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3 - Süt ve yoğurdun tutarı 400 lira, ve ispanağm 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

-
BU GONKO 

MOnakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1- Erzak, Z<lhire. Et, Sebze v. s. 

Süt ve yoğ'urt: 100000 er kilo. (Tophane Levaz) 31-5-37 14 -
Ayni şey: 12şer ton. (Çorlu Kor) 26 5-37 16 
Süt: 1,5 t.- yo~urt: 1 t· ispanak: 12,5 t . (Vize) 21-5-37 11 -
Kaşar peynir: 4800 le . 
Beyaz peynir: 14200 k. · (Ankara L~vazım) 27-28 5-37 15 -
Falırika unu: 100. 100, 200 ve 200 ton. (tem· 

did) (Karaköse A. K) Bir ay 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia _işle:~· Malzeme, Harita 

Karadeniz Ereğlisinde mazbaha inşaatı (lemdid) 
(Ereğ'li Belediyesi) 5-6-37 12 -

SoR-uk hava deposu tes isatı (H.paşa Nüm. Hast.) 
(lstanbul Nafıa Müdürlü~ü) 15-5-37 10 -

Samsunda çalışmaevi inşaatı. (Sam un lnhiııar . ) 17-5 37 15 -
Bafra köprüsii tebtili mecra işi (temd) (Sam . N.) 22-5-37 10 -
Se l.ıze holi inşası (l•tanbul Belediyesi) 29 5-37 l 1 -
Cinci ahırları inşa ve tamiri (lstanbul Beled.) 28-5-·n 14 -

,_ 3 - İlaçlar, KJinik ve Ispençiyari alat. Hastane levazım 

ilaç ve tıbbi malzeme: 162 ve 59 kalem. (Sam Vil.) 27-5-37 16-

4 - Mensucat, Elbise, K uadura, Çamaşır 
l\.lllllllC oez. ı.t::>UVU m. lMMV) 

Kışlık elbiııelik kumaş: 100000 m. (MMV) 
Yün battaniye: 10000 ad. (MMY) 

v.ı. 

1·6-37 15 -
1 6-37 11 -
2-6 37 1 ı -

5- Mahrukat, Benzin, Makine yagla~.ı_v_. _s_. _ 

Makineli tüfek yağı (temdid) (MMV) 
Odun: 187240 k. {Gp. Hd. Tuğ Edirne) 

6- Müteferrik 

Nota sehpası: 40 ad. (lstanbul Be!ediyesi) 
Şası (3 tıp): 60 tane (lstanbul Belediyesi) 
Çimento, menteşe, kalay v.s. (İstanbul Beled.( 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

17-5-37 11 - 1 

28-5-37 ıs - I 

17-5-37 14 
27- -37 14 -
27-5-37 14 

l (1 t PTT· M.) 17-5-37 15.30 
Hurda kablo ve demir tel lparç~~rı ~·üd) 17-5-37 14 -
Sülfat dö sud: 4006 k. ( st. umr. . 

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

a"mirligv i Satınalma Komisyonundan: 
lıtanbul Levazım 

. l l zım amirliğine bağlı milessesat 
idareleri latanbu eva OO 1\1\1\ kilo yogv urt 31.5.37 pa· 

. 00 000 k·t ··t ve l .\,vv ıçin 1 · ı o su T h ede satlnalma komisyo-
zartesi günü saat 14 de op. an pılacaktır Sütün tahmin 
nunda kapalı zarfla e~siltme~ı r; 843 lira. 75 kuruştur. 
bedeli 1 1250 liradır. ilk temınal_a d İlk teminatı 1 125 

. b d r 15000 ıra ır. Yoğurdun tahmın .e e 1 T h nede satınalma ko· 
liradır. Şartnamesi lstanbulda . 0.P a kanuni vesikalarile 
misyonunda görülebilir. İsteklılerın f den bir saat evvel 
beraber teklif mektublarını ihale saa 10 

komisyona vermeleri. 

K · onundan: Vize Kor Satınalma omısy 

000 k·ıo yogv urdu, 
k·1 ut•• e 1 ı 1- Demirköy 1500 ı o su u v 

Vizenin 12500 kilo ispanak. d.d. de de istekli 
2- ihalesi eksiltmenin 1 O gün tem 1 ın l aktır. 

çıkmadığından pazarlık ıuretile Vizede yapı ac 

tutarı 688 liradır. 

4 - Süt ve yoğurdun ilk teminatı 31 lira. ispanağın 
ilk teminatı 25 liradır. 

5- Her üçünün ihalesi 21.5.37 cuma günü saat 11 
de yapılacaktır. 

6- Şartnameler arzu edenler her gün Vizede satı
nalma komisyonunda gösterilmektedir. 

Çorluda Kor ·Satınalma Komisyonundan: 

1-Üçüncü Kor hastanesi için pazarlık suretile 12000 kilo süt 
ve 12~00 kilo yogurt alınacaktır • 

. . Evsaf ve şartnam~si İstanbul Levazim amirliği satınalma ko . 
mısyonu" v~ ~or satınıılma komisyonunda görülebilir. 

2 S~t ıçın muvakkat teminat 90 lira ve yoğurt için 99 liradır 
3-Sul ve yoğurt münakasası 26 Mayıs ~37 çarşamba günü 

saat 16 d~ Ço~luda Kor satınalma komisyonunda yapılıtcaktır, 
.4-~alıplerın kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerindeki be1ge· 

lerıle bırl!kte mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
1-Ankara garnizonu kıtaatı için 14200 kilo beyaz peynir 27 

mayıs 937 perşembe günü saat on beşte açık eksiltme ile alına
caktır. 

2 .-Bey_az peynirin tutarı 49.)() lira olup muvakkaı teminatı 
3!2 l~r~ 7J kuruştu r. Şartn.ımesi komisyonda 1-ergün paraıız gö
rulebılır. 

• • • 
1 - Ankara garnizonu kıtaatı için 4800 kilo kaşar 

peyniri 28.5.37 cuma günü saat 15 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2 - Kaşar peynirinin tutarı 2688 lira olup muvakkat 
teminatı 201 lira 60 knruştur. Şartnamesi her gün ko· 
misyonda görülür. 

Karaköse Satınalma Komisyonundan 

J - Karaköse garnizonu için 100000 kagızman garnizonu için 
100000 f/ı/Ür_.JXJUtııt;'V>n11 ;,.;.. IJtVllVlil C: •• -L.L-- ---•-- • • 

konulmuştu. ihalesi günü bunlara hiç bir istekli çıkmadığından 
2490 N.lı kanunun 40.ıncı maddesi mucibince X-5 ·937 tarihinden 
itibaren bir ay içinde neticelendirmek üzere pazarlığa çıkarıldı. 

2 _ Karaköse garnizonuna ait unun tahmin bedeli 1 t500 li· 

1 k teminatı I078 lira 50 kuruştur. Kağızman garnizonuna ait 
ra ı . "lk . 6 

t hmı·n bedeli 15500 lıra ı temınatı 11 2 lira 50 kuruş unun a . . 
İğdir arnizcnuna ait unun tahmın bedelı 31000 lira ilk teminat 

2550 l~ra Surbehan garnizonuna ait tahmin bedeli 34000 lira ilk 
teminatı 2550 liradır · Talibi zuhurunda hergün pazarlığı yapıla-

caktır. 
1 

k . 
3 _ Pazarlık Karakösede satına ma omısyonunda yapılacak-

t Şartnamelerini görmek istiyenler komisyondan ~lıp görebilir
ı::·. isteklilerin mezkür unlara ait ilk teminatlariyle birlikte ko

misyonumuza müracaatları: 

2 

inşaat- Tamirat-Nafta işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 48350 lira olan merkez halinde sebze 
inşası kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi 
242 kuruş mukabilinde Levazım Müdürlüğünden alınabi
lir. Eksiltme Mayısın 29uncu cu~artesi günü saat l lde 
Daimi Encümende yapılacaktır. istekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesikadan başka Belediye Fen İşleri Mü· 
dürlüğünden alacakları Fen Ehliyet vesikasile 3526 lira 
25 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
teklif mektublarını havi kapalı zarfları yukarda yazılı 
günde saat IOa kadar Daimi Encümene vermelidirler. (M) 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden 

15-5-937 cumaertesi günü saat IO da İıtanbulda Nafıa Müdür
lüğünde "2700,, lirr keşif bedeli Haydarp~şa Nümune hastanesi 
soğuk hava deposu tesisatı pazarlıkla ek.aıltmeya konulmu9tur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri ren el, huıusi ve fenni 
şartna"lleleri, proje, keşif hüli•asile buna müteferri diğer evrak 
dairesinde ğörülecektir. 

Muvakkat teminat (203) liradır. 
İsteklilerin en az (2000) liralık bu işe benzer iş yaptığına 

dair göıtereceği vesika üzerine Nafıa .düdürlüğünden alm19 oldu
ğu müteahhitlik ve 1icaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Karadeniz Ereğli Belediyesinden: 

M~saddak projesi mucibince 14899 lira 44 kuruş be· 
deji keşifli ve kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulan ve 

\ 

şeraiti Cumhuriyet ve Ulus gazetelerile ilan edilmiş olan 
K~rade?i~ .Ereğli Belediyesi Mezbaha inşaatına eksiltme 
muddetı ıçınde talib çıkmadığından 5.5.37 tarihinden iti· 
haren bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

Pazarlıkla ihalesi 5 haziran 937 tarihine rastlıyan cu· 
martes· ·· ·· 2 d 1 gunu saat 1 e Ereğli Belediye encümeninde 
yapılacağı ilan olunur. 

Samsun f nhisarlar Miidürlüğünden: 

Sa~sunda Deneme ve ıslah tarlalarında yaptırılacak 
1733 hra 78 kuruş bedeli keşifli çalışma evinin inşaatı 
2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununa göre a· 
çık eksiltmeye konulmuştur. 

İhale 17.5.37 pazartesi günü saat 15 de Başmüdiri· 
yette müteşekkil komisyon tarafmdan yapılacaktır. 

ProjeJer 9 kuruş mukabilinde alınabilir. Talip olanla
rın ihale günü yüzde 7,5 pey akçelerile komisyonda isba
tı vucud ve tafsiJat almak isteye:ılerin her gün inşaat 
şubesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Samsun Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan iş: Bafra beto:ı arme Kızıl ırmak köprüsü 
Bafra ciheti tebdili mecra işid i r. 

1-Muhammen bedeli 1 IOOO liradır. 
2 Muvakkat teminat 825 liradır. Teminat mal sandığına ya· 

tırılacaktır. 

3' İhale 22-5-937 gününe rastlayan cumartesi günü saat J0 da 
Vilayet Nafıa miidürlüğü od sında teşekkül edecek komisyon 
huzurunda kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

"' • • 
Cinci ahırları inşa ve tamir edileceklerdir. Bak: iıt. Beledi

yesi ilanlarına. 

3 ilaçlar, Klınık ve ıspençıya11 auu. 

Samsun vilayetinden 

Eksiltmeye konulan iş: (Samsun Memleket hutanesine alına · 
162 kalem ilaç ve tıbbi malzeme) 

1 - ihale mayısın 27 inci perşembe günü saat 16 da vilayet 
daimi encümeninde aç.k ekailtıne usuliyle yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2676 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 200 lira 7() kuruştur. Teminat Banka

ya yatırılarak banka mektup veya makbuz ibraz edilecektir, 
4 - Şartname ve eksiltme kağıdı ve ilaç listeıi vilayet daimi 

encümen kaleminde ve fstanbul Sıhhat ve içtimai Muavenet Mü· 
dürlüğündedir. İstiycnler hergün görebilirler. 

• • • 
Eksiltmeye konulan iş: (Samsu:ı·Z'.ih reviye h1shb11 ~-

siııe alınacak 59 kalem ilaç ve tıbbi malzeme). 
ı- İhale 27.5.37 perşembe güııü saat 16 da vilayet 

daimi encümeninde açık eksiltme usulile kapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 7 45 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 56 lira 2.l kuruştur. Teminat 

Bankaya yatmlarak Banka mektup veya makbuz ibraz e
dilecektir. 

4 

Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher metresine biçilen ederi 40 kurut olan 125 bin metre 
kılıflık bez kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. İhalesi l-hazi
ran-937 salı günü saat 15tedir. İlk teminat 3750 liradır. Şartna
mesi 250 lruruşa MMV Satınalma Komisyonundan alınır: 

•"'* 
Beher metresine biçilen ederi 280 k uruş olan yüz bin mjtre 

kışlık elbiselik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konulmuttur .. ha
lesi 1 haziran 937 ealı günü saat 1 idedir. İllı teminatı 149!:0 lıra-

MMV S t 1 a Komisyonundan dır. Şartnamesi 1400 kuruşa a ına m 
alınır. 

• • • 
Beher metresine biçilen ederi 800 kuruş olan .on bi~ tane ~ün 

battaniye kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. lhalesı 2 haııran 
937 çarşamba günü saat l l dedi~. Şartnamesi 400 kuruşa MMV 
Satınalma Komisyonundan alını. ilk teminatı 5250 liradır. 



Sayfa 2 

5 . 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saıre 

Garp Hd. Tuğay K.hğı Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

1- Tuğayın Edirnedeki birlikleri ihtiyacı için 187240 ~ilo 
odun açık eksiltme usulile sa~ın alınacakhr . Muvakkat teı:nı~at 
miktarı 160 lira 50 kuruştur. iste' lilerin lazım gelen vesaık ıle 
ekailtme tarihi olan 28-5-937 cuma günü saat 15te Tuğay aatınal-
ma komiayonunda hazır bulunmaları. .. . 

2 - Evaaf ve şartnameyi görmek isteyenler hergun komısyona 

müracaat edebilirler. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

t - Talip zuhur etmediğinden 5000 kilo makineli tü
fek yağı yeniden açık eksiltmeye konmuştur. . 

2- Tahmin edilen bedeli 1500 lira olup ılk teminat 

parası 1 12 lira 50 kuruştnr. . 
3- İhalesi 17.5.37 pazartesı günü saat l l dedir. 

N 

6 
~üteferrik 

• • • 
40 tane nota sehpası alınacaktır. Bak. İstanbul Beled. 

il Anlarına. 
• • * 

60 şası alınacaktır . Bak: İstanbul Bele~iyesi ilanlarına· 
* • • İ 

t k 1 alınacaktır. Bak: stanbul Mentete, çimen o, a ay 
Beled. ilanlarına. 
'± 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 

Müteferrik 

İstanbul P. T. T. Vilayet Müdürli\ğünden: 

Romelihisarı P . T. T. Merkezi bahçesinde bulunan 
hurda kablo ve demir tel parçalarının talibi~e. satıl~ası 
arttırmıya konulmuştur· Arttırma 17.5.37 tarı~ı~e musa-

d
'f t . .. u" saat 15 30 da İstanbul Buyukpostane 

. • . . i , ı . . 1 Ç T T u1\ivPt m!' Ur mzun• 1 pazar esı gun 1 ··cc· l" v .. 

hammen bedeli 25 lira, muvakkat teminatı lM uruştur. 
Talihlerin ıartnamesini görmek ve muvakkat teminatla
rını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkür müdürlük 
idari kalemine müracaatleri. 

• • • 
Sülfat dö sud satılacaktır. Bak: İst. Gümrüğü Müd. 

ilinına. 
-

~hisarlar U. 
-

Müdürlüğünden: 1 

1 -İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi 
mucibince 1 l 00 lira muhammen bedelli 2 adet Santrifüj 
tulumba ve Motörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2-Eksiltme 17·6 937 tarihine rastlıy z. n perşembe g ünü 
saat 15 te Kabata,ta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatfi82,50 liradır 
4 -Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir 
5 - isteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta ev· 

vel fiyatsız teklif ve kataloklarını inhisarlar müskirat şu· 
besi müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mu· 
tazammın vesika almaları lazımdır. 

6 - lsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika 
ile 5 ci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte eks!ltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
2452 357 2-4 

ı - Şartnameleri mucibince 100000- 300000 yüzlük ve 
ellilik tuz çuvalı pazarlıkla alınacaktır. 

2- Pazarlık 13-54)37 tarihine rastlayan perşembe gü· 
nü aaat 15de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

MONAKASA GAZETESi 
14 Mayıı 1~7 -

Not: 
l- Elyevm Akdeniz, Karadeniz aahil ve Marmara Havzası 

mıntakaları ambarlarına gönderilen tuzların maliyet fiatlarına ha· 
kılmaksızın Umumi Müdürlükçe bu her 3 mıntaka için ayrı . ayrı 
tesbit edilmiş bulunan fiatlarla satış yaptırılmaktadır. . 

l-İatanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan 
İstanbul Belediye ve hususi idaresinden müteşekkil ma· 
halli ve idare emeleli ve ökıfizlerinin 937 yıla birinci altı 

2- Mıntaka fiatile utış yapan ambarlara da gönderılen her 
parti tuz için satış fiatı tahakkuk kitıdı tanzim edilerek Umum 
Müdürlüğün tetkik ve tasdikine arıolunmaaı liz:ımdsr. . . 

aylık yoklamalarına başlanmıştır. . . 
2 Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkaınndakı ıza· 

hata göre silintisiz yazılacak ve fotografh olacaktır. 
3-Maaş sahipleri yoklama ilmühaberlerini oturmakta 

oldukları nahiye müdürlüklerine tasdik ettirdikten sonra 
resmi senet, aylık cüzdanı ve nufus tezkeresile birli~te 
Mayıs 937 sonuna kadar aid oldukları belediye şubelerıne 
müracaatla yoklamalarını yaptırmaları ilan olunur. 

(1) 2717 407 2 - 5 

* • • 
Hepsine 2867 lira 55 kuruş olan merkez halinde taşı·· 

ma işlerinde kullanılmak üzere lüzumu olan 20 şer tane 
olmak üzre 3 tip 60 tane şası açık eksiltmeye ko~ulmuş· 
tur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görüle~ilir. istekli· 
ler 2490 N·lı kanunda yazılı vesika ve 215 lıra 6 kuruş
luk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 27-5 937 
perşembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 
d la 

(i) (2743) 410 
ır r. 

* * * Muhammen bedeli 817 lira 45 kuruş olan Bakırköy 
temizlek işleri için alınacak çimento, kireç, menteşe, ka
lay vesaire açık eksiltmeye konulmuş~~r, listesil~ şartna
mesi levazım müdürlüiünde görülebılır· İstt!klıler 2490 
N.lı kanunda yazılı vesika ve 61 lira 30 kuruşluk ilk te
minat makbuz veya mektubile beraber 21·5-937 perşem
be günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar· 

Mahalle ismi 
Hatice Sultan 
Nesli Şah 
Karabaş 

Mimar Sinan 
Muhtesip 
Beyceğiz 

Kocadede 
Derviş Ali 

.. 
• • 

(i) (27 44) 411 

Tahririn başlayacağı gün 
7.5.937 

Atik Ali Paşa 
Yukarda isimleri yazılı Karagümrük Şubesi mahalle· 

leri içindeki arazi ve arsaların yazımına, mahsus kom~s
yonu tarafından 7-5·937 gününden itibaren başlanacagı, 
"-aragumruk bJDa Ve arazı memurluguna gıderek Lt'~~cta 
bulunacak olan komisyonu bilgilendirmeleri, bu muktaza· 
ya uygun hareket etmeyenler hakkında 2901 sayılı arazi 
tahrir kanununa göre takibat yapılacağı ilan olunur. 

• • • 
(2743) 413 

Keşif bedeli 3205 lira 23 kuruş olan cinci temizlik a· 
hırları inşa ve tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi levazım müdürlUğünde görülebilir. 
istekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesikad m başka Bele · 
diye Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet ve· 
sikasile 240 lira 39 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28·5 937 cuma günü saat l 4 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (B) (27 45) 412 

• • • 
Miktarı Cinsi Beherinin muham· İlk teminatı 

men bedeli 
40 Nota sehpası 190 kuruş 5 L. 70 K . 

Konservatuvar için yukarda cinsi miktarı ve muham
men bedeli yazılı olan Nota sehpası pazarlığa konulmuş
lardır. Şartnamesi Encümen kaleminde görülebilir. İstek· 
liler 2490 numaralı kanunda yazıla vesika ve hizasanda 
gösterile ilk teminat makbuz veya mektubiie beraber 
17-5 937 pazartesi günü saat 14te Daimi Encüm"nde 
bulunmalıdırlar. (27 47) 414 

Kanunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeltri 

3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nüahadan devam) 

C) İsaihsal zamanlarında havaların fevkelhacJ yağıtb ııtmesın· 
den ve yer sarsıntısile seylibdan tuzlalardaki teaiaatın bozulması 
veya tuzlu suların azalması veyahud büabütün çe~il.~e1~ veyahud 
da tuzlalarda icabh görülen ıslahatın yapılmaaı gıbı ııtıhaal nok· 
unlığını intaç eden fevkalade vaziyet ve sebepler dolayıaile mu· 
bitinin tuz ihtiyacını kısmen veya tamamen kartılıyamıyacak tuz· 
lalarla hinterlantlarındaki ambarlara, uzaklığına yakınhtına ba
kılmaksızın vaziyetleri müsaid diğer tuzla veya ambarlardan tuz 
aevkine mecburiyet hasıl oldutu takdirde: 

Takviye mürettebatı olarak gönderilecek bu kabil tuzların 
satış fiatları; İnhisarlar İdaresinden vuku bulacak teklif üzerine 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince A fıkrasile muayyed olmakaı· 
zın ve tabii zamanlarda o mıntakalardan tedarik edilen tu:ılar 
fiatına kadar indirilerek tayin ve tesbit olunabilir . 

D) Tuzun, nakliye masrafı çok olan veya herhangi bir ıebep• 
le yükselen mıntakalardu, halkın zati ve hayvanları ihtiya~~b v_e 
iştira kabiliyetleri de tazyik edilmemek üzere buralara gonde~ı
lecek tuzlar için de idarece ihtiyar olunacak nakliye mHrafı; ic
ra Vekilleri heyetinden karar alınarak muayyen bir;devreyc mah· 
ıus olmak üzere kısmen veya tamamen indirilmek auretile tenzi· 

latlı satış fiatı tesbit olunabilir. 
Madde 6- İnhisarlar İdaresince çıkarılaca"I ince sofra velmat· 

hah tuzlarının satış fiatları 5 inci madde hükümleri haricinde o
larak ticari icablara göre Gümrük ve İnhisarlar Vekaletince ay· 

raca tayin ve tesbit olunur. 
Madde 7- Tuzdan kimyevi maddeler istihaali için kurulacak 

fabrikalara, müteşebbislerini teşvik için ıuf bu işlerde ~ulladıla
cak ve alakadar merci ve makamlarca da teabit ve tayın oluna· 
cak hakiki ihtiyaçları nisbetinde verilecek tuzlar; çı~arıldıtı tu~
lanın istihaa\ maliyetine, satıldığı ambara kadar aevkı utrunda ı · 
darece ihtiyar edilmiş bulunan vap•ır , tren, hammaliye' iatif, ara· 
ba, kayık gibi her nevi nakliye masarifinin ilivesile hHıl olan 
fiata kadar tenzilli fiatla satılabilir . 

Bu nokta bir miaalle tebarüz ettirilmek iatenirae, bilfarz Di· 
yarbekirde açılmış olan audkostik fabrikasına verilecek tuzun kaç 
kuruştan aatılabilecetini hesaplamak için: . . 

Bunu 5 inci maddesinin A fıkrHındaki yazılı mıaale tatbık •· 
ederek; satış fiatı olan 4,66 kuruştan 3 kurut tuzla fiatı çıkarıl· 
dığı takdirde 1 kilo tuza l,66 kuruş maaraf ihtiyar edilmit oldu-

:tu anlaşılır. 
(Devamı var) 

PIY ASA . HABERLERİ 

rnvA 1 !UID&Vİİ 

Kendir ziraatinin inkişaf ve çuval 1anayiinin kurulma11 için 
tetkiklere başlanmıştır . 

Aldığımız malumata iÖre bu makaatla büyük bir (kenevir 
fabrikaaı) kurulmaaı kararlattırılmıthf ve bunun için en müaait 
yer . olarak Kaatamonu aeçilmiftir. 

lktıaat Vekili Celal Bayar; yakında, yanında mütebauıalar da 
olduğu halde Kaatamonu'ya iiderek bu it için yapılan tetkikleri 
gözden geçirecektir. 

Fabrikanın inşasile beraber; hilen bu havalide on milyon kilo• 
yu bulan kenevir istihsalitı da arttırılacak ve şimdiki halde bir 
aile ziraatı halinde olan kenevircilite büyük bir terakki imlıı:lnı 
verilecektir. 

Ayrıca keenevirin modern makinelerle toplanmaaı ve elyafı· 
nın •oyulması gibi işler için de bu ziraatle utrat•n köylülere ••· 
ri aletler verilecektir. 

Yeni fabrikanıe faaliyete baılanmasından aonra ticarette çok 
mühim bir ihtiyaç olan (çuval aanayii) de büyültfilecek ve her 
sene harice milyonlarca liramızı'l ritmeıine aebep olan çuval ti · 
careti imkan dahilinde yurdumuza münhasir kalacaktır. 

Diğer taaaftan Gümrük ve İahiaarlar Vekaleti bilen muvak· 
kat muafiyetten faydalanmak suretile yurdumuza aokulan çuval· 
!ardan alınan gümrük resmini indirmeye karar vermittir. 

Vekalet bu auretle muvakkat muafiyetten iıtifade ederek çu
vallar üzerinde yakıla n ıuiistimallere mani olacak ve yeni tenzi· 
litla muvakkat muafiyeti kaldıracakbr. 

Kanalizasiyon inşaatı naııl bitecek ? 

6 · Koçhisar ve Çamaltından iÖnderilen tuzların maliyetleri 
tahakkuk ettirilirken: Umumi MüdiirlGkçe her mali ıene başında 
teabit ve ilin edilecek mahreç maııraflarınnın da maliyet ana11· 
rına idhali metruttur. 

On senelik mukaveleye konulan kanalizuyon intaah bir ıe
ne aonra nihayet bulacaktır. Fakat yapalan kanalizaıyon mevcut 
mecralara ve litımlara nazaran ancak onda bir dereceıiadedir. 
Bunu nazarı itibare alan Belediye evyelce oldutu ribi senede 
beşyüz bin lira 1arf ederek şehrin diğer k111mlarını tamir edecek
tir. Bunua için de bazı eaa.lar teabit edilmittir. Bu uulara na· 
zaran şehir planı hazırlanıp ta tatbik edilmete başlandıkça bu 
1ahalardaki kanalizaayon teıi1ab da yapdacaktır. Belediye ıaene
de 250 bin lirayı kanalizaayoa intaatına baareclecelıtir. ~u auret· 
le İatanbulun imarı tamamlandıtı zaman kualizaeyon itleri de 
ikmal edilmit olacaktır. 

Serbest Liman 
3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen giln ve •aatte 

yilz<le 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
ahm komisyonuna gelmeleri ilin olunur.(2603) 386 4 4 

B) lnhiHrlar ldareaiain ambara.rında Htılaeak tuzlann (A) 
fıkrası mucibince maliyet fiatı llzeriadea ıatılnıaaı lizım ielmek· 
te iae de ; 

Bazı mıntakalarda mütekiaif bir halde bulunan ambarların 
aatıf fiatlarrnın (1\) fıkra11ndaki HHAt daireainde tesbiti halinde 
fiat farkından dolayı ambarlar wab,tarsnm 1Mrbirine akacağı ve 
bu auretle f6nderilen tudann, satstı duran vey• ak1ayaa ambar· 
larda uzun zamanlar kalıp bozulmHına ve kaplarının çürümesine 
yol açacağı derplf olunarak b8t4n bu zararlı neticeleri önlemek 
üzere; İnhisarlar İdaresine, nakil tartları birbirine uygun mınta
kalardaki ambarlar 1ah4 fiatlannın birlettirilmeti 1alihiyeti ve· 
rilmit bulunmaktadır. 

lnanbul limanının yeni ve modern tuiaatlar iliuıile 11lah 
ve tevai edilmeai kararlatbktan sonra ıerbeıt liman fikirleri tek
rar ortaya atılmııtır. Bu i4 için Almanyanın Hamburr aerbe1t 
limanında tetkikat yapan Gümrükler Batmndnr muavini Methi 
ile Salon müdürü Cnat mühim bir rapor hazırhyarak vekilet
lere ıör.dermiılerdir. İstanbul limanının lnııiliz müeuueleri tara· 
fından tamamen teabit ve tesisinden aonra ıerbeat liman olarak 
bir mıntaka ayrılacağı kuvvetli ileri ıürAlmektedir . Bu mıntaka· 
nm nereti olacatı da liman kurulduktan aonra tesbit olunacakbr. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: -, 
Gümrük satı4ından : N. N. R. B. markalı 150,23 lira deterindeki 

4006 kilo sülfat dö sutün 17-5-937 gününde aaat 14 de eski Galata 
iÜmrütU utıı ambarında açık artırma ile dahile satılacağı ili n olunur . 

(2425) 366 
BilhHaa, Haliçte büyük bir teraane kurulma1ı kararlatbktan 

aonra aerbcat liman teaiai daha lüıümlu rörillmektedir. 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
._., ... 

Cumartesi 15-5- l 937 

ld k V'J"yeti) \~ 326 Ekmek fırınların tadili (Zongu . 8 • 
1 a k. 

1 
· f) \~ 332 

Soğuk ha va depoların tesisatı (Iktı~ .. t Ve Bale dı ) '\·~ 
333 (200 h ) (Gonen e e · · · • Gönen halihazır haritası .a. . . 

341 Köy mektep inşaatı (Edirne Vılayeitı) .\. M-d) y 3.t2 
Benzin: 169 b. (Yeşilköy Tayyare sttasyonu u · · · 

Pazar 16-5-937 

hazır haritası (80 ha.) (Karaağaç Beled.) .\~ 336 Karaağacın hali 

Pazartesi 17·5-1937 

Sıvuta ilk mektep inşaatı (Sıvas Vilayeti) .\~ 329 
Kütahyada yol inşaatı (2649 m.) (Eıkişeh~~ Ask. Ko·~·)_ .\: 332 
Süt: 45625 k .• Yoğurt: 45 t. - Tavuk: 36~0 ad .• Pılıç· 1825 ad. 

(İat. Fındıklı Komut.) .\~ 335 336 . 335 
Yerli toz ş~ker: 30.000 k. (Ankara Levazım) .\! 1 t D . ) \' 335 

d k .. - .. 50 000 ton (Dmev e emır . -
Krible Alman ma en omuru: · .. _ . tı (Nafıa Vekaleti) 
Sinop·Ayandık yolunda betonarme kopru ınşaa 

.\' 335 . 
Sığır- eti: 325 t. {Ankara Levazım ·'· 336 ) 
o.e ad. "ııkemle ve koltuk (Ankara Bolu Palu ) 
o-t (1 b 1 Emniyet Sandığı Otomobil: 2 ad. (Buik ve Pontiak) stan u 

.\! 336 sandık (Ankara Harbiye Mek. Battaniyf': I050 şer ad. Karyola ve 

Komut.) .\~ 340 k" b' 6 sınai imalat ve tıoıe 1 d 8 e ıp ınası, " Horuan • Saçtepe yo un. a M"d) \~ 340 
inşaatı (Transit Yolu inşaat u · '. Jlt 

Nöbetçi muşambası: 1340 ad. (MMV) .\ • ' 

Ö . d ld . reti olanlar müzayedeye aittir. "' nlerın e yı ız ışa . · · .. t · 
H . • "No i•areti ilanı havı gazetemızın sayısını goi erır. 
amış. .,, " 
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~:· Tercüme Bürosu .:. y ~ 
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~f H liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil· •!• 
:; hass .. ~ünakasa ve müzayedelere müteallik şartna- ı 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. ..:. 
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~ ~ 
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İstanbul Borsası 
13 5-1937 

Paralar Çekler 
Alış Satıı Alış Satış 

626, ~ London 625,25 625, l Sterlin 626, 
Nev York 0.7904 0,7905 1 Dolar 123,- 126,-

17,6875 17,67 20 Fransız Fr. 110,- 114,- Par is 

120, - 125 - Milin o 15,0212 15,0175 20 Liret 
4,6810 4,6884 20 Belcik& Fr. 80,-- 84,- J3rükıel 

87,405 87,7560 19, 22, - Atina 20 Drahmi 
3,4496 3,4614 20 İ1Veçre Fr. 570,- 578,- Cenevre 

23,- Sof ya 63,9357 63,91 20 Len 20, -
1,4440 1,4434 6.1,- 66,- Amsterdam 1 Florin 

