaniye: 
5 ad .- demir komodin: S ad. 

Kereste -Tahta v.s. 

paz. 168 -

açık eks. 155 -

Çıralı çam kerestesi: 108,418,400 m3 aç . ekı. beh m3 43 
,, " " 90,291,600 m3 

Mahrukat, Benzin, Makine yağları v.s 
Kok kömürü: 16S t. 
Meşe kömürü: 1800 k. 
Sömikok: 14 t. (temd) 

" • .. 43 

paz. 3547 50 

" 
Odu• ve gaz 
Türk antraaiti: 33 t . 
Odun: 800 t. 

aç. eks. 94 

" 891 
kapalı z. 16000 -

MDteferrik 

Kelepçe ve kilit: 1000-1500 ad . - -
Çuval tamiri ipliği: 1000 k - çuvaldız iplıği: açık eks. 

1000 k. 

beh. 2 65 

Bandırma parke taşı: 30000 ad . 

Erzak Zahire, Et, Sebze v.s. 

Bulgur: 35,2 t. (temd) 
Kuru faeulye 40,2 t. (temd) 
Kuru ııoğan: 12480 k. (temd) 
Mercimek: 8, 1 t. (temd) 
Nohut: 33 4 t. 
Sadeyağ: 17 ,5 t. 
Ekmek: 7290 k . 

,, 

Yumurta. mercimek, nohut, zeytin, sadeyağ-, 
makarna v .s. 

S:>ğan: 17 ,8 t. 
Arpa: 840 t.-kuru ot: 660 t. (temd) 
Kuru ot: 210 t. 
Sı~u eti: 15 t. 

b Müzayedeler 

Odun: 1000 k. 
Çam ağacı: 294 m3 
Şişhane karakolunun bin11<ıı ankaıı (temd) 

• 

paz. 
,, 
" 
" 
" kapah z. 

aç. eks. 
,, 

" paz. 
kapalı z. 

aç. ekı. 

açık art. 

" paz. 

a) MÜNAKASALA 

3937 50 

2717 44 
4848 12 

451 77 
468 99 

1813 62 
17237 50 

437 40 

890 

5775 -
4050 -

667 37 

İnşaat - Tamirat - Nafıa işler i ve r.\alzeınesi-Harita 
~--~·~~-----~~~~-------

İ.tanbul P. T. T. V. Müdürlüğünden: 
Tophane P. T. T. binası tamiri açık eksiltmeye konmuştur. 
Keşif bedeli 2476 lira 27 kuruş, muvakkat teminat 186 lira

dır. 

Eksiltme 11.11.939 cuma günü saat 14 te Büyükpostane birin
ci katta P. T. T. Alım Satım Komisyonunda yapılacaktır. 

isteklilerin keşif evrakını görmek üzere çalışma günlerinde 
Müdürlük idari Kalem Levaz\m kısınma eksiltme gününden 8 
gün evvel Nafıa Müdürlügüne ınüracaatle bu iş için alacakları 

ehliyet ve 938 Ticaret Odası vesikaları ve teminat makbuzlarile 
Komisyona müracatlt>ri. 

İlaçlar, l(linik ve İspençiyari alat: 
İzmir Belediyeıindt n: 

Başkatiplikteki şartnamesi veçhile ve şartnameıine merbut 
listelerde muhammen bedelleri ve müfredatı yazılı belediye kim
yahanesi için 120 kalem alat ve edevat açık eksiltme ile satın 
alınacak ır . Heyeti umumiyesinin muhammen bedeli 994 lira 60 
kuruştur. İhalesi de 8.11 .938 salı günü saat 16 dadır. İştirak ede
cekler 75 liralık teminat makbuzu ile encümen~ gelmeleri . 

!!!:=!Z'"' '-H - r==___;_r.s , .._:ıayıoc C!..___mnaWi - = .._ "3ZS•••-F "'" 1 

Elektrik, Havagazı, (Kalorifer Tesisat ve Malzem -- -~ ....... -...-. 
İılabul Gümrükleri Başmüdürlüğünden : 

Aşağıdaki işler 31.10.938 pazarteııi günü uat 10 da pazarlıkla 
ihale eci ileceğinden isteklilerin Başmüdürlükteki komisyona mü
racaatlara ilan olunur. 

istanbul Levazım Tndkik memurluğu için baş kalemlik tamir 
işi yaptırılması. Muhammen bedeli 76 lira. 

İstanbul gümrükleri ihtiyacı için 500 adet 10 watlık muhtelif 
renklerde f ilips marka ampul alınması. Muhammen bedeli ISS lira. 

60 -
35 7S 
47 25 

136 25 
62 -
75 -
86 25 

3700 

7S -

11 63 

349 6S 
291 19 

523 12 

7 os 
64 83 

1200 -

298 13 
135 -

295 50 

203 80 
363 60 

33 88 
35 17 

136 02 
1292 82 

32 81 

66 75 

433 15 
303 75 

88 20 

lzmir Belediyesi 

" " 
" " 
" .. 

lı.mir Vakıflar Müd. 
,, Belediyeai 

" " İst. Defterdarlığı 

Giresun Belediyesi 
Aydın Nafıa Müd. 

İzmir Belediyesi 

lst. Gümrükleri Başmüd. 

Samsun Şarbaylıg-ı 

İzmir Çamatlı Tuzlası Müd. 

" . 
Tophane Lvz . SAK 

Mersin C. Müddeiumum. 
hmir İthalat Gümr. Müd. 
Cide Kültür lşyarlı~ı 
s~msun Kültür Oir. 
Sıvaı Tüm. SAK 

lst. Jandarma SAK 
D. D. Y. lzmir 

İzmir Belediyesi 

Gaziantep Ask. SAK 

" ,, 
" " 
" " 
" " 

Sıvas Tüm. SAK 
Cid& Kültür lşyarlığı 

. " 

S.ımsun Ask. SAK 
Karaköse ,, ,, 
Lüleburgaz Tüm.,, 

" " " 

Samıun Orman Başmühendıs 

.. 
lst. Defterdı.rlığı 

8-11-38 16 
11-11-38 16 
11-11-38 16 

4·11-38 16 -
3-11-38 10 

lS-11-38 16 
15-11-38 16 -

27-9-38 itib. 1 ay 
14 11-38 15 -

8 · 11·38 16 -

31· 10-38 10 

7-1 1-38 14 

1-11-38 ıs 

7-11-38 14 

2-11-38 13 45 

6-11-38 14 
1-11-38 15 
5-11-38 14 
7-11-38 1 S 
14-ıl-38 ıs 

12-11-38 11 
J 1-11-38 16 

4-11-38 16 -

10- \l-38 10 
10-11-38 10 
10·11-38 
10-11-38 
10-11·38 

10 -

7-11-38 
3-11-38 
4-11-38 

10 -
10 -

15 ·-
14 
14 -

l ay zarfında 

1 " " 
4-11-3-> 
4-11·38 

10 -
15 30 

3-11-38 14 
3-11-38 14 
3-11-38 14 

-
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v .s. 

Samıun Şarbaylığından: 

Doğum ve çocuk bakım evi için beş adet büyük yatak şiltesi 
beş adet büyük yastık, beş adet battaniye ve beş adet demir ko
midin mdbayaaıı açık ekıiltmeye konulmuştur. 

İhale 7. 1 l .938 Pazartesi günü saat 14 de Belediye daimi En 
cümen huzurunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 155 liradır. 
Muvakkat teminab 11 lira 63 kuruştur. 
İhaleli 2490 1ayılı kanun hükümlerine göre yapılacaktır. 
Taliplerin bu işe ait gerekli evrakı Belediye baş tebabetine 

müracaatla görebilirler. 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Teknik Okulu Müdürlüııüoden: 
Tah. bed. İlk teminat 

Ci nıi Mikdarı Lira Lira 
Karyola 100 aded 1000 75 

21.10.938 de açık eksiltmeye konan yukarıda yazılı katyolala
ra verilen fiat haddi itidalde görülmediğinden 1.11.938 t ı>. rihine 
rastlıyan salı güuü 1aat 14 de ihaleleri yapılmak üzere şartname
lerine göre açık ekıiltmeye konmuşlardır. İsleklilerin şartnameyi 
görmek üzere Yıldızda bulunan okulumuza ve eksiltme güoü de 
Gümüşsuyunda Yüksek mühendi• mektebi muhasebeciliğinde top
lanan komiıyonumuza gelmeleri. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v.('. 
Çatalca Müıtahkem Mevki Satınalma Komisyonu Başkanlığından: 

Hadım köy Mst. l\fv . Birlikleri ihtiyacı için 16000 kilo mangal 
meşe kömüriı pazarlıkla salm ahnacakhr. Muhammen l:edeli 720 
liradır. İsteklilerin 3.11.938 perşembe ı?ÜnÜ saat 13 de Hadımköy 
satınalma komisyonuna müracaatları ilan olunur. 

1 Türkiye Cumhuriyeti hududiarı dahilinde bütün 

1 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını , günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak Yevmi "MÜNAKSA 
GAZETESİ"nde bulabilirsiniz. O , sizin en lüzümlü 
Rehberinizdir. Menfaatınız icabı hemen abone kayde-
diliniz ve do.tlarınıza tavsiye ediniz. 

1 
Talep üzerine meccanen nümune olarak bir nüsha 

takdim edilir. J 

"'------------1--------------------__.,,,,,,~ 1 

Fi atları Toptan Satış 

Mahrukat 

Petrol dökme 
Benzin 
Motorin 
Maden kömürü yerli blok 

" " 
krible 

" " 
marinlave 

,, ,, tuvönan 
Kok kömürü (fabrikada) 
Sömükok (depoda) 
Kok ecnebi (depoda) 

Erzak 

Pirinç Tosya 
,, yerli Boınbey 
,, ecnebi (Hindiye) 

Sabun birinci 

" 
ikinci 

,, Pirina 
Şeker yerli toz 

" " küp 
Yumurta iri 
Limon ltalya 

" 
Tarablus 

Patate s Adapazar 1 ci 
,, ,, 2 ci 

Zeylin tanesi dub•e (936 ahsul) 

" " " (937 
,, " lci " 
,, ,, 2 ci ,, 

" " 3 cü ,, 
Sade yağ Urfa (birinci) 

,. ., (ikinci) 
" Kars (erimi.ş) 
,, ,, (erim emiş) 

" 
Trabzon 

,, Vejetalin 
Çay Cava 

11 Çin 
,, Seylan 

Kahve muhtelif 

" 
il 

Deri ham ve işlenmiş 

Tuzlu kuru keçi 
,, ,, koyun 
,, ,. rnanda 
,, ,, sığır 

Hava kuru<ıu kuzu 
,, ,, koyun 
,, ,, oğlak 

Tuta keçi 
,, koyun 

<\alamura kuz.u 
,, manda 
,, sığır 

Köse le sığır 1 ci 
,. man~ a 1 ci 

Meşin elvan 1 ci 
,, beyaz l ci 

Sahtiyan elvan 1 ci 
,, beyaz 1 ci 

kilosu 
litresi 
kilosu 
tonu 

il 

" .. 
" 
" 
" 

kilosu 

" 
" ,, 
,, 

" 
" 
" 

sandığı 

b. sandığı 

" 
kilosu 

,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

çifti 
kilosu 

" 
" çifti 

kilosu 
çifti 

" ,, 
,, 

kilosu 

" 
" 
il 

taneı;i 

" 
" .. 

-14,75 
-15,20 

-1 
-16.00 

14.50 - 15.00 
12.00-12.SO 
11 .00-1 ı .50 

- 16.50 
- 21,50 
-26,00 

--.- -
21.00 20. -o 

39:so-3o.so 
28.00-29 

19 - 20 

- 28 
29 - 24 

800 - 850 
7.50-

s-
5- 5.50 

45- 48 
32-36 
22 26 
18 21 

- 15 
- 108 

100-102 
82-87 
68-70 

- 85 
-49 

295-600 
290 -600 

205- 400 
101.25-102.25 

170- 175 
45 46 
60- 65 
65 -70 
- ·- --
50 53 

110 120 
ııo ıı5 

35- 40 
40- 45 

165 175 
135- 140 
120-130 
90-100 

110- 140 
90 - 100 

SÜMERBANK 
(Başı 2 inci sahifede) 

't 
Bundan başka , Sümer Bank ve 
müesseselerinin Devlete vergi 
olduğu kıymet yekunu 1937 de 
yüzde 16 tezayüdl e 4,3 milyon 
liraya çıkmıştır. 

