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BU GCINKC 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

lar satın alma komisyonunda saat 14 de açık 
konacaktır. Şartnamesi hergün komisyonda 
Muvakkat teminatı 120 liradır. 

eksiltmeye 
görülebilir. 

3 
LiSTESi --

a) Münakasalar 

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

Niğde Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden: 

1 - Niğde cezaevinin 1.6.37 den 30. 11.37 tarihine ka· 
dar 6 aylık ekmek ihtiyacı 10.5.37 den itibaren 20 gün 
müddetle eksiltmeye konulmuştur. 

Sürülen pey haddi layık görüldiiğü takdirde o gün i-· 
halesi icra edilecektir. 

llaçlar, Klinik ve İspençiyari afftt: 

• • • 
Haseki hastanesi için 59 knlem ecza alınacaktır. Bak: 

lstanbul Belediyesi ilanlarına. 

Sebze: 11 kalem- sı~ır eti: 40 O k.· ekmek: 
16000 k. (Askeri Fabrikalar) 26-5-37 14-16 

2 İhale 31.5.37 tarihine rastlıyan pazartesi günü sa-
at 15 de Niğde C. M. U. liği dairesinde mütcşekkıl ko
misyond;ı yupılacaktır. 

4 
Elekt~, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem e k (K-ı 1 Cuın C · · · ltı aylık ekme · u a ıya · e.zacvı ıçın a 

Mücl. Uır..) 

Aynı şey. (Niğ-de Cum. M. Um ) M 
k k 'ht' (Tokat Cum. · Bir senelik e me ı ıyacı 

21-5-37 
31 5-37 15 

U.) 25 5 .. 37 14 

T . t Nafia işleri, Malzeme, Harita 2- İnşaat, amıra • __ ---------

V ). . 'ınş .. atı (temdid) (Sivas Vilayeti) ıı ıevı .. · l"t 
Sivas Hamidiye yolunda yeni şose ve ıma a ı 

25-5-37 l I 

sınaiye inşnatı (temdıd) (Eskişehir Nafıa. M.? 
A k .. . t dıvar inşaatı. (fst. Beledıyesı) zap ııp• çop ıs · 12-5-37 14 

3 İstekliler eksiltmeye iştirak için ihale günü be
deli muhammen olan 2500 liranın yüzde 7,5 u nisbetinde 
187 lira 50 kuruşluk teminatı muvakkate makbuzunu ko
misyona getirilecektir. 

4- İsteklilerin ihaleye iştirak için C. M. U. liği dai· 
resine ve şartnameyi görmek için de cezaevi müdtirfü· 
ğüne müracaatleri. 

--
Tokat Cum. Miiddeiumumiliğinden: 

Zonguldak Belediyesinden: 

50 milimetreden 1374, 25 milimetreden 223, 16 mili
rnetrelikten 143 kilo elektrolit bakır telle 12 numara si -
emens izolatörden 100 A.E.G. marka asma armatörden 
16 adet satan alınmak üzere açık eksiltmiye çıkarıltmışhr. 

İhale 20.5.93i saat 15 te belediye encümen tarafından 
yapılacaktır. 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al at, Hastane levazım 
Tokat merkez cezaevinin 1.6.937 senesi ibtidasmdan 

31.5.938 gayesine kadar bir senelik ihtiyacı azami 12000 
kilo ekmek temini için dairemizde mahfuz şartname mu· 
cibince alım salım kanununa tevfikan kapalı zarf !lsulile 
ihalesi 25.5.937 salı günü saat 14 de icra kılınaçağuıdan 
taliplerin teminatı muvakkatesi olan 585 lirayı havi ka· 
nun ve şartnamenin kabul ettiği şeki.de makbuzlarile 
yevmi mezkurda lesbit edilen saat 14 de Tokat Cumhu
riyet müddeiumumiliğinde teşekkül eden komisyona zarf
larının itaları ilan olunur. 

İhaleden itibaren 8 gün zarfında Zonguldakta tesl'm 
edilecektir. 

M~hammcn bedeli 2565,60 muvakkat teminat 193 li
radır. 

Eczıı: 59 kıılern {1.stanbul Belediyesi) 25.5.37 14 -

4 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi - ----- -~---

Elektrolit hakır tel (50.25 ve 16 mm): 1740 k. 
S . . .. 1 to"rt''ı (12 N )· 100 ad- asma arma· ımens ızo a · • 7 15 
tür (AEG): 16 ad. (Zonguldak Beled.) :l0-5·3 

S - Nakliyat- Boşaltma -_Yükletme v. s. ......... 

Kermerburgaz· Eyup posta nakliyatı (otomobille) 
TT Ş b) 24-5-:17 14 30 (Eyüpte P u · . . _ 

inhisarlar mamulatı nakliyatı (Ankara İnhıs. Baş.) 26-5-37 15 

~ - Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı v, s. 

Odun: 1400 ton (Devlet Demiryolları) 26-5-37 15.30 
Rekompoze maden k<imürü: 1POOton (fnhis U. M) 19·5-37 15 

:?__- Müteferrik 

Lamba rnakinası: 243 m. (Devlet Demiryolları} 27-5-37 10 
P · · · k' · 2 d (MMV) 25-6-37 15 -erçın çıvı ma ınesı: a • 

Tavocag-ı: 1 ad (MMV) 24-6-37 11 -
Üzüm küfesi: 3500 ad. (inhisarlar U M.) lg-5-37 15 -

1 - Müteferrik: 
b) Müzayedeler 

Benzin: 164 bidon (Hava Yolları şet. ar. t 1 ıd ) 15-"-37 14 30 

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 
zak, Zahire, Et ve Sebze: 

eri Fabrikalar U. Müdürıüğü Satınalma Komisyonundan: 

..., h • d'I b d ı· 501 lira o)an 11 kalem sebze ı a mın e ı en e e ı ~ 
937 b .. .. saat 16 de Sahpazarında Askerı . çarşam a gunu . d k 

rikalar yollama11ndaki satınalma komısyonu~ a ar 
iltrneye konacaktır. İsteklilerin muvakkat temınatı 0 akn 
1 1 "d" ı·· -üne yatırara İra 57,5 kuruşu Beyoğlu ma mu ur ug . 
kür gün ve saatte komisyonda bulunmaları 

• • • 
ahmin edilen bedeli 1400 lira olan 4000 kil;;ığıreti 

ri fabrikalar satınalma komisyonunca 26.5. . çar
ba günü saat 15 de açık eksiltme ile ihale edılecek· 
Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Muvak· 
teminatı 105 liradır. 

