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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiy ~ İ<!İ1 Kuruş 

3 AYLIGI t50 
ö 850 

12 - 13'l0 
Ecnebi memleketler için 

" 12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul dejildir 

BU GONKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) MünakasaJar 

1 - Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 

Cezaevinin 1 senelik ekmek ihtiyacı . (Bursa 
Cezaevi Direktörlüğ"ii) 

Yumurta: 500000 3d. (Tophane Levazım) 
Kuzu: 25 ton - koyun: 20 t.· sıg-ır: 40 ton 

(tehir) (Marmara Üssü Bahr.) 

26-5-37 16 -
'27 -5-37 15 

26-5 37 15 

2- İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
----------

lnönü Kampmda tesisat (temdid) (T .H.K. 
Geneı Merk ) 17-5-37 15 -

Diyarbekirdt- demiryol etüdii (Nafıa Vekaleti~ 28-5-37 15 -
Kayseri-Maraş ·E.loğlu yolunda 4 betonarme kop-

rü iıışaatı (temdid) (Nafıa Vekaleti) 27-5-37 15 -
Üsküdar Çocuk Bakımevinde ihata dıvarı inşaatı 

(l~tanbul Belediyesi) 27 .5.37 14 -
Kemerburgaz yolunda 445 m3 ham taş i~zarı 

(lstnnbul Belediyesi) 17-5-37 14 -

3 Elektrik-Havagazı· Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
------------ -

Lokomobil, alternatör. tevzi tablosu, santral 
tesisatı v s . (Akhisar Belediyesi) 2 1-6 37 15 

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

Muhtasar Avrupa pamuğu: 100 ton . (Askeri Fat.) 21 -5-37 14 

5 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defter ve matbu evrak: 3 çeşit. (lst. Bel ~diye~i) 

6 - Müteferrik ı 

--ı>i;Rya: 1 ad.- torna tezgahı : 3 ad.- (PTT l 
F abrik. MüdürlüR-ü) 26-5-37 15 - 1 

Hortum, rakor, iane, su kovası. ip merdiven 11 
ve saire (Jstanbul Defterdarlığı) ~7-5-37 14 -

Adi tuğla : 350000 a~ . (Devlet Demiryolları) 31-5 37 15 - il 
Çavdar sapı:500-600ton . (ŞişeveCamFab. TAŞ) 31-5-37 15 -
Binek hayv.: 22 başmekkarı: 128 baş . (Akköp· 1 

rü Ask. Fabrikalar) Hergün 
Bir torna tezgahı (temdid) (lstanbul Belediyesi) 14-5-37 14 
iç ve dış listilc (itfaiye arabası için) 1 tane. 

(İstanbul Belediyesi) 25-5-37 14 -

llAnlar, Emirler, Tebliğl~ 

Selanik Bankası 

Eski 100 franklık hisse sen'?dlerinin mübadelesi 
8 nisan fevkalade heyeti umumiyesinde ittihaz kılınan 

kararlar m~cibince, beheri 100 franklık eski hisse senet
leri, 1 mayıs 937 tarihinden itibaren; 2 adet 100 franklık 
eski hisse senedi mukabilinde 1 adet 8.29 Türk liralık A 
tertibi yeni hisse senedi ile itibari kıymeti haiz olmıyan 

b'r adet B tertibi temettü senedi ile değiştirileceği Sela -
nik Bankaıı hissedarlarına bildirilir. 

Mübadele: 
İstanbulda: Galatada şirket merkezinde. 
Selanikte: Şirketin gişelerinde. 
Pariste: Camboıı sokağında 43 numarada 
"Crcdit F oncier d' Algerie et de Tunisie,, de. 
Pariste: Haussman bulvarı 29 numarada 
"Societe Generale pour favoriser le De· 
veloppement du Commerce et de l'lndus
trie en France,, da. 

y apılacakhr. 
istanbul vilayeti pul müdürlüğü "A,, tertibi yeni hisse 

senetlerini meccanen damgalıyacaktır. 
~s,, Temettü senetleri ise damga resminden muaftır. 

Mamafih, 1
' A,, tertibi hisse ıenetlerinin meccanen dam

galanması eski hisse senetlerinin l 4 teşrinisani 1937 ta· 
rihinden evvel lıtanbul pul müdürlüğüne ibrazı şartına 
tibi bulunmaktadır. 

Binaenaleyh, Selanik Bankası hisaedarlarıaın eski hisse 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZETESi 

senetlerini, 15 teşrinievvel 937 tarihinden evvel, yukarda 
gösterilen gişelere tevdi eylemeleri lüzumu ehemmiyetle 
beyan olunur. 

15 teşrinievvel 1937 tarihine kadar hisse senetlerini 
mubadele eylememiş bulunan hissedarlar, kendilerine tev · 
di edilecek 11A,. tertibi yeni hisse senetlerinin tabi bu
lundukları damga resmini ödemeğe m~cbur tutulacaklar· 
dır. 

*• 
a) MU NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Bursa Cezaevi Direktörlüğünden: 

Buna Cezaevinin 937 senesi haziran iptidasrndan 938 senesi 
mayıs sonuna kadar 1 senelik ekmeği aşağıdaki şartlar dairesin· 
de eksiltmey~ çıkarılmıştır. 

1 han müddeti 6.5.37 tarihinden 26.5 37 tarihine kadar de· 
vam edip 29.5.37 çarşamba günü saat 16 da kapalı zarf usulile 
Müddeiumumilik dairesinde ihalesi yapılacaktır . 

