
ikinci Sene No. 370 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

Kurut 
450 

6 " 
850 

1500 12 .. 
Ecnebi memleketler için 

12 ayhfı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reamimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul detildir · 

zn 

•U GDNKCI 

Münaka•aıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakaıialar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v. •· 

Yeıil yonca: 40000-50000 kilo (aç . ek . m.b. 
1375 1. tem. 103, 15 l.) (Etlikte Baytari Mrk. 
Laboratuvarları Direk.) 24·6-37 15 -

BiçiJmiı yetil çayır veyahut yonca: 540,000 le. 
(k. ıı. m.b. 60751. tem. 45",631. (Ankara Lev.) 24-6-37 15 -

Sade yat: 37470 k. (k.z. m.b. 33723 1. tem. 
2529 l.) (Çanakkale Mat. Mvk .) 30-6-37 16 -

Sıfır: 8 t .- koyun: 0,2 t. (temd.) ( paz.) 
(Hadimköy Mıt. Mvk.) 15·6-37 11.30 

2 - Elektrik-Havarazı·Kalorifer teıiıat ve Malzemeıi 
---------

Dizel motörü (6 beyf.) ile alternatör (55 kw A· 

5') 220 380 V.) (tomd.) (paz. m.b. 7000 1.) 
per. . . 17-6-37 17 

(Lüleburıaz Beledıye11) 

3- Menıucat, Blbiıe, Kundura, Çamaıır v.ı. 

Mutahhar Avrupa pamutu: 100 t. (temd.) (k z. 
m.b. 55000 l. t ... 4000 L ıart. 2,75 l.) 
(Aıkert f abriltalar) 2-8-37 15 

4 - Matbaa itleri • Kırtaıiye • Yazıhane Levazımı 

Beyu zarf no. 5: 81)0.000 ad. 1an zarf no. 7: 
200,000 adet· ıicim: 5,000 yumak kır· 
mm mibür mumu 1.500 kutu· madeni kalemlik 
500 adet çakı: 1250 ad.-Utat Hpeti: 200 ad. 
evrak sepeti: 100 ad.- tüy süptırıe: 200 ad. 
cam ıiinıerlik: 1000 ad. cedvel tabtuı: 1,500 
adet· zamk fırçası: 3,500 ad.- zamk: 6,000 
tiıe (pu.) (lnbiıarlar Umum Müd.) 25-6-'7 15 -

Sarı kalem ucu: 2000 kutu- eyi cinı kalem ıapı: 
1500 adet- •taç kalem aapı: 6500 adet· eyi 
nevi renkli k•le•: 6000 adet- kopya kurt11n 
kalem 6200 ad .- Renkli kalem: 10000 ad.
ıiyah kurıu• kalemi: 56000 ad.· yazı 
makine yafa: 500 ıiıe- yazı makine fırçuı 
700 ad.· yazı makine] şeradi. 18 m m 

6000 ad.· toplu itne: 600 kutu tampon: 100 
ad. (paı.) (lnbiaarlar Umum Müd.) 28 6-37 14 -

Tampoa süarer klfıdı: 45000 tabaka teskerelik 
klat: 1500 top kilçik karbon kiadı 4000 ku
tu· blyük karbon kiad: 2000 kutu· ince ma· 
kine klfıdı: 8000 top kalıa •akine kifıdı: 
6000 top ıa&sveddelik kifıt no. 5: 4000 top· 
tir.fili lı:itıt no. 6 15000 top çizrili kifıt no. 
2: 4800 top tel raptiye kil~ilk: 3000 kutu
battal 9i1.rili ltifat. 1500 top tel raptiye bü
ylk: ..000 katu .. ,. köşe raptiyesi: 1000 kutu 
(pas.) (lnhi1&rlar Um. Mlid.) 30·6·37 14 -

Küçük el defteri: 6500 adet- bCiytık el defteri: 
3000 ad .· mukavAa kaph el defteri: 2500 ad.· 
l•ıa kurutma defteri: 900 ad.- klaaör '4000 
ad.- •11unaif: 36000 ad.· ıDmen: 500 ad.
sabıt Pıiirekkep 1 2 kı.: 2000 tiıe- lıtanpa 
•ürekkebi: 5000 ıiıe kırmıza mürekkep 1 2 
kr.: 1200 ıiıe kıraıza toı milrekkep: 1500 
paket siyah toz mlrekkep: 1500 paket mürek
kep lutifi: 5000 adet· kurıun kalem liıtiti: 
15000 kutu (paz.) (lahiurlar Umum Müd.) 29-6-37 14 

~ 
l<ar röaliitl: 50100 taae (temd.) (paı.· tanui 

9o k. tem. 3375 1. ıart. 225 it.) (MMV) 28-6-37 11 -

, b) MBıayedeler -" ~ -- . ( cede buluaan bir nDdel metörl teferriiatıle 
~ •rt.) (lıt. <f lnel icra Mea.) 15-6-37 10 -

CUMA 

•• 

1

GAZETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

2 .. 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -

Ankara Levazım Amirliii Satınalma Komisyonundan: 

1 1 Ha ziran 1937 

iDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarchanemizde görüşülur 

T elgr. : İ ıt. MÜNAKASA 
T elıefon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

Ağustos 937 Pazartesi g-ünü saat 15 de kapalı zarfla ihale 
edilecektir. Şartname 2 lira 75 kuruş mukabilinde komis
yondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4000 lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkür günde saat 14 de kadar 
komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaike mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. 

1 - Harp okulu ha yy ana tı için 540000kilo biçilmiş yeşil '!!!!!!!!!!!!'!~!!'!!!!!"!!!!!!!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!"!!!!!!!!!!lml!!!!!'!!!!!!!!!!!!!'!!!'!l-!'!!'!!!!!!!!I!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
çayır veyahut yoncanın 24-6-1937 perşembe günü saat 1 
15te kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Yeşilliiin tutarı 6075 lira olup muvakkat temina· 
tı 455 lira 63 kuruıtur. Şartnamesi komisyonda parasız. 
görülür. 

3- İsteklilerin kanunun 2, 3üncü maddelerindeki ve· 
sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektublarını ya
:11h gün ve saatten bir saat eveline kadar Levazım amir
liği aatınalma komisyonuna vermeleri. 

Etlikte Baytari Merkez Laboratuvarları Direktörlüğünden: 

t-Müesseıede mevcud tecrübe hayvanlariyle serom 
beygirleri için 40000 ila 50000kilo yeıil yonca açık eksil· 
tmeye konulmuştur. 

2-Tahmin edilen bedeli 1375 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 103 lira 15 k~ruı olup banka 

mektubu veya vezne makbuzu ve devletçe ıayanı kabul 
hazine tahvili. 

4-İhalesi 24-6-937 perşembe günü saat 15 dedir. 
ŞartnamHi müdüriyetinden bedelsiz verilir. 

5-2400 sayıla kanunda yazılı şartları haiz olan istek· 
lilerin muayyen gün ve ıaatte ziraat vekaleti muhasebe 
direktörlüğüade toplanacak olan komiıyona mü.racaatlan. 

Çanakkale Mü ıtabkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Müstahkem mevki kıtaatı ihtiyacı için kapalı zarf ile 
37 470 kilo ıade yağı satın alınacaktır. Sade yağın beher 
kilosu 90 kuruştan 33723 lira biçilmiştir. lhalesi 30 ha
ziran 937 çarşamba ıünü saat 16 da Çanakkale Müstah
kem Mevki Satınalma komisyonunda yapılacaktır. İstekli
ler ihaleden bir saat evvel teminat akçeleri olan 2529 
lirayı ve ihale kanununun 2, 3 maddelerindeki vesaikile 
bir saat evvel Komiıyona müracaat etmeleri. 

Hadımköy Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan: 

Mistahkem Mevki kıtaatıuın 8000 kilo sığır ve 200 
kilo koyun etine verilen Hatlar makamca gali görüldüğün
den tekrar pazarlıiı t 5-6-937 günü sa.at 1 1 ,30 da. Hadım~ 
köy Müstahkem Mevki Satınalma komııyonunda ıcra edı· 
leceiinden taliplerin yevmi meıkurde komisyonda bulun· 
maları. 

2 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Lüleburraz Şarbaylığmdan: 

Lnl b B l diyesi için ahnacak 7000 lira muham· 
" e urgaz e e k b' .. ·ı 55 k'l 

men bedelli tam diı.el 6 9eygirli ır maıtor ı e ı o-
vat amperlik 3 safhalı 50 teke~rürlü .220 388. voltluk mü· 
ceddet 1 adet alternatörün eksıltmeııne tı.lıp çıkmamış 

ld y d l k olan motör ve alternatörlin eksiltme o ugun an a ınaca . . 
kanununun 40 ıncı maddesi mucıbınce pazarlıkla alınma· 
larına karar verilmiş ve pa»arlık günü 17.6.37 perşembe 
günil saat 17 tayin edilmiş o.lma~la muayyen bu gün ve 
saatte pazarlıkla şeraiti fennıyesıne uygun motör ve al
ternatör vermeğe talih olanların Lüleburgaz belediye en· 
cümenine gelmeleri ilin olunur. 

3 
Meas•cat-t:lbisc·Kundura-Çamaşır v .s. 

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

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 

• • • 
Beyaz zarf, sarı zarf, sicim, kırmızı mühür mu· 

mu, madeni kal~mlik, çakı, kağat sepeti, evrak sepeti, 
tüy süpürge, cam süngerlik, cedvel tahtası , 2amk fırçası, 
ve zamk alınacaktır. Bak: İnhis. U. Müd. ilanına. 

5 
~üteferrik 

M. M. V. Sahnalma Komisyonundan: 

Her birine biçilen ederi 90 kuruş olan 50000 tane 
kar gözlüğü münakasasma istekli çıkmadıiından pazar

! lıkla alınacaktır. Şartnamesini 225 kuruşa almak ve ör-
1 neğini görmek isteyenlerin her gü.n komisyona gelmeleri. 
1 llk teminat mikdarı 3375 liradır. ihalesi 28.6.37 pazarte· 

si günü saai: 1 t dedir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sa· 

yılı kanunun 2, 3 ünctı maddelerinde yazılı veıikaları ilk 
teminatlarile birlikte tam ihale saatında Ankara MMV 
.atınalma komisyonuna gelmeleri. 

• b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Dördüncü lcra Memurluğundan : 

Bir borçtan dolayı mahcuz. olup paraya çevrihnesi&ıe 
karar verilen 6 kişilik bir sandal motörü teferüatile peşin 
para ve açık artırma ile satılacağından ve birinci artırma· 
nın 15-6 ·937salı günü saat 10da yüzde 75 ni bulmadığından 
~kinci arhrmanın 29-6-937 ıalı fÜnü saat 10 da Sütlücede 
llyasın kayıkhanesinde bilmüzayede satılacağından talip 
olanların mahallinde hazar bulunacak memuruna müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde!:. ! 
Beyaz zarf No: 5 800 000 Adet 
Sarı zarf No: 7 200 000 ,, 
Yumak ıicim 5 000 Yumak 
Kırmızı miihür mumu 1 500 Kutu 
Madeni kalemlik 500 adet 
~ı l~aW 
Kiğat Hpeti 200 " 
Evrak Hpeti 100 ,, 
Tüy ıüpürge 200 n 

Cam ılnıerlik 1 000 ,, 
Cedvel tahtaaı 1 500 " 
Zamk fırçaaı 3 500 ,, 
Zamk 8 000 " 

1- Yukarada ciaa ve miktarı yazıla 13 kalem kırtuiye ve 
saire pazarlıkla ıatın alınacaktır . __ 

Aıkeri fabrikalar U. M&dllrlüiü Sıtinalma Komisyonundan 

100 Ton mutabhar Auvrupa pamuğu. 

2- Pazarlık 25·6-937 tarihine raıthyan Cuma ~unu .. at 15 
de Kabataıta levazım ve mGbayaat tubesindeki alım komiıyo-
nunda yapılacaktır. _ .. .. 

3- Şartnameler paraıız olarak her gun so:ı:u geçen şubeden 

Tahmin etfilen bedeli 55000 lira olan ve şartnamesinde 
değişiklik yapılan 100 ton Mutahhar Avrupa pamuğu Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürliiiü satanalma Komisyonunca 2 

alınabilir. 
4- İıteklilerin patarlık için tayin edilen g ün ve saatte yüz-

de 7,5 güvenme paralariyle hirlikt e adı i[eçen komiıyona gelme· 
leri ilin olunur. (3318) 525 1 - 4 
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Senelik 
muhammen İlk 

kiras' teminatı 
Kalamışta kalamış 

banyo yeri 
caddesinde deniz 

73 
Floryada yeni çarşıda 13 No. lu 
ve bahçe 

iaZİDO 
300 

A ~ adolu kavağında iskelemeydanı soka
ğmda 17 No. lu dükkan 
Rumeli kavağında iskelecıvarı sokağında 
7 No. lu kayıkhane 
Şehremininde Büyük saray meydanında 

64,40 metre murabbaı arsa (938 mayıs 

96 

18 

5 63 

22 50 

7 20 

1 35 

sonuna kadar) 15 1 13 
Yukarda semti, senelik muhammen kiralarıle ilk te· 

mioatları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında gösteril~n 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 28.6.937 
pazartesi gün~ saat 14 de Daimi encümende bulunmalı· 
dırlar. (B) 3316 522 

* • • 
Oktorva resminden Belediyeye 5636 lira 77 kuruş 

borçlu iken vefat eden Abacızade İsmail Hakkının vere
sesine kalan Anadoluhisarında eski Toplar önü ve yeni 
kale sokağında 2 6-4 numaralı sahilhane ve altındaki kah
vehane ve bakkal dükkanile dörtte bir masura suyunu 
havi ve 3000 lira kıymet takdir olunan emlak ile yine 
aynı vereıeye ait Fatihte Ferhatağa mahalle ve sokaitın
da 7 numaralı 1440 lira kıymet takdir oluncm kagir ha
ne borcun temini tahsili için tahsiliemval kanunun 9 un
cu ve 13 üncü maddeleri hükümlerine tevfikan açık ar· 
tırma ile satılığa çıkarılmıştır. Birinci ihalesi 28·6·937 
pazartesi günü ve son ihalesi de 8-7·937 perşembe gü
nü Daimi Encümende yapılacaktır. Müzayede kaatları ve 
buna müteferri şartname levazım müdürlüğünde görüle· 
bilir. Anadolubisarındaki emlak için 225 ve Fatihdeki em· 
lak için 108 lira teminat parası yatırılması lazımdır. Is-· 
teklilerin yukarda yazılı teminat makbuz veya mektubile 
beraber yukarda yazılı günlerde Daimi Encümende bu· 
lunmalıdırlar. (B) (3315) 521 

• • • 
Hususi İdareden aylık alan emekli öğretmen ve me-

murlara ve öksüzlerinin Haziran 937 üç aylıkları 11 ·Ha· 
ziran-937 Cuma gününden itibaren Ziraat bankasından 

verilecektir. Emekli ve öksüzlerin nufus ve aylık cüzdan
larile birlikte bankaya müracaatları ilan olunur. 

(B) (3333) 523 l -2 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Mikdarı Muhammen İlk teminat 
bedeli İhale günü saat 

Cinai kilo kurut Jira kuruş 
Ekmek 50,000 1 l 412 50 14·6 -937 paz.teıi 15 k. z. 
Süt 40,000 10 300 ,, ,, n ,, açık 
Yoğurt 25,000 15 285 25 ,, ,, ,, ,, ,, 

937-ıeneıi için Gureba Hastahanesine luzumu olan yukarda 
yazılı üç kalem yiyecek ayn ayrı v~ hizalarında gösterilen şekil
lerde ekıiltmeye konulmuştur. İhaleleri yukarda yazılı gün ve 
uatte lstanbul Vakıflar Başmüdürlüğü binaaıada toplanaa Komis
yonda yapılacaktır. Şartnameleri hergün Levazım kaleminde gö
rülebilir. Kapalı zarfla yapılacak ekmeğe istekli bulunanlar teklif 
'llektublarını 2490 sayılı kanunun tarifata veçhile hazırlayarak iha
le saatinden bir uat evveline kadar Komiıyon Riyasetine mak
buz mukabiliade vermeleri mecburidir. PoslA ile gönderilecek 
teklifnameler bu saate kadar uıulü dairesinde kapabp srönderil· 
melidir. Poıtada o.acak gecikmeler kabul edilmez. (2976) 469 

İs tan bu 1 Borsası 
10 - 6- 1937 

Paralar Çekler 
Aht Sabf Aht Satıı 

Sterlin 627, 627, London 625,50 626, 
Dolar 123, - 126,- Nev York 0.788() 0,7860 

20 Fransız Fr. 110, - 113,- Paris 17,6864 17,6725 
20 Liret 120, - 125 - Milano 14,9640 14,955 
20 BelC:ka Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 19 - 23,- Atina 87,37 87,30 
20 laveçre fr. 568,- 576, - Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20, - 23, - Sof ya 63,9488 63,8975 

1 Florin 63, - 66, - Amster~am 1,4325 1,4310 
20 Çek kronu 70,- 75. - Prag 22.5610 22,5430 

1 Avuıturya Sl. 20,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
1 Mark 25, 28,- Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20,- 23,- BerJin 1,91136 1,9625 
1 Pengü 21,- 24, - Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Lev 14,- 14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 52, - 52, - Bükreş I07,4340 I07,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
İıveç kuronu 30, - 32,- Yokohama 2,7464 2,7443 
Tür~ altını 1051 - 1052, - Moskova 24,04 24,06 
Banknot Oı .254,- 255,- ' Stokholm 3,10 3,0982 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Maliye Vekaletinden 

,, ! : 22144 1-35576- 102 
Özü : Gündelik gayri safi kazanç

ları üzerinden verıiye tibi bulu
nan mükelleflerden mali yıl için
de ite bathyanların mükellefiyet 
devrelerinin 'ıureti tayini hak· 
kında. 

7277 36 .,!. ve 19 41934 tarihli umumi tebligata zeyildir : 
Güudelik gayri safi kazançları üzerinden v~rgiye tabi mükel

leflerden sene içinde yenidun işe başhyanlarla işlerini bırakanlar 
hakkında ne suretle vergi tarholunacatı tarih ve numaruı yuka· 
rıda yazıh umumi tebliğ ıle izah edilmişti. 

Tatbikatta haziran ve kanunuevvel aylarında ıonra işe başla
yıp da müteakıb taksit müddeti girmeden evvel işlerini bırakan 
bu kabil mükellefler hakkında ne muamele yapılacatında tered
düd edilmekte olduğu anlaşıldığından keyfiyetin tavsihiue lüzum 
görülmüştür : 

2395 numaralı Kazanç Vergiıi Kanununun 50 ve 57 ıncı mad
delerindeki hükümlere göre gündelik gayri safi kazançları üze
rinden vergiye tabi olanların mükellefiyet devresi taksit esasına 
isnad ettirilmiştir. Kanunun 73 üncü maddesinde (bu kanan mu 
cibince tahakkuk ettirilen vergiler biri ha zira :ı diğeri birinciki
nun aylarında olmak üzere iki taksitte tahsil olunur suretinde 
mevzn hüküm, verginin lıem taksit müddetlerini hem de tediye 
(bu kanunda tayin olunan taksit ve tediye zamanlarında ... ) hük
münden de anlaşılacağı üzere, verginin tediyesind~ biri taksit, 
diğeri tediyeye taalluk etmek üzere iki nevi müddet mevcuddur. 
Taksit müddeti. hazirandan birincikanuna kadar ve birinci ka
nundan hazirana kadar devam etmeit üzere mali aeneyi ikiye 
ayıran altışar aylık devreler olup bu müddetlerin birinci aylarını 
teşkil eden haziran ve birincikanun ayları da her taksite isabet 
eden vergilerin tediyesi için mükelleflere bırakılmış olan müd
detlerdir. 

Gündelik gayri safi kazanç euıına göre vergiye tabi buuln -
durulanlarm mükellefiyet devrf!leri taksit esasına isiinad ettirii
miş olduğundan bu mükelleflerden birinci takıit müddeti olan 1 
haziran 31 birincikanun devresi içinde işe bafhyanlardan birinci 
ve i~lerine devam ederler ise ikinci taksit vergilerinin ve birinci
kinun-31 mayıs devrHi içinde işe baıhyanlardan da yalnız ikinci 
taksit vergilerinin almması İcab eder. 

Bu esasa göre haziran ve birincikanun aylarından sonra ite 
başlamakla beraber miiteakib iaksit müddetlerinin girmesinden 
evvel işlerini bırakanların da bir taksit versri ile teklif edilmeri 
lazım gelir. 

Binaenaleyh, birinci takıit devresinde işe başlıyan bu kabil 
r.ıükellefier için senelik ve ikici taksit müddeti içinde işe başh

yanlar için de altı aylık vergi tahakkuk ettirilmesi lazım geleceği 
anlaşılır. Ancak birinci taksit devoe1inin hululünden evvel işle· 
rini bırakanlara senelik olarak tahakkuk ettirilmi' olan vergile
rin ikinci taksitleri 57 nci madde mucibince, birinci taksit müd
deti içincle haber verilmiş olmak şartile terkin edilmesi icab 
eder. 

(5) seri numaralı umumi tebliğin buna muhalsf oian hüküm 
leri kaldmlmıştır. 

Buna göre muamele ifası ve keyfiyetin merkez ve mülhak 
maliye memuolarına da bildirilmesi temenni olunur. 