* • * 
ahmin edilen bedeli 1600 lira olan 16000 kilo ek-
26.5.37 çarşamba günü Salıpazarında aıkeri fabrika-

Kütahya Cumhuriyet Müdd ... ;umumiliğinden: 

Belediyece :kabul edilen 2 nci derece düz harmandan 
mamul ekmekten beheri 960 gram olmak ve yevmiye a· 
zami 350 asgari 100 adet olmak üzere 1.6.37 den ikinci 
teşrin nihayetine kadar Kütahya cezaevinin 6 aylık ek
meği J.5.37 den ?J.5.5.37 de ihalesi yapılması ıçın 2f 
gün müddetle aleni •nü~ayedeye konul~uştur. İstiy~nler 
teminat akçelerile yevmı muayyende munakasa komısyo· 
nu riyasetine ne şeraiti öğrenmek isti~~nler sair zaman
da cezaevi müdüriyetine müracaatları ılan olunur. 

2 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veı\talzernesi-llarita 

fstekJilerin ihale giinü muvakkat teminatla eksiltmede 
bulunmaları Han olunur 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara İnhısarlar BaşmudurJuğunden : 

Bala, Çubuk, Haymana, Beypazarı, Ayaş, Nallıhan, 
Keskin İnhisarlar idarelerine bir sene müddetle nakledi
lecek dolu mamul tütün ve içki sandıklarile ispirto bidon
larının nakliyat işi ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihalelerinin 26 mayıs 937 tarihinde 
çarşamba günü saat 15 te Başmüdürlüğümüzde müteşekkil 
komisyonda icra edileceğinden taJiplerin bedeli muham
meninin yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerile birlikte tayin 
edilen gün ve saatte komisyona müracaatları ve şartna
melerini okumak ve fazla malumat almak istiyenlerin her 
gün başmüdürlüğümüz satış ~ubesine ve mahalleri inhisar 
memurluklarına müracaatları ilan olunur. 

Eyup Posta Telgraf Şefliğinden: 

Sıvas İli Bayındırlık Direktörlüğünderı: 

25.5.37 cumartesi günü saat 12 de S~as. Vilayeti dai
mi encümeninde ihale edilmek üzer~ 22~ 16. hra 70 kuruş 
keşif bedeUi Sıvasta yapılacak Vah evı ı.nşaatı kapalı 
zarf usulile 24.4.37 den itibaren tekrar eksıltmeye konul· 
muştur. Eksiltme şartnamesi ve bu.na müteferri keşif, pro· 
je ve sair evrakı Vilayet encümenınde her zaman . goru
lebiJir. Muvakkat teminat 1857 lira 53 kuruştur. istekli
lerin müteahhitlik vesikası göstermeleri ve bir taahhüdde 
en az 15.oOo liralık bina ve buna benzer inşaatı iyi hır 
surette yapmış olduklarını isbat eylemeleri şarttır. İstek· 
liler teklif mektublarını 25.5.37 cumartesi günü saat 11 
e kadar Vilayet daimi encümenine vermeleri lazımdır. 

Kemerburgaz posta merkezile Eyüp merkezi arasında hergün 
1 müfekabilen bir aefer yapılmak tartil~ posta nakliyatı açık ek-

/ 

siltmeye konulmuştur. 

Nakliyat otomobil veya otobüsle yapılacakbr. Gidiş geliş olan 
her seferde ağırlık yekunu 100 kilodur. Muhammen bedel ayda 
8 liradır. Munkkat teminat 720 kuruştur. Eksiltme 24-5-937 tari-

Eskişehir Nafıa Müdürlüğiinden : 

İki defa kapalı zarf uıulile eksiltmeye vazedilip talip zuhur 
etmiyen Sivrihiaar·H•mdiye yolunun 12+500-34+000 ci kilomet
reler arasında 35665.34 lira keşif bedelli yeni şo .. ve imalatı ıı
naiye inşaatı 2490 numaralı kanunun 43 üncü rnacfdesine tevfıkan 
pazarlıta konulmuştur. 

Muvakkat teminat 2571.00 liradır. 
İntaata aid her evrak her zaman Nafıa Direktörlüğünde gö

rülebilir. Evvelce ilan edilen terait dahilinde vesaiki haiz olan 
istekliler hergün Vilayet Daimi Encümenine müracaat etmeleri. 

• •• 
Azapkapı çöp istasyonunda divar inşa edilecektir. 

Bak: İstanbul Beiediyesi ilinlarına. 

hine muı>adif pazartesi uat 14.30da yapılacaktır. Talip olanlar 
yevmi mezkurda muayyen olan saatte Eyüp Poıta Telgraf Tele-

1 
fon bioaıında müteşekkil Arttırma Eksiltme İhale Komisyonuna 
müracaat etmelidirler. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 
Muhammen bedeli 14000 lira olan 1400 ton odun 26-5-937 çar

şamba günü saat 15,30da kapalı zarf usulile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

B . . k . . I · l050 ı· alık muvakkat teminat ve , u ışe gırıne ıstıyen erıo ır . . . 
te ı erını aynı gun saa , 

1 
kl 'fl · · · - t 14 JOa kadar komısyon reıslığlne ver· 

rneleri lazımdır . . 
Şartnameler para11 z olarak Ank.a~ada malzeme daıresınden, 

I Haydarpaşnda tesellüm ve sevk şeflığınden dağıtılmaktaclır. 
• ... 

1000 ton rekompoze maden kömürü alınacaktır. Bak: 
f nhisarlar U. Müd. ilanlarına. 
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~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 1421,50 lira olan muhtelif şekil ve 
eb'atta 2430 adet lamba makinası 27.5.37 perşembe gü· 
nü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki ko
misyon tarafından açık eksiltme ile satınalmacaktır. 

Bu işe girmek isti yenlerin 105 lira 62 kuruşluk mu• 
vakka~ teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik· 
le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müra
caatleri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyonda pa
rasız olarak dağıtıl maktadır. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

1- 2 adet perçin çivi makinesi kapalı zarfla eksilt
meye konmuştur. 