2- Ekmeğin beheri 960 gram itibarile her gün en az 300 ve 
en çok 900 ekmek teslim edilecektir. 

3 - Ekmek Belediyenin piyasaya çıkardığı ikinci nevi ekmek 
olacak ve safi buğday olup ıçinde batka madde bulunmıyacak 
ve iyi pişmiş olacaktır. 

4- Ekmek hergün sabahları saat 9 da teslim edilecektir. 
5- Eksiltmeye iştirak edeceklerin alıcıların hali hazır rayic 

üzerinden tahmin edilen be.lelin yüzde 7,5 u olan 2430 liralık 
muvakkat teminat olarak banka mektubu veyahud paranın de· 
pozit olarak Malsandığına yatırıldığına dair makbuz ibraz etmesi 
lazımdır. 

6- Alıcı olanlar ayrı bir zarf içinde teminat mektub veya 
makbuz olduğu halde diğer bir zarf içinde o1arak teklıf mektub
larını 2J.5.37 Çftrşamba glinü saat 16 ya kadar Müddeiumumilik 
dairesinde toplanacak komieyona vermeleri lazımdır. Bu müddet 
geçtikten sonra teklif kabul edilmez. 

7- Bu hususa aid maaraf ve ilin ücretlerı müşteriye ııiddir. 
8 - Daha ziyade malumat almak iatiyenlerin bu işe aid şart

namesini de almak üzere Cezaevi Direktörlüğüne müracaat et· 
meleri ilin olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Marmara üssübahri satınalma komisyonandan: 

Cinsi Kilosu Tahmin tutarı İlk teminatı 
Lira Lira 

Kuzu eti 
Koyun eti 
Sığır eti 

25.000 
20.000 
40.000 

10.000 
10.000 
12.000 
32.000 2400 

Komutanlığımız deniz erleri için yukarda cins ve mik
tarı yazılı 3 kalem et ka~alı zarf usulile satınalınacaktır. 
Eksiltmesi 26.5.37 çarşamba günü saat 15 de lzmitte 
Tersane kapısındaki komisyonda yapılacaktır. Bnna ait 
şartname 160 kuruş bedel mukabilinde komisyonumuzdan 
alınabilir. İsteklilerin yukarda yazılı ilk teminatlarile bir
likte kanuni belgeleri havi teklif mektublarını · muayyen 
gün ve saatten bir saat evveline kadar komisyon baş-
kanlığına vermeleri. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İdareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseıat 
için 500 bin adet yumurta 27 mayıs 937 perşembe günü 
saat 15te Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarf· 
la eksiltmeıi yapılacakhr. Tahmin bedeli 7500 liradır. İlk 
teminatı 562 lira 50 kuruştur. 

2 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekiletindea: 

1- Diyarbekir iatasyonundan baılıyarak Dicle vadisi istika
metinde Cizreye doğru yapılacak 65 kilometrelik demiryol etüdü 
kapalı zarf uıulile eksiltmiye konulmuştur. 

2- Eksiltme 28-5-937 tarihinde cuma günü saat 15te Vekalet 
Demiryollar inıaat dairesindeki eksiltme Komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

3- Bn itin ketif bedeli 29.000 liradır. 
4- Muvakkat teminat 2175 liradır. 

a 

12 Mayıs 1937 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

it.AN ŞARTLARI 
İdarehanemizde göriişülur 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

5- Bu ite ait mukavele projesi , eksiltme şartnamesi , bayan· 
dırlık işleri genel şartnamesinden mürekkep bir takım münaka
sa evrakı 145 kuruş mukabilinde Demiryollar inşaat dairesinden 
tedarik olunabilir. 

6- Bu eksiltmeye girmek istiyenler 2490 numaralı kanun 
mucibince ibrazına mecbur oldukları evrak ve vesikalarla 7-5 937 
tarih ve 3297 numaralı Resmi GazetedP. ilan edilmiş olan tali
matnameye göre Vekaletten verilmiş "Etüd müteahhitliği vesika
sı,, nı havi teklif zarflarını mezkur 249(l numaralı kanunun tari · 
fatı dairesinde hazırlıyarak 28·5-937 tarihinde saat 14 e l..adar 
Demiryollar İnşaat dairesindeki Komisyona makbuz mukabilinde 
vermiş ohnaları lizımdır. 

Türk Hava Kurumu Gene! Merkezinden: 

İnönü Türk Kuşu meydanında yapılacak 49723 lira keşiflj te· 
sisatın eksiltme.ine hiç bir istekli iştirak etmediği için münakasa 
17 mayıs 1937 pazartesi saat 15 e kadar uzatılmıştar . 

Nafıa Vekaletinden: 

1- İstekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış 
olan Maraş Vilayetinde Kayseri-Maraş ve Maraş-Eloğlu 

yolları üzerinde yapılacak 180,500 lira keşif bedelli be· 
ton arme Alikaya, Suçatı, Tekir ve Aksu köprüleri in
şaatı yeniden eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Eksiltme 27.5.37 perşembe günü saat 16 da Nafıa 
Vekaletinden şose ve köprüler reisliği eksiltme komisyo
nu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. Muvakkat 
teminat 10275 liradır. 

3 Şartname ve buna müteferri evrak 903 kuruş 
bedel mukabilinde şoıe ve köprüler reisliğinden alınabi

lir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhit· 

lik vesikasını ibraz ve bir taahhüde en az 60000 liralık 

köprü ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yaptıklarını 
ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektubhnım 27.5.37 pcrş•mb• günü .. at 15 e 
kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi 
lazımdır. 