Maliye Vekiletinden : 
,,! 22 ı 37 52-5792 145 

28-12-1936 

Özü: Kazanç Versriıi Kanunuaun 
30 uncu maddesinde yazılı daire 
ve müeueselerin tediye sırası o . 
da kesecekleri vergilerin bir haf
ta içinde yatırılması lazım geldi
dair. 

2395 numaralı kanunun 74 üncü madde1inin C fıkrasında, 
müstahdemleri için bordro vermiyen müesseselere taalluk eden 
"daire ve müesseseler tarafından tediye sırasıada tevkif olunan 
paralar tediyeyi müteakıb bir hafta içinde malıandığına teslim 
olunur.,, şeklinde mukarrer olan hükmün, bazı mahaller varidat 
dairelerince aynı kanunun 30 uncu madde1indeki " umumi, mül 
hak ve h•ısusi bütçelerle idare edilen daire ve müesseseler,, e 
hasrolunmak 30 uncu maddede yazılı diğer daire ve müessesele
rin tevkifatını, bordro verenler gibi ertesi ayın 20 inci srünü ak
şamına kadar yatırmaları şeklinde tatbik olunduğu anlaşıldığın
dan keyfiyetin tavzihine lüıum görülmüştür. 

2395 numaralı kanunun 25 inci maddesinde, umumi bir kaide 
olarak hakiki ve hükmi şahıslar tarafından !memur ve müstah
demlerine hizmet mukabili verilen para veya o mahiyetteki ay
niyat için ertesi ayın 20 inci günü akşamına kadar bir bordro 
verilmesi mecburiyeti konulduktan sonra 30 uncu maddesinde de 
müstahdemleri için bordro vermiyecek olan daire ve müesseseler 
birer birer sayılmıştır. 

Kanunuu, tahsilata müteallik 74 üacü maddesinin C fıkrasın
da da aynı hükümlere mütenazır olarak (hizmet erbabına ve ver
gileri bunlar gibi tediye sırasında keıilecek sair mükelleflere aid 
tahakkukat yekunu, aylık bordroların varidat idareye verildiği 
günde malsandığına te11im edilmek lazımdır.) denildikten sonra 
bu kaydın istisnası olmak ÜEere (daire ve müeaaeseler tarafından 
tediye sırasında tevkif olunan paralar, tediyeyi müteakıb bir haf
ta içiade maisandığına teslim edilir.) hükmü vazolunmuttur .Teş
kilata aid bu fıkralarda birincisinin, müıdabdemleri için aylık 
bordro vermeğe mecbur bulunanlara ve ikincisinin, müsdabde
min bordroıu vermiyecek olaalara yaai 30 uncu maddede zikre
dilenlere taalluk ettiği her 3 maddenin birlikte mütaleaaından 
kolaylıkla anlatılır. 

Kanonun 30 uncu madde1inde "umumi, mülhak ve hususi 
bütçelerle idare edilen daire ve müeueaeler,, denildikten ıonra 
bankalar sermayesinin en az yarı11 Devlete aid müeaaeaeler, me
nafii umumiyete hadim cemiyetler, imtiyazlı şirketler, köy san
dıkları, ticaret, sanayi ve ziraat odaları ve borsalar birer birer 
sayıldığı halde 74 üncü maddenin C fıkrasında kısaca "daire ve 
müeaseseler,, tabirinin kullamlmaaı, her iki maddedeki tertib tar
zının ayni olmamasından ve 30 uncu maddede bordro vermiye· 
cek müe11eselerin tadab ciheti iltiıam edilmiş iken 74 üncü 

maddede, tahsilat hükümleri, müstahdemleri için bordro verme -
ğe mecbur olan ve olmayan şeklinde mükellefleri tasnife tabi 
tutmak suretile vazedilmiş olduğundan mütevellidir. 74 üncü 
maddedeki "daire ve müesse1eler,, tabirini, 30 uncu maddede 
yazılı "umumi, mülhak ve huıusi bütçelerle idare edilen daire 
ve müesseseler" '.! matuf ve makıur olarak kabul etmeğe, C fık

rasının birinci bendi mani olduğu gibi 30 uncu maddedeki tak
yit yerine 74 üncü maddedeki takyidia mutlak olarak zikredilmiş 
bulunması da manidir. 

Binaenaleyh 30 uncu maddenin birinci fıkrasında birer birer 
uyılmış olan resmi ve huıuıi müesseseler tarafından tediye ııra
sında kesilen versrilerın kanunun 74 üncü maddesinin c fıkraaı

nm ikinei bendi mucibince tediye tarihinden itibaren bir ay za,.. 
fında menıub oldukları malaandıtma teslim edilmesi mecburi
dir. 

Bu müddet zarfında yatırılmayan vergilerin, müddetin hitamı
nı müteakıb derhal yüzde 10 zammile birlikte o daire veya mü
e11eaenin amiri ita ~·eya müdürile muhasebecisinin ,ahıalardan ve 
muhasebeciler vazifelerini yaptıklarını isbat edcrlerH yalnız a
miri ile veya müdürlerinin fahıslarından Tahsili Emval Kanu u 
hükümlerine göre tahsil edilmeıi lazımdır. 

Ona sröre muamele yapılması esbabının temini ve keyfiyetin 
merkez ve mülhak kazalar malmemurlarına da tebliti rica olu-
nur. 9.3.937 

Ecnebilerin Seyahat ve İkametleri Hakkındaki 2 mart 
t 331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun 

Kanun No. 3177 Kabul tarihi : 20 5 1937 
Madde ) - Hususi kanunlarına göre ecnel:ilere verilecek ika

met tezkereleri için Türkiyede 16 günden iki aya kadar ikamet 
edecek ecnebiler be, Türk lirası ikamet tezkeresi harcı ödemekle 
mükelleftirler. 

Bir seneden fazla ıkamet istiyen ecaebilere, ıekiz lira harç 
alınarak en çok iki seae için ikamet tezkeresi verilir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberlerinde bulunan karılan 

ve on ıekiz yaşını doldurmamış çocukları kendi ikamet tezkere
lerine kaydolunur ve bunlardan har; aranmaz. Ancak bu vazi
yette olan kadm ve çocuklardan müstakil it uhibi olanlar ayrı
ca ik<>.met tezkeresi almaha mecburdurlar. 

Madde t- Talelte sıfatile Türk mekteblerinde okumak veya 
resmi bir makamın \avsiyesi üzerine sırf ilmi araştırma ve çalış
malarda bulunmak maksadile Türkiyede ikamet edecek ecnebi
lerle Hükumet, husus[ idare ve belediyeler tarafından;tetkikat ve 
vazife için celbedilen ecaebilere birinci madde mucibince verile
cek ikamet tezkerelerinden harç alınmaz. 

Mültecilere ve hususi surette ilmi tetkikler için Türkiyeye ge
len ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerinin tamamca veya 
kısmen harçtan istiınasına Hükumet salahiyetlidir. 

Madde 3 - Bu kanunun meriyeti tarihinde Türkiyede ikamet 
müddetleri beş seneyi geçmi' olup senelik kazançları 2~0 liradan 
az bulunan ecaebilere verilecek ikamet tezkerelerinden, müteka
biliyet şartile, dörtte bir nisbetinde harç alınır . 