Sümer Banka müeuese ve iş · 
liraklerile hali tesisate bulunun 
fabrikalarının, milli sermaye, iş, 
ham madde, işletme ma lzeme-
si ve mamül madde piyaHların
da uyandırmakta olduğu de
vamlı hararetli muamelelerin, 
gerek mikdar, gerek niıbet iti
barile umumi ekonomik faaliye
tin seyrine tesir edecek mahi · 
yette bir vüs'at iktisab etmiş 

olduğuna bilhassa işaret etmek 
lazımdır. Bu itibarla diğer Dev
}ct ekonomi teşekkült>rile bir-

likte memlekette kuvvetli bn· 
Devlet endüstrisinin artık ., 
cud bulmakta olduğunu söf1~ 
mek kabildir. Türkiye milll e ~ 

. . . t"ır5 
onomı muvazenesıoe ış ' ıı'' 

eden bu yeni unsur, daha ~1 
" 

diden ehemmiyetli braoşııır~r 
nazımı olarak mevkiine gelrtl1 

tir 31 
Sümer Bank fabrikaları 9 ,. 

de müuid bir könjuktör hıı.'',J 
si içinde ehemmiyetli ink1~11 
hareketleri kaydetmiştir. " 
hareketlerin bir müş'iresi o~:1' 
Sümer Bank fabrikaları toP g;1 
satışları endeksi 1929 100 1 ., 
de evevlki senelerde vasıl olıl 
mayan nisbetlere çıkmıştır• 



"""".,,.-""' ........... ..,. ........................ ~ .................. ... 1 ....... ___________ ~ 

t ~esmi Devairin ~ 
ı Dikkat Nazarına ~ 
~ 
~ b· Yevmi MÜNAKASA GAZETESi mernleketin hütün Müteah-
1 ıt ve tüccarların elindedir. Orada çıkan bir münakasa veya müıa
~ ~ede ilanı bu mesleğe intisap edenleri hemen harekete getirir, 
~ "e bu itibarla bir ilandan beklenen azami randımanı verir. 

1 r han ücretleri di~er guetelere kıyasen yüzde 30-35 nisbe- ~ 
1 •nde daha ucuzdur. Bu da ayrıca Hazine lehine bir menfaat ~ 
1 tc~kil eder. ~ 
11 k .İlanlar Türk Maarif Cemiyeti Resmi İlan işleri Limited Şir- ~ 
~ Ctı Vasıtasile fÖnderiJebilir. 1 ~ 
"............. ~ 
~. ~··· ·~·······~····~ 

t·Müteabhitl erin Takvimi 
·-

t Pazartesi 31-10·938 
~. 
~(l~811~un~u kösele (MMV) \' . 820 
\tJ·~t1ıulator plak ve yedelderı (DDYI ,\; 820 
O (Ask . Fabr.) .\~ 821 

d dun sobası (İ11t. Defterdar ) .\~ 839 
•re l 1% mecmuasının bastırılması ( st. Vil.) X! 846 

1 u evrak (Kocaeli Vil.) ,\ ; 847 
s.'~t.dırık rakı mantarı (lnbis . U. Müd.) \ : 847 
~~ ~ıı (Lüleburgaz Tüm.) ,\' 848 
lt~ ırı tuılasında yap . memur evi i nş. (İnhiı. U. Müd .) ,;\: 848 
Sııı tıı ve lat:ı (Tophane Lvz. l .\~ 849 
\ı~~r ve Adler makine parçal ıı rı (Tophane Lvz.) .\ ! 849 
l•l •kat okulunda yap. parmaklık (lıııt. Komut.) .\! 850 
L. tl~al kömürü (Gümr. Mub. Genel Komut. lıt.) .\! 850 
~.,"eınarin kömürü (lst. Telefon Müd.) .\~ 850 
r/•kı ınatbua " " " .\~ 850 
lt~ck nıasası ve iskemle (Yüksek Mühendis Mek.) X 850 
I .ve rabıt borusu (lıt. Komut. ) .\! 850 
e

1
: ıl~ okul binası inş (Mu~la Vıl.) ~\~ 851 

~ •ta vida ve yeşil f ınca (llt. Komut.) .\! 851 
trs· l,b •ıı Memleket hnst. yap. tamirat ( İçel Nafıa Müd.) .\; 852 

~~ <>ratuvar malzemesi ve kimya eczası (İst. Vaid. Müd.) /\' 852 
~/'la yap. idare bina~ ı inş. (lnhis. U. Müd. ) .\: 853 
fı; llıya laboratuvarı için ecza ve alat (Gıızi Terbiye Enst. Dir.) ,,: 853 
li~ nç (Edirne Tu~. ) .\~ 854 
~ ~tGtnet konn~ı tamiri (Afyor. Defterdar.) .\~ 855 
u7eı~ Fenerindeki radyo haı istasyonunda Savrem binuında ve Şi · 
~ cııın Alacah mevkiinde yap. tamirat tf st. Deniziıank Dir.) No 856 
t~tıak inşaa' ı (Edırne Nafıa Müd.) No ~56 
C ltıcsut yatı okulun kalorıfeı tamiri (Ank . Valiliği) 1'' o 855 
lt • 

l) 111 bmiri (İst. Beled.) No 855 
tıtı• 

Stb ır v.s. (P.T.T. Fabrikası Müd., 858 
Cİibun lMer~in Ask. Sak.) No 858 
lG re naklı (lst. Beled ) No 858 
l.~be tamiri (Ank.. Valiliği) No 860 
~ ta çelık (Topb:ıne Lvr: ) No 859 
Oto • Der rııı (Giresun Beled) No 859 

' Allır ve evrakı mü bu ısının {Giresun Hususi Muhasebe Müd .) No 859 

"''' ~o ııt ve edevat (İçel Defterdarlığı) No 859 
r Ve Niğde hangarlarını~ 1725.50 M zeminlerinin parke •e döşe

A.4 llıcsi (0 .D.Y. Adana) No 861 
()dınetıi nahiyesi elektrik tesisatı (Ah•etlı Nahiyesi Muhtar!.) No 861 
lı un (F.lazıg- Ask. Sak.) No 861 
ş,1 •rabaıı , boya fırçası, kaıma ve kürek (lst. Beled.) No 862 
~-~ ~ükumet lrnnağı tamiri (Şile Malmüd.) No 862 

~ıfer tesisatı 61 N. lı ınotöre (Gümrük Muhafaza Gen. Komut. 
~ t. Sak.) No 862 

Şcfll~u pil (İst. Jandr. Sak.) No 862 
~t 1 

hey köprüsü tamiri tlst. Beled.) No 86:! 
~.Çel ve beyaF- peynir (Selimiye Aık . Sak.) No 863 
t~h•a , lahana ve ıspanak (İıt. Komut.) No 863 

(Gümrük Muhafaza Gen . Komut . lıt. Sak.) No 863 

-............... ~----·-------------· 
KIS GELİYOR .. 

Sayın müşterilerimize müjde 

Aııkara 1937 Enterna ·iyonal Kömür Sergisinde 

fori Hey' etiııce ALTI~ madalya veı ilen yerli 

EKONOMİK ve ŞIK 
ınarkulı sobalarımızı her yerde arnyınız 

Fiatlar elverişlidir 

En son modt'l '' vrupa Kromeli ve 
Emayeli sobalarımız da gelmiştir. 

Teminatll ve sııyu çabuk 

ı ... ıtan Tcrmo..::ifon Hnmam kaza11la

rımızı uıuıknmızla her yerde 
arayınız 

Her nev'i BANYO, LAVABO. Mus

luki Hava Gazı ocakları ve sıhhi le

vazımınızı mağazamızdan satın alınız 

ŞiK sobe mağazası 

M. Şirakyan 
Büyük Postane karşısında, Türbe sokak. No.6 
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• 

1 inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
1- İdaremizin Çankırı tuzlasında şartname ve proje

leri mucibince yaptırılacak üç memur evinin inşaatı ka
palı zarf usulile ek~Htmeye konmuştur. 
il- Keşif bedeli 12817 lira 66 kuruş ve muvakkat te

minatı 961.33 liradır. 

111 Eksiltme 31.X.938 tarihine rastlayan pazartesi güoü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler 64 kuruş bedel mukabilinde İnhisarlar 
Umum Müdurlüğü Levazım ve Mubayaat Şubesile Anka
ra Başmüdürlüğünden ve mahalli İnhisar İdaresinden alı· 
na bilir. 

V- Eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin bir mukave· 
le ile yaptıkları iş bedelinin 10000 liradan aşağı olmama· 
sı ve kendileri bizzat mimar veya mühendis olmadıkları 
takdirde de fenni ehliyet ve iktidarları inşaat şubemizce 
tanınmış bulunması ve fenni evrak ve vesaikini eksiltme 
gününden bir hafta evveline kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüğü inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca ehliyet ve
siki\sı al ııaları iaZJmdır. 
VI - Mühürlü teklif mektubunu kanuni vesaik ile V inci 

maddede yazılı inşaat Şubemizden alınacak ehliyet vesi
kası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka 
teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarfların 
eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yakarıda adı ge· 
çen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabili v~-
rilmesi lazımdır. (7360) 4-4 

Nevi 

• • • 
Muham. 
bedeli Muvak. 

beheri 
Miktarı L. K. 

tutarı teminatı 

L. K. L. K. 
Eksiltmenin 

şekli sa atı 

İstanbul baş
müdürlüğü bi
nasının kaldırım 

tamiri işi 

Etil eter 
Eczayı tıbbiye 

Çember rap· 

1185 65 
300 Jdlo 1 14 d42 

46 kal. - 936 19 

89 03 pazarlık 14 
27 65 açık eks.14 30 
70 21 " 15 

tiyesi 3000 kilo- 31 930 - 69 75 ,, 15 30 
İmla makinesi 2 ad. 800 - 1600 - 120 - ,, 16 
1- İdarenıizin İstanbul Başmüdürlüğü binasının kaldırım 

tamiri işi şartnamesi mucibince satın alınacak (300) 
kilo etil eter, cins ve miktarı listesinde yazılı 46 ka
lem eczayı tıbbiye numunesine uygun olmak şartile 
satm alınacak 3000 kilo çenber raptiyesi ve teahhü
dünü ifa etmeyen müteahhit hesabına şartnamesi mu
cibince yaptırılacak 2 adet imla makinası yukarıda 
hizalarında yazılı usullerle ayrı ayrı eksiltmeye kon· 
muştur. 

il- Keşif ve muhammen bedellerile muvakkat teminatla· 
rı hizalarında gösterilmiştir. 

111- Eksiltme 9.Xl.938 tarihine rastlayan çarşamba günü 
hizalarında yazılı saatlerde Kabataşta Levazım ve 
Mubayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

lV - Keşıf şartname ve listeler parasız olarak hergün sö· 
zü geçen Şubeden alınabileceği gibi çember raptiye 
numunesi de görülebilir. 

V- İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatler· 
de yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda 
adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

(7733) 3-4 

• • • 
1- İdarece kabul edilen tipler dahilinde, resim ve 

şartnameleri mucibince yaptırılacak cins ve mik
tarı müfredatı listesinde yazılı 17 parça eşya 
pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur. 

il - Muhamm~n bedeli (734,47) lira ve muvakkat te
minatı (55. J O) liradır. 

lll- Pazarlık I.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
15.30 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

-... --- ... - -

Oı 08 m.m. 

1 

iV- Şartname ve listeler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabileceği gibi resimleride gö
·rülebilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yu· 
karıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilan olu-
nur. (7437) 4 - 4 

••• 
1- Şartname ve nümunesi mucibince 20 X 25 eba-

danda 1 O milyon silindirik rakı mantarı pazarlık usulile 
satın alınacaktır. 

11 - Muhammen bedeli beher bin adedi 400 kuruş he
sabile 40000 lira ve m~vakkai. teminatı 3000 liradır. 

111- Pazarlık 31.X.938 tarihine rastlayan pazartesi gü
nü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Şartnameler 2 lira bedel mukabilinde İohisarlar 
Levazım ve Mubayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmü- J 
dürlüklerinden alınabilir. 

V- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarıda adı ge-
çen Komisyona gelmeleri ilan olunur. (7311) 4-4 

••• 
l- Tefrişi takarrür eden Balıkesir, Bursa, Edirne, 

Erzurum, İzmir, Konya, Akhisar, Afyon ve Yalova idare· 
leri için idaremizce kabul edilen tipler dahilinde ve şart· 
nameleri mucibince yaptırılacağı ve 22.Vlll.938 tarihihin· 
de ihale edileceği evvelce ilan edilen 1348 parça eşya 

ihale edilemediğinden yeniden kapalı zarf usulile eksiltme· 
ye konmuştur. 

11- 1348 parça eşyanın muhammen bedeli 30776 lira 
61 kuruş ve muvakkat teminatı 2308,25 liradır. 

lll- Eksiltme l.Xl.938 tarihine rastlayan salı günü saat 
15 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şub~siodeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

iV- 1348 parça eşyaya ait yeni müfredat listeleri ile 
şartname ve resimleri 153 kuruş bedel mukabilinde fstan
bulda adı geçen Komisyondan ve Ankara İzmir Başmü· 
dürlüklerinden alınabilir. 

V- 13-18 parça eşya eksiltmesine iştirak etmek i!te· 
yenlerin bir defada asgari 20.000 Hralık böyle bir işi 
muvaffakiyetle yapmış olduklarını gösterir vesikayı İnhi· 
sarlar inşaat Şubesine ibraz ederek ayrıca bir fenni eh
liyet ve eksiltmeye iştirak vesikası almaları lazımdır. 