1 ••• 
Üsküdar çocuk bakımevinde ihata duvarı 

1 ve Kemerburgaz yolunda 445 m3 taş ihzar 
Bak: f st. Beled. ilanlarına. 
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yapılacaktır 

edilecektir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorife_r Tesisat ve Malzeme 

Akhisar Belediyesinden: 
Akbisarda elektrik santralının tevzii için Nafıa Vekaletinden 

musaddak projesi mucibince aşağıdaki tesisat 7-~-937 t a rihinden 
24-6-937 tarihine kadar 45 gün müddetle münakasaya konmuttur. 

1-Bedeli keşfi 16400 lira olan lokomobil ve su muamele ter· 
tibatı, bu i• için muvakkat teminat 1230 liradır. 

2- Bedeli keşfi 10732 lira olan alternatör, tevzi tablosu irti
bat. nakilleri, santral muhavvileıi, santral tenviratı , santral 

1 

çıkış 
tertibatı, yüksek tevettürlü şehir ana kablosu ve şehir muhavvile 
merkezi bu İf için muvakkat teminat 805 liradır . 

3- Talibler her iki tesisata ayrı ayrı girebilecekleri gibi top
tan bütün bu işler için de teklif verebilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilecekler eksiltme şartnameai, mukavele 
nümunesi, proje, fenni şartname ve k~şifnameyi 150 kuruş mu· 
kabilinde Akh\ur Belediye.inden ve lstanbulda Şark aparbma· 
nında elektrik mühendisi Hasan Halette n bedeli mukabilinde ala· 
bilirler. 

5 - Eksiltmeye gireceklerin eksiltme kanunu ahkamına ve dör· 
düncü maddedeki evrakın teferruatına göre 24-6·937 perşembe 
ğünü Akhisar Belediyesindeki Encümene saat 15 te tekliflerini 
teslim etmeleri ilin olunur. 

• 

4 

Mensucat · Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. ________________________________ .;.... 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlügü Satınalma Komisyonundan 

100 ton Muhtasar Avrupa pamuğu 
Tahmin edilen bedeli 55000 lira olan yukarıda mikta

rı ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü satına ima komisyonunca 21 ·5 937 cuma günü saat 
14 de pazarlık He ihale edilecektir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lira ve 2490 
N. lı kanunun 2 ve 3 maddeler indeki vasaikle mezkur 
gün ve saatte komisyona müracaatleri. 



• • .- - -- - ---- --~---. ..ı;;;:_.;;.;---- 1. -

Sayfa 2 

5 
Matba't işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mulzemesi 

"' • • 
3 çeşit matba ~vrak ve dıefter bastırılacaktır . Bak: İstanbul 

Belediyesi İlanlarına. 

6 
~üteferrik 

PTT Fabrikası Müdürlüğünden: 

Fabrikamız içir> bir planya ve üç torna tezgahı alınacaktır. 

Eksiltm~ 26·5-937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 15te 
yap.ılaca • tır. 

istekliler şartnameyi görmek için hergün eksiltmeye iştirak 
için de muayyen gün ve saatte 312 liralık muvakkat temiaatla· 
rını vezneye yatırmak suretile Komisyonrı müracaatları . 

Şişe ve Cam Fabrikasından: 

Paşabahçe Şişe ve Car.ı Fabrikamızın bir senelik ihtiyacı olan 
500·6lXl ton çavdar sapı 31-5-937 t arihli pazartesi günü ı;aat 15te 
toptan veya 2-3 kaimede açık eksiltmeye konulacaktır, 

Talihlerin, şartnameyi gürınek üzere, Bahçekapıda Birinci 
Vakıf Hanındaki merkezimize müracaat eylemeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden : 

Muhammen bedeli 2975 lira olan 350.000 adet adi tu2'· 
la 31.5.37 pazartesi saat 15 de Haydarpaşada gar binası 
dahilindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın 

alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin 22 .. l lira 13 kuruşluk mu-

vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatleri la
zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

İsıanbul Defterdarlığmdan: 
Maliye devairinde yangından koruma tertibatını ikmal için 

mübayaasına lüzum görülen nümunesi veçhile 251) metre hortum 
25 çift rekor 25 lans otomatik, 25 sargı, 25 ca'ltekan 14 kanba, 
2 yirmi, 3 onbeş ve 5 oniki metrelik ip merdiven, 2j yangın zi
li 36 çuval, 3 ip ve 20 su kovası beman sekiz yüz doksan dört 
lira onbeş kurut üzerinden açık eksiltme usulil~ satın alınacak· 
tır. İsteklilerin nümunelerinı görmek ve şeraitini öğrenmek isti
yenlerin 27-5-937 perşembe günü saat ondört yüzd..! 7.5 pey ak
çelerile Milli Emla Nüdürlüğünde toplanan Komisyona müracaat
ları. 

Akköprü Askeri Fabrikasından: 

Parası derhal teslim edilmek şartile 22 baş binek ve 
128 baş mekkari hayvan pazarlıkla satın alınacaktır. Pa
zarlığı hergün Akköprüde p::z r mahallinde komisyon ta· 
rafından yapılacaktır. Hayvanı mevcut istekliler hayvan· 
larile birlikte hergiin saat ') dan 12 yP. kadar Akköprü· 
deki komisyona müracaatleri. 

•*• 
7 tane dış ve 7 tane iç lastik alınacaktır. Bak: İst. Beled. 

İiinlarına. 
• • • 

Bir torna tezgahı alınacaktır. Bak: iııt. Beled. İlanına. 

