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Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 
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Okurlarımızla 
baş başa 

MÜNAKASA GAZETESİ, 
bu gün intişarının birinci yı
lını ikmal ederek ikinci se
nesini idrak ediyor. 

Ciimhuriyet rejiminin yük
sek ilhamlarından aldığı feyz· 
le ve kar!'f erile, bilhassa res· 
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mi daireler ve müesseselerın 
teveccüh ve itimatlarına da· 
yanarak geçen bu bir yıl zar 
fında her türlü fedakarlıklara 
katlanarak t . kammiile doğru 
büyük hatveler atmış, ve in
tişarının ilk senesinde iiç de
fa hacmmı biiyütmek gibi 
matbuat tarihimizin kaydet
mediği, ve başka hiç bir ne
şir vasıtasını nasip olmayan 
bir mazhariyete nail olmuş· 
tur. Ortadaki resim bu söy· 
lediklerimizi kısmen izah e

der mahiyettedir. 
Gazetemiz bundan böyler:le 

çızdığı program dahilinde 
karilerini memnun etmek ve 
onlara müfit olmak ıçın hiç 
bir fedakarlıktan çekinmeye· 
cek, her türlü noksanlarını 
tedricen ikmal edecek ve bu 
hususta kendisine vaki olan 
teklif ve ihtarı ehemmiyetle 
nazarı dikkata alıp, peyder
pey tatbik mevkiine koya
caktır. 

MÜNAKASA GAZETESİ 
mesleği hasebile gerek Tür: 
kiyemizde ve gerek ecnebı 
memleketlerde münakasa ve 
müzayede işlcrile ilgili ol~n 
bütün müteahhit, mühendıs, 
rnirnar ve tacirlerin organı 

olduğu gibi, çalışmasını, tam 
rnanasile bir iş gazetesi ol
mağa hasretmiştir. 

MÜNAKASA GAZETESİ, 
kendi ini ne reklamla ve 
nede propaganda ile tanıtmak 
istemeyen, bilfiil çalışarak 
ve alakadarların mühtaç ol
dukları malümah en sağlam 
kaynaklardan toplayarak ve 
nıesaisinin semeresini filiyat : 
la göstererek karilerinin ve 
abonelerinin ve kendisine 
ilan veren resmi müesseselerin 
teveccühlerini kazanmak isti
Yen ve onların yardımlarını 

teşvik telakkı ederek neşrı
Yatını o nisbette zenginleştir· 
meyi borc bilen bir neşir va· 
Sılasıdır. 

Eğer bütün bu fedakarlıkla· 
tına mukabil karilerinin tevec· 
Ci.ih ve muavenetinin tezayü· 
diinü görürse ne mutlu ona ... ! 
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Bir sene zarfında gazetemizin hacım itibarla geçirdiği safhalar. 
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Ekonomide 
Kamalist rejimi 

Ekonomi Bakarıı B. Celal Ba 

yarın "Financial Tımes"in Türki· 
yeye dair çıkardığı fevltiilnde 

nüshasında intişar c-den kıyme!li 
makalelerinden aynen alınan par· 
çalar: 

Ekonomide kemalist rejimini, 
tanınmış şu veya bu doktrine 
izafe suretile ifadeye imkan yok· 
tur. Çünkü, Cumhuriyet Türki· 
yesi, bu doktrinleri dog-ur:ın şe· 

rai lten esaslı bir surette ayrı 
şartlar ve vazifelerle karşılaşmış 

bulunmaktadır . 

Kemalist rejimin, yurdun mut
lak istikliilını temin ettikten, Tür
kiyenin sosyal ve siyasal bünye· 
sine aid inkiliplarını tamamla· 
dıktan ve bu bakımlardan bugün, 
dünyada pek az memlekete nısib 
olan is'ikrar ve emniyet duru· 
munu tesıs ettikten sonra ortada 
ulusal dava şudur: ' 

"Türkiyeyi, en az zaman için· 
de . en rasyonel yollardan gide· 
rek, ekonomi bakımmdan da, 
dünyanın hiç değilse en ileri 
memleketi seviyesine yükselt· 
mek ." 

Türk milleti, Atatürk'ün bu 
işaretini, O'nun her işareti ıi bi, 
kendi ruhunun içinde kendi öz 
arzusu, kendi ruhunu da kavuran 
bir dilek gibi sevinçle karşıla· 
mıştır. Ü'nun her iradesi fibi, 
bu isteğini de bütün bir millet 
his ve muhabbet birliğiyle be
nim!lemiştir. 

Kemalist rejimin ekonomi poli· 
tıkası, bu işareti tahakkuk ettir· 
mek ve muhafaza etmek içindir. 
Cumhuriyet Halk partisi, yani 
kamalist parti programında gö· 
rüleceği iizre: Mülkiyet. ferdi 
mesai, çalışma kıymeti, bu poli· 

tikanın. bugün için yetmediği 
veya gidemediği işlerde, umumi 
menfaah temin, ferdi meaa; ve 
sermayenin çeşitlenip büyümesini 
kolaylaştırmak için. devlete de 
vazife verilmiştir. Bu bakımdan 
kamalist rejimin karakteri, yapıcı 
ve yaptırıcı oluşudur. Temeli: 
Türk milletin;n umumi menf aatı, 
Türk;yenin ekonomsel kabiliyet 
ve imkanları, ahenkli bir milli 

ekonomi manzumesinin, türle va· 

tanında doğup serpilmesidir. Bu 
izahlardan çıkan neticeler şun· 
\ardır: 

Kamalist Rejimde: 

1 -- Devletçe deruhte e· 
dilmiş işler, bilakis ferdin iş 
sahasını genişletmek mak· 
sadiledir. Sınıf meofaatlan 
arasmda bir uzlaştırma de· 
ğil, milli varlık ve korun• 
ması bakımından, devletin 
başa geçmesi, mill.tçe za
ruri görülmüş işlerdir. 

2- Politikamıza verdiği· 

miz ad, ğüdümlü ekonomi· 
dir. Prensiplerinin, son a-

(Devamı 8 ine\ s ahifede) 
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2 Sayfa 

ütü 
ve İ hisa 
Bugün muhakkak olan bir 

şey varta o da İnhisarlar ida· 
resi muazzam bir devlet mües· 
ısesesi olduğu kadar, meşğale 

sinin mahiyeti itıbarile müsla· 
kil bir ticaret müessesesi şek 

Jinde hareket f'tnıeyi ve tütün 
:ıiraatini de. ticaretini de hi
maye eylemeği kendisine ~iar 

edinmiş olduğunu filiyatile gös
termesidir. 

Müstahsilide, müstehlil<ilede 
o alakadar olur, tütünün tohu· 
mu toprafıa atıldığı günden iti· 
baren yaprak veya sigara ha
lınde müşterinin eline geçeceği 
z&m'ina kadar da o kontrol 
eder. 

Cihan piyasasında tütünleri
mhın, öteden berı haiz olduğu 
rağbeti idame e•nıek ve arttır· 
mak için liizını gelen tedbirle· 
rile de o uğraşır. 

İnhısarlar idaresinde bugun 
lııikim olaıı :zihniyet, teknik 
kuvvetile iiı.ami randıman al
ınnk zihniyeti dirki cidden tak· 
dire şayandir. 

İnlıisarlar idnre~inin fabrika· 
ları günde 15,000 kilo kıyılmış 

tütünle 34.000,000 sigara 
ve senede 10,200,000,000 adet 
sigara yapabilecek bir kudret
tedirler. 

Binaen aleyh, böyle muaz
zam fabrikaision işlerini tedvir 
edecek fabrikaların modern ol· 
ması ne kadar la:tımsa, bu ma
kinelerden (Rasyonel usuller 
tatbik etmek suretile) fazla 
randıman almak ve maliyeti 
düşürmek de o nisdette elzem 
oldutundan buna azami itinayi 
vermektedirler. 

lnhiurlar idaresi kendi ma'
mulalını satışa çıkarmak husu· 
sunda eski usulleri terk ede · 
rek büsbütün yeni tarzlara 
dökülmüş, her tarafta satış ve 
teşhir mağazaları açtırmış, rek
lamın ihirk3r kudretinden a
zami urette istifadeye başla

mıstır. 

İnhisar olan memlekette rek· 
lama ne luzum var deyenler, 
ve reklam masraflarını fazla 
bulanlar çok olmuşdur, fakat, 
Fransa, Avusturya devlet reji· 
terinin sarf ettikleri milyonları 

göz önunde bulunduran idare 

buna kulak asmam:ştır. 

İnhisarlar idaresi bugün genç 
ve kudretli elemanlarile, genç 
ekıperlerile bir teknik ve ilim 
kaynağı olmak ne ihtisasa kıy· 
met verdirmek ve köhne zih
niyetleri öldürmek isteyen bir 
müencse halini almak istiyor. 

Her dairede olduğu gibi bu 
idaredede muhafazakar bazı 

zihniyetler mevcud olduğuna 

hiç şüphe yokdur. 
Bunların içinde emektar veya 

mütehassis geçinen, dalıa doğ· 
ruıu köhne :ıilrniyet taşıyanlar 

varsa, tekniğin. ilmin be da· 
beti ve bu sayede lemin edilen 
fazla kazancın, arttırılhn vari
ciatıu rakkama istinad eden 
hakikatı karşısında söyleyecek 
söz buhımayacakları mulıak 
kaktır. 

inhisarlar idaresi her tarafta 
asri depolar yaptırmakta ve 

• 
ız 

• r id resı 

teşebbüs ettiği her yeni işin 
tekmil planlarını, rf"simlerini 
kendi mühendislerine yaptır· 

makta ve bütün işlerini kendi 
teknik hey'etine kontrol ettir· 
mektedir. 

inhisarlar idaresi, lıer fır· 
salta beynelmilel sergilere işti· 

rak ederek ına'ınulatını teşhir 
eltirmektcdır. Bu me}•anda, 
Mısırda açtırdığı sigara fabri
kası da doğrudan doğruya rek· 
lam maksadile ynpılmış olma
sına rağmen bugün kar getire
cek surette inkişafa başlamış 

ve İnhisarlar idaresinin her 
zaman için yüzünü ağartabilel'rk 
bir teşebbüs olarak ilerl~ıneye 

yüz göst ~rnı i1tir. 
Bütün bu rasyonel muvaffa

kiyetler araımıdcı memleket tü 
tün piya sası için idarenin O) " 

nadığı rol ve aldığı tedbir şa
yan t ıkJir ve tebriktir. 

Tütün işlerile alak,.dar olan· 
lar çok iyi hilirleıki: bundan 
yedi sekiz scı•e evvel tütün 
nıalısulah elli milyon kiloyn 
çıkmış ve tütün ihracatcıları 
mallarını salamadıkları için tü

tünleri ellerinde kalmış ve bü· 
yük bir buhran baş göstirmişti. 

O buhranın kurbanları hala 
kendilerini toplayamamışlar ba
zı1arı tamamen iflar; etmiş ve 
bazılara da borçlanmışlnrdı. 

Her taraftan şikayetler ynğ· 

dırılmış ve netice itibarile hü· 
kümetin emrile birçok tütünler 
inhisarlar idaresine satın aldı
rılnıış ve bu yüzden her taraf 
hayli zarar görmüşdü. 

Halbuki son zamanlarda tü· 
tün mahsiilimiz altmış milyon 
kiloyu geçdiği ve piyasayı İn· 

hisarlar idaresi açdığı halde ne 
piyasada bir sızıltı işidilmiş ve 
ne de idareden şikayet edil
miştir. 

İdarenin, bütün mübayaah 
merkezden ve bir elden idare 
etmesi. karşısında mal alan 
tüccara ve mal satan zürraa 
bir rakıb ve bir düşman na
zarile bakmaması, tüccarın da 
zürriiın da, arz ve taleb kaide· 
sinden müs:ivi surette istifade 
etmesine imkan verilmesi ııa

yesinde dirki tüccarın elinde 
ne geçen senelerden .stok kal
mış ve ne de bu sene için bir 
buhran tehlikesi varidi hatır 

olmuşdur. 

Tütüncülüğümü:ıün istikbali 
çok parlaktır, tütüa1lerimizin her 
tarafta alıcısı olduğu da mu
hakkaktır. Yete-rki onu satabi· 
lecek ,,.e onu kıymetlendirecek 

' tedbirler ittihaz edilsin 1 
Hiç şübhe yokturki bugün 

tüttinlerimize her tarafta müş· 

teri bulunması ve hepsinin de 
satılması Cumhuriye)' hükume· 
tinin ihracat için aldığı esaslı 

tedbirler ve bu tedbirlerin tat· 
bikinde genç idnrecileriınizin 

haiz oldukları fenni ve ilmi 
kudrctlerdir. 

iş böyle devam ettikçe tü· 
tünlerimizin ve dolayisile tütün 
müstalı il ve tüccarlarının is· 
tikbalinden emin ve müsterih 
olnbiliriz. 

Bakırköy bez fabrikasının 
bir yıllık imalatı 

Beş yıllık endüstri progra

mın:ı uygun olarak tesisatı ge· 

niştetmiş ve yeni makinelerle 

teçhiz edilmiş olan Sümer Ban· 

kın Bakırköy bez fabrikası, 

daima artan bir randımanla 

çalışmaktadır. 

1934 başında mev<'ut iğ sa· 

yııı ancak üç bin olan devlet 
fabrikası, yenileş mesinden son· 

ra on bin iğle faaliyete 

koyulmu ve piyasada kendine 

büyük bir itibar temin etmiştir. 

Biten yıl, Bakırköy fabrikası 

için çok müsait ve memnuniyet 

\erici şartlar içinde geçmiştir. 

1936 nın ilk on ayı zarfında 

fabrikaya dışarıdan verilmiş 

olan iparişler, 1935 ıeneııinin 

aynı devre i zarfında alınan 

MÜNAKASA GAZETESi 
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iş adamlarını 

v iş ve ticaret müesseselerini 
al kadar edecek y ni işler 

Geçenlerde Anlcarada topla-

nan Umumi Müfettişler Kong· 

resinde bir çok mühim ve e

saslı işlere başlanmasına karar 

\ erilınişti. Bu meyanda Üçüncü 

Umumi M~ettişlik mintaka· 

sında yapılacak işlere çok ya

kında başlanacaktır . 

Bu yapılacak işlerin başlı

caları şunlardır: 

Trabzonda yeni bir lise daha 

inşa edilecek ve Trabzonda 

1,500,000 lira (bir buçuk mil

yon) sarfile bir Numune Has

tanesi yapılacaktır. 