2 Tahmin edilen bedeli 9000 lira olup ilk teminat 
parası 675 liradır . 

3 - İhalesi 25 haziran ·937 cuma günü saat 15 dedir. 

• • * 
1- 1 adet tav ocağı açık eksiltmeye konmuştur. 
2- Tahmin edilen bedeli 4000 lira olnp ilk teminat 

parası 300 liradır. 
3 - İhalesi 24 haziran 937 perşembe günü saat 11 

dedir. 
• • • 

3500 adet üzüm küfesi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilanlarına. 

• 

b) rrJJ Ü Z A Y E D LEA 
' 

1 

Müteferrik 

Hava Yolları Devlet İşletn.e İdaresinden: 

Y cşilköy tayyare meydanında bulunan ve idareye aid 
olan t 64 adet benzin bidonu pazarlıkla satılacağından 
isteklilerin 19 liralık banka muvakkat teminat mektabla
rile t 5.5,37 cumartesi günü saat l 4,30 da Y eşilköy Tay
yare İstasyon Müdürlüğüne müracaatleri. 

j~hisarlar U. Müdürlüğünde~I 
4000 metre yeşil yağlı kaneviçe 
6000 ,, beyaz ,, ,. 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 12-V-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gü.n sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. (2.139) 331 4-4 

• • • 
1- İdaremi~in lstanbul tütün fabri1<ası için yapılmak-

ta olan (300) adet harman arabasına lüzumü olan ve şart· 
namesine ekli kataloğun (T. K. 180) tipine uygun beheri 
(5) lira muhammen bedelli (600) adet ve aynı kataloğun 
D 11-152 tipine uygun beheri (6.30) lira muhammen be
delli 600 adet bilyeli lastikli tekerlek pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- Paıarlık 31-5-1937 tarihine rastlıyan pazartesi 
gün!ı saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat (508.50) liradır. 
4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden. alınabilir. 
5- isteklilerin eksiltme gününden en az bir az bir 

hafta evvel fiatsız teklif ve kataloklarmı İnhisarlar Tütün 
Fabrikalar şubesi MüdürlüğUııe vermeleri ve tekliflerinin 
kabulünü mutaıammın vesika almaları lazımdır. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte pazarlık için tayin edilen gün ve saatle 
yukarıda aaı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan 
olunur. (2453) 358 2-4 

* • • 
1-Üst 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
Şubesin· 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle bir.ikte adı geçen 
Komisyo una gelmeleri ilan olunur. "265ı,, 394 

• 
• • 

saat· 
Alım 

1 3 

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

2- Pazarlık, 19-V-9l7 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- İsteklilerın pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2653) 395 1 -4 

!"-----~----------------------------------------------L lstanbul Gümriigü Başmüdiirlügiinden: ( ------
Galatada Koca Mustafa caddesindeki S sayılı satış ambarında bu· 

lun:ın ipekli, pamuklu mensucat, manifatura. cam eşya, hırdavat. at
tariye, demir eşya, makinalar. tuhafiye, kokular, kantariye, cezayı tıb

biye ve emsali eşya 12-4-937 gününden itibart"n her gün saat 13 den 
18 e kadar pazarlık ve arttırma suretlcrile ve peşin p:ıra ile satılacak
tır. isteklilerin bu elverişli satışlardan istifade etmek üzere muayyen 
gün ve saatte an bardaki satış komisyonuna gelmeleri ve isteyenlerin 
aatılııcak eşyayı her gün görebilecekleri ve evvelce ilanı yapılıpda 

Reşadiye caddesindeki satış salonunda salonunda satılacağı bildirilen 
eşyanın aynı anbarda kurulacak komisyonca satılacağı alakadarlara 
ilan olunur. (2531) 371 1 2 

Keşif bed~li 1209 lira 90 kuruş olan Azapkapı çöp 
istasyonuna yaptırılacak divar pazarlığa konulmuştur. Ke
şif evrakı ve şartnamesi levazım Miidürlüğünde görüle
bilir. İstekliler 2490 N.Iı kanunda yazılı vesikadan başka 
Belediye Fen işleri müdürlüğünden alacakları fen ehliyet 
vesikasile 90 lira 75 kuruşluk ilk teminat: makbuz veya 
mektubile beraber 12.5.937 çarşamba günü saat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. (H) 2633 396 

• • • 
Haseki hastanesine lüzumu olan 59 kalem ecza açık 

eksiltmeye konulmuştur. Bu eczaların hepsine 804 lira 10 
kuruş frıt tahmin olunmuştur. Eczaların listesile şartna· 
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N.lu kanunda yazılı vesika ve 60 lira 31 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 25-5-937 salı gü· 
nü saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) (2658) 397 

l(anuniar. Kararnameler, Ticaret nıuhadeltri 

Gümrük tarifesi hakkındaki 1449 sayılı kanuna ek kanun 

Kanun N. 3152 Kal:ul tarihi: 9-4-937 
Madde J -1499 sayılı Gümrük Tarifesi Katıununun 5 inci 

14 üncü fıkrasına ııöre memlekete resimsiz gırecek r.akliye va
sıtaları araımda kara seyyahlarına \'e yolcularına aid olanlardan 
nakid ve scned teminatı yerine Uluslar Arası Turizm ve Otomo· 
bil Birliğine mensub Türkiye Türing ve Otomobil Kulübünün ve
ya bu kulübün kefalet etliği ecnebi kulüplerinin vereceklerr trip· 
tik veya gümrüklerdep ııeçiş karnesi ve hava seyyahlarile yolcu
larına aid olanlar için de Türk Tayyare C~miyeti ile bu cemiye
tin kefalet ettiği Uluelı'r Arası Hava Feder1 uyonunun veya bu 
federyasyona mensub olan Uluslar Arası Hava Kulübl~rinin trip
tik vd gümrük geçit karneleri kabul olunur. 

Madde 2- 1499 aayılı Gümrük Tarifesi Kanununun 5 inci 
maddesinin 14 üncü fıkrasında yazılı 6 aylık müddet, triptik ve· 
ye gümrük geçiş karnesile gelen nakil vasıtaları için bu vauta· 
ların gümrük hattından içeri ırirdikleri ıründen başlamak üzere, l 
seneye çıkarılmıştır. 