~hisarlar U. Müdürliiğünde;:-j 
- Şartnameleri mucibince 1 oa000-300000 yüzlük ve 

ellilik tuz çuvalı pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13-5..037 tarihine rastlayan perşembe gü· 

nü saat 15de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4-lsteklilerin pazarltk ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 . 5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.(2603) 386 3 - 4 

• .. . . 
1-Ust kutru 46 alt kutru 35 boyu 65 santim olmak 

ve ağız tarafında karşılıklı iki kulpu bulunmak üzere 3500 
adet üzüm küfesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 18-5 937 tarihine rastlıyan 
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

salı gü· 
Şu besin· 

3- Şartname ler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyor. una gelmeleri ilan olunur. "2652,, 394 

* • • 

saat
Alım 

2 3 

1 -Şartnamesi mucibince Mersinde vagonda teslim 
1000 ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alı

nacaktır. 
2- Pazarlık, 19-V-937 tarihine rastlayan Çarşamba 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mübayaat şube· 
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat-
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (2653) 395 2-4 

MONAKASA GAZETESi 

Senelik 
muhammen İlk 

kirası teminatı 

Floryada Florya çarşısındaki bahçe 100 7 50 
., Kalita!:"ya mahallesinde 9 N.lı 

dükkan 120 9 

" 
Kalitarya mahallesinde JO 
N.lı dükkan 80 6 

" 
bahçesiz gazino 13 N.lı dükkan 200 15 

it Kalitaryada 15 
" " 

80 6 

tt " 
17 

" " 
120 9 

" " 18 
" " 80 6 

" " 
21 ,, ,, 60 4 50 

" " 
22 

" " 
60 4 50 

" " 
24 " " 60 4 50 

" " ~5 " " üstünde 2 oda 120 9 
Yukarda semti sen.!lik muhammen kiralarile ilk te· 

minatları yazılı olan mah .ıller birer sene müddetle ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlar 
isede belli ihale gününde istekli çıkmayan bu yer kiraya 
verilmek üzre ayrı ayrı pazarlığa konulm'Jşlardır. Şarlna· 
meler · Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiza
larında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber l!l-5·937 Çarşamba günü saat 14 de Daimi En· 
cüınende bulunmalıdırlar. (B) (2671) 398 

* • • 
İtfaiyenin 102 sayılı merdiven arabasına lüzumu olan 

38 X 7 boyunda 7 tane iç ve 7 tane dış lastik açık ek· 
siltmeyc konulmuştur. Bu lastiklerin hepsine 860 lira be• 
del tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kauunda yazılı vesika 
ve 64 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber 25-5 ·937 Salı günü saat 14 de Daimi Encü-· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (26i 4) 400 

* • • 
Fatih garaj atölyesine lüzumu olan bir tane torna tez· 

gahı açık eksiltmeye konulmuş ise de belli ihale gü - ünde 
giren bulunmadığından eksiltme 14-5·937 Cuma giinüne 
uzatılmıştır. Bu torna tezgahına 1250 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebi
lir. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 93 lira 
75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
yukarda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdı rla r. (B) (2675) 401 

* • • 
Bast rılacak 3 çeşit defter ve matbu evrak açık ek-

siltmeye konulmuştur. Bunların hepsine 1120 lira bedel 
tah.ııin olunmuştur. Nümunelerile şartnamesi levazım mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda ya· 
zıh vesi!~a ve 84 liralık ilk teminat makbuz veya mektu· 
bile beraber 25-5 937 salı günü saal 14 de Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (1:3) 2673 399 

• • • 
Muhammen bedeli 3662 lira 7 l kuruş olan Üsküdar 

süt ve mektep çocukları bakım evi bahçesine yapılacak 
ihata divarı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve 
şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka bayındırlık 
direktörlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 27 4 li
ra 70 kuruşluk ilk teminat makbuı veya mektubile bera· 
ber 27.5 937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encüruen· 
de bulunmalıdırlar. (İ) (2694) 402 

* * • 
Muhammen bedeli 1299 lira 40 kuruş olan Sılahtarağa 

Kemer burgaz yolunda ihzar edilecek 445 metre mikap 
ham taş · pazarlığa konulmuştur. Keşif evrakı ve şartna· 
mesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler ı490 
N.lı kanunda yazılı vesikadan başka bayındıriık direktör
lüğünden alacakları vesika ve 97 lira 46 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 11 -5-937 pazar· 
teıi günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) 2695 403 

Kanunlar. Kararnameler,Ticaret muhadeltri 

Kararname No. 2 6317 

Bazı müessese ve şirketlerin ellerinde bulunan hurda demir 
gibi malzemeyi harice satmak istedikleri anlaşıldığından memle
ketin ihtiyaçlarından birini teşkil eden bu maddelerin harice sa
tışının men'ini teminen Büyük Millet Meclisine sunulan layihanın 
iktısabı kanuniyet etmesine kadar müstacel bir tedbir olmak ü
zere bu gibi hurda demir ve ~benzeri ilk maddelerin, Gümrük 
Kanununun 16 ncı maddesine göre harice çıkarılmasıoın yasak 
edilmesi; Genelkarmay Başkanlığının işarına atfen Gümrük ve 
İnhisarlar V ckilliğinin 23.3.937 tarih ve 85475 132 sayılı tezkere· 
sile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 3.4.937 de o· 
nanmıştır . 3 .4.937 

(Resmi Gazete sayı: 3584, tarih: 19-4-37) 

-------
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J078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

Birinci Fasıl 
Umumi hükümler 

Madde 1- Kanunun birinci madde!i ile tuzun satıtı şimdiye 

kadar oldutu gibi serbest bırakılmış yalnız ihraç ve istihsali Dev· 
let inhisarına alınmıştır. 

