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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 .. lfiOO 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmimakbuz mukabili olmn. 
yan tediyat makbul değildir . 

BU GCINKO 

Münakasalar ve Müzayedeler 

LiSTESi ----
a) Münaka!'lalar 

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

Cezaevi için bir senelik ekmek ihtiyacı (Afyon 
C M U · ı·ı-.·) 25·5 ·37 15 -. . mumı 16 1 

Erzak 22 kalem (Ankara Emrazı Zühreviye Hst.) 4-6-37 14 -
Cezaevinin bir senelik ekmek ihtiyacı (Samsun 

C M U · ı · ~·) 31-5-37 16 -. . mumr •ısı 
Sadeyağ: 30 O k. (temdid) (Vize) 2'.l-5-37 11 -
Surp·Agop hast. için et (temdid) (Bcyoğlıı Va· 

kıflar Müdürlü~ü) 10·5·37 16.30 
·ı · (C A t Cezaevinin 6 aylık ekmek ı 1tıyacı .ı . n ep 

C. M. Umumiliğı) 10 6-37 15 -

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işler~ Malzeme, Harita 

Süleymaniyedcki ask. matb. müdüriyet odası inşu-
tı (tcmdid) (lstanbul Komutanlığı) 20 5-37 15 -

Adapazarı ArHiye yolunda şose tamiratı (tem.) 
(Kocaeli Vilayeti) 9·6-37 15 -

Toprak hafriyat işi (Emlak ve E.ytam Bankası) 19-5-37 14 30 
Sarı kaya tu7.I. baş havuzun v s. tamiri (Anka-

ra inhisarlar B. M.) 3-6-37 15 
Çar~amba kasabası Yeşil lrmatın her iki sahi · 

li üzerinde yapılacak mahmuzlar (temdid) 
(Nafıa Vek. 8ci Su İşleri Müd. ve 
Samsun Nafıa Müdürlüğü) 

3 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kır bekçileri için 55 takım elbise (Bolvadin 
llçebaylığı) 22-5-37 10 

4 -- Nakliyat· Boşaltma - Yükletme"'· s. 

1 

1 

__________ ..;.. __ - --
İnhisarlar mamülatı nakliyatı (Samsun lnhis. Müd) '21-25 -5-37 15 ! 
e;r senelik tuz nakliyata Samsun inhisar. Başmüd.) 25-5-37 15 

5 Kereste - Tahta v. s. 

Direk (8 m.lik): 200 ad. (SAT. Elektrik Ankara) 10 gün 

6 Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Defatır ve evrak matbua (Afyon llbaylığı) 28·5-37 15 

7- Mahrukat, Benzin, Makine· yagları v, ı. 

Odun: 20 ton- sömikök: 25 ton- gaz 40 tene 
ke (Ankara Emrazi Zührev.) 4·6-37 14 -

20-30 ton benzin (Afyon Ask. Satınalma Kom.) 21-5-37 15 -

8 - Müteferrik 

Atef tug-luı: 20000 ad. (Devlet Demiryolları) 24-5-37 10 -
Çamaşır yıkama: 24-30000 parça (Yüksek De-

niz Tıcaret M.) 2·6-37 17 -

ilanlar, Emirler, Tebliğler : 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: . 
İdaremiz t 937 senesi afyon rekoltesini Türkiye Ziraat 

Bankası vasıtasile doğrudan doğruya ekicilerden satın a· 

lacaktır. 
Alimler mezkur bankanın aşağıda gösterilen şehir ve 

kasabalarındaki 54 şube ve sandığında yapılacaktır. 

Tokat, Erbaa' Niksar, Zile. Am~~ya, Merzifon, Gü· 
müşhacı köy Çorum Mecidözli, İskılıp, Malatya, Adıya
man, Eskişehir, sivrihisar, Mihallıcık, Kütahya, Emet, Ge
diz Simav, Tavşanlı, Akşehir, Yalvaç, Ilgın, Bozkı.r, Ka-

' ·k B ·· .. k 1 .. 1 raman, Beyşehir, ş. Karaağaç, Bilecı , . o~oyu ' nego ' 
Geyve, Goyniik, Orhaneli, Uşak, Çal, Çı_vrıl,. K~a,ll hAf
yonkarahisar, Bolvadin, Sandıklı, Yenışehır{ a 1 :~' 
Emirdai, Seydişehir, Konya, Denizli, Aydın, sparta, g· 

SALI 

•• 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ridir, Uluburlu, Dinar, Burdur, Tefenni, 
Mubayaa fiatları şu suretle tesbit 

Softlar beher morfin derecesi 

Acıpayam. 

olunmuştur: 

40 kuauş 1 
ı Temiz ve konaksız toplanmış drogistler beher 

morfin derecesi 
Morfini yüzde 12 ve daha yukarı kabalar be· 
her morfin derecesi 

40 

35 
Morfini yüzde 12 den aşaiı kabalar beher 
morfin derecesi 30 

,, 

,, 

" Satın alınacak afyonların iptidai muayenesi İdaremizin 
alım merkezlerine göndereceği eksperler tarafından yapı· 
lacak ve tartı ve tesellümü müteakib alakadarlara kilo 
başına berveçhiati miktarlarda avans verilecektir: 

Softlar 4. - TL. 
Tem iz ve konaksız toplanmış drogistler 4.- ,, 
Morfini o 0 12 ve daha yukarı kabalar 3. ,, 
Morfini % 12 den aşağı kabalar 2.50 ,, 

Bakiye afyon bedelleri İstanbulda yapılacak f aboratuar 
tahlilden sonra azami sür'atle ve gene Ziraat Bankaları 
vasıtasile alakadarlara ödettirilecektir. Ekicilere afyonla
rını Bankaya teslim ettikleri tarihten itibaren hiç bir mas· 
raf tahmil edilmiyecektir. 

Mubayaalara afyonun toplanmasını müteakib derhal 
başlanacak ve bu tarihler Banka tarafından mahallen ilfin 
olunacaktır. 

Alım münhasıran 937 senesi rekoltesine ve hakiki 
müstahsilferc aid mallara tahsis edildiğinden eski seneler 
mahsulü afyonlarla tüccar ve müstahsil malları kat'iyyen 
kabul edilmiyecektir. 