22,()/ 22,6615 20 Çek kronu 70,- 75, - Prag 
23,- Vivana 4,2265 4,225 

l Avusturya Sl. 21,-
28,- Madrid 13,1725 13,1675 

1 Mark 25, 
1,0050 1,9662 20,- 25,- Bertin l Zloti 
4,16 4,1590 

1 Pengü 21,- 24,- Varşova 

3,9840 3,9825 Budapeşt 20 Lev 12,- 14, 
I07,63 107,5875 20 Dinar 48,- 52,- Bükreş 
34,4575 34,4440 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 
2,7540 2,7530 

İıveç kuronu 30, -32,- Yokohama 

1060.- Moskova 24,0625 24,0725 
Türk altını 1059, -

1 Stokholm 3,1160 3, 1154 
Banknot Oı.253,- 253,-

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

\ 

Dikkat Nazarına 
d bütün 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahili~. ~. top· 
·· .. gunune 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, gu~u ONA KASA 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak M 

1 
.... mlü 

GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin e~ uz~ay· 
Rehberiniz dir. Menfaatmız İciibı h.e~en a ı°~~9442 dediliniz ve dostlarınıza tavsiye edınız. Te · · 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

13 - 5 - 1937 

MADDE 

Afyon 
n 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

ince 
: kaba 

t, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

ithalat 

Ton 

45 

Av derisi çakal ad 
: kedi 

1) 

,, : kunduz ,, 
" : porsuk 

" 
" : •anıar ,, 
" 

: tilki 
" 

" 
tavşan 

" 
" 

: varşak 
" 

" 
: zerdeva 

" Ayçiçeti yağ: 
Badem : kabuklu 

" : iç 
. Bakla 

Bezelye 
Börülce 
Butday : Eks. yumuşak 

,, : yumuşak 465 
,, : ekı. ıert 

" sert 
,, : ıümter 

" : kızılca 

" mahlUt 
Bulgur 
Burçak 
Ceviz k. 
Çavdar 30 
Darı beyaz 

" ıarı 

Fasulye 
Fındık : iç tombul 

,, : iç sivri 
,, : kabuklu 

Haşhaş : tohumu 
,, : yatı 

ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten : tohumu 

" 
: yatı 

Koza 
Kut yemi : yeni mahsul 
Mercimek 2 

M11ır : beyaz 30 

" 
: sarı 

Nohut : iıp . tohumu 
,, : kalburlanmış 

" 
; natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 51 

,, tohumu: 
33 Peynir beyaz: tam yatlı 

,, 
" 

: yarım yatlı 

" " 
: yatıız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, yatsız 

Razmol 
Susam yeni mahıul 

,, yatı 
Tiftik otlak 

,, ana mal 
,, : çengelli 
,, : deri 
,, : kaba 

" : ıara 
Un ekstra ekıtra 156 

" ekıtra 
,, 1 inci yumuşak 
,, ,, ıert 

Yapak : Anadolu 

" ,, tabak 

" Trakya kırkım 

" ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı : ekıtra 50 

,, ,, : yemeklik 

" " : ıabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

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

,, K ,, 

Jhracat 

Ton 

49 50 

IEac :t?~ 

SATIŞLAR 

A•gart Azami 
Kilotu Kiloııu 

Kr· Pa. Kr. Pa. 

620 

4 4 2 
ç 
n 

• ,, 
,, 
" 
a 

ç 

6 i!5 

6 12 

2-1 15 29 

63 

K.S. 

5 67 

5 05 

87 52 
87 52 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), - şl 
(tilin), .a (untim), ıt (ıterlin), RM \Rayhsmark), p (pen· 
ni), B.DFr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

parativement iı la semaine precedente. Mais les bles de Polatli, 
arrivant en petite quantites, conservant toujours leur valeur. Des 
acbeteun ne se presentant pas pour les bles durs, les prix ont 
baiue. 

Le seigle se vend d'une façon continue; il n'y a eu qu'unc 
baisse de ptu 2 50 seulement. Les exportateurs d'orge etanl en 
train d 'expedier leur .!ltock achete;ıt peu de ınarclıandises. Les 
bles ıe sont vendus ıelon la proportion de seigle, entre ptrs 
5.22 et ptrs 6.13: les orges entre ptrs 4.10 et 4.35; lcs graines 
de lin a ptra 9.30; le sesame it ptrs 15.20; le millet iı ptrs 9.20 
et le mais eotre ptra 4.30 et 4.35. 

Vera une reduction generale du prıx de ln vie 
Le gouvernement prend des mesures tres serieu es en vue de 

combattre la vie chere. C' est le but quc viıent l'abolition des 
droit.i de douane &Ur les matieres premİeres et des taXCS a f 'in· 
terieur du pays. 

Suivant des informations complementaires d' Ankara, voici lcs 
nıatieres premieres indispensables a l'industrie nationale qui be
neficieront des nouvelles exemptionı : 

Le fer, a l'etat brut ou ouvre employe dans l'industrie, leı 
matieres vegetales servant a la fabrication des fils, les huilcs 
animales, leı acides d'huiles, les soies de porc et les dcchets, les 
objeb fabriques avec de la corne, la gelatine, la gomme laquc 
les peaux fraiches, des peaux de moulon, lcs tr.ıpis de lioie, le 
cacao, les huiles de pin, la cellulo'ide, la galalite et ses derives, 
tous les arbreı ne poussant pas dans notre pays, le caoutchouc, 
l'aluminium, les mobiliers de salon, le nickel, l'antimoine, le ko
bal, le. couleurs organiques et artificielles, le soufre et ses com· 
pose,, les preparations chimiques. 

L'opinion generale est que grace aux nouvellcs mcsııres la 
vie deviendra moins chere les objels de premiere necessite bais· 
seront en fonction de la baisse survenue sur les maticres pre· 
micres. D'aucuns estiment que cette baisse sera de l'ordre de 
vingt a trenle pour cent. 

Le marche des cereales 
Les Anılaıs vculent de l'orge pour la fabrication de la biiıre. 

Cependant, la recolte pour l'annee 1936 est mauvaise en Angle
terre tant au point de vue de la qualite que de la couleur. 

L'Union des producteurs Anglais de biere a demande nu gou
vernement de rabaisscr les droits sur l'orge pour en permettre 
l'exportation en grandes quantites. 

il n 'y a pas de stocks d'orge livrables iı cours delai ur la 
place d' Anvers et les offrcs d'orge de l' Argentine sont fııiteı 
pour de longa delais. Quant a la Polognc, elle n'a pas de stocks 
diıponibles. 

il eıt venu, a la bourse des cereales, 19 wagons de ıeigle et 
4 wagons d'orge. Les stockistes el les proprietaires de moulin 
detenant beaucoup de ble tendre, le marche en e.t peu anime. 

Le ble dur est achete entre Ptrı. 6.30 et 6.35. 
Le1 prix de l'orge ont baisse de 7 a 8 paras. On s'attend a 

ce que Je1 prix hau11ent eocore cette ıemaioe, car il y a un ba· 
teau. en partance qui pourra faire cargaison d'orge. 

Vu les rigueurs d'un hiver exceptionnel, la Pologne n'a pu 
exporter de l'orge pour le pays de l'Europe Centrale, dont elle 
etait le principal fournisseur. 

il y a peu d'orge pour biere. 
il ne fait point de doute que !es orges obtiendronl un bon 

prix, cette semaine, en Europe. Les pays qui font des demandes 
d'orge sont : L' Angleterre, la Su isse, et la Scandinavic. 

Leı bonı orges sonl côtea de Piastres 5.10 a 5.15. 

Les cooperatives de la region d'lzmir 
AprC. la dcciıion qui a ete prise iı lzmir, de disııoudre l'U· 

nion dea Cooperatives des producteurs des figues d' Aydin, leı 
cooperativeı de credıt de Genmenck, Ortaklar, Karapinar, Erikli, 
Umurlu et Koık se sont reunies en assemblee generale et ont 
decide de s'unir aux cooperatives locales de credit agricole. 

Le Vali, M. Ozdemir Gunday, et le directeur de la Banque 
Agricole, M. Chcvki Omer, se sont rendus it Karapinar et a Or· 
taklar, et ont asaisle aııx seances des cooperatives agricoles. 

On attend la promulgation de la loi definitive sur les coope· 
ratives de vente qui etaient au.ssi coınprises dans l'Union qui 
vient d'etre diuoute. 

Leı stocks de nos articles d'exportation 

Le ministere de l'Economie nationale a invite les depnrtements 
competenlt en notre ville a proceder a la fixation de tous les 
ıtocks d' articles d'exportation existant en notre ville. On attache 
une importance ıpeciale a ce travail etant donne que la plus 
grande partie de nos produits d'exportation se trouvent en notre 
ville. D'ailleun, les autres zones d' exportation ont ete invitees 
il dreuer des releveı du meme genre. 

Ceı jours derniers, on a constate une bnisse sur uno partie 
de nos articles d'exportation. C'eıt le cas, notamment, pour les 
oeufı et les noi1ettes. Ce fait provient de ce que. pour une rai· 
son ou une autre, leı prix de nos articles d' exportation sont en 
bai111e ıur le marche d' Allemagne. Mais comme les ııtocks de 
nos principaux articles d 'importation sont epuiseı, on ne redoute 
paı une nouvelle bai11e. 

Les matieres premieres 
Le1 recherches qui ont ete menees en vue d'obtenir de notre 

payı deı matieres premieres necessaires iı nos fabriques de pa· 
pier et de cellulose, ont donne des resultats poıitifs. 

L'on a trouve des mine1 de pyrite a lzmit, de kaolin i Ku· 
tahia, et d'al un a Sibinkarahiuar. 

Le chimiste de la fabrique, M. Celal, estime que le~ r~sul.t~ts 
1, bt • de cette façon ıont de nature a JUıtıfıer que on pourra o enır 

la satiafaction generale. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Basımcn 
Galata Billur sokak No. 10 



. ' . 

1 
1 

f 

Deuxieme Annee - No. 345 VENDREDI 

•• ABONNEMENTS: 

3 
6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptn. 450 

850 
1500 

MUNAKASA 
" 

,, 
" " 

Etranger : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

. 
G AZ -E TE S 1 

Pour la Publieite ı' adre11er 
il l' Admini.tration 

Journal Quotidien des Adjudications 

Nul n'est cense ignorer la loi ! 
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la Republique de Turquie 

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'lnduıtrie, l'Economie, lea Finances, au fur et a mesure de leur 
publication dans le Resmi Gazete (l'Officiel d'Ankara). 

Nous y reviendrons. 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

Mode Prix Caution. Lieu d'adjudieation et <lu Jours 
d'adjudieat. eatimatif Provisoire Cahier des Charges 

~~--~~~~--~~--~~-----~~----~--~~~~~--~-~ ~--------.;:.:~::...;;.;.;,;....;....;;.;.:i:....------~--~--~.-.~ 

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

Inatallation depôt frigorifique a l'hôpital Modele 
Haydarpaeha 

Constr uı:tion abatto)r iı Ereghlı {aj. ). 
Transformation du poot Bafra 
Construction halles legumes (cah. eh . Y. 242) 

Construetion et repar~tion eta bles "Djindji,, 
Construction loca! d'etudes dans la station d'exper. 

(cah . eh. P. 9). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Graisse pour fusil mitrailleur : 5000 kilos (aj.). 
Bois : 187240 kilos 

Habillement- Chaussures - Tissus - Cuirs. 

Etoffe pour uniformes d'hiver: 100000 metres (eah. 
eh. P. 1400). 

Toile pour housııe : 125000 metres (eah. eh. P. 
250). 

Couvertuı es laine : 10000 pieeeı (cah. eh. L. 4). 

Provisions 

Lait et yoghourt : 100 tonnes de eh. 
Lait el yoghourt : 12 tonnes de eh 
Lait: 1500- Yoıhourd: 1000 kilos- Epinards: 

12500 kilos (aj.). 
Farine de minoter:e: 100.100,'200 et 200 tonnes 

(aj.). 
Fromage blanc : 14200 kilos 
Fromage "kaehere,, : 4800 kilos 

Produits Cbimiques et Pharmaoıtutiques 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Medieaments et materiel s.ınitaire pour hôpital Re
gional : 162 lots- Pour hôpital maladies vene
riennes : 59 lots. 

Divers 

Chissiı (3 types): 60 p. (pour leı.ı halles) 

Charnieres, eiment, etain ete. 
Chevalets pour notes : 40 pıeceıı (pour Conserva

toire) 

B) Adjudications a la sureochere 
Sulf ate de soude : 4006 kilos 
Vieux cables, ete. 

Gre iı gre 

" Pli cach 

" 
Publique 

" 

Publique 

" 

Pli each. 

" 

" 

Pli each 
Greiıgre 

" 

" . 
Publique 

" 

Publique 

Publique 

Publique 

" 

2700 -

1-4899 44 
11000 -
48350 -

3205 23 
1733 78 

15l0 

P. 280 lem. 

P.40 lem . 

L. 8 lap 

203 -

825 -
3526 25 

240 39 

112 50 
160 'iO 

14950 

3750 -

5250 

11250-15000 
90 99 

400 et 688 

-4970 - 372 75 
2688 - 201 60 

2676-745 200.70 
5625 

2867 55 215 06 

817 45 
P. 190 lap. 

150 23 
25 

61 30 
5 70 

1 88 

D~r. Trav. Publics lstanbul 

Municipalite Ereghli, Mer Noir~ 
Dir. Trav. Publ;cs Samııoun 
1 Com. Pı.!rm. Munieipalite lstanbul 
't Dir. Econom. " " 

idem 
Oir. Gen. Monopoles Samsoun 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 
Brigade Ouest, Edirne 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 

,, 

Com. Aeh. lntend. lst. Tophane. 
Com. Aeh. Corps Armee Tchorlou 
Com. Aeh. Militaire Vize 

Com. Aeh. Militaire Karakeuıse 

Com. Aeh. Dir. lntend. Ankara 

" 

Com. Perm. Vilayet Samiloun 

{ 
Com. Perıa. Munieipalite lstan bul 
Oir. Eeonomat ,, " 

idem 

{ 
Com Perm. Munieipalite lstanbul 
Secretariat ,, " 

DirectioA Ventes Douaneı lıtan bul 
,, PTT Vilayd " 

15-5-37 

5-6-37 
22-5 37 
29-5-37 

:.18-5-37 
17-5·37 

17-5-37 
28-5·37 

1-6 37 

1-6-37 

2-6·37 

31-5-37 
26-5-37 
21-5-37 

Un mois 

27-5-37 
28-5-37 

27-5 37 

27-5-37 

27-5-37 
17-5-37 

11-5-:n 
17-5-37 

10 

12 -
10 
11 

14 
15 

11 
15 

11 

15 

11 -

14 -
16 -
11 

15 
15 

16 

14 

14 
14 -

14 -
15 30 

14 MAi 1937 

ADMINISTRA·ı 1ul'4 

Y oıhourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Teleanphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 
mr o -

Samedi 15 Mai 1937 

Transformation deı f ours iı pain (Zongouldalt .\~ 326 
lnslallation depôt frigorifiques (aj .) (Miniııtere Economie) .\! 333 
Presentation de la earte aetuelle de Geunen r 00 ha .) (Municipa-

litc de Geuncn) .\; 341 
Construction ecole pour village (Munieipa!ite E.dirne) .'\! 341 
Benzine : 169 bidons(Oireetion St&tion Aviation Yechilkeuy) .\~ 342 

Dimanche 16 Mai \937 

Prt"·sentation earte aetuelle de Karaaghatch (80 ha.) (Munieipalite 
Karaa~ lıatch) .\: 336 

Lundi 17 Mai 1937 

Construetion eeole Primaire iı Sivas {aj.) (Vilayet Sivas) .\~ 329 
Construction route a Kutahia : 2649 metres (Vilayet Eskiehehir) 

.\~ 332 
Lait: 45625 kilos- Yofhourt: 45 tonnes- Pouleı: 3650 pieces

Poulets : 1825 pieees (Comm. Iıtarıbul Findikli) .Y 335 
Suere en poudre indigene : 30000 kiloı (Direction lntendanee An

kara) .\~ 335 
Houille Allemande er_iblee : 50000 tonnes (Chemin1 de Fer Etat) 

.\~ 335 
Conıtruetion pont beton arme Karassou s route Sinope·Ayandjik 

(aj .) Ministerc Travaux Publics) .\~ 335 
Viande de boeuf : 325 tonnes Chaises et f auteuils : 84 pieeea 

( ' ireetion Amenagement Forets) ,\' 336 
Cireı pour sentinellH : 1340 pieees (Def ense N ationale) .\; 334 
Automobileı : (Buiek et Pontiac. : 2 pieees (Mont de Piete lıtanbul) 

.\: 336 
Couverh,res de lit, lits de camp, eoffres ; 1050 pieees (Comm. 

Ecole Militaire Ankara) .\~ 340 
Construction ehauıısee, 8 maisonı d'equipe et 6 ouvr. d'art s route 

Horassan Satehtepe (Direetion Construetion Route Transit) .\: 340 

• Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenehere. 

N. B.- Leı Noıı indiques en regard dea uticles ıont eeux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

--=--

lndustrie - Finances - Commerce 

Le rachat de la Ste des Eaux de Kadikcuy 

La Societe des Eaux de Kadikeuy et deı environı a ete ra· 
ehetee par le gouvernement pour 400.000 livres. Elle ıera liqui• 
dee avant la fin du mois de juin, et partlr du ter juillet, l'ex· 
ploitation sera auumee par \'administration municipale deı eaux. 
Le montant de 400.000 livres sera rembouue par annuiteı de 
40.000 livres soit une periode de dix anı. 

Les prevısıons du marche mondial des cereales 
et celles de notre place 

D'apreı leı nouvelleı qui arrivent iı Liverpool coneernant l• 
recolte mondiale de ble et d'orge, on a eueilli deja la moissoP 
en Argentine et en Australie en decembre. En Argentine, oP 
obtieot 5.552.000 tonnes de ble et en Aultralie 3,580.000 tonne•• 
D'apres une evaluation d'ordre general faite le 15 avril, on es" 
time qu' on pourra retirer du Canada 7. 160.000 tonneı de ble et 
l.325.000 tonneı d'orge; dea Etats Uniı 21.522.000 tonnH d'orge•· 
Danı les pays du nord de l'Afrique, cette annee-ci auaai comme 
l'annee preeedente, la recolte sera peu abondante. En Europıı 

Cen\rale et Occidentale, on se plaint des pluies abondantes et 
on eraint q ue la recolte ne ıe gate. Leı r a pport:a provenant d• 
l'Italie et eoncernant la reeolte sont peu favorablH. En Ru11ie 
vu leı intemperies, on ne ıe livre pas aux umaillu de printemp• 
La reeolte d'hiver parait bonne. 

Quant a nous, notre situation pour le printempı auui biel 
que pour l'hiver parait bonne. 

On presume que le Canada ne pourra pas envoyer de l' org1 

ıur le marche europeen. Lea payı du nord de l'Europe ıeroll 
done danı l'obliırıttion d'acheter de l'orge. En Argentine ont pı 
avoir ıeulement 1.30000 lonnes d'orge •t en Auıtralie 825.00 
tonneı. D' apreı des nouvelles officielles, la reeolte de millet poı 
cette annee-ci ıera en Arrentine de 30.000 tonnes et celle d 
graines de lio de 1175 tonnes. 

il eııt arrive jeudi a la Bourae des ecreales six waıonı ' 
ble et deux de ıeigle. Lea marehandiıes ont ete complHeme 
vendues. D'autre part, 6 wagons de blc ıont venuı au nom ı 
la Banque Agricole. 

On enregistre, en ıeneral, une bai11e de IO paru ıur 1 
prix du ble contenant une portion de seigle canıiderable, co 

(Lire la suite en 3me pare) 