Buna nazaran Türkiyede rnevcud alelumum tuzu göl, menba, 
ha, kaya, deniz ve kuyulardan, çorak denilen tuzlu topraklardan 
ve her nevi tuzlu sulardan İnhisar İdaresinden gayr11ının her ne 
şekil, tarz ve surette olursa olıun tuz çıkarması ve yapması ka
çakçılıktır. 

Buna muhalif hareket ,edenler hakkında kanunun 2.~ üncü 
maddesile 27 inci maddesindeki sarahate tevfikan 1918 numaralı 
kanunun 25 inci maddesinin 2 nci fıkrası hüıcınü tatbik olunur . 

Madde 2- Yenecek tuzun e\'safı ve ahkimınıı göre tuz sayıl
ması lazımgelen m.ıdde-ler: 

A) İnhisarlar İdaresi tarafından istihsal olunup satışa arz edi
lecek olan tuzun 140 santigrad hararet derecesinde kurutulduk
tan sonra yapılacak tahlili neticesinde zehirli mürekkebbaltan 
ari olması şartile en az yüzde 95 nisbetinde klorür dö sodyumu 
ihtiva etmesi lazımdır. 

Bu takayyüdle, terkibindeki sodyum klorür maddesinin yüzde 
95 den aşağı düşmesile artan diğer ecnebi maddelerin sıhhat üze
rine olan menfi tesirleri dolayısile, evsafı düşük bu gibi zararlı 
maddelerin halk tarafından tuz olarak kullanılması önlenmiş bu
lunmaktadır. 

B) Hiç bir kimyevi tasfiyeye ihtiyaç hasıl etmeksizin tuzu ka
ya ve taş parçalan arasında l:ulunao toprak ve kil tabakalarının 
el, bıçak, ckeser, kazma ve saire ile ayrılması , tudu suların gü
neşin hararetile veya ateşte kaynatılarak suyu tebahhur ettirılip 
tuzunun ayrılması, çorak toprakların hali aslisile veya suda ısıtı· 
larak tuzlulaştırılan suyundan istifade olunması gibi-alelade vesa
itle ihtiva eden klorür dö sodyumun (yani tuzun) kabil olan ve 
terkibindeki sodyom klorür nisbeti yüzde 20 den fazla bulunun 
tuzlu toprak ve kayalarla, tuzluluk derecesi yüzde 4 den ziyade 
olan sodyum klorür mahlülleri yani tuzlu göl, kuyu , menba ve 
deniz suları da kanuna göre tuz sayılmaktadır. 

( Devamı var) 

. 
PiYASA HABERLERi 

Dünya Hatlarının yükselişi sona erdi mi ? 

Amerika b ' rleşik devletlerinde, hükümet, bir yandan ham ve 
mamul maddeler, öte yandan menkul kıymetler fiatlarındaki yük
selişin hizalanmasından endisede bulunmaktadır. 1929da olduğu, 
bu fiat yükselişinin ardından bir düşme devreslnia başlanması· 
dan ve bu düşmenin de şimdiki yükseliş nisbeiinde kuvvetli ol
masından korkulmaktadır. Birleşik devletlerde ekonomik kalkın
mayı doa-urmuş olan satınalma kabiliyetinin artması olmuştur. 
Bu artma, fiatların yükselmesinde amil olmuş, iş değerlenmiş ve 
teşebbüılerde kaı farkı yeniden teeasüs etmiştir. 

Satınalma kabiliyetinin artması da, uyuşuk halde bulunan 
milli tasarrufun istikraz yoluyla yeniden harekete geçirilmesi sa
yesinde elde edilmiştir. Kredilerin genişletilmesi d e bu hususta 
rol oynamıştır. 

Amerikada hükumet tarafından alınmış olan bu tedbirler iş-
leri canlandırmış ve ekonomik kalkınmaya yol açmıştıştır. 

Fakat emtia fiatları şimdid~n 1926 seviyesini bulmuştur. Bu, 
tahakkuku ancak uzun zaman sonra mümkün olacağı tahmin 
edilen bir gaye idi. 

Endüstriyel kıymetler fiatları da 1632 de seviyenin dört mis
lini aşmıştır . 

1929da dünya buhranını açmış olan Amerika borsasıadaki ani 
düşmeler olmuştur. Bu yüzden satınalma kabiliyetinde müthit 
bir tahrib vukua gelmiş ve bu suretle ekonominin her sahasında 
Hatların düşmesine sebebiyet vermiş ve bu sukut bütün memle
ketlere siı ayet etmiştir. 

192S un hatıresını unutmamış olan hükümet, bu gün de, o 
zamanki gibi, yeni bir buhran doğuracak bir sukutun vukua gel· 
mesinden endişe e tmektedir. B. Ruzvelt de bir untkunda b!r iki 
sene zarfında böyle bir ihtimAlden kurtulabileceği nçıkça söyle
miştir. 

Fiat yükselmeleri kredi ve istikrazlarla ortaya atılan bol ser
mayelerden doğduğuna göre, bu yükselişe tahdid etmek üzere 
bunun aksine müracaat edilmesi l-atıra gelemez. Çünkü kredile· 
rio tahdid edilmesi, önüne geçilmesi düşünülen buhrana meydan 
verebilir. 