Madde 4- Mü,terek puaportla rrup haliade ve seyahat mak
sadile Türkiyeye gelen ecnebiler iki ay müddetle ikamet tezke
resi almakla mükellef değildirler. 

Bu sribi ecnebiler Türkiyede ilk sreceyi geçiKdikleri ban, otel, 
misafirhane, pıanıiyon ve hususi evlerde en yakın polis karakol· 
larmdan tedarik edecekleri beheri beş kuruş kıymetli beyanname
lerden üç nüshayı doldurarak ıki vesika fotoğrafı ile birlikte 24 
saat zarfında bu karakollara tevdi etmeğ'e mecburdurlar. Bu be· 
yannamelerden bir nüshası fotoğraflı olarak polisçe vize edıldik
ten ıoara sahiblerine iade edilir ve Türkiye clahilinde iki ay müd
detle muteber hüviyet vesikası olarak kullamhr. Beyannameler 
pula tabi değildir . 

Grup halinde gelen ecnebilerden grup gittikten sonra ayrıla
rak Türkiyede kalacak olanlar hakkında bu kanunun ve pasaport 
kanunun diğer hükümleri daireıinde muamele yapılır. 

Madde 5 Konferanslara, beynelmilel sergilere ve li:ongrelere 
milli bayram ve spor şenliklerine ittirak makaadile Türkiyeye 
gelecek ecnebiler iki ay müddet için ikamet tezkeresi l\lmaktan 
muaftırlar . Bunlardan müşterek pasaportla gelenler dördüncü 
madde hükümlerine tabidirler. 

Lüzum halinde Hükumet bu müddeti altı aya kadar temdid 
edebilir. 

Madde 6 - Triptik veıikalarile ecnebi seyahatlar iki ay müd
detle ikamet tezkeresi almaksızın Türkiyede k•labilirler. Bunlar
dan iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar birinci maddede ya
zılı harçların yarısını ödiyerek ikamet tukereıi almağa mecbur-
durlar. -

Madde 7 - Türkiyede ecnebi sefaret ve konsoloslukları resmi 
memurları ve aileleri, mütekabil muamele tartile, birinci madde 
hükmünden mültesnadır . 

Madde 8-Harcı verılmiş ikamet tezkerelerini kaybettikleri 
tahakkuk eden ecnebilere asıl tezkerelerinin muteber olduQ'u 
müddete münhasır kalmak kaydile yenı'1en verilecek ikamet tez
kerelerinden birinci maddede yazılı harçların yarıaa alınır. 

Madde 9-İkamet tezkerelerin.in bunlarda yazılı milddetin hi
tamından itibaren on beş gün içinde yenileri ile tebdil edilmeleri 
mecburidir. 

Müddeti biten ikamet tezkerelerini meşru bir mezeret olmak
sızın vaktinde harcını vererek yenilemiyen ecaebiler hakkında, 
hususi kanunlardaki cezai hükümlerin tatbikı salahiyeti mahfuz 
kalmakla beraber bunlara yeniden ikamet teıkareıi verildi~i tak
dirde iki kat harç ahaır. 

Madde 10- Elleriadeki ikamet tezkerelerinin müddeti dolma· 
dan tekrar avdet etmek üzere memleket haricine ridecek ecaebi
lerden ikamet tukerelerini mahalli emniyet müdürlü\cleriae bı
rakarak üç ay içinde dönmüş olanlara ikamet tezkereleri sreri ve· 
rilir. 

Madde 11 - Bu kıınunun muhtelif maddelerindeki iltiınai hü
kümler haı iç olmak üze .. e Türkiyeye vurudları ta ihindC'n \tibaren 
on alh gün zarfında ikamet tezkeresi almağa mecbur bulunan 
ecnebiler muayyen olaa bu müddeti iki aya kadar tec'lVÜZ ettir· 
dikleri takdirde kendilerinden iki aylık ikamet tezkeresi harcı 
esas tutularak üç misli harç alınır. Eğer bu mGddet iki ayı da 
tecavüz ederse kendilerinde:ı bir ıenelik ikamet tezkereli harcı 
dört misli olarak alınır. Bu gibi yabancılar hakkında hususi ka· 
nunlardaki cezai hükümlerin tatbikı ulihiyeti mthfu:ıdur. 



11 Haziran 

Madde 12 ?:! teşrinisani 1926 tarih ve 935 numaralı kanun 
mülgadır . 

Muvakkat madde-Bu kanunun mer'iyetinden evvel ikamet 
k . b"l l k •·yeti tarihinden itibaren tez ereaı almış olan ecne ı e anun mer ı . 

bir ay içinde müracaatla yeniden ikamet tezkere~• almağa mec· 
burdurlar. 

Bu suretle tezkere almıyanlar hakkında ecnebilerin seyahat 
ve ikametleri hakkındaki 2 Mart 1331 •tarihli muvakkat kanunun 
938 sayılı kanuni• tadil edilen 4üncü pıaüdesi hükmü tatbik olu
nur. 

Madde 13- Bu kanun 1 eylul 1937 tarihinden muteberdir. . 
Madde 14- Bu kanunun hültümlerlni icraya Adliye ve Malı

ye Vekilleri memurdur: 

Maliye Vekaletinden: 

No: 23221 12-26208 

26 5/~937 

Üzü: Vergilerin tahakkuk 
muamelelerinde vu
kua getirilen hata 
Ye yanlı4lıkların :na
•ıl düzeltileceti hak
kında. 

Muhtalif vergilerin tahakkuk muamelelerinin ikm•linden ~on
ra gerek mükelleflerin müracaa~ı ırerek idareten yapılan tetkıkat 
ve teftitat neticesinde kanunlarda yazılı hükümlere muhalif o
larak tahakkuk ettirildiği anlatılan Yergilerin ne suretle ıslah 
ve tubih olunacağı mülhakattan sorulmaktadır. 

Vergi tarhı idari bir muameledir. Ancak bazı vergi kanun
larında tarhiyat muamelelerine kar41 mükelleflere ve malme
murlarına muayyen mercilerde, ittihaz hakkı verilmit ve tarhi
yatta vukua getirileu hate ve yan Jı4lıklar için tashih 4ekli gaı
terilmit olması dolayısile tarholunan vergilerin tahakkukundan 
veya katiyet iktisab etmesinden sonra idarece alelitlak terkin 
veya tadili cihetine gidilemez. Bazı verıi ~anunlarında, tarhiyat 
muamelelerine kartı itiraz olunabileceğine dair hüküm bulunma· 
maaı da idareten ta•hih yolunun açık bırakıldığına değil, belki 
ta•hih için idareye hiç salahiyet tanınmamıf olduğuna delalet 
eder. 