Birincilerin hastalanması veya aakil vasıtasının sakatlanması 

ııibi kaçınılması elde olmıyan sebeplerden dolayı bu müddet için
de yurt dışında çıkarılmadığı Türkiye Turing ve Otomobil Kulü
bü ile Türk Tayyare Cemiyetince bildirilecek nakil vasıtaları 
hakkında bu müddet, Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince münasib 
müddetle uzatılabilir. 

Çalınmak sebebi ile müddeti içinde harice çıkarılamıyan na· 
kil vasıtalarından gümrük ve tabi olduğu diğer resimler aranmaz. 
Ancak çalınan nakil vasıtası meydana çıkarıldığı takdirde bun
ların yukarda tayin edilen müddetler içinde yurt dı;ına çıkarıl· 
ması mt"cburidir. Aksi takdirde bunlar gümrükçe satılarak bede
li irad kaydolunur. Çalınma keyfiyeti mahkeme ilamı veya çalın
ma hadisesinin vuku bulduğu mahallin en büyük mülkiye amiri
nin tasdikli vesikası ile isbat olunmak lazımdır. 

Madde 3- Motörlü nakil vasıtaları ile birlikte getirilen yedek 
ve tecdid parçalan, vesikalarında kayidli olmak şartile, vasıtala· 

rın gördüğü muameleye tabi tutulur. 
Madde 4- Motörlü nakil vasıtalarının mutad depoları içinde 

bulunan yaolcı maddeler ve makina yağları her türlü resim ve 
vergilerden muaftır. Ancak hususi kaplar içinde getirilen ihtiyat 
yanıcı maddelerden gümrük resmile saır verııiler peşin olarak a
lınır . 

Madde 5- Nakil vasıtalarına merbut olan alıcı radyo cihaz· 
ları, vesikalarında yazılı olmak şartile, vasıtalar hakkındki hü
kümlere tabidir. 

Madda 6- Motörlü arabalara takılı olarak gelen remorklar 
ve rulot otomobiller ile seyyahların yolda kullanmalarına mahsus 
olarak içinde getirdikleri mutbak ve yatak eşyası ve kamping, 

1 
av, kayak ve spor alat ve t"devatı vesikalarında göstermit oldu· 

.. ğu takdirde arabaların gördüğü muameleye taoi tutulur. 
Madde 7- Türkiyede kaza neticesi olarak parçalanmak veya 

yanmak gibi her hangi bir surette kullanılmıyacak hale ııelen ve 
sahibi tarafından harice çıkarılması istenilmiyen nakil vasıtala
rından, mahalli Hükümete terk edildiği en büyük mülkiye amir· 
leri tarafından tasdik olunmak şartile, resim ve vergi aranmaz 
ve bunların kayıdları kapatılır. 

Bu enkaz başkalarına satıldığı ve devredildiğı takdirde satan 
veya devredenlerden satıldıkları veya d"vredildikleri hallerinde 
temsil edilecekleri tarife m.ı.ddesi üzerinden idhalat eşyası gibi 
bütün vergiler tahsil olunur. 

Madde 8 Triptik veya gümrük geçiş karnesinde yazılı nakil 
vasıtalarının, kara veya deniz yolu ile, sahiplerinden önce veya 
sonra getirilmesi caizdir. 

Madde 9- Memleket dahilinde turizmi tetvik maksadile Tür· 
kiye Turing ve Otomobil Kulübü için hariçte yaptırılarak celbe
dilip meccanen tevzi olunacak artistik propaganda ilanlr.rı, risa
leler, du nr lak. imleri, otomobil vt" otel plll.k ve matbu bayrak
ları, gündüz ve geceye mahsus yol işaretleri, rozetler ve müka
fat kupa ve şiltleri gümrük resminden muaftır. 

Resmi ve yarı reımi ecnebi turizm teşekkülleri tarafından ti· 
cari makaad gözetilmeınek ve mecannen dağıtılmak üzere Tür
kiyo Turioı ve Otomobil Kulübü namına gönderilecek ecnebi 
turizm propaganda afi4leri ve risale resimli kitap ve rehber ve 
tahvimleri mütekabiliyet şartile gümrük resminden muaf tutu
lur. 

Madde IO 5 mayıs 930 tarih ve 1605 sayılı kanun ile 27 
kanunuevvel tarih ve 2366 sayılı kanun ve 13 kanunuevvel 934 
tarih ve 2608 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

Muvakkat madde- Bu kanunun neşri tarihinden önce triptik 
veya gümrük geçiş karnesi ile memlekete girmiş olup kanuni 
müddet içinde memleket dışına çıkarılmamış olan nakil vasıta

ları hakkında da bu kanunun hükümleri dairesinde muamele ya
pılır. 

Madde 11 
Madde 12 

ve İnhisarlar, 

Bu knnun neşri tarihinden muteberdir. 
Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye, 

Dahiliye ve iktısad Vekilleri memurdur. 
16-4-937 

Gümrük 

PiYASA HABERLERİ 

Trabzon fındıkları 

Trabzon mıntakaaında fındık 
ıtoku 30 bin kantardar. Tirebo· 
lu mıntakası stoku da ilave e· 
dilince 60 bin k&ntarı bulmak
tadır. Mevsime göre bu ıtok 
ehemmiyetsiz addedilmektedir. 
Geçen yıl ayni mevsimde stok 
80 bin kantar idi. 

Bu günlerde fiatler bir mik
tar düşmüştür. Fiatler 62 ku· 
ruştur. 

Şubat sonuna kadar fındık· 

tan Trabzona giren para 4 mil
yon lirayı bulmuştur. Geçen se·· 
ne ihracat bu senekinden 4 te 
1 fazla iken 200 lira nokıandı. 

Buruya ııehm haberlere göre 
yakında Ankaradan bir heyet 
gelerek mıntakanın fındık va
ziyetini tetkik edecek, koope
ratiflerle meşgul olacaktır. 

Et fiatleri 

Et fiatlerinin yükseldiği ma· 
lumdur. Kurban bayramını 

yaklaşması fiatlere yeniden te· 
sir edecektir. Bu sene kurban 
lık koyunların da çok pahalı 
satılacağı muhakkak görülüyor. 
Kurban bayramı yaklafırken 

memleketin her tarafından ko
yun satışlarııhararetlendiğinden 
civar vilayetlerden İstanbula 
sevkiyatın biraz daha azalaca
ğı söyleniyor. 