Bir yandan da , buhranı önleme çalıtmaları esnasında devlet, 
istikrazlara ve büyük masraflara girişmiş oldugu için , esasen a
çık vermekte olan büdceyi bir kat daha güç bir duruma s&kmuş
tu. Şimdi büdce muvazenesini yeniden temin etmenin S\rası gel
diği düşünülmektedir, İşler karlı bir safaya girmiş olduğu için, 
vergilerde yapılacak bir miktar zamla bu muvazene te:nin edil
miş olacagı gibi, mükellefler tarafından bu yeni yük kolayca ta
şınabilecektir . Bu vasıta ile yükıelişen hızı da tahdid edilmiş 

olacaktır. 

Fakat bazı politika ve iş muhitlerinde böyle bir teşebbüsün 

şiddetle aleyhinde bulunulmaktadır. Bunlara göre, fiat yükse leş
lerini frenlemek doğru bir hareket olmaz. Yeni vergiler mükel
lefler tarafından iyi karışlanmıyacak, iş ücretlerinin fiatlara inti
bak ettirilmesi işcilerin şikayetleri:ıe meydan açacak, ve ümid· 
lerini işlerin genişlemesine bağlamış olan 6 milyon işci , ekono
mide bir politika değitmesinden ümidıizlite düşecektir. 

Fiat yükselişi, bilhassa dünya ölçüıünde, ispekülatörlerle ta
sarruf sahibleriuin ruh hallerindeki değişiklik yüzünden olmuştur. 
Bunlar ticaretten karetmek hususunda kaybetmiş oldukları itima· 
dı yeniden kayanmışl ar ve serveyelerini yeni işlere yatırmaya 

istical etmişlerdir. 
Fakat dünya ekonamiıi 1929 a nazaran, yeni bir buhran ihti

maline kartı daha iyi mücehhez bir halde bulunmaktadır. Gerçi 
fiatlarda yükseliş ve alçalış dalgalanmaları olabilir. Fakat ini bir 
sukut beklenmemektedir. Bilakis , silahlanma programlariyle daha 
faal bir hale girmiş olan endüıtrinin vaziyeti yükıeliş temayülü 
nün bir zaman daha devam edeceğini tahmin ettirmektedir. 

(En formasiyon gazetesinden) 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

--- MUHTİRA - - -
---
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,. Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
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Tercüme Bürosu 
Her lisandan ve her türlü tercüme işleri 

hassa münakasa ve müzayedelere müteallik 
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet mütedildlr 
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(Suite de la 4me page) 

Jes wagons qui demeureront disponibles seront affectes au trans· 
port des bles. 

L'exportation du ble, interrompue depuis quelque temps, a 
ete reprise notamment pour l ' Allemagne qui est notre principal 
client. 

Quant a l'orge , il en a ete exporte, la semaine derniere en 
Angleterre et en Italie. Des exportations ont ete effectuees de la 
zone de l'Egee et de Menine a destination de l' JtaJie et de la 
Belgique. 

Arrivages de coton 
1 .()()() baJles de fil de coton, commandees aux lndeıs par le Mo· 

nopole deı Stupefiants ıont arrivees. On a commence a les dis
tribuer aux tisserands selon une liste qui avait ete prealab)ement 
6tabJie. 

Les fils qui avaient ete conımandeı anterieurement en Egypte 
etaient deteriores et J' on a renonce pour le moment it. passer de 
nouvelJes commandeı en ce pays. 

Le marche du fer 
La hausse des prix du fer continue. D'apres les nouvelles re

çues du CarteJ, Ja tonne du fer en barre, est a 74 dollars cif. 
L'importation du fer de l'Europe presentant de jour eo jour, plus 
de c!ifficultes, que)ques·uns de nos fabricants ont decide de ıe 

rendre en Ameriquc pour traiter directement. 

L'amenagement de la Direction des Douanes 

La Direction principale des douanes <.i 'lstanbul. a reçu ordre 
d ' Ankara, d'avoir a achever son amenagement, a Tchinili han, 
a Galata, jusqu'au 31 decembrc. 

La production d'eponges en Turquie 

La societe pour les eponges, creee vers le milieu de 1935, 
moyennant les miaes de fonds communes de l'lche Bankasi et 
de la Sumer Bank, a donne, cette annee, un cadre tres large a 
son activite. Au cours d' une periode de recherches d'un an et 
demi, Ja ıociete a etudie minutueusement les possibilitea de de· 
deloppement et l' organisation technique de l'industrie d s eponııes. 

Les experiences ont ete faites en ce qui a trait a la situation 
economique, a la qualite et aux conditions de production des 
epongea des zones des DardaneJles et de Bodroum, dans l'Egee. 

il resulte de ces recherches qu'il serait beaucoup plus avan
tageux de transfere le centre d'administration de l'industrie des 
eponges a Bodroum. 

On estime que les zones de production pourront Jivrer stn
nuellement jusqu'a 20 a 25.000 kg. d'eponges. Ce chiffre est sus· 
ceptible d 'etre ~ncore accru moyennant J'amelioracion de J'outil
lage. La socieie avait obtenu J'annee derniere 14.000 kg. d'e
pongeı. EJle avait accorde a Ja population des faciJites de tout 
genre tant sous forme d 'avances que par Ja fourniture de ma· 
teriel. 

Leı producteurı livrent leur marchandise a la societc sous 
lormc ele moti••• P'"•nıİ•••J .. uivant le<ı conditions du mı1rche .. t 
auivant la qualite du produit on vend Jes epongeı entre 5 et 10 
Ltqs. le ki'. 

La societe procede au nettoyage des cponges et aprea les 
avoir mis en etat de servir, elle se livre İl leur expedition İl des· 
tination de l' Allemagne. Les epon,es de Tchanakkale sont plu~ 
fineı et servent pour des buts de toilette; les autres sont surtout 
utilisables danı l'industrie. 