Erzuruında bir Numl'ıne Has

tanesi, Erzincanda bir Numune 

Bahçesi, Müfettişlik dairesi 

dahilinde dört orta mektep 

siparişlere nazaran yüzde 120 

nis beliııd,. bir fazlalık göster

mektedir. Fnbrikanın panu~k 

mübayaası aynı aylar esnasında 

IH35 de 774,424 kilodan W36 

da 806,H65 kiloya yükselmiştir. 

Bez imalatı da 3.5H2.982 met· 

reden 4,270,068 metreye çı~

m ıştır. Bu rakamları mütalea 

ederken 1930 senesi bütün 

imalat yekunnnun ancak ı ,:, 
milyon metreden ibaret kalmış 

olduğunu gözönünde tutulması 

faydalı olur. 

Fabrika bundan başka 19361 
yılının ilk on ayı zıırf ında 8(,6,483 

kilo pamuk ipliği imal etmiştir. 

Fabrikanın senenin ilk on 

ayı zarfındaki satışları bir ev

velki yılın aynı müddet zarfın· 

daki umum satışlarına nazaran 

yüzde 20 yük elmiştir. Fakat 

devlet satışları istisna edilirse, 

yalnız piyasaya yapılmış olan 

s&tışlar ııraıındaki fark, 193{; 
da bir evvelki seneye nazaran 

yüzde 250 nisbetinde bir fazla

lık gösteı ir. 

açılacaktır. 

Erzincan, Kars şehirlerinin 

haritaları yapılacak, Erzincana 

demir borularla su getirilecek, 

Şark mınlakasında bir şeker 
fabrikası kurulacaktır. Şehir 

haritaları bu sene içinde ikmal 

edilecektir. Erzincan civarın

daki büyük şelalelerden birisin

den alınac;.ıık kuvvetle her ta

rafa elektrik cereyanı verile

cektir. 

Trııbzon limanı son sistem 

olarak inşa edilecektir ve bu 

liman için 3,500,000 (üç buçuk 

milyon lira) ayrılmıştır. 

Münakasa Gazetesi, bütün 

bu münakasaları günü gününe 

karilerine haber verecektir. 

23 Mart 1937 

PİYASA HABERLERİ 

Tahlisiye işleri 

Tahlisiye umum mü-iürlüğünün yeni sene bütçui hazırlıklarına 
yakında başlanacaktır. Bu münaaebetle genel direktör B.Necmed· 
dinin iktiııat vekaletile temaslarda bulunmak üzere bu hafta için· 
de Ankara}a gidecektir. 

Yeni sene büke.sile sahillerimize yeniden bir çok tahli•iye 
aletleri konacaktır. Esasen bu h•Jsutta hazırlanmış beş ıenelik bir 
faaliyet programı mevcuttur. 

Bu programın üç senelik kısmı tamamen ikmal edilmiştir. 
G~ri kalan iki senelik faaliyet hakkında B. Necmeddin vekaletle 
tema!lar yapacaktır. 

Yeni sene bütçesile programda gösterilen işlerin ne kadarı 
yapabileceği bu temaslarda::ı sonra belli olacaktır. 

Hu programın tatbiki sahilerimizin tahlisiye letlerile tamamen 
techizinc kifayet etmiyeceğinden ikinci bir beş yıllık program 
daha lıazırlaııacaktır. 

Tahlisiy.:: umum müdürlüğü memleketimiz sahillerinde mevcu 
diyetine IÜZU °ll hissedilen tahlisiye aliitı mikdarını tesbit edecek• 
tir. Bu hususta yapılacak tedkikat yeni beş ııenelik raporun ha
~ırlanma.sına esas teşkil edecekti.·. Y t>niden konacak tahliıiye 
al~llcrıııın b:ışlıcalnrının fener ve sis düdükleri teşkil etmektedir. 

Pamuklu iplikler de tenzilata tabi tutulacak 

193(; mali yılına nid iptidai maddeler tevziat cetvelinin 6 ncı 
m~en~ucat faslının ipek snnayiine aid B pozisyonunda yalnız ipek 
bukum fabrıkalarıııda bükülen ipek iplikleri için yüzde 70 ten
zilat pnyı habul edildiği halde pamuk sanayiine aid S 
pozisyonunda yalnız büküm yapan fabrikaların bükülmüş 

pamuk İp.tikleri için bir tenzilat nisbeti btyin edilmiştir. lpliQ'i 
alırken bır defo muamele vergisi veren fabrikaların büküm do
layısile ikinl'İ bir dt"fa tenLilatsız vergiye tibi tutuldukları an
la4ılmıst r. 

İpek sanayiinde olduğu gibi pamuk sanayiinde de yaln ı z bü· 
küın yapan fabriltataı- ınaınulatinın tenzilata ttibi tutulmasını te
ıninen B36 ınnli yılına aid iptidai maddeler tenzilat cetvelinin pa
muklu mensucat sanııyiine aid S pozisyonunun da üzde 70 ten· 
zilata tabi tutulması Vekiller Heyetince kararlaştırıl 1, 

Yeni köprüler 
Edirne-İstanbul şosesinin üzerine düşen ve metruk bir halde 

duran ~öprülerin geçen yıldan beri mükemmelen inşaaın geçil
miştir, ince ve Sazlıdere köprüleri beton olarak ikmal edilmiştir. 

Bu kere lfayındırlık bakanlığı Keşan yolu üzerine düşen Ka
vakdere köprüsünün de beton olarak inşasını kararlattırmıttır. 

22800 lira muhammen bedelı olan bu inıaat iti pek yakında 
müteahhidlere ilıale edilecektir. 

Çivi buhranı 

Çivi yapılan demir çubuk fiatlarının mütemadiyen yükselmeıi 
karşısında el'an yeni bir nark tesbit edilmediğini iÖren çivi fab
rıkaları çivi imalini kesmişlerdir. Çivi tacirlerinin ellerindeki 
stoklar da tükenmişlir. Bu yüzden bina yapmak imkanı da or
tadan kalkmıştır. İnşasına başlanılan binalardan bir kısmı da çi· 
visizlikten durmaktadır. 

Çivi. tacirleri Ticaret Odasına müracaat edeı ek bu vaziyetin 
acilen lktısad Vekaletine bildirilmesini istemişlerdir. Çivi tacir
lerine göre piyasada bir tek çivi yoktur. Fakat elaltından mülhit 
bir ihtikarın başladığı, ellerinde çivi olanların birkaç mi li fiatla 
sattıkları da duyulmaktadır. 

Almanya yolunun kapanması da madeni eşya yapan fabrika· 
ları düşündürmeğe başlanmıştır. Başka bir memleketten herhan· 
gi bir formülle madeni eşya getirilmezse madeni eşya fabrikaları 
da tatili faaliyet etmek mecburiyetinde kalacaklardır. 
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BU GCNKCJ 
Münakasaıar ve Müzayedeler 

LİSTESi 

a) Münakasalar 

· M ı Harita 1 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, a zeme, 

Etimesut civarında bir telsiz isi. binasının inşası2s-J.37 11 
(Hava Y alları Dev. ls .) . 

Balıkesir Maliye Daire.si bina inşaatı . (Balıkesır lS-
4

_
37 

IS _ 

1 

Vilayeti) . 
1 1 ı . A l l d tır bına ar a z:mır ğaınemnun ı ıca arın a yap .' • . .)0_5_37 c kad. ' 

tesisatın projesinin tanzimi. (lzmir Vıl ayetı) . - y 1 
• J si (temdıd) ı 

Karacabeye Gölecik suyunun ısa e. · 15-4-37 tS 
(Karacabey Eelediyesi) u- 8 

d'd) ( nve e-
Elektrik santral binası inşaatı (tem 1 

• 29-3-37 15 _ 
lediyesi) 

2 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
ı----------

d ) (To hane Lavaz.) 25-3-37 14.30 
Keten şerit: 16000 m. (tem · p 1 T 
l 8s k ı . sket 2 tane . ( st. e-
şçi elbisesi: ta ım • a. s .. J-37 15 -

le fon Müdürlüğü) 

1 Bu''ro eşyaları muşamba halı v.s· 3 - Mobilya. Ev ve _ ..:.:--- -------

b 1 ad. kimya ocağı- kurulma 
Masa: 2 ad. lava o: 25-3-37 10 -

etajeri: (MMV) 

4 M tb 'şleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı a aa ı _ _ __ -------
F.• k bastırılması (fst. Telefon Müd .) .vra 

9 4.37 15 
', 

1 

15 Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı v, s. 

Y l k ' d" l'rı' 240 ton (tehir) (Devlet Demir .) 8-4-37 15 -az ı rezı uya6 • , 

B · , 600 teneke (BMM idare Heyeti) 12-4-37 15 -
enzın. 

6 - Müteferrik 

li 

ı l 
1 

---
Kibrit antim on: (tehir} (Askeri Fabrikalar) 5-4-37 14 

Çatalca muhabere malzemesi : 8 kal em (lst. Kom.) 8 4-37 16 -
Kamyonet: 1 tane {lst. Belediyesi) 7-4-37 14 -
Elektrikle işler körük. {lst. Komutanlığı) 8-4-37 16 :lO 
Arozöz: 2 ad. (Çorlu Kor.) 5-4 37 16 -
Bel ipi: 6000 k. (te md .) (inh isarlar idaresi) 2-4-37 15 - 1 
Potrel dire~i: 100 ad. (Aydın Belediyesi) 8-4·37 16 -
Kurşun boru (i. kutru, lSmm.): 20 00 k.- (Bele-

diye Sular Jdaresi) 12·4-37 15 -
Ana, tevkif. zarp, çeşme muslukları i le rakor 1 

ve basma çeşme (Belediye Sul&ır idaresi) 12-4-37 16 - ı 
Buşakle . manşon , düz plaki v.s (Belediye 

Sular idaresi) 
Cam tozu: 500 k .-klorat d ö po tas: 1000 k. 

(Askeri Fabrikalar} 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

1-5-37 16 

7.4.37 14 -

Ekmek imaline mahsus alat ve edevat - ot ve 
otlakiye. (lstanbul Defterdarlığı) .. 29·3-37 14 -

Motörlü de~irmen vantilatörü v .s. (lst. 3cu 

icra Mem.) 3.4.37 10 -

Maden kömürü: 2600 t.- kok: 111 ton .- türk 
antrasiti 10 ton .- yuıhane 1 tane (Galata Ma-
l" T h il Şubesi) 26-3-37 11 -
ıye a 

8
. • 29-3-37 14 

Kurban derılerı: (THK) 
Kirpinti kiğıd: 3007 k. 500 gr. (lst. Beled.) 5-4-37 14 - I 

1 

il anlar, Emirler, Tebliğler: 
-· Osmanlı Bankasından: 

O l B k n Galata idarei merkeziyesile Bey-
ıman ı an asını . . . 

w b . l · gelecek nisanın bırıncı perşembe 
oglu şu esı vezne erı, 1 d k b l 

.. .. d . 'b gw ıda yazılı saat er e açı u una-gunun en ıtı aren, aşa 

cakttır: k d r 
Adi günlerde: Saat 9 dan 12 ye a a 

Saat 14 ten 16,30 a kadar 
. S t 9 dan 12 ye kadar 

Cumartesi günlerı : aa . · · k 
Mezkur Bankanın yeni cami şu~~~ı veh~nl eshınıl~l ~çkt 

b 
w l w d gösterildıgı veç ı e, a ı e ıp a ulundugu saat er aşaiı a 

olunmuştur: k d 
Adi günlerde: Saat 9 aan 16 ya a ar d . 

Cumartesi günleri: Saat 9 dan 12 ye ka ar 
!' 

a) MÜNAKASALAR 

1 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Balıkesir Nafıa Münürlüğünden: 
. B 1 kesir Vilayet Merke· 1- Eksiltmeye konulan ış: a ı 

zinde Maliye Dairesi bina inşaatı. l b · 
Binanın keşif bedeli 15.969 lira 25 kuruş Ko ~~ e;a~~ 

tetkik ve tasdik Vekalete gönderilmiştir· etı ce ve 1 

MÜNAKASA GAZETESi 

üzerinden Vekaletçe yapılacak tadilat ve tashihata göre 
tutacak bedel esas kabul edilecektir. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E- F~nni ve hususi şartname 
F - Keşif ve silsilei fiat cetveli 
G- Beş aded plan 
İste~ liler bu şartname ve evrakı Vilayet Nafıa Dai· 

resinde görebilirler. 
3- Eksiltme 15-4-937 tarihine musadif perşembe gü

nü saat 15te Vilayet Konağında yapılacaktır. 
4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmiye girebilmek için 1 197 lira 70 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıda yazılı 
vesikayı haiz olup göstermesi lazımdır. 

1 

Eksiltmiye girebilmek için yedinde Vekaletten veril-
miş müteahhitlik vesikası bulunup ibraz etmesi şarttır. 

6 Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede ya· 
zılı saatten bir saat evveline kadar Vilayette teşekkül 
eden Eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilecektir. 

Posta ile gönderileceklerin nihayet 3üncü maddede 
yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumile iyice kapatılmış olması lazımdır. Postada vuku 
bulacak gecikmeler kabul edilmez. 

Hava Yolları Devlet İşletme İdaresinden: 

ı Ankarada Etimesut şosesi sekizinci kilometresi civa· 
rında bir telsiz istasyon binasının inşası pazarlığa konul· 
muştur, 

Keşif bedeli 4573 lira 83 kuruştur. Bu işe ait şart· 

nameler ve mukavele projeleri 23 kuruş mukabilinde 
Hava Yolları idare merkezinden alınabilir. Pazarlık 25 
perşembe günü saat 11 de Ankara Tayyare meydanında
ki idare merkezinde yapılacaktır. 

Pazarlığa gireceklerin Nafıa Vekaletinden alınmış fen
ni ehliyet vesikası ve 343 liralık muvakkat t cminatlarile 
tayin edilen gün ve saatte sözü geçen İdare merkezine 
gelmeleri ilan olunur. 

Karacabey Belediyesinden: 

l - Kasabaya getirilecek Gölecik suyunun inşa ve 
tesisi kısmından su kulesi ve su hazinesi çıkarılmak su
retile keşif bedeli 65244 lira 83 kuru11 olmak üzere ye· 
niden kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Borular getırildiğinde peşin ve defaten, diğer 
kısım inşa ve tesisatın yapıldığına her ay istihkak rapo · 
rile derhal verilecektir. 