Bununla beraber verri kanunla te•is olunan bir mükellefiyet 
olmasına ve Tetkilitı Esasiye kanununun 85 inci maddesi muci
bince vergiler ancak bir kanunla tarh ve cibayet olunabilecej'ine 
göre, kanunun mükellef tutmadığı bir vatanda9a verri tarhetmek 
veya kanunun teklif ettitinden fazla tarbeylemek neticesini husule 
ıetirenyanlışlıkların idareten düzeltilme.ide zaruridir. Şu kadar ki 
tarh ve tebliğ olunan vergiye, itiraz olunarak, müracaat, •elibi
yeti kaza mercilerinin (itiraz ve temyiz komisyonları, Devlet 
Şurası.8ibi) kararına iktiran etmiş ise artık idarenin bu kabil ta
hakkukatı değiştirmek için yeni bir takdir hakkı mevzuubahi• 
olrnıyacağından ve böyle bir tabiyatta kanunsuz vergi •lınmış 
olduğu da iddia edilemiyeceğinden idari kaza mercilerinin kara
rınaiktiran etmek suretile kat'iyet iktıaab etmi4 olan tarhiyatta 

hiç bir suretle tadilat yapılamaz. 
Bu esaslar daire2inde idarenin yapılması lizım ırelea ıslah ve 

tashih muamelelerinin muhtelif vergi ksnunlarında yazılı hüküm
lere gıre ne tekilde icra olunacağı ve · baasri neyi yaalııhklarına 
idareten d6zeltilebileceki afağıda sırasile wrsterilmitlir: 

l - ister mükellefiyetin esasına, isterse tatbik olunan vergi 
niabetlerine taalluk etmiş olsun, kanunlarında yazılı idari kaza 
ınerçilerinin itiraz ve temyiz komisyonları) veya r.evlet Şurası
nın kararına iktiran etmek sureıile katiyet kubeden vergiler ida· 
reten hiç bir suretle tashih ve tadil olunamaz. 

2 - Tahakkuk eden veya katiyet iktiaab eyliyen verıiler, ida
ri kaza mercilerinin tetkikCnden geçmemit olduğu taktirde, bun
ların tarhiyatında vukua geldiği bilahara anlaıılaçak ol•n hata· 
lar fU •uretle tashih olunacaktır: 

A) Kazanç Verııisi Kanununun 62 nci maddesinde itirazı mu· 
çip hadi•e maddi hata veya yanlıt nisbet tatbikı gibi açık bir 
kanuusuzluk teklinde görülürse vilayetlerde varidat müdürünün 
ve kazalarda en büyiik malmemurunun taavibile hatanın düzel
tilebileceği röüterilmittir. 

Kan~n h.ükmü, ~ashih Hlihiyetini maddi hata ve yanlıt niı· 
bet tatbıkı ıle takyıd etmeyip bunlar gibi açık bir kanunsuzluk 
şeklinde görülen hatalarında düzeltilmesine ulihiyet nrmittir. 

Tatbikatta içtihadlara yer bırakmamak ve yekneaaklıtı temin 
etmek maksadile bu aalahiyyt afaj'ıda rösterilen hallerde kul
lanılacaktır. 

1 Kazanç ver .tisi ne tabi bir iş ve tefebbüsle iştigali olmayan 
bir kimseye vergi tarhı veya vergiye tibi bir şahsa mükerrer 
vera-i tarhedilmemi; 

11- Vergi tarhiyatında hesap hatası yapımaaı; 
111- Vergi nisbetlerinin tatbikında y1nlışhk yapılması; 
iV- Gayri aafi irad üzerinden vergiye tabi mükelleflerde, 

~ükellefin icrayı ticaret ve aanat eylediti mahallin fayri ıafi 
ıradının vergiye matrah ittihazında yanlışlık yapılmaaı, veya emlak 

hVera-isi cari olan mahallerde kıymetten irada intikal esnasında e . 
•ap veya nisbe't yanlıtlıtı yapılması; 

h V - Bir mahallin bir kısmında ticaret veya sanat icra edildiği 
•ide tamamının gayri safi iradı üzerinden, veya tamamında ic

~aya ticaret veya sanat olunduğu halde bir kısmının gayri aafi 
ıradı Qı.erindeıı vergi tarholun:na11; 

Ilı ~I -. Serbest ~eslek erbabının tayin olunan sınıflarına ıöre 
0 .. tu vergilerinin yanlış hesap edilmesi ve bir yazıhanede şerik 
ıe;;•k çalışanların gayri aafi irad üzerinden ödeyecekleri v~rgi· 
icr •n tenzilat yapılmarıııt veya şerik olmıyanlar hakkında tenzilat 

a etliınit olması· 
' ,. .... (Devamı var) 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
...... 

Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

~ -==--== MUHTİRA = 
--

Cumartesi 12-6-1937 

Tavuk : 10000 kilo (Ankara Levazımı) .:\ ! 366 

Pazartesi 14-6-937 

Sarıkaya tuzlası havuz ve a-öl tamiri (Ankara İnhisarlar Mü-
dürlüj'ü) .:\! ,369 

Yer ürünün cetveli bastırılması (T.H.KJ .Y! 368 
Kuru fasulye 300,000 k. (Ankara Levazımı) .\! 368 
Su aayıcısı 9 adet (İnhisarlar Um. Müd.) .. \~ 332 
Süt, yoj'urt, ekmek (İst. Vakıflar Direk.) .\; 356 
Halkevi ve idare hususiye binaları inşaatı) (Muğla Vilayeti) .\~ 356 
Sığır eti 193 ton (Lüleburgaz Tümeni) .\! 356 
* Günde 500-1500 k. talaş (Askeri Fabrikalar) ,\; 358 
Kıl çanta11 350 adet (Tophane Levazımı) .:\~ 358 
Hastaneler için ekmek 446320 k. (İst. Belediyesi) .\; 358 
Yün fanila 709 adet (Tophane Levazım .\ ! 350 
Kısa çorap 2000 adet (Tophane Levazım) .\-; 358 
Kendir ipi 1350 k. no. 60 ve 500 k. no. 50 (MMV) .\ : 360 
• Çam odunu v.s. (Ankara Orman Dir.) .\! 360 
Siyah sitil ipi 10000 mdre (MMV) .\ ! 360 
Erzak 25 kalem (Ankara Hukuk Fakültesi) .\! 361 
Kok kömürü 90 t. odun 20 ton (Ankara Hukuk Fakültesi) .\ ; 361 
Yo~urt 30000 k. süt 35000 k. (Kırklareli Tümeni) No. 361 
Et nakliye için kamyon 10 ad. çöp nakli için kamyon l adet ölü 

taşımak için otomobil l ad . (Zonguldak Belediyesi) No. 360 
Leyli talebelerin çamaşırların yıkanmaaı (Ankara Hukuk Fakül· 

tesi) No. 360 
Maden kömürü tahmil ve tahliye işi 20000 ton (Kayseri Devlet 

Demiryolları ) No. 362 

Sayfa :1 

Ticaret ve Zahire Borsası 
10 - 6 - 1937 

MADDE ithalat ihracat 

Afyon 
,, 

Araşit 

Arpa 

" Badem 

" Buğday 

,, 

" ,, 
,, 
" ,, 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 

yağı 

İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 
: Eks. yumutak 
: yumuşak 
: eks. •ert 
: aert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlUt 

iç 

beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yatı 

Ton • Ton 
1 

30 

840 

75 

SATIŞLAH 
Aıgari Azamt 

Kilosu Kilosu 
Kr· Pa. Kr. Pa._ 

4 15 

6 5 7 

5 37 6 2 

4 16 4 19 

10 30 

Çavdar sapı 400 ton (Şişe ve Cam TAŞ) No. 362 
Orta okulu inşaatı (lci kısım) (Tire Orta Okulu Direk.) No. 362 
Göz taşı 6000 k. (İnhisarlar Umum Müd.) No. 365 
Ekmek 65 ton, francola 5 ton koyun 38 ton kuzu 2 ton süt 44 t. 