L'adoption pour la peche de machines permettra de combler 
que)ques Jacunes qu'on releve actuellement 

En vue de faciliter Je transport, la societe envisage de pro· 
ceder aux exportations ıoit du port d 'Izmir, soit de Bodroum 
meme. Apres Je vote par Ja G.A.N. du projet de loi sur Jes 
produits de la mer, de grands avantages seront asıures au pub· 
Jic du fait du commerce des eponi'eS. 

İstanbul Borsası 
11 5-1937 -----
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626,-
126,-
114,-
125 -
84,-
22, . 

578, -
23,-
66,-
75,-
23,-
28,-
25,-
24,-
14, 
52,-
52,-

-32,-
1060,-
253,-

London 
Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterc!am 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapeft 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Alış Satıı 
625,25 625, 

0.7904 0 ,7905 
17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1,4440 l,4434 

22)67 22,6615 
4,2265 4,225 

13,1725 13, 1675 
1,0050 1,9662 
4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3, 1160 3,1154 , ~ 

Mobilyesile kiralık veya satılıktır 
Çengelköy Bekar deresi caddesinde iskeJcye .. üç 

d k'k f d 16 No Ju her tarafı muşamba doşe· a ı a mesa e e · . .. 
li 5 oda ı salonu bulunan yeni köşk bınlerce guller 
arasında her fürlü meyve ağaçları hava gazı, ıu tesi
satı vardır. Talib olanlar içindekilere müracaat etsin· 
ler. 
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MERCREDI 

•• 

GAZETESİ 

Pour la Publicite •adreHer 
a l' Adminiatration 

journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjııdicalions au Rabais 
Construction-Reparaticn- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographic 

Etude pour eonıtruetion Chem•n de Fer a Diar· 
bekir (eah eh. P. 14'i). 

Construction diverses au eamp d'lneunu (ai.) 
Construetion 4 pont!l en beton arme .s route Ksys· 

seri-Maraehe-E.loghlou (eah . eh. P. 903) (aj.). 
Coı;struetion mur de clôture a la creehe d'Us

kudar 
Preparation pierr~s eoneassees s roule Kcmerbour· 

gaz 

T ravaux d'lmprimerie-Papeterie 

Registres et picce~ imprimees : 3 lots. 

Habillement - Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Coton d'E.urope (purifie): lllO tonııes (eah . eh. P. 
27::>) 

Provisions 

Pain poul'. le peniteneier de Brousse (pendant l 
an). 

Agneau : ;25 tonnes - Mouton : 20 tonnes - Boeuf: 
'1d tonnes (aj .) (eah . eh . P. 160). 

Oeufs: ~00000 pieees 

Electricite-Gaz-Chlluffage Ccatral 
(lnstallation et Materiel) 

Loeomobile. alternateur, tableau de distribution, 
aeeessoires de eentrale ete . (cah. eh . P. 1511). 

Divers 

Rabot : 1 pieee- Tours: 3 pieeeı. 

Chambres a air (38x 7): 7 pieees- Pneus : 7 pie· 
eeı (pour auto service extinet.). 

Tour (pour garage Fatih): pi eee (aj.) . 
Manelıe: 250 metres Raeoord': 25 pa . - Lan· 

ees automatiques : 25 pieees- Eehelles de cor· 
de, sonnerieı d'alarme, seaux: (20 pieees) ele . 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli eaeh 

" 
" 

Publique 

Grc a gre 

Publique 

Gre iı gre 

Pli eaeh 

" 

" 

Pli eaeb. 

Publique 

" 
,, 
,, 

" 
n 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Provisoire 

29000 -· 2175 

49723 
180500 10275 

3662 71 274 70 

1299 40 97 46 

1120 - 8':1 

55000 

32000 

7500 

)6400 et 
10732 

860 

1250 
894 15 

2975 

4000 -

2430 

2400 

56~ 5 

1230 et 
805 

342 -
64 50 

93 7.'ı 

223 13 

Lieu d'adiudieation et du 
Cahier des Charges 

Dt~part. Cheminı Fer Ministere 
Travaux Publies. 

Sicge Centr. Ligue Aeronautique 
Presid . Ponts et Chauuees Ministere 

Travaux Publies 
1 Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 
l Dir. Econom. " n 

idem 

Com. Perıa. Municipalite Is tan l u 1 
Oir. Eeonomat " n 

Com . Ach. D. Gen . Fab. Militaireı 

Proeureur General Republique 
Brousse 

Com . Aeh. Base Na vale Marmara lzmidt 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. 

{ 
Munieipalite Akhissar 
lng. H. Halet, App . Chark Taxim 

Oireeüon Fabrique PTT 
{ Coın. Perm. Munieipalite lstanbul 

Dir. Eeonom. ,, n 

idem 
Oireetio ı Biens Nationaux Is tan bul 

SAT. Fabrique Verre 
1 Com. E.xpl. Ch. Fer Etat Haydarpaeha 

Jours 

28-5-37 

17-5-37 
27-5-37 

27.5 .37 

17-5·37 

25 5-37 

21-5-37 

26-5 37 

26-5-37 

27-5-37 

24-6-37 

26-5·37 
25·5-37 

14-5-37 
27-5-37 

31-5-37 
31-5 37 

Tiges de seiırle : 5·600 tonneı (prive). 
Brique:1 ordinaires : 3500110 pieees 
Chevaux : 150 pieees. Gre a gre Com. Aeh . Milit. Akkeupru Toua lca jours 

De 
POUR \«OS TıRADUCTIONS 

toute nature En toutes 
Adressez-vouı sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridigue, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soigneuse 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de • • MÜNAKASA GAZETESi .. 