Temiz ve konaksız olarak toplanmış saf afyonlara da
ha yüksek fiat verilmekte olduğundan ekicilerin afyon· 
larını temiz toplaması ve kendi menfaatleri icabındandır. 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Vize Askeri Sahnalma Komisyonundan: 

l - Demirköyün 3000 kilo sade yağı. 
2- Açık eksiltmede istekli çıkmadığından eksiltmesi 

10 gün uzatılmıştır· 
3 - Sade yağın muhammen bedeli !850 liradır. 
4- Sade yaiın ilk teminatı 214 liradır. 
5- ihalesi 22.5.37 cumartesi günü saat 1 1 de Vizede 

yapıfacaktır. 
6- Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satmal

ma komisyonunda gösterilmektedir. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Sürp Agob hastanesine. ~lın~~ak ~t içi~ yapılan açık 
arttırmada isteklilerin teraıtı lazımeyı haız olmadıkları 
anlaşılarak l 9·5.37 çarşamba gününe kadar uzatılmıştır. 
İsteklilerin yevmi ınezku~da saat 15,5 a kadar Beyoğlu 
Vakıflar Müdürlüğünde ihale Encümenine müracaatleri. 

Ankara Emrazı Zühreviye Hastahanesi Baştabibliğinden: 

A k ra emrazı ıühreviye hastanesinin 937 mali yılhk 
n a "k 

ihtiyacı olan a,ağıda cins ve mı tarları ve muhammen 
fiatları yazılı mevaddın evsafl~ra ş~rtnamesinde yazıh o-
l 20 ün müddetle açık eksıltmege konacağından 937 up g .... 
yılı haziranın 4 üncü cuma gunu. ıaat 14 de ihalesi yapı· 
lacaktır. İsteklilerin arttırma eksıltme ihale kanununun 2 
nci ve 3 üncü maddelerinde yazılı şeraiti haiz olanların 
şartnamelerini görmek üzere .~er ~ün öğleden evvel eski 
postane caddesinde emrazı zuhrevıye hastnesi tababetine 
ve ihale günü de saat 14 den evvel yüzde 7,5 teminatı 
muvakkate olarak bankaların verecekleri muvakkat temi· 
nat mektublarından başka nakid veya nakid mahiyetinde 
bulunan evrakın Ankara defterdarlık vezneıine yatırılmış 

18 Mayıs 1937 

iDAREHANE: 
Yoğ'urtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İrlnrehancmizde görüşülu r 

Telegr.: İı;t. MÜNAKASA 
T ei.!fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

b~.lunacakl~rdır. isteklilerin yukarda yazılı ihale günü 
muessesemızde teşkil olunacak arttırma eksiltme komis· 
yonuna müracaatleri ilan olunur. 

Cinsi Tahmin 
fi atı 

Ekmek 10,25 
Pirinç 20 
Makarna 27 
Sade yağı 90 
Zeytin yağı 70 
Kuru faı;uf ya 13 
Nohut 12 
Mercimek 12 
Kuru aoğan 7 
Süt 15 
Yoğurt 17 
Sabun 45 
Soda IO 
Buz 4 
T. salçası 20 
Malatya kayıısı 80 
Un 13 
Yumurta 2 
Koyun eti 35 
Kuzu eti 35 
Odu o 2,25 
Sümi kok tonu 2900 
Gaz tenekesi 390 
lhlamur 120 
Tnze sebze 12,50 

Miktarı 

Kilo 
7000 
1750 
150 
400 

50 
100 
50 
50 

350 
50 
50 

350 
150 
300 
150 
2j 
50 

300 A. 
3500 
600 

20000 
25 T. 
40 T. 
20 

5000 

Tutarı 

Lira K 
714 
350 
40 GO 

360 
35 
13 
6 
6 

24 50 
7 50 
8 50 

157 50 
15 
12 
30 
20 
6 50 
6 

1225 
210 
430 
725 
156 
24 

625 

5207 

% 7,5 
Teminatı 

Lira K. 
53 55 
26 25 
3 04 

27 
2 63 
o 98 
o 45 
o 45 
1 84 
o 56 
o 64 
il 82 

1 13 
o 90 
2 25 
1 50 
o 45 
o 45 

91 88 
15 75 
32 25 
54 .l8 
11 70 

1 80 
46 88 

390 57 

Gazi Anteb C. Müddeiumumiliğ!nden: 
1- Haziran 937 sene başından itibaren mayıs 933 nihayetine 

kadar G. Anteb Merkez Cezaevinin ekmek ihtiyacı 15·5-737 tari
hinden itibaren yirmi b~ş gün müddetle kapalı zarf uıulile eksilt-

·.,, 1 - -·--,~-· 

2- Ekailtme 10 6-937 tarihinde ve Hat oa l.ctte O. Anteb C. 
Müddeiumumiliği dairesindeki Mubayaa Komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3- Bir senelik muhammea ekmek ihtiyacı 350,000 kilodur. 
Bedeli muhammeni 31,500 liradır. 

4 - İsteklilerin kanunen cai z 2362 lira 50 kuruşluk teminatla
rını kanundaki tarlfat dairesinde mühürlü bir zarf içinde eksiltme 
saatinden bir saat evveline kadar teklif mektubunu havi bir zarfla 
birlikte Komisyona tevdi etmeleri lazımdır. 

5- Şartname G. Anteb, Ankara ve fstanbul C. Müddeiumu
milıklerindedir. Malumat edinmek istiyenlerin ihale gününe kadar 
bu dairelere müracaat etmeleri ilin olunur. 

Samsun C. Müddeiumumiliğinden : 
Samıun merkez ceza evinin 1-6-937 gününden 1-6·938 gününe 

kadar bir yıllık ekmeği kapalı zarf usuliyjc ve yirmi gün miiJ
detle ekıiltmeyc çıkarılmışbr. 

31-5-937 tarihine müsadıf pazartesi günü sa t (16) da ihalei 
katiyesi y apılaceğından şartname mucibince eksiltmeye iştirak 

edecek talipler bedeli muhammen olan (10000) liranın yüzde yedi 
buçuju nisbetinde (750) lira teminatı ınuvakkate verecekler ve 
ihaleyi müteakip işbu teminatın bedeli ihale üzerinden yüzde on 
beşe tebliğ edeceklerdir. Teminatı muva'{kale nakıt veya hüku
metce tanmmıt banka mektubu esham ve tahvilat olacal tır. 