Vl- Mnhürlü teklif mektublarını kanuni vesaik ile V inci 
maddede yazılı inşaat Şubemizden alınacak eksiltmeye 
iştirak vesikası ve yüzde 7,5 güvenme parası makbuzu 
veya banka teminat nıektubunu ihtiva edecek olan kapalı 
zarfların ihale günü en geç saat 14 e kadar yukarıda adı 
geçen Alım Komisyonu Başkanlığına makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdrı. (7 438) 4-4 

• •• 
1-,,. Yeni yaptırılacak çektirmeğe "tekne,, ye konmak 

üzere satın alınacağı 8.Xl.938 tarihinde ihale edileceği 
ilan edilen bir adet makina şartnamesi değiştirildiğinden 
yeniden açık eksiltmeye konmuştur. 

ll- Montajda dahil olduğu halde muhammen bedeli 
4300 lira ve muvakkat teminatı 322.50 liradır. 

lll - Eksiltme 2.Xll.938 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesind~ki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

lV- Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sözü 
geçen Şubeden alınabilir. 

V - Makina 30 ton hamule ile tekneye 1 mil sürat te
min edecek kuvvette tam dizel olmak şartile Şulıter, Vi
dop, Doyç, M. V. 8. Doyçe Verker Emayen, Skandiya, 
Elva markalarından biri olacak veyahut ayni evsafta bu· 
lunan muhtelif markalardan mevaddı muharrike sarfiyatı 
en az olanı tercih edilecektir. 

v1- isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatta yukarıda adı geçen Komisyo· 
na gelmeleri ilan olunur. (7600} 2 - 4 

il Is lanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu 

1 Bu akşam 

saat 21,3~ da 

KOMEDİ KIS~ 

ve 

DUTTIL:LUX 
Kan Kardeşleri 

Ko,, edi 4 perde 

Yazan: 
Birabo 

Tiirkçeai 
Fikret adil 

Traş bıçaklarını tercih ediniz 
Anad.>lunun muhtelif şehirlerinde acenta arnmaktayız 

DUTTIL Genel deposu: Galata, M!le~ Hltl 2 'o. P.>ıta' kutuıu: 1145 

lmtiyu aabibi •• yaa İfMn 
Oi ... ktari: lt.1111ail Girit 

Buıldıiı 7er: ARTUN l!S .. ODnt 

GaJaa. emw- .olmık N•. tQ 
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Tableau Synoptique des Adjudications Ouvertes Aujourd'hui 
Objet de l'adjudication 

A) .ı\djud rcations au Rabais 

Mode 
d' adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
provisoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Chargeı 

Jours H~Ule 

Construction-Reparation-Trav. Publics-Materiel de Construction-Cartographle 

L'adjudication du 31-10-38 concernant la re
paration du konak gouvernemental iı lstan 
bul a ete annul ee 

Concours pour r.onstruction monument "Ata· 
türk" a Giresun 

Trav. de terrassement dans quarlier Cumhuriyet 
Repar. route Ali Ç~tinkaya 
Trav. de canalisation route 9 Septembre 

,, ,, et de pavage- dans rue 
Kar.antina 

Repar. boutique 
Remplissage de fosseı 
Constr. mur soutai nemcnt 
Construction konak gouvernemental a Nazilli 

(aj .) 

Publique 

" ,, 
• 

" 
" 
" Pli cach 

793 - 60 -
476 - 35 75 
630 47 25 

1815 99 136 25 

827 26 62 
1000 - 75 
1150 - 86 25 
49329 51 3700 -

Oir. Biens Nationaux Istanbul 

Mun. Girrsun Dir. A.cademie des 1 mois iı partir 
Beaux Arts Istanbul du 27-9-38 

Municip. İzmir 8-11-38 16 -
.. 11-11-38 16 

" 
11-11-38 16 -

" 
4-11-38 16 

Oir. Vakoufs İzmir 3-11-38 10 
Municip. İzmir 15-11-33 16 

n 15-11-38 16 -
Dir. Trav. PuL. Aydın 14 11-38 15 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiques-lnstruments Sanitaires - Fourniture pour Hôpitaux 

Articles et instruments de chimie : t 20 lots Publique 994 60 

Electricite-Gaz-Chauffage Central (lnstallation et Materiel) 

Ampoules marque Phillips de 10 wat et div . Gre a g-rc 
couleurı : 500 p. 

Hebillement - Chaussures - Tissus - Cuirs 

Matelas pour lit : 5 p.- Oreillers : 5 p - Cou
vertures en laine : 5 p.- Commodınes en 
fer ; 5 p. 

Publique 

Beis de Construction, Planches Pota!.~ 

168 -

155 

Boiı de construction en sapin resineux : 
108,418.400 m3 

Publique le m3 43 -

Bois de conıtruction en sapin resıneux : 
90,291,600 m3 

Combustible- Carburant-Huiles 

Bois et petrole 
Anthracite turc : 33 t. 
Bois : 800 t. 
Charbon de bois de chene 
Semi coke : 14 t . (aj .) 
Coke : 165 t. 

Divers 

1800 k. 

.. 

Publique 

" Pli cach 
Gre ~ gre 

,, m3 43 -

94 -
891 -

16000 -

3547 50 

Menotteıı a double c1denaıı: 1000-1500 p. 
Fıl pr. reparation des s acs en caneva: 2 t . 
Pierres parquets de Bandırma: 30.000 p. 

la p 2 65 
Publique 

" 
8937 50 

Provislons 

Bles concasses: 35.2 t . (aj) 
Haricots secs: 40 .2 t. (ıj) 

Oignon•: 12480 le . (aj) 
Lentilles: 8.1 t. (aj) 

Gre a gre 2717 44 

Pois chiche: 33.4 t. (aj) 
Pain: 7290 k. 
Lentilles, beurre, macaronis, pois-chiche ete. 
Oignons: 8 t. 
Orge: 840 t.- foin: 660 t . (aj) 
Foin: 210 t. 

Viande de boeuf: 15 t. 

" 
" 
n 

., 
Publique 
Publique 

" 
Gre a gre 
Pli cech. 
Publique 

B) Adjudications a la surenchere_ 

Bois : 1000 k. 
Bois de sapin : 294 m3 
Decombre bat. Şişhane_(aj.) 

Lundi 31 -10-938 

Cuir jaune savonneux (Minis. Def. Nat.) No 820 

Pullique 

• 
Grc a gre 

4848 12 
451 77 
468 99 

1813 62 
437 40 

890 -

5775 -
4050 -

667 37 

Pieces de rechange et plaques pr. accumı;lateur (Ch. de fer Etat) 
No 820 

Acier (Fabr. Milit.) No 821 
lmpression revue (Vil. lst.) No 846 
İmprimes (Vil. Kocaeli) No 847 
Boucbonı (Dir. Gen . Mo11op .) No 847 
Savon (Div. Luleburga.ı) No 848 
Const. hnbitation pr. fonctionnaire iı la saline Çankiri (Oir. Gen. 

Monop.) No 848 
Planches et latte (lnt. Tophane) No 849 
Pieces de rechanges pr. machine Adler et Sınger (lnt. Tophane) 849 
Const. parapet a la batisse ecole d'application de acience Com-

mand. lst.) No 850 
Charbon de boiı (Com. Ach. Command G . Surv. Douın. lat.) 850 
Houille (Dir. Telephones lst \ No 850 
lmpression de registre (Dir. Telephones lst.) No 850 
Tables et chaises (Com. Ach. Ecol Ing.) No 850 
Fil metalliques et tuyaux de ionction (Command. lst.) No 850 
Const. bat. ec a Ula. (Vil. M u~-la) No 851 
Boulons, vis et izolateurs (Command. lst.) No 851 
Rep. bat. hôpital rf>g. Mersin (Dir. Trav. Pub. İçel) No 852 

75 - Municipılite lzmir 8-11-38 16 -

Dir. Principale Douanes lstanbul 31-10·38 10 -

11 63 Municip S:ımsun 7- : 1-38 14 -

349 65 Dir. Monop.Saline Çamaltı d'lzmir 7-11-38 15 -

291 91 

7 05 
64 83 

1200 -

523 12 

298 13 
135 
~95 50 

203 80 
363 60 
33 88 
35 17 

136 02 
32 81 

66 75 

433 15 
303 75 

88 20 

Prepoıe Culture Cide 
Dir. Cıılture Samsun 
Com. Ach Div. Sivas 
Procureur G&n. R. Mersin 
Dir. Douane lmportations lzmir 
Com. Ach. Inten i lst. Tophane 

Com. Ach G endarm. G. paşa 
8 eme Exploit Ch. Fer Etat lzmir 
Municip. lzmir 

Com. Ach . Mıli t. Gaziantep 

• 
" .. 
" Prepose Culture Cide 
,, 

Com. Ach. Mil. Samsun 

" 
" 

Milit . J(araköse 
Div. Lüleburg:ız 

logen. en Chef Forets Samsun 

" Dir . Biens Nat. Ist. 

7-11·38 14 -

5-11·38 14 
7-11-38 15 

14-11-38 15 
6· ı 1-38 14 
1-11-38 15 
2-11-38 13 45 

12-11-38 11 -
!1-l 1-38 16 -
4-11 ·38 16 -

10-11-38 10 -
10-11-38 10 -
10-11-38 10 -
10-11-38 10 -
10-l 1-38 10 -
3-11-38 14 -
4-11-38 14 
dans un mois 

dans un mois 
4-11-38 10 -
4 ll-38 10 -

3-11-38 14 -
3-11-38 14 -
3-11-38 14 -

Articles de laboratoire et produits chimiques (Dir. Vakoufs lst) 852 
Conı;t. bat. admist. a Kars (Oir. Gen Monop.) No 853 
Articleı de laboratoire (Dir. lnst. Gazi Terbiye) No 853 
Rız (Br!~ade Edirne) No 854 
Constr. lconalc gouverndmental (Defterdarat Afyon) No 855 
lnstal. et rep. a la station de Radio a Roumelifener (Di r. Deniz bank 

lst.) No 856 
Const. f;onak gouvernemental (Dir Trav. Pub. Edirne} No 856 
Rep. chauffage central a la bat. ecole interne Etimesgut (Vil. Ank ) 

No 855 
Rep. garage (Municip. lıt.) N 855 
Fer ~tc . (Dir. Fabr. PTT lst.) No 858 
Savon (Com. Ach. Milit. Mersin) No 858 
Transport de fumier (Mun. lst) No 858 
Rep Turbc (Vil. Ank .) No 850 
Motorine (Municip Giresun.) No 859 
lmpression de registre (Dir . Comptab. Particul. C.ireaun) No 859 
Constr. parquet au rez·de·chıusıee des bangan Bor et Nığ-de (Ch. 

de fer Etat Adana) No 861 
lnstal. electrique au nıhiye Ahmetli (Mouhtar. Nah. Ahmetli) No 861 
Bois (Div. Elazığ-) No 861 
Brouettes, brosse , pioche et pelle (Municip. lst .) No 862 
Const. konak gouvernemental a Şile (Dir. Biens Nat Şile) No 862 
lnstal. chauffage central au moteur No 61 (Com. Ach. Command. 
Gen. Surv. Douan. lst.) 862 
Pilea ıeches Command. G en. lıt.) No 862 
Rep. pont Şefilcbey (Mun. lıt.) No 862 
Confiture et fromaKe (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 863 
Legumes {Command. lst) No 863 
Petita clous ~om. Ach. Command. Gen. Surv. Douan . lst. ) No 863 
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Avis Officiels 
Du Ministere des Travauı 

Publics 
La date et l'heure de l'adjudication des ponts de f(~ 

ruçay, Salat et Batman, a construire sur la ligoe ferr.
5 ;1\'I 

viaire Oiyarbakir-Cizre, qui ont ete fixees dans Ies t 
parus et a paraitre d ans les Nos. du 27 Septembre, 8 e 
8 O b d b 3 d · "uıı..ıs .. · 1 cto re et u 2 Novem re 9 8 es ıouroaux "r .. r· 

"Kurun,, "Sontelgraf,, "Münakasa,, en Français et 
0

2
g 

kısche Post,, en allemand, ainsi que dan!s les Nos. dı..ı de 
Septembre, 8 et 18 Octobre et du 2 Novembre ~38 le 
l'Officiel "Resmi Gazete,, comme devant avoir lıe.ı..ı ·te 
11. ! 1 .938 a 15 heurs ont ete modifiees, v u la oecıssı 
et portl:es a Samedi, t 2.1 1.938 a 1 t heures. 'iı 

Les plis contenaot les offres seroııt acceptes jı..ısqll 
une heure avant \'heure fixee pour l' adjudication. 

"' .. 
trois La construction, le transport et Je montage de t 

ponts metallıques, d'un ecartement de l x 60, 4><6.~ es 
5 IOO metres respectivement, a construire sur )es rivıere 

5 
de Kuruçay, Salatçayı et Batmançayı, sis aux kiJoıJJ~tr:. 
39 -t 650, 67 ..ı-450 et 77 + 700 d~ la ligne ferroviaire Dı~3 

bakir-Cizre, soııt mis en adjudicatioa sous pli cachete. iJ 
1 - L' adjudicatioo aura lieu le Vendredi, 1 1. 1 ı .93S t 

15 heures dans le Bureau d' Adjudication dtı Departemell 
des Constructioos F erroviaires de notre Ministere. 