3 - İnşaat ve tesisatın ikmal müddeti müteahhid le
hine bir senedir. Daha evvel yapılması kabuldür. 

4- Muvakkat teminat miktarı 4512 liradır. 
5 - Yapılacak teklifler ihale günü olan 15 4-937 per

şembe günü saat 15 te Karacabey Belediyesi binasında 
toplanacak komisyona ihale saatinden evvel verilmiş ola-

caktır-

Ünye Belediyesinden: 
2993 lira 67 kuruş bedeli keşifli elektrik santral bi· 

nası inşasına rııüddeti içinde talib çıkmadığından 1 O gün 
temdid edilmiştir. İhalesi 29-3-937 paza~.tesi günü saat 
15 tedir. İstekliler proje ve teferruatını Unye Belediye· 
sinden ve İstanbulda Taksimde Şark apartımanında elek· 
trik mühendisi Hasan Haletten alabileceği ilan olunur. 

İzmir İli Daimi Encümeninden: 

İzmirin Ağamemnun ılıcalarında yaptırılacak binalarla 
tesisatın projesinin tanzimi işi 20 Mayıs 1937 gilnüne ka· 
dar müsabakaya konulmuştur. 

istenilen bu projeyi tanzim eyliyecek isteklilerden bi-
rinciliği ihraz edene 2000 lira mükafat verilecekt!r· 

Tanzim olunacak bu proje Ankara, İzmir, Istanbul 
Bayındırlık Dfrektörleklerinde mevcut şartname ve vazi
yet planına göre olacağından istekliler mezkur Direktör· 
lüklere başvurarak t:vrakı inceliyebilirler. T~nzim oluna· 
cak projenin 20 mayıs 1937 gününe kadar lzmir Bayın
dırlık Direktörlüğüne yollanılması ilan olunur. 

- m= ........ =eww> 

2 
Mensucat . Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

İstanbul l.ıevazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2 No. lı Dikimevi için 16 bin metre keten şerit 25 
mart 937 perşembe günü saat 14,30 da Tophanede satı
nalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin be· 
deli 360 liradır. İlk teminatı 27 liradır. Şartnaıne ve nü
munesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 

İdare ihtiyacı için nümunesi direktörlükte mahfuz ku· 
maştan 85 takım ceket pantalon ve kasketten ibaret iş· 
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ci elbisesile ayrıca yine nümunesi mahfuz kumaşlardan 9 
takım elbise ile 2· kasket yaptırılması açık eksiltmeye 
konulmuştur. Eksiltme 8-4·37 perşembe gunu saat 15 de 
İstanbul Telefon Direktörlüğü alım satım komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedelleri 700 lira, ilk teminat 
52 lira 50 kuruştur. İsteklilerin şartcame ve kumaş nü 
muneleri görmek üzere Levazım dairemize müracaatları. 

3 

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

MMV S~tınalma Komisyonundan: 

2 masa ile bir lavabo dolap ve bir kimya ocağı ve 
kurutma etajeri yaptırılacaktır. İhalesi 25 3-937 perşem· 

be günü saat 10 dadır. Tahmin bedeli 1200 liradır. İlk 
teminatı 90 liradır. Evsaf ve şartnamesini almak isteyen 
6 kuruş mukabilinde M. M. V. satınalma komisyonundan 
verilecektir. İhaleye gireceklerin belli gün ve saatinde 
2490 sayılı knnununda gösterilen vesaikle birlikte satınal· 
ma komisyonuna gelmeleri. 

4 
M ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~Jzemesi 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden 
İdare ihtiyacı için bastırılmasına lüzum görülen evrak 

açık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 9·4-937 cuma günü 
saat 15 te İstanbul Telefon Direktörlüğü Alımsatım ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 1250 lira ve 
ilk teminat 93,75 liradır . Talihler numunelerini görmek 
ve izahat almak üzere hergün Levazım Dairemize müra· 
caat edebilirler. 

5 
Benzin - Makine yağlan 

. ve saıre Mahrukat 

Devlet Demiraolları ve Limanları İşletme U. İdart!sinden: 

Muhammen bedeli 24000 lira olan 240 ton yazlık re· 
zidü yağı 8 ·4-937 perşembe saat 15 de kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin t 800 liralık muvakkat te· 
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazete
nin 7 -5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve teklif
lerini ayni gün saat 14 e kadar ka misyon reisliğine ver· 
meleri laıtmdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da· 
ğıtılmaktadır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Heyetinden: 

1- Büyük Millet Meclisi otomobilleri için 600 teneke 
benzin kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. 

2 - Münakasa 12-4 937 pazartesi günü saat 15 te 
Büyük Millet Meclisi İdare heyeti odasında yapılacaktır. 
Bundan bir saat evvel zarfların tevdii lazımdır. 

3- Muhammen bedel ı670 liradır. Muvakkat teminat 
200 liradır. (Banka mektubu olacaktır.) 

4- Şartname hergün Büyük Millet Meclisi Daire Mü
dürlüiünden bedelsiz olarak alınır. 

6 
~üteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo kibrit antimon 
Tahmin edilen bedeli 1500 tira olan yukarıda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar umum müdür· 
lüğü satın alma komisyonunca 5-4-937 pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

* *"' Müteahhit nam ve Hesabına 500 kilo cam tozu 
1000 kilo klor at döpotas 

Tahmin edilen bedeli 1550 lira olan yukarıda mıktarı 
ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü sabnalma komisyonunca 7-4·937 çarşamba günü sa
at 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname pa
raSlz olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan 116 lira 25 kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur e;ün ve saatte 
komisyona müracaatları. 
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Belediye Sular İdaresinden: 

Ana musluk 15 mm 
40 mm 
15 mm 

1300 aded 

" ,, 
Tevkif musluğu 
Basma çeşme 
Çeşme musluğu ve 
aynası 1 kiloluk 
Çeşme musluğu ve 

40 
1200 

10 

50 

,. 

" 
" 

" 
aynası yarım kiloluk 100 ,, 
Zarp musluğu t 5 m m 10 ,, 

,, ,, 20 m m 20 ,, 
Tazyikli su musluğu için rakor 50 ,, 

Cins eb'ad ve miktarı yukarıda gösterilen bronz mus• 
luklar ve teferrilah kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. 

1- Bu iş için hazırlanan şartname Levazım servisin-· 
den parasız verilir. 

2- İhale 12·4 937 pazartesi günü saat 16 da Taksim· 
deki İdare Merkezi binasında yapılacaktır. 

3- Eksiltmeye girmek isteyenlerin şartnameye göre 
hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yazılı gün ve 
saatten evvel Direktörlüğe vermeleri. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor ihtiyacı için iki adet arozös 5 Nisan 937 pazartesi gunu 
aaat 16 da kapalı zcırfla eksiltmesi yapılacaktır. İki arozözun 
muhammen bedeli 9'l00 lira olup her ikisine aid ilk teminat mik· 
darı 690 liradır. Şartnamesi İstanbul Levazım amirliği Satınalma 
Komisyonunda görülebilir. İsteklilerin kanunun 2 ve 3 üncü mad· 
delerindeki belgelerle birlikte teminat makbuzları havi teklif 
mektublarını yazılı gün ve saatten bir saat evvel Çorluda Kor 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

Aydın Belediye Reisliğinden: 

1- Kapalı zarf usulile yüz aded potrel direği satın alınacak· 
tır. 

2 - Muhammen bedel, beher kilogramı 15 kuruştur. 
3- İhalesi 8-4-937 perşembe günü saat 16 da Belediye encü· 

meni huzurunda yapılacaktır. 

4 - İstt:klilerin şartnameyi görmek ve örneğini almak üzere 
Yazı işleri Müdürlüğüne müracaatleri ve kilogram üzerinden ya· 
pılacak fiat teklifile 200 liralık teminat makbuzunu havi 
mektubunu ihaleden bir saat evveline kadar Belediye encüme· 
nine tevdi eylemeleri ilan olunur. 

Belediye Sular İdaresinden: 
Kurşun boru iç kutru 15 m m 20000 kilo 
Eb'ad ve miktarı yukarda yazılı kurşun boru kapali zarfla 

münakasaya konmuştur. 
1- Bu iş için hazırlanan şartname Levazım servisinden pı.· 

rasız verilir. 
2- İhale 12 nisan 937 pazartesi günü saat 15 te Takaimd eki 

idare Merkezi binasında yapılacaktır. 
3- Eksiltmiye 2'irmek istiyenlerin şartnameye göre hazırlaya· 

cakları teklif zarflarını yukarıda yazılı iÜn ve saatten evvel 
Direktörlüğe vermeleri. 

Buşakle 
Buşakle borusu 

" 
tampanu 

Ana musluğu şapkası 
Musluk çarkı 
Manşon 

" 
" 
il 

Düz plaka 
,, 

• • • 

15 m/m 
30 " 40 ,, 
60 

" 80 ,. 
100 " 80 

" 100 " 

1500 aded 
1000 

" 250 ,, 
900 

" 10 ,, 
260 ., 
t 10 

" 35 " 
20 

" 70 
" JO 
" Yukarıda cins ve eb'ad ve miktarı gösterilen adi dö

küm parçaları kapalı rarfla eksiltmiye konulmuştur. 
t - Bu iş için hazırlanan şartnamelevazım servisinden 

parasız verilir. 
2- İhale 19 Nisan 937 pa ıartesi günü saat 16 da 

Taksimdeki İdare merkezi binasında yapılacaktır. 
3- Eksiltmiye girmek istiyenlerin şartnameye göre 

hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda yazılı gün ve 
saatten evvel Direktörlüğe vermeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalca müstahkem Mevki komutanlığı için 8 kalem 
muhabere malzemesi açık eksiltme ile 8-4-937 perşembe 
günü saat 16 da ihalesi yapılacaktır. Muhammen keşif 
bedeli 890 lira 12 kuruştur. Şartnamesi her gün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 67 liralık ilk 
teminat makbuz veya mektublarile beraber ihale gunu 
vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık Satınalma Ko
misyonuna gelmeleri. 

* . "' 
İstanbul Komutanlığı hayvan hastahanesinde mevcut 

körüklerin elektrikle işler körüklerle tebdil edilmek su -
retile satın alınacaktır. İhalesi 8·4-937 perşembe funu 
saat 16,W da açık eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen 
keşif bedeli 1062 liradır. Şartnamesi hergün öğleden ev· 
vel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 80 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vak
tı muayyeninde Fındıklıda komutanlık Satınalma komis· 
yonuna gelmeleri. 

1 

MÜNAKASA GAZETESi 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

l - Şartnamesi mucibince 6000 kilo bel ipi pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2- Paazarlık 1-4-937 tarihine raslıyan perşembe 
günü saat 15 te Kaba taşta Levazım ve Mubayaat şube· 
sindeki Alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3 -· Şartnameler parasız olarak her gün sozü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ye saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

• * • 

Kanalizasyon işleri için bir kamyonet alınacaktır. Bak: 
lst. Belediyesi ilanlarına. 

23 Mart 1937 

ISTANBUL BELEDiYESi il~, 
Mıktan Cinai Beherinin muhammen İlk 

bedeli teminat 
6,5 Top Birinci hamur 68Xl00 Parşömen 

56 ,, İkinci ,, 57X82 Pembe 

56 
" 

On iki kiloluk 584,50 43,83 
İkinci hamur 57X82 Beyaz 
On iki kiloluk 

Belediye matbaası için yukarıda cinsi ve miktarı ve mubam· 
men bedelleri yazılı olan kağıt açık eksiltmeye konulmuştur. 

Nümune ve şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İıtek· 
liler 2490 numaralı kanunda yazılı veıika ve hizalarında gösteri· 
len ilk teminat makbuz veya mektubu ile beraber 6-4-937 salı 

günü saat 14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (1574) 204 
• • • 

Tellaliye resmi borcundan dolayı tahsili emval kanunu 

lb) M Ü Z A V E O E L E R 

mına göre paraya çevrilmesine karar verilen Dolm'lbahçe 
tasiye deposunda mevcut anbalaj müteahhidi Sabriye ait 
kilo 500 gram kii'pinti kağıt 5.4.937 pazartesi günü saat 
açık arttırma suretile satılacağından isteklilerin yerinde 
bulunan memuruna müracaatları. (B) "1595" 205 

abka· 
kir· 

3J07 
14 de 
hazır 

1 
Müteferrik 

İstanbul Defterdarlığından: 

Muhammen bedeli 
lira 

Nişantaşında eski Ekmek fabrikasında 
mevcut 55 kalem ekmek imaline mahsus 
alat ve edevat için makineler: 4652 20 

Kağıthane Çağlıyan köprüsünden Sün
net köprüsüne kadar uzanan alandaki 
çayırın otu ile 1-5-937 ila 30-11-937 ta· 
rihine kadar uzayan zaman zarfında otla· 
kiye hakkında: 400 

Yukarıda yazılı alat, edevat ve makinelerle ot ve ot· 
lakiye hizalarındaki bedeller üzerinden açık arttırma usu· 
lile satılacaktır. İsteklilerin ve tediye şeraiti ile diğer 
şartlarını öğrenmek isteyenlerin 29.3.937 pazartesi günü 
saat 14 de yüzde 7,5 pey akçelerile milli Emlak Müdür
lüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

Galata Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

ton Kandilli y1.kanmış maden kömürü 
,, Kok kömürü 

2600 
111 
10 ,, Türk antrasiti 

tane Amerikan yazıhane 
Vergi borcundan dolayı haciz altına alınmış olan yu· 

karıda cins ve miktarı yazılı kömürlü yazıhanenin 26 
mart 937 cuma günü saat 11 de Kuruçeşmede tramvay 
durak yeri 107 2 No. h Yeni depoda açık arttırma ve 
peşin para ile satışı yapılacaktır. 

Hergün mahallinde görülebilir. 
Alıcıların satış gününde orada bulunmaları. 

İstanbul 3 üncü İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi mukarrer E. G. marka 
motörlü değirmen vantilatör ve sair eşyanın 3-4-937 ta· 
rihine müsadif cumartesi günü saat 10 dan itibaren Be· 
şiktaş köy için caddesinde 20 No. lı dükkanda açık art
tırma suretile satılacağından talip olanların mezkur gün 
ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna müraca• 
atla ilan olunur. 

1 ürk Hava kuru Mersin Şubesinden: 

Türk Hava Kurumu Mersin · şubesinde toplanmakta 
olan Kurban derileri 29-3-931 tarihinde müzayede ile 
satılacaktır. Talip olanların şeraiti öğrenmek üzere Hava 
kurumuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

* • • 
3007 k. 500 gr. kirpinti kağıd satılacaktır. Bak, İst. 

Belediyesi ilanlarına. 

* • • 
Kanalizasyon inşaatında kullanılmak üzre alınacak bir tane 

kamyonet açık eksiltmeye konulmuştur. Bu kamyonete 4200 lira 
bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım Müdürlütünde gö· 
rülebilir. 

İstekliler 2490 N .lı kanunda yazılı vesika ve 315 liralık ilk temi· 
nat makbuz veya mektubile beraber 7-4 937 çarşamba günü uat 
14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) (1612) 207 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
27000 top sigara kaadı muhtelif eb'atta 
2058 Bobin "" renkli ,, 

8000 " " " beyaz n 

125000 " " " " " 
20000 ,, ,, " Lüks ,, 
l - 15-3 -937 de pazarlığı yapılacak 320000 bobin sigara ki· 

adından maada şartnamesi mucib ince yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 182050 top ve bobin sigara kaadı pazarlıkla satın alına· 
caktır . 

2 - Pazarlık, 5-4-937 tarihine raslıyan pazartesi günü sut 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis · 
yonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve satte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 1477) 190 2-4 

•** 
Mikdarı Tepe kutru İrtifaı 
Adet 

- ----
225000 29 x 40 
30000 30 x 40 
20000 34 x 45 

700000 25 x 30 
140000 26 x 35 
20000 28 x 35 
8000 30 x 35 

---
1143000 

1 - Nümunesine uygun olıııak şartile yukarda mikdar ve 
eb'adı yazılı " l, 143,000,, adet kırmızı renkte kapsül pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 31-~937 tarihine rasthyan Çarşamba günü aaat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki Alım Komia· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. "1523,, 195 2-4 

~-------ıs_ıa_n_b_uı_o_e_ne_r_da_r_lıö_ın_d_an_: ______ ~ 
Muhammen değer 

Lira Kuruş 
Ortaköy : Portakal sokağı eski 19 yeni 23 sayılı 

maa bahçe hanenin 10 da 4 hissesi 
Be-yoğlu: Feriköy caddesindeki 94 yeni IOS sayı · 

lı hanenin 8 de 3 hissesi 
Çakmakçılar: Valide hanı birinci katta eski 

~3 1,3 2,4 1 sayılı odaların tamamı 
Tahtakale : Rüstempaşa mahallesinin Canbaz hanı 

caddesinde eski l 1 yeni 36 sayıh 
dükkanın 38320 de 7451 hissesi. (Mü· 

2400 

762 

541 

badil İkinci Tertip tadiye veıikasile, 583 

00 

17 

44 

32 

L 
Beyoğlu: Tatu•la rus ve kos- harita N. Mesaha 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 1 tantin sokağında 59 M. s 
------------------------ ı ili 67 eski, 60 ili 

25-3· 937 perşembe günü saat 15 de lıtanbulda Na
fıa Müdürlüğünde 9292 lira keşif bedelli İstanbulda Devlet 
Basımevi kat ilavei inıaah açık ekıiltmeye konulmuştur. 

Mukavele. Eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 
ve fenni şartnameleri, proje, keşif hülasasiyle buna mü· 
teferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 697 liradır. 

İsteklilerin en aı 5000 liralık bu ite benzer iş yaptı
ğına dair gösterecekleri •eaika üzerine Nafıa Müdürlü· 
ğünden almış olduju mllteahhitlik ve Ticaret odası vesi-
kalarile gelmeleri ( 1272) 177 

68 yeni sayılı 

" n 

" " " 
" n " 
" " ti 

" " " 
" " " 
" " " 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
l 1 

121 67 
121 67 
121 67 
121 67 
121 67 
121 67 
112 98 
112 98 

243 
243 
243 
243 
243 
243 
225 
225 

34 
34 
34 
34 
34 
34 
96 
96 

Yukarda yazılı mallar 20·4-937 salı iÜnÜ saat 14 de kadar 
pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 
5 faizli hazine tabvilleride kabul olunur. Taliplerin yüzde 7 ,5 
pey akçelerini yatırarak bu müddet zarfında haftanın salı ve 
cuma günleri saat 14 de kadar Defterdarlık Milli Emlak müdür· 
lüğünde müteşekkil aatış komisyonuna müracaatları. 

(M) "1589,, 206 

• 



• 

• 

23 Mart __ , -
Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

:::-===- MUHTİRA == .... :-. 
Çarşamba 24-3-1937 

Sarıkamışta hükümet konağı inşaatı (Kars Valiliği) .\' 290. t 
Rami Mehmetpaşa me kt. tamiri - Florya gardroplarının ınşaa ı 

(lstanbul Belediyesi) .\ '.291-292 _ d 20 60 te-
Muşamba: 330 m . linoleum : 1900 - içme suyu: gun e 

neke (Devlet Demiryolları) .\' ~89-292 . 
290 Sivil elbise: 183 takım (Ankara Emnıyet ~ . ) .\ 
9 Sarı sabunlu k ösele: 25- 30000 k. (MMV ) .\' 

28
Ç .f l' ' ) \' 297 Koşum hayvanı 20 baş (Lüleburgaz De~et T ı 1\ı~ı ( t ) \' 295 

Garvenz marka santrfüj tulumba: 2 adet ( ~~zı }) ~ a~9 
8 

• • 

Yazıhane, masa, koltuk v. s. (Dahiliye veka eh d,\ 

Y - ld" z 7900 e 8500 k. • oıııates salçası: un e ıven - eytinyağı v 
2500 k. (ist. Komutanlığı) .\' 286-29I 

• Ezilmiş dosya dolabı : 3158 k. . ipek masa ve yatak örtüsü: 

400 k . (İst. Gümrükleri) .Y 2~~ 
K k k

.. _ ... 428_0 k. (Sivas Oğretmen Ok ulu) No. 301 
o omuru. J f d"' · · · (MMV 

H k 1 b 1 k k ma mahalli ve ayans oşemesı ışı 
nrp o u u u ası yı a 

No. 301 
Perşembe 25-3· l 937 

S. K lh' Reşadiye yollarında 2 ve Kayseri- Mara ş -
ıvas· oyu ısnr- - - . l (N fıa Vek ) 
Eloğlu yollarında 3 betonarme köprunun ınşaa ı • a . 

D .;\!l 2Bt 
9
b ev'ıne kat ilavesi (İstanbul Nafıa müd) .\' 289 

ev e asım · B ı d' ") \ '295 • • • 11 • • taş ve kum ihzarı . (lst. e e ı yes ı . ' 
Temızlık ıst. yo arı ıçın hl" · · 30000 ton 
Eskişehirde Maden kömürü tahmil ve ta ıye ış ı: 

(Devlet Demiryo\ları ) .\' 289 . .. . . 
Müfel fırını ile elektrik etüv (Asarıatıka ~uzelerı D. .\ 291 

G l · ı · t l . 25 ton - Porselen mücerrıd: 10000 aded - Para-
a vanız ı e . · T 

68 d Lo'"klan "'e pili v. s . telefon malzcım esı ( aş· toner: a .- ~ 

köprü Kaymakamlığı) .\: 2~4 . 
290 Zeytinyağı: 25 ton (Tophane Levazım) .\ 

* Mermer ocakları (Afyon Valiliği) ,\:• 2H5 
Kaulin kumu: 5 ton: (Askeri fabrikalar) No. 301 

k •t 16000 m -PiJ'ama: t>76 ad. (Tophane Levazım) No. 302· eten şerı : > • 
300 

Mıt&a: 2 ad.-Lavabo: 1 ad -Kimya ocağı : 1 ad. (MMV) No. 302 
binası inşaatı (Hava Yol Devlet lşlt.) No. 302 Etimesutta telsiz ist. 

Cuma 26-3-937 

Taşkışlanın tamiri (lst. Komuta~lığı) .\' 289. 
Gümrük binasının 1 incı kısmı ınşaatı. {Zonguldak Nafıa Müd.) 

.Y 298 v iT ") \' 294 Çetinkaya mektebinde hela inşaatı ( A.f yon ~ ı ığı • . 
Ankara istasyon şube binasında kalorıfer tesısatı. (Devlet Demır-
yolları) .,: 291 . 
Pijamalık bez: 6000 m. - gömlek: 1600 ad. • yemek tevzı arabası 

IO ad. (Tophane Levazım) ."\: 291 -293 
Kaputluk gri kumaş : 7000 m. - şakuli freze: 1 ad. (MMV) 

.\ ' 2fH-293 
Türk beziri: 5 t. - insriliz beziri: 50 t. ince: 1,5 t. neftyağı 12 t. 

sekatif: 3 ton. (Devlet Demir} alları) .\' 283 
Sömi·kok kömürü: 120 l . (Ziraat vekıileti) .Y 294 
2 inci t ertip mübadil bonosu. (ist. Liman sahil sıhhiye merk.) 

.\~ 293 
Somyalı karyola: 25 ad de mir r af: 55 ad. - portirigatör : l ad. -

arabali sedye v. s . (Kütahya Valiliği) No. 290 
Sabun: 12 t. (İst. Komutanlığı) No. 289 
Arpa: 100 t\ln·Yulaf: 125 ton· Mısır: 8 ton (Karacabey Harası) · 

No. 292 
Ekmek: 200 t. (Marmara Üssübahri) No. 293 
İspanak: 18 ton (Ankara Levazım) No. 294 
Sabun 7 ton (Sivas) No. 295 

• Koyun eti: 4,5 ton (Kırklareli) No. 296 
Sadeyağı: 2200 k . (Polatlı) No. 301 
Vakum yağı: 7!> teneke (İzmit Belediyesi) No. 301 
• Deniz motörü: 4 ad. (Gümrük Muhaf.) No. 30.1 
• İpek mensucat·Fişeklik·Matbaa hurufatı (Ist. Güm. Müd.) 

No. 301-279 
* Kurban derileri (THK Düzce Şub.) No. 301 
• Hurda eşya (Gülhane hast.) (İst. Komutanlığı) No. 288 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. .. . 

H · "N · t ' ilam havi gazetemızın sayısını goıterır. 
amış : o .,, ışare ı 

TÜRK MAKİNA EVİ 
Sahibi: e. TEZEL 

İstanbul, Galata, Mahmudiye Caddeıi Çil atmaca Sok. N. 9 

Muhtelif beygir kuvvetinde kullanılmış n_ıo.törler ve 
lokomobiller satılır ve alınır, asri art•zıyen kuyu 

takımları ve tesisatı. Hernevi makinal~fr.b h 
D . k . t" 1 · Muhtelı u ar enız ara ve gazo1en mo or erı. 

kazan ve makineleri 

SANTREFUJ TULUMBALAR 
Değirmen teıiıatları taahhut edilir. 

MÜNAKASA GAZETESi • 

Ticaret ve Zahire Borsası 
22 - 3 - 1937 

SATIŞLAK 

Afyon 

" 

MADDE 

: ince 
: kaba 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" Ayçiçeği 

Badem 
,, 

: çakal 
: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
: 1>ansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

yağ: 

: kabuklu 
iç 

ad 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

" 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday : Eks. yumuşak 

,, 
" ,, 

" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Cev iz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

,, 
" 

Haşhaş 

" 
ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

,, 
Pamuk 

: yumuşak 
: ekı. ıert 
: sert 
• sümter 
: kızılca 
: mahliit 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
n ,, : yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

,, : ana mal 

" : çengelli 

" 
: deri 

" : _kaba 
,, : ıarı 

Un ekstra ekıtra 

n ekstra 

" 1 inci yumuşak 
,, ,, aert 

Yapak Anadolu 
,, ,, tabak 
,, : Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ekstra 

" " : yemeklik 
,, 

" : sabunluk 

TELGRAFLAR 20 3 937 

itha lat 

Ton 

195 

665 

15 

1 
135 

4 

12 

15 
28 

45 

2 

2 

4 

106 

7 

30 

lhracat 

Ton 

6 

132 

13 

Aıgari 

Kiloıu 

Kr • Pa, 

4 10 
ç 235 
,, 
• 1300 

" ,, 3000 

" 
700 

a 25 

ç 3000 

6 

4 35 

9 20 

4 25 

68 

4 20 

Azami 
Kilosu 

Kr. Pa. 

4 26 
250 

1600 

3400 
1400 

5450 

6 14 

4 37 50 

l<.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 25 şi 6 p Ki 
3 61 

• keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. lO 7 
60 

A_nvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 130 B. Fr. f· : 5 
53 Lıverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi 2 ı 8 

6 25 Şikago ,, Hartvinter May11 ,, Buşeli 138 l 4
8 

tp . " 6 
4
2 v· . k •n ,, ınıpe . ,, Manitoba ,, ,, ,, 138 ı 4 

Hamb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k.156 R M~ " 6 42 
L ,, 79 34 

" " evan ,, ,, " " 156 ,, " 79 34 

İşaretler : k~ Çkilo), ad (adet), ç (çift~, kr (kuruı), pa (para), fi 

1 
(tılın), ıa (aantim), at (aterlın), RM \Rayhamark), p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

1 

Sayla 5 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Mercredi 24 Mars 1937 

Construction Konak Gouvernemental a Sarikamiche (Vilayet Kars) 
.\ : 290 

Repar. ec. Ramimehmetpacha - Coııstruction vestiaires plage Flo· 
ria (Mun. lstanbul) .\ : 291-292 

Toile cire e : 330 m.- Linoleum : 1900 m.- Eau potable: 20-60 
bidons par jour ı Ch. Fer Etat) .\! 289 292 

Costumes civils : 183 p. (SO,.ete Ank ara) .\: 290 
Cuir jııune savonneux : 25-30000 k. (Def ense Nationnle) .\: 289 (91) 
Chovaux de trait : 20 tctcs {Ferme Etat Lule bourgaz) .\: 297 
Pompes centrıfiges Garvenz : 2 p . (St. Amclior. Coton, Nazilli) 

.\ ! 295 
Bureaux, tableı, fauteuils , chaises ete. (Min . lnterieur) .\~ 289 
Gant. de laine- Huile d 'olives: 7900 et 8500 k.- Sauce toma

tes: :25[)0 k . IComm. lst. Fındikli) ,\; 286-291 
* Armoires bri ceı : 3158 k. Nappes et couverture en soie : 400 

k. (Douanea lst.) ,\' 279 
Coke: 42850 k. (Ec. Normales Sivas) No. 301 
Consiruction lotal pour lavage vaisselle - Carrelage (iı l'ecole mi

litaire) (Defcnse Nationale) .\: 301 

Jeudi 25 Mars 1937 

Construction 2 ponts betonarme s route Sivas-Koyoulhissar-Recha
die construction 3 ponts ld. s route Kaysseri-Marache-Elogh · 
lou (Min . Trnv. Publics) .\' 289 

Adionction etage a lmprimerie Etat (Dir. Trav. Publics lstdnbul) 
.\: 289 

Preparation sable ot pierres pour routes des st. voirie (Mun. Is· 
tanbul) X 295 

Chargement et dechargement : 30000 tonnes houille (E.skichehir) 
(Ch. Fer E.tat) .\~ " 89 

Four muffel: 1 picce Etuve elcctrique: 1 piece (Direction Mu· 
sees lstanbul) .Y 291 

Fil galvanise : 25 tonncs- lsolateurs porcelaine : 10000 pieces Pa-
ratonnerres : 68 piece Piles Leclanche. appareil de tele-

. phone ete. {Mun. Tachkeupru) .\! 294 
Huile d 'olives : 25 tonnes (Intend. Tophane) .Y 90 
• Carrieres de marbre (Vılayet Afion No 295 
SabJe kaolin {Fabr. Milit.) No. 301 

Ruban de lin: 16000 m. (lntend. Toohane) No. 302 
Tables, 2 p. lavabo: l p . foyer pr. exper. chimiqueı: 1 p. etagere 

pr. sechage: 1 p.- (Defense Nationale) No. 302 
Pyiamas: 676 p. (lntend . Tophane) No. 300 
Const. batiment pr. lst. TSF a EHmessout (Dir. Lique Air~ennes 

f.tat) No. 302 

Vendredi 26 Mars 1937 

Reparation caserne Tachkichla (Comm. lst. Findikli) .1\• 289 
Construction lere partie Douanes Zongouldak (Oir. Trav. Publicı 

Zongouldak) X 298 
Construction WC. ccole Tchetinkaya (Vilayet Afion) .\: 294 
lnstallation chauffage central dans un local de la gare d' Ankara 

(Ch. Fer Etat) ,\' 291 
Tcile pour pyjamas: 6000 m.- Chemises: 1600 p.- Voitures pr 

Ji.stribution repas : 10 p. (lntend. Tophane) X 291-293 
Etoffe grise pour capotes : 7000 m. - Fraiseuse verticale : l piece 

(Delcnııe Nationale) ,,: 291-293 
Huile de lin turque : 5 t.- arıglaise : 50 t . - legere : 1,5 t.

Terebcntine : 12 t. Seccatif: 3 t. (Ch . Fer f tat) .\ : 283 
Scmi-coke : 120 t . (Min . Agriculture) .\: 294 
Bons d'echangeables ("me tırage) (Dir. Sanit. Litt. Pt Ist b I) 

.\' 293 . an u 

Lits iı sommiers: 25 p.- Etageres fer: 55 p.- Porte-irrigııteur 
ete. (Vilayet Kutahia) .'\: 290 

Sıvon: 12 ton. (Comm. lst. F indikli) No . 289 
Orge: 100 t.- avoine: 125 t • mai's• 8 t (H K d " b ) N 292 
P 

. 
2 

· · · ara ara Ja ey 0 
a~n: 00 t. (Birse Nav Le Marmara) No. 293 ' 

Epınards: 18COO k. (lntend. Ankara) No. 294 
Savon~ 7 t . (Siv:ıs) No. 295 
Viande de mouton: 4500 k. (Kırklareli) No. 296 
Beurre frais: 2200 k. (Polatli) No. 301 
Vac uum: 70: bidona (Mun. lzmidt) No. 301 * . Moteurs: 4 p . (Comm. Surv. Douan.) No . 301 
* Soieries: 7050 k. (Douans lst.) No. 301 
* P eau x (Düzdje) No. 301 

: Objets h~rs d'usage (Hôp. Gulbane) (Comm. lst. Findikli) No. 288 
Carton dıvers coton-Soierieı· Caracteres imprimerie {Do 1 ) 

No. 279 uan, st. 

* Les aateriıquca indiquent une vento par voie de 8 h • urenc ere, 
N. B.- Les Nos indiques en regard dea oırti cles t d . , . son ceux u 

ıournal dan• lequel l av11 a paru. 

VURTTAş 

Türk parası, kaya 
gibi sağlam duru-

yor. 

En emin tasarruf 

ı 
1 

parası, Türk pa
rasıdır. 

Ulusal Ekonomi 

ve 
Arthrma kurumu 



ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptrs. 

" " 
" " 

450 
850 

1500 

Etranger: 12 mois Ptu. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adresser 

a l' Administration 

2eme Annee No. 302 

' 

• • La seconde annıversaıre 
de ıa fondat:ion 

de not:re journal 

Fonde en 23 mars 1936, le "MÜNAKASA GAZETESi" entre 

ujourd'hui dans sa seconde annee de publication. 

Appuye sur les principes de la jeune republique de Turquie, 

et fort de la sympathie et de la confiance temoignees par ses 

lecteurs, et les Departements Officiels. le "MÜNAKASA GAZE

fESİ,, s'est efforce, durant ce laps Je temps, a amcliorer cons

amment son contenu et sa presentation. 

Rien que dans sa premiere annee d'existence, il a ete obli

ge d'agrandir, a trois reprises, son format, succes sans prcce-

MÜNAKASA 
GAZETESi 

llorp. 

GÜNLOK 

MÜNAKASA 
GAZETESi 

...... 
......... ...ttıh•\. 

MÜNAKASA~. 
GAZETESJ ..... -

s.uı ........ n. 

. - -.. ._. ... 

............... ----
t"'..:. -
E: 

......... -------
ti
_ .... -----

e .... :::: --..... _ ·--· ---- ----- .. _ 
l-&. L ...... .... .. . ..... .. " ~---.. . ..-. ...... 

--ı.=--= 

r .. _ 
-· ' .. . ......... 
~=-t:" • -.. .. --,,, __ 
~ ....... ...... _ 
~ ... .. ,_..,_ __ .,.. 
r ..... "~ - ...,_ - _ .. 

..-~ --.... 
~- ·-\.. -
-"'"" ... 
--~ ·- -..-, ... --.... 

..... . ·--. _ ........ 

......... __ ... 
__ ....... . --·· .. _ ...... _ ... 

-

dent cians les annales de la presse de noh'e pays. Le cliche 
ci-haut donne une idce a ce sujet. 

Le "MÜNAKASA GAZETESİ" qui est J'unique organe ete 
toua les Fourniueurs de l'Etat, continuera iı. deployer tous ses 
cfforts en vue de rcaliser son programme, qui conıiste iı. deve

cılr un JOURNAL D'AFFAIRES dans toute l'acceptation du terme. 
Nous ne reculerons pas devant aucun sacrifice pour atteindre ce but. 

Avis divers 
Du Ministere des Travaux Publics 

La construction et le montage et au besoin le ripage d 'un 
pont en fer de soixante metres sur l'Euphrale et le troisieme ki
lometre 208 X 63 de la ligne Sivas·Erzeroum a ete mis en adju
dication par plis cachetcs. 

1.- L'adjucation aura lieu le 2-4-1937 iı. 15 h. iı. Ankara a la 
direction de construction des chemins de fer du Ministere des 
Travaux Publics 

2. Sa valeur d'estimation est de 54054 livres. 
3.- Son cautionnement est de 3952·70 livres. 
4. - Le cahier des chargce, le projet de convention et les di

verses autres pieces sont delivres iı. la direction de construction 
contre 270 piastres. 

5. - Les soumissionnaires doivent prcparer les pieces et le1 
documents qu'ils sont tenus d'exciper conformement iı. la loi 
No 2-190. 

Ainsi que leur brevet d'entrepreneur concernant l'annee 1937 
qui leur ont ete delivres selon les instructions 936 publiees danı 
le journal Officiel No 3297 en date du 7-5·1 re avec leı plis con· 
tenanl leurs propositions de prix et iı. les mettre contre un reçu 
le 2-4-1937 jusqu'iı. 14 h. a la direction de conıtruction des ebe
min• de fer. 

Ceux qui participeront iı. l'adjudication doiveni avoir construit 
avec succea au moina un pont en fer de cinquante metres. 

•• 
MUNAKASA 

. 
G AZETESi 

Journal Quotidien des Adjudications 

ADMINISTRA't lüf'f 

Y oıhourtchou Hac 
ter Etaı•, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Teleıraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

MARDJ 23 MARS 1937 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Conıtruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat. 
Prix 

eatimatif 

des . Adjudications 
Caution. 

Proviıoire 
Lieu d'adjudication et de 

Cahier des Chargea 
Jours 

Construction aux environs d'Etimessout d'un biti- Gre a rre 4573 83 343 - E.xpl. Etat Lignes Aeriennes (Ankara) 25-3-37 
ment station de TSF cah. eh. P. 23) 

Construction immeuble fisc Balikessir. 

Travaux et installationıı: rel. a l'adduction a Kara
djabey de l'eau de Gueuledjik (aj.) 

Construction centr. electrique a Unic (aj.) 

Concours pour present. projets rel. batiments et 
installations thermes Agammemnon iı. lzmir 

Habille;nent - Ch 'lUHures -· Tissus-Cuirs. 

Ruban de lin : 16rü0 metres (aj.) 
Costumes pour ouvriers: 85 p.- Costumes : 9 p.

Casquettes : 2 pieces 

1 

T ravaux d' lmprimerie-Papeterie 

lmpression de r ieces pour I' Administration 

Combustible Carhurant- Huiles 

Pli cach. 

,, 

Publique 

" 

Grc a grc 
Publique 

Publique 

15969 25 1197 70 

6)244 83 4512 

2993 67 

ler pr.: 2000 

360 -
700 -

12 50 

27 -
5'2 50 

93 75 

{ 
Cocrı. Perm. Vilayet Balikessir 
Dir. Trav. Publics " 

Municipalite Karadjabey 

ı Municipalitc Unie 
1 lng. F.1. H. Halet, Chark Han Galata 

{ 
Com. Peım. Vilayet lzmir Juıqu'au 
Dir. Trav. Pub. Ank. Ist. l:ı.mir 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
Dir. Telephones lstanbul 

Dir. Tel~phones lstanbul 

15-1-37 

15-4-37 

29-3-37 

20 5 37 

25-3-37 
8·4-37 

9-4-37 

Huile de rcsidus: 240 tonneıı (aj.) Pli cach. 24000 18110 ı Ad. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 8·4·37 
l Dep. Mater. Anlı.. Chef Exped. H.pacha 

Benzine: 600 bid :: ns Pli cach. 2670 200 - Cons. Adm . G. A. N. T. 12·4-37 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete . 

Tables: 2 p.- Lavabo: J p. Foyer pour chimie: 
1 p. Etagerc po.r sechage : 1 piece (cah. eh . 

, P. 6) 

Oivers 

L'adj. relativc a l'antimoine (1000 k.) a ete remise 
au 5 4 37 (voir No 299) 

Camionnette FOur les travaux de canalisation : 1 p. 

Poudre de vcrre : 500 k. Chloratc de potasse : 
1000 kilos 

Materiel de liaison : 8 lots {pour Tchataldja) 
Soufflets clectriques pour l 'hôpital V eterinaire 
Arrosenses : 2 pieces 

Poutrelles : 100 pieces 
Tuyau de plomb (diam. int. : 15 mm.) : 20000 k. 
Robinets (15 et 40 mm.): 1340 p.- ld. d'arret: 

(13 mm.): 1200 p.- Id. pour fontaine : • 150 
p.- ld. de distribution : (15 et 20 mm.): 30 p.
Raccords: 50 p.- Fontaine a presıion : 10 p. 

Bouches a ele : 1500- Tuyaux pour Id . : 1000 p.
Manchons, plaques ete. (en fonte) 

Corde pour ceinture (bel ipi?) : 6000 k. (aj.) 

B) Adjudicatlons a la suremcbire 
Houille lavc Kandilli: 2600 t.- Coke: 11 1 t.- An

thracite turc : 10 t. - Bureau amer icain : 1 p. 

Publique 

Publique 

n 

" 

" ., 
Pli cach. 

" 
" 
" 

" 
Gre a grc 

PubliqLe 

1200 -

1500 

4WO -

1550 -

890 12 
ıoe2 -
9200 -

P.151ek. 

90 -

112 50 

315 -

116 25 

67 -
80 

690 -

200 -

Com. Ach. 'din. Def. Nat. Ankara. 

Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaires 

J Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. F.conomat ,, " 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Mılitaires 

Com. Ach. Comm. Iat. Findıkli . 

" 
{ 

Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 
" " lntend. lstanbul Tophane 

Municipalite d' Aydine 
Adm. Municipale des Eaux 

" 

" 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

{ 
Depôt No 107 2 Kouroutcheamc 
Bureau du Fiıc. Galata 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 

25-3-37 

5.4.37 

7-4·31 

7-4-37 

8-4-37 
8-4-37 
5·4-37 

8-4-37 
12-4-37 
12-4·37 

19-1-37 

1-4-37 

26-3-37 

Seul journal d 'affaires donnant, au jour le jour, le texte oomplet de toutes les Adjudications, suivi 
d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
jours s uivants ; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decretı·Lois, 
interessant les hommes d'affaireı, le mouvement de la Bourae deı Changea, de la Bouree du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du paya ete. ete ... 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ- VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ,, 
Envoi iratuit de specimen sur demaode 

-

11 

15 

15 

15 -

14 30 
15 -

15 -

15 -

15 -

10 -

14 -

14 -

14 ....... 

16 -
16 30 
16 -

16 -
15 -
16 -

16 

15 

11 -

• 



23 \1 trt -
Le Regime Economique 

de la T urquie 
Le "Fınancial 'J'iınes,. a pub· 

lie un ctrliclc de Celal Bayar 
Miniıtre de l'El·ononıie, dcfinis
sant le reginıe ecoııornİlJUe de 
la Turquie tfUe nous ııous ernp· 
ressons de reproduire ci aprt:s 
İn·exteııso, en raisoıı de '>On 

importance. 
il esl iınposıdble de dMinir 

le regiıne kamali.,te dans l't:· 
conomie en le comparant a 
telle ou lelle duc~rine connue, 
car la Turquie rfpublicaiııe se 
trouve devant des condıtions d 
des missions tout n fait diff~

rentes des nt!cessitt: ayant don· 
nt'- ll8İssaııre a l'e!l doctrines. 

Voici quel est )·• l.ıut uatio· 
nal du regime kaıniilisle qui a 
assure l'indfpendance absolue 
du pays, realisc les ri:voluti
ons concernnnt la constitution 
ıociale el politique du pays: 

"Refıausser la Turquie au ni· 
veau du pays le plus avance 
du monde, en .suivant les voies 
ration~elles, sou.s le rappo:-t (:. 
conoınique et dans le pluı 
eourt espace de teınps possible." 

La Nation turque a accuilli 
cette diredi ve d'Atallirk, 
coınme elit• a fail pour toute 
celles cıu'ıl lui a <lonnccs, avec 
joie et comme tıi c·etait son 
proprc desir. 

La politique econoınique du 
regime kamaliste a pour but 
de realiser cette directive. 
Comme on le \erra dans le 
prograınnıe du Parti du Peup
le, le droit du propriete, l'ac· 
tivitc ındividuelle, la valeur du 
travail forment la base meme 
de cette politique, ınais l'Etat 
aussi, a ıa ıninion a accomp· 
lir liı ou les capitaux particu· 
liers ne peuvent suffire, chaque 
fois qu'il s'agit d'assurer le 
bien pulllic ou de facililer l' ec
loaion, la diveraion de J'activi· 
te individuelle. A cet egard, le 
caractere du rcgime kamaliste 
est canstructeur et constructif. 

Dans le regime kamaliste: 
1. Les travaux effectues par 

l'Etat sont entrepris dans le 

but d'elargir le ,fomaine de 
l'activite individuelle. 11 a ete 
ni:ceısair~ que l'Etat prenne la 
direction dans ce domaine non 
point pour concilier les intercls 
des classeı, mais pour dc!fendre 
I' cxictencc nationale. 

2. Notre economie est 
"diriıee". Elle n'a rien de com· 
mun avec certains principes et 
doctrineı nes dans leı divers 
payı ıous des influences d'ordre 
social. 

Le reıime kamıiliste eat une 
revolution faite non seulement 
dans lu institutionı mais auasi 
danı le façon de voir, la men
talitc. Ce n'eıt pas une foi 
aveuıle, maiı un rC:Kime tıui 
tient compte de tout el eıJt sur 
d'atteindre au but. 

Le regime kamaliste 
dans la pratique 

L'auteur explique, dans cette 
partic de son etude, l'harmo· 
nie que le kamllisme fait reg
ner en pratique danı tous les 
domaineı de 1' activite huma ine. 
Ce reıime place l'interet du 
payı au-deuus de toute autre 
conaidcration et peut •e resu· 
mer comme auit: 

"Toutes leı conditionı Je su· 
rete lechnİ'fUe ıont assurees 
pour la collaboration du travail 
et du capiale conformement 
aux principes et dans le cadı e 
de la politique kamiliıte. 

Les devoirs du Minislcre 
de l'Economie 

Voici quelı sont !es princi
paux devoiu qui iııcombent au 
miniıtC:re de l'Economie Natio· 
na le: 

ı. Politique de c~mmerce 

· la ııitua· 
exlerieul' conforıııe n . 

l
. le et internatı rna

tıoıı na ıırna 
le. ., .... !nduııtrialisation Laııı!e sur 

un plan. . . • . 
.:J. Polıtique mııııcre ı adı· 

ctı)e. 

4. Organisalion el loiı. i:-
tayaııt J"atmosplıere d'activite 
generale rntioıınelle 

L :ırticle 12 du pıogranıme 

du Parti populaire dit: 
''il est indispenıable d. eq ui· 

)ibrer la balanc des paiments, 
et de mainteniı cet cquilibre 
dans le «Ortınıercc exlt:rieur de 
l:ı Tunıuie En ınalit·re de coın
nıerce extcrieur nolre principe 
rst celui-ci: Aclıeter leı pro
duits qui se fourniucnl clıez 

nous 
Voici, d'autre part, lcı trois 

prİnt·İpf's essenliels de nolre 
polıtique d'accord eomınercial: 

1 - Enlende bilatfrale sur 
baıı;e de facilites nıutuelleıı. 

2 l.e principe de la nation 
la plus fnvorisce Joit rtre io 
conditionrı~. 

l.orsqıı'ıl s·agit: 
a) des tnr;fs do;ıanierli et des 

aulre-ı droih frappant lcti 1111· 

porlations, 
el conclitionnee: 
b) sous le rapport du rc'.:gime 

des İmportalion. 
L'auteur de l'article traite 

ensuite de la queıtion des de· 
vises et du clearing qui eıl eıı
ree sous sa forıne la plus ıoup
lc- grace au rt:ll ime deı 

comperısations privces- pour 
les ııegociations. 

Le r~gime deı importation 
turques contient ces dcux ba
ses: 

l.- Articles dont l'importa· 
tion eıt indiquec danı les liı· 

teı annex~es aux accords, ou 
dont l'importation eat libre. 

Comme noua venonı de le 
dire plus haut, nouı n'admet
tons p s la clause de la na· 
tion la plus favorisee dans les 
importations. Nous accordons iı 

chaque pays, un droil d'im· 
portation specifique dans la 
mesurc oiı C'elui·ci nouı ac· 
corde ce meme droit. 

2 Possibililc d'importation 
accordee par la R. 1. G. (Re
gime des importationı gene
rales). Ce rcgıme eıl publie 
souı le no:n de decret ıur le 
''R. I. G.n Le reginıe entre en 
vigueur le 1 er janvier 1937 
prt!sente un caractcre plus li· 
bt:ral que par le puse. 

il comprend les listeı ııui
vantes: 

1. (Liste S): comprcnd lea 
articles pouvant ctrc imporl~ı 

de touı les pays. 
2.- lLiıte KL) comprend !es 

articles ne pouvant etre achetcıt 
4u'aux payı avec lesquelı nouı 
avons des accordı de clearing. 

3. (Liste V): coınprend leı 

articleı ne pouvant etre impor· 
tes qu'aprcs l'autoriution des 
ministcres i::ıtereuc!s. 

4. (Liste A) Comprend leı 
articles ne pouvant elre im
portes q ue deı payı accordıtnl 

certaines privilcıreı aux pro· 
duits turcs par dea accordı de 
clearing ou autreı conventions 
similairu. 

5. - (Liıtc M): Produits dont 
1 'cntres da ııs le payı eat irıter· 
dite par le R. 1. G. 

Reginıe des payemeuts 
l"'ommerciaux 

Les paieınenla se font: 
ı.- D'aprl:s les accordı de 

clearini avec fes payı ayant 
conclu ceı conventionı avec 

nous, 
2. En deviıeıı libres aux 

payı qui paient nos produih 
cıı deviıeı libreı, ne limitent 
pas leur importation et dont 

MÜNAKASA GAZETESi 

l'equilibre commercial avec la 
Turquie eıt conıtamment pas· 
ıif. 

3.- En comple bloque iı la 
Banque Centrale) avec leı payı 

avec leııquels la l.ıalanl·e coın

ınercial eıt conıtamnıent it 
nolre dt:trinıent. l es sonıme!! 

ainııi l.ıloquees ıont employees 
pour le rcglement de la coııt· 

revalenr d~s murchandiseı ex· 
pürtfeıı ı1 deııtination de ces 
pay!J. 

lndusirie dirigee 
L'industrie de la Turquie 

est consideree comme une 
grande cause nationale ayanl 
des attaches etroites avec sa 
vie et son independance. Cela 
pose, on comprend netlemeııt 

que la politiqu~ du commerce 
e.xlerieur ne procede paı seu 
lemeııt de erise g-enerale. 

Le grand inconvenienl in
dustriel du 18 icme ııii:de a· 
vait trouvi: en Turquie les 
capitulatiomı el l'Empire Otto 
man, a<lminiıtrc! de façon exe· 
crablc. La grande induılrie ne 
fit pas quc ruiner \'induslric 
turque, privee de loule de· 
fense. Elle mecanisa J'agricul
ture de ıorte que leı produit& 
agricoles Hrangets impossiblcs 
a i:lre concurrcnceı danı ces 
condilions, finirent par ruiner 
le paysan turc. 

Les Muııeeı sont remplis de 
vesliııes qui ınontreııt qu'a 
cette epoque nous n't:tions 
nullemenl plus aı rıeres que 
n'importe quel pay.s d'Europe. 
Bien au contraire. A cc point 

1 

de vue, le mouvenıent induı· 

triel turc n'eat qu'un corol· 
laire du Traite de Lausan11c. 
C'esl le rejet pur et simple 
des dcrnieres entra ves laiasees 
dans le• payı par les capitula· 
lions de lriste memoire 

La Turquie d' Atatürk a li· 
quide tout cela. Elle donnera 
au payaan turc la po11ibilite 
de fairc revaloriur ıcs recol
teı et au payı une plus grande 
aisance. Nous ne ıommes pas 
autarchitte, maiı nouı ıommeı 
decideı it fairc en Turquie 
tout ce qu'il eat poaaible de 
realiaer d'une façon economi
que. 

C'esl pourquoi, du reıte, le 
regimc kaıniliste eslime que 
l'industrialisalion est l'un des 
pluı grandı devoira, l'une des 
plus grandes victoires de notre 
revolution nationale. L'induı· 
trialisaticm de la Turquie au· 
ra·t-elle une influence facheuıe 
sur la somme des importationı 
el exportationı du payı? 
C' eıt ce que nous allons voir: 

1.- La Turquie eıt capable 
de devenir, au point de vııe 

agricole, induıtriel et alimen· 
taire, un payı auquel toute 
l'Europe pourra avoir recour1. 
il s'ensuil que l'induıtrialisa· 
tion de la Turquie au ra pour 
conıequence l'auıımentation 
quantitative et qualitative de 
ces productionı et de ceı ex· 
portati onı. 

2.- L'hiıtoire nouı montre 
que, danı lea payı induıtriali
seı par la ıuite leı echangea 
n'onl fait que de dcvelopper 
malgrc les inquietude1 mani
feıtes au commencement. 
Exemple: l'Allemaııne. 

La Turquie a priı en 1934 
la decision de ı'induıtrialiıcr 

d'apres un plan etabli. Voici 
quelles sont leı induatries 

compriıes dans son premier 
plan quinquennal: 

1- Tissus (cotonnades, l&i
naııes, chanvre) 

2 lndustrie minihe (fer, 
<'Oke, houille, cuivre, suufre), 

3- Celluloııe papier, carlun, 
cire artificiclle.) 

4 Ct:rnmique. 
5 lnduıtrie cfıimique. 
Les deux tieu de ce plan 

ont ete realiııı'.:.s avant terme. 
Le 1>econd plan quin4uennal 
est sur le point d'etre publie. 
il comprendra le petrole syn
thetique, les diver~es raffineries, 
le charbon, la lignite, l'clectri
cite, diverses induıtries alimen 
taires, l'industrie chimique. 

Nous avons employe des 
ı'.:lemenls turcs en ııoınbre suf
fisant- sous le rapporl de la 
qualitt! si ce n'e l sous celui 
de la quantite dans la rt:a
lisation de ce plan. Nouı n'a
vons pas om is d' en~ager des 
ıpecialiıt .s clıaque fois que le 
be1oin s'eıt fail scnlir. Paral
lelement it la mise en prafü-1ue 
du plan, nouı envoyons clıaque 
annee des stagiaircs par fa irt
leurs connaissances en Europe. 
Nouı a\·ons, comme toujours 

fait ponctuellemeııl fnce iı nos 
engagements decoular.t du plan 
d'industrialiıl"lion. Nous som
meı tuujours en ıııesuıe d'y 
satiııfaire u l'aveniı. 
PoJitique miniere 

La conv~ction tıue nous ıwoııs 
acquise, bas.! sur dıes ~tudes et 
des documenls, nous montre 
que le sous·sol de la Turquie 
po15ede une partie imporlanle 
de ınatieres prcmieres reclamec 
non ıeuleınenl pouı l'industrie 
du pays, maiı aussi par l'indus· 
trie mondiale. 

Nous avons vu que lcs pro
duitı ıniniers pourraient cons
tituer la principale- monnaie 
d'cchange danı le relevement 
economique d~ la Turquie. 

Nous avons cree un lnstitut 
de recherchea miniercı et d' e· 
tudes avec mission de ı>onder 
chaque pouce du territoire. L'E
ti Bank, qui travaille dı: pair 
avec le Sumer Bank, ı'occupe 
de l'exploitation des mines. 

Les concessions minieres ne 
conıtituent plus une specula
tion en Turquie depuiı la mo· 
dification de l'exploitation des 
mineı et de l' obtention des 
conce11ions. 

il nous fail ajouter qııe ce 
changement rend ıervice ıi ceux 
que exploitenl du mines et 
facilite leur reussite. 

L'enumı'.:ration des reforınes 
failu danı le domaine de l'or
ııanisation et des lois depasse· 
rait le cadre de cet article. Ci
tons en leı principales, telles 
que l'encourr.geınent it l'eparg
ne, la confiance danı le credit 
et leı fınancements, la creation 
de cooperatives, les affaires de 
rationalisation et de ıtandar· 

~iaation et la sauvegarde du 
credit deı negociants turcı. 

Le regime kamaliıte consi
dere l'exportateur comıne un 
homme qui repreıente le moral, 
l'honneur et le crcdit de la 
Turquie a l'etranrer, quelqu'un 
a qui ıe trouve Hre confie le 
produit du travail turc. 

Je ıuis perıuade que cela 
ıuffira it montrer l'imporlance 
que nous accordonı au com
merce exterieur .,, 

Les Richesse Minieres 
de ıa Turquie 

Un pays depourvu de mines a 
cette epoque d'armements eıt 

une nation pauvre et sanı avenir. 
La Turquie. pays jeune, cooscient 
des richesses de son sous-ıol, se 
preoccupe de l'amelioration de 
ses extractionı mınıeree Deiiı 
quatre ıiecles avant j.C., les Hit· 
tites habitant les p1 ateauı de l'A
sie transformaient, d'apre.s l'ouv· 
raie du Dr G. Contenau "Civi· 
lisation deı Hıtti teı: et dea Mı· 

taniens,, . l'or brut . envoyt> par 
les Pharaonı egyptienı en ob' t 
d . '11 . JC s 

e ıoaı erıe et d'ornement . D'au-
tre par le sol ric·he . • en gısemer.ts 
de fer' leur . permettait de faire 
des exyortatıonı ııur les marches 
d'alors. Bitn plus t d 1 , . ar . orsque 
1 empıre ottoman d . . 1 

d 
omınaıt e 

mon e l'e bl nsern e des travaux 
servant n l'exploitation dei mine· 
r~is. passa par deuıc .stages: l'un 
realısa leur epanouieıement. l'autro 

la <lecadence. Enfin la proclanıa· 
tion de la Republique mit fın a 
la speculatıon des drangers et 
permit l'augmentntion el l'amt'
lioralion de l'exporlatıon. 

Pendant 13 annees, de 19:.l3 a 
1930 l'inıportatıon :ı ccusa une 
certaıne superiorı le par rapport a 

1 'exportation; ınaıs c!urant les 
sept annees su ıvanles, de 1930 
::ı J93o l'exportation predomine 
a vel' les clıiffı es sui va n l <>: 

En 1930. l'exportation s'elevait 
iı l 5 J millıons 454 371 Ltqs et 
l'importation a 117 .553. 703 l.tqs 

En 1933, les e portntions de
passaieııı <le 21 485 974 Ltqs. 
les importalıons 

En 1935, on enregıshait 
Q5 861 .113 l.tqıı d'e portalıııns 
contre 88 8~148 ı d'ımportotHıns 

F.n fin . en 1936, le clııffre des 
exporlations t'tait de 28 619 108 
Ltqs et c•elui des i mportııtions de 
27 J8tl 757. 

Mııis en quoı C'ooııistent les 
ıniııes en Turquıl"' ? . 

Le charbon 

Une de nos sources de rıcht"s· 
se t>st le gısement de lıouılle qui 
longe le littoral de l:ı Mer Noıre 
La d~couverle clu clıarl.ıon re· 
vıent de droit a l Orient Les 
lıısloriens (ixeııl rı 1 000 anıı 

avant J. C . l'cmploi en C'hine 
d'une espece de clıarbon nomnıt· 

"Moni,, . Ounnt :ı ııous . ıl ya eu· 
105 annees le 8 Noveml.ıre qu'on 
dt"cO ıvrail a Zongoııldak le pre
ınİf'r charbon. Le gisement ful 
utilis '· tour a lour. en 1848 p:ı.r 

le paılichah Medjit 1 er, Velı Be), 
aiosi que plusieurs lıommes d'af. 
faircs. Pendant la grande guerre 
uoe colonie allemande lıabitaıt 

la côtc qui, plosıeur foı fut 
lıoıııl.ıardl'e par la flotte ru.ssc. La 
conslilution de la Graode As 
sembl~e Nationale permil iı la 
nation turque de s'occuper plus 
efficacement de<; ressources du 
pays, et plus specialement des 
ınines de Zongouldak . 

Nos exporla\ions qui etaient 
en 1895 de 151 o uı tonnee de 
charbon ıe soııl ı levces en 1900 
iı 420.000 tonnc ; maiı c'est en 
1910 qu'elles atleıgnirent lcur 
maximum avec 764.397 tonnes 
Apres la guerre mondiale les 
exporlatioos baisserent a 157.000 
tonnes pour atteindre en 1921 
342 O! O tonııes 

Pendant 6 1 annt es l'cmpirc 
ottoınan n'a cxpo:lt• que 16-17 
nıillil)ns <le tonnes; mıus les ac
cıuisitionw des pays t:'lrangers du
ran! les 13 ans de l'ı re npu
blıcaine (1923-1935) se sont ı·le

vees iı 19 mıllions 4 5:.!8 tonnes 
Ouant aux pri de veııte du 
clıarbon de Zongoııldak sur les 
marches europeeos ıl atteint la 
moyenoe de 778 piastres en 19 9, 
869 piutres en 19 O, 695 piaa· 
tres en 1931, 467 pts. en 1932, 
342 pts. en 1934 et 36q pt!! en 
1935. Cette baisse annuelle du 
prix de venle donna lıeu a l'aug
ınentation des achats effectues 
Jıar les pavillon!. et pays ctran· 
genı Ces aclıats ıı'eleverent gra
duellement iı 157. 979 tonnes en 
1929, 275.360 en 1930, 299.259 
en 1931, 335,553 lonne en J 932, 
692.266 en 1934, et 749 mille 
960 tonnes en 1935. 

Nos venle de clıarbon de jan
vier iı juin 1936 totalisent 357.358 
tonnes. 

Lignite 

Apres les gisements ele "clıar· 
UtHI de pierrc,, le lignile, tıt'S 
ut ile, se trou ve en Turquie sous 
deux e pt'ces. On dıstingue le 
lignıte de l' Anatolie Occidentale 
(eSyiteumer, Deghirmısaz, Soma, 
Nazılli, Seuke, lrmir) et la lignite 
du bassin du Kizil Irmak et de 
l' Anatolie Orıentale. 

L'extraction du lıgnile de Se
y teumer compte 84 ınillıons de 
tonneı. Enfın. la combuıtion du 
lignite de Soma fournit une tem
perature entre 5.200 et 5.600 
calories. 

Sayla 7 

Petrole 
On peut diviser en trois par· 

ties les regions petrolıft-res de la 
Turquie. 

A la frontiere turco·irakiennl' 
on trouve lcs pelroles ele Har bor· 
au sud ouest de Chirnak se trou~ 
ve des nappes d'a<>plıalte evalufes 
:ı 40 000 tonne . Entre les vıl
lages de Birke et Zevingeuk, sur 
une etendue de 25 kilometres. le 
petrole de deux puit suinte j 

travers le sol. Pres du village de 
Herbenk on trouve cgalement 3 
endroit recel:ınt du petrole: pres 
du village de Kitmis :\ l'est de 
Van Geulu dans la commune de 
Muradiy Bakin, ainsi qu'entre 
Erdıilı et T chadirbey 

l .ı. deu i me regıon des pet· 
roles se trouve dans le Vilayet 
d'Erzurum : on compte les gıse
ments de ta commune de Bay· 
b..ırt. ceux de Hasankale. ceux 
de Peulk Keuyu sur la chaussee 
Erzeroum-Erzindıan. 

Pnur la troısieme rtgıon des 
prospections pcrmettent de !;ıtuer 
des nappes de petroles u Muref
te dans le ba<;sİn <le lıı Marmara 
ainsi que pres dr Sınopc et de 
Rıze. 

Les tra\aux d'exploıtation de 
ces puıls se font au ınoyen de 
nou\eaux syslt•me tl'extractıon. 

Les mines de cuivre 
On sait que it• cuıvre existe 

sous terre :, l'etnt nature, ou 
combinc> avec dıffert>nts corpı ; 
·les minerais de cuivre e ploit s 
peuvent Hre divises en plusieurs 
categories: le cuivre pur, la clıal
copyrite, l'nzurıte. la nıalachite, 

la euprilt>, les pyrites cuivreu es, 
les cuivres gris, la Lournonite. 

La mine de cuivre la plus ım· 
portante est celle d'Ergani. la
quelle dısent les historıens, a ete 
exploitee vers 2.000 anı avant 
J. C. et qui se trouve aux en· 
virons de la ville d'Ergani. il y 
a encore la mine Kvarshan ex
ploitee en 1911 par de' Alle
mands et qui, maintenant. est 
exploitee par "l'E.ti Bank,,. Son 
rendement cffectif annuel est eva
lue 3 2.~00 tonnes de cuivre pur. 
L'inslitut des rc:cherches minieres 
M. T A examine minutıeusement 
la nature du mıneraı de Morgoul. 

Les mines de plomb 

Parmi ces mine~ on doit citer 
cclle de Balıa dont l'exploitation 
commença en 184.ı. Son rende· 
ment qui augmentait avant la 

guerre mondıale a baissı· par la 
suite sous l'eHet de la erise. il 
y :ı aussi les ınines d' Anamour, 
dl' Bulgardagh, de Keban ex
ploitees depuis 200 nns, d'Ak
dagh de Denek, Bereketli et 
Gumuchane 

Les mines de chrome 

Les zones "des mines de chrome 
" sont: les environs de Kutalıya. 

Brousse . Eskichehir, Denizli, Tc· 
fenli. Marmaris, Fethiye, Keuy
djegiz, Antalya Mersin, Gule
mane. 

Notons que pendant les 5 pre· 
miers mois de l'annee courante 
nos exportations de chrome sur 
les marches etrangenı e sont 
elevt:es iı 44.074 tonnes 

Oulre les minereaux cite ci
dess~s, le sol riche de notre pays 
contıent encore de l'emeri, e 
l'antımoine, du mercure-, du soufre 
ce dernier se trouvant iı Ketchi
hourlou, Tchanakkale, lzmir, De· 
nizli. Beyaz.it. 

Telles sont, aussi brievement 
qu' eli es peu vent Ctre exposees 
dans un quolıdien, les richesseı 
du sous-sol de la 1 urquie Puise 
:ı bonne source. ces renseigne
ments prouvent combien notre 
nation millenaire, revivif ıce par 
le genie d' Ataturlc et dirigee par 
un patriotc commc le general 
loeunu, a droıt iı un &\•enir de 
prospe-rıte et de gloire. 

GÜFÜM 
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Ekonomide Kamalist rejimi 
(Birinci sayfadan devam) 

_.._.,.. . 

MÜNAKASA GAZETESi 

Cumhuriyet rejiminde 
Şimdiye kadar başarılan nafia 

işleri ve bundan sonra 
yapılacak işler 

l lntlar Uzunluk Masraf ' N:dı ıı vekili B. Ali Çetinkaya
nın • Fınancial Times,, gazetesine 
yazdıkları makalelerinden alınan 
parçalar: 

1 - Zongnldak 
km. L milyoıı ı 

Kara/ıük demir fabrikalarının umumi yürıltııişıl 

sırlarda, çeşitli meml~ket
lerde çeşitli sosyal vaziyet· 
}erden doğmuş ve bazen 
sadece ithalat emtiası ha
linde moda olarak yer yer 
yayılmış bir kısım prensip 
ve doktrinlerle münasebeti 
yoktur. 

Türk parasına itimadı tzarsacak 
hareket ve va:ı:iyetlerden samimi
yetle içtinap 

Türkiyede iş alma ve görme 
havasını, bütün eleman larile, ser· 
mayc için ve iş aclnmlan için en 
iyl. en emniyetlı hava olarak dai
ma muhafaza 

24 Tem mıız 923, Lozan mua
hedesiyle istiklalini elde etmeğe 
muvaffak olmuş olan yeni Türki
ye Devletinin tevariis ettiği mem
leketin arzelt ıği manzara pek 
elim id i. 

Yekdığerini takiben harici harp, 
dahili isyanlar ve sui istimallerle 
memleket harap olmuş. köy ve 
kasabaların lıır çokları yakılmış, 
yıkılmış , yollar, köprüler bozul
muş , gidiş geliş rnü~kıl bir hal al· 
m •ştı . Ôyleki lstanbuldan demir· 
yolu ile Ankaraya gelebilmek için 
üç dört yerde .1k tarma edilmek 

-Eregli 45 10 
2-Diyarbekir·Cizre 

-Irak hududu 250 18 
3-Diyarbekir-Siirt 

-lran lıududu 454 40 
4- Burdur-Antalya 

ve sair hatlaı~ 186 14 
- --

936 82 
Cumhuriyet hükümetinin acele 

başlamak ve sır:ı ile yapmak is
tediği limanların tnf siliıtı aşağıda 
gösterı lrniştir. 
1-Ereğli l i manı 

2 Tra bzon limanı 
3 Mersin limanı 
4-SamsÜn limanı 

10 milyon 
3,5 ,, 

17 
13 

,, 
,, 

lira 
,, 

" 
" 

Kamalisl rejim , yalnız müesse· 
selerde değil, düşünüş ve görüş~e 
yapılmış bir inkılabın rejimidir. 
Körü körüne bir inanış değil, 

düşünülerek. hesaplanarak, miis· 
bet netice vereceği hakkında 

mil!ıbet ve olgun karara varılarak 
yürümeği esas olan bir rejimdir. 

Her işte radikal plıln ve dev
let teşkilatını . süs değil, çalı{an· 

lnra yardım eder veya kendisi 
umumi gereğe ve menfaata hiz· 
met eder iş teşkilii•ı haline ge· 

.tirmek . 

ra1>1!111<1kla olan 11/lllıfe/~f cfr111iı !J<ıllar ti:ı•ri111fr iki kı>ııru 

Tatbikatta Kamalist rejim 
Bu ana siyasanın, tatbikatta, 

bütün devlet teşkilat ,.e mesaisi
ni alakadar eder Önemli bir ge 
nişlik aldığını. her çalışmanın, 

diğer sahalardaki çalışmalarl:ı a
henkli bir plana bağlanması zaru· 
reti de beraberce dcğduğunu izah 
etmek faı:la olur. 

Bundan dolayıdır ki, Kamalist 
parti programının , 23 iincü mad · 
desinde. bu durumu karşılayan 

ve bir tarııftan. partinin ekonomi
yi bir rejim değil bir teknik say· 
dığını söylerken. diğer taraftan 
da Milli ekonomi prensipini ko· 
ya 1 şu hükümlerine tesadüf olu
nur: 

"23.- Ekonomik düşünceleri· 

mizde herhangi bakanlık ve o
na ilişkin olan bütün devlet işle
rinin, ulusal ekonomi bakımından, 
saltık kazançlı ve faydalı olması 

düsturunu genel olarak esas tu-

Geçen sene kazandl!JlllllZ 
milli sanayi abidt'lerincfrn: 

K uyseri lwmbincısı 

tarız. 

Eskiden kalma kanunların ve 
usullerin zamanla · düzeltilmesine 
önem veriyoruz. 

Partimiz çalışmada, ekonomi 

işlerine bu önemi vermekle bera· 
ber, eko"'omiyi, her biri ayrı 

önemde hulunan devlet işlerinin 
bir kolu tanır". 

Tatbikatın, muhtel: f bakanlıkla· 
ra ilişkin cihetleri, Cumhuriyet 
Halk partisinin . dördüncü büyük 
kurultayında onaylanmış ve par· 
ti programı olarak neşredilmiştir. 

Bu mesai. her birine ve heyeti 
umumiyesine aid planlar dahilin
de, birbirile alakadar olarak iler
lemekte: 

Türk bütçesinin daima müteva-
4zin olarak muhafazası 

Türkiye ticaret ve tediyat mu
vaz:enesinde aktivite 

Devlet teahhüdat ve tediyatın
da kayıtlız. şartsız sadakat 

Müşterek düstur halinde göz 
önünde tutulan esasları teşkil et-

mecburiyet i vardı. Seyahat müd
deti talie bağlı olarak günlerce 
devam edebiliyordu. m~ktedir. 