Bureau de 1f'.raduction "DEVRiM" 
' Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtcbou Han, No 3-4 Telephone ; 49442 

langues 

15 

15 _,_ 

15 -l 

1 '4 

14 -

14 -

16 -

15 -

15 -

16 

ıs 

14 

14 -
14 -

ıl5 -
15 -
6-12 

12 MAi 1937 

ADMINISTRA·ı ıul'-4 

Yoıchourtchou Han 
l er Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresıe Telearaphique: 
l•tanbul - M0NAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Jeudi 13 l\1ai 1937 

Maehine a laver la vaisselle : 7 pieees (lıtanbul lntendanee 1'011' 
hane) .\~ 305 

Materiel en eaoutchoue (Chemins de Fer Etat) .Y 320 
Repuation dans le garage de Fatih (Municipalite lstanbul) .\" 330 
Articles d' epieerie : 44 lots - Viandes : 7 lots (pour E.slc.iehchir 

(Chemins de Fer Ftat) .Y 332 
Briques rdraetaires : 30.000 pieces - Cendriers pour wagons : 6. 

pieees Rondelles de fer : 1030 kilos- Colle forte : 500 kil 
Cire iaune : 300 lcilos - Peinture cmaille : 100 kilos- Anilin' 
610 kiloa (Cheminı de Fer E.tat) .\! 332 

Moules en euivre electrolytique : 52 picecs- Plaques- Modele) 
260 pieees (Municipalite lstanbul) .\: 332 

Bois de eharpente: 357 m3 (Chemins de Fer Etat) .\! 332 
Madriera: 75 pieees (16200 m3 et (48960 m2) (Chemins de f 

Eta t) .\:. 332 
Articles divers telı que : Cuir, clous, His maroquin ete. : 30 1 

(Munieipalite Is tan bul) .\! 331 
Outillage : 74 lots - Materiel ehimique : 137 lots (Comptabil 

E.e. Super. Arts et Metiers) .Y 334 

Vendredi 14 Mai 1937 

Construetion maison parti du Peuple iı Erzindjan (Presid . Parti 
Peuple Erzindjan) .\; 322 

Pieux pour tente• portative~ : 117424 pieees - Poteaux id : 14l 
pieees (Oefense Nationale Ankara) .\: 319 

Viande daıhliteh : 2200 2500 kiloı (Oireetion Vakoufs Beyoghl 
.\! 322 

Reparation et transformation toit et autres parties (Comptab 
E.oole Sup. lıtanbul) .\ : 332 

Pavage danı le eimetiere Cebeci (Municipalite Ankara) .\' 335 
Costumeıı (ai.) (Üirection Conservatoire Musique) .\' 333 
Pelerincs: 1150 pieees (aj .) (Jireetion Eeonomat PTT. lıtaıı 

.\~ :~33 

Costumes : 72 pieees - Combinaısons de travail: 61 pieeeı (~ 
cipalite Ankara) .\: 330 

Voiturcs iı elevateurs: 2 pieees (aj.) (Monopoles) .'\: 332 
Clouı·eabochons pour thausıures : 5000 kilos (Comm. Gendarı:ıı 

Guedikpacha) .\! 333 
Lait: 4800-7200 kilos- Yoghourt: 4700 6900 kiloa- t' 

19000 32000 kilos (Cheınins de Fer E.tat) 333 
Coıtumes pour ıhauffcurs et pompiers : 85 pieee!I (aj .) (Mini. 

Defense Nationale Ankara) X 336 
Farine : 145 tonnea (Corps Arm ee Kayıseri) .\ : 336 
lnstallation eleetrique depôt adm. eaux (Municipalite Ankara).\ 
Construetion Maison du Peuple a Kars (aj .) 
Fıl de fer : 550 kilos- ld. ralv. : 500 kilo9- ld. poıır ligat 

1300 kilos - ld . barbele : 500 rouleaux (nj ) (Chcmins dt 
E.tat) ,\:. 341 

Samedi 15 Mai 1937 

Transformation dea Cours a pain (Zongouldak .\~ 326 
lııstallation depôt frigorifiques (aj .) (Ministere Eeonomie) .\! S: 
Preıentation de la earte aetuelle de Geunen (00 ha.) (Muni 

lite de Geunon) .\? 341 
Consl'ruction eeole pour village (Munieipalite Edirne) .\~ 341 

• Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de surench 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı ıırtieles ıont ce 
iournal dana lequel l'aviı a paru . 

lndustrie - Finances - Commerce 

Nos exportations en Suisse 

La Suifıe ıe fournit, dep&ıiı quelqueı joura, aur nos ııı1 
des araines de fruits ıecs et des oeufı, en quantiteı impo'!'. 
Noı exportationı pour ce pays sont pluı importantea que l 
pa11eo. 

La reforme douaniere 

il ıera prodede a la reforme douaniere apreı que c• 
miniıtration aura ete tranaferee danı ıon nouveau loeal. 

Le marche des cereales 

Leı arrivages de blc de la ıemaine ecoulee, relativenı 
importanta, n'ont paı influe sur la •İtuation du march 
ıtocks eonsiderableı attendent d'etre expedies danı pluıie 
tionı d' Anatolie, maiı on souffre du manque de wagonı· 
foiı, eomme lea exportations de betteraveı touchent a 1 

(Ure la suite en Şme pare) 
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