(Ankara Nümune Hastanesi için) No. 367 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

: yeni mahsul 

Ankara Ticaret ve Sanayi oda•ı binası inşaatı (Ankara Sanayi 
ve Ticar~t Odau) No. 369 

Gayrı mumul kerede 6110 m3 (fçel İlbaylığı) No. 360 

Salı 15-6-1937 

Kütabyada yol inşaatı (Eskişehir Ask Sa. Al. Kom.) No. 369 
Buhar uyıc111 10 adet (inhis. U. Müd.) 
Elektrik motörü için maıut ve yat ihtiyacı (Bayındır Beled.) .Y351 
Yulaf 444 ton Ye 320,472 ton, un 132 ton (Gaziantep Ask. Sa. 

Al. Kom.) No. 355 
Sığır eti 27,27 ve 40 ton (Lülebura-az Tümeni) No. 355 
Telsiz malzemesi 106 kalem (MMV) No. 360 
Kaputluk kuma4 150000 metre (MMV) No. 360 
Cezaevi için ekmek (1 ıene) (Afyon C. Müddeiu~.) No. 357 
Samanlı ırmatı tathir işi (İst. De~iz Tic. Müd.) No. 361 
Otobüsler için bilet 28800 karne (lst: Beled ) No. 362 
Şükrü Kaya bulvarında yol in4aatı (l~mir Beled.) No. 363 
Basmahane istasyonunda yol intaatı (Izmir Beled.) No. 363 
Çamaltı tuzlası için külçe kur4un 15000 k. (lnhis. U. Müd.) .:\~ 365 
Cezaevi için ekmek (1 sene) (Ke4an C. Müddeium.) No. 366 
Gazyağı (1 sene için) (Ke4an C. Müddeium.) No. 366 
• Sinema iletleri y. s. (lzmir Defterdarlığı) No. 367 

• Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamit : "No.,, itareti ilinı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarlarm elinde dir. Orada çıkan 

bir münakaıa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti

sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Limited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

: beyaz 
,, : ıarı 

Nohut : i•p. tohumu 
Pamuk 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağıız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" : ana mal 

" : deri 
,, : kaba 

Un : ekstra ekstra 
,, ek•tra 
,, 1 inci yumuıak 
,, ,, sert 

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

" ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yaj'ı : ekstra 

" ,, : yemeklik 

" 
,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikaııo 

,, Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Haınburg ,, 

" K " 

15 
4 27 

16 

17 -~ 

6 42 

15 20 

112 

74 

15 

4 30 

50 

120 

K.S. 

5 98 
5 il 

4 91 
3 75 
8 07 

94 35 
9-l 35 

++++6466~6~~66~666666•~~~6 .. . ... . . . . . ... ~ ~ .... . ~ . . . . .... . . . . 
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; "DEVRİM" : v 6 

: Tercüme Bürosu i 
~ . 
~ 6 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. ~. 
·~· hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- .. ~. 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. i 
+ • 
•:• Azami ihtimam ve sürat •:• 

•:• Fiyatlar gayet mütedildir • 
lllllUllHDlllll•uııunnnnımwıulllllmınmuıwwwıuııunmmonn1111ııııııııııııııııııııııııııuuııu ::: " MÜNAKASA GAZETEsi,, Abonelerine : 

il ı •!• Hususi tenzilat yapılır • YORGİ D.ROSOPULO + • 
...... Adres : Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 • 
O Telefon : 49442 + Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

• ..~~~~.~-~·····~~~~~! 

P.1n111~rkiye Cümburiyeti bududları dahilinde bütün 
lu a asa ve Müzayede ilanlarım, günü gününe, topc;iE tasnif edilmiş surette ancak "MlJNAKASA 

~~bb ~~Si,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 

d~dili:~llllz dir. Menfaabmı icıtbı hemen abone kay· UUH Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
ız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 lftW 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 0~000 ~9•9 ~YVYY~9Y~YYYY• 

77 • 

--..ıııııııııı....._ __________ ,1 ilmwuıwuwwmmuıwnıınııııawwıııınam111111111nııunım•ıumw11ıumuııııuıwııııı~ imtiyaz aahibi ve yazı i.a-; 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer : A ~,.. '-1 N Baırmevi 
Galata Billur~~ ı>. 10 
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Le No. Ptra. 5 
Pour la Publicite •'adreHer 

a l' Admiaiatration 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudicatien Mode Prix Cautiea. Lieu d'afliudication et du 

---------------------------------------_,,,;·d~·~·d~j~u:d:ic:a:t·--~e:•:ü:•:•:f:ıf __ __;P~r~ovi_•_oi_r_e __ ----~~~~.;;.;..~~.?~a;,;;~------~J-o_u_r_• __________ 1 a ier u a:gea _ 

A) Adjudications au Rabais 

Electricite-Gaz-Ch11uff are Central 
(lnıtallatien et Materiel) 

Moteur Diesel : (6 CV.) et alternateur (55Kw A,3 
phaaea, 50 per. 220 380 V) (•i ). 

Habillemeat- Cbauuures-· Tiuuı- Cuin. 

Gre a rre 7000 - Municipalite Lulebourıru 17-6-37 

Coton d'Europe purufie (cah. eh. P. 275) (aj.). Pli cach. 55000 - 4000 - Com. Aeb. Dir. Gen. Fab. Militairea 2-8-37 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

Enveloppeı jaunes et blanches No 5 et 7 : 800000 Gre a rre Co•. Acb. Econom. Monop. K.tacbe 25·6-37 

et 200000 pieces- Ficelle : 5000 pelotes- Pa· 
niera pour dossierı : 100 pieces- Paniera pour 
papier : 200 pieces- Regles en boiı : 4500 pie-
ceı- Brosıea pour eolle : 3500 pieces - Colle : 
6000- Bouteillea ete . 

Petites plumea : 2000 boitea plumea : 1500 pie· Grc a rre Co•. Aca. f.eo.o•. MoHp. K.taeae 28·6-37 

ces - Crayona de eouleur : 6000 pieces -
Huile pour machine a eerire : 500 boitea - Broa· 
seı pour machines a cerire : 700 piecea - Ru· 
bans pour machine a ccrire de 13 Dl 2 : 6000 
pieces - Epinrles : 6000 boite• - T ampons: 1000 
pieees ete. 

Carnets petit• : 6500 pieces - Id. grands : 3000 Grc a rre Com. Acb. Econom. Meaopolet K.tacbe 29-6-37 

pieces - ld. avec eouvercle en earton : 2500 
pieees-Cahiers pour seehaie de airnature : 900 
pieces- Claaseurs : 4000 pieees- Enere : 2000 
boutei lles - Encre roure : 1200 bouteilleı- "ld. 
en poudre: 1500 paquets- ld. noire en poudre: 
1500 paquets - - Gommes pour enere : 5000 pie· 
piecea- ld. pour crayon : 15000 boitea ete. 

• {paz). 
Papiers buvardı : 45000 rames-Papiers oarboneı: Grc a l're Com. Aeh. Econom. Monop. K.taebe 30-6-37 

4000 boite1 - ld. rrands: 2000 boitea- Papier• 
fins pour machine : 8000 pieees- Id. rroc 
pour machine: • 6000 pieeea Attachea: 3000 
boites- ld. petitea: 4000 boitea ete. 