- # 

İ:mil kri{Jıl fabrilwsı 

Vaziyetin tek cümle ile ifadesi 
şudur: kcndı üz politika~ı esasla
rı dahilinde, en teknik bir eko· 
nom'k kurum vücude getirmek 
humması içinde bulunan Türkiye
de, ış, sermaye, ve teşriki mesai 
ıçın en büyük emniyet ve en 
müşkülpesent iş adamlarını bile 
tatmin edebilecek en müstesna 
teknik 'erait, etraflı şekilde ve 
tam olarak temin edilmiş bulun
maktadır. 

MÜNAKASA: B. Celaı Bayar, 
kamalist rejimini yalnız makale· 
ı;ıinde iz:ıh etmekle iktifa etmedi· 
ğini yüzlerce eserile göstermiştir. 

ilk kurulduğu günden'>eri mu· 
vaffakiyetten muvaffakiyete giden 
iş Bankası meydanda. 

Bütün fabrikaları idaresine ver
diği Sumer Bank meydanda. 

Zongı.ldak kömür havzasının 
son vaziyeti meydanda. 

Mensucat, şeker fabrikaları 
meydanda ve bütün bunların 

fevkinde de Karabük demir fab
rikalarının kombinezonu teşebbüs
leri m ey<landa .. 

Zull!JOUldak sü111i k(lk. 
fa/ırilwst 

Bpşladığı her hangi bir işi 
muvaffakiyetle başarmak husu
sunda memLeketin ve milletin if. 
tihar ettiği B. Celal Bayar itha· 
lat ve ihracat muva2enemizi de 
temin etmit ve bütün dünyaya 
emniyet telkin etmiştir. 

Bütün icraatı ve eserleri mey
danda . Kendisini tebrik ederken 
mukaddes olan Kamalist rejimine 
dört elle sarılalım. 

Ankara istasyonu ile kasaba a· 
rasındaki mesafeyi geçmek bile 
bir işdi . 

işte bu lıar:ıbeyi tamir ve ihya 
etmek vnifesi Cümhuriyet Nafıa· 
sının hissesıne diişüyordu . 

Devlet te~k i! :itı arasında bir 
vekalet olarak hizmete başlıyan 

Nafıa idareııi bir vekılin etrafında 
toplanıın bir kaç miihendis ve 
memur ile Ankara'da dürt beş 

odalı basit bir hin:ıda yerl~şmiş

ti. Bu sure le i şe başlamış olan 
Nafıa V ekılletı lıer sene Devlet 
büdcesinJen verilebilen müteva7İ 
bir bü<lc! ıle ~u ınüşki l va:.:ifesi
ni yapmağa gi rıştiği gibi işin e
hemmiyet ve azam etine göre ted· 
ricen teşkilatını y11pmağa ve en 
nihayet 1934 de bu teşkil fit ını tıı

mamlamağa muvaffak oldu. 

Ve 1934 yılında inşası bitmiş 

olan Nafıa Vekaletinin bu günkü 
zarif lıın:ısına yerleşerek nıüs t e· 

kar ve veı i mli bir vaziyete girdi . 
Şu bir kaç satırla kısaca if:ıde 

edilen bir tablo aşağıda daha ge· 
niş bir surette izalı olunacağı 
vechile Nafıa Vekaletinin ba-şar

dığı işlerle mukayese edilirse ye
ni Türkiye Cümhuriyeli rejimini 
filiy:ıt sahasında gösterdiği yapı
cılık kudredi ancak o vakit ihata 
ve takdir olunabilir. 

Cumhuriyet ~ükumetinin yeni 
demir yol inşaatı siyaseti 13 se· 
neden beri muvaffııkiye.le ileri 
götürülmüş ve 1935 senesi niha
yetine kadar 2399 kilometre yeni 
hat yapılarak i~letmeye açılmıştır . 

1936 senesinde bu miktar 2706 
.., kilometreye çıkarılacaktır. Muh· 

telif senelerdl' yapılan hatların 

uzun! uklarile yeni demjr yollarına 
sarf edilen paralar yekunu 1936 
senesi nihayetine kadar 301 mil
yon lirayı bulmuştur. 

E.ski ve yeni demir yollarımızın 
yekunu bugun 6791 kilomet · 
reye \'armıştır. Türkiye Cumlıu• 

riyeti demiryollarının tahmin o
lunan kıymeti 500 milyon türk 
lirası olup senevi gayri safi ge· 
liri 23 milyon tahmin olunmak-
tadır. 

Cumhuriyet lıükiiıneti bir ta
raftan memleketi demiryol şebe· 
kesile örmek hususunda azimkir 
bir faaliyet s:ırfederken diger ta
raftan günden güne üzan:ın ve 
şebeke üzerinde bu günün iktisa
di şartlarına uygun bir tarife sis· 
temine dayanan nakliyat kolay
lıklarını tatbikten de geri katma
mıştır. 

Cumhuriyet hükumetinin yakın 

bir zamanda yapmağı derpiş ey
lediği yeni demir yolları şunlar· 

dır: 

Köprüler 

Büyük köprüler inşaatına şim
diye kadar 3.800.000 lir:ı s:ırf o· 
lunnrak 5Y köprü yapılmıştır. Hzı· 
li hazirda 24 köprü inş:ı edilmek· 
te olup kısa bir zaman zarfınd:ı 
20 köprü daha münakasaya çıka
rılacaktır . Bu 44 köpriiniin tah
minı bedeli 2,0011.000 liradır. 

Bunlardan başka fstanbulda 
Halıç üzerine 445 metre uzunlu 
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ğunda Atatürk köprüsü 1,586,000 
liraya müteahhidine ihale olun· 
mıştır. 

MÜNAKASA.- Nafıa Vekale
tine geçtiği gündeııberi durmaz 
ve dinlenmez bir say ile Demir 
yollarımızı da, kanı vı.:: hi\ va yol· 
larımı21 da, köprülerimizi de uza
tan ve in'<işaf ettiren B. Ali Çe· 
tinkııya şimendiferler idaresi va· 
ridat nı da artırmnğa muvaffak 
olmuş . Barajlar açtırmak suretile 
su meselesine de bir çare bul
muştur . 

Atatürk, ismet lnönü rejiminin • 
bu demir elli vekilıne muvıdfaki 
yeller temenni ederiz. 

-
Bütün yurdumuz elektrikle 

tenvir edilecek 
Nafıa vekaleti, bütün Ana

doluyu elektriğe kavuşturacak 

olan bir teşebbüs üzerindedir. 
Bu teşebbüse göre, Anadolu 

üç dört mıntakaya ayrılacak ve 
bir merkezden bütün bu mın

takalara elektrik verilecektir. 
Merkezin te'ıis masrafı 30-

34 milyon lira tahmin ediliyor: 
Mütehassıslar iş üzerinde t"!t

kiklerine devam ediyorlar. 
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Cumhuriyet idaresinde 
İnhisarların faaliyetleri 

Mevzun girmeden evvel, in· 
hisar altına alınmış olan dört 
maddenin herbirisinin şümul 

ve hudutlarını tayin edelim: 

Tütün: 

Memleket içinde tütün i
mal ve satışı münhasıran dev
lete aittir. Yaprak tütün ticarıt 
ve ihracı ise bazı şeraitle ser
besttir. 

İspirto ~e ispirtolu içkiler: 

İmal, ithal ve satışı umumi 
bir surette devlet inhisarı :ıl
tındadn·. İı.lıisar idaresi bun
ları bizzat imal eder, yahut 
hususi fertlere imal salahiyetini 
' ·erir. Şarap imali kontrola 
tabi olmak şartiyle serbesttir. 

Tuz: 

İstihsal ve ihracı devlete 
aittir. Tuz satışı ise seıbesttir. 

Barut v~ infilak maddeleri: 

İmal, ithal ve otışı devlet 
i ııhisarı ndad ır. 

İnhisar idaresinin vazifeleri 
sadece bu malların üstüne kon· 
muş inhisar resimlerini tahsil 
etmekden ibaret değildir. İda· 
renin .şöylece hulas&. edilebile
cek vazifeleri do vardlt": 

Tütün ve ispirtoda hem 
müstahsile, hem de devlet ha
zinesine muzaaf bir kazanç te
min r.tmek için iptidai madde
lerin fiatlarını ~ ükseltir. Tuzda 
inhisar idaresi, bunun en iyi 
şartlar altında istihsaline uğra
ş•r ve herkesin tuzu ucuza te· 
min dmesini ister. 

İyi cins barut ve infilak 
maddelerini ut•u;ı: fiatlarıa emre 
amade kılmak suretiyle inhisar 
idaresi hem halkın, hem de 
madenlerle nafia işlerinde çalı
şanların ihtiyaçlarıııı karşılar. 

"Türkiye Cumhuriyeti inhi
sarları" ismi altında birleştiril· 
m i ş bu dört idarenin te\•hidi, 
işletme masraflarını 6,777 000 
türk lirasından 5 450,000 lira 
ya ;ndirmiştir . 

Memleketin sanayi teşebbü
sünde, inhisar idaresinin oyna
makta olduğu mühim rol hak
kında bir fikir verebilmek için, 
müesseselerinde çalışan memur 
ve miistahdem yekünunun 
18,000 olduğunu söylemek ka
fidir. 

Satışlar ve gelir: 
1 ..- Tütün: Reji idaresinin 

en son yılında yaptığı 2,900,000 
kilo tütün satışiyle inhisar ida

relerinin ilk faaliyet yılında 

satmış olduğu 7, 100,000 kilo 
karşılaştırılınca, aradaki büyük 
fark derhal anlaşılır. 1935 is· 
tihlaki 12,000,000 kiloyu bul
muştur. 

Satış miktarının artması hiç 
şüphesiz varidata da tesir et
miştir: Rejinin son yılında elde 
ettiği I0,7l0.000 türk lirası ida· 
renin ilk yılında 21,500,000 li· 
raya yükselmiştir. 1935 karları 
26,000,000 liray: aşmıştır. 

2- İspirto ve ispirtolu içki· 
ler: Cumhuriyet ilanına takad· 
düm eden senelerde ispirto ve 
ispirtolu içkilerden dbayet olu
nan rüsum 1,000,000 liradan 
eksikti. İnhisar idareleri dokuz 
senelik faaliyeti esnasında her 
sene hazineye 6,500,000 lira te· 
minıne muvaffak olmuştur. 

3- Tuz: Düyunumumiyenin 
elde ettiği gayrisafi gelir 
3,U76,534 lira iken 1930, 1931 
ve 1932 yıllarında bu gelir 
8 ,000,0CO lirayı tecavüz etmiş
tir. Bununla beraber Cumlıuri

yet Hükümetiııin gayesi vari
datını tuzdan arttırmak olma· 
dığı, fakat bunun mümkün 
mertebe ucuza salınaldırmak 

olduğu için fintlarda yüzde 50 
nispetinde tenzilat yapılmıştır. 

4 Barut ve inf ılak madde-
leri: Bu inhisarın geliri devlet 
idaresine geçtiğındenberi lıer 

yıl artmıştır. 

Aşağıdaki rnkamlar bu te-
rakkiyi göstermekledır: 

S ene Türk l ı rnsı 

1932 1 , IU3. il .ı 
1933 1,650,753 
19.34 1,771,892 
193:i 2.147,224 
Bu kısa hulfisada birbirin

den çok ayrı dört inhisarı iöare 
etmekte olan bir müesse'ieniıı 
en mühim faaliyetlerinı suratle 
it'male uğra"tık. 

Şunu da ilave elmek lazım· 

dır kı: cumlıurıyet rejimi pren
sıpleı inin ışıklarİ} le hareket 
eden, vazife aşk "e hissiyle il
hanılnnnn inhisar idaresi Tür
kiy.enin mütemadiyen artmakta 
olan rehhına Kuvvetli bir va
taııperverl ıkle hizmet eder. 

"The Fın ncial Times,,ten. 

Ağır endüstri 
Demir ve çelik sanayii 

Ekonomi Bakanlığı demir 
ve çelik endüstrimiz için mü
him bir proje hazırlamıştır. 

1950 senesine kadar meriyelte 
kalacak olan proje hükümle
rine göre, ağ·ıı sanayiimize ge
niş bir inkişaf verilmektedir . 

Hükümet, kurulmakta olan 
demir ve çelik endüstrimizin 
memleketin bünyesine en çok 
faydayı verebilecek bir endüstri 
kolu haline gelebilmesini temin 
ıçın önce iptidai maddelerin 
gömrük resimlerinden muaf tu· 

tulmasını zaruri görmüştür. 
Projenin adı: "Devlet tarafin· 

dan kuruln<.•nk demir ve çelik 
fabrikalarının haiz olacakları 

muafiyet hakkında kanunndur. 
Bu kanuna göre, memleketin 
her tarafında bu fabrikuların 

ihtiyacı içir. yapılacak iskele, 
bina, rıhtım ve her nevi tesi 
sat için devlete ait araziden 
!uzumu kadarı parasız verile
cektir. 

Sanayi müesseselerinin hesa· 
bını ' ' e tesisat veya bu mües· 
ses.:lerle devlet şebekesi ara-

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lımail Girit 

srnda hususi telgraf ve telefon 
hattı tesisine müsaade oluna· 
caktır. Gerek bu hatlar ve ge· 
rek kuvvei muharrikesini nakl 
eden hatlar için umumi yolla
lnrın kenarlarile devlete ait 
arazide parasız ve salıibi olan 
nrazi sahiplerine tazminat ve
rilmek suretile bu işlere tahsis 
edilecektir. 

1055 sayılı Teşviki Sanayi 
kanununun 9 uncu maddesin
den demir ve çelik endüstrimiz: 
için de istifade edilecektir. 

Demir ve çelik fabrikalarının 

dışardan getirteceği ve memle
ket içinden tedarik edeceği 

makine ve akt!amile iptidai 
maddeler, işletme, ıslahlar, inşa 
ve tamirlere malzeme ve her 
tiirlü işletme ve taşıma vasıta· 

larile memleketin bir çok yer
lerine gönderilecek mamul mad· 

deler, demiryolu nakliyatı hariç 
olmak üzere diger devl~t ta
şıma vasıtalarında yüzde 50 
tenzilatlı tarifeye tabi tutula
caktır. 
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