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' - e eli keş.if 24208 lira 3 kuruştur 

BU GCJNKD 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1-- Erzak, Zrıhire. Et, ~ebze v. s. 

Kuru ot: 50 ton. (lst . iskan Direktörlüğ') 17 5.37 15 
Tuzsuz fercy:ı~ı: 1500 k. (temdid) (lst. Kom.) 15·5-37 11 

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

imar birli~inin ap:ırtımanı inşaatı (Erzurum imar 
Birli~i) 31-5·37 15 

3 Elektrilc·Havagazı ·KaJorifer tesisat ve Malzemesi 

Telefon malzemesi (lstaıı bul Belediyesi) 27-5-37 14 

4 Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Kaal: 88 k. (Tekirda~ Vilayeti) 7·6-37 15 
Evrakı matbun: 13 kalem (İstanbul Belediyesi) 14 5-37 14 -

S _ Mahrukat, Benzin, Mak~ne yagJ~rı v, s. 

Benzin: 90 ve 395 ton (MMV) 19-5 37 15 

6- Müteferrik 

Torna te~uahı• 1 • ..a - --L•---· 1 
_, ' 28·5 ·37_ 10 

1 ad. (inhisarlar idaresi) 
70 mm lik keten hortum: 2500 m. (lst Belcd.) 31 ·5·37 14 -

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

30 ton hurda demir <lıtanbul Belediyesi) 31-5-37 14 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastahanesinin 1500 kilo tuzsuz tereyaiı
na talibi çıkmadığından ihalesi on gün uz~tıla~ak 1~.5.37 
cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ıle ıhalesı . ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 1500 liradır. Şartname~ı h~r 
gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. lstekhlerın 
113 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde. Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmelerı. 

İstanbul İskan Direktörlüğünden: 

S b "çmen misafirhanesile Tuzla tahaffuz-
aray urr.u go · l · · t 

h . 1 k hacirlerin hayvanlarının ıaşe ermı e-
anesıne ge ece mu k 
. . . 11. b. k.l kuru ot pazarlıkla satın almaca tır. mm ıçın e ı ın ı o . .. .. t 

Vermek isteyenlerin mayısın 17 ci paıartesı ~unu saa 
15 e kadar Sirkecide Mithat Paşa hanında iskan satınal-
ına komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

2 

-lnsaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Erzurum İmar Çiftliği Başkanlığından: 

Erzurum şehri dahilinde İmar Birliğine aid bir apar· 
tıman kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 Evrak keşıfnamesini görmek isteyenler İstanbul 
ve Ankara Nafıa Müdürlüklerinde: ve E . r-. k ·ı rzurum ımar bir· 
ıgı e sı tme komisyonunda okuyabilirler . 

. 3- ~ksiltme 31.5.37 pazartesi günü saat 15 de Be· 
Jedıye bınasın.da. İmar birliği komisyonunda yapılacaktır. 

_ 4 - !stekl~lerın Nafıa Vekaletinden 937 senesinde aJ· 
dıgı vesıkayı ıbraz etmeleri mecburidir. 

5- - Muvakkat teminatı 1816 lira olup 3 üncü mad
dede yaz~h s.a~tten bir saat evvel teklif mektublarını ve 
evrakı saıresını kam is yon riyasetinP. vermesi lazımdır. 

3 
EJektrjk, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

- -- -- -- - ----
• • • 

Telefon levazımı alınacaktır. B k ı· b 1 a : stan u Belediyesi 
ilanlarına. 

4 
ı\1iiteferrik _,_, ___ ____ 

• • • 
70 mm. lik 2500 m. hortum almııcakbr. Bak: fstanbul ! 

1 

Belediyesi ilanlarına. • • • 

Torna, makkap ve planya ( 1 er ad.) alınacaktır. Bak: 
İnhisarlar idaresi Hanlarına. 

5 
Mrıthaa i~IPfİ k.ll\rto~up A\l~·-.-."A-... U ... 1-----! 

e ırdag uaımı t:ncum~nın<len: 

1- Vilayet Buımevine lüzumu olan ve muhammen kıymeti 
378 lira 60 kuruştan ibaret olan cinı ve miktarı aşağıda yaııh , 
kağıtların 3-5-937 paı.arteıi giinü ihalesi mukarrer iken talip zu
hur etmemesine binaen bir ay içinde pazarlıkla satan alınacak-

tır. 
2- Pazarlığı 7-6-937 pazartesi ııilnü saat 15te Vilayet Daimi 

Encümen Odasında yapılacaktır. 
3 Evrakı Daimi Encümen Kaleminde olup, iıtenildij'inde 

İSTANBUL BELEDİYESİ iLANLARI 
Muhammen İlk 

bedelı' t · t 13 tür)u" b J emma ı astırı acak evrakı matı. 4 195 L. 75 K. 14 L. 68K 
Çocukları kurtarma yurdu için 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedeli yazılı 
olan matb.u evr~k pazarlığa konulmuşlardır. Nümuoe ve 
şartnamesı Encumen kaleminde görülebilir. istekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasınd - t ·1 
·ık · a goı erı en 
ı temınat makbuz veya mektubile beraber 14-5-937 
cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) 2718 408 
• • • • 

itfaiye için lüzumu olan 70 milimetre kutrunda 2500 
metre uzunluğunda keten hortum açık eksiltmeye konul
muştur. Bu hortumların hepsine 3250 lira bedel tahmin 

lolunrı~uştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebiJ;r. 
stekhler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 243 lira 75 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mekhıbile beraber 
31-5-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (27 J 6) 406 

• .. . 
Muhammen bedeli 2978 lira olan telefon telefon leva-

zı~ı .. a~~~ .. eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
MudurJ~ıgunde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı kanunda ya· 
zıh vesıka v~ 223 lira 35 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya ~e~tubıle beraber 27-5·937 Perşembe günü saat 14 
de Daımı Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2715) 405 

ı ... 
1- ıtanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan 

!~t~~b.ul -~elediye ~~ husus! idaresinden müteşekkil ma· 

2 Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasındaki iza· 
hata göre silintisiz yazılacak ve fotograflı olacaktır. 

3-Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta 
oldukları nrhiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra 
resmi senet, aylık cüzdanı ve nufus tezkeresile birlikte 
Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları belediye şubelerine 
müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

(1) 2717 407 1- 5 
görülebilir. 

4 istekli olanlar me:ıkür ııün ve Hatta 
Kaleminde hazır bulunmaları ilin olunur· 

Cinıi Top Ebadı 
15 57 x 82 

Daimi Encümen 

Kiloıu 

20 
25 
13 
25 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde;ı 
1 -1-İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikası için 20-4·937 

tar•inde aatın alınacağı ilan edilen 1500 lira muhammen 
bedelli 2 adet Elevatörl6 arabanın pazarlığı 14·5·937 ta· 
rihi.De rastlıyan cuma günü saat 15 e talik edilmiştir. 

Birinci hamur 
10 IX68 
20 57 x 82 
10 IX63 

,, 
ikinci " hamur 

" " • • • 
t 3 türlü bastırılacak evrakı matbua alınacaktır. Bak: 1 

.. ?" 1' 1 
İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

... 
~- · ·' 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

90 ton muadili l'll.934 titre 395 ton muadili 535, 158 litre 77 
oktanlık benzin pazarlıkla ekıiltmeye konulmuttur. Tahmin edi
len bedeli 139141 lira 8 kurut olup ilk teminat para11 8207 lira 
dır. İhalesi 19 mayıı 937 çarıamba ıünü uat 15tedir. Şartname 
sini 696 kurut mukabilinde M.M.V. Satınalma Komisyonundan 
alınır. Ekıiltmeye ıireceklerin 2490 ıayıh kanunun 2, 3 üncü mad· 
delerınde istenilen belgelerle ihale gün ve H•tinde Ankarada 
M.M.V. Satınalma Komisyonunda hazır bulunmaları. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Y edikule gazhane bahçesinde bulunan tab~inen 30 ton 
hurda fener sütunları v. s. açık arttırmaya konulmuştur. 
Teminat 33,75 liradır. Şartname levazım amirliğinden a
lınır. İhale 31.5.37 tarihinde saat 14 de yapılacaktır. 

2-İsteklilerin İnhisarlar Umum Müdürlüğü müskirat 
Fabrikalar şubesine verilmesi İcab eden fenni tekliflerin 
lllUYafık bulunduğuna r air mezkur şubeden alacakları 
vesika ve yüzde 7,~ güvenme paralariyle birlikte pazar· 
lık için tayin edilen gün ve saatte Kabataşta Levazım 
ve Mubayaat şubesindeki aı.m Komiıyonuna gelmeleri 
ilin olunur. (2455) 360 4-4 

• • • 
1 adet torna ter u ahı 
t ,, matkap ,, 
1 ,, planya ,, 

t-ldaremiz için şartnamesi mucibince 2950 lira mu• 
hammen bedelli yukarıda yazılı 3 kalem malzeme açık 
eksiltme suretile satın alınacakhr 

2-Eksiltme 28-5-937 gününe raslıyan cuma günü saat 
1 O da Kabataşta levazım ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır· 

3- Muvakkat teminat 221.25 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak her gün ı~zü geçen 
şubeden alınabilir. 

5 - isteklilerin münakasa tarihinden bir gün evveline 
kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar U. müdürlüğü müski
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebil
mek için tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkOr 
şubeden veıika almalan lazımdır. Son gOn vesika veril· 

miyecektir. . 
4 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesıka 

ile 5 inci maddede yaı.ılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen alım komisyona ielmeleri ilan olunur. 

"2710,, 404 \- 4 



Kanunlar. Kararnameler ,Ticaret muhadeltri 

3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin 
gösterir Talimatr ame 

tatbik suretini 

(Dünkü nü~hadan d~vam) 

Mesela: Tuzun efrad tarafından istihsali nasıl memnu bulun· 
muf iıe bunlar da hükmen tuz telakki edildiğinden aynı memnu· 

niyete dahil bulunmaktadır. 
C) Kimyahanelerde miyar olarak kullanılan ve kimyevi ame-

liyelerle elde edilen saf yani yüzde yüz klorür dö sodyumdan 
mürekkeb bulunan tuzlarla terkibinde sodyum klorür nisbeti yüz· 
de 20 ve daha aşağı olan tuzlu topraklar ve lkayalar ve bome 
derecesi 4 ve daha eksik bulunan alelumum tuzlu sular kanunun 

mevzuu haricindedir. 
Madde 3- A) Türkiye hudutları dahilinde halen malum ve 

atiyen keşfolunacak ve bilumum göl, kaya •;e deniz tuzlarile, a
kar ve kaynak veyahut kuyu halindeki tuzlu sular inhisarlar İda
resince ister işletilmekte olsun ister kapatılmış bulunsun kaffe· 

sinin hakkı tasarrufu Devlete aiddir. 
8) Tuzların haricinde veya etrafında bulunup ta bunların işle· 

tilıneleri veya muhafaz.ıları için inhisarlar İd.ıresirıce lüzumlu gö· 
rülecek arazi. tarla. bina gibi her yer halen hakiki veya hükmi. 
,ahıdarın tasarrufları altında bulunsalar bile umumi istimlak u· 
ıuline t\!vfikan istimlak edilarek, intifa hakkı İnhisarlar İdaresine 
aid olmak üzere hazine namına tapuya bağlanır. 

CJ Yeniden keşfolunan veya yer sarsıntısı ııeyahud indifaat 
ıibi her hangi bir tabii arıza ile zuhur eden ve işbu maddenin 
A fıkrasile kanunun şümulu dairesine giren alelumum tuz mena
biinin de istimlaki ve tapuya bağlanması icab eder. 

İkinci Fasıl 
Tuz fiatları ve satışları 

Madde 4- Kanunun 4 üncü madde!ıi tuz.la fiyatını 3 kuruş o· 
larak teıbil elmiş bulunınaatadır . Şu halde tuzlaların tuzun be

her kilosu 3 kuruştan satılacaktır. 
Ancak: 
Çamaltı tuzlasile Koçhisar tuzlaları istisnaen müşteriler vesa

itin, tuzun yığın yapıldığı veya çıkarıldığı yerlerine kadar gel
meıine maddeten ve ida:eden müsait ve imkan verici bir tarzda 
olmadığından buralarda tuzun müşteri vesaitine teslim edilebil
mesi için ıdarece munzam bir masraf ihtiyarı lazım geldiği ci· 
hetle, bunun da kiloda 20 santimi geçmemek üzere tuzla fiatına 
ilaveten alıcılara tahmili esası kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Bu itibarla miktarları her zaman azalıp çoğalabilen ve mah· 
reç masrafı namı altında toplanan işbu masraflar umum müdür· 
lükçe her mali sene başında tesbit olunarak tuzla fiatına- yani 
kanuni fiat olan 3 kuruşa· zammedilrnek üzere ilan olunur. Şu 
kadar ki ıerek Koçhisardan ve gerekse Çamalhndan 100 kiloya 
kadar (lOO dahil) yapılacak satışlardan mahreç masrafı alınmaz. 

