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İkinci Sene- No. 355 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGJ 

6 " 
12 " 

Kuru 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 

J 2 aylığ-ı 270(1 
Savısı 5 kuruş 

Resmim~kbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbül değildir . 

-

BU GCJNKD 

MOnakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Koyun eti: 281 to n (ka. za. keş . 126450 1. •.em. 
0
•
6

•
37 

l5-
7572,501 şart. 632 kr.} (Tophane Lev. Amır.) 1 

Koyun eti 20 ton sığu eti: 55 ton (ka. za keş. 
7000 ve 13750 1. tem. 1556,25 1) (Tophane l0-6-J

7 
l6 _ 

Levazım Amirliğ-i) 
Sığır eti: 163 ton (ka. za. keş 57,050 1. tem. 

4102,50 1. şart. 285 kr.) (Tophane Levazım !0-6·
37 

15 30 
Amirliği) 

Sakız kabağı 2000'> k . çalı fasulya 15000 k. (tem. 

aç. ek. keş . 600 ve 937,50 1. tem. ll6 l.) 29 ·5-37 11 
(Fındıklı Komutanlığı) 

26500 k k eti• 500 k. Bc)DZ karaman eti: · uzu • 
( ka. za. keş. beher kilosu 38 v .. e 45 .. kr. tem.11 6 37 l'i 
n2' 12,5 1.) flst. Vakıflar Oirektorlü2'u) -

Sığır eti: 27, 27 ve 40 ton. (k. z.· m. b._ 6480, 
6480, 9600 1. tem. 186, 486, 720 1.) (Lulebur- 15 6-37 14-16 
gaz Tümeni} 

Sığır eti: 80000 k. (k.z.- ~ . b. 16000 1. tem 
1200 1.) (Manisa Tümenı) 11-6·37 17 

2 Menıucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

L~ t'k . e 100 çıft (aç. eks. m.h. 900 1. tem. 
as 1 çızm . 10·6-37 10 -
675 1.) (Devlet Demıryolları) 

3- Müteferrik 

Reflektörlü karpit lambası: 500 ad. (aç . . eksİ-) 
m.b. 1150 1. tem. 86.25) (De":lct Demıryo . 10-6-37 10 

300000 k (aç ekıı.· ot.b. 
Sönmemiş kireç · · · 1 ) 10 6 37 10 

3900 1.- tem. 292,5 1.) (Devlet o.emı~yo . - . -
E d 1 k Atatürkün ahıdesı (temd.) rzurum a yapı aca 

(Güzel Sanatlar Akademisi) 

ı b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 
·- . · ve teferruatı (paz. keş. 

Motör ve sineıaa makınesı y·r eti Daimi Ene.) 3-6-37 13 -
200 1. teııı. 151.) Samsun ı ay 1 d 

k 1 d salapurya: a · 
Balık ağı: 3 ad.- kay~ 

1
: aM. ) 7-6 37 10-12 

( t ) (1 t 7 ncı cra em. ) 
aç. ar .· s . . nta ve eldiven. (aç. art. 

Manifatura eşyası ıle ça 28·5-37 9. 30 
clst. 2 nci İflas M.) . d k' f brikasile 

N f . . ._ uryerın e ı a 
e taanayı şırll . um b 141 580 1.-
tank , makine v.s. (aç. art. m .. · ') 
tem. 10618 l.) (İstanbul Beledıyesı 

ı : 

a) MÜNAKASA LA R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

ı l y birlikleri için 20000 kilo aakız 
stanbul komutan ıgı · "h ı ·· ·· talibı' -

k b w • 5000 kilo çalı f asulye~ıne ı a e gun u 
a agı ıle 1 h 1 .. ··1d··v·· d 
. . d y f t komisyonca pa a ı goru uıun en 

nın vermış ~I ugu t ıla k tekrar açık eksiltme ile 29.5.37 
ihalesi tC iUn uza ı ara 

. .. _ t 11 de münakaaası yapılacaktır. Ka-

hcu~artesı gl~nud saa çalı fasulyesinin 937 lira 50 kuruş-
agın 600 ıra an ve . 

t 1537 lira 50 kuruştur. Şartnamesı 
an tutarları mecmuu .. .. · · ı· kl"l · 

h ·· - w d l komisvonda gorulebıhr. ste ı erın cr~un ogle en evve - · 'h 1 
116 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarıle ı a e 
günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma 
komisyonuna gelmeleri. 

---
İstanbul Levazım amirliii Satınalma Komiıyonundan: 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı müesse· 

ÇARŞAMBA 

•• 

1

GAZEtTESi 
Hcrgün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

sat için 281 ton koyun etinin 10 haziran 937 perşembe 
günü saat 15 te İstanbulda Tophanede satınalma komis· 
yonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin be
deli 126450 liradır. ilk tt:minatı 7572 lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 632 kuruş mukabilinde komisyonda alınır. İs
tekliJerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh belgelerle beraber teklif mektublarını ihale saatinden 
bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• * • 
Maltepede bulunan piyade atış okulu için 20 ton ko · 

yun eti ve 55 ton sığır eti 10 haziran 937 perşembe gü
nü saat 16da İstanbulda Tophanede satmalma komisyo· 
nunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Koyun etinin 
tahmin bedeli 7000 lira, sığır etinin 13750 liradır. Her 
ıkisinin beraber ilk teminatı 1556 lira 25 kuruştur. Şart· 
namesi komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle beraber 

' teklif mektublarını ihale saatinden bir saat evvel komis· 
yona vermeleri. 

* • • 
idareleri İstanbul Levazım amirliğine bağlı nıüessesat 

için 163 ton sığır eti 10 haziran 937 perşembe günü saat 
l 5,30da İstanbul Tophanede satmalma komisyonunda ka • 
palı zarfla eksıltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 57050 
liradır. 1tk teminatı 4102 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
285 kuruş mukabilinde komisyondan alınır. isteklilerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddesinde yazılı bel· 
gelerle beraber teklif mektublarmı ihale saatinden bir 
saat evvel komisyona vermeleri. 

Lüleburgaz Tüme• Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Mikdarı M· bedeli 
ton lira 

Sığıreti 27 6480 
Sığıreti 27 6480 
Sığıreti 40 9600 

İlk teminata 
lira 
486 
486 
720 

Eksiltme 15.6.37 tarihinde saat 14·15·16 da kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

Yukarıda miktarı yazılı etler ayrı ayrı ihale edilecek
tir. Teklif mektubları belli saatlerden bir saat evveline 
kadar kabul olunur. İsteklılerin şartnameyi görmek üzere 
hergün ve eksiltmeye iştirak için kanuni vesikalarile bir· 
likte Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bulun
maları. 

Manisa Tümen Satmalma Komisyonundan: 

Manisa merkezindeki kıtat için 80000 kilo sığır eti münaka
saya konulmuştur. Şartnamesi bedelsiz olarak Maniıada Tümen 
Satınalma Komisyonunda görülebilir. Münakasası 11 haziran 937 
cuma günü saat 17de Manisada Tümen Satınalma Komisyonunda 
yapılacaktır. Eksiltmesi kapalı zarf usuliledir. Beher kilosunun 
muhammen fiatı 20 kuruş ve muvakkat teminatı 1200 liradır. İs
tekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika ibraz 
edeceklerdir. Muvakkat teminat makbuı:ile birlikte teklif mektub· 
ları münakasanıo yapılacaiı belli saatten en az bir aaat evvel 
Tilmen Satınalma Komisyonuna vereceklerdir. 

2 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

• • • 
100 çift uzun çizme alınacaktır. Bak: Mütefferrik sü-

tununda Devlet Demir yolları ilanlarına. 

3 
Nlüteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 3 i11rup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 10.6.37 perşembe a-ünü saat IO da Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık ekıiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her sıurup hizasında yazılı 

26 Mayıs 1937 

İDAREHAN E : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazar ı 

İLAN ŞARTLARI 
İd. rehanemizde görüşulur 

T elegr.: İst. MÜNAKASA 
T el.!fon : 49.:142 

Posta kutusu N. 1261 

muvakkat teıninat ve kanunun tayin ettiği vesaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaat· 
leri lazımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız 
olarak dağıtılmaktadır. 

1 500 adet reflektörlü karpti lambası muhammen 
bedeli 1150 lira ve muvakkat tem ~ı 86 lira 25 kuruş-
tur. 