2 Le prix estimatif global des trois ponts sus(ll~ 
tionnes, y compris les frais de transport, est de 1.100 
Ltqs. 

3 - Le cautioonement provisoire est de 46. 750 Ltq.~· 
4 - On peut se procurer les documents y relalt 5

' 

consistant en un projet de contrat, en cahiers des charges 
de l'adjudication, en cahiers des charges gerıerau" corı· 
cernant les affaires de Travaux Publics; en trois sche(ll85 

des ponts, en un scberna des dispositifs de diJatation cıes 
rails, et en schemas indiquant le type de rail des Cb~ .. 
mins de Fer de l'Etat et des consoles des lignes tele .. 
grnpbiques, au Oepartement des Constructioos Ferroviaires 
du Ministere des Travaux Publics, moyennant 50 Ltq5• 

5 - Ceux qui veulent participer a cette adjudicatİO~ 
doivent remettre, contre recepisse numerote. a la pret 
sidence de la ComUJİssion d' Adjudication du Oeparteıne0_. 
decı Constructions F erroviaires, jusqu' au 11.11.938 a 1 .. 
heures, leurs plis dument cachetes cootenant les docLI ıı 
ments et les certificats qu'ils sont tenus de presenter e 

5 
conformite de Ja loi sub. No. 2490 sur les adjudicatio.ı:ı. 
en hausse et en baisse, leurs certificats de competence, aıll 
si que leurs offres de prix, elaborees conformement ııtı~ 
dispositions des cahiers des clıarges d'adjudic: atioll e 
de la dite loi. 

6 il . . d . . . t . cette - sera exıge e ceux quı partıcıperon a . 
adjudication la condition d'avoir accompli la constructı0~ 
et le montage d'un pout metaHique de 50 metres d 'ecar 
tement au minimum. 

1- Ceux qui desirent obtenir un certificat de coOl .. 
peteoce pour participer a cette adjudication, doivent, j 
min_imum huit jours avant la date de l'adjudicatioo, 8 

5 
resser une requete a notre Ministere, en y joignan! ıeı..ır i 
references et leurs autres documeots, sollicitant )'octtO 
d'un certificat de competence. 

8 - La demaude de ceux qllİ ne s'adresseraient P
85 

dans les huit jours au minimum avant la date de l'adjll. 
dication pour demander un certificat de competeoce ııe 
sera pa) prise en consideration apres cette date. 

• A. TEVFiK 
TRADUCTION 

Galata, Sigorta ·Han Telephone: 41634 

Traductio rı s <' il français et en allr.mand des 
chai eıs des clıar gı·~ de la plupart des adj ıı dication 
importantes et t ıadurt ion:; en fran~ai~ de tuute" le
lois turques. 

§ Sur demande 

·>CX>OC>C 
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C'--G~:l UN HEUREUX AVENEMENT cd";J--,. 

La Turquie entiere jete aujourd' lıui 

avec un enlhousiame indescriptible 

/' Annivers11ire de la Proclamalion du 

regime republicaln en Turquie. 

l l y a, en effel, exactemenl quinze 

ans, que la Grande Assemblee Nalio-

nale, sur l'lnitiatif du Grand Sauveur, 
venail d'abolir, dans zıne seance his-

lorique, le regime a~horre cfo despo

lisme et de fan/ai sie, qui avait pre

cite le pays au bord de la ruine, el 

ele pr oclamer la Uepublfque. 

Depuis, sous l' egide dıı Gram/ Sau-

veur, la Nation rhılisa c/es mirades 

dans tous /es domaines ele l' aclivile. 
aoec ıın ryllımt'. don/ la celeritt• sur
prt•ıw le monde occiderılal. 

(."esi que fes prodiges accomplis 

dans /es quin:t! aırnees du regime l'f

publicai n auraient, norma/emeni, e~ı·i

ge des sft:cles entieres, pıırtoul ail-

leurs. 

Mais. le prestige et l' autorite que 

jouit le Grand Chef esi si immense. 

la ueneraiion qııe Lııi voııe la N alion 

~ est si prof onde, que ces prodige&, con-

• 

• 

KEMAL ATATDRK 

/es el fondamr.ntales, que /'on devrail 

les represenfrr comme de vraies re

volulions, au.r poi nls de vııe social, acl· 

minislratif, Legislalif el culturel, furenl 

implantees soli<iemenl jusqııe dans lt's 

couc/ıes /es plus popıılaires. La po-

pulalion erıiifre assimila aoec une 

prodigieuse facilite /es principes di-

riyeanl clu nouveau regime. 

Assise sur (fos bases solides, la 

struclllre du noıweau regime esi. Qll

jourd' Jıui, plus qııe jarn ıis inebranltı -

ble. 

Aujourd' Jıui, ci la ııeille du Quinıit;· 

me Annfoersaire ele la Uepublique. la 
Turquie Nouııelle. qui t;luil sorlit' du 

calaclysme dt• la Guare .Uondiafo 

I01ıle perılelanle, jouit cfune silualiun 
erıuiable. 

Dı·veııue un fr:cleur dt! paix et 
el' ord re dans le P roclı e-Orienl. for I e 

et slire d' elle-mc;me, elle occupe sa 

place dans le conceri des grandes na· 

ti ons. 

riue la Rt!publlque de Turquie .' 

~ slstanl en dts riformes aussi radlca-
Le Grand Saıweur et le Chef Vhıire de la Nalion Turqııe 

Viue la Grande el noble Nalion 

Turquef 

~ggggggg 
Les Travaux Edilitaires en Turquie 

~~ı; '41.J.A TIONS HYDR0-
1., S ... A l'exception d'lstan-

~\'tl d·ı~ınir, il n'existait pas, 
I• · d l R · ~ ~ Qvenement e a epu• 

ı '' ' Q11c11ne installation tech
'Lı, /0ıırnissant de l'eau po-

Q 'Q l . ~ 1tf popu atıon. 
,~,, flelleınent 50 flilles sont 
'•ı.. • d'. .1 ~ ""'• ınstallations afi ce 
.. ,:. ~OQr lesquell66 il a ete 

• 1,870,250 Ltqs. 
t!.lf~ 
~lQ& '4LLA TIONS ELEC
'ı&."illE:.s. - L'electrification 
\"V.f •• et boargs du pays 

' co,,. ı ·ı . l" • 1• "f P e ement neg ıgee 
,~~ 1'ere republicain. En 
ı~,".:. de 15 ans, 150 fiille• 
~ ı._,, ~· /urent dotees d'iru-:" o,._ ·1 . 'ıı ete e ectrıques, afJec 

tı,;:;eıı•e d'ane dizaine de 
de Ltqs. enoiron. Hait 

-----·· ·--

de ces entreprises (lzmir, Bar
sa, Edirne, Gazi Antep, Antal
ya, Kayseri, Konya, Adana) 
se troufJent entre les mains 
des Societes. LH autres sont 
exploitees directement par les 
Mrınicipalites. 

ABATTOIRES. - il n'g 
aflait aoant la Reprıblique que 
11 abattoires dans le pays. 
Depuu, on a corutrrıit des 
abattoires modeme• dans 114 
villes et bourg•. Plıu d'rın 
million de Ltq•. ont ete de
pen•e de ce ehe/. 

HALLES ET MARCHES. 
- il n 'y aoait aacune halle 
dans le pag• aoant la Repu
bliqae. Lear nombre atteigne 
aa}oard'lıai 81. En oatre, il a 

ete corutrait dans 436 dilf e
rents endroits des marches. 

AUTRES INSTITUTIONS. 
-Le pags possede aujourd'hui 
198 stadium, et 77 monuments 
publics, tous datant de la Re
publique. 

En outre, il a etti construit 
304 parcs et jardins publics, 
34 dispensaires et autres ins
titutions sanitaires, 47 laôtels 
de ville et 18 thetitres, cine
mas et autres endroit& de di
flertissement. 

Les plans de restauration 
de 29 flilles sont prits ou en 

etat d'elaboration j et les 
plans d'etat actuel de 66 au
tres flilles et bourgs sont dres
stis, ou sur le point de l'itre. 

Le bilan de la politique ferroviaire 
du resime republicain 

On connait l'importance que 

!e gouvernement republicain ac · 
corde, depuiı •on avenement, 
aux voiea ferreea. La preoccu
pation de creer un reıeatl fer• 
roviaire traverHnt le payı en 

touı ıenı • ete l'un dea point. 
••entielı du programme du 
gouvernement. Certea, leı aa· 

crificea qu'il a fait de ee ehef 
ıont a11ez lourdea, mai• le1 
reıultata en 11ont magaifique1. 

Danı un payı, oll durant dea 
ıiecleı, on n'avait paı m~me 

eonatruit, a la IUİte de l'incu -
rİe de ) 'ancien rerime, 'UnC 

chau11ee ıortable, lea reıultata 

obtenuı par le ıouveraement 

~---~·~-----

republicain prennent la pro
portion d'un aucdı eclatant. 

Le tableau ci·de11uı Ht pluı 
eloqueat que n'importe quel 
ecrit : 

Lignes cedees. - De 1923 
a 1928 1734 kilometreı de lirne 
ferroviaire a ete cede par eon
•ention: 

Lipe Anadolu·Bal'dad 1379 
ldma. 

Lipe Erzerum•Sarikamit 356 
ldma. 

Lignes raclaetees. - La lon· 
rueur de1 lirneı raehetH. at
teint 1905.306 klmı. 

Lignes noafJellement con..
truite•,- il a ete eomtruit, 

IOUI le rerfme repubJicaİn 
2917.7 klmı. de lime ferroviaire. 

La Turquie po11ede done 
6559 kiloıaetrea de voieı fer· 
r,ea. 

Parmi lea nouvellea lirnea, 
dont la eomtruetion eıt pro · 
jete 1e trouve la li,.ne de Diyar· 
bakir-Cizre, dont l'inaururation 
a eu lieu le 16 novembre 937, 
en preaenee du Chef de l'Etat. 
Cette lil'ne Ht appel'e a jouer 
un r61e important daaa lea 
eebangea commereialea avee 
l'lrak et l'lran, 

Lea travaus en aont amoreeı. 

Actuellement on eoatiaue la 
poae dea raila. 
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Memlehte nur saçan ~ir Kurum : Türk Kültür C miy ti 
~!------------------------.... ------------------- ••• --~~------~~-----------~J 

Türk Maarif Cemiyeti 1928 
yılında kuruldu. İlhamını ku
rucu ve koruyucu Atatürk'ün 
Kamutaydaki nutkundan alan 
Cemiyet, büyük bir hızla yur
dun kültür işlerine olabildiği 

kadar yardımlarda bulunmuş

tur. 
Her yıl bir Önceki yıldan daha 

kuvvetli ve geniş bir program· 
la iş alanına atılan Cemiyet, 
büyük işler başarmak ve yap
mak varhğini göstermiştir . Bun· 
ları kısaca yazıyoruz . 

1 - Ankara Okulları : 

Cemiyet ilk işe başladığı za-
- man Ankara 'da bir Ana Oku· 

lu açmıştır. Her yıl bunun üze· 
rine yeni bir sın>f daba koy
mak suretile bugün Ankara'da, 
Ana, :ık ve kız ve erkek çocuk
lara ayrı ayrı özgü tal"l de
vreli iki Kollejı vardır Orta 
ve Lise kısımları!lı içine almış 
olan Kollejde Lise programı tat
bik edilmekle beraber yabancı 

dil olarak İnglizceye önem veril
mekt~dir. İlk okulun üçuncü 
11nıf1ndan İnglizce başlar. 

Orta ve Lise kısımlarında 

derslerin bir kısmı İoglizce .:>la· 
rak gösterilmektedir. Bu okul-

Türk Maarif Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesinden Erzurum 

Say lavı 
NAFi ATUF KANSU 

!arda dile çok değer verilmek
te. buradan yetişecek çocukla
rı, diğer bilgilerde olduğu gibi 
dilede bakim kılmak esası gü
dülnıektedir. Bunun ıçin Cemi
yet her tür:ü fedakarlığı esir
gtmemekte, okula bir çok yar
dımlar yapmaktadır.Bütün Öğret· 

menlerini ve özgülenen yerli 
ve yabancı dil ögretmenlerini 
en kuvvetli öğrdm.-nlerden seç
mektedir. 

Bu iki okulun Öğrenci kad
rosu "~00" yatılı ve "600,, gün· 
düz olmak üzere "lOOO., üzerin
den yapılmışhr. 

Cemiyetin büyük fedakarlık 

yaparak geçen yıl ve bu yıl 

300,000 lira sarfile yeniden yap 
hrdığı iki büyük ve güzel bina 
ve büyük bahçe, spor ve tenis 
yeri kültür alanında büyük boş
luğu dolduran, öğünmeye değer 
iki varlıktır. 

kir çocuklara özgü ve tamamen 
parasız ayrıca iki okul daha 
yapmaktadırlar. Bunun için Kül
tür Direktörlüğü ve İlbaylıkla 
temasta ve onların direktifini 
beklemektedirler . 

2 - Bursa Kız Lisesi: 
Cemiyet, Bursa' da Amerika

lıların Kız Kollejini satın ala
rak orada da güzel bir Kız Li
sesi kurmuştur. Okulda 'urdun 
ta uzak yerlerinden gelüp oku· 
yan bir çok öğrenciler vardır. 

Satın alınan bina baş vuran 
Öğrencilere dar gelmeğe b~şla
dığından Cemiyet orası içinde 
bir çok para fedakarlığı yapa
rak Orh ve Liseye aid bütün 
deuhaneleri içine alan yeni bir 
bina yaptırdı. Bundan başka 
da yemekhane, banyo, matbah, 
çamaşır , ütü, kiler ve diğer te
ferruatı olan büyük bir bina da
ha yaptırdı. Orasınıda güzel 
bir bale koymak suretilt: kül
tür ihtiyacını olabildiği kadar 
karşılamaya çalıştı. Burada 
ol..:uyan 150 yatılı ve 200 gün
düz ög ocinin hepsi iyi yetiş
mektedır. Bu okulda Bursa'da 
adeta parasız denecek kadar 
ucuz ve zaten yatı öğrenciler

den fakir ve kudretsiz olan 
50 kadarı parasız ve yarı pa
ralı olarak okumaktadırlar. Gün· 
düz öğrencilerden de alın an Üc· 
ret ayda üç lirayı tutmıyan az 
bir paradır . 

Orta ve Lise kısmında öğ
renciyi ayda üç lira kadar az 
bir para ile okutmak Cemiyet 
için büyük bir fedakarlıktır. 
Para11z, yarı paralı ve az pa· 
ralı okuyan bu çocukların okul 
Ücretlerini Cemiyet ödemekte, 
okumak isteyen fakir ve kim 

Türk Ma!J.rif Cemiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesinden Başvekalet 

Müsteşarı 

KEMAL GEDELEÇ 1 

Türk Maarif Ct:nıiyeti Yönetim 
Kurulu Üyesinden 

Bayazt Saylav, 
HALiT BAYRAK 

Türk Maarif Cemiyeti Yöneti 
Kurulu Başkanı Urfa Say/avı 

REFET ÜLGEN 

ıçın gereken gereçleri anıkla- ı 
maktadı ... 

3- Çorum: 
Cemiyetin Çorum'da bir yur

du vardır. Çorum kazalarından 
orta okula okumaya gelen öğ
renciler için çok faydalı ol
maktadır. Burada barınan öğ

rencilerin yatmaları, yemeleri, 
okumaları temin edilmektedir. 

Tamamen parasızdır. İlbaylı
ğın çok dt:ğerli himmetlerile 
bunların masrafları Cemiyet 
tarafından temin edilmektedir. 
Burada elli talebenin paraHz 
olarak okunması temin edil 
mektedir. 

4- Adana: 

Tilrk Maa · if Cemiyeti Ada
na da okuyan kimsesiz, fakir 
yavruların okumalarını temin 
ıçıo fedakarlık yapmaktadır. 

Her yıl diğer C emiyetlerle bir
likte el ele vererek 300 çocu
ğun imdadına koşmaktadırlar. 

Bu çocukların olabildiği kadar 
her türlü i ereklikleri temio 

l 
edilmektedir ve tamamen para
cızdır. 

1 5- Çatalca: 

· ı 
1 

1 

Çatalcada orta okulda ok u
yan fakat uzak yerl erden gel
miş öğrenciler için bir }'Urd 
açılmıştır. Kadrosu 50 dir. Fa
kat bu kadro yetmemektedir. 
Yurda girmek üzere baş vu
ranlar çok artıktır. Ancak yer 
darlığı dolayısile bundan fazla 
alınmamaktadır . 

(i Bursa : 
Cemiyet Uursa'da uzun müd

det yurd i<lare ederek Öğrenci
lere faydalı olmuştur. Bura
da yüzlerce öğrenci okumuştur. 
Kadrosu 170 idi . Bunların yüz · 

. ço· 
de otuzu parasız ve fakı~ olı 
cuklara özgü idi. Daha bıt' ç dt· 

yaŞ" yerlerde bu varlıklarını bir 
mak istiyen Cemiyet açt.•~\alt 
müesse ... eyi yaşayacak bır ,. 

t . d d. - . başla111 
g~ ırme en ıgerıne ıci 

k . . • - ktedır ma prensıpını gutme şe· 

çok yerinde bir şeydir. J-{t>~ııll 
ye başlayıp yarıda brakı:rıll ,. 
ise yavaş, yavaş başlayıp Yr• 

soıı 
şatıcı hale koyduktaıı e) 

diğer ine başlamak, y:ıptığl şelc· 
leri ölmez h<>le koymak dtıtl 
tir. Jar 

C . t' . d' lı• emıye ıo şıın ı)e JııO 

ld . 1 . y•ur 
yapmış o uğu ı~ l rın. Jığl 

kültür alanına kazandır .. 1,. 
varlıkların kısatılmış bir bil 
sasını aşağıya yazıyoruı: 

Cemiyetin, içinde d•rf 
bulunduğumuz 1938-1939 

1 yılındaki masraf bütçe• 

Lira 

190400 

12800 

. ..,ti 
1 •• ın ı Ankara .K~ e1ın .eııı· 

hale konması içi O. yb111• 

den yapılacak yerıı bb•' 
"1360" metre ınur~11,,.ıc 
üzerine dört kat 0 t•~' 

bba' ve metre mura d 8 ıı 

mını 35 lir• 
l3tiOx4x35 t90.40H 
Kalorifer tesisatı 

• (je'*' 
Türk Maarif Cemiyetı ]lıtfl/ıl 
Sekreteri Kültıir B~ Je1' 

Kültür Kurulu Üges'1j;tF 
ALI HAYDAR p}. 

Lira -15000 

18000 

13500 

!)000 

ı 

Şimdilik "J?O:' rı;) ~ 
yatı talebe ıçı 11 eıı'' 
la, yatak, ~arş:ıf, 'f ııı'' 
levazımı vesaire 

rafı. t'~ 
Üç lise için Oç. 1' ,.. 

"f°ıtı der& levazımı 
mya, Tabi iye,, . 0e f' 
Bursa Kız Liscsııı ıl1 
niden yaptırılıırı ~· 

ı ıııte' I bah, çamaşır 1 ııf 
banyo ve konfe':5ıf 
1 . l ·e t ' onu ınşaa ı ' ' 1 
İstanbul f3)ebe bf~ 
duoda gerekli g1bi 1 

bathıniye yatsl< i 
f
. § 

siııat masra ı ~ 

130000 Okullar maaş 
,.e 

rafı 1 

37400 Yurdlar " ~ 
13800 Tesisat ,,& 

' 15000 Fakir talebeye 
ilOOO Neşriyat 

Bundan başka Anlura' da fa- 10-6-937 de toplanan Kongre Üyelerinden bir kısmı 1000 Tamirat d' 
( Devamı 13 cü sarf' 1 

T. M. Cemiyetinin memlekete hediye ettiği 
-..._~------~-----~ A • .luını kolleii binası 

-~-----~--~ 

ıeıiz çocuklara bu ıuretle de 
yardım etmektedir. 

Yurdlar 
1- İstanbul yurdu: 
Bu yurd Kadsrga'dadır. 225 

öğrenci bu yurdda yatmaktadır. 
Bu Öğrencilerin oldukca büyük 
bir kısmı Univeraiteye veya di
ğer Yükaek Okullara devam 
edenlerdir. 225 öğrencinin he
men yüzde 60ı paraaızdır. Di· 
ğerleri de ayda 3 lira gibi az 
bir para verirler. Bu yurd Ce
miyetin, okumak iı;teyenlere 

tamamen bir yardımıdır. Yur· 
dun dışından veya yurdun en 
uzak yerlerinden gelüpte yata
cak, barınacak yer bulamayan 
Türk gençlerine burası güzel 
bir ıığnak olmuştur. Buradan 

her yıl okullarını bitirerek yur
dun it yaşamına karışan ve ça
lışan bir çok geneler yetişmek. 
tedir. Buda, Cemiyetin okuyu
culara karşı unutulmaz büyük 
bir yardımıdır. 

2- İzmir kız ve Erkek tale 

be Yurdları: 

Cemiyetin İzmirde Erkek ve 
kızlara özgü ayrı, ayrı iki yur
du vardır. Bu yurdlar her yıl 
büyük rağb et görmekte,okumak 
üzere İzmire gelen yersiz, yurd
suz yüzle rce kız ve erkek Türk 
gencini içine almaktadır. Ce· 
miyet burada gördüğü büyük 
ihtiyacı bu suretle karşıladığı 
gibi buna daha ziyade genişle· 
terek oradu da bir Kollej kur· 
maya karar vermiştir. Bunun Ankara koleji binasının 



ttakyada Kalkınma Hareketleri 
(Başı 4 üncü sahifede) 

l takyanın Kültür 
Durumu 

lrrıkya bölge~i, ilk okulları 
~liltıaarif cihetinden yurdun 

7 Yıu- hucaklarından birisidir. 
t ~~lı içerisinde bu ilk:okul

Ultür Bakanlığının kıymet-

't/Q/ lstanbul-Lüleburgaz 
t Yolundan bir manzara 

}ııtd 
~it 1 ınlarile 97 tane daha köy 
"' ltıenleri okulu katılmış, bu 

tele "lk ~tht . 1 okullarda okuyan 
\% tın sayısı geçen yıldan 
ı, Q~~asile 54757 ye ulaşmış· 

itil ~tun bölgtdeki orta dere
\ ,:b Ullarla sanat okullarına 

de eler açılarak bu mekteb
~ de okuyan talebenin sayı-
1(811 senekinden 79 l fazla 

e ulaşmıştır. 

ran olduğu büyük abidelerin 
umumi caddeler üzerinde görün
melerine bilhassa ehemmiyet ve
rilmiştir. Planııı tanzimi bittik· 
ten sonra burada da bayındırlık 
hareketlerine geçilecek ve ilk 
planda Ziraat, İş Bankaları, pos
tahane binaları ve bunun gibi 
resmi binalar modern bir şekil-

[ de yerlerini alacaklardır. Bu yıl 

Lülebürgaz Camisi 
(Mimar Sinanın) 

içinde bitirilen Umumi Müfettiş
lik konağı kübik ve modern çeh
resile şehre bir revnaklık ver· 
miştir. Keza başlanmış olan Kül
tür Park, stadyum ve koşu, tay
yare alan ve istasyonları da 
1938 de tamamlanacaktır . 

Şehrin imar planı yapılırken 

en güzel bir yerinde Turizm ha
reket ve ibtiyaclarına bir cevap 
verebilmek üzere asri ve modern 

bir otel ve lokanta yapılması 

lüzumu yüksek makamlara arz 
ve rica edilmiştir. 

.inanlı Aygır Depoları ve inekhaneler 

~d' ~ ır11 ~i ede 45 çocuk mevcutlu 
~ lla.llıatlkurısu ve küçük Ziraat 

b1ı tı okulu açılmış , bunların 
~Uk senede yetiştirilmesi 

~r abuı edilmiştir. 
tb._. llede Mimar Sinanın eser· 

'\ ·oqe11 'k 
ıtlJb 1 en haraba yüz tutan 
~ll!t~dis ve Darülkura med
~k· 8•lına tamamile uygun '4, •ide imar edilerek biri
'•ki eıerler müzeıi, diğe· 

Edirneden daha hızlı olarak 
Trakyanın her yerinde vc- beton 
asfalt yol güzerg·ihında ileri bir 
bayındırlık haretetleri görülmekte 
dir.Babae1ki ve Lüleburgaz kasa· 
baları adeta!tanınmıyacak kadar 
çehresini değiş lirmiş, şehirlerin 
sokakları parke caddeler, kübik 
binalarla süslenmiştir. 1937 de 
başlıyan beton asfalt ve diğer 
şoselerin ., ağaçlanma hareketi 

~~ et 

O,.etme çiftliğinde bir cins boğa ve inek sürüsü 

~ttı~ Etnoğrafya müzeıi 
\:'tı · lier iki müzenin muh
' •lttı ehenımiyetli bir ıurette 
\ ~e 14 Ve gezicilerin gezip 
~'le etnıelerine yarayacak 
~t~i ietirilmiştir. 
~ !e Cumhuriyetinin batı 
~et· 11 Yakın ve tarihi bir şehri 

ı. ·"' ıt11en'ı . b"" -k b" ,. 'tet'l n ımarına uyu ı r 
'ı' hit 

1 rtıektedir. Şehrin mo-
ı~ll Planı profesör Egli ta· 

1~ )' hpılmaktadır. Bu imar 
!:lj l>_ıl~rken Selimiye, Üç 

le•bı bütün dünyanın hay• 

1938 de daha hızlı devam ede
cektir. Bu yol güzergahında 1938 
yılı içinde ilaveten yapılan yeni 
göçmen köyleri, mahalleleri, 
kırmızı kiremitleri ve temiz be
yaz badanaları ile Trakyaya ye· 
ni bir ruh ve çehre vermekte· 
dirler. 