Madde 5- A) İnhisarlar İdaresinin ambarlarında veya ka:ıu· 
nun 36 ncı maddesile bahtedilen salahiyete müsteniden kendi 
nam ve hesabına olarak şimendifer idareleri istasyonlarında· in
c-e tU>frt ve matbar tuzları . hariç· satılan tuzları? fiatı; 

Ara a. kayık, vapur, şımendıter ucret ve navlunl"a'rı 'h' ·-··--
\' · t"f · , amma· 
ıye, ıı ı vesaıre gibi alelUmum taşıma masraflarile 1- •· 
üld-"-" kd' . , uzum go~ 

r U5U ta ırde, ~stihsal olunduğu tuzla maliyet fiatları üzerin-
den _yaptırılacak sıgorta ücretlerinin tuzla fiatına zammı 5 u rı 
teıbıt olunur. Böylelikle elde edilecek kilo fı'atı t" · rke 

1 

e. ö · san ım e1rı 
1 ıterıru bu küsur.tt santime iblağ edilir. Mesela: 

~~maltından Diyarbekire gönderilen 100 ton tuzun beher to· 
nu ıçın (mahr~ç masrafı hariç) Çamalh-Mersin vapur navlunu ola-
rak 224, Mersınde ton başına 44 kayık 35 h 1. M . o· b k' . , amma ıye ve ersın· 
ıyar e ır .şımendifer ücreti olarak l 117 ve D'y b k' d l d ı ar e ır e vagon· 

ar an arab~ya. ~ hammaliye, 150 araba ücreti ve arabalardan 
am~ar~ nakıl, ıstıf ve hammaliye olarak de beher tona 35 k 
verılmıt olduğu~a göre Diyarbekir ambarında t u;ıun beher ~;l:~ 
sunun aşağıdakı hesapla: 

Yüz ton tuzun kanuni fiah tuzla fiatı) 3000X IOO 
" ., " Vapur navlunu 224 X IOO 
" " " Mersinde kayık ücreti 44 x 100 
" " " ,. ha maliyesi 35 >( ı 00 
" " " Mersin-O. Bekir tren ücreti 1J17 100 
" " " Diyarbekirde ham ııliyesi 50 x IOl) 
" " ,. " istasyondan 

ambara arabıı ücreti J50X 100 

" " " arabadan ambara hamaliyesi 
ve istifi 35 x 100 

Yüz bin kilo tuzun DiyarbeJur ambarında 
maliyeti 

Bir kilo tuzun maliyeti 465 500 

300.000 
22 400 

4.400 
3.500 

1J1 700 
5 000 

15.000 

3.500 

465.500 

K . . . 100.000 =4,655 K 
anun mucıbınce santım kesirlerinin santime ı'bla' ğ ı · 1 d""-' ·· b ı azım ge . 

ıaıne gore urada santim kesri olan 5 mT d · ol k b h k " 1 ım e santımc iblağ 
unara e er ılo tuzun 4,66 kuruştan satıfa arzı lazım gelir: 
İhtar: 
1 - Kanunda santim kesirlerinin santime iblağ d"l ;;ç 

lak olarak ifade edilmiş olduğuna göre kesir vel •ve •.l~cedaı mut
az ol t l - mı ım en de 

sa ay o unmayarak bunun santime iblağı lazımd 
. 2· Çuvallı tuzların her halde kaplarile satılması la~·m g ld". 

jıne göre çuval bedelinin müşterilerden alınması icab d eÇ 
1 

val fiatları Umu M"d- l '"k h e er. u-. m u ur u çe er mali sene b zı şında tayin 
teıbıt olunarak mülhakata bir tamimle bildirilir. ve 

3- Ambarlara - d ·1 k h tahakk k k."' c! ( _gon erı ece er parti tuz icin bir satış fi atı 
u aaı ı numune I} tanzim edilerek maeraf müfredatları 

vuzuhla yazılıp Umum Müdürlüğün tetk'k t d k 
ve anca~ müsaadesi alındıktan sonra tuızla:eıa:ı~: çıı~:r~~;r~lunur 

4 - Sıgorta yaptırıldığı takdirde sevkedilen tuzların . t'h l 
olunduğu tuzla maliyeti üzerinden hesaplan k . 

11 

ı sa nın da l d" k . aca sıgorta masrafı· 
yapı aD ığer na hye ve s.ı.ir masraflara ilives"ı ·ıcab d 

5- "" d'f • e er. • ...,amen ı er ıstasyonlarında satılacak tuzların fiatları her 
ma!ı sene -batından evvel Devlet Dcmiryolları ve inhisarlar İda 
r~ıı~~e muşlereken kararlaştırılarak mülhakata ve alak d l bıldırılir. a ar ara 

(Devamı var) 

PiYASA HABERLERİ 
:.;>:.~~ 

Sanayiin teknik ve iktısadi kontrolu 

İngiliz ve Çek rejilerile anlaşıyoruz 
Tütün ve sigaralarımızın dünyanın her tarafında ratbet ve sa

tışını artırmak için kurulan Tütün Limitet şirketi faaliyete ıeç
miştir. Bu iş için Avrupaya ıiden İnhisarlar Vf' Limitet firketi 
umum müdürü Mithat Yenel, Çekoılonkya ve lnıiliz reji ve si· 
gara fabrikalarile antaşmalar yapacaktır. Bu suretle bu memle
ketlerde Türk sigaralarının imali ve satışı için tefkillt kurulması 
temin edilecektir. İleride bu şekilde tetkilitlar diğer Avrupa 
memleketlerile Amerikada da yapılacaktır. Limitet ~rketi inhisar 
maddelerimizin beynelmilel şöhrete sahip olmalarını temin için 
büyük bir proğram hazırlamaktadır. Bundan sonra barice yapıla· 
cak ihracat ya Limitet şirketi tarafından yapılacak, yahut sıkı 
surette kontroldan geçirilecektir. 

Çivi fiatları yükseldi 
İktisat Vekaletinden: 

Sanayiin teknik ve iktısadi kontrolunun bir devlet vazifesi 
olarak ele alınması takarrür etmittir. Bunrla hedef sanayiimizde 
en iyiyi en ucuza mal etmektir. Gelişi güzel hiçbir teknik ve 
iktısadi kontrola tabi olmadan kurulan bir sanayi, himaye ted· 
birleri kaldırıldığı ve normal şartların avdet etliği zaman ne bey
nelmilel çarşıda, ne iç pazarda tutunabilir. M-ıliyeti yüksek ve 
mamulatı aranılan evsafta olnnyan bir sanayi için alınacak her 
fedakarlık beyhudedir. İşte bu esbabı mucibe ile hazırlanan yeni 
proje sanayileşme siyasetimizin muvaffakiyetini ancak iç ve dış 
pazarda tuiunabilecek kuvvetli ve sağlam bir sanayiin teessüsile 
mümkün görmekte ve ayni esbabı mucibede "bunun içir.dir ki 
sanayiin teknik ve ikhsadi kontrolunu bir devlet vazifesi olarak 
ele almak zaruridir ve zamanı gelmiştir., denilmektedir. 