2 - 100 çift uzun konçlu lclst'k ç e muhammen be-
deli 900 lira ve muvakkat teminatı 6750 kuruştur . 

3 - 300,000 kilo sönmemif kireç muhammen bedeli 
3900 lira ve muvakkat teminatı 292,5 liradır. 

~ 

Güzel San'atlar Akademisi Direktörlüğünden: 

Erzurumda yapılacak olan abideye aid müsabaka müd-
1 deH 2 ay uzatılmıştır. Alakadarlarına ilan olunur. 

.,. . 
b) ZA YEDELER 

1 
Müteferrik 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

İstıklal mektebinde bulunan motor V'! sinema ma· 
kinesi ve teferruatı satılığa çıkarılmıştır. 

2 - Motor tek silindirli motora akople bağlı dinamo 
65 volt 30 amper 1350 devir 1,95 klavotluktur. Makine 
kuvveti 5 beygir takatındadır. 

3 - Sinema makinesinin eczası 1 1 kalemdir. 
4 Muhammen bedeli 200 liradır. 
5- Muvakkat teminatı 15 liradır. 
6- Pazarlık 2 ıoo sayılı artırma, eksiltme ve ihale ka

nunu hükümlerine tevfikan 3.6.37 perşembe gunu saat 
15 de vilayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

7- Pazarlığa iitİrak edenler makine ve tt:ferruatını 
görmüş satış şartnamesini okumuş addolunur. 

Satış şartnamesi encümen kalemindedir. 

Yedinci İcra Dairesinden: 

1 borcun temini istifası için haczedilip satılarak pa
raya çevrilmesi mukarrer bulunan 3 muhtelif balık ağı 
ile 4· çifte bir kayık ve bir salapurya 7.6.37 pazartesi 
günü saat 10 dan 12 ye kadar açık arttırma ile Yeniköy 
vapur iskelesi yanında satılacağından yüzde 2,5 dellaliye 
resmi müşterisine ait olm&k üzere taliplerin mezkur gün 
ve saatte mahallinde bulunacak memura müracaat eyle· 
meleri ilan olunur. 

İstanbul ikinci iflas memurluğundan: 
M~flis F otiye ait ve perakende satıştan bakı kalan 

manifatura eşyasile çanta ve eldivenlerin açık artırma su· 
retile paraya çevrilmesine karar verilmit olduğundan 
müşterilerin 28.5.937 cuma saat 9,3 J da Beyoğlunda İs
tiklal caddesinde Otivo sokağında 5 No. ya gelmeleri ilan 
olunur. 

• • • 
Umuryerinde fabrika, tank, D" 

Bak: lst. Beled. ilanlarına . 
L!!!!i&J -- Z!WL 

ine v. s. satılacaktır. 

-
!~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1-İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi 
mucibince 1100 lira muhammen bedelli 2 adet Santrifüj 
tulumba ve Motörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

2-Eksiltme 17-6 937 tarihine raıtlayan perşembe günil 
saat 15 te Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Muvakkat teminat 82,50 liradır 
-4-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir 
5 - isteklilerin eksiltme gününden en az bir h~fta ev· 

vel fiyatsız teklif ve kataloklarını f?his~r~ar ml~k'.r~.t şu· 
besi müdürlüğüne vermeleri ve teklıflerınm kabulünu mu· 
tazammm vesika almaları Jazımdır. 

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

2452 357 3-4 
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Sayfa 2 

taJtJHi•J~~ıtl~ıflJ} 
Satılık Fabrika 

Neftsenayi anonim şirketinin belediyeye vergi ve rü
sum borcunu vermediğinden dolayı Anadolu Kavağında 
Umuryerinde eski 105-107 yeni 21 N.lı kagir fabrikanın 
dört tarafı duvarla muhat ve bir kagir yazıhan~ ve gene 
kagir kimy ahan e ve 21-1 al atı ve edevatı sabite 18 adet 
muhtelif tonda tank ve tuğla ile muhat iki adet taktir 
kazanı kargir tuğlalarla muhat iki buhar kazanı bir adet 
atölye derununda iki torna tezgahı bir adet makkap bir 
motör bir dinamo bir buharla müteharrik sitim makinesi 
ve diğer kagir bina dahilinde 5 adet buharla mütehar
rik pompa, bir adet hava makinesi ve iki adet kuyu ve 
bir adet tasfