
ABONE ŞARTl ARI: 
Türki y ı~in Kuru 

3 AYLIGI ~50 
G 850 

12 .. 150 \ 
E.cnebı mem1N eller içın 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz mukabili olme· 
yan tediyat mnkbul değildir 

BU GONKCI 

Unakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münnlrnsalar 

Et, Sebze v. s. 

rıak ve sebze: 64 kal rn (Yüksek Deniz T;c, Mek 
na .\nkııra garniıonu kı ant lı;ıyvanııh 550 döııum 
fi S Çayır (temdid) (Aııkara Levazım) 

tı· ır eti: 90 ton . (Vize) 
kıneklık un: 530 ton (Niğde) 

2 6-37 10-17 

8-6-37 -
4-6-37 15 

11-6-37 15 --

İnşaat, Tamirat, Nafia i;?leri, Malzeme, Harita 

Etiınesut'tn yaptırılac:ık 'l'ürkkuşu han&':ıriyle müş-

ÇARŞA BA 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisa •i, mali ve ticari gazetedir 

G .. 

1 9 MAY s 
1919 yılında idrak ettiğimiz 19 Mayısın bugün ou 

sekizinci yıldömiınünü kutluyoruz. Bundan tam on se 
kiz yıl önce, tatürk Samsuna ayak haslığı zaman 
bütün bir cihan Türklüğü inkar cüretini gösteri •ordu. 
Fakat Atatürk lrnr. ram vermişti: Birşeyler yapacağım 
ve mutlaka muv frak ol cağım l 

O günden bugiine k ar geçen kısa bir devir iç·-
ne çok uzun, pek t, f ilatlı ve teferrüath t r'hl r sı
kıştırmış bulunuyoruz. 

'tüksek Deniz. flcareti Mektebi Müdüı·hiğünden: 

... , 

Çoğuna göre 
Muham- Çoğu Au ınuva kktıt 

Çoğu Azı men fialt tutarı tutarı t ~inatı tcmi atı (Türk Hnva Kurumu Genel Merkez• 24-5-37 1 ~ -

B• Mensuc:ıt~!bise, K u ~~· Çamaşır v.s. 

o-s 37 ıs 
ay s:ıncağı: 52 ııd. (Tophane L"v:ızım) 

Cinsi 
Ekmek 
Koyun eti 

Kilo ad. kilo ad. kr san L. K. L. K L. r. 
17000 15000 11 1870 1650 140 25 
6500 5000 50 32 o 2500 
1000 600 50 500 3DO 277 50 A,\ Kuzu eti 

- Müteferrik 

lstıhkam fab. barakalarının paratoner tes' satı 

9 

l 
8 
(tcmdıd) (lstanbul Komutanlığı) 

•nek, koşum ve mekküri beygir ve kahrı 
~ l<._{Sıvııs Tüm) 

ulçe kurşun: JOOOO k - bilet kurşunu: 700 k. 

22 5.37 11 

Her güo 

31-5-37 ıo 
N (Devlet Demiryolları) 
1 eft ve bezir: 200 er kilo· süliy n: 10 fıçı 
Ç (lst:ınbul Belediyesi) 2-5 37 14 -

a;:ışır yıkama: 24 -30 00 parça (Yüksek Deniz 
ıcaret Mektebi) ? 6 ~7 17 -

Zeytinyağı 

Snde Urfa yağı 
Toı şeker 

Kesme şek.-r 
Pirinç Viyonola 

1100 
2000 
2:>00 
1000 

2000 

1000 
ı8no 
2000 
800 

1800 

65 
85 
2(l 50 
29 
27 

Kuru soğtın 1800 1600 5 
Tuz 600 500 6 
Patates 1400 1200 8 50 
Yumurta 20000 18000 1 75 
1 :-"- ?Of\Ofl 150002 50 
B. peyniri GOO 500 .il 
K. peyniri 500 400 60 
K. kayısı 350 250 77 

\ 

Silivri yoğurdu !000 HOO 16 
Reçel 1200 ı ıoo 50 
Sabun 700 500 38 
Kutu salçuı 200 150 46 
Konıerve bezelye 150 100 50 

b) Miizayedeler 

-::..._Müteferrik: 

~kınek parçası: 8100k.- yemek :ırtıntısı: 11520 k. 
( stanbul Bölge S:ın'at Okulu) 31·5 37 15 
Bisiklet (ku\lanılaıış) 15 ad. (Ankara Beled.) 25-5·37 10.30 kad. 

nlar, Emirler, Tebliğler: -
Şirketi Hayriyeden: 

.. 1- (Gidip gelme) ucuz bitetler üıerinden mıntıkasına 
0re yüzde 25 den başlıyarak yüzde 3t) ve 35 ve kış ay
~:•nda yüzde 40 a kadar tenzilatlı 2 aylık kartları, önü
Uzdeki haziranın l 1 inci gününden başlıyarak ağustosun 

r ~uncu gününe kadar hükmü cari olmak üzere ikinci ter
tbinin de şimdiden Şirket idare merkezinde satışına baş-
anrnıştır. ~-Bu tertib arasında sayın yolcularımıza bir kolaylık 
l)lrnak üzere ayrıca birer aylık kart ta ihdas edilmiştir. 

U bir aylıkların satışına her ayın birinde başlanacak ve 
~artlar ayın ı 1 inci gününden itibaren meriyete girecek
tir. Fakat bu kartlar yüzde 25 yerine yüzde 15 ve 3() ve 

d as yerine yüzde 20 tenzilata tabi tutulacaktır. 

1

•

1
, • 3 -İşbu kartları hamil olanlar kendi mıntakaları da-

~ 
hılinde mükerreren yolculuk hakkını haiz olacakları gibi 

r ~azar günleri mıntaka ve kısım farkı aranmaksızın bila· 
ro 18tisna Şirketin her iskelesinde muteber olacaktır. 

Zeytin Dublel 93:\ 1000 800 38 
Sirke 1500 1000 12 
K. çalı faaulye 1000 800 18 
K. barbunye faaul. 100 80 12 
Nohud 200 !50 16 
Mercimek 200 100 19 
Çekirdeksiz üı:üm 500 400 24 
Kut üzümü 50 30 25 
Çam fıstığı 50 30 85 
Süt 800 600 12 
Kase yoğurdu \OOü 800 6 
Un 1500 1200 16 

Pirine unu 150 100 24 
Makarna 300 200 26 
irmik 100 80 24 
Nitaata 100 80 24 

İıpanak 1500 1300 5 
Kök kereviz 500 400 9 
Salamura yaprak 50 30 17 
Taze yaprak 50 30 15 
Eniinar 900 700 5 
Domates 2400 2200 6 
Patlıcan 8000 6000 2 75 
T. çalıfasulyc 200 150 lO 
T. barbun.fasutye 300 200 10 
T. ayşekadın ,, 500 400 10 
Sakız kabatı 600 500 5 

60 500 5 
Helvacı ka\:ağı O 

3700 28ü0 
715 650 53 ti3 

1700 1530 
6 2 50 530 
290 232 
540 486 

127 50 
1 
ı 111 e:ı 

1 

1492 50 1248 
90 80 
36 30 

119 102 
350 315 

~~~ ~~ 
300 240 1 
269 50 192 50 t 
160 128 1 
600 550 1 
266 190 1 
fl2 69 
75 5fi 1 

380 304 1 347 59 
ısa 120 1 
180 144 1 

12 9 60 
32 24 1 
38 19 1 

120 96 1 
12 50 7 50 1 
42 50 25 50 1 
98 72 1 
(iO 48 

240 192 
36 24 
78 52 1 
24 19 20 1 
24 19 20 

4634 50 3682 50 1 
75 65 
45 36 1 

8 50 510 1 
7 50 4 50 1 

45 35 1 
144 132 1 
220 165 

20 15 
30 20 
50 40 
30 25 
30 25 
18 15 

İDAREHAN 
Yo ,urlcu h . 1 ci kat 

'o 3 ve 4 
C~al t.ı, P rşemb ı z 

İLA~ ŞARTLA l 
lrlat hnnemı.ı:d oruş 1 r 

Telegr.: lst. MÜNAKASA \ 
Tel.don: 49442 

vvvvvvVV<P~os~t~a~k~u~t~u~su"""N~."""12~6~1""'.....,...n.~ 

ihale saatleri: sant 10 ·ı · 12 k 1 a ' e mel·, et, zeytinyağ sadeyağ 
saat 14ila 17 k ' · 1 - Mekteb· • . ' crza ' yaş sebze, çamaşır yıkama. 

ımızın mayıs 938 'h . yuktırda cins 'kt 
1 

111 ayetıne kadıı.r ihtiyacı olan 
için ayrı, ayrıv:ç~ı :r.ttrı yazıktı erz k vesaire satın alınmal rı 

? Ek 'I e sı meye onulmuştur. 
-- ıı tme 2-6-937 - - 1 daki saatlerde - gun~ne ~aıı ıy~n çn.-şamba gfınü yuktırı-

tınnlma ko . Yuksek Denız Tıcare\ı mektebinde toplanacak a· 
mısyonunca ynpılacaktır. 

3-Bunlarn aid ş t 1 . Me tteb muhnıeb . ar na_.me crı nlmağı ve görmeği arzu edt"nlcr 

4 Ek 
. • esme mur. cant etmelidirler. 

- sıltmıye gi kl · 249" . rece erın u sayılı arttırma ek ·ıt ı 
nununun 2 ve 3 - - • ı ıne rn-
Ticaret Od uncu. maddelerindeki şartları haiz ol mal rı v 

asının yenı yıl b ı ·ı b b rmı İs. Yüksek Mekt bl gcsı e ~r.~. er muvakkat teminatla 
rını aösterir mnkb le er ~buhasebecılıgı 'cıne,, ne yatırdıkla 

~ uz nrını ı raz etm ı · . · k 1 e erı ve tıcarcthnne ve n şır :ter namına ekailtmiye gireceklerin d hi noterden muıı dd~k 
Vekaletnamelerini Konıieyona göstermeleri lazımdır. 

Ankara Levazım Amirliği Satınnlma Komisyonundan: 

. l - Ankara garnizonu kıtaat hayvnnah için açı { ek
sıltmeyev konulan 550 dönüm çayıra eksiltm w günü istekli 
çıkmadıgından 8 6.37 tnrihine kadar bir ay z .rfmda pa

zar ıkla alınacaktır. 
'2. - Çayırın tutarı 4125 lira olup muvakkat teminatı 

3~9 lira 38 kuruştur. Şnrtn ımesi komic;yonda parasız. gö 
rülür. 

3- İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü m dde\erind <i ve-
s 'ka. ve teminat makbuzlarile beraber yazılı t rihe !.adar 
l~onıısyona gelmeleri. 

Vize Snhnalma Komisyonnndan: 

1-Demirköy alayının 90000 kilo sığır eti. 
2-lşbu eksiltme kapalı zarfla ihale edilecektir 
3 Sığır etinin muhammen bedeli 25200 liradır. 
4-Şıiır etinin ilk teminatı 1890 liradır 
5-lhalesi 4 haziran 937 cuma günü saat 15 d ~oca y~pıı:ır~ ''"' ır .. e 
6-Şartnameler arzu edenlere .her gün Vizede s 

alma komi:;yonunda gösterilmektedir. 

nşaat- l'amirat-Nafıa işleri veı\\alze,ı esi-H 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinde ı: 
Etimesutta bir hangar yaptırılacak 

Vi-

tin· 

l) Etimesutta yaptırılacak Türkkuşu hangar yle müs
temilatı, vahit fıyat usulile ve pazarlıkla açık ek iltmcy 

konulmuştur. 
2- Keşif bedeli 27 .709 lira 91 kuruştur. 
3- Muvakkat teminatı: 2 078 liradır. 
4- Eksiltme 24 mayıs pazartesi, saat l5tc Ankardd 1 

Turk Hava Kurumu merkezinde yapılacaktır. 
5 İsteklil~r, Türk Hava Kurumu merkezine uğrıya

rak şartnameyı ve sair evrakı görülebilirler. 

3 
Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaş1r v.s. 

Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 ~''~~-===~~~~~~-~;~ Salatalık 1200 tOOo 
1 5

0 
4000 dem.3000 1 

40 30 85 43 

Piyade ve topçu alayları için 52 adet alay sancağı 
20.5.37 perşembe günü saat 15 te Tophanede satına\ma 
komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 
hedcli beheri 95 liradır. ilk teminatı 370 lira 50 kuruş-

ol •• a) MUNAKASALAR 

1 
f:.::_zak, Zahire, Et ve Sebze:_ 

Nigde Sahnalma Komisyonundan: 

11 
Niğde ve Yozıat garııizonlarında bulunan kıt'aların 

~e ihtiyacı olan 530000 kilo ekmeklik un kapalı zarf usulile 

ı•' •ksiltmeye konmuştur. Tahıııin edilen bedeli .~ lira 

0 lup ilk teminatı 4372 lira 50 kuruştur. Eksıltmesı 11 

haziran 937 cuma günü saat 15 de Niğde satınalma ko· 

l:biayonunda yapılacaktır. 

Maydannz 
Dereotu 
Pıraıa 

Karnabahar 
Bamya 
T. bakla 
T. bezelye 
T. ıoğan 
Yeşil salata 

O olmalık biber 
Maru\ 
Havuç 
Semizotu 
Lahana 

800 ,, 600 ı 
1400 1200 

4 

150 ıoo ıo 
400 300 17 50 
600 400 6 
200 100 8 

1200 dem. SOo 1 50 
2000 1500 1 

250 200 ıo 
600 400 2 

800 500 5 
400 300 7 
800 600 4 

Çama,ır yıkama 30000 parça 24000 2 40 

8 6 
56 48 
15 10 
70 52 50 1 
36 24 1 
16 8 1 
18 12 1 
20 15 
25 20 
12 8 
40 25 
28 21 
32 24 

1139 886 10 
720 576 1 54 

! lur. Şartname ve ııümuuesi komisyonda görülebilir. istek-
lilerin beHi saatte komisyona gelmeleri. 

l 
1 

1 
1 

4 
1\\üteferrik 

Sıvas Tüm Hay. Sat. Al. Mom. Rs. 
koşu 

her 

1 

1 Kıtaatın ihti} acı için çokca miktarda binek, 
ve mekkari beygir ve katarı satın alınacaktır. 

2 Hayvanı olanların 1 1 .5.37 tarihinden itibaı·en 

-

a 



E 

F 

• 
·.ı 

E 

1 

( 
1 

in 

Sayfa 2 

gün öğleden evvel saat 9 dan akşama kadar Sivasta 
kepçelideki taşhaııda müteşekkil hayvan satın alma ko
misyonuna hayvanların getirmeleri lazımdır. 

3 - Komisyonca beğenilecek hayvanlara yapılacak mal· 
lein tatbikatı muvafık zuhur ederse pazarlığı derhal ya· 
pılarak bedeli ıahibine ödenecektir. 

4- Alınacak hayvanların yeni kayış 
lar sapı, ve yeni muytabiyeleri ile ve 
merlerile beraber teslimleri şarttır. 

başlık, zincir yu
mekkarilerin se· 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 3809 lira olan 10.000 kilo külçe 
kurşun ile 700 kilo bilet kurşunu 31.5.37 pazartesi günü 
saat ı O da Haydarpaşada gar binası dahilindeki k~misy.on 
tarafmdan açık eksiltme ile satm alınacaktır. Bu ışe ~ır
mek istiyenlerin 285 lira 68 kuruşluk muvakkat temınat 
ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme gunu 
saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. Bu işe 
ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmak· 
tadır. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

İstihkam taburunun Çoban çeşmede bulunan baraka· 
}arının paratönerlerine ihale günü talibi çıkmadığından 
ihalesi 10 gün uzatılarak tekrar açık eksiltme ile 22.5.37 
cumartesi günü saat 1 l de münakasası yapılacaktır. Mu· 
hammen keşif bedeli 509 lira 56 kuruştur. İlk teminata 
38 liradır. 

• • • 
Neft, bezir ve süliyen alınacaktır. Bak: İst. Beled. ı· 

Unlarına. 

* • • 
24-30000 parça çamaşır yıkanacaktır. Bak: erzak sü-

tununda Yüksek Deniz Ticaret Mektebi ilanına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Bölge San'at Ukulu Arttırma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Nev'i M. M. Mu. K. Fi. Tutan 
ı.:ı _ 

Ekmek parçası 8100 
Yemek artmtısı l 1520 

v <: 
2 50 
3 

T k'" 
202 50 
345 60 
548 10 

İlk teminatı 41 lira 11 kuruştur. İhalesi 31.5.937 pa· 
zartesi günü saat 15 de açık suretile olacaktır. 

ukul yemekhanesinde sabah kahve altısı öğle ve ak
şam yemeklerinde artan ekmek parçalarile yemek artın· 
tıları 3 l -5-938 sonuna kadar arttırmaya konulmuştur. Bu 
işe aid durum yukarıda yapılmıştır. Arttırma yüksek o· 
kullar Muhasebeciliği binasında yapılacaktır. İstekli olan· 
lar nüfuse huvviyet cüzdanlarile beraber belli saatte sözü 
geçen muhasebeciliğe ve şartnameyi görmek isteyenler 
mektebe gelmeleri ilan olunur. 

Ankara Belediye Reisliğmden: 

Belediyede mevcut 15 adet kullanılmış bisiklet 25 
mayıs 937 salı gününe kadar bir ay zarfında pazarlıkla 
ıatılacağından taliplerin her cuma ve salı günleri saat 
on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
İdaremiz mülhakatında açık ve açılacak memuriyetlere imti· 

hanla memur alınacaktır. İmtihan İstıanbulda 31-5-937 pazarteıi 
günü saat 13 te Sirkecide İnhisarlar Memurin Kur1u binuinda 
yapılacaktır. İmtihana girmek isteyenlerin aşağıdaki evaaf ve te· 
raiti haiz olmaları gerektir. 

1- Liakal Ortamekteb tahıilini bitirmiş olmak. 
2- Aıkerliğini "fili veya kısa hizmetli. bitirmiş olmak. 
3- 21 yaşından afağı ve 35 yaşından yukarı olmamak. 
4- Sıhhatlı olmak ve vazife ifasına mani bir taat.ızhtı bu

lunmamak. 
5- İyi ahlak uhibi olmak. 
Bu beş maddedeki fartların muhakkak tevaiki gerektir. 

,imtihan mevzuu şunlardır: 
1- HESAB: Adadi mürekkebe, Taksimi i'Urema, Halita, Tena-

ıüp, Faiz, İıkonto. 
2 - HENDESE: "Satıhlar, hacımlar,, 
3- MUHASEBE : "Usulü de~eri,, 
4- COGRAFY A: "Umumi n Türkiye,, 
5- KİTABET: "Orta tahsile iöre,, 

NOT: 
A. - imtihana rirmek iıtiyenler şimdiden bir dilekçe ile ve ev
rakı müsbitelerile üç adet fotoğrafla birlikte İdaremiz Memurin 
Şubesine müracaat etmelidirler. 

B. - İmtihan neticeıinde ayni derecede muvaffak olanlar ara
sında Ecnebi 1i1&nına vakıf bulunanlarla muhuebe ıualine doğ· 
ru cevap verenler tercih edilirler. \2731) 409 4 4 

MONAKASA GAZETESi 

~STA~~~L BELEDİYESİ İLAN~~-~ 
Bir kilosunun 

Mıkdarı Cioıi Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

200 kilo neft 
200 kilo bezir 
10 fıçı süliyen (bir fıçısı) 

Köprüler için lüzumu olan 

kuruş 

42,50 
43 

2000 

L. K. 

27 83 

Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedeli yazılı 
olan boya pazarlığa konulmuşlardır. Evrakı Encümen ka-
leminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda ya
zılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 20.5.937 perşembe günü saat l 4 de 
Daimi Encümende bulunmalıciırlar. (8) 2793 427 

• • • 
Senelik 

muhamıı.ıen iik 

SiiJeymaniyede elmaruf mahallesinde şi· 
fahane sokağında süleymaniye tıp med· 
resesinde 1 N. 1ı oda (Müfrez) 
Eyüp gümüşsuyu mahalle ve sokağında 
170 metre murabbaı mezarlık arsası 
Kadıköy halinde 3 N. lı dükkan 

,, çocuk bahçesi karşısında tenis 
mahalli 
Floryada kalıtarya mahallesinde 23 N. h 
dükkan 
Kapalı çarşıda kalpakcılar sokağında 1 1 
N. lı dükkan 
Kapalı çarşıda Haci Hasan sokağında 
14 N. lı dükkan 
Çapada saraç doğan mahallesinde yeni 
çeşme sokağında 81l2 N .lı iki odalı ve 

kirası teminatı 

60 

12 
150 

60 

60 

96 

36 

4 50 

o 90 
il 25 

4 50 

4 50 

7 20 

2 70 

bahç ~li ev. 60 4 50 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi· 

natları yazılı olan mahaller ayrı ayrı kiraya verilmek üz
re açık artırmaya konulmuş isede belli ihale gününde 
giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. Şartname
leri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizala· 
rında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 27.5.937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (1) 2828 432 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

3078 sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nüııhadan devam) 

Madde 14 - A) İnhisarlar idareıinin tuz ambarı olmıyan her 
vilayet ve kaza merkezlerindeki belediye merkezlerince, mevsim 
icablarına göre nakil şartlara da nazarı dikkate alınarak: 

Satılacak tuzların, İnhisarlar İdare.inin ambarı olmıyan yer-
lerde, satıcıları tarafından lüzumsuz yere fiat artırılmasile halka 
pahalı tuz utılmasının ve bu suretle yapılma11 muhtemel ihtika
rın önüne geçilme.ini teminen idarenin ambarı bulunmıyan her 
vilayet ve kazanın merkezile mülhakatı için bir sene müddetle 
muteber olmak üzere yaz ve kış mevsimlerine mahıus ayrı ayrı 
birer azaıni toptan ve perakende utış fiatı teıbit olunur. Tatbi
katını geçilmezyen 2 ay evvel tehir ve kasabalsra ilan ve köy
lere de usulü dairesinde veuiti münuibe ile tebliğ olunur. 

Not: 

Her te.bit ve ilin olunacak yeni fiatlar ilin tarihinden itiba
ren muteber olmıyaoağı cihetle bunların; kanunun müruru lizım
gelen müddetie hitamile tatbikine batlanacaj"ı güoe kadar bir 
evvelki fiatın eıu ve cari tutulma11 lazımdır. 

B) Belediye meclislerince; her mahallin yol vaziyetlerine, mev
ıim icablarının nakliye ücretlerine olan tesirlerine ve tuzun te
darik oluaacağı ambar veya tuzlanın satılacağı yere olan budiye
tine göre bir kilosunun kaç kurutla naklinin mümkün o!duğu 
tesbit ve bnna normal bir had dahilinde milnasip bir karın da 
ilaveıi ıuretile azami olarak tayin ve ilin ettirilecek itbu toptan 
ve perakende saht fiatlarına ilin tarihinden itibaren 1 ay zar
fında gerek İnbi1arlar fdare1inin ve ıerekıe tuz 1atıcılarının iti· 
raza hakları vardır. Bu itirazlar belediye meclt.lerinin tabi oldu
gu viJayet ve kaza idare heyetlerince nihayet 20 gün içinde tet
kik edilerek kat'i bir karara ballanır. 

Not: 

Kanun, halka ihtikirla pahalı tuz aatılmuının her halde onü· 
nü almıt olmak için belediyelere bu v.uifeyi talamil etmiş ve 
İnhiurlar idaresini de bu itle alakadar kılmıttır. 

Binaenaleyh; belediyelerce merkez ve mülhakatları için tesbit 
olunacak toptan ve perakende Htıf fiatları (tuzla fiatı+tuzun 
1atılacağı yere kadar olan nakliyHi+normal bir had dahilinde· 
yani toptan satışlar için kiloda nihayet 30 ve perakende satışlar 
için de azami 50 parayı geçirmiyecek· 1atıcı kirı) h&1ılının fev
kinde olduğu takdirde mahalli idarelerimizce bu fiatlara müdde· 
ti zarfında derhal itiraz olunmalı ve keyfiyet mucib ıebeblerile 
hemen umum müdürlüğe de bildirilmelidir. 

C) Yolların kapanma11, nakliye ücretlerinin artmuı gibi fev· 
Kalade hallerde yine ilin edilmeıi 9artile A fıkruında yazılı fi
atleri yükselmcğe belediyeler mecliıleri 1alihiyetlidir. 

Yük1eltme kararları ilanın erteıi gününden muteber tutulur. 
Bu karara da ilin tarihinden itibaren nihayet 7 gün içinde tuz 

-
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ntıcılarınca veya inhisarlar idaresince yapılacak itirazlar d11b 
fıkrası mucibince vilayet ve kaza idare heyetlerince tetkik 
narak bir karara bağlanır. 

işbu heyetlerce verilecek kararlar kat'idir. 

Üçüncü Faııl 
Tuz satış ve nakliye tezkereleri 

Madd~ 11 A) Bugünkü mülki te,kilat itibıuile mevcucl 
!ayetler ve mülhakatlarından bazılarının dökme aatıf yapal1 1 

tuzlalarda şark ve cenup hududlarına yakın olmaları ve bunl 
hinterlantlarına dahil bulunmaları ve bazılarının da hududları 
çinde metruk ve kapalı tuzlalar veyahut tenzilatlı fiatla tuz 
şı yapan ambarların bulunm&1ı gibi bir takım avamir ve b 
sat nazarı dikkate alınarak bir taraftan ecnebi ve yerli k• 
tuzların idhal ve •Ürümüne meydan bırakmamak ve dij"er t, 
tan da tenzilatlı satış fiatı tatbik olunan mahallerdeki ucuz f 
tuzların diğer mıntakalara akmuını önlemit olmak için, Güııı 
ve inhinrlar Vekaletince, hususiyetlerine göre şimdilik bütüo 
layetler üç mıntakaya ayrılmıttır. 

1- Birinci "tlıntakada : 

Gerek dökme ve gerekse idarenin mühürlü ve etiketli k• 
kapları içindeki tuzların nakliyatı; İstanbul, lzmir, Edirne, 1' 
lareli, Tekirdağ, Bursa, Kocaeli, Balıkesir, Bilecik, Zongul 
Kastamonu, Sinop, Samıun Vilayetlerinde ve mülhakatları 
serbest bırakılmıştır. 

2- ikinci mıntakada: 
Yalnız idarenin kapalı kapları içindeki tuzların nakil ser 

olmak üzere 25 kilo..Jan fazla olan dökme tuzların, Çanakk 
Manin, Aydın, Denizli, Muğla, Kütahya, Afyonkarahiaar, İıp 
Burdur Antalya, Eskişehir, Bolu, İçel (Mersin), Seyhan, (Ada 
Amasy~, Gümüşhane, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize Vilayetle 
de ve mülhakallarınJa her halde tezkere ile nakil olunma11 e 
kabul edilmiştir. 

3- Üçüncü mıntakada : 
İıter dökme olıun iıter idar~oin kapalı kapları içinde bul 

ıun 25 kilodan fazla olan tuz nakliyatının, Kar1, Ağrı, Erzur 
Erzincan, Muş, Van, Bitlis, Tunceli, Eliziz, Malatya, Diyarb~ 
Mardin Siirt Hakarı. Urfa, Antep, Sıvas, Konya, Ankara, 
ıeri, N~ğde, 

1

Y ozgat, Çorum, Kırşehir, Çankırı, Tokat, .Bin 
Vilayetlerinde ve mülhakatlarında ıureti mutlakada naklıye 
keresine tabi tutulması kararlaştırılmıştır. 

4- Deniz yolu ile gerek kapalı kapl ar içeriıinde ve fl1 

dökme olarak 25 kilodan fazla yapılacak tuz nakliyatı da 
tezkere1ine tabi tutulmuştur. 

İhtar : 

Tezkere mecburiyeti vazolunan nııntaka ve mahallerde ~ 
ha.gi bir belediye, nahiye ve köy hududu dahilinde olmau 
tile bir yerden diğer bir mahalle naklolunacak ıuzlaadan ve 
tediye' nahiye ve köy hudutları haricinde 25 kilodan az olan 
nakliyatıodan tezkere aranmaz. 

B) Gümrük ve inhisarlar Vekaletince tezkere aranmuı te 
edilen mıntakalarda tezkereıiz nakloluna~ tuz!~' kaçak •• a 
Keyfiyet uıulü daireıinde bir zabıtla tevsık edılıp tuzlar ırı 

dere edilir. Ve failleri hakkında kanunun 23 üncü maddesi "' 
nci madde1i deliletile 1918 numaralı kanun hükümleri de • 
tatbik olunur. 

(Devamı var) J 
PiYASA HABERLERİ 

Arjantin ve kuş yemi 

Dünya piyasalarında bilba11a kuş yemlerimizin en büyQk 
kibi olan A~jantin'in bu sene ne rekolte aldığını bilmek bor•' 
rımızı ve ihracat tacirlerimizi çok alakadar eder. 

Arjantin kuş yemi zeriyatına ancak 1925 ıeneıinde bati• 
ve bazı ıeneler rekolteıini altmıt beş bin tona kadar çıkarını 
İlk senedir yalnız otuz bin ton mahsul almaktadır. 

Başka toprak mahıulleri bakımından da çok mühim bir me 
işgal etmekte olan Arjantin'io bu yıl aldığı randmanlar hakkı 
ziraat nezareti en ıon raporunu geçen hafta neşretmittir. Tic 
istihbaut servisleri bu resmi raporu bütün dünya piya1&lar1 

telgraflarla bildirmişlerdir. Rapor~n. bi~ n_ü~h~sı elimize geçli. ) 
yasalarımızı çok alakadar edeceğını bıldığımızden aynen der 
diyoruz: 

(Rakamlar tondur) 1936 1935 1934 
Buğday 7,756,000 4,375,000 7,750,000 
Yulaf 1,350,000 
Arpa gs7,500 

965,000 1,805,000 
716,000 1,200.000 

Keten tohumu 1.850,000 1,330,000 2,025,000 
Kut yemi 30,000 24,000 36,000 
Arjantin ayni zamanda dünyanın en büyük keten tohumu ırı 

tahıilidir. 

Türkiyede koyun mevcudu 

Dünya koyun mevcudu 600 milyon baş olarak tahmin ed 
mektedir. Bundrn 169.500.000 bat Avrupada bulunmaktadır. B 
dan ıonra 148.000.000 baş ile Amerika, 142 milyon baş He A-1~ 
ralya, 80.000.000 baş ile Afrika ve 61. 00.000 baş ile de A• 
gelmektedir. 

Bu itibarla kıtalar ara1ında koyun mevcudu bakımından 1 

ıena'ini Avrupadır. Dikkate değer ki, Türkiye, koyunu çok ol' 
memleketler arasındadır. Memleketimizde neşredilen son i.tat 
tiklere nazaran Türkiyenin koyun mevcudu 1935 te 12,500,000 
olarak tesbit edilmiştir. Avrupada en çok koyunu olan meıııl' 
ket 35.000.000 baş ile Rusyadır. 

Ondan sonra 25.000.000 baş ile Büyük Britanya ve 6çü~' 
olarak 19.000.000 bat ile İspanya gelmektedir. Türkiye 1 

12.500.000 b•t ile Avrupada dördüncü ıeJmektedir. 

Muhtelif memleketlere ait rakamlar 

Aşağıdaki iltatistik muhtelif memleketlerde koyun mevcudll11 

ıöıtermektedir : 
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Rusya 
Büyük Britanya 
ispanya 
Türkiye 
Romanya 
İtalya 
Fransa 
Yuyoslavya 
Yunanistan 
Bulgaristdn 
Almanya 
Birleşik Amerika 
Arjantin 
İngiliz Hindistanı 

Cenubi Afrika Birliği 
Avustralya Bund 
Yeni Zeland 

Koyun mevcudu 
Tane 

35000000 
2490000(} 
19100000 
12500000 
12300000 
10300000 
96000000 
89000000 
87000000 
86000000 
43000000 
51700000 
39300COO 
43600000 
35000000 
11300000 

29100000 

Afyonun beş senelik kalkınma programı 
Afyon vilayetinin 1937 büdce projesi ile beş yıllık kalkınma 

programı, iç Bakanlığa gelmiştir. Büdcc 553 090,26 lirası alelade 
246,669 lira 74 kuruşu fevkalade olmak üzere 799,760 liradır. 
Alelade büdenin 203 528 lirası hususi i-larelere, 30,8.t7 liraıı ba
yındırlık işlerine, 207,598,26 lirası killtür işlerine, 15090 lirası zi· 
rrat ve baytar işlerine, 28,098 lirası safrlık ve hayır işlerine, 
67 ,929 lirası da türlü işlere ayrılmıştır. 

Vilayetin hazırladığı beş yıllık kalkınma programına göre: 
Merkezde 2, Bolva:Hn, Sinanpaşs, Merkez ismetpaşa, ve Emir· 

dağdü birer mektep yaptırılacak, merkezde yatılı bir kız mektebi 
vücuda getirilecek ve bütün köy mekteplerinin ıslah ve tevsii ile 

meşgul olunacaktır. 
Ziraat ve baylar işleri 

Mevcud fidanlığın tevsii için yeniden istimlak yapılacak, halka 
tevzi edilmek üzere yonca otu, pamuk, kuşyemi mübayaa oluna
cak, tavukçuluk, ipekçilik ve arıcılığın ilerlemesi için lazım gelen 
teşebbüsler yapılacaktır. 4 kazaıia sıfat istasyonu kurulacak, da
mızlık hayvan alınacak, selektör mllkinaları satın alınacaktır. 

Bayındırlık işleri 
Afyon-Isparta, Afyon-Kütahya, Afyon-Konya , Afyon·Denizli, 

Afyon-Eskişelıi•, Afyon·Gaz~ıgöl, Afyon Şühud, A fy_on-Sinanpaşa, 
Afyon· Geneli· Dinar, Afyon-lzınir istasyonu, Afyon-Istanbul iıtu
yonu, Dinar Çivril, Afyon-Bayrak·E~ir~ağ, İshaklı-istasyon, San
dıklı-istasyon yolları yapılacak ve butun yolların tamirine çalışı 

lacaktır. 
Hususi idareye aid işler 

Anıd alanı ıenişletilecek, elektrik müessesesi bugünkü ihtiya· 
ca uygun bir şekle sokulacak, Dinar bataklığı temizlettirilecek, 
\ i ayet merkezinde bir stadyom yaptırılacaktır. Merkezde ıncrke· 
zi umumi ve kazalarda hususi idareler binaları yaptırılacaktır. 

(Ulustan) 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede Hanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demeri verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilAn işleri Li•nit:ed Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

,, 

1 
.._, ................................................ _.~ ............. •r 

, -
Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat · Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak ''MÜNAKASA 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Mcnfaatınız icabı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

, 

~---------------------------~ 

Her kesin kitabı 
Bütün vesaiti nakliye tarifelerini bir araya toplayan "Her 

kesin kitabı,, yeni plan ve nefis bir şekilde ilk bahardan iti-
baren çıkm ıştır.. . . . . 

Bu kitaptan birer tane elde edınız. Çok ııtıfade edeceksiniz. 

l mtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Dirckt()rü: İsmail Girit 

Bnsıldıcı yer: ARTUN Baaımevı 
r;ahtıo Billiır sokl\k No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi -
Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinal\asa va ~iizayedeler hakkında 

~ :J. T 
- · 

Perşembe 20-5-937 

Halkevi .ve hususi i~are binaları inşaatı (Muğla Vilay) .\~ 331 
Mektep ınşaatı (Manısa Vilayeti) .\: 3~1 
Malutycıda. men~ucal fabr . inşaat ı (Sümer Bank Müd.) .\:. 341 
!droelektrak te.sısalı (Niksa r Beled.) .\' 336 
!~h isarlar m.a'.n.ul.at ı nakliyesi (Diyarbekir İnh. Müd.) .\'! 334 
Fıat otome>bılı ıçın karoseri , !'lıhhi imdat otomobili: ı p .• Çubuk· 

lu g:ız . d~pol~rında tamir ve tadilat - kağıt: 2:) ve 30 tab . • 
keten ıplık (lst. Beled.) .\: 339-33S 

Maden kömürü: 90 t. - sömi-kok: 20 t. . M.m(J' ı k" · 1 8 t Od . ~ 6a om.. , . _ 
un. ~ t. - . erzak: 29 ka i eııı (Samsun Vilayeti) .\: 3-t 1 

Çadır - muhdndıs: 110 ad. amele 123 ad. - h ela: 41 ad. • banyo: 
32 ad. (Nafıa Vekaleti) .\ ' 336 

Ele~trolit bakır teli: 1740 t. • izol ıtör: 100 ad. - armatür: 16 ad. 
(Zonguldak Ueled.) .\! 342 

* Muş-.ınba: 532 k. · ipek şerid: 15 k . - sun' i ipek ipliği: 115,500 
~ .. k. · p~muk kadife: 162 k . dst. Gümrüğü Müd.) .\~ 334 
.Suleymanıyedeki a ı;k. matbaa müdüriyet odası inşuı (İst. Komu-

tanlığı} Sa. A. K.) .'\~ 348 

Cuma 21-5- 1937 

Hp. okulunun içme suyu tesisatı - elektrik malzemesi: 374 ka· 
lem (MMV) .\':. 339-312 

Toprak işleri (Ankara Beled.) \ ö 340 
Dökümhane koku: 400 t. (Devİet Demiryol.) .\~ 327 
Zabıta mecnurlnrına 235 elbise yaptırılacaktır (ist. Beled.) ,\' 339 

ı Mutahh.ar Avrupa ~amuğu: IOO ton (Askeri Fabr.) .\' 343 
Cezac~ının ekmek ıhtiyacı (Kütahya C. M. Uın.) .\ ' 342 
Sığır~tı: 80,45 e 77 ton (Vize) .\' 338 
Benzın: 88 ton (Çorlu) .\ : 338 
Un: 145 ton (Kayseri' ·'~ 338 
Kuru ol: 334 ton (Adana) No. 332 
~ Gübre: 15 ton (Selimiye) No. 338 
lnhis~rlnr mamulatı nakliyatı (Samsun inhisarlar Müd. '· .\~ 348 
Benzın : 20-30 ton (Afyon Ask. Sn Al. Komisyonu) .\: 348 

Cumartesi 22 5-1937 

Bafra köprüsü tadilatı (Samsun Nafıa Müd.) .\'• 345 
Odun : 700 ton (Tekirdağ Askeri Sat. Al. Kom. ). No. 347 
Kağzman.da _f~n~ b~rularile su isalesi .(Kars ~afıa Müd.) . .:\~ 347 
Kır bekçılerı ıçın ~5 takım elbise (Bolvadin llçebaylıtı) .\~ 348 
3000 kilo sade yağı (Vize Ask. Sa. Al. Kom.) .. \! 348 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.11 işareti ilinı havi gazetemizin sayısını iÖıterir. 

• 
lstanbul Bors Si 

17 5- 1937 
----;P:;-a=-:r:-::a:-:ı=--=a=r------.:::...._:.:_-=---Çe ki er 

Alış 

1 Sterlin 62ô, 
l Dolar 123,-

20 Fransız Fr. 110, -
20 Liret 120, 
20 Belc!ka Fr. 80, --
20 Drahmi 19, 
20 lıveçre Fr. 570,-
20 Levn 20, 

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Sl. 21 ,-
1 Mark 25. 
1 Zloti 20, -
J Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
İsveç kuronu 30, 
Tür!< altını 1059, -
Banknot Oa.253,-

Satıt 
626. 
126,-
114,-
125 -
84, -
22, 

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

-32, 
1060.-
253,-

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükre, 
Belgrad 
Yokohamn 
Moakova 
Stokholm 

-
Alış Satı, 

625,25 625, 
O. 79N O, 7905 

17,6875 17.67 
15,0212 15,0175 
4,68 ıo 4,688.t 

87,405 87,75ö0 
3,4496 3,4614 

63,9357 6.~.91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 -t.225 

13,1725 13,1675 
1,9650 1,9662 

4,16 4, 1590 
3,9840 3,9825 

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

2,7510 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

Azami ihtimam ve sürat .... 
Fiyatlar gayet: üt:edildir .:. 

+ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine .: .. 
•!• Hususi tenzilat yapılır ~ 
b y 
• b p .... 
••• Adres: Galata, Perşem e azarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 • 
.) Telefon : 49442 ~· .... 
~ ~ 
•:• •:• •!••!• •!• •!~ •:• •!• •! .. ! .. ! .. ~•!o!• !c +~• t•+ ,-.~ .,10v .•.,_ , • +•+ .~. +•• ,• .... ;. ... .... . . . . . . ....... .. 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 

17 - 5 - 1937 

Afyon 

" 

MADDE 

: ince 
: kaba 

t, 

Araşit yağı 
Arpa 

n 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

hhalat 

Ton 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" ,, 
" 
" 

it 

" 

: kunduz 
: porsuk 
: 11an11ar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 
Badem 

n 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Uuğday 

" ., 
,, 

" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Ça\ dar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

., 
İpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" ,, 

kabuklu 
iç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. 11ert 

ert 
. 11ümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yaiı 

: yeni mahsul 

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

Pamuk 
Pamuk yaiı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yaK-aız 

Peynir kaşer: yağlı 
" n : yağsız 

Razmol 
Susam 

n yağı 

Tiftik 

" 
il 

il 

il 

n 

Un 

" 
n 

n 

Ya pak 

" 
" 
" Yulaf 

: yeni mahsul 

: oğlak 
ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
: ekıtra ekstra 
ekıtra 

1 inci yumuşak 
n sert 

Anadolu 
n tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
" n : yemeklik 
,, n : sabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

n Vinipek 
Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hamburg 

" K " 

" 
" 
n 

" 
" ,, 
,. 
,, 

327 

105 

9 

20 

26 

13 

100 

12 50 

87 50 

lhracıtl 

Ton 

2 50 
-105 

235 

12 

-2_ATIŞ 
Asgari 

Kilosu 

Kr· Pa, 

4 

ç 

" 
• 
" .. 
,, 
a 

ç 

6 il 

6 5 

4 20 

43 20 

160 

10 20 

4 32 

23 2.1 

110 

• 
51 

6 35 

6 7 

4 2J 

26 22 

K.S 

5 9 

- -
İşnrctler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift}, kr (kuruş), pa ( ) • 

(tilin), sa (santim), at (ıterlin), RM ıRayhım k) para( ' şı 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). ar ' p pen 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 
n n 850 
n " 

1500 

trangcr: 12 moiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
'our la Publicite ı'adreaser 

a l' Adminiatration 

Nul 

MERCREDI 

AZET 

journal Quotidien des Adjudications 

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

Recueil 
d 

de 
1 

paraitra prochainement en notrt: ville. 

lois, decrets et arretes 
e u rque de Turquie 

Notre futur confrere se propose 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 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------------------------------------------------------------~\ Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et <lu H ı Objet de l'adjudication d'adjudicat . catimatif Provisoir~ Cahier des Char~cs Jours eurel 
~~----~------~~----__,----~----~--~----------..------

A) Adjudications au Rabais 
ruction-Reparation- Trav. Publics 
iel de Construction-Cartogrnphie 

•uction d'un hanıar et de ses dependanccs 
timesıut 

llemcnt - Chaussures - Tissus- Culrs 

·aux de regiment: 52 pieccs (ai.). 

isions 

sions et 1 "gumes: 64 lots {voir d ·hils p:ırtie 
:ıue) 
le de boeuf : 90000 kılos 
~ pour pain : 530 tonnes 
ion d'unc prairie : 550 deunums (aj .). 

ers 

llation de puatonnerres sur les barraqucs du 
timent des fortif. (aj.). 
b en lingots: 10000 kilos- ld. pour billets: 
O kilos 
ts et cbevaux (avec leur harnachemcnt). 
benthine : 200 kilos- Huile de lin : 200 ki
ı- Minium : 10 tonneaux (pour les ponts). 

8) Adjudications a la sure11chlre 

Gre a grc 

Gre ô gre 

Pul-,liqu~ 

Pli cnch 

n 

Grc a gre 

Publique 

,, 

Gre it gre 

27709 91 2078 

L 95 lap 

env.10966 

25200 -
58300 -

4125 

509 56 

3809 -

370 50 

1890 -
4372 50 
309 38 

38 -

285 68 

" p. 42,5 '43 27,83 
2000 °le ton. 

Siege Central l.igue Acronautique 

Com. Aeh . lntcnd. lıt. Tophane. 

F.cole Sup er. Commerce Maritiınes 

Com. Ach. Militaire Vize 
" ,, ,, Niglıdc 

Com. Ach. Dir. lntend. Ankara 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

24-5-37 

20-5-37 

2-6-37 

4-6-37 
11-6-37 

Jusqu'au 

22-~-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 31-5-37 

Com. Ach. Diviaion Sivas Tous les jours 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanl:.ul 20 5-37 
Dir. Economat ,, ,, 

15 -

15 -

10 -17 

15 -
15 -

8 6-37 

11 

10 -

14 

ceaux de pain : 8100 kilos- Restes de repu : 
1520 kiloı 

Publique 548 10 41 10 J Coınpt. Ec. Super. lıtanbul 31-5-37 15 -
l Dir. Ec. Trav. Publicı " 

•clettes : usagees : 15 pieces Gre iı ~re Municipalite Ankara Les vendr. et mardi 10 30 

POU s UCTI 
De toute nature En toutes 

Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
Technique, Finnnciere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soigneuse 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi '' 

ure de Traducti n '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telephone ; 49442 

langues 

19 MAi 1937 

ADMINISTRA110~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adreue Telegrophique : 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi 20 Mai 1937 

-

Construction Maison dıı Peuple et loca\ admin. privee (Vilayet 
Moughla .:r 331 

Construction ccole (Vilayet Maniısa) .\~ 341 
Construction fabrique textite a Malatia (Direction Sumer Bank) 

.\: 34 L 
lnstallation hydroelectrique (Municipnlite Nixar) .Y 336 
Transport produits monopolises (Monopoles Diarbekir) S· 334 
Carrosseric pour Fiat, auto nmbulance: 1 piece- Reparation dc-

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

Houille : 90 tonncs- Authr. turc : 20 tonnes Charbon bois : 1.8 
tonnes- Bois : 5 tonnes ete.- Provisions diverses: 29 lots (Vi
lııyet Samso ... n) .,: 341 

Tentes- lngcnieurs: 110 pieces- Ouvriers: 123 pieces- WC : 
4 l picces- Bains : 32 picces (Ministere Travaux Publics) .\' ':J36 

Fil de cuivre clectrol. : 1740 kilos- Isolateurs: 100 pieces- Ar
maturcs : 16 pieces (Municipalite Zongouldalı:) .\~ 342 

Toile ciree, ruban et fil soie, velours coton ete. (Direction Doua-
neı lstanbul) .\' 334 . 

Construction chambre directoriale a l'imprimeric (Com. Achata 
Command. lst. Findikli) .Y! 348 

Vendredi 21 Mai 1937 

lnstallation eau potable ecole militaire (Defense Nationale Ankara) 
~\~ 339-312 

Travaux terrassement (Municipalite Ankara) •\~ 340 
Coke pour fonderie : 400 tonnes (Chemins de Fer E".tat Ankara) 

.,! 327 
Con(ection jaquettes pour agents Municipaux : 265 pieces (Munici

palitc lstanbul) .Y 339 
Coton d'Europe purific : 100 tonnes (Fabriques Mılitaires) .Y 343 
Pain pour penitencier (Procureur General Republique Kutahin) 

.\~ 342 
Viande bocuf : 80, 45 et 77 tonnes (Vize) ~\: 338 
Benzine: 88 tonnes (Tchorlou) .1\~ 338 
Fnrine: 145 tonnes (Ka"iııaeri) ~\! 338 
Foin sec : 384 tonnes (Adana) .\~ 332 
• Fumier : 15 tonnes (Selimie) .\~ 338 
Transport: de 267.000 kg. d'articles du Monopole venant d'lstan· 

bul (Dir. Monop. Samsun) X 348 
Benzine : 25-30 tonnes ev. 2 pr. le kg. (Com. Ach. Militaire 

Afion) ,;\~ 348 

Samedi 22 Mai 1937 

Transformation du pont Bafra (Direction Travaux Publice Samsoun) 
~\! 345 

Bois : 700 tonnes (Com. Ach. Militnire Tekirdagh) .\! 347 
Adduction d'eau potable a Kasrhizman iı l'aide de tuyaux en fonte 

(Dir. Trav. Publics Kare) ,,! 347 
55 costumeıı pour gardiens (Vilayet Bolvadin) .'\! 348 
Beurrc frais: 3000 kilos (Com. Ach. Milit. Vize) 

• Les asteriaqueı indiquent une vcnte par voie de ıurenchere. 

N. 8.- Leı Nos indiques en regard dcı nrticlcs sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Les pommes de Sohoukpinar 
Les paysans du village de Soğukpinnr, a Bursa, oyant conı

tate que lcs pommes de leur village, autrefoiı si rcnommeeı, se 
gatnient d'annec en annec, ont decide de leı grcffer. 

M. Djelal Bayar s'occupera ici de l'affaire des creances 
de nos exportations 

Le Mini.tre de l'Economie M. Djelal Bayar ı'occupcra tout 
particuli~rement a lıtanbul deı affnires du port et aurn des en
tretiens avec les commerçanh cxportateurs. Ceux·ci av•İent 
choiıi une delcgation compoıee du Preıident de la Chambre de 
Commerce, M. Mithat Nemli, des commcrçanta MM. Kerim Atar, 
Muad Fortun, Niazi et Cbehab qui devaient partir avant qucl
ques jourı pour Ankara. Maiı, iı. la ıuite de l'arrivee du Ministre 
en notu villc, les prises de contact auront lieu ici. 

Lcs exportateurs formuleront au ministre leurs desiderata au 
sujet de leurs avoirs bloques en Eıpaıne et en Allemagne et 
relafr•ement au nouveau traite de commerce et de la conven

ı tion de clearing qui ıeront conclus avcc ce dernier payı. 