Bu kanun projeıi yer yer görülen bazı şikayetlere karşı da 
bir tedbir teşkil etmektedir. Devletin teknhc ~ e iktısadi kontrol· 
la temin edeceği neticeler şunlardır: 

İlmi işletme ve milli iktısad esaslarına dayanarak israf mem 
balarını bulup ifna e\mek ve maliyet fiatlarını düşürmek kudreti 
ve kaliteleri yükseltmek için istihsalle sarfıyatı t evazün ettirmek 
müteşebbiı, tüccar ve müstehlikin karşılıklı menfaatlerini tevn· 
zün ettirmek, yani bir kelime ile her işte iklısadili~i ve verimi 

Çivi sanayiinin ham maddesi olan demir fiatlarının cihan pi· 
~ vasasında baş gösteren yükselmesi devam etmektedir. Buna bi

naen 3003 numaralı indü triel mamulatın maliyet ve satıf fiat· 
larının kontrol ve tesbiti hakkındaki kanunun birinci maddesi· 
nin verdiği salahiyetle istinaden karfiçe tabir edilen demir çivi 
töptan azami satış fiyatlarile çivil tel toptan, azami satıf fiyat· 
ları 7-5-937 ta rihinden itibaren meri olmak üzere atatıda yazılı 
veçhile yeniden tesbit edilmiştir: 

1 -Çıp!ak demir çivinin sandık ambalajlı olarak ve fabrikada 
teslim edilmek ve \C\ptan satılmak üzere kilosunun fiyatı 19 ku-

yükseltmektir. 
Büyük aanayi memleketlerinin tecrübeleri teknık ve iktısadi 

ıslahat ve rasyonalizasyon bakımından elde edilen büyük fayda
ları göstcrmekteJir. Yalnız Almanyada devlel teşkilatı ve hususi 
teşkilatla beraber bine yakın rasyonalizasyon enstitüsü işlemek· 
tedir. Bundan başka bu yoldaki çalışmaları beynelmilel bir cere
yan haline getirmek ve bu ruretle dünya iktısadiyatını rasyona· 
lize etmek maksadile 1927de Cenevrede beynelmilel bir enstitü 
kurulmuştur. Sanayi şartları ve sanayii ileri memleketlerin do· 
ğurduğu tekr..ik ve ikhsadi kontrol ihtiyacının memleketimizde 
daha şiddetle hissedildiği tesbit olunmuştur. Prensip olarak bu 
kontrol neticesinde alınması lüzumlu ıslahat tedbirlerinin bütün 
sanayie tatbikı icap etmekle beraber bu tatbik hususi sermaye· 
lere şimdilik b:r mecburiyet halinde yükleumiyecektir. 

İlk adım almak üzere devletin sermayesile alakadar olduğu 
fabrikaları sanayi, maadin ve deniz işlerile uğraşım bilümum 
müesseseleri ele alınacak ve büyük sanaylimizin normal işlelmc 
şartları temin edilecektir. Kanun projesinde hususi müesseselerde 
yapılması lazım gelen ıslahatın sadece kendilerine tavsiyesile ik· 
tifa edileceği zikrolunmaktadır. Ancak devletin bu tavsiyeleri na
zarı c'ıkkate alarak ittihaz edeceği fiat tesbiti bu müesseseleri 
ıslaha sevkedeceği gibi bu kanunla ıslah edilmiş devlet fabrika· 
tarının elde edeceği rasyonel neticeler de bu müusesekre bir 

nümune teşkil edecektir. 

Kalp paralar 

• • " • ' • ': r •• :ı::...,.atl .... .rl .. . ?.~ !"ıO ve IOO kuruşluk 
yade tesaduf edılen yer, lzmir, Kayuri, Ankara ve Bileciktir: 
Paralar p ek kaba. kalay, kurşun ve gümüş halitasından yaµılmış
tır. Bu~ıların . taklıt oldukları ilk bakışta anlaşılmaktadır . ( f. C.) 
harflcrı. ya hıç basılmamış, yahutda tırtılları karıştırılmıştır. 

Bu ış~e ehem_miy~t.le meşgul olmağa başlayan şehrimiz zabı
tasının bırkaç gun ıçınde kalp para şebekesini meydana çıkara
cağı ümit edilmektedir. 

Hububat ihracatı gittikçe çoğalıyor 

İzmir, Samsun, Mersin ve diğer limanlarımızda toplanmış olan 
ıhracat mallarımızın süratle sevki için el birliaile çal kt d D · T M • ışına a ır. 
. e~ız ı~aret ü.dürlüğü, Türkofisin kendisine verdiği ihtiyac 
lıstelerıne gore, bu lımanlar için kafi vapur temin et · t ' 

Ş . d' k d · . mış ır. 
ım ıye a ar l.zm~rd.en Avrupa limanlarına külliyetli miktar-

da hububat sevkedılmıştır. Bu limanda bulunan "ıhrac il - k" - ma arının 
mum un olan suratle naldedilmesi ıçın bu gelen vapurlardan 

hbaşbka, A~a~emno~ isminde bir vapur daha gelerek ı ,000 ton 
u ubat yuklıyecektır. 

Ecnebi vapur acentalarından aldıtımız malumata g·· ı· · ı T " ore, zmırc 
var'.11ış 

/ 
o an ıberuı iıim.i ecnebi şilebi mukarrer olan 1000 ton 

yerıae 2400 ton ihracat malı yüklenmektedir. 
Samsun ve Mersin limanlarındaki vaziyeti hafifletmek için 

bur~lara da yeniden vapurlar ııönderilmek üzeredir. 
. lıtanbul limanında, vesaitsizlik sıkınt111 bertaraf edilmi va-
zıyet normal bir hale ıelmittir. '' 

: apılan iştatiı~iklere ıröre, memleketimizde iş yapan bir ec· 
nebİ vapur acenteıı 935 yılı ikincitetrin ve birincikinun ayların
da ıtanbul ve Marmaradan 2, 13~ ton hububat nakletmitken c.yni 
acenta. 936 yılının ayni ayları içinde 9, I 08 ton mal taşımıştır. 

Umum~. ola~ bu tezayüd nisbeti, memleketimizin ihracat nakliya
tına mumkun olabilen ıayretlerin ıöıterildiğini iıbat etmektedir. 

Tahta fiyatları yükseliyor 

Orman .k~nununun tatbik sahasına airmesi dolayııile ambala' 
sandıkları ıçın kullanılan tahta fiyatları yükseld' ,.. 'b' b J va t k l d d 1

al gı ı azı mey· 
mın a " arın a san ık tahtası da bulunamamsktad Al 

yada h · · b · ır. man-
n şe rımıze ~r. ticarethaneye sipariş verilen on bin sandık 

~n!a!yadportakah ıçın ambalaj sandığı temin ediıip edileıniyeceği 
n 8 ya an telgrafla sorulmuştur. 

Geçen ay yapılan muameleler 

l 
Geçen ay i~i~de yapılan kambiyo işlerinde yapılan muamele-

er 1936 sen sının en mühi b l . Muhtelif tahviller Ü • d m korsa a lf verışlerinden aayılabilir. 
zerın e vu ua gelen satıflarda 1934 . E 

zurum Sıva• " - " h senesı r· 
gelme~tedir. l~~::: d!a ~ y•:~~=nbeb,irf ~inl' aEltmış. a6d560etle başta 
l::S 'k" . , aız ı rgaoı Türk 

?rcunun ı ıncı serisi 6190, yüzde iki hazine 5140 A d İ D 
mıryolla~ı 1590 ve MümeHil üzerine UMO muamel; oı::'u ~uu B(:: 
tün tahvıllerin yekun kıymeti dahi 578284 ı· k f r . u· ıra on uruştur. 

ruştur. 
2-S:ındık ambalajile beraber beş "iloluk kitıt ambalijh pa· 

ketlerde bulunan çivilerin kilo fiatına kitıt ambalaj farkı olarak 
ayrıca 20 para ilave edilir. 

3 Çivi iptidai maddesi olan kangal halinde çivi telinin baz 
fiyatı ton başına fabrika teslimi peşin 133 lira olmak üzere tesbit 

edilmiştir. 
4 Toptan satıştan maksat fabrikanın yaptıtı her miktar sa· 

tıştır. 
5 Tesbit edilen fiyatlardan yüksek satıt yapan fabrikalar 

hakkında yazılı cezai hükümler tatbik olunur. 

Çimento istihsali arttırılıyor 
Uzun zamandan beri piyasada baş göıterec çimentoıuzluk or· 

• tadan zail olmuştur. Çimentonun fabrikalarda tonu 20 lira, tor· 
bası 100 kuruştan alınmaktadır ki, bu fiat hükümetin koymuf ol· 
duğu narktır. Her tarafta bol çimento bulunmaktadır. 

Çi T.ento fabrikaları bu seneki gibi müfkül vaziyete girmemek 
için, şimdide-o tedbir almışlardır. Bunlar arasında bazılar& fabrika 

1 
teşkilatım genişletmiş ve baxı ilaveler yapmıftır. Bu iş için de 
Avrupadan muhtelif makine getirtmiştir. Bu arada ıilnde 60 bin 
torba çimento çıkaran fabrikalar artık 80 bin torba çıkarabile· 
cektir. Gelecek sene bu sene baş gösteren buhranın mevzuu 
babı. olamıyacağı söylenmektedir. 

Tütün satışı 50 milyon lira getirecek 
ihracat maddelerimiz arasında batta tütün ıelmektedir. 8u 

une muhtelif mıntakaların tütün ıatıflarından memleketimize 
40 - 50 milyon lira kadar gireceği tahmin olunmaktadır. TüUln 
ziraat ve ticareti hakkında tatbikine batlanan normal istihsal . . . ... --1• ı ... ..1.1, ,.ı.raktır. 

Hava kuvvetlerine yardım 
vergisi hakkında bir tamim 

Hava kuvvetlerine yardım 

ver~isi hakkında Vilayete şu 
tamım gelmiştir: 

1- Orduda mecbuir asker· 
lik hizmetlerinin ifası ııra11nda 
yetişen yani gedikli küçük za
bit vaziyetinde bulunmıyan er· 
baş ve çavuşlara verilen maaş 
tayin ve iaşe bedelleri; 

2- Jandarma erat, erbaş ve 
çavuşlara keza mecburi asker
lik hizmetlerinin ifaıı 11rasında 
yani hi:r.met müddetlerini tem~ 
dit etmeden evvel verilen ma 
aş ve tayin ve iaşe bedelleri· 

3 - Leyli ve mecanni mek· 
teb talebesh1e verilen ücretler· 

4- Gümrük Muhafaza teş: 
kilitına ayrılan ve 6 ay hiz
metten sonra 5, 10 ve 15 lira 
maaş alan er, erbaş ve çavut· 
lara keza mecburi askerlik 
hizmetlerinin ifası müddetince 
verilen maaş ve iaşe bedelleri· 

Hizmet mukabili tediyatta~ 
sayılmıyacağı için hava kuvvet
lerine yardım vergisine tibi 
tutulamaz. Jandarmada hizmet 
müddetlerini temdid edenlerin 
bu hizmeti bir meslek ittihaz 
etmiş olmalarına göre maaş 

tayinet ve temdidi müdde; 
zammı gibi istihkaklarının bu 
vergiye tabi tutulması iktiza 
eder. 

Reklam Tablaları 
Belediye levhalar, tenteler ve 

siperler gibi şeyleri de tetkik 
etnıehe başlamıştır. Bunlara se· 
~~de~ .•eneye resim kondutu 
ıçın ıçın bazı ıuiistima ller göze 
çarpmaktadır. Çünkü belediye 
tabelalara sene başında resim 
koyduğu için yıl içinde birçok 
müesaeae .ahipleri tabelilarınm 
mikdarını resim alındığı mik
rardan fazla büyütmektedirler. 

Bundan sonra afitler belediye 
tarafından yılda üç defa kont
rol edilecektir. 

Resmi verilmeksizin güm
rükten geçecek aanat eıyaaı 

. Kü~ük sanat erbabi muha
cırlerı~ beaaberlerinde gelire
ceklerı ve ıetirdikleri 600() li
raya kadar sanat eşyaları ıüm
rükf~n resimsiz geçirilecektir. 
Keyf ıyet bütün vilayetlere ta• 
mim edilmittir. 

Yeni seyrüsefer işaretleri 
Konuyor 

Otomobil kaıtalarının önGne 
geçmek için beynelmilel if8ret· 
lerin çojaltılmaıına ve bilyük 
caddelerde durarak seyrüseferi 
zorl:ıaıtıran huıuıi arabaların 
ana caddelerde durdurulmama· 
sına karar verilmittir. 

Hususi arabaların tevakkuf 
mahallini gösteren yan sokak
ların Lifaretlenmeıine yakında 
batlanacaktu-. 

Hususi arabaların tevakuf 
mahallini gösteren yan sokak· 
ların itaretlenmesine yakında 
baılanacaktır. Bu itaret ame
liyesi bittikten sonra, tehrin İf· 
lek yollarile tehlikeli virajla
rındaki küçük itaretler kaldira· 
rak büyük itaretler konacaktır. 

Köprü ilzerinden ıeçen ara _ 
baların 15 kilometre ıüratten 
fazla gitmeyeceklerini ihtar e · 
den küçül& levhalar da kaldırı· 
tarak yerine, foförlerin bir ba· 
kııta okuyabileceti büyük lev· 
halar konacaktır. 

( :uziwwwVevmi -llm~ 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

ve 

ga· 



13 Mayıs 

Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUI-ITİRA 
--

Cuma 145-1937 

ı:.- • H lkevi Reisliği) ·'~ 322 c.tzincanda halkevi inşaatı (Erzıncan a d (MMVt \' 319 
Portatif çadar direğı: 11784 ad. - Direk: 14069 8 • • ~ 
Dağhç eti: 2200-2500 k. (Vakıf Müd.)_ 322 _ M k M h) y 332 
Çatı ve diğer yerlerin tadilat ve tamıratı cYuks .. 

3
e

35
. u · • 

C b • d k · · (Ankara Beled.~ ·' e eeı mezarlığın a par e ışı 

Elbise temdit (Müzik Konservatuar Müdür.) .\: 333 
Pelerin: 1150 a.i. (PTT İst. Müd.) .\~ 333 
Elbise: 72 ad. · tulum: 61 ad. (Ankara Beled.) .Y 330 

tlevatörlü araba: 2 ad. (İnhisarlar) .Y 332 d K t) ~'3.13 
A . • . 50<'0 k (Gedikpaşa Jan ar. omu · • 
yalckaLı kabaraçıvısı: · k k• 19000-32000 k. 

Süt: 4800·7200 k . - yoğurt: 4700-6900 k . - e me • 

(Devlet Demiryolları) Y 333 ,. :ı30 
ltf · f "' lb' 5 .. 85 ad (temdit) (Ankara Beled.) · • ,, a1ye ve şo or f: ıse ı· · . 
Yelkeobezi: 182l0,40 m. (temdit) (MMVl ·' 334 

Un: 145 t. (Kayaeri) X 336 · 336 
Su idaresi depoaunda elektrik tesisatı (Ank~ra ~ele:I,') .\• 
l(arsta Halkevi inşaatı (temdit) (Kars Halkevı Reıs.) ·' · 3~~ 
l>emir tel' 5j0 k. - galvanizli demir tel: 500 k. - bağtelı· 1300 

k. dike~li tel: 500 çem. (Devlet Demiryol.) .Y 441 

Cumartesi 15-5-1937 

"k d ' I' (Z ldak Vilayeti) .Y 326 
&:.. mek fırınların ta ı ı ?ngu . . t Vekaleti) ·'~ 332 
Sotuk hnvll depoların tesısah (lktısa 

1 
d) \' 333 

~ . ) (G "nen Be e · • • · Gonen halihazır harıtası (200 ha 0 

..... . . v·ı· ti) ,~ 341 "Oy mektep inçaatı (Edırne ı aye · 

Pazar 16-5-937 

.,. har'ıtası (80 ha.) (Karaağaç Beled.) ·'~ 336 "-•raağacm hali hazır 

• 1 üzayedeye aittir. 
"' Önlerinde yıldız işaretı olan ar m . . ıröıterir. 
H . "N 'ı•areti ilanı havi ga:ıetemızın uyısını 
amış: o.,, ., 

. ~···,~~~h~h~~~· 
~···~·~~·(~J~YY~ ~·· • 6 
i "DEVRİM" i· 
• + 
• Tercüme Bürosu ::: 
.;~ b'I • 
#~ h .. ı·· t cu" me işleri ve ı - •!• v Her li~andan ve er tur u er .. 
~ hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· •!• 
ı melerin tercümesi derühte edilir. : 
-C. Azami ihtimam ve sürat (• 

~ mütedildir •!· <- Fiyatlar gayet •!• 
t. "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •!' 
~ b 
... Hususi tenzilat yapılır .:. • • (. Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 •:• 
t) Tele fon : 49442 •:• . ~ 
~ ·······~hhh 96~.~~ .. ,~A~AA6••''••~YY~YYYY~·•• • "fi'..,, •••••• -

İstanbul Borsası 
1 t 5-1937 

.............__ _____ ...=~::...::....:..:._~------:ç~e~ki;i.le;;;r------
Paraıar 

~~~~~ ----~---~--
Alı, 

1 Sterlin 626, 
1 Dolar 123. -

2() Fransız Fr. 110, 
2() Liret 120, 
2() BelC:ka Fr. 80,--
2() Drahmi 19, 
2() laveçre Fr. 570,-
2() Len 20, 
1 Florin 63,-

2() Çek kronu 70,-
1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 
l Zloti 20,-
1 Penıü 21,-
~ lev 12, -
2() Dinar 48, -

Ruble 30,-
1 laveç kuronu 30, 
1 Türk altım 1059,-
1 Banknot Oa.253,-

Sahf 
626, 
126,-
114,-
125-
84,-
22, 

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

-32, 
1060.-
253,-

London 
Nev York 
Pariı 

Milino 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapeft 
Bükre' 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

Alış Satıı 

625,25 625, 
O. 7904 O, 7905 

17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,68 IO 4,6884 

87,405 87,7500 
3,4496 3,4614 

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

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

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

I07,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

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

3, 1160 3, 1154 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

·· ·· "nüne top· Münakasa ve Müzayede ilanlarını, gunu güu KASA 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "M NA.. .. 

1 
.. 

GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en luzı;; u 
R.ehberiniz dir. Menfaatınız icabı hemen abone 9:X~ dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 4 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

11 - 5 

Afyon 

" 

MADDE 

: ince 
: kaba 

t, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi çakal 
: kedi 

ad 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

: kunduz 
: porsuk 
: 1ıanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" : \ç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" ,, 

" 
" 
" 
" Bul2ur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

.. 
Fasulye 
Fındık 

n 

" 
Haşhaş 

" 
İpek 
irmik 
Kaphca 
Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. aert 

sert 
: aümter 
: kızılca 
: mahlüt 

k. 

beyaz 
sarı 

iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

M111r : beyaz 

• 
Nohut 

" .. 

: ıarı 
: iap. tohumu 
: kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

., tohumu: 
Peynir beyaz: lam yağlı 

" ,, : yarım yatlı 

• " : yağaız 
Peynir kaşer : yağlı 

,. ., : yaj"aız . 
Ra:ımol 

Suaam 
., yağı 

Tiftik 

.. .. 
" 
" 
" Un 

.. .. 
" 

Yapak 

.. 
" 
• 

Yulaf 
Zeytin yağı 

" " 
" .. 

: yeni mahaul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 

ekatra ekatra 
ekıtra 

1 inci yumutak 
., aert 

Anadolu 
., tabak 

Trakya kırkım 
,. tabak 

ekıtra 

yemeklik 
: ıabunluk 

DIŞ FiATLAR 

B uğday Liverpul 
,. Şikago 

n Vinipek 
Arpa Anvera 
Mıur Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" K " 

n 

" .. 
,. 
" 
n 

" 

ithalat 

Ton 

360 

60 

12 

24 

60 

1937 

ihracat 

Ton 

o 75 

.. 

_ SATIŞ t ~ < 
Asgari 

Kilosu 

Kr • P:ı 

480 

4 15 
ç 

" 

" 
n 

n 

a 

ç 

6 15 

6 13 

4 25 

8 

10 17 

9 35 

24 5 

15 20 

Auımi 

Kilosu 
Kr. Pa. 

580 

6 20 

4 30 

27 20 

K.S. 

6 43 . 
5 68 
5 91 
5 09 
3 64 
8 03 

87 M 
87 53 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut). pa (para), ti 
(•ilin), aa (aantim), ıt (ıterlin), RM ı Rayhamark) , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank}, t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

a 12 piastres. Et il y a des gens qui Ol'l gagne, de ce fait, des 
millions . 

Et les causes de celtP. hausse sont connues: il faut les cher
cher est il besoin de le souligner ? dana l'intensification dea ar· 
mements. 

Une autre cause peut Ctre invoquee pour expliquer la hausse 
du fer; c'est la conatitution d'une sorte de cartel des prix entre 
les firmes s' occupant sur nolre place du commerce du fer. Elleı 
sont en nombre tr~s restreint et contrô1ent enlierement le marche. 
De meme que ces firmes achetaient des marchandises en Europe 
ellea vendaient la ferraille de Turquie . Le plus curieux c' est 
qu'elles vendaient, en majorant les prix de 50 pour cent, iı cer 
tains departemenls de l'Etat la ferraille q'uelleı achetaient d 'au· 
tres departements. 

Un fabricanl au courant de la question nous a dit a ce pro· 
pos: Les departements ele l 'Etat vendent, de temps a autres, de 
la ferraille. Celle·ci n'est pas selectionnee Les aclıeteurs en· 
gagent des ouvriers pour un morceau ae pain et les emploient 
pour le classement de la ferraille pnr categorı s. Et ils revendent 
ce fer au prix fort &ux entreprises de l'Etat qui l'utilisent. 

Et l'on •e pose aussitôt cette question: pourquoi lea depar
temenls qui disposent de ferraille la vendent elle sur place? A 
quoi bon la vendre, puisque le principal client est encore l'Etat? 
il faudrait transferer a l'Etat, qui utilise le plus le fer, toute la 
ferraille devenue inutile. 

A quoi serve l'intervention d'intermediaireı, en l'occurence? 
Si l'on realise cette choae, pourtant tres siınple, l'Etat economi· 
sera annuellement de• milliona. 

Les ventes de nos tabacs dans les zones productrices 
Les ventes de tabac ae poursuivent activement dana les zones 

productriceı. 

Les quantites de tabac vendues jusqu'a la deuxieme semaine 
de ce mois se chiffrent comme suit : 

A lzmit, 400 mille kilos iı. raison de 55 piastres, ıur les 611462 
entrepoıes 

A Duzdje, 200 mille kiloı a 37 piastres sur les 260 mille em· 
magaaines. 

A Gundoghdou, 45 mille kilos, iı 45 piaslres sur lea 85000 
entreposes. 

A Uskub, 20 mille kilos, a 30 p lrs. sur les 4125j emmaga· 
sin es. 

A Hendek, 115 mille a 32 P. sur 149 mille emmag · · •· 
A Buru, 2727831 kilos it 37 ptrs. sur 2731180 entrcpoıes. 
En Thrace, 761771 kilos, i 25,5 ptrs. sur lu 859087 entre

posea. 
A Samaoun-Bafıa 531021.3 kilos a 51,05 ptrs. sur Jes 5607732 

emmagaıines. 

A Trabzon 1467951 kilos, a 43,63 ptrs. sur 2011247 emmaga· 
sin es. 

A Tokat, 592789 kiles, i. 45 ptra. sur les 826056 entrepoıeı. 
Les tabacı produits danı les vilayets orientaux aont acheteı 

entierement et a des prix remunerateurs par la direction des 
monopolea en vue d'encourager leur culture danı la region. 

Juıqu'i preaent, leı qu&Dtitea venduet ı'elevent a 961361 
kiloa. 

Nos grands travaux hydrautiqueı 
Le miniıtere des travaux publics continue les etudes qu'il a 

ıentameea au ıujet dca grands tranux hydrauliques qui doivent 
etre entrepriı a la ıuite du credit de 31 millions de livrea recem 
ment vote par la Grande Auemblee Nationale. Le miniatre a 
convoque a Ankara lea directeura dea affaires hydraulıques. 

Au cours des differentes reunions qui enrent lieu au mini•· 
tere dea Travaux publica avec la participation de ces dırecteurs, 
des decisionı ont ete priaes au sujet du programme d'activite et 
des aectiona qui doivent se livrer • des etudea en differentei 
parties du pays . 

Le ministre a divise le pay• en quatre regiona principaleı, 
regions danı leıq uelleı seront realiıC. les grands tra vaux hydro• 
liqueı. 

La premi~re de ces regıons comprend Susigirlik, Bakirçay, 
Gediz, Büyük Menderes, oiı seront installees respectivement 3 2 
et 4 ıeclionı d'etudes. 

La ıecond region comprend Adana, avec 4, et Malatya, avec 
2 seclionı. 

La troisi~me region comprend Eskichehir et Samsun. üeux 
ıection• seront crees dana la premiere, deux autres dana la ae
cond de ces villes. 

La quatrieme region se ıitue dans la zone d'Erzincan et de 
Van, chacune de ces villes abritant une seclion d'etudes hydrau · 
liques. 

Dea meaureı sont egalement enviaageea pour l'irriııation de 
la plaine de Bursa et l'adduction des eaux du Kutchuk Menderes . 

Une nomenclature alphabetique des marchandises 
de toutes sortes 

Le mioiıt~re dea douanes et moaopoleı prepare une nomen· 
clature alphabetique des marchandises de toutes aortes avec, en 
regard, la poıition corre1pondante des tarifı douaniers. 

On prevoit que cet ouvraııe formera 25 volumes . 

La construction des routes 
Nouı avions annonce que deı l'expiration du programme de· 

cennal de construction des canalisations, on entreprendrait l'ap· 
lication d'un nouveau programme, egalement decennal, pour la 
construction des routeı en affectant dans ce but le credit annuel 
de 500.000 Ltqs. devenu disponible. Les grandes ligne1 de ce 
programme ont deja ete fixees. La vi1le a deja amenare les 
grande1 routes de la banlieue comme celle de Chicbli-Buyukdere 
et Chichli-lstenye. Le nıuveau prosrramme visera aurtout i l'a-

. . · · · ı•· t.ı..rieur de la menagement du reıeau des communıcatıoa• a ıa "" . 
. • ff . · 80 au poiat difiaı-vılle. Le programme a cet e et, apre• •• mı d 

tive sera aoumis a J'aHemblee de la ville. Le programme . e'i 
can~liıation• expirant en 1939, c:elui dea voie• de commu:ııca· 
tion n'entrera ea vi~ueur qu'ea 1940. 

1 mtiyaz ..aübi ve J'UI itleri 
Direktörü: J amail Girit 
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cense ignorer la loi ! Nul n'est 
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la Republique de r.11urquie 

parailra prochainement en notrt: ville. 
Notre futur confrere se propose de donner la traduction en français de toutes les lois interessant 

directement ou indirectement le Commerce, l'lndustrie, l'Economie, les Finances, au fur et iı mesure de leur 
publication dans le Resmi Gazete (l'Officiel d'Ankara). 

Nous y reviendrons. 

Tableau 
Objet de l'adjudicaiion 

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

Conııtruction appartemcnt pour la ligue de Res 
tauration 

Travaux d'lmprimerie-Pap&terie 

Papier (lerc et 2me patc): 88 kilos (aj.) 
lmpressıon de 13 lots de pieccs imprimı'es. 

Comltustible - Carburant- Huiles · 

Bcnziııe (i7 oct.): 90 et 395 to.ıncs (cah. eh. P. 
696). 

Provisionı 

Beurre dcsaale: 1500 kilos {aj.). 
Foin ıcc : 50 tonneı (pour les animaux deı immi· 

rreı). 
• 

Electricite·Gaz-Chauff age Ccntral 
(lnıtallation et Mareriel) 

Materiel de telephone. 

Divcrs 

Tour: 1 piecc- Forcuse: 1 piece- Rabot : 1 pie
ce (etabliı). 

Manche en lin (70 mm.): 2500 metres (pour ser· 
vice extinct. 

B) Adjudications a la sureuchere 
Vicux reverberes et autre ferraillc : (30 toırnes a 

Yedikoule). 

Synoptique 
Modc 

d'adjudicat. 

Pli cach 

Gre a gre 

" 

Prix 
catimatif 

24208 03 

378 60 
195 75 

des Adjudications 
Cautıon. 

Provisoire 

1816 -

14 68 

Lieu d'ııdjudication et du 
Cahier des Clıarges 

ı Oirection Resta.uration, Erzeroum 
l ,, Trav. Pub lstanbul·Ankara 

Com. Perm. Vilayet Tekirdagh 
( Coın Pe rm. Municipalıte lstanoul 
't Secretariat ,., ,, 

G re iı gre 139141 03 8207 - Cum Ach. Mm D~f N t Ankara 

Publique 
Gre iı. gre 

Publique 

Publique 

,, 

Publique 

1500 

2978 

2950 

3250 

113 

223 35 

221 25 

243 75 

33 75 

Com. Ach. Comm. lat. Findikli 
Dır. Etablis. lmmigres lııtanbul 

1 Com. Pcrm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

1 Com. Perm. Municipalitc latanbul 
1 Oir. Econom. ,, ,, 

f Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Econom. ,, ,, 

POUR VOS TRADUCTIONS 

jours 

31-5-37 

7·6 37 
ı..ı 5-1i 

19 5 37 

15- -37 
17.5.37 

27-5-37 

28 5-37 

31-5-37 

31-5 37 

De toute nature En toutes langues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction ae cahiers des charges 

Execution rapide et soigneuse 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de Traduction "DEVRiM" 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourlchou Han, No 3-4 Telephone ; 49442 

.1 

t 'eure 

ıs 

15 
14 

15 

1 t 
15 

14 -

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 14 Mai 1937 

Construction maison parti du Peuple a Er:ıindjan (Presid. Parti du 
Peııple Erzindjan) .\' 322 

Pieux pour tenteıı portatives : 117424 pieces- Poteaux id : 140679 
µieccs (Defense Natıonale Ankara) .\~ 319 

Vıande daghlitch : 220J 2500 kilos (Dircction Vakoufs Beyoghlo.,) 
.\! 322 

Reparation et transformation toit et autrcs parties (Comptabilite 
Ecole Sup. lstanbul) .\" 332 

Pavafe dans le cirrıetıere Cebeci (Municipalite Ankara) .\" 335 
Cost me!l (aj.) (Direction Consıırvatoire Musique) .Y 333 
Pelerincs : 1150 pieces (aj.) ( 1irection Economat PTT. lıtanbul) 

·'~ 333 
Costumes : 72 picccs Combinaısons de travail : 61 piccca (Muni· 

dpalitt! Ankıırıı} .\! 330 
Vuitures a elevateurs : 2 pieces (aj ) (Monopoles) ·'~ 332 
Clous·cabochons pour thausıures: 5000 kilos (Comm. Gendarmcrie 

Gurdikpacha) .Y 333 
Lait: 4800-7200 kilos- Yoghourt: 4700 6900 kilos- Pain: 

19000 32000 kilos (Cheınins de Fer Etat) 333 
Costumes pour chauffeurs et pompicrs: 85 pi~ces {aj.) (Mınistere 

Defense Nationale Ankara) S 336 
Farine : 145 tonnes (Corps Armee Kayıseri) .\: 336 
lnstallation electrique depôt adm. eaux (Municipalite An icara).\~ 339 
Construction Maison du Peuple a Kars (aj.) 
Fıl de fer : 550 kilos- ld. galv. : 500 kilos- ld. pour ligature : 

1300 kilos ld barbele : 500 rouleuux (aj ) (Chemins de Fer 
Etat) .\~ 341 

Samedi 15 Mai 1937 

Transforınation des fours a pain (Zongouldalc .\~ 326 
lnstall:ıtion depôt frigorifiques (aj.) (Ministere Economie .\! 333 
Pn·sentatıon de la carlc acluelle de Geunen ( 00 ha.) (Municipa· 

lile de Geunen) .Y 341 
Conshuction ecole pour village (Municipalıte Edirne) .\" 341 

Dimanche 16 Mai 1937 

Presenlation carte acluelld de Karaaghntch (80 ha.) (Municipalite 
Karnaghatch) .\~ 336 

* Les asterisques indiquent une vente par voie de surenchcre. 

N. B.- Les Nos indiques en regard dcı nrticles sont ceux du 
journal dans lequel l'avia a paru. 

____ _z 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'interdiction de l'exportation de la ferraille 
Ces jours derniers, le gouvernement a interdit l'exportation 

10 de in ferraille. D'ailleurs la vente du fer a l'etranger n'Ctait pas 
tres libre jusqu'ici; elle etait subordonnee a une autorisation du 

14 - Ministere de l'Economie. Le Conıeil des Miniıtres vient de faire 
un pas de plus en ordonnant l'interdiction pure et ıimple deı 
exportations. 

Cette decision a ıuıcite un vif inleret ıur le marohe. Quel· 
ques jours avant l'enlrce en vi;cueur de la loi, une ou deux fir· 
meı ont expedic 2 000 tonnes de fer a destination d'un payı e· 
tranger. C'est la le dernier envoi de ce genre. 

Nouı pouvons expliquer comme ıuit leı raiıonı de cette in· 
14 _ terdion : 

Le beıoin de fer saccroit en Turquie. La conıommation de 
ferraille s'accroitra notamment npreı la creation deı acieries de 
Karabuk. Les interesses estiment que tout le ıtock de ferraille 
disponible dans le pays ne suffira guere it sati•faire tous leı be· 
soins ; a plus forte raison ne devra+on pas proceder it deı ex• 
portations. 

En outre, le fer est utilise av ant tout, pour la fabrication du 
materiel de guerre et par ces temps de courH aux armements 
ıon importance s'est accrue partout du point de vue de la De· 
fense Nationale. 

Dans ces conditions, exporter le c'est faire du tort au payı. 
C'est dire qu'a cet egard, l'interdiction eıt pleinement juıtifiee. 

D'autre part, l'interdiction a eu un effot direct ıur lea prix 
qui ont ımmediatement commence a bai11er. A la ıuite de cette 
decision, le fer qui etait a 22 Ltq. la tonne a baiHe de 250 
piastreı. Et l'on parle d'une bai11e encore pluı accenluee. il faut 
tenir cornpte toutefoia que les prix du for avaient beaucoup 
hausse, par coalre, ces tempı, derniers; l'augmentation avait ete 
du double. Certaines categories dctermineeı tellea que leı tôles 
pour dhaudieres et les tôles fineı et tendres qui coütaient 6 a 7 
piastres il y a un mois et demi ou deux moiı etaient montee 

(Lire la suite en 3me pare) 