Fazla malümat iıteyenlerin müddeiumumiliğe müracn tla şart
nameyi okumaları lüzumu ilin olunur. 

C. M. Umumiliginden: 
Afyon hapishanesinin 1 haziran 937 tarihinden mayıs 

938 gayesine kadar bir senelik ekmek ihtiyaci için beher 
çifti 960 gıram itibarile günde 600 adet fabrika -ta uğütül
müş ikinci nevi safi anadoiu buğday unundan imal edil
miş ekmek kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur . Te· 

mimatı muvakkate 900 liradır. İhalesi C. M. U.liğinde 
müteşekkil komisyon huzurunde 25-5-37 gününe müsadıf 
salı günü saat 15te yapılacaktır. Sartnameyi görmek ve 
malumat almak isteyenlerin komisyona müracaatları ilan 
olunur. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

b b. ··şt0>milatına Süleymaniyedeki askeri mat aa ınası mu .b. 
ilave edilecek bir müdiiriyet odasına ihale_ ğünü talı ı 

k d ~ d ·halesi on gün uzatılarak milnakasası tek· 
çı ma ıgın an ı " .. 
rar açık eksiltme ile 20 mayıs 937 perşembe gunu saat 
15 te yapılacaktır, Muhammen keşif bedeli 956 lira 32 
kuruştur. İlk teminatı 72 liradır. 



·' 

E 

1 

Ankara inhisarlar Başmüdürlüğünden : 
Sarı kaya tuzlasında baş havuzun tamiri 352 lira 27 kuruşluk 

ve mecra ile on gölünde tamiratı 901 Hralık keşif varakaları üze
rinden acık eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme ve ihale 3 Haziran 
737 tarihinde saat 15 de Baş Müdürlüğümüzde toplanacak komiı
yon marifetiyle icra edileccğindeu taliplerin 93 lira muvakkat te
minat paraları ile birlikte komisyona müracaatları ilan olunur. 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Bankamızda aid, Yenişehir.de Kazım Özalp caddesin

de kain evvelce Büyük Millet Meclisi l~eisliğine muhas
sas bina ve müştemilatı ile yanındaki kazanç temyiz ko· 
misyonu binasının ve arkasındakı 18 numerolu evin en
kaz satışı ve mez ·ur gayri menkullerin arsaları üzerinde 
planları mucibince yapılabak toprak hafriyat işı artırma 
ve eksiltmeye çıkarılmış ve l l.5.937 tarihinde artırma ve 
eksiltme muamelesi yapılmış ise de so ı teklif edilen mik· 
darlar haddi layık görülmediğinden yeniden arttırma ve 
eksiltme yapılmasına karar verilmiştir. 

İsteklilerin, şartnameleri bankamızdan tedarik etme
leri ve 19 mayıs 937 'Ç arşamba günü saat on dört bu
çukta bankamızda hazır bulunmaları ilan olunur. 

Kocaeli Vilayetinden: 
l 0·5-937 tarihinde ihale edileceği ilan edilen Ada pazar· 

Arifiye yolunun 42-637-50· 107 nci kilometreleri arasında 
muhtelif parçalarda şose tam iratına istekli çıkmadığından 
altı bin liralık tahsisatı da hili.ıde vahidi fiat üzerinden 
haziranın 9 uncu çarşamba günü saat on beşte pazarlık 
suretile ihalesine karar verilmiştir . Muvakkat teminat 450 
liradır, istt-ldiler in ihale tarihine kadar Vekaletten 
veya Vilayet Nafıa Müdürliiğünden alınmış ehliyet vesi
kası ve muvakkat teminat meki.ubu veya banka makbu· 
zile Vilayet makamına, şartname ve vahidi fiat cetvelini 
görmek istiyenlerin de Vilayet Nafıa Müdürlüğüne müra· 
c&atleri. 

Nafaa Vekaleti 8 ci su işleri Müdürlüğünden: 

5.5.37 tarihine müsadif çarşamba günü saat 14 de 
tekrar eksiltmesi yapılmak üzere 1 O gün müddetle tem· 
dit edilen Çarşamba kasabası yeşil ırmağın her iki sahi
li üzerinde yapılacak sucuktan mamul mahmuzlara yine 
talip zuhur etmediğindea 2490 N. lı kanunun hükümleri· 
ne göre t ay içinde pazarlıkla yapılması kararlaştırılmış 

olduğundan talihlerin bu müddet zarfında müdüriyete mü· 
racaatları. 

o 

Mensucat ·Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

Bolvadin ilçel.ıaylığından: 

Kazamız kır bekçileri için 5j takım elbise 30 nisan 937 ta
rihinden itibaren 21 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

Taliplerin yüzde 7,5 depozito ile ihale günü olan 22-5-937 saat 
10 da kaymakamlıkta müteşekkil komisyona müracaat etmeleri 
lazımdır. Talipler şartnameyi köycülük bürosundan posta parasını 

1 
göndermek şartile isteyebilirler. 

2 - Elbisenin muhammen bedeli 980 kuruştur. 

4 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun İnhisarlar Müdürlüğünden: 

Merkez iskelesinden anbarlara ve ambarlardan istas· 
yonlara nakil ve sevk edilecek tuzların ücreti nakliyeleri 
10.5.37 tarihinden itibaren 1 seneliği 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

Talip olanların parasız şartnamesini satış şubemizden 
almaları ve ihale gününe tesadüf eden 25 5.37 salı günü 
saat 15 de Başmüdürlüğümüzde müteşekkil komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

* * • 
İstanbuldan gelip şartna!neıine bağlı cetvelde isimleri yazılı 

inhisarlar idaresine gönd.::rilecek tahminen 287.000 kilo tütün, 
içki, levazım ve sair mevaddı inhisariyenin nakliye ücretinin mü· 
nakasa müddeti 11 Mayıs 937 tarihinden itibaren daha on gün 
müddetle temdit edilmiştir. İsteklilerin şartnameyi satış şubemiz
den istemeleri ve yfizde 7 buçuk teminat paralarile 21 Mayuı 937 
tarihine müsadıf Cuma günü saat 15 te Başmüdürlüğümüzde mü· 
teşekkil komisyona müracaatları ilan olunur. 

5 
Kereste, tahta ve saire 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden: 
1- Alınacak direk miktarı, 
a) 140 adet dip kalınlıgı 18 cm uç kalınlığı 14 cm 
b) 20 adet dip kalınlığı 30 cm uç kalınlığı 20 cm 
c) 40 adet dip kalınhğı 18 cm ,, ,, 18 cm 
2- Yukarda yazılı ceman 200 adet direk uzunlukları 

asgari sekizer metredir. 

3- Bu direkler düzgün ve büyük budaksız olmalıdır. 
4- Teslim miiddeti: azami bir buçuk ay 
5 - Tediye şaraiti: direklerin şeraiti fenniyesine tevfi· 

kan teslimi müteakıp derhal tediye edilecektir. 
6- Tekliflerin azami on gün zarfında Ankara Elekrik 

Türk anonim şirketi müdürlüğüne gönderilmeşi, 

6 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mc.lzemesi 

Afyon İlbaylıktan: 
Hususi idarenin defatir ve evrakı matbua ihtiyacı 28.5.37 ta

rihine rastlıyan cuma günü saat 15 de kat'i ihalesi yapılacağın

dan eksiltmeye iştirak etmek istiyenler 60 lira teminatı muvak
kate akçelerine ait makbuz veya banka mektublaril:? beraber 
yevmi mezkurda daimi encümene müracaat etmeleri. 

7 
. 

Mahrukat llenzin · Makine yağlan ve ~aıre 

Kor Satınalma Komisyonundan: 
l- 25-30 ton benzin 21.5.37 cuma günü saat 15 J Afyonda 

kor satın alma komisyonda kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2- Benzinin beher kilosuna 27 kuruş tahmin edilmiş m'Jv nk

ka~ teminatı 832 lira 50 kuruştur. 
3- Evsaf ve şeraiti görmek isteyenler her gün ve i >teki ilerde 

eksiltme kanunun tayin ettiği vesaik ve teminat mektuplarını ek· 
siltme saalrndan bir saat evv t 1 komisyona vermeleri ilan olunur. 

• • * 
Odun, sömikok ve gaz alınacaktır. Bak: erzak sütununda 

Emrazı Zühreviye hast. ilanına. 

= 

8 
\\titeferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İşletıae İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2300 lira olan 20,000 ateş tugluı 24·5·937 
pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahilindeki 
komisyon tnrafından açık eksiltme ile aatın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 172 buçuk liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve kanunun tayin ettiği veuikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

... 
• * 24-30000 parça çamaşır yıkaması. t1aK; en.iik ı;ulununaa ·ruh.-

sek Deniz Ticaret Mektebinin ilanına. 

Devlet Demir Yolları Avrupa Hattı 
9 cu işletme Müdürlüğünden: 

22 Mayis 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa sürat katar· 
lariyle Trakya katarları ve gerek İıtaobul-Küçülc çekmece arası 
Banliyö katarları yeoni vakti hareket cedveline göre işlemeğ~ baş· 
lıyacaklardır. Bu katarl&nn kalkı, ve varış saatlerindeki değişik
likler hakkında istasyonlardaki afişlerde tafsilat vardır. 

Banliyö katarlarının seyrü hareket aaatlarını gösteren cep cüz-
danları gi,elerde aablır . (2794) 428 1-3 Müdüriyet. 

lstanbul Defterdarlığmdan: 

Eski Yeni Cinsi MetreM Payı 

Beyoğlu: Taksim Eb· 
ulfadil defter-tar cad. 49 61 ana 111,37 25 

Aksaray: Katipkuım 
alboyacılar 82 96 )J 66 tamamı 

Kuzğuncuk: eski Tar-
la yeni ikinci sokak 9 . ..t 14 " 

172,38 1 5 
Fener: Dabağ yunus 
Mimarcı çeşme sokak ev 1 3 
Kuzguncuk: Konçine 
aokak 98 25 ev tamamı 

Çengelköy: Çeşme maa arsa 
sokak 79 l I 13 barakanın n 

Kandilli: Eski yeni 
mahalle mektep ve 
derman ıokak 13 
Çengelköy: Kaldı-
rım caddesi 10 18 
Kuzguncuk: Konçine 
aokak 36 
Kandilli: Kilise üçün· 
cü aokak 49 
Kandilli: n sokak 75 
Kuzguncuk: Bağcı 
aokak 
Kandilli: ayazma 
arkası sokak 
Kumkapı: Kürkçü
başı Süley'llan ağa 

19 21 

16 

10 
51 

17 l 

12 

ev " 
arsa 9J,3j 

" 

n 172,25 n 

" 
63,20 n 

ev l 2 

" tamamı 

" 
2 24 

Kıymeti 

L. K. 
310 36 

99 -

8 6J 

100 -

300 

35 

600 -

91 50 

43 13 

15 87 
60 -

400 -

20 85 

Taşcılar sokak 30 40 n 14 176 63 6t 
Yukarıda yazılı malla7 25-5-937 salı günü saat l.t de sat.ılcl

caklardır. Satış bedeline yüzde 5 faizli hazine ve istikrazı dahili 
tahvilleri kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçelerini yatı
rarak Defterdarlık milli Emlak müdürlüğünde müteşekkil satış 

komisyonuna müracaaiları. (F) 2806 429 

~hisarlar U. Müdürlüğünde;ı 
1- idaremizin Çamalb tuzluında tartname ve tablo şemasına 

uyiun olmak üzere yeni bir elektrik Santrala tHisi işi kapalı zarf 
usuliyle ekailtmeye konulmuştur. 

2- Bu teaiaatın montajı da dahil oldutu halde muhammen 
bedeli sif İzmir 98000 liradır. 

3 - Eksiltme, 1-6-937 tarihine rastlayan aalı günü saat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaat ,ubeaindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5- Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubeainden, Ankara ve İzmir Ba,müdürlüklerinden a• 
lınabilir. 

6- İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dar reami veaikalarını ve şartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik 
edilmek üzere eksiltme gününden evvel en az 14 iÜn evveline 
kadar inhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü
nakasaya girebilmek için dahi münakdlldan azami 2 rün eTve
line kadar verilen tekliflerin muvafık balunduğuna dair mezkGr 
şubeden vesika almaları lizımdır. 

7- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve 6 cı mad
de-de yazılı diğer vesikalarını ve muTakkat teminat akçesini ih· 
tiva edecek <>lan kapalı zarflar en geç ihale ıünü tam aaat 14 
de kadar yukarıda adı geçen ahın Konıiayonu ~isliğine makbuz 
mukabilinde ' ' erilmiş olmalıdır. "1630" 211 4 4 

~ŞTANBUL BELEDİYESİ iLANLARt 
. l -İstanbul Ziraat Bankasından aylık almakta olan 
Istar-bul Belediye ve hususi idaresinden müteşekkil ma
halli ve idare emekli ve öksiizlerinin 937 yılı birinci altı 
aylık yoklamalarına başlanmıştır. · 

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

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

(1) 2717 407 5-5 
. 
1 nhisarlar U. Müdürlüğünden: 

idaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imti
hanla memur alınacaktır. İmtihan İstıanbulda 31-5-937 pazartesi 
günü saat 13 te Sirkecide İnhisarlar Memurin Kursu binasinda 
yapılacaktır. İmtihana girmek i.teyenlerin aşağıdaki evsaf ve şe
raiti haiz olmaları gerektir . 

ı J i2lul Ortamekteb fıthsilini bitirmiş olmak. 
2 Askerliğini "fili veya kısa hizmetli,, bitirmiş olmak. 
3- 21 yaşından aşağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4- Sıhhatlı olmak ve vazife ifaaına mani bir taa tsızlığı bu

lunmamak. 
5- İyi ahlak aahibi olmak. 
B'! beş maddedeki şartların muhakkak tevsiki ırerektir. 
imtihan mevzuu şunlardır: 

HESAB : ="'dadi r:ıürekkebe, Taksimi gurema, Halita, Tena
süp, Faiz, Iskonto. 

2 - HENDESE: "Satıhlar, hacımlar,, 
3- MUHA:.>EBE: "Uıulü defteri,, 
4- COGRAFY A: "Umumi ve Türkiye . " 5- KIT ABET: "Orta tahsile göre,, 

NOT: 
A. - İmtihana girmek isti)'enler şimdiden bir dilekçe ile ve ev
rakı müsbitelerile üç adet fotoğrafla birlikte İdaremiz Memurin 
Şubesine müracaat etmelidirler. 

B. ·- İmtihan neticeıinde ayni d<!recede muvaffak olanlar ara
sında Ecnebi lisanına vakıf bulunanlarla muhasebe sualine doğ-
ru cevap verenler tercih edilirler. 2731) 409 3 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nü~hadan devam) 

Madde 12- Tuzlalardan ve dökme tuz satııı yapan ambar· 
Jardan 25 kilodan aşağı satış yapılamaz. Çuval, paket gibi dam
galı mühürlü veya etiketli kaplar içerisindeki tuzlarda bölün-

meksizin ambalajlarının tam mevzuatile satılır. 
Madde 13- A) Tuz satısları umumiyet itibarile peşindir. An

cak teminatları Devletçe kabul edilmiş olan bankalardan birinin 
teminat mektubu ınukalilinde ve azami 6 ay vade ile şimdilik 

yalnız Koçhisar ve Çamaltı tuzlalarından l50 tondan atağı ve 
1500 tondan yukarı olmamak üzere veresiye tuz satışı yapılabi
lir. 

Bonolarıni:müddetleri hitamında bedelatının her halde tahsili 
meşruttur. Tecdid ve temdid muamelesi yapılmaz. 

imza sahipleri vade aonunda parayı vermekte iyharı acz e
derlerse bedel derhal teminat mektubunu veren Bankadan tahail 
olunur. Veresiye verilecek tu:darın tutar bedeli üzerinden şim· 
dilik senevi yüzde 3 hesabile tahakkuk ettirilecek faizleri peşi

nen ve nakten alınarak tuz varidatı muhtelifesine irad kaydedi· 
lir. Faizlerin bonoya ilaveten derci caiz değildir. 

Veresiye sablacak tuzlar umumi müdürlükten müsaade alına
rak verilir. 

B) Yabancı memlf'ketlere çıkarılmak üzere vereıiye satılacak 
tuzların mikdarile tediye müddet ve şartları tecimsel icablara gö
re umumi müdürlükçe tayin ve tesbit olunur. 

(Devamı var) 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler haki mda 

U Ti A -

çarşamba 19-5-1937 

Matkarada mektep inşaatı (Tekirdağ Belcd.) .\: 337 
l'orna: 1 ad. - Makkap: ı ad .• Elektr. saatleri ayar masası: 

ad . (Kütahya Beled.) :y 339 
!(itap kaplama bezi: 300Ô m. (Devl. Basımevi) .Y 335 
Sırnıalı kemer, elbise: 11050 şer ad. (Ank .. ra Hp. Olculu) .\' 340 
~ekompoze maden kömürü: 1000 t. (İnhisnr. İdaresi) \' 342 
.Benzin: (77 kt.t 00 ve 395 ton ( MMV) ,, -=. 342 
Sakız kabak: 20 t. . fasulya: 15 t· (İst. Komut.) .\' 335 

Perşembe 20-5-937 

lialkevi ve hususi idare binaları inşaatı (Muğla Vilay) .\~ 331 
Mektep inşaatı (Manisn Vilayeti) .\: 3tl 
~lalatyada mensucat fabr. inşaatı (Sümer Bank Müd.) .\~ 341 
jdr~elektrik tesisatı (Niksar Beled.) .Y 336 
j:'~hısarlnr mamulatı nakliyesi (Diyarbekir inh. Müd.) .Y 334 
ıat otomobili için lcnroseri , sıhhi imdat otomobili: 1 p. ·Çubuk

lu gnz depolarında tamir ve tadilat - kağıt: 25 ve 30 tab. -
keten iplik (İst. Beled.) .Y 339-338 

~aden kömürü: 90 t. • sö niMkok: 20 t. - M.ıngal köm.: 1,8 t. -
Odun: 5 t. - erzak: 29 kalem (Samsun Vilayeti) .\' 341 

Çadır - müh.mdis: 110 ad. amele 123 ad. - hela: 41 ad. - banyo: 
32 nd. (Nafıa Vekaleti) .Y 336 

~lektrolit bakır teli: 1740 t. - izolatör: 100 ad. • armatür: 16 ad. 

, (Zonguldak Beled.) ,\0 342 
M.uşıamba: 532 k. - ipek şerid: 15 k. - sun' i ipek ipliği:, 115,500 
k. · pamuk kadife: !02 k. (İst. Gümrüğü Müd.) .\~ 334 

Cuma 21-5-1937 

lip. okulunun içme suyu teı;isatı - elektrik malzemesi: 374 ka· 

lenı (MMV) .\' 33~)-312 
~~Prak işleri (Ankara Beled.) .Y 340 
Z 0künıhane koku: 400 t. (Devlet Demiryol.) .\~. 327 
abıtn memurlnrına 255 elbise ynptırılacaktır (lst. Beled.) .\' 339 

tı!utahhar Avrupa pamuğu: IOO ton (Askeri Fabr.) :\' 343 
Cezaevinın ekmek ihtiyacı (Kütahya C. M. Um.) .\' 342 

~;ır~ti: 80,45 , c 77 ton 
0

(Vize) .\: 338 
lJ nzın: 88 ton (Çorlu) .\ 338 
1( n: 145 ton (Kayseri) .\! 338 
,. Uru ot: 384 ton (Adana) No. 332 

Gübre: 15 ton (Se\imiye) No. 3..18 

------~~-------------• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
liaıniş: "No.n işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

~~~!!!!!!!!'~~!!"'!!""!~'!!!!!'!!~!!!!!!!!~!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!~~!!!!!'!!I 

• 
lstanbul orsa 1 

-----.......___ _________ ___::__1_1~_5 __ 1_9_37 __ ~--------
Paralar .........___ _____ _ 

Alış 
1 Sterlin 626, 
~ Dolar 123,-
2() Fransız Fr. 110, -
2 liret 120, -
~ Belcika Fr. 80, - -
20 !lrahmi 19, -
2() lıveçre Fr. 570,-

leva 20, 
~ Florin 63,-

Çek kronu 70,-
I Avusturya Sl. 21,-
I Mark 25, 
1 Zloti 20,-
1 Pengü 21 -

2() lev 12: 
2() Dinar 48, -

Ruble 30-. ' 
Iıveç kuronu 30, 
Türk altını !059,
Banknot Os.253, -

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

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

-32, 
1060,-
253,- 1 

Çekler 

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amstercam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Var.şova 

Budapeşt 

Bükre' 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

----
Alıt Satı'f 

625,25 625, 
o. 7904 o, 7905 

17,6875 17,67 
15,0212 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,405 87, 7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,9 ı 
1 ,4440 1 ,4434 

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

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

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

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

3, 1160 3, 1154 

atdık arsa 
Eminönünde, Alemder Caddesinde Parkın karşısında müs

tı .ına bir mevkide 81 metre muabaalık bir arsa acele satlık· 
tır. Satınalmak isteyenler gazetemiz idarehanesine mürat'aat 

\tlıneleri. 

---~ 

Bilumum Uteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti bududları dahilinde bütün 

~ünakasa ve Müzayede ilanlarını, günü g~nüne, top-
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, ııde bulabilirsiniz. O, sizin en !üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmır. icotbı hemen abone kay

~diliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. T~·: 49442 ~ 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire orsası 

17 - 5 1937 

- -------~~ _ ~T!ŞI A-

Afyon 

n 

1\1 A D D E 

: ince 
: kaba 

t , 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi çakal nd 

.. 
,, 
n 

" 
" ,, 
" 

: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: ~anıar 
: tilki 
: tavşan 
varşak 

: zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
" 
n 
,, 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

,, 

" Pamuk 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ert 
: ıert 
. sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

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

Pamuk yağı : 
n tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
" n : yarım yağlı 
• ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
n " : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
n 

n 

" ,, 
Un 

n 

" 
" Yapak 

" 
" ,, 

Yulaf 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 

çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekstra ekstra 
: ekıtra 
: l inci yumuşak 

,, ıert 
: Anadolu 

n tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
,, ,, : yemeklik 

,, n : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
n Şikago 
,, Vinipek 

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

" K " 

,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

ithalat 

Ton 

41 

1165 

60 

67 

144 

3 

51 

135 

5 

5 

ihracat 

Ton 
Kilo•11 Kilosu 

Asgari 

1 

Aznmi 

Kr · Pa. Kr. P:ı. 

4 4 4 17 

ç 

" 
• 
" 
n 

" a 

ç 

6 15 6 17 

6IO 619 

4 25 

4.~ 20 

ıo 20 

4 39 5 ı 

24 15 27 30 

45 

110 

K.S. 

5 87 , 

J 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), ti 
(şilin), sa (santim), ıt (ıterlin), RM \Rayhıınark) , p (pen
ni), B . Fr (Belcika frank), t (ton). 

(Suite d in 4me pnge) 

la dualite entre les lois sur le commerct" et la legisl tion cıvil c, 
ce qui, de tout temps , n donne lieu iı des contre\.er s . Notre 
code de cornmerce, tout en embrnssant toutc la legisl:ıtion com· 
merciale, a cependnnt, en ce qui a trait aux dettes, admis la le· 
gislation civile suisse. il y a lieu done d'examine attcntivenıent 
cette question. 

D'autre part, il fnut prendre en consideration nos besoin 
commerciaux en rapport avec nos relations economiques. 

L'acHvite et les conditions economiques ont subi, aprcs la 
guerre generale et surtout durnnt ces deux dernieres annees des 
modificationı profondes . Les relations commercinles internatio· 
nales ont grandement influence le commerce interieur de chaque 
pays. Les ı.ois commerciales ont beaucoup evolue et elles visent 
surtout maıntenant le côte social. 

A la suite des modifications profondes survenues dans le 
monde, nos lois commercin\es doivent absolument uivre le cou
rant. Le clevoir de in juııtice, en l'occurrence, est de preparer le 
lerrain pour definir et assurer les besoins nes des transforma
lio~s radicales intervenus dnns notre struclure cconomique. A ce 
poınt de \ ue ı'e suis conva· 1 · • • ıncu que es questıom:ı rclatıves aux 
ar;surance.s, aux documents commerciaux et aux societes meritcnt 
un serieux exnmen. lndcpendamınent de cela, il est cvident que 
notre code de commerce qui se modele sur le d • · · · I '~ 2 s ecısıons prıses 
en ul . par la onference internn:ionale, ne saurait ne pas prcndrc 
en consıderation les decisions priseıı iı Geneve en 1930 et en 
1931 et les dispositions de in loi sur la na\'igntion acrienne. 

La riz de Niksar 
Le riz d e Turquie, d condition d'etre cultive en utilisant des 

ınoyens teehniques modernes, est appele iı jouir d'une grande 
faveur sur les marches mondıaux iı l' instar de nos tabacs. 

Le riz de Niksar qui se diııtingait, ıl y a quelques annees, 
des autres qualites d e riz par sa couleur rougeatre, n ete amelio
re lan~ au point de vue de sn couleur que de sont gout, griice 
aux nouvelles mcthodes technique adoplees . 

Les machines de decorticage fonctionnement jour et nuit. 
La production du riz de Niksar a ete superieure, cette annee, 

de 3.000 kg. a celle de l'annee ecoulee. 

La Turquie est au 4e rang pour l'elevage ae moutons 
On evalue en Turquie iı 600 millions de tetes le noınbre de 

moutoos eleves dans le monde entier 169.500.030 tetes se trou
vent en Europe, 14!i millions en Amerique, 142 millions en Aus 
tralie, 80 millions en Afrique et 61 millions Asie. 

Comme o:ı l'a remarque, l'Europe vient en tete du classe
meııt. Autre fait non moins important, ln Turquie occupe unc 
dcs premicres placcs pnrmi les pays de l'Europe puisque, suivant 
une une statisque locale concernant l'annee 1935, elle posscde 12 
millions 500 mille moutons. 

Voici d'ailleurs quclques chiffres qui classent les nntions sui-
vant l'importance de l'elevaa-e : 

Russie 
Angleterre 
Espagne 
Turqule 
Roumanie 
ltalie 
France 
Youa-oslavie 
Grece 
Bulgarie 
Allemagne 
Etats-Unis 
Argentine 
lndes 
Afrique du Sud 
Continent Australien 
Nou velle-Zelande 

35000000 
24900000 
19100000 
12:JOOOOO 
12300000 
10300000 
96{)0000 
89 o 
8700000 
8600000 
4300 

51700000 
39300 o 
43600000 
35000000 

113000000 
29100000 

• • • • • • • • + • • • • ~ • • • • • • • • 
••'4 ••• •.• +.,• ••4 ••• .. • ••< •,.• ••"" •+ ••• •"~ • • • • •o••••••• •• ••• •.• ., •+• •.,• .. 

'' 
Tercüine Bürosu 

Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil
hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna
melerin tercümesi derühte edilir. 

Azami ihtimam ve sürat 

Fiyatlar gayet müt:edildir 
•!• 
••• 
••• 

"MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .: 
Hususi tenzilat yapılır •!• .... 

Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 .:~ 
Telefon : 49442 t•• 

• 
ın i abı He 

Bütün vesaiti nakliye tarifelerini bir araya toplayan "Her 
kesin kitabı,, yeni plan ve nefi bir şekilde ilk bahardan iti
baren çıkacak. 

Bu kitaptan birer tane elde ediniz. Çok istifade edeceksiniz. 

1 mtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: J smail Girıt 

Ba ıldığı yer: ARTUN 8, ;ıınevı 
(;alaıa Billur ıok k No. 10 
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AZETES~ 

Pour la Publicite s'adreuer 
a l' Administration 

journal Quotidien des Adjudications 

-------~--

' nes cense ignorer la loi ' 
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journ:ıl periodique, denomme : 

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

paraitrn prochainement en notre ville. 
Notre futur confrere se propo:::e ele donner la traduction en français de toutes les lois interessaııt 

directemeııt ou indircctement Je Commerce, J'lndustrie, l'Economie, les Fiııances, 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 

A) Adjudicalions au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartogrnphie 

Construction chambre directoriale a l'imprimeric 
militııire Suleimıınic (aj.). 

R 'paratıon bassin principal et canal salines Sari
kaya 

Travaux d'excavation sur un tcrrain 

Mode 
d'adjudicat 

Publique 

n 

,, 

Prix 
estimatif 

956 32 

1253 27 

Caution. 
Provisoire 

7'2 -

Ueu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charge~ 

Com. Ach. Comm. lst. Findiklı 

Dircetion Monopoles Ankara 

Dircction Banque lmmobiliere 
(Ankara). 

Jour'> 

20-~-37 

3-6-37 

19-5-37 

i 'eure 

15 

15 

14 

Construction d'eperon iı Tcharchnmba (aj.). Pli cach. Dans un mois 
a Samsoun 

Rcpar:ıtion chnussce sur route Adapaznr·Arifie (aj.) Grciı grl- 6000 - 450 

Ministere des T r avaux Publicı 
8m.:: Section dcs Aff. d'eau 

Dir. Trav. Publics Kodjaeli 9-6 37 15 -

Combustible - Cnrburant- Huiles 

Bois : 20 tonnes Semi·coke : 25 tonncıı - Petrole : 
40 bidons 

Benzine : 25-30 tonnu ev. 27 Ptrs. le ki'. 

Habillemeııt - Chaussures Tissus - Cuirs 

Publique 

Pli caclı 

55 costumes pour gardiens cval. 980 P. le costume Publique 

Provisions 

Viande pour hôpital Sourµl!gop (aj ). 
Beurre frais : 3000 kilos 
Provisıons et legumeı : 22 lotıı (voir details partic 

turquc) 
Pain pour le penitcncier (pour 1 an) (env. 350 

