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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 
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6 n 850 

12 • 1500 
Ecnehi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz mukabili olma
yan tediyat makbul değildir . 
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PAZARTESİ 

•• 

GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

17 Mayıs 1937 

İ DAREHAN E: 
Yoğurtcu han, ı ci k at 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
fdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
T el.,fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

w ·--- Ankara Doğum Ç ve ocuk Bakımevi Baştabibliğinden: ve fenni şartname Ba dı 1 . . 
mukabilinde Kau Nar.:n r ~k .. lş~.~r~ Genel şartnameıi 100 kuruş 

il 

BU GCJNKC 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1-· Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Limon: 65000 ad. (Tophane Levazım) 
Erzak: 40 kalem (Ankara Çocuk Bakımevi) 
Tavuk: 10000 k. (Ankara Levazım) 
Sığır eti: 125 ve 70 ton (temd.) (Tek irdağ 

Askeri Komutanlığı) 

2-6-37 15 -
4-6-37 - -
2-6-37 ıs -

_2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Fenni mezbahada kanalizasyon işleri (Sıvas Beled.) 
Kağızm~na font borularla içme suyu isalesi 

Ankara Doğum ve k b ihtiyacı olan v d ~ocu akım evinin 937 mali yıllık 
fiatlarile t . aşatlgı a cms ve miktarları ve muhammen 

emına arı yaz l dd 
!erinde yazılı olup 20 .~ ı m~va ın evsafları şartname-
nulacağından 4.6.937 cgun m~d~e~Je a~ık eksiltmeye ko
teklilerin artırma k ·~ma gunu ıhalesı yapılacaktır. İs
üncü madd l . d e sı tme ihale kanununun 2 nci ve 3 

e erın e yazılı v 'k' h . melerini görmek .. esaı ı aız olanların şartna-
uzere herg·· ·· v 1 d desinde Dogv u Ç un og e en evvel Işıklar cad· 

m ve ocuk Bakımev' b k•t' ı·v. 
hale günü de saat 14 d 1 aş a ıp ıgıne ve i-

en evvel ·· d 7 5 
vakkate olarak b k 1 yuz e , teminatı mu• 

an a arın vere kl . kk mektublarından başk 
1 

.ce erı muva at teminat 
a o an nakıt vey k' t h' . 

bulunan evrakın Ank D ft a na ı ma ıyetmde ara e erdarlık · bulunacaktır. İsteklilerin k d ve~nesıne yatırılmış yu ar a yazılı ıhal ·· .. .. 
sesemizde teşkil olunacak a tt e gunu mues-r ırma eksiltm k · 
na müracaatları ilan olunur. e omısyonu-
Cinsi Fi atı Kilo 
Pirinç 20 2000 
Kurusovan 07 600 
Kuru fuulya 13 200 

Lira K. 
400 

42 
26 

Lira K. 

(temdı~) (Kars Vilayetil 22-5-37 10 -
Mal~tya ıst. S35 m.lik iplik parkelen mesi (tem

dıd) {Nafıa Vekaleti) 3-6-37 16 - 1 
Nohut 12 60 

1 
Zeytin yağı 70 150 

Gazyağı (tenekesi) 390 25 T. 

7 50 
105 50 
97 

30 00 
3 15 
l 95 
o 56 
7 91 
7 17 
1 20 
3 37 
3 00 
1 20 

' · , maşır v.s. _3 - Mensucat, Elbise Kundura Ça 

Amerikan bezi: 1800,Sf10 ve 350 m . (İst . Beled.) 31-5-47 14 -

4 - Nakliyat- Boşaltma -_Yükletme v. s. 

80-120 t . maden kömürünün Zonguldaktan· ls-
tanbula nakliyeıi (Oenizyolları işlet.) 31-5-37 15 -

~ M-L- - t.-"• D•nzin, Makine yagları v, s. 
Gazyajtı: 25 teneke kesilmi~ odun: 15000 k. 

(Ankara Çocuk Bakımevi) 4·6-37 --
Odun: 700 ton. (temdid) (Tekirda2' Aık. Kom.) 22-5-37 11 

6 - Müteferrik 

Parke taşı: 110 ve 125000 ad .( temdid) 
(Sıvas Nafıa Müdürlü2'ü) Bir ay 

Hematet: 780 t .- dökümhane piki: 180 t. (tcmd.) 
(Devlet Oemiryolları) 5-7-37 15.30 

Siyah sitil ipi: 100000 m. (temdid) (MMV) 21-5-37 11 -

a) MÜNAKASA LA R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 
idareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müessesat 

için 65000 adet limon 2 Haziran 937 çarşamba günü sa
at 15 te Tophanede satınalma komisyonunda açık eksilt· 
me ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1787 buçuk liradır. İlk 
teminatı 134 lira 6 kuruştur. 

Şartnamesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli 
saatte kanuni vesikalarile beraber komisyona gelmeleri. 

s~~ w 80 
Şehriye 30 IOO 
Kuru kayısı 80 50 
irmik 20 80 
Sadeyatı (eritilmiş) 90 500 
Mercimek 12 60 
Çay 400 20 
Makarna 27 300 
Pirinç unu 45 lOO 
Un 13 100 

~~,,~~vit 80 80 

Soda 10 250 

1. inci ekmek 10 2S 7800 

Koyun eti 35 4700 

Süt 
15 3800 

Yoturt 
17 1500 

Pathoan 
15 500 

5 300 

15 
45 
40 
16 

450 
7 50 

80 
81 
45 
13 
64 

~799 50 
1645 
570 
225 
75 
37 50 

Semiz otu 12 
Enginar (beher ad.) 15 350 aded 52 50 

Kırmızı domates 15 400 60 

Kereviz 15 300 45 

Lahana 5 400 20 

Patates 
8 ıooo 80 

Yerelınası 
7 5 100 7 50 

Taze fa1ulya 15 500 75 

Taze bamya 20 200 40 

Taze bakla 10 400 40 

İç bezelya 15 150 22 50 

Dolmalık biber 12 5 350 43 75 

Karna bahar 15 300 45 

Pırasa 
6 400 2.t 

lspanak 15 400 60 

Kabak 10 400 40 

Kesilmiş odun (me••) 2 25 
15000 337 50 

2 

33 75 
o 56 
6 00 
6 07 
3 37 
o 97 
4 80 
• n' 

140 08 
60 00 

123 37 
42 75 
19 12 
5 62 
2 81 
3 94 
4 50 
3 37 
1 50 
6 00 
o 56 
5 62 
3 00 
3 00 
l 69 
3 28 
3 37 
1 80 
4 50 
3 ()() 

57 56 
25 31 

6- fstekl' 1 1 Mudurlugunde n verilecektir. 
ı o an arın tekl'f k b ehliyet veaikaların T. ı me tu larile teminat makbuzlarını 

rf 
1 ve ıcaret Od k ' d za a koyarak yuk d ası ayı vara kalarını mühürlü 

cümcn Reisliğine :a~b~:z~ı s aa~t~n bir s aat evveline kadar En
tublarında büt- . ukabılınde vermeleri ve teklif mek-

1 
• un ın,aat evrakını oku k L l . ma arı lazımdır. yup a:,u ettıklerinin yaz · 

Sivas Belediye Riyasetinden: 

yapılmakta olan f · bedeli k 'fi ' k . ennı mezbahanın 1210 lira 16 kurucı 
eşı ı analızasyon v b . y 

retile müteahhide ih l d'l e v .azı tertıbatı pazarlık su-
. a e e 1 ecegınden t r l . b muracaatları ilan olunur. a ıp erın elediyeye 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan ic· M 1 t . l 535 T' a a ya ıstasyon tesisatından 
o and metre uzunluktaki yolun parke t şası ır. aş kaldırım ın-

Yeni keşif bedeli 26583160 l' 85 k 
lstiyenler evrakı 130 k ıra uruştur. 

köprüle_r reisliğinden alabi~~;ş bedel mukabilinde şose ve 

Eksıltme 3.6.937 tarihind Nafıa Vekaletind Ş ke perşembe gü nü s.ıat 16 da 
e ose ve öprüler · l'ğ' k misyonu od d k reıs ı .. , e siltme ko-

Eksiltme asın .a ~palı z.arf usulile yapılacaktır. 
kk .re gırebılmek ıçin taliblP.rin 1994 J' 1 k 

va at temınat verilmeleri lazımdır· ı ra ı mu-

3 

Mensucat . t:lbise . Kundura-Çamaşır v.s. 

1 4 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Denizyolları işletmesi Müdürlüğünden : 
İdaremizin Zoniuldaktan İstanbuldan naklettireceği 

80-120 bin ton maden kömürünün nakliyeciliği kapalı 
zarfla ekailtmiye konulmuştur. 

Eksiltme 31 mayıs 937 günü saat 15 te idaremiz Le-
vazım şefliğinde yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve mu
kavele projesi hergün levazım şefliğimi:zden bila bedel 

na bilir 

Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Tekirdağ Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tekirdağ kıtalarının ihtiyacı bulunan 700.000 kilo odun 
kapalı zarfla münakasaya konulmuş isede ihale gününde 
talip çıkmadığından pazarlıkla ihalesi tekarrür etmiştir. 
Pazarlık gününde 22 mayıs 937 cumartesi günü saat 1 l
de Tümen Satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 656 liradır. \taya talip olanların belli gün· 

de komisyona gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
t-Ankara iarnizonundaki hastahaneler ihtiyacı için 

10000 kilo tavuğun 2.6.937 çarşamba günü saat 15 te 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

inşaat- Tamirat-Nafta işleri veMalzemesi-Harita 
• • • 

25 teneke sıazyatı ve 15 ton meşeodunu alınacaktır . Bak: 

erzak sütununda Ankara Çocuk Bakımevi ilanına. 

2-Tavuğun tutarı 5500 lira olup muvakkat teminatı 
412 lira 50 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız iÖ· 

rülür. · ~ - İsteklHerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve· 

sika ve teminat makbuzlarını havi teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona müracaatları. 

Tekirdağ Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tekirdağ Kıt'alarının ihtiyacı bulunan 125000 kilo sı
ğır eti ile Malkara kıtaatının ihtiyacı bulunan 70000 kilo 
sıiır eti kapalı zarfla münakasaya konmuş ve ihale gü· 
nünde talip çıkmadığından pazarlık ihalesi tekarrür et
miştir. Pazarlık günü 21 mayıs 937 cuma günü saat l 6 da 
Tekirdağında Tümen satınalma komisyonunda yapılacak
tır. Tekirdağ kıtaatının muvakkat teminatı 2?50 lira ve 

Malkara kıtaatına ait olanın t 155 liradır· 

-
Kars Vilayetinden: 

21688 lira 97 kuruş bedeli keş~fli KaQu'1lana 4 kilometre mc· 
aafedeki pinardan font boru~arla ı1ale ve tevzi edilecek içme sı.ı-

" k mllddetı 12-5-937 il " d yu inşaat muna asa i nun en itibaren 10 gün 
müddetle pazarlıi• konulmu,tur. 

1- Pazarlık 22-5-937 cumarteai a-ünü saat lO da Kars Vilaye-

ti Encümenince yapılacaktır. 
2- inşaat bir kül halinde münakaaaya konulduğu 'b· . 

y.,iode boru ve nıaı.enı• tealimi ve bo•u ke,il imali~'· 
1 

ınş•.•t 
lerinde ayrıca mevkii nıünakasadadır. Her üç ••kk ıcrat ış
teklif kabul edilecektir. Yalnız: bu ııkların intihaba hyapı acak 

k 
ı ususunda 

Encümen muhtar kalaca nr. 
3- İnşaatın heyeti umumiyesinin kc•fi 21685 ı· 97 k . 44 k ., ıra uruf 

olup teminatı 1626 hra uruşt~r. Boru ve malzeme teslimi iti 
keşfi 8013 lira 96 kurut olup tcmınatı 668 ı· ı:: .. k . ~ . ıra .,.. uruftur. 

4- Boru keşfi ve ı_nıalatın ıcraıı itinin keşfi 12772 lir• 1 ku

rut olup, teminatı 95 hra 97 kuruştur. 
5- İntaatın iıtinad ettiği ketif tahlili fiat planları münak• .. 

6 
ı\\üteferrik 

Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: 

6-5-937 de ihalede mukarrer olan 9944 lira keşif be• 
delli 110.000 ve 9475 lira ketif bedelli 125.000 adet par· 
ke taşlarına talip zuhur etmediğinden 6- 5-937 den itiba
ren bir ay içinde pazarlıkla ihale edilecektir. lsteklileria. 
Vilayet daimi encümenine müracaatları. 

Devlet Oemiryolları ve Limanları U. işletme İdaresinden: 
Muhammen bedeli 54070 lira olan 780 ton Hematet, 



. . 5 7 37 tesi günü saat 15,30 180 ton dökümhane pıkı . . P.azar . d t a• 
. A k d lda~c bınasın a sa ın da kapalı zarf usulıle n ara a • 

17 Mayıs 1937 

"""~S~a~y~fa~.,;2.,,,.,,,.,,,.,,,,,,,,,,,,.,==-""""""""""""'""""'""""'""'""'""""'"'""'.'':'.:'.:'.:'.'.:::'.::'.:'.::M~O:N:A~K=A~S=A~G:A~Z=E=T:E:S:l::::::::~~'.:'.'.:~~: .. :k~v:e~İ~n:h;is~a:r;la;r~V;e;k;a;le:t;in~i;n:s~a;i;a;hi~y;e;ti~d;a;h~il~in~d;e~d~ir;.~~~fi:a~tla: 
-ı ru Madde 10 - Ecnebi memleketlere salılac~~ tuz.~arın_ . 

1 İnhisarlar u. Müdürlüğünden: ticari icablara ve harici piyasalar vaziyetine gore Gumruk ve lıı-
lınacaktır. 

0 
l' l k akkat 

. . mek istiyenlerin 3953,5 ıra ı muv 
Bu ışe gır 'k l R - gazete· 

teminatile kanunun tayin ettiği vesı a arı, es.mı. 
1 .. 36 .. 3>97 numara\ı niishasında ıntışar et-

r.i~ .a. t gl~n vt eam .. e dairesinde alınmış vesika ve tek-
mış olan a ıma n . ı· v • 

. . .. t 14 30 a kadar komisyon reıs ıgıne liflerim aynı gun saa · 

vermeleri lazımdır. d vez-
ş l 270 kuruşa Ankara ve Hay arpaşa artname er 

nelerinde satılmaktadır. ----

Milli Müdafaa Vekalt:ti Satınalma Komisyonundan: 

· · ·1 d · 1 'l5U8 kuruş olan 1 H r bir metresıne bıçı en e erı 1 

00 e 1 k olan 100 O müteahhit nam ve hesabına a ınac~ . '- . 
ve . h sitil ipi açık eksiltmesine ıstekh çıkmadıgın 
metre sıya . _ .. .. t ı t e bırakılmıştır. 
dan eksiltmesı 2 l .a.37 cuma gunu saa kl . . gör-

. . 1 ak ve örne erını 2- Şartnamesını parac;ız a m . 
· • .. k misyona gelmelerı. ek isteyenlerın ner gun ° 

m 3 İlk teminat miktarı 93 lira 78 kuruştur. 

'f b d l' 48350 lira olan merkez halinde sebze Keşı e e ı Ş t i 
. arfla eksiltmeye konulmuştur. ar nam~s ınşası kapalı z M. d'' l'' 1-iinden alınabı-
242 kuru; m11'cı'>ili:de Lev uırn l ı.ır. u,,. .. .. t t lde 

' . . M ısın ?9uncu cumartesı gunu saa 
lir. E <sıltme ay - İ. kl'l 2490 numaralı 
Daimi Encümende ~·apılacaktı\a ~:le~~;e Fen İşleri Mü-
kamında yazılı vesıkadan baş 'k 'l 3526 lira 
dürlüğünden alacakları Fen Ehliyet vesı ası e. b b 

1 k ilk teminat makhuz veya mektubıle era er 
;5kl7furı:!:ktublarını havi kapalı zarfları yu~a~da yazılı 
e. d t IOa kadar Daimi Encülllene vermelıdırler. 

gün e saa (B) 27 48 415 

••• 

hisaMrl=~d~e~:l~tii:;iht::ıink:~~~;:~ıeri az olan bazı tuzlarda çık~-
- 1- İdaremi:ıin İstanbul tütiin fabri'rnsı için yapılmak; hd d birkaç sermayedar tarAfından kapahlması-

t l (300) adet harman arabasına lüzumü olan ve şar : rılan tuzların ma u k halkın tuz ihtiyacı tazyika uğratıl· 
a o an b h le ihtikara yol vermeme ve d d 

n amesine ekli kataloğun (T. K. 180) tipine uygun e -erı mamak ve bnzı tuzlarda da tuz çıkarın~ z.a~anların: satışa ·~~ 
(5) lira muh~mmen bedelli (600) adet ve aynı katalo~un vam edilerek istihsal üzerinde menfi bır tesıre se~.e ·~~t ver~. 
O il-' 52 t'ıpı"ne uygun beheri (6.30) lira muhammen e- . 1 k üzere İnhisarlar İdaresince icabına gore uzum go-

l kl t mış o mama b- b"t" kaldırılır Veya satış muamele-delli 600 adet bilyeli lastikli tekerlek pazarı a sa m rülecek tuzlalarda satış us u u h dT . Veyahut satış mınta-
si senenin mueyyen zamanlarına asre ı ·~ . . alınacaktır. t · .. -ı ek lüzum ve zaruret uzerıne her şahsa hır 

2- Paur 'ık 31-5-1937 tarihine rasthyan pazar esı ~:;:~·~ ::~~e!:~ut:: miktarı tahdid olunur. 
günft saat t5te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesin- (Devamı var) 

' deki Alım Komisyonunda yapılacaktı.r. 
3- Muvakkat teminat (508.50) lıra~ır. 
4- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

şubeden alınabilir. . .. .. d az bir az bir 
5- İsteklilerin eksıltme gunun en e~ . .. .. 

h ft l f'atsız teklif ve kataloklarını lnhısarlar Tutun a a evve ı . l l'fl · : 
Fabrikalar şubesi Müdürlüğüne vermelerı ve te t ı erm.n 
kabulünü mutazammın vesika almaları lazımdır. . 

6 1. t kl'l . kanunen kendilerinden aranılan vesaık - s e ı erın 

5 
.. 

ile 5 inci maddede yazılı vesika ve yüzde ~.' guvenme 

paralarile birlikte pazarlık için ta:'in edılen guln v~ ~a~t!e 
k da aciı geren alım komısyonuna ge me crı ı an 

yu arı • (2453) 358 3 - 4 olunur. 
* • • 

. 'b' Mersı'nde vagonda teslim t -Şnrtnamesı mucı ınce 
d k.. ·· .. pazarlıkla satın alı-1000 ton rekompoze rna en omuru 

nacaktır. l ç lı 
P l k 19-V-9 }7 tarihine rast ayan nrşam a 2- azarı, .. b t be 

günü sa3t 15 de Kaba taşta Levazım ve mu ayaa şu -
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. .. .. .. 

3- Şartnameler parasız olarak her gua sozu geçen 

şub:denis~~k~~!:~ pazarlık için tayin edilen gün ve saat-

l ... d 1 5 güvenme paralarile birlikte adı geçen kc-
e yuz e ' ' 3) 395 4 4 

misyona gelmeleri ilan olunur· l265 
• • • 

PiYASA HABERLERİ 

Portakallarımız iyi fiatla sablıyor 
p taknllarımıza Alınanyadan vaki talepler bu hafta daha iı

tekli o~ir durum nrzetıniştir. Kendilerine portakal ~eklifi yapılması 
· · Of'simize mektupla müracaat eden Alman fırmaları fazla· 
ıçın 

1 

d" . f' ti -k kt• • t Almanya itlıalüt dairesinin de ver ığı ıa ar yu se ır. ıaşmış ır. · 1 k 100 150 
Al anyadan son aldığımız bir mektupta 'l0-22 kıl.o u . • 
po~nkal ihtiva eden beher sandık için 2j0 kuruş fıat \•erılmek
tedir. İlk ihracatın başlarında beher ~andık 160 kuruşt~n satıl-

1 :ı go"re fıat farkı mubimdır. Bu sene bu vazıyet do-mış o mı:ısın " " . fhJ"k' la isile Dörlvol portakallarmın revacı artmış, surum ve. ıs ı a ı 
h y d hıç bir müşkülat kalmamıştır. Bahçelerden alıvr.e por
t ukulıua~m~ş olı:ın tacirlerden mahsullerini satmamış olan b~r kı· 
s:m a müstahsillerimiz bu durumdan çok istifade görmüşler~ır. Bu 
hafta Dör!yo\da da portakal fiatları yükselerek 100.0 adedı. 8- IO 
lirayı bulmuştur. Türkiye dahilir..e Dörtyoldan vakı sevkıyat da 
100,000 paketi mütecavizdir. . . L . ff 

Firması namına portakal müuayaatı ıçın gelen Herr evıs 

paketi 21U kuruştan 200000 paket portakal mübayaa etmiş ve 
bunların bir kısmı ihraç olunmuştur. 

Elektrik fabrikalarından kazanç vergisi alınacak 

Elektrik fabrikalarının kazanç vergisi hakkın~a def~erdarl~k-
1 · b' em'ır verilmiştir Bu emirde: "elektrık fabrıkası ış 

d l k almakta olan 1-İıtanbul Ziraat Bankasın a~ ayı "te ekkil ma· t adet torna tezgahı 

ara yenı ır . k d 
letmesi Belediyelerin mecburi hizmetleri ar~sında b_ulunma ta ı~ . 
A k ticari muamelelerden sayllan elektrık fabrıkaaı ve tesı-

nca b .. l d' lerin ticari gaye takip eden müesseselerinden oldu· İstanbul Belediye ve hususi idaresındeıı mu ş . . . altı 
A "d ki' öksüzlerinin 937 yılı bırıncı hallı ve ı are eme ı ve 

1 ,, ıoatkap ,, 
J ,, planya ,, 

şatı, .. e ıye · "b' t t l ki d 
~ u için bunlar kazanç vergisi beyannamesıne ta ı u u aca ar ır. 

a lık yoklamalarına başlanmıştır. k' iza· 
y 2 - Yoklama ilmühaberlerinin cevabı arkasında ı 

.. e silintisiz yazılacak ve fotograflı olacaktır. 

1-İdaremiz için şartnamesi mucibince 2950 lira mu• 
hammen bedelli yukarıda yazılı 3 kalem malzeme açık 

~enilmekte ve bu kabil müesseselerden behemehal kazanç ver· 
gisi alınması icabettiği bildirilmektedir. 

Bakırköyde faaliyet 
hata gor . . oklama ilmühaberlerini oturmakta 

3 -Maaş sahıplerı Y . · d·kt sonra 
h. .. d.. l .. ki erine tasdık ettır ı en oldukları na ıye mu ~rdu f 

5 
tezkeresile birlikte 

eksiltme suretile satın alınacaktır .. .. . 
2-Eksiltme 28-5·937 gününe raslıyan cuı~a g;nu saat 

10 da Kabatnşta levazn.o ve mubayaat şubesınde ı alım 
N f ka.letinin Sirkeci-Küçük Çekmece banliyösü için yeni 

a ıa ve ·ı b r .. h t 
t tb. k etmeg· e başladığı tenzilatı tarife münasebetı e an ıyo a -
a ı G k Y "lkö ,.r,.ı,. tında büyük bir faaliyet başla°!ıştır. ere eşı v ve u 

resmi senet, aylık cuz anı ve .n~, ~. ' v• ,. '-.+~"ti 
.. ·, ' .... n,..,. 

* • • 
Yedikule gazhane bahçesinde bulunan ve 30 ton ka

dar tahmin olunan hurda fener sütunları ve saire açık 
artırmaya konulmuştur. Bu demirlerin bir kilosuna bir 
kuruş 50 santim fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi Le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve 33 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile ber,1ber 31.5.937 pazartesi güuü 
saat 14 de Daimi Enciimende bulun :nalıdırlar. 

(B) 2691 
• • • 

Senelik 
muhammen 

kirası 
Arnavut köyünde Lütfiye mahallesinde 
4 31 N.lı ev 

Arnavut köyünde Lütfiye maha Jes;nde 
12 27 N. lı ev 

48 

425 

ilk 
teminatı 

3 60 

36 2 70 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk te· 

minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı ki· 
raya verilmek üzre açık artırmaya konulmuş isede belli 
ihale gününde isteklisi bulunmadığından artırma 2 1 5-937 
cuma gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler h"zalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

2792 426 
• • • 

Mıkdarl Cinsi 
Beherinin 
Muhammen ilk 

bedeli teminatı 
1800 metre 82 santim eninde K. S. L. K. 
amerikan bezi 27 62 92 
500 metre ı 25 saatim eninde 
amerikan bezi 53 10 
350 metre 90 santim eninde 
amerikan bezi 25 

Dumlupınar ve Hakimiyeti Milliye mektebine lüzumu olan 
Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan 3 türlü bez açık e!<siltm~ye konulmuşlardır. Nümu
ne ve sartnamesi Levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
3 t.5.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. 2793 427 

k · unda vaoılacaktır· ,_ h .. omısyoe ... ~ull'ic1tı parasız olaraıs er gun sözü geçen 
şubeden alınabiJir. 

5-İsteldilerin münakasa tarihinden bir gün evveline 
kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar U. nıüdürli.ığü müski
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeye 1 irebil
mek için tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkür 
şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 
miyecektir. 

4 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılnn vesika 
ile 5 inci ınaddede yaz.ılı vesilca ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen alım komisyona gelmeleri ilan olunur. 

"2i 10,, 404 2 - 4 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
istekli çıkmadığından dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Maraş Vilayetinde Kayseri·Maraş ve Maraş-Eloğlu yolları üzerin
de yapılacak 180,500 lira keşif bedelli Beton arme Alikaya, Su· 
çatı, Tekir ve Aksu köprült>ri inşaatı yeniden ekıiltmeye çıka
rılmıştır. 

2- Eksiltme 27-5-937 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veldi
letinden Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasın· 
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 li
radır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak H03 kuruş bedel mu. 
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğ"indcn alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebi1111ek için isteldileriu müteahhitlik vesi
kuını ibraz ve bir teahhüde en az 60000 liralık köprü ve buna 
benzer inşaat: iyi bir ıurette yaptıklarını ispat eylemeleri meş
ruttur . 

Teklif mektuplarını 27-5-937 pe;-şembe gunu saat 15 e kadar 
Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

"2647,, 417 1-3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadele:ri 
----------------------------------~--....__._, 

3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nüshadan d~vam) 

Şu kadar ki: Dabağlar ve sanayi erbabınc.ıı inhiıarların tağyir 
şekil ve sureti iş mevzulı:ı:-ına elverişli görülmediği takdirde ida
renin muvafakatına ve kootroluna tabi tutulması şnrtile arzu ve 
ihtiyaçlarına göre kararlaştıracakları formüllerle de tağyir yapı
labilir. 

Madde 9 - Kaçakçılığı önlemek için lüzum görülecek tuzla 
veya ambarlarda satılacak tuz fiatının, maliyetlerile mukayyed ol
makıızın vaziyetiu icap ettirdiği kadde kadar indirilmesi Güm 

l:fakırköy Parti kongresinde tesbit edilen dileklerin en mühim
lerinden biri de Yeşilköye ve Bakırköye hava gazı verilmesi idi . 
Belediye bu hususta hava ğazı şirketi ile temase geçerek noktai 
nazarını şirkete kabul ettirmiştir. 

Şirket, mahallinde yaptığı keşif neticesinde bir proje hazırla
mıştır. Bu proje tasdik edilmek üzere yakında Nafıa vekiletine 
arzedilecektir. Proje tasdik edildik~en sonra tatbikata geçilecek 
ve Yadikuleden itibaren banliyö hattına hu·a gazı verilmeğe baş· 
!anacaktır. Bakırköy ve civarının hava gazına iki ay sonra ka
vuşacakları tahmin ediliyor. Bakırköy halkı Parti vasıtasile bele
diy~ye teşekkür edecektir. Kalitarya köyünün şehir meclisi ka· 
rarile hele,liye hududları için alınması dolayısile oradaki köy 
mektebinin cie büyütülmesi kararlaştırılmıştır. Bakırköy Parti te,
kilatı bu işle meşgul olmaktadır. 

Mektepte halen 120 çocuk okumaktadır. Mektep üç dersha
neli iken tevsi edilerek beş dershaoeliye çevirilecek ve önümüz
deki ders senesinden itibaren bu şekilde tedrisata başlanacaktır. 
Şimdiki iki muallıme ilaveten iki muallim daha tayin edilecektir. 

Hava gazı fiatları ucuzluyor 
Tarife komisyonu toplanarak fstanbul ve Kadıköy hava gazı 

fiatlarını tetltik etmiştir. Komisyon tarifenin tesbitinde eıas ola· 
rak kabul ettiği madde fiatlarının ucuzladığını görmüş, istanbçl 
havagazinin beher metro mikabını 6 kuruş 6 paradan 5 kuruş 
36 paraya, Kadıköy Havagazı metro mikibını 6 kuruş 34 para
dan 5 kuruş 34 paraya tenzil etmeği münasip a-örmüştür. Tarife 
tasdik edilmek üzt-re bugünlerde Nafıa v~kiletir•e a-önderilecektir. 

inhisarlar U. Müdürlüiünden: ' 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imti· 

hanla memur alınacaktır. imtihan lstanbulda 31-5-937 pazartesi 
günü saat 13 te Sirkecide inhisarlar Memurin Kurau binuinda 
yapılacaktır. İmtihana girmek iıteyenlerin atağıdaki evuf ve şe
raiti haiz olmaları gerektir. 

1 - Liakal Ortamekteb tahsilini bitirmit olmak. 
2 · Askerliğini "fili veya kısa hizmetli. bitirmiş olmak. 
3- 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4 - Sıhhatlı olmak ve vazife ifasına mani bir tahat.ızlıtı bu

lunmamak. 
5- İyi ahlak sahibi olmak. 
Bu beş maddedeki şartların muhakkak tevaiki ~erektir. 
imtihan mevzuu şunlardır.: 

1 - HESAB: Adadi mürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tena-
süp, Faiz, İskonto. 

2 - HENDESE : "Satıhlar, hacımlar,, 
3- MUHA..,EBE : "Uıulü defteri,, 
4- COGRAFY A: "Umumi ve Türkiye,, 
5- KİTABET: uorta tahsile göre,, 

NOT: 

A. İmtihana girmek istiyenler şimdiden bir dilekçe ile ve ev
rakı müsbitelerile üç adet fotoğrafta birlikte idaremiz Memurin 
Şubesine müracaat etmelidirler. 

B. imtihan neticesinde ayni derecede muvaffak olanlar ara-
sında Ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe ıualine doğ-
ru cevap verenler tercih edilirler. 12731) 409 2 3 
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Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve iizayedeler hakkında 

MU TİRA 
-·· 

Salı I 8-5- 1937 

Kuzu eti: 200 t. (Ankara Vilayeti) .Y 335 
Karaağaçta mezbaha, soğuk hava depo ve buz fabrikasının ta-

mirat (İst. Beled.) .\: 335 
TSF malzemesi: 106 kalem {MMV) .\! 336 
Bayrak: 52 ad. (Tophane Levnzım) X: 441 
Üzüm küffesi: K. Tach (İnhisarlar U. Müd.) X 342 
Lamc1, köşebent, demir çubuk v. "· (Ankara Beled.) No. 235 
Bakır ve pirinç levhn, bakır boru, pirinç çubuk (Devi. 0Deıniryol.) 

.\! 311 
Matra, kılınç, çizme, kemer: I050 şer aded (Ankara Hp. Okulu) 

.\? 340 

çarşamba 19·5-1937 

Malkarada mektep inşaatı (Tekirdağ Beled.) .~! 337 
E 1 · masası: 1 Torna: 1 ııd. - Makkııp: 1 ad. - lektr. sant erı ayar 

ad. (Kütnhya Beled.) ~\! 339 
Kitap kaplama bezi: 3000 m. {Devl. Bnsımevi) .\: 335 , 

340 Sırmalı kemer, elbise: 11050 şer ad. {Ankara Hp Okulu) .\· 

Perşembe 20-5-937 

H ık . h • 'd b' l · şaatı (Mug~ la Vilay.) .\' 331 a evı \'e ususı ı are ına arı ın 

Mektep inşaatı (Manisa Vilayeti) .\~ 3U .. d \' 
341 Malatyada mensucat fabr. inşaatı (Sümer Bank Mu .) · 

ldroelektrik tesisatı (Niksar Beled.) .\~ 33~ 
i · (D' b k'r Inh Müd.) ,\'. 334 nhisarlar mamulatı nakliyeaı ıyar e 1 • 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d~ye aittir· 
H · . "N ·şareti ilanı havi ga:ıetemızın sayısını gösterir. 
amış. o.11 ı 

-= 
• b lsta 1 ors 1 

15 5-1937 - Çekler Paralar 
--~ Alış Satıy 

Alış Satıf 

Sterlin 626, 626, London 625,25 625, 

l Dolar 123,- 126,- Nev York 0.7904 0,7905 
17,6875 17,67 20 Fransız Fr. 110, - 114,- Par is 

15,0175 20 Liret 120, - 125- Milano 15,0212 
4,6884 20 Beldka Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,6810 

87,7560 20 Drahmi 19, 22, - Atina 87,405 

20 lsveçre Fr. 570,- 578, Cenene 3,4496 3,4614 

20 leva Sof ya 63,9357 63,91 20,- 23, -
1 Florin 63,- 66,- Amııterdam 1,4440 1,4434 

22,6615 20 Çek kronu 70,- 75, - Prag 22,67 
4,2265 4,225 1 Avusturya Sl. 21,- 23,- Vivana 

Madrid 13, 1725 13, 1675 l Mark 25, 28,-
1 Zloti 20 -, 25,- Berlin 1,0050 1,9662 
l Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4, 1590 

20 Lev 12,- 14, - Budapeşt 3,9840 3,9825 

20 Dinar 48,- 52,- Bük re' 107,63 I07,5875 

1 
1 
1 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 

İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7540 2,7530 

Tür~ altını 1059, - 1060.- Moskova 24,0625 24,0725 

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

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu meıleğe 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 
il n işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

~---------------------------~ 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü g.ününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınır. ic<tbı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

\ . ~ 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası' 

15 - 5 - 1937 

MADDE 

Afyon : ince t, 

,, : kaba 
Araşit yağı 

Arpa : y~mlik çuvallı 

" 
: Anadolu 

Av derisi çakal ad 
: kedi 

,, : kunduz 

,, : porsuk 
,, : •ansar 

" 
: tilki 

,, : tavşan 

" 
: varşak 

,, : zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buiday 

,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 
,, 

Fasulye 
Fındık 

,, 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mıııır 

" Nohut 

" ,, 
Pamuk 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. sert 

sert 
. sümter 
: kızılca 

: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: snrı 

: "ç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
" 
" ,, 
,, 

Un 
,, 
,, 
" 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana nıal 

çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekstra ekıtra 
: ekstra 
: 1 inci yumu4ak 

,, sert 

n 

" ,, 
,, 
,, 
,, 
" ,, 

Yapak Anadolu I 
,, tabak 1 ,, 

,, 
• 

Yulaf 

Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
,, ,, : yemeklik 

" 
,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikaıo 
,, Vinipek 

Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hanıburg 

,, K 
" 

ithalat 

Ton 

608 

90 

ı .ı 

5 

30 
33 

42 

28 
130 

45 
• 

5 

SATIŞ 

1 A•g"i 
ihracat Kilosu 

Ton Kr· Ba. 

250 

ç 
,, 

" 
" 
" a 

ç 

6 20 

6 l5 

559 4 2; 

6 

5 

46 

J 

l 112 20 

5 

A'{ 

Aınmi 

Kilosu 

Kr. P<1. 

48 

K.S. 

6 52 
5 75 
5 99 
5 03 
3 67 
8 08 

87 83 
87 83 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuru,), pa (para), şi 
(şilin), sa (santim), at (sterlin), RM \Rayh11nark), p (pen
ni), B DFr (Belcika frank), t (ton). 

Saylıı 3 

(Suite de la 4me pnge) 

La Sumer Bank ouvrira de nouveaux magasins de vente 
Dcs mesures importantes seront prises pour prevenir la con

trebande sur nos frontieres du Sud. Une commission s'est rcunie 
au Ministcre de l 'Economie pour ndopter les dispositions neces
saires a cet effet. 

La com miısion a juge opportun de reduire le prix des soie
ries, lainage et cotonnade dans nos provinces du Sud et de l'Est 
et d' ouv rir des succursale des ınagasino de vente de la Sumer 
Bank. 

Le contrôle du fonctionnement des services d'importation 
le directcur general des douanes, M. Mahmoud Nedim, qui 

se trouve a lstanbul a travaille in semaine pa se a la direction 
des douanes. il n tout particulicrement contrôle le fonctionne
ment des services d ' importation deıı marchandiııes non contin· 
gentees. 

Le raısın d'lzmir 

Les pluies bienfaisantes qui sont tombees ces jours-ci danı; la 
region de l'Egee ont eu une trcs heureuse influenc~ ur le rai
sin. Leı tabacs, les vigncs, les fruits profitent aussi de ces on· 
deecı. les villagois sont dans l 'allegresses. Le marclıe du tabac 
eıt anime a Samsun Ln qualite dite "görmez trouve ncquereur 
jusqu'a ptrs 35. " 

Erzeroum deviendra une ville moderne 

L'inspecteur geneı;al de la 111 zone, M. Tnhsine Uzer, est ar
rive d'Ankara oiı il s'etait rendu dans le but de s'occuper, au
pres des ministeres des projeu de reconstruction des Vilayetıı 
Orientaux, partira aujourd'hui pour Trebizonde. Le liureau de 
l'in~pection generale de la lll eme zone quı avait ete transfere 
en cette ville pendant la mauvaise saison, reprendra son activite 
iı Erzeroum en fonction avec les projcta en queslion. Cette der
niere ville qui est le chef-lieu de l'inspection generale, sera trans
formee en une cite moderne. Le programme divi e en deux par
ties les constructions qui y seront edifiees; celles qui devront 
etre achevees dans trois ans, avec une somme de 720.000 livreı 
<le depenseı et qui comprennent le palais de l'inspection gene• 
rale 108.000 livres le commnndement du corps d'armee 125.000 
lh·res l'inspection de la gendarmerie regionale 65 000 livres, un 
palais des PTT 45.000 livres la Mr.ison du Peuple 65.000 livres, 
dcs ecoles primaires 45.000 livrcs, l'Hôtel de Ville 40.000 livres, 
la maison de l'inspecteur general 25.000 livres, les maisons de 
commandants du corps d'nrmc et de 1 place 20.000 livres cha
cune). 

Les lo.rers aux haHes 
Les loyers etaicnt perçus, iı la halle aux fruits et aux legumes 

suivant un ancien tarif. La Municipalite a jugc opportun d'y ap
porter quelques rnodifications qui ont ete approuvees par l' As
semblee municipale et qui entreront en vigueur a parlir du 1 er 
juin. 

Voici quclqucs un des prix les plus importants qui ıont men
tionncs: 

Les petites caisses payeront 2 piastres; les grande , de 6 iı 
10 piastres; les caisses de sucre, 4 ptrs; les petites caisses d' o ufs 
6 ptrs; les grnndes IO piastres. 

Les paniers de fraises payeront de 1 iı 4 pstr; leı sachets de 
fruils secs, de 20 paras iı 3 ptrs; les grands sacs de 5 iı 10 ptrs. 

Les boites en for blanc de "yogourt,, de 10 a 50 paras; 
Les tonneaux de 8 iı 25 pstrr; 
Les melons, pasteques et gateaux de miel, 70 pstr. la tonne. 
Quelle que soit la duree de leur sejour aux hnlles, iı condi · 

lion qu'il ne depasse pas un mois, ces articles payeront le meme 
tarif. 

Le plan d'lstanbul coütera 245.000 livres 

Le tr ce du plan coutera a la Ville, 245.000 livres. 45.000 se· 
ront prelevces du budget de 1937, 200 mille seront empruntees 
a la Baoque des Municipalites. 

D'autre part la municipalilc compte depenser 400 000 livres 
qu'elle empruntera auı; i a la banque, a ouvrir de larges rues 
et iı. les asphalter, qui meneront d'un Kapan , de Chehzade Ba
chi, d' Azap kapou et de Beyoglou au nouvaau pont Atatürk. Le 
maisons dans ces rues devront repondre aux dispositions du plan 
de M. Prost. Le lracc des nouvelles avenues allant vers le pont 
lui sera ıounıis İl son approbation. 

• • • • • • • • • • ~ • • • • + • • • • ~ ~ • • • 
•:4 .................... t.• ........................ ~·················· ....... ,. ••••• 
A b . . ~ ·: '' E ·:· ~ ~ • • 
h ~ ~ . 
:i: Tercüme Bürosu .:. 
~ ~ 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
·~• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•!• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
~ ~ Azami ihtimam ve sürat • ... .. .. 
•!• Fiyatlar gayet mütedildir •!• 
~ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •: 
•!• Hususi tenzilat yapılır •!• 
~ ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
•!• Telefon : 49442 •!• 
... ·=· ·:· ..... 
··~·. •• •• ~ •• ~.~~ •• 6~+~~~~~~~~~v ............... ...... ... - ... 

lmtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: l ımail Girit 

Baıııl dıgı yer: ARTUN Basnnev' 
Gal ta Billiır sokıt.k No. 10 



·' Deuxieme Annee - No. 347 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 

" " 
850 

12 
" " 

1500 

Etrangcr : 12 moiı Ptu. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

LUNDI 

A 
. 

T t 

Pour la Publicitc ı'adreaser 
a l' Adminiatration 

JourıtaJ Quotidien des Adjudicatio11s 

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

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

paraitra prochainement en notrt: ville. 
Notre futur confrere se propi)se de donner la traduction en français de toutes les lois interessant 

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

Nous y reviendrons. 

Tableau Synoptique des Adjudications 

1 

1 

1 
1 

1 

:, 

1 

1 

17 MAi 1937 

ADMINISTRA·• !UN 

Yoghourtchou H:ın 
ler Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Tclcgraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO OES AOJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mardi 18 Mai 1937 

Viande de mouton : 200 tonnes (Diredion Intendance Ankara) 
.\: 335 

Rcparation fabrique glace, dcpôts frigorifiques et abattoir (Kara•· 
ghatch) (Municipalile Istanbul) 

Matcriel de TSF: 106 lots (Min. Def. Nat.) .\"! 3(6 
Drapeau: 52 pieces (lntedance Tophane) .\~ 441 
Couffes iı raisin (Monopoles Kabataclıe) .\"o 342 
Lamea. cornil•res, tiges de fer ete. (Munioipalite Ankara .\~ 335 
Plaques cuivr(' et laitona tuyaux cuivre. tia-es laitons (Ch. Fer Etat) 

.\": 331 
Gourdes, sabres, bottea, ceintures 1050 p. de eh. (Ecolc Milit. An· 

kara) .\: 340 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---------------------------------------------._.----------------~--- · Modc Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu Jour.i Heurel Mercredi 19 Mai 1937 
d'adjudicat. eatimatif Proviııoire Cahicr dcs Charges ' 

~---·------~------------~~--~~~~----~--~--~------------ -----------~~~~----~~--------~~~~~~~~~ : Construction ecole Malkua (Municipali~ Tekirda~h) ~; 337 

Objet de l'adjudication 

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

Adduction d'eau potable a Kaghizmıın, a l'aide de 
tuyaux en fonte (aj.) (cah. eh. P. 100) 

Travaux de c.analıııation a l'abattoir moderne 
, Pavage ro te 535 metres a la station Mal:ıtia (calı . 

eh. P . 134) (aj ). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Petrole: 25 bidons - Boi9 de chene: 15 tonnes 
Bois : 700 tonnes (aj.). 

Habillement - Cbaussures - Tissus - Cuirs 

Americaine (82 cm.): 1800 metres (125 cm.): 
500 metres- (90 ccn.): 350 metres 

Provisions 

Citrons : 65000 pieces. 
Provisions : 40 lots (voir details partie turque) 
Poules : 10000 kilos 
Viande de boeuf: 125 et 70 tonnecı (aj .). 

Transport- Chargement - Dechargement 

Transport de Zongouldak a Istanbul de 80 120 
tonnes de houille 

Divers 

Hematite: 780 tonnes- Fonte: 180 tonnes (ai) 
(cah. eh. P. 270). 

Pavea: 110 et 125000 pieces {aj.). 
Corde noire pour "sitil" : ıooroo metres (aj ). 

Gr~ iı grc 

" Pli cach 

Publique 
Grc a gre 

21685 97 1626 44 

1210 16 
26583 - 1994 -

97 et 337,50 
656 -

Publique P. 27,53 ,25 

Publique 

n 

Pli cach 
Gre a gre 

Pli cach. 

Pli cach. 

Gre a gre 
Publique 

1787 50 134 06 

5500 - 412 50 
2250 et 
1155 

54070 3953 50 

9944 9475 
P. 1.25 le m 93 78 

{ Com. Perm. Vilayet Kars 
Dir. Trav. Pub. n 

Municipalitc de Sivas 
Presid. Ponts et Chaussees Ministe re 

Travaux Puhlics 

Direction Matern)te Ankara 
Com. Ach. Mılıtaire Tclcirdagh 

Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
Dir. Economot n n 

Com. Ach. lntcnd. Ist. Tophane 
irection Materni'e Anbra 

Com. Aclı. D ır. lntend. Ankara 
Com. Ach. Militaire Tekirdaglı 

Chef Economat Lignes Mnrilimeıı 

f Aciınin. Gen. Ch. Fer Etnt Ankara 
1 Caisses Haydarpacha et Ankara 

Com. 'Perm. Vi+ayet Sivas 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankarıı 

POUR VOS TRADUCTIONS 

22-5-37 

3-6-37 

4 6 37 
22-5-37 

31 ·5-37 

2-6-37 
4-6-37 
2 ·6 ·37 

21-5·37 

31-5-37 

5-7-37 

Un mois 
21-5-3i 

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

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soigneuse 

P R 1 X H O R S C O NIC U R R E N C E 

Reduction speciale aux abonnes de · · MÜNAKASA GAZETESi ·· 

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

ııı 

16 

11 

14 

15 -

15 
16 

15 -

Tour: 1 p. - Foreuse: 1 p.- Tablc de reglage pour compteurs 
elecıriqucs : 1 piece (Municipalite Kutahia) .\: 339 

Toile pour relier livrcs : 3000 metres (Dir. lmprimerie Etat) .\! 335 

Jeudi 20 Mai 1937 

Construction M~ison d•ı Peuple et local admin. privee (Vilayet 
Moughla ,\' 331 

Construction ecole (Vilayet Mıınissa) .\' 341 
Construction fabrique textile a Malatiıı (Dırection Sumer Ban~ ' 

.\~ 341 

* Les uteriııques indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiques en regard des ıırticles sont ceux d~ 
1 journal dans lcquel l'avis a paru. ~ 
i ece= 

~ 
---~· 

lndustrie - Finances - Commerce 

La peche dans nos eaux 

Le temps se remcttant au beau, la peche se fait plus abO 
dante, depuis quelques jours. Dans deux jours, ona pechc 80 O 

paires de torik. Les 60.000 ont ete vendus aux Italiens et 11 

20.000 autres aux Grecs. La paire ı'est vendue entre 30 et 
piaslres. 

Ces temps dernicrs, on prend juaqu'a 20-25 tbons par joııl 
en Marmara. Leur poids varie enlre 200 et 400 kı. Le prix ı 

entre ptrs. 5 et 5,2\) paras le kg. Du turbot conıerve dana 
la rlace commerce iı nous arriver de la mer Noire. On peıı 
qu'on realiıera de bonnes affaires durant la saiaon du turbC 
qui, comme on le sait, ıe prolonge jusqu'au mois de mai. 

Le turbot a'est vendu en groıı de 35 iı 45 ptrs. 
On peche, par contre, peu de maquereaux. il eat vrai <t1 

l'epoque de ce poissoins a deja passe. il y a, en general, p• 
d'autres poissons. il n'y a presqu~ pas de "lüfer". On pre~ 
seulement de l'espadon iı l'hameçon, aux lles. 

Le kilogramme de l'espadon eat entre 30 et 35 ptra· 

L'accord international du sucre 
On vient de publier a Londres le texte de l'accord interıı 

tional du sucre. L'accord fixe les contingentı d'exportation • 
15 30 le marche libre iı. 3.622.500 tonnes metriqueı. Leı continıe" 

principaux ont ete repartis comme auit : 
Belgique (Congo Belge compri), 20,000 tonnes, 

11 Bresll, 60.000 tonnes, 
Cuba, 940.000 tonnes, 
Tchecoslovaquie, 250.000 
Saint-Domingue, 400.000 tonnes 
Allemagne, 120.000 tonnea 
Hai'.ti, 32.500 tonuea 
Hongrie, 40.UOO tonnes 
Hollande (colonies comprises) 1 050.000 tonnu 
Portugal, lcolonies compriaes) 30.000 tonnes 
Perou, 330.000 tonneı 
Pologne, 120.000 tonues 
U.R.S.S. 230.000 tonnes. 
L'accord prevoit pour la Tchecoslovaquie dea contingenta ıl 

ciau::rt jusqu'au premier septembre 1940, iı. condition qu'elle pr' 
ne des mesures pour reduire ses cultureı Janı la proportioıı jı 
diquce par les chiffres. On a prevu en outre de mettre 47.~ 
tonneıı en reservc pour le marche libre. La Yougoslavie poıı1 

. reclaıner chaque nnnee pendant toute la duree de l' accord. ~ 
cette reserve, un contingent alla•t juaqu'a I0.000 tonnu. 

·, France a ete autorisee iı. vendre sur le marche libre un exced' 
de production jusqu'iı. la limite de la reıerve totale pre~" 
moins la montant reclame par la Yougoalavie. Danı le cu oiı 1 

1 etat non signalure dcııirer.ıit ae joindre a cet accord, le corl'1 

du sucre lui accordera un continıent d'exportation. 

(Lire la ~;uite en 3me pare) 