Bu yılın Turizm bakımından 

Trakyada mutlu bir hadiseıi de 
l.atanbul-Lüleburgaz asfalt yolu
nun açılmasıdır. Sayın Nafıa 

Vekilimiz Ali Çetinkayauın ye 

MÜNAKASA GAZETESi 

Trakya eserlerinden Lüleburgaz köprüsü 

İstanbuldan gelen yüksek davet· 
li konuklarin huzurları ile yol ' 
'l:l eyliil 1937 tarihinde büyük 
törenle açılmıştır, ve davetlilere 
Lüleburgazda mükellef bir ziya· 
fet verilmiştir, Yurdumuzda ilk 
asfalt olan ve 180 kilometrelik 
kısmı tamamlanan bu yol 1939 

da hududa dayanmış olacaktır. 
Bu yolun tamamlanması memle· 
ketimize Avrupadan kesif bir 
turist akınına vesile olacaktır. 

Daha şimdiden bunun Önemi 
kendisini göstermiş ve seyyah
lar karadan daha çok miktarda 
gelmiye başlamışlardır. 

Türk Kültür Cemiyeti 

(Bşı 1 '.? nci sP hifede) 

Lira Lira 

15000 Piyang-o masrafı ve ikra· 3780 Merkez memurlara maaşı 

miyeieri 1500 Merkez müteferrikaaı 

3500 Yol masrafı ve öğret- 800 Merkez binası kirası 

men harcırnhları 836 Yakacak' kağıt, kalem 

4000 Öğretmen, memur ve ve posta masrafları 

binalar sigortalara 483316 

Şimdiye kadar Cemiyetin yaptığı yardımların 

kısaltılmiş bir özeti 

Yillar l're\' t nto· Kitap \'C el· J'ııh:;il ~I er- Yun llilrd.ı C'emiyct oku 
riunıa gün- lıi c ''·"· alı n- kt•zlt!riıııle par:ısız ve lnr ıııda para· 

r ilmek veya ınıık suretilc parn:-.ı z kalıııı yarı lım la oku· ::.ız \'C yarı 

"air sıırt' tlı• wırdım goreıı ı;ocuk lardaıı yon \01'\lk pııra lı oku· 
ya rılım g11· çoı·ıık sııy ı " ı nakden ) ar· ~ay ı :,ı ynıı üğrend 

ı;ocuk rı>n ılım göreıı ll'· ~8 \'ll> I 

o.;ny ı -.ı rın :-.ayı :-ı 

1930 5 35 25 500 40 
1931 4 41 32 521 42 
1932 6 38 2'} 621 42 
1933 2 45 36 660 35 
1934 7 44 35 660 45 
1935 9 48 34 790 45 
1936 4 50 30 700 42 
1937 5 42 38 705 45 
1938 6 25 30 710 48 

48 368 282 5867 384 

Cemiyet Okullarında 

Yatılı Gündüz Toplamı - --- - - -
1930 50 100 150 
1931 60 no 180 
1932 60 ~00 260 
1933 60 340 400 
1934 60 480 540 
1935 100 600 700 
1936 120 620 740 
1937 135 650 785 
1938 350 800 1150 ----

Toplamı 995 3910 4905 
Yukarıya çıkarılan cetveller Cemiyetin bütçeıine göre ne 

dar verimli çalışmalar yapmıt olduğunu göstermeye yeter 
ka· 
gö-

rülmüştür. 

Cemiyetin şimdiye kadar yur· 
dun kültür işlerine yaptıQ'ı hiz· 
met, kat'i he1aplara röre 
"1,754,500. Bir milyon yediyüz 
elli dört bin beş yü: lirahk it· 
tir. Her yıl yeni ve kuvvetli 
adımlarla yeni itler yapan Cemi· 

yetin Genel Başkanı Başbakan 

Refet Ülren 
Nafi Kansu 
Kemal Gedeleç 
Nevzat Tandoğan 
Halit Bayrak 
Bayan Fakihe Öymen 
Bayan Sabiha Gökçul 
Generııl İhsan Sökmen 
İhaan Sungu 

Rahmi Göken 
Kazım Nami Duru 
Muhittin Baba Para 
Ali Haydar Daner 
Şefik 

Avni Çubukgil 

Celal Bayar' dır. Sayın Başbaka
nımız Bay Celal Bayar'ın Genel 
Başkanlığında çalışmakla onur 
duyan ve Türk Maarif Cemiye· 
tini iyi çalışmalarla verimli bale 
getiren Merkez Yönetin Ku
rulunu teşkil edenlerin adları 

ve ödevleri aşağida yazılmıştır. 

Urfa Saylavı 
Erzurum Saylavı 
Başvekalet Müstetarı 
Ankara İlbayı 
Beyazit Saylavı 
lıtanbul Saylavı 

Bahkesir • 
Gireıun n 

Kültür Bakanlığı Talim ve Ter· 
biye Reisi 

lzmir Saylavı 
Manisa ,, 
Ordu ,, 
Talim ve Terbiye Aza.ı 
Devlet Şurası ,, 

Yönetim 
Özel "Bizim Okul,, Direktörü 
Kurulu 

Başkan Refet Ülgen 
Genel Sekreter Ali Haydar 
Üye Kemal Gedeleç 

,, Nafi Kanıu 
,, Halit Bayrak 

Urfa Saylavı 
Talim ve Terbiye Üyesi 
Baıvekalet Müsteşarı 

Erzurum Saylavı 
Bayaxıt ,, 

Sayfa 13 

Cümhuriyet Devrinde 
Ticari Teşekküllerde Görülen İnkişaf 

Memleketimizde halen sigorta şirketleri, bankalar, tarım kre· 
di ve satış kooperatifleri hariç olmak üzere, anonim, limited ve 
kooperatif şirketlerinde fa'al bulunan 148.417.344 liralık milli aer
maye mevcuttur.Bu miktar 1923 senesinden evvel ancak 61.669.250 
liradan ibaretti. 

Anonim Şirketler.- 1923 .eneıinden 1937 senesi nibaye· 
tine kadar sermayeleri yekunu 128.903.990 lira olan 168 anonim 
şirket teşekkül etmiştir. 

limited Şirketler.- Limited şirket şekli memleketimizde 
Cumhuriyetin yeni Ticaret Kanunu ile beraber girmiştir. Halen 
memleketimizde 18.157 .()()0 lira ıermayeli 214 limited şirket var· 
dır. 1933 senesinde bu miktar 113 tü ve bu 113 şirketin ıermaye
si mecmuu 7.4-17.400 liradan ibaretti. 5 sene zarfında 10.679 600 
lira sermayeli 101 yeni Şirket teşekkül etmiştir. Demek Limited 
Şirket şeklindeki ıermaye hareketi iki misline çıkmış olmaktadır. 

Kooperatifler.- Tarım Kredi ve Satış Kooperatifleri ha· 
riç olmak üzere, halen 1 .356.344 lira sermayeli, 16.552 ortaklı 67 
kooperatif mevcuttur. 1933 ten 1938 e kadar geçen 5 sene zar· 
fında 45.800 lira Hğari sermayeli 30 kooperetif teşekkül etmiştir. 

Ecnebi Şirketler.- Memleketimizde halen 103 ecnebi şirket 
vaı dır. 1931 senesinde bu miktar 71 idi. Ve bu 71 şirketin kendi 
memleketlerindeki esas ıermayeleri mecmuu 2.239.927 lira idi. 
Ancak reçen beş sene zarfında 32 yeni ecnebi şirket memleke· 
timizde faaliyete başlamıştır. Bu yeni şirketlerin kendi memleket· 
)erindeki sermayeleri yekunu 73.000.000 liradır. 

Sigorta Şirketleri.- imparatorluk zamanında sigortacılık mün
hasıran ecnebi şirketler elindeydi. Milli sigorta şirketleri ve si· 
gorta sanayiinde nazım rolünü oynayan "Milli Reasüranı Türk 
Anonim Şirketi., Cumhuriyet devrinde teşekkül etmiştir. 

Yalnız Cümhuriyet devrinde teşekkül eden ve sermayeleri 
miktarı 3.700.000 lira olan 8 sigorta şirketi vardır. Cumhuriyet 
devrinde teşekkül eden sigorta şirketlf.rinin tahsil ettikleri prim 
miktarı seneden ıeneye artmaktadır . 1936 senesi nihayetinde bu 
mikdar 3.684.641 liraya baliğ olmuştur. Bunun 1.593.614 kadarı 
milli şirketlere ve 2.091.027 kadarı da ecnebi şirketlere aittir. 
Cumhuriyet devrinde me!'Dl~"etimizde şube açmış ve faaliyetleri· 
ni diğer sigorta şubelerine teşmil etmiş bulunan 12 ecnebi şirket 
vardır. 

Halen Türkiyede çalışan ecnebi sigorta şirketlerinin adedi 29 dur. 

Sigorta şirketlerinin teftiş ve mürakabeıine ait ilk m ürakabe 
kanunu 1927 senesinde neşredilmiştir. 1934 senesinde bazı şirket · 

lerin iflası üzerine 28 mayıs 1938 tarihli Sigortalar Kanunu çı· 

karılmıştır. Bu kanunla ıigortalıların hakları tam teminat altına 
alınmıştır. 

Bankalar. - Cumhuriyet devrinde bankacılık ve bilhaua ban· 
kaların inkişııfı çok seri bir ıurette vaki olmuştur. Burada ban· 
kaların ayrı ayrı veziyetlerine temas etmeden kısaca umumi ban
kacılık vaziyetini gösterelim. 

Cumhuriyetten evvel mevcut milli bankalar 11 tane idi. Bun
ların ıermayeleri yekünu 44.768.000 lira tutmakta idi. Cumhuri. 
yetten sonra 32 yeni banka teşekkül etmiş olup ıermayeleri mec· 
muu 284.160.000 liraya baliğ olmaktadır. Halen 51 banka mev
cuttur. Bunların sermayeleri yekunu 335 milyon 860 bin 647 lira· 
dır . Bu bankalardan 1 taneıi ecnebidir. Bu 7 ecnebi bankanın 
topyekun Türkiyeye tahsiı edilmiş sermayeleri ti.778.6"7 lira~ır. 

Bankalara yatırılan mevduat mıktarı sened~n ıeneye artmak· 
tadır. Filhakika 1936 senesinde yerli ve ecnebi bilumum banka
lara vaki mevduat yekunu 252 114.000 liradır ki, bunun 86.117.000 
lirası tasarruf mevduatıdır. 1937 senesinde ise mevduat 296.8!1.296 
lirayı bulmuş, tasarruf ta 100 milyona yaklaşmıştır. 

Faiz' haddinin azami yüzde 8,5 olarak teabit etmek ve ödünç 
para verme işlerini kontrol ve mürakabe ederek tefecilite mini 
olmak üzere kanuni tedbirler alınmıttır. 

Bundan batka bankalardaki mevduatı korumak için S.6.1933 
tarihinde "Mevduatı Koruma Kanunun çıkarılmış ve bilihara bu 
kanun ilğa edilerek bükümleri yeniden 9 haziran 1936 tarih ve 
2999 numaralı Bankalar Kanunu ile takviye edilmiştir. 

Cumhuriyet hükumeti küçük •ermayelere kredi temini mese
lesini ehemmiyetle ele almış ve 22S4 numaralı kanunla "Halk 
Bankaları ve Halk Sandıkları,, tesisini derpiş etmiş bulunmakta
dır. (Halk Bankası bu ıene ( 1938) açıldı. Biri İstanbulda ve diteri 
Ankarada olmak üzere iki Halk Sandığ'ı da kurulmak üzeredir .) 

TUrkiyenin en eski ve en meşhur 
Çiçek ve fidan müessesesi 

SAPUNCAKİS 
(Kuruluş tarihi 1874) 

Her türlü siparışlaı: sanatkarane bir tarzda ve 

büyük bir itina ile seriyen icra edilir 

Düğün, Bayram, Cenaze ve sair 
merasim için hususi servislerimiz 

vardır 

Adres: Beyoğlu, istiklal Caddesi N. 304 

Telefen: 40167 Telgraf: Sapuncakiı ·lıtanbul 

Pazar ve bayram gllnleri açıktır 
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Kayseride imar Hareketleri 
( 5 inci sayfadan devam ) 

Sağlık işleri ve ictimai 
muavenet 

Kayserideki şehir hastanesi 
hem çok küçük hemde çok fe
na gayrı sıhhi şerait içinde bu
lunduğundan asri bütün techi
zatı cami, konforlu 100 yatak
la bir hastanenin /.tatürk Bul· 
varı üzeriode ioşasına başlan· 

m1ştır. 

Bu hastanenin tıbbi kadrosu 
de gayrı kafi olduğundan, mev· 
cut 2 doktora ilaveten 3 dok
tor temin edilmiştir. Bu suret· 
le bir hen•eti rı · ütehassısa vü· 
cüda getirilmiştir. 

Kayserinin Develi ve Ürgüp 
kazalarında eczane bulunmadı· 
ğından İdareyi Huauıiyenin yar· 
dımile birer eczahane açtırıl · 

mıştır. 

Şehir içinde bulunan ve u· 
funet, mevadı mülevvese ne r 
eden köhne dabakhane\er k~
pattırılmış, yeni dabakhaoele 
rin yaptırılması için hıfzısıhha 
kanununa tevfikan Battal al
tındaki mf'vki teabit edilmiştir. 
Kayserideki dabakların bir 
kooperatif etrafına toplanması 
ve bu teşekküle Hükümetinde 
nakdi yardımı ile müzaheretle 
bulunması yüce Başvekil tara· 
fından emredilmiş, bu teşekkü· 
lün tetkikahna başlanılmıştır. 

Kayseri Vilayetinde sıtma mü 
cadele teşkilatı tatbik oluna· 
rak bir taraftan sıtmalılar te· 
daYİ altına alınma,, bir tarafdan 
da bataklıkların kurutulmuı
ca başlanılmıştır. 

Tarım isleri . 
Kayseride yetişen ve olduk· 

ça muhim ihracat maddeleri
mizden birini teşkil eden yon· 
ca tohumları için bir temizle
me iRtuyonu inşa edilmiş faa· 
liyete geçmiş ve rençberle;in 
elinde bulunan ve yetişecek 

olan tohumların müsaid fiatlar
la devlet ziraat itletmesi tara· 
fmdan satın alınmasına başlan· 
mıştır. 

Kayserinin yüz yirmi yedi 
köyüne damızlık birer cins bo
ğa temin ve tevzi edilmiştir. 

Kayserinin arkasında ve te
mamen çıplak olan Ali Dağı 
üzerinde muazzam bir orman 
vucuda getirilmeye başlanmış, 
şimdiye kadar yirmi altt bin 
ağac yetiştirildiği gibi bu yıl 

içinde de ekilecek yirmi bin 
ağaç için çukurlar hazırlatıl

maya başla om ıştır. 
Orduya gerekli hayvanatı ha· 

iş hayatında 

muvaffakiyetin 

en büyük 

amili 

fn tizamdır 

zırlayabilmek için Pınarbaşı 

kazasında yüz hayvanı istiab 
eder bir tay deposu inşa edil
miştir. 

iskan ve köycülük 
Her hafta pazar günleri Va· 

linin başkanlığı altında halk 
evinin köycülük, spor ve içti
ml\İ yardım ko1larından mürek· 
kep bir kafile köylere yaya o
larak gitmekte, gerekli tedki
kat ı·e yardımları mahalinde 
yapmaktadır. 

Kayserinin Felahiye, Ekerek, 
S1vg10 mevkilerinde üç tane 
m\iceddeden göçmen köyü teş
kil edilmiştir, evleri temamen 
yaptırılmıştır. 

Kayseride her köy için tan 
zim edilmiş olan kalkınma 

programına göre bayındırlığı 

temine çalışıldığı her eve bir he· 
la ve her yıl her nufus başrna 
bir ağaç ve köy sandığı na · 
mınada çift başına birer döni\m 
hesabı ile ziraat yaptırılmakta
dır. 

Spor ve Gençlik 
Kayseri Halk evi atlı cirit o· 

yunlarını ihya ettiği gibi spor 
bölgesininde kulübün kendi 
malı olmak üzere on iki hay· 
vanlık bir ekibi muhtevi atlı 

spor kulübü açılmış ve faaliye
te başlamıştır. 

Ka}·seri spor bölgesi tara· 
fından fenni bir gi\reş salonu 
kuşat edilmiş ve faaliyete ge· 
çilmiştir. 

iktisadi durum 
Kayseride mücedded~n bir iş 

Bankası kuratı inşa edilmiş 

ve Ziraat Bankası kurağının

da inşası karargir olmuştur. 
Kayserinin lncesu kazasında 

yeniden bir Ziraat Bankası şu· 
besi a~tırılmıştır. 

Kayseri şehrinde yedi milyon 
lira sermayeli Sümer Bsnkın 

bez kombinaları ile Tayyare Fab· 
rikaları ve güııde 3 yüz çuval 
un hazırlayan un fabrikası, ba
kır fabrikası ve Bünyanda 
mf'nsucat Fabrikası ve bütün 
Vilayet dahilinde 4775 halı tez· 
gahı vardır. 

93 7 yllı içinde 58.235 baş 
hayvan kesilmiş, 950.000 kilo 
pastırma, 102.000 kilo sucuk, 
180.000 kilo iç yağı, 82.220 
kilo sığır manda derisi, 199.222 
kilo koyun, keçi derisi imal ve 
istihsal edilmiş, bütün bu imi· 
tat ve istihsalatın yekunu 
718950 liraya baliğ olmuştur. 

intizamı 

temin için de 

doğru işleyen 

bir saat: 

elzemdir 

,) 

Şaşmaz ve dakik yegane saat 

~ SAATLARIDIR ~ 
Deposu: 

l stanbul, S ultan Hamam 

Camcı başı H an 

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

MÜNAKASA GAZETESi 

DOGUDA 
• 
imar Hareketleri 

Eski devirlerin lakaydisi yüzünden memleketin bara

biye yüz tutmuş yerlerinden birisi de Doğu vilayetleri

mizdi. Bu bakımsızlığa harp senelerinde vukua gelen tah· 

ribat ta ilave olunursa bu bahtsız vilayetlerimizin hali 

kolayca tasavvur etmek mümkün olur. 

Cumhuriyet Hükumeti bütüP memleketi yenı baştan 

l fl ca nahiye merkezindeki banyo/arla otelin önden görünüşü 

tanzim ve imar ederken yurdun bu kıymetli ve feyizli 

topraklarına müşfik elini uzattı. 

1934 tarihinde Erıurumda İmar Birliği kuruldu. Bu ha· 

yırlı teşekkül mahalli hükumetin müzahereti ve bütün yurt

severlerin yardımı ile, geceli gündüzlü çalışarak memle -

kete bir çok güzel eserler kazandırdı. 

Bu meyanda, 1934 1935 tarihinde Erzurumda asri bir 

mezbaha, 1937 tarihinde Ilıca nahiye merkezindeki ban

yolarm üstünde bir otel, yine ayna senede 38,000 Hra 

sarfı ile Erzurumda bir apartman, ayrıca iki nümune evi, 

ser, ve parke, ile Ilıcada Hasankalede bir park ve bah

çenin inşaate zikre şayandır. 

Bu imar işlerine şimdiye kadar sarf olunan para 

künü 152,226 liraya baliğ olmuştur. 

Erzurum imar Birliği Apartımanı 

ye· j 

Erzurum imar Birliği şehrin en acil ihtiyaclarından 

bjri olan elektrik işini ele ahp şehir dahili elektrik tesi·· 

satını 62,500 liraya bu sene müteahhidine ihale etmiştir. 

Gerek bu tesisat, gerek yine bu sene ihale edilmiş olan 

şehir sinemasının kargir kısmı ile diğer bazı bayındırlık 

işleri halı inşaatta bulunmaktadır. 

Doğu vilayetlerimizin incisi mesabesinde:olan tarihi Er-

Erzurum imar Birliği nümune eflleri 

29 Birlncitetrio 1~ 

Erzurum mezbahası: bahçenin diğer kısmı 

•• 
zurum Vilayetinin medeni ve smai asar ile tezyinioe ·~ıe 
mi derecede çalışan İmar Birliğinin değerli BaşkaO• rı· 
mesai arkadaşlarım takdir ve tebrik ile yeni yeni bat• 
lar temenni ederiz. 

lf 

d ..,a,.,,ı 
Ilıca nahiye merkezindeki bango:ile otelin arkadan 1° 

bognııe 
İmar Birliğinin teşek~ülü olan 1934 tarihinden ,,. 

'b •• 
kadar yaptırmış ve yaptırmakta olduğu işler tarı 

siyle şöyle hülasa edilebilir: 

Sene 

1934-35 
1937 

il 

" ,, 

" 

Başarı 

Asri mezbaha 
Ilıca nahiye merkezindeki ban

yolarm üstünde otel 

Erz urumda aparlıman 

ıı 

,, 
,, 
,, 

Nümune Evi 

" 
Ser inşaatı 

Parke 

1934-38 il Ilıcada, Hasankale- 9(),0~ 
de park, bahçe ~z6 

152· 

Halı inşaatta bulunanlar: 
65,cfJJ 

Şehir Sinemasının kargir kısmı 6Z,~ 
" 

dahili elektrik tesisatı 
,, 

" 
,, Dizel motörü zo,~ 

" 
meydanı saatleri, motör ve dinamosu ~ 

yekun 
Jljt.'ifl 

Erzurum mezbahasının önden gör ünüşil 

fte U'tlılM.ll.. T ... 

t nlntı .,urmıtA" 

.,.~Ukt' 

e 

tı 



~rinciteşrin 1938 

Milli Bankalarımız 
•• 

~~nıhuriyet devrinde, milli 
'- noıninin ve milli sanayiin 

tillrııa . 1 . . . 
~ sı ve genış emesı ıçın 

t r ieçtikçe artırılan devamlı 
~ı~'02ramlı çalışmalar, milli 

/ lllüeueselerin de kurulma
' Çoğalmasını temin etmiş-

ltGlıit.\illi mali müeueselerin e'l 
'-ıı ınleri bizzat devlet tarafın-

kurulm uş veya devlet 

~111dan fınaose edilmiştir. 
~, .... Cürnhuriyet Merkez Ban-

t 'k- 1930 yılında kabul edilen 1 
~o ıınunla kurulan bu banka; 

~ } nto fiyatın l tesbit ve para 
llıqilaını ve tedavülünü tanzim 1 

~~ tk ; hazine muamelerini 
~~~ak ; hükumetle birlikte 

tlt k• k ~· ağıt parasının ıymetin-

'ı~ istikrarı temine matuf 
\i 

11~ lt:dbirleri almak vazif.!si
/0rınektedir. Bankanın 15 

cilik işlerine kredi açmak ; de
niz ıııhhi ve içtimai yardım teş· 
kilatı kurmak ve işletmek ; el· 
basıl denizciliğe ait yapılması 
icap eden muameleleri yapmak 
üzere kurulan bu bankanın ser· 
mayeıi 50 milyon liradır. Bu 

para devlete ait deniz ve göl 
vasıtalarının ve devlete ait bazı 
hisselerin bankaya devredilmesi 
ve hükumetçe verilecek tahsi-
sat ve kıymetlerin de ilavesi 
suretile temin edilecektir. 

Denizbank bu yıl içinde faa
liyete başlamiştır. 

Deniz vasıtaları satın alınma-
ıı için IO milyon liralık taah
hüdata girişilmesine mezuniyf"t 
veren bir kanunla bedeli dört 
yılda ödenmek üzere 9 .956.190 
lira kıymetinde 12 vapur satın 

alınmış ve bedellerinin 886.445 
lirası 1936 da, 4.669 673 lirası ~ l'orı sermayesinin ° 0 70 i 

~ilmiştir. Bankada hükumetin, 
~it~· 100 lira itibari kıymet: 

. ısse mıktarı, 35.976 adet-

j 1937 ödenmi~tir ; J938 de de 

ı 3 723.648 lirası ödenecek ve 
geriye kalanı da 1939 da öden· 

a 
\ ~l'lka 3 Birinciteşrin 1931 
'tıı '!c başlamış ve kanunla 
~ff:k•ine verilen vazifeleri mu· 

'ıı,1 1Yetle başarmakta bulun· 
~ llr, 

tı· EnılAk Bankası.-Memle
'l'l . 

~il .•ınarına yardım etmek 
11, hına üzerine ~ e üzerine t: Yapılacak arsa sahiplerine 
~llkiltta bulunmak üzne bu 
~ il 1926 da kabul edile n bir 
'tr lll'lla kurulmuştur. Bankanın 
,.,ıtı"Yesi 20 milyondur ve ya-

t baıineye ait emlakin devri 
trt 'kt 1 e devletçe temin oluna· 
~ •r. Hazinece bankaya 1937 
'~r> devresi ıonuna kadar 1 

\~I r ınilyon liralık gayrımen
Sfı~evr~ dilmiş ve bunlardan 

\ıı,1 ·268 liralığı bankaca ıatıl-
~ it, 

''~i;ın_ıeketin imarına yardım 
~k eaırıj muvaffakiyetle yap
"-t la devı.m eden bu bankanın 
\~;:~esi pek yakında yeniden 
'ıı dılecek emlak ile tamnm· ı 
acilktır . 
a ..... s .. 

~b unıer Bank.- 1933 de 
' ~edilen bir kanunla kurulan 
~il ilt>kanın vazifeıi, hususi 
'te"~larla verilen salahiyet
''ll '•tinaden yapılacak fabri· 
\~,,r dışında kalan devlet ser-
ıea · 1 ijtG 1 e kurulmuş ve kurulacak 

~l" 11 fabrikaları işletmek ; sa
)t111 r>lalarını realize etmek için 
~ıı: fabrikalar tesis eylemektir. 
b'tıkh'tunda 20 milyon lira olan 
~ •nın sermayeıi artırılmıs ; 
~ beup devNsinin sonun· 
1J.5(:~0nıinal sermaye miktarı, 
&~ ·OOo liraya çıkarılmıştır . 
1 ~J.'nıayenin 35.836.108 lira· 
~ 1Ye edilmiftir. 

t ~~l'lka 1938 yılı içinde beş 
t~i 8 •nayi programını muvaf
' /~tıe ikmal edecek ve bu
'tle~~in de 90 milyon lira sarf
''" ış olacaktır. Bankanın ser-
l ıe1 · 
~. 1 ve bankaya açılan hari· 

1 'td'l 'lı 11 d : er tamamen devlet ta-
~·, ban taahhüt ve tem in edil-
~ Ulunmaktadır. 
~d~ ~t.ibank. - Memlekette 
llıe~Cılığin inkişafını temin 

"'• Ve maden cevherlerıni 
'~ilt~ek üzere 1935 de kabul 

""~ tı bir kanunla kurulan bu 
( 'dı'l'lın sermayesi 20 milyon 
~it;· Bu aerma~ enin tamamı 

lp çd temin edilecektir. 1937 
l\itı tvreai sonunda serma-
~~Q tediye edilen miktarı 

t, ·596 liraya baliğ olmuş· 
.. tliba 
\ ~~r 11k, hükumetin maden 
~tj "tllını realize etmek işini 
~ ~e almıştır. 
~ ~ıtb Oeniz:bank.- 1937 yılın
~~i~. u~ edilen bir kanunla ; 
) tııar i'ol, nehir ve limanların 

1 ~e ~llda deniz ticareti, 11ana· 
•rışaatı yapmak ; deniz-

miş olacaktır. 

1938 yılı içinde devlete ge
çen Fenerler İdı..resi de Deniz
b-.nk kanunu ile bu bankaya 
devred~t miştir. 

6 - Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat Bankası. Elli yıllık 

bir tarihi olan Ziraat Bankası 
da, Cümhuriyet devrinde, mem· 
leket ziraatini finanse edec~k 

bir hale getirilmiştir. Mutlakiyet 
devrinde ve büyük harp içinde 
mevcudunun devlet tar3fından 
kullanılması yüzünden banka, 
Cümhuriyet devrine, kasaları 

bonboş bir halde intikal eyle
mişti. 

Cümhuriyet devrinde ; ban· 
kanın sermayesini tesise yara
nan arazi vergisi tahsilatından 

ayrılan °/0 6 "menafi hissesi'' 
nin verilmesine devam edilmek
le beraber ayrıca 1923 de kabul 
edilen iki kanunla, İ.tanbul 
Hükumetinin ist kra:ı ettiği pa-
ralara mahsuben 2 900.000 lira 
tediye olunmuş ve 1924 de ka 
bul edilen İ>ir kanunla da M eş-
rutiyet devrinden evvelki zamana 
ait borçlara mukabil bankaya 
sekiz yıl içinde 4.447.062 lira 
ödenmesi taahhüt edilmiş ve 
her yıl bütçesine konulan para-
larla bu borcun 3.690.911 lirası 
nakden ödenmiş ve bankaya 
ayrica devredilen hazine •~net

lerinden de, 1937 ye kadar ban
kaya 1936 mali yılından itıbaren 
ayrıca, fevkalade ihtiyat akçesi 
olarak bir milyon lira verilmeğe 
başlanılmıştır. 

Menafi hisselerinden 1923 
den beri bankaya verilen paranın 
yekunu 1'2.094.966 liraya baliğ 
olmaktadır. 

1937 de kabul edilen yeni 

"Tiirkiye Cümhuriyeti Ziraat 
Bankası" kanunu , bankanın ser
mayesini 100 milyon liraya çı · 

karmiş ve bu sermayenin artırı
lan kısmının (70 milyon lira ) 
1938 mali yılından itibaren her 
sene umumi butçe yekununun " 11 

l 2 ıi nisbetinde ödenecek pa-
ralarla ve ayrıca devletçe veri· 
lecek fevkalade tahsiıatlarla ta· 
marnlar.masa derpiş edilmiştir. 

1938 mali yılı bütçeıine Ziraat 
Bankasına verilmek üzere ko
nulan tahsisatın yekünu2.231.000 
liradir. 
Bankanın 1~37 hesap devresi 

aonu itibarile ödenen sermaye 
miktarı 32 072.800 liraya baliğ 
olmuştur. 

7 - Devletin iştiraki olan 
Bankalar. - Memlekette milli 
bankacılığın inkişafında büyük 
payı olan iş Bankasına devlet 
580.230 liralık bir sermaye ile 
iştirak ettiği gibi Adapazarı 

Türk Ticaret Bankasında 250.000 
liralık , Akhisar Tütüncüler Ban
kasında da 140.000 liralık his· 
sesi bulunmaktadır. 
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LAZZARO f_ RANKO MAHTUMLARI ! ~F-AH# Güzellik, Ekonomi. Konfor ~ 
~ ~.1.1" ve Sağlamlık Timsahdır. ~ 

ISTANBUL ~ :ır, 
1860 Senesinde Kurulmuş ~ ---- 1937 senesi Ankara iEnternas- ~ 

~ ı-, yonal Sergisinden ~ 
e n e s k i &, im Birinci Mükafat ~ 

Mefruşat M ~ ~· ~ 1~ 2 AltınMadalya ~St a g a Z a S 1 1 ~ 3 Şeref Diploması ~ 
• Kazanmıştır. 

Müteahitlere mahhsus inşaat için 

her türlü Linoleumler 

DÖŞEMELİK KUMAŞLAR PERDELER ASRİ 
MARKİZETLER ve KORNEŞLER - TÜLLER -

PASPAS ve saire. , ___________________________ , 
, ~ 

Boya, vernik, asfalt:, selülos, 
ruberoit: macunları ve her 

nevi hususi boya sı
parışı yapılır. 

Galata, Balık Pazar, Kurşunlu Han 7 

Binaların eyi muhafazası için 
IZOLAK ve IZOLATIN kulhnınız. 

İ"Zolak'ın sur~ti istimali. - Sert bir fırça ile soğuk ola
rak surülmelidir. 
Kuru çimento ve kireçli harçlar, tuğla, kirenıi~ üzerine bi · 
rinci defa ıürüldükten 6 saat sonra tekrar bir defa daha 
sürülmek sureti le 2 kat İzolak sürülür. Taraça. çatı ve çin · 
kolar üzerindeki aralı it ları tamamen kapatır. 
İzolak sürülmeden evvel madenlerin üzeri pasdan ari ve 
temiz olmalıdır. Duvarlara yapışlırılacak muk•valar, kağıt · 

lar ve saire İzolak ile bo yanırsa rütubetten müteessir ol
mazlar ve çıkmazlar. 

İhtar.- Kullanmadan evvel karıştırmalı. Kullanıldığı 
z.ıman ateşe yaklaşmamalı . Kabların ağzını daima iyice ka
pamalı ve serin bir yerde saklamalı . 

İzolatın'ın sureti istimali. - Kutuyu açtıktan sonra bir 
mala yahut ispatula ile bir kerre: Çimento çukurlıtrı ve 
delikleri temel duvarları ve harçlar, su yolları ve havuzla-
rı, borular ve künkler, çatı ve taraçalar, vagonlar, çinko 
ve saire üzerine sürüldükte su geçmez ve devami surette 
rütubetten .nuhafaza eder. Souğa ve sıcağa mukavemet 
eder ve katiy'en çatlamaz. Kabların ağzım daima iyice ka
pamalı ve serin bir yerde saklamalı. 

--
Evlerinizi, dairelerin izi, mektep

lerinizi ve bilcümle iş yerlerinizi 

kışııı soğuktan muh1faza etmek 

için layıkı veçhile teshin ettirmek 

üzere kullanacağınız sobalar, bo · 

rular, dirsekler, kömür ve odun 

kapları ve benzeri olan madeni saç 

eşyalar ıçın yegane müracaat 

edilecek adres 

A. SAMUR K A ~ 
FABRiKASI 

iDAREHANE Galata Perşembe Pazar 
Cad No. 50 İstanbul 

Telefon: 41362 Telgraf: Samurmaz 
İstanbul 

Bu gibi eşya satın alınmadan gerek 

fiatça ve gerek nefasetçe bu malla· 

rın başkalarından rüchaniyetioi an

lamak için her halde adresimize 

müracaat ediniz. Fabrikamızda ya

pılan bilumum eşyanın cins ve neJ 

vini havi mufassal kataloğlarımızı 

fateyiniz. 

Mahrukat:t:an o o 50 istifade g. 
24 saatta bir dolduruş ~ 

Gayet: pratik kullanma ve 
temizleme tertibatı 

~ Türkiye Satış Deposu: i 
~ oh ı~~:~~~.;~f~.~~f o.~oa n ~ 
~ ( Adliye kapusu karşısında, 6 ncı Noter altı ) ~ 
~ KREFFT Türkiyede başka hiç bir ~ 
~ Dikkat: : yerde satılamaz. Taklitlerden sakı- ~ 

~ nınız. ~ 

~~~~~~ı~~~~~ 

~~rmı~~~-~ 
* En güzel hediye Çiçektir 

ve bunu da temin etmek için 

En eski ve en asri çiçekçilerden 

F ot is' te 
Bulabilirsiniz 

Düğün, Nişan, Cenaze 
ve sair çiçek siparişleriniz ıçın bize itimat 

ediniz 

Beyoğlu , İstiklal Caddesi No . 302 

Şubesi : Beyoğlu, Sumer sineması karşısında No. 207 
Telefon: 40606 ve 43469 

------------------------------~~----------
Pazar ve Bayram günleri 

açıktır. 

----------------------------------·~ ... 

Bursa Pazarı Hasan Hüsnü 
1\llişleri/crin e Cumhuriyet Hayraımm 

kutlular 

SatıŞ Mağazaları } 
Beyoğlu, İstiklal Caddesi 376 
lstanbul, Sultan Hamllm 40 

Fabrikaları : Çağlayan, Lale. Bursa 

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

A. ERDAL 
Toptan Sıhhi Levazımat VP. Tcs=sat İşleri 

Galata, Kurşunlu Han No. S 

İstanbul 

~ AGA-BALTİK RAOYOLARINI VE ODEON PLAKLARINI TERCİH EDİNİZ 



Sayfa 12 MÜNAKASA GAZETESİ 29 Birinciteşrin 1938 ~ 

"' ... ~\·' ' 

LL CE AL 
Büyiik Bir Rekor Daha Kırdı 

---YİNE VERDİ 200,000 LİRAYI YİNE VERDİ--_. 
Cihangirde Bakı aç sokak Kom~I A pa rtımanımn 3 numaralı dai resinde B1yan Küçük Sofiya 14606 numaralı bi'etle 200,000 lira kazandı ve parasın ı derhal 

ve tamamen TP. k Kollu C.·rnal Gişesi sahi bi Cemal Güven'den ald ı. Küçük Sofiya teşhir arzu etmedikle rinden fotoğraf vermediler. 

~-~········· ........ ·········· ~ . 
~ ~ t Sayın müşterilerimizden Muğ- ~ 

~ lada Dağ alayında Yüzbaşı ~ 
~ ~ 
~ Bay Hilmi Elçi 31436 numaralı ~ , ~ 

~ biletle 15,000 lira kazandı. ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ . 
~ Kendisine yıldırım telgrafile • 
~ ~ 
~ müjdelendi. ~ 

' 

~ ~ 
~ . Küçük SOFİY A'ya 200,000 lira kazandıran 

uğurlu biletin fotoğrıofı t ~ 
·~···~················ 

Daima müşterilerine büyük ikramiyeler veren 

harp malulü sübaylardao Tek Kollu Cemal 
gişesi sahibi CEMAL GÜVEN 

Yeni tertip çok zengindir. Her halde ayni planı okuyunuz. Son günlere kalmayınız. 
Taşra siparişleri sürat ve intizamla gönderilir. ------------

• IK A T . İstimlak dolayısile Gişemiz ayni cadde üzerinde Bahçekapıya doğru Emlak ve Eytam Bankası 
• karşısında 27 N .ya nakletmiştir. ========= 

Hiç bir yerde !Şubesi yoktur. Telefon: 24093 - - -
, _________ im!' __ ..................................................... ______________________________ ,~ ---

YILMAZ 
Yangın söndürme 

ve sis yapma 
Aletleri 

Her türlü malumat ve 
kataloğ için aşağıdaki 
adr f Ee müracaat ediniz: 

A.Samur~aş 
FABRIKASI 

İDAREHANE: 

Galata Perşembe Pazarı 

Cad. No. 50 

• • 
CITIN 

Her ci ns eşyayı 

ye pye n i yaptığı 

için bütün 

A v rupa mem 

leketlerinde 

b üyük bir rağ 

b et görmek

ted ir. 

Dikkat - Sağlığa ve 

tasar r ufa riayet 

etmek isteyen her 

kes evinde Citin 

bulundurmalıd ır. 

• • 
CITIN 

Bütün Kurrı8~· 

lar, e l b i seıe f, 

örgüler, 

ev' 
bez ve her rı 

mobilya, koıtLJ~ 
gıı 

halı , tablo , ye. 
ve 

boya derrı i r 

~ · " tahtalar ve 
1 

Citin ile dertıe. 

temizıerıif· 

MA KONİ RADYOL RI 
• 

Sü~ö ~lb!ıtlUılfll (Q)Ltlılflly~yc§l 

• • 
~ 

Sesi ~ 
- ~ 

~ ~ 302, istiklil Caddesi, 302 # ~ 

Sahi ın 

1 VERESİYE SATIŞ Beyoğlu - lst:anbu l f 
'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!~~~-# 