tonnes,. 
Pain necessaire pour une annee pour la prisOn d'A· 

fi on 
Pain pour la duree d'une annec pour la prison de 

Saınsoun 

,. 
Transport- Chargement Dcchargement 

Transport de sel pendırnt la ch.ıree d' une an nee 
'f:ransport de 267000 kg. d'articles du monopole 

venant d'lstıınbul (aj.). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmprcssion de registres 

Bois de Coııstruction 
Planches Poteaux, ete. 

Potenux (8 metres) : 200 pieces 

Uivers 

Briques r fractaires : 20000 pıeccs 

Lessive de lınge : 24 30000 pieces 

Publique 

" 
" 

Pli cach 

Pli cach. 

" 

" 

Publıque 

Publiquc 

1411 -

832 50 

2850 
2796 

31500 

10000 

60 -

2300 -
576-720 

'.l14 

3262 50 

900 -

7511 

60 -

172 50 
54 

Dir. Hôp. Malad. Vcner. Ankara 

Coın. Ach. Militaires Afion 

Vilayet Bolvadin 

Direction Vakoufs BeyogloJ 
Com. Ach. Militaire Vize 
Direction Hôpital Maladies Vene-

riennes, Ankara 
( Proc. Gen. Repub. Gaziantep 
l ,, ,, ,, lstanbul 
Procureur General Afy1>n 

" " 
Samsoun 

Direction Monopoles Samsoun 

" 

Vilayet Afion 

SA 1' Etec:ricite Ankara 

4-6-37 

'.ll-5-37 

22-5·37 

19·5 37 
22-5·37 
4-6-37 

10-6-37 

25-5·37 

31-5-37 

25-5-37 
21-5-37 

28·5·37 

10 jours 

I Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacııa 24-5 37 
Ec. Super. Commerce Maritimeıı 2-6-37 

14 

15 

10 - ı 

15 30 
11 
14 

10 

15 

16 

15 
15 

15 

10 
17 

18 MAi 1937 

ADMINISTRA'ı ıuı' 

Yosrhourtchou H:!n 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T Clephooe: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresıe TClea-raphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUOICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 19 Mai 1937 

Construction ecole Malkara {Municipalite Tekirdasrh) ,,~ 337 
Tour: 1 p.- Foreuıe: 1 p.- Tablc de reglage pour compte 

electriques : 1 piecc (Municipalite Kutabia) X 339 
Toile pour relier livreıı : 3000 metres (Dir. laıprimeric Etat) ,\; S 
Ccintures dorecs, uniformes : 1050 pieces (Ecoles Mılitaires P. 

kara) ,\: 3 ıo 
Houille recomposee: 1000 tonncs (Monopoles) .\~ 342 
Benzine (77 oct.): 90 et 395 tonncs (Mıniıtere Defense Nation• 

x 312 . 1 

Courges : 20 tonnes- Haricots : 15 tonnes (Corum. lstanbul fi 
dikli) .\~ :i35 

Jeudi 20 Mai 1937 

Construction Maiııon d•ı Peuplc et local admin. privee 
Moughla ,\:. 331 

Construction ecole (Viinyet ?vlaniısa) .\' 341 
Construction fabrique textile a Malatia (Dırection Sumer 

.\: 34 ı 
lnstallation hydroclectrique (Municipalitc Nixar) .Y. 336 
Transport produits monopoli&cs (Moııopoles Diarbekir) .,! 334 
Carroıscrie pour Fiat, auto ambulance: 1 piecc- Reparation 

ppôts petrole Tchoubouklou Papier : 75 et 50 rames- Fil 
lin (Municipalite lstanbulJ .:\:. 339-338 

Houille; 90 tonnes- Authr. turc: 20 tonnes Cbarbon bois: 
tonncs- Bois : 5 tonnes ete.- Proı·isions divrorses : 29 lots ( 
layet Samso n) .\~ 341 

Tcntes- lngenieurs : 110 pieces- Ouvriers : 123 pieces - \fı 
41 pieces- Bainı : 32 piecca (Ministere Travauı Public.s) X• 

Fil de cuivre clectrol.: 1740 kilos- lsolateurs: JCO pieceı-

matures : 16 pii·ccs (Municipnlite Zongouldak) .,! 342 
Toile ciree, ruban et fil soie, velours coton ete. (Direction O 

neıı lstanbul) .Y 334 

Vendredi 21 Mai 1937 

lnstallation eau potable ecole militaire (Defenıe Nationale An 

·'~ 339-312 
Travaux terrassement (Municipalite Ankara) .~ 340 
Coke pour fonderie: 400 tonnes (Chemins de Fer 

,,; 327 

Confcction jaquettes
0 

pour agcnts Municipaux : 265 pieces (Mtı 
palite lstanbul) ,,: 339 

Coton d'Europe purifie : 100 tonnes (F abriques Militaires) .\! 
Pain pour penitencier (Procureur General Republique Kut• 

x 342 
Viande boeuf: 80, 45 et 77 tonnes (Vize} .\~ 338 
Benzine : 88 tonnes (Tchorlou) ,,! 338 
Farine: 145 tonnes (Kaiss~ri) .\! 338 
Foin sec : 384 tonncs (Adana) ·'~ 332 
• Fumier : 15 tonnes (Selimie) ,\! 338 

"' Les asterisqueı indiquent une vcnte par voie de surencher 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dcı ıırticles sont ceu' 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

La nouvelle reglementation du commerce 

Le ministre de la Juıtice a decide d'introduire deı modj 
tions eısentielles dans les loiı regi11ant le commerce m•~:ı 
et terrestre. il a forme a ce propoı une commi11ion doot Jl' 
eıt de mettre a point uoe nouvelle reglementation. 

Lora de la premiere ıeance de ladite commiısion, pr' 
par le miniıtre de la juıtice, M. Chukru Saradjoglou a proll' 
le discours suivant: J 

Le reılement sur le commerce terrestre este-o vigueur 1 
deux anı. il a ceci de particulier, qu'il a ete elabore ıuivaıı1 

methode nouvelle. 11 ı'inıpire de toutes lea lois ayant fai1 

preuve dans d'autreı paya et ı'adaptant parfaitement iı n01 

ıoins. 

Neanmoins, il y a eu de nombreuses remarques et pLl~ 
tionı qui ont attire notre attention. On a fait notamment rt 
quer qu'uoe clause dudit reglement inıpiree de differentea ,o 
a engendre des anomalies, que certainı articleı o'ont p11 

fidelement reproduitı d'apreı leurs originaux, d'autres enfi" 
ajoutes aans neceısite impcrieuıe. Ainıi done, l'application 1 

ne des resultats quelque peu anormaux. 
J'ai fait eqaminer jucqu'a quel point toutes ces obıer~• 

etaient fondees. J'ai cooıtate que certaineı mcriteot effe 
ment un examen plua approfondi. 

f ndependamment de cela, je tienı a attirer votre attentİO~ 
{Lire la ımite en 3me pare) 