Bağcılara kükürt 

Her yıl bağlarımıza arız olan 
külleme ve mildiyö hastalıkla

rının vaktinde önüne geçilebil· 
mesi için bağcılara Kcçiburlu 
kükürt fabrikalarından kükürt 
getirilerek ucuz bir fiatle Te
kirdağ ziraat bankoaında aatıl· 

mağa batlanmııtır. 

Kontenjan rejiminde 
yapılan bir değişiklik 

Umumi kontenjan rejiminin 
vekaletlere aid V list sinde bu· 
lunan 366·C, 367, 368 ve 370 
pozisyonlarına giren pamuk ip
likleri G. İ. R. rejiminin kle· 
rinf listesine alınmıştır. 

Kağıd defterlerinin ithaline 
müsaade edilecek 

İktısad vekaleti bazı tacirle· 
rin kağıd defterleri üzerinde 
ihtikar yapmağa kalkıştıklarını 
haber alması üzerine bu ihtika· 
ra karşı tedbir almağa karar 
vermiştir. Muvakkat bir zamaıı 
için kağıd defterlerinin ithaline 
müsaade edilecektir. 

Kağıd Fabrikasının ham 
maddeleri gümrüksüz girece 

Vekiller heyeti lzmitteki ka 
tıd fabrikasının muhtaç oldı.I' 
tu sellüloz, odun, şap ve boy' 
gibi maddelerin 936-937 yılınd' 
gümrüksüz olarak getirilmHirı 
karar vermittir. Bu muafiyet 
ten istifade edecek eşya yek 
nu 25 bin lirayı geçmiyecekti 

Sivasta çimento fabrika· 

Sümer Bank Çimento end~ 
triıi ,efi B Celil Sivaata kur 
lacak çimento fabrikası h•·, 
kındaki tetkiklerini bitirer~ 
Ankaraya dönmüıtür. Fahri~ 
yakında kurulacaktır. 

Umumi mağazalar şirket' 

Milli bankalarımız: tarafınd 
2 milyon lira sermaye ile u 
mi mağazalar teşkil için kıı 

lacak olan şirkete Osmanlı 13 
itası da 200 bin lira ile işti' 
edeceğini İktıaad Vekalet 
bildirmiştir. 



Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
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Çarşamba 12-5-1937 

Ka"'ızmana su i•alesi (Kars Vilayeti) .\' 32. 1 
6 .. ) \' 326 Ünyenin elektrik te1isatı Ünye Belediyesı 

Paratoner tesisatı (İst Komut.) .\: 329 
l. . •ooo m yeşil ve 6000 m. beyaz yağ-43000 ton tuzun nak ıvesı - "f • 

. . ') \~ 335-331 lı kanaviçe (inhisarlar ldaresı • . . (Ç v·ı · t"' ,. 335 
· kat ınşaatı orum ı aye ı . Meml. hast. pavyonunun zemın 

Kilim: 4000 ad. (jandarma Komut.) ,\' 331 
Un: 2'«) 7 ve 162 ton (İslahiye) .\' 327 

Sıhıreti:' 90 ton - Sadeyağı: 3 ton (Vize) .\' 333 

Perşembe 13-5-937 

k. . 7 ad (Tophan" Levazım) .\' 305 
Bulaşık yıkama ma ınesı: · ~ 

Lastikli malzeme (Devlet. Demiryo~ları! .\~. 32~ 
Fatih garajında tamirat (Ist. Beledıyest) .\. ~3 il ) \' 332 

l t· 7 k (Devlet Demıryo arı . 
Bakkaliye: 44 ka em-de · · k"ll-"'Ü' 650 ad. demir rondela: 
Ate tu" la: 20.000 a · vagon u u6 • ·ı 

ş g 500 k b l u· emaye boya: 100 k. anı en 1030 k. tutkal: ,- a mum · 

610 k. (Devlet Demiryolları) .\'. 332 
d l 260 p (İst. Beled.) .\~ 332 

Elektrolit bakır katibi: 52 ad. plak- mo e : . 
332 

· 

K 3- 7 3 (D vlet Demiryolları) .\• 
ereste: :> m e _ . d (48960 m2) (Devlet Demir· 

Kalas: 75 ad. (16200 m3 ve 2:>3· a · 

yolları) k .. le v s · 30 kalem (İstan· 
Muhtelif eşya: çıvı, iplik sahtıyan, ose ... 

bul Belediyesi) ,\'. 33l • 
1 

. 137 k. (lstanbul Yüksek 
Edevat: 74 kalem kımyevı ma ~eme· 

Mektep Muhasebeciliğinden) .\ 334 

Cuma t 4·5- l 937 

. . (Erzincan Halkevi Reialiği) .\' 322 
Erzincanda halkevı ınşaatı Direk: t.ı0d9 ad. (MMV) .\' 319 
Portatif çadır day ığı: 11784 ad. -
D 1 f· 2200-2500 k. (Vakıf Müd) 322 
ağ ıç e 1

." 
1 

. t"d"latı ve tamiratı tYüks. Mek. Muh.) \' 332 
Çatı ve dığer yer erın a ı B l d ) \' 32ı:: 

·k · i (Ankara e e · · •1•
1 

Cebeci mezarlığında paı e ış M" d.. ) y 333 
Elbise temdit (Müzik K~nserv~tuar . u ur. . 
Pelerin: 1150 a:L (PTT Ist. Mud.) ,\! 333 

1 
d 

Elbise: 72 ad. - tulum: 61. ad. (Ankar~ B;2 e .) .\: 330 
Elevatörlü araba: 2 ad. (inhisarlar) .\. 3 · 

. 5000 k (Gedikpaşa Jandar. Komut.) .\ 33.1 
Ayakkabı kabavası: . ·

4700
_6900 k. _ ekmek: 19000-32000 k. 

Süt: 4800·7200 k. • yoğurt. 
(Devlet Demiryolları) .\~ 333 . l d ) \~ :ı30 

f.. lb" ·· 85 ad (temdıt) (Ankara Be e · • . ,, 
Tulumbacı ve şo or e ı1eıı· · . 
Yelkenbezi: 18210,40 m. (temdit) (MMV) .\ 334 

Un: 145 t. (Kayıeri) .\: 336 \' 336 
Su idareleri depoıunda elektrik tesisatı (Ank~ra ~ele:!:) '3g 
Karata Halkevi inşaatı (temdit) (Kars Halkevı Reıs.) .\ 3 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaıetemızın sayısını göıterir. 

...... ~ ........... . 
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; "DEVRİM" :! 
q ~ 

•? Tercüme Bürosu .:. 
y ~ 
.. 1 • •f Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bi - •:• 
::: hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna· ::: 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. .!. 
•:• Azami ihtimam ve sürat t!• 
··• mu··t:edildir •!• •!• Fiyat:ıar gayet: .... .. . 
::: "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine :t 
+:• Hususi tenzilat yapılır •!• 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 •!• + 6 Tele fon : 49442 .. + + 
b •• ~ ••• ,,. 
~hhb~~~~~·++O+~+Y~~YVYY~~. ... ~ . .,., ....... 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

•'MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

d ·ı · bu meıleğe inti-bir münakasa veya müzayc e ı anı • 
. h h k t getı"rir ve azamı ran-sap edcnlerı eman are e e ' 

· 1 · "t d'ldir On puntoluk demen verir. ilan ücret erı mu e ı · 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
nan işleri Lianited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

• 

• 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsas 

10 5 - 1937 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: ince 
: kaba 

t, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi : çakal 
: kedi 

nd 

" ,, 

" 
" 
" .. 

: kunduz 
: porsuk 
: tanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 

" 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" ., 

" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçalt 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" ,, 
' Haşhaş 

" ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" 

: iç 

Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 

sert 
. sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

: iç toınbul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: rağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni ~ahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: knlburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,,rtohumu : 
Peynir beyaz ; tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yaj'sız 

Peynir kaşer: y11ğlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" ,, 

Un 

" 
" 
" Yapak 

" 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: aııa mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekıtra ek.tra 
: ekıtra 
: 1 inci yumuıak 

,, ıert 
: Anadolu 

,, tabak 

,, 
" 
" 
" ,, 

" 
" 
" 

: Trakya kırkım \ 
: ,, tabak " 

" Yulaf 
Zeytin yağı : ekıtra 

,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikag-o 

,, Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" K " 

1 SATIŞ 

1 
AsgJri 

ithalat ihracat Kilo!lıı 

Ton 1 Ton Kr· Pa 

570 

45 
3 38 

ç 
,, 

" 
n 

,, 
a 

ç 

1260 6 22 

o 21 

IOi 4 25 

ıo 20 

144 52 

25 

47 20 

89 

47 

52 

A:ııımi 

Kilosu 

Kr. Pn, 

580 

4 5 

(} 24 

29 

55 

K.S. 

6 45 ' 5 87 1 

6 Ot ' 
5 30 
3 73 
8 07 

88 03 

İşaretler : 
88 03 1 

ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(•ilin), sa (santim), ıt (sterlin), RM lRayhsmark), P (pen-

1 r.i), B.fFr (Belcika frank), t (ton) . 

\ 

(Suite de la 4me page) 

tend d' Ankara, iı cc propos, un reglement explicntif detaille qui 
accoınpagnern le decrct. 

La deci ion du gouvernement est inlerpretee comme un pre· 
mier pas vers le retour iı la libcrte des import tion . 

Le prix des clous 

Du ministcre de l'Economie. 
La hnusse progres11ive du fer entrant dans la fabrication des 

clous, comme mnticre premiere, s'accentue sur le ınarche uni· 
versel. En vertu de la loi No. 3003 qui nutorise la fixation des 
prix nıaxima de vente au gros des pointe de Paris et du fil de 
clou de nouveaux prix sont fixes dcvant entrer en vigueur iı 
partir du 7 mai 1937: 

1 Prix de base des clous en fer: 19 piastre& le kilo, ınar· 
chnndise rendue loco f brique, emballnge en cnis.se. 

2- Unc majornlion de 20 paras et pratiquee sur le kilo de 
ces clous s'ils sont emballe dans des sacs en papier de einq ki
los et rangcs, comıne indiques plus haut, dans une caisse. 

3 Prix de base de la tonne du fil de clous servant comme 
rnatiere preınicre dan& la fabrication des clous: 133 livres, em
ballage en rouleaux, livraison loco fabrique, payeınent au comp· 
tant. 

4 On enlend par venle au gros toute quantite de clous 
vendus kar l 'us ine. 

5- Des sıınctions seront appliquees a l'egard des industriel 
qui pratiquent des ventes au-desıus des prix fixes. 

Les droits de douane sur les acccssoires de chasse 
ll a ete decide de ne pas exempter des droiis de douane leı 

accessoires de chnsse que les personnes venant de l'etranger, 
pour chasser t:n nolre pays apporteraient avec elles. 

Le paiement du coupon de la Banque Centrale 
Oepuis lundi, la Merkez Bankasi a commence n effectuer le 

paiement du coupon de se& actions. il y a eu grande afflucnce 
hier a la Banque. La Banque paie 645 piastres par coupon, frais 
et impôts dcduits. 

Toute maison de rapport devra disposer d'un double 
escalier et d'un ascenceur 

La plupart des nouvelles mnisons de raf>port disposcot d'un 
a$c3nceur et de deux escaliers ce qui est considere comme bon
ne garantie de securite pour les localaires en cas d'incendie. 
Mais les nncicnncs ınnisons qui n'ont un seul cscalier el la plu· 
part du teınps tre etroit? La municipalite editera un reglement 
pour obliger les proprietaires iı instııller un second c calier au 
besoin exterieur et nussi l'ascenceur. Le reglement leur donuera 
un dclai -;uffisant pour s'executer. 

Le marche du ciment 

La erise du ciment a disparu. il se vend aux fabriques a 20 
livres la tonne et a 100 ptrs le sac, conformement au narııh 
etabli par le gouvernement. Les fabrique!'I ont prie d'ores et de· 
ja les mesures indispensabtes pour ne plus se retrouver dans la 
position diffıeile oiı elles e trouvent presentemcnt acculees. Quel 
ques unes d'entre elles ont donne de l'cxtension a leur organi· 

ation et on fait venir d'Europe diverses machines. Lcur produc· 
Hon pourra passer de 60.000 a 80.000 sacs. Une eri e pour l'aıı
nee prochaiııe serııit done exclue. 

La hausse d~s prix de bois de construction 

Le rnarchc du bois de construction, accuse depuis juin der· 
rıier, une hausse de 80 pour cent. Alors que le bois de co:ıslruc· 
tion blnnc se vendail ıi 26 livres le metre cube, il y a quelques 
nıois, ce prix e.st monte a 38 livres. Le prix du bois resineux a 
saute lui aussi de 28 iı 45 livre . 

L'offre atteignait chaque annce sur nolre plııee 100.000 mHres 
cubes. Cette annce, cette qunntite a decru de 60 pour cent il 
faul rcch rcher les causes de cette diminution dans l'interdiction 
de de coupes dans nos forets-. Le stock existant actuellement 
sur place n'est pas superieur n I0.000 metres cubes, quantite es
timee insuffisante pour faire face aux besoins nouveaux de cons
tructions. Actuellement les depôts des negociants en bois de 
construclion sont a peu pres vides, comme, d'autre part, la pos· 
sibilite d'en faire venir d' Anatolie est exclue, pour le moment, 
on s'attend a ce que la erise que traverse ce marchc s"aggrave. 

• 

lstanbul Borsası 
tO 5-1937 

Paralar Çekler -----
1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belcika Fr. 
20 Drahmi 
20 İIVeçre Fr. 
20 Levn 

Alış 
626, 
123,-
110, 
120, 
80,
rn, 

570,-
20, 

Satı, Alış Satıw 
626, - London 625,25 625, 
126,- Nev York 0.7904 0,7905 
114,- Paris 17,6875 17,67 
125 - Milano 15,0212 15,0175 
84,- Brüksel 4,6810 4,6884 
22, Atina 87,405 87,7560 

578, Cenevre 3,4496 3,4614 
23, - Sofya 63,9357 63,91 

l Florin 63,- 66,- Amsterdam l,4440 1,4434 
20 Çek kronu 70,- 75, Prag 22.67 22,6615 

l Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
l Mark 25, 28,- Madrid 13, 1725 13, 1675 

Zloti 20,- 25,- Berlin 1,9H50 1,9662 
Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 

20 Lev 12, 14, Budape t 3,9840 3,9 25 
20 Dinar 48,- 52,- Bükret l07,63 l07,5875 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 
· 30 32 Yokohamıı 2,7540 2,7530 lsveç kuronu , - • 
Türk altını l()j9,- 1060,- Moskovn 24,0625 24,0725 

Banknot Oı.2f'3,- _=~2::::o5""3•, =--ıro=S""to::::o=k,.,h~o;:::lı~n~!:!':3::,!:'!I 1~60~~~~3~, 1~1!!!!!5~4 

1 mtiynz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: l ımail Girit 

Basıldı&ı yer: ARTUN Basımev' 
Galata Billür ıok k No. 10 



Deuxieme Annee - No. 342 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra . 450 
6 n " 

850 
12 

" 
,, 1500 

Etranger: 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite s'adre11er 

a l' Administration 

Tableau 
Objet de l'ndjudication 
-~--~~~~~· 

A) Adjudications au Rabais 
onstruction-Reparation- Trav. Publics 
lateriel de Construrlion-Cartographie 

:onstruction chaussee et travaux d'art s route Si-
vr;hissar-Hamidıc (aj.). 

• onstruchcn Mason Vali (aj ) . 
:on struction mur iı la ı;tation de voirie d' Azap-

kapou. 

.:>roduits Chiıniques et Pharmaceutiques 
nstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

rocluitı; phnrmnoeuti o.ues : 59 lots 

:ombustible - Carburant- Huiles 

louille rccomposee : 1000 tonnes 

ois : 1400 tonncs 

rransport- Chargement Dechargement 

ransport de tabac. des spirllueux, et de bidona 
d'alcoo\ iı Bala, çubuk, Haymana Beypazar, 
Ayaş, Vnllıhan ete. 

ransport postal : Eyoub Kemerbourga:ı: et vice
veru (parauto). 

>rovisions 

egumes: 11 lots. 
iande de boeuC : 4 tonnes 
ain : 16000 kilos 
ain pour le penitencier (pendant 6 moiı) 
ain pour le penitencier (pendant 6 mois) 

ain pcıur le penitencier (max: 12000 k.) 

:ıectricite·Gaz·Chırnffage Central 
lnstallation et Ma.eriel) 

ıl de cuivre clectrolytique (50, 25 et 16 mm.): 
1740 kilo lsolııteurs Siemens (No. 12): 100 
pieceıı - Armatures AEG . : 16 pieces. 

>ivers 

achine İl fabriquer des rivetı : 2 pieces 
orge : 1 piece 

ecanismes de lampe : 2430 pieces 
ouHes a raisin (dim. 46, 35, 65 cm.) : 3500 pi e
ces 

B) Adjudications a la surenchere 

eazine: 164 bidonıı 

Nul n'est 

MARDI 

•• 
NA KAS 

. 
GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudicationa 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu 

Jours d'adjudicat. estimatif Provisoirc Cahier des Charges 

Greagrc 35665 34 2571 90 Dar. Trav. Publics E!ıkichehir 

Pli cach 22476 70 1857 53 Com. Perm . Vilayet Sivas 25-5-37 
Gre a grc 12tl9 90 90 75 1 Com. Pl!rm. Municipalite lstanbul 12-5-37 

l Dir. Econom. 
" " 

{ 
Com. Perm. Municipalite latan bul 
Dir. Econom. ,, ,, 

804 10 25-5 37 Publique 60 31 

Com. Ach . Econom. Monop . K. tache 19-5-37 Gre iı grc 
Pli caclı 14000 - 1050 ı Adm. Gön . Ch Fer Etat Ankara 26-5-37 

Publiquc 

" 

Publique 

" 
" .. 
" 

Pli cach. 

Publique 

Pli cacb. 
Publique 

" Gre a gre 

Gre 8 gre 

501 -
1400 -
1600 

2565 6} 

9000 -
4000 -
1421 50 

7 :.w 

37 57 
105 --
120 

585 

193 -

675 -
300 
106 62 

1 Dep. Matör. An~.-Chef Exped H.pacha 

Direction Monopoles Ankara 

Bureau PTT Eyoub 

Serv. Exped. Fab. Mil. Salipazar 

n 

" Procur. Gen. Repub. Kutahia 

» » " 
Nighdc 

" " " 
Tokat 

Municipalite Zongouldak 

Com. Ach. Oir. lntend. Ankara 

" 1 Com. Expl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 
Com. Ach . Econoın. Monop. K.tache 

Dir. Station Aviation Yechilkeuy 

cense ignorer la loi ! 

26-5-37 

2-1-5-37 

26-5-37 
26-5-37 
'.26-5-37 
21-5-37 
31-5·37 
25-5-37 

20-5-37 

25·6-37 
24-6-37 
27-5-37 
18·5-37 

15-5-37 

Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la R epublique de Turquie 

paraitra prochainement en notrt: ville. 
Notre futur confrere se propose de donner la traduction en frança is de toutes les lois interessant 

directement ou indirecten:ıent le Commerce, l'lndustrie, l'Economie, les Financeı, au fur et a mesure de leur 
publication dans le Resmi Gazete (l'Officiel d' Ankara). 

Nous y reviendrons. 

l leure 

12 -
14 -

14 -

15 -
15 30 

15 

Jıl 30 

16 
15 
14 

15 -
11 

15 ~ 

15 -
11 
10 
15 

14 3o 

--- --:;...... 

l 1 MAi 1937 

ADMINISTRA"t ıu~ 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adrcsıe Telegraphique: 
lıt:ınbul MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 12 Mai 1937 

Adduction e:ıu a Kaghizman (Vilayet Karı) X 34 
lnstallatioıı clectriquc Unie (Municipalite Unie) .\-:. 326 

-

lrıstallation paratonnerres (Comm. lstanbul Fındikli) .\: 329 
Transport 43000 tonnes sel- Canevas huile vert : 4000 mi.tres-

Blanc: 6000 metres (Monopoles) .\~ 33')-331 
Construction rez·de·chaussee pavillon hôpital Rcgionnl (Vilayet 

Thoroum} .\" 333 
Kilims : 400fl pieces (Com. Gendarmeric) .Y. 331 
Farine: 30 et 162 tonnes (lslahie) X 337 
Viande de boeuf : 90 tonnes Beurre : 3 tonnes (Vize) .,:. 331 

Jeudi 13 Mai 1937 

Machine tı laver la vaisselle : 7 p;eces (Iıtanbul lntendıınce Top· 
hane) .\' 305 

Materiel en caoutchouc (Chemins de Fer Etat) .\' 320 
Repuation dans le gara~e de Fatih (Municipalite lstanbul) .\" 330 
Article, d'epicerie: 44 lots Viandes: 7 lots (pour Eskichelıir) 

(Chernins de Fer Ftat) .\: 332 
Briques ref ractaires : 30.000 pieces - Cendriers pour wagons : 650 

pieces Rondellcs de fer: 1030 kilos- Colle forte : 500 kilos
Cire jaunc : 300 kilos - Peinture emaillf! : 100 kilos- Aniline : 
610 kilos (Chemina de Fer Etat) X 332 

Moules en cuivrc electrolytique: 52 pieces- Plaques- Modeles: 
260 pieces (Munic'.palit~ lstanlıul) .\' 332 

Bois de charpenle: 357 m3 (Chemins de Fer Etnt) .\' 332 
Madriers: 75 pieces (16200 m3 et (48960 m2) (Clıemins de Fer 

F.tat) .\~ 332 
Articles divers tela que : Cuir, clous, fils maroquin ete. : 30 loıs 

(Municipalite latıın bul) .\~ 331 
Outillage : 74 lots Materiel chimique : 137 lots (Comptabilite 

Ec. Supcr. Aris et Metiers) .:\' 334 

Vendredi 14 Mai 1937 

Construction maiııon parti du Peuple a Erzindjan (Presid. Parti du 
Peuple Erzindjan) .\: 322 

Pieux pour tentea portatives: 117424 pieces- Poteaux id: 140679 
pieces (DCfensc Nationale Ankara) X 319 

Viande daghlitch: 2200 2500 kılos (Oirection Valr.oufs Beyoghlou) 
.\: 322 

Reparation et transformation toit et autres pnrties (Comptabilite 
Ecole Sup. lstanbul) .\~ 332 

Pavai'e danı le ciMclicre Cebeci (Municip:ılitc Ankara) .\' 335 
Costume!l (aj.) (Direclion Conservatoire Musique) .Y 333 
Pelerines : 1150 pieces (aj.) ( ) irection Economat PTT. 1 tanbul) 

.\: 333 
Costumes : 72 pieces Combinaısons de lravail : 61 picces (Muni-

cipalite Ankara) .\' 330 
Voitures a elevateurs : 2 pieces (ııj ) (Monopoles} ,,:. 332 
Clouı-cabochons pour <.haussures: 5000 kilos (Comm. Gendarmerie 

Guedikpneha) .\: 333 
Lait: 4800-7200 kilos- Yoghourt: 4700 6900 kilo&- Pain: 

19000 32000 kilos (Chemins de Fer Etat) 333 
Coıtumes pour ehnuffeurs et pompiers : 85 pieces (ııj.) (Ministere 

Defense Nationale Ankara) .\~ 336 
Farine : 145 tonnes (Corps Armce Kayıseri) ,;\~ 336 
lnstallation electrique depôt adın. eaux (Municipalite Ankara) .Y 339 
Construction Maison du Peuple a Kars (aj.) 

• Les uterisqueı indiquent une venle par voie de surcnchere. 

N. 8.- Lea Nos indiques en regard deı articles sont ccux du 
journal dana lcquel l'avia a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Concurrence 
Les fabricants de maroquinerie et d'obfets de voyage ıe aont 

adreaaea a la Chambre de Commerce pour demander iı ce que 
l'on empeche l introductiou dans notre payı, des sncs en fibre. 

Les marchandises en douane 

Nous avons annonce que les marchandises diverseı arrıvees 
en douane juıqu'au 15 fevrier l lf37 pourront, a titre exception
nel, etre introduites dans le pavs aanı distinction de nature ni 
de provenance. Cette decision a ete accueillie avec joie dans les 
milieux commerciaux de notre ville. 

On eatime a un million et demi la valeur des marchandises 
qui seront livreea alnsi au marche. La direction generale des 
Douanea en dre11era une liste detaillce. Leur liquidation en ıe
ra ainai pluı facile. 

On ne 1ait paa encore toutefois comment et a la faveur de 
quelles formalite. ces marchandisea seront dedouanees. On at

(Lire la suite en 3me pare) 