ProYİIİonı 

Trcfleı : 540008 kiloa . Pli cach. 6075 - 455 63 Ce•. A~ht la ... d .. oe Ankara 24-6-37 

Trefles : 40000-50000 kilos. Pıablique 1375 - 103 15 Direction Laboratoire• V eterinairea 24-6-37 

a Etlik 

Beurre frais: 37470 kiloa. Pli cacb. 33723 2529 - CommiHioa Aehata Place Forte 30437 
T cbanakkale. 

Boeuf : 8 tonnea- Mouton : 0,2 tonne (ai.). Gre a. g~e Commiuion Aehats Plaee Forte 15-6-37 
Hadimkeuy. 

Diven 
Lunettea pour neire : 50000 piCces (•i·) (cab. cb. Gre a rre P.90lap. 3375 - c ... ,._., Jllill. D,1. Net. Aakara 28-6-37 

P. 225). 

B) Adjıicatioıs a la sureacbire 
Moteur pour barque (avec aes aeeHıoireı). Publique PeeheYr llias, Sutludjc 15-6-37 

De toute natura En toutes lana:ues 
Adressez-vouı ıanı hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM .. " 
Traduction Juridique, Techaique, Financi~re, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahien deı charıes 

Execution rapide et soirnee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes dı • • MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de Traduction •• DE\ıRIM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Y •ıhourtchou Han, No 3-.t Tı616P.~•De ; 48442 
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15 -
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14 -
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15 
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ADMINISTRA 1101'4 

Y orhourtchou Han 
ler Et•ı•, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephoae: 49442 

Botte Poatale N. 1261 

Adreue T'1epaP.bique: 
ı.tanblll - llONAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivanb) 

Samedi 12 Mai 1937 

PoulH : 1000 kiloı (lnteadance A.akara) .\! 366 

Lundi 14 Mai 1937 

Provision•: 25 lots (Faculte Droit Ankara) .,! 361 
Coke: .90 tonnu- Bois: 20 tonnes (Facwte Droit Aakara) .\! '61 
Yo~hourt: 30000 kiloı- Lait: 35000 kiloa (Diviaioa Kirldare1') 

·'= 361 
Caaion pour tranıport viande- ld. orclure- Autl.l-corbillard (Mu-

aioipalitc Zonrouldak) ~: 360 
Luaive du linres deı elevea intcrnea de la faculte cle .droit (Fa· 

culte de Droit Ankara) .,! 360 
Cbarreıneat et decharrcment de 20000 toDDeS de charbon (Cbe

mina de Fer Etat Kaiıeri) .Y! 362 
Tire• de _seigle: 400 tonne• (S. A. T. Fabriquea de Verrc) .,! 362 
CoDatruetıon ccole ıecondaire (lere parti•) (Ecolea Secoadaires de 

Tire) .,! 362 
Sulfate de cuivre: 6000 kiloı (Dir. Monopoles) No 365 
Pain: 65 tonne•- Franreole: 5 tonu - Moutoa: 38 tonnea

Arneau: 2 tonaea - Lait: 44 tonnH (Oir. Hôpital Modele An
kara) J\! '367 

Reparation baHin aux salinea Sarikaya (Monopoles Ankara).\! 369 
lmpre11ion de buUetiH : 100000 piecea (Lil"Je Aeroaautique) .,! 368 
Haricota ıeca : 30000 kilo• (lntcndance Ankara) .:'! 368 
Compteuu d'eau : 9 pieces (Direction Monopolea) .,! 332 
Lait, yorbourt, pain (Dircction V akoufa lstanbul) .\! 356 
Viantle de boeuf : 193 toancs (Diviaioa Lulebourıaz) ~'! 356 
Conatruction maiaon du peuple et immcublc Auiniltratioa Privee 

(Vilayet Mourhla) .\! 356 
• Scaure ele boia : S00-1500 k.ilos par joaar (f abriquea Militaires) 

,.,; 359 
Granda sacı iı fourrare : 300 pieeeı (lateadancc Tophane} -'! 358 
Pain pour les hôpitaux: 446320 kiloa (Muaicipalite lıtanbul) 

_,; 358 
F•aaelles en laiae : 709 piecH (lntendance T opbaae) .,! 358 
ClYu11ettes: 2000 piecu (lntcodaace Tophane) .,; 358 
Fil de lin : 1350 kilo No. 60 et 500 No. 50 (Miai•tere Defen .. 

NatioD&le) ~'; 360 
• Boia ele pin et autre (Dir. Foretı ~akara) ~! 360 
Fil noir "sitil,, : 10000 metres (Miniatere DefeHe Nationale Anker•) 

No 360 
Conatructiea du bitiment de la Claa•bre de Coamtrce a Aakara 

(Presideat Claambre de Commerce Aakara) .:'! 359 
Bois de cbarpentc nea ouvre : 6 10 a3 (Oirectioa S.ait•lrt Mer· 

ıiae) .. ~ 369 

Mardi 15 Mai 1937 

Conatructioa ro11tea a Kutahia : 2649 metrea (Co•. Aca. Militair• 
Eı~icbebir) .,; 369 

Compteura de vapeur: 10 pieces (Dir. Monopolea). 
Beaoia• eD maıı:out et buile pour .. caİH clu aoteW' clec:triqıı• 

(Municipalite Bayindir) .,! 351 
Orre: 444 toan•• et 320,472 tonne1- Farine po11r paia: 132 

tonaeı (Com. Acb. Militaire Guiuatep) .-.,; 352 
Vian~ ele ltoeuf : 27,27 et 40 toaıaea (Divilioa Lulebevı••) .,! 3SS 
Arfü:IH de T. S. F. : 106 lots (Mi~tere Deten" Nationale) .:\! ~ 
Drap pour e,poute : lSOOOO metres (Miaiıtira Deftnse Natiouıe> 

_,; 360 

P.ein pour la prisoa (pendant 1 u) {Procureur Goa. Afio•) .:'! 3S1 
Travauıı: de draıruare de la riviere Sa1Unli (pru de Yalova) (Oi' 

rection Coamerc• M_.-&time lat.-bul) lt! 361 
Billet' pour autobua : 28800 caracta (Muaicipelite lltaabul) Jt: '62 
r.oae ele pavea et de ~rr~ de taille ıur le boulevard Cluıknka)'" 

la place de Montreux et la rue men .. t au bolllevard Gaai (r.tır 
nk:i~lite bair) ~ 363 

Pavaıe de le place du 9 S.ptembrt et cl'ue route pr .. de la ıU' 
tion ~aaalwae (Mu•ici~lite ~ir) -'~ 363 

LlDt"ota de p,loab ~ur .. line T clıa .. lti : 1500() kilos (Directio' 
Geaerale Monopole•) ~! 365 

Paia poaar le peniteaeier de Kechan (1 an) (Procureaar G'aeral "İ' 
chu} No 366 

Petrole (pour 1 ••) (Procureur Gen. Kecban) No 366 -~ 
• Articlea ciaeaatopaphiquu (Dir. Bi .. ı Naaioaaux lx•ir) N." 

• Lea Hteriaqueı indiquent uae veate par woie de ••reaeher-• 
N. B.- LH Noı indiqueı ea rerard d .. articles aoat ceu• I 

journal elana lequel l'aviı a paru. 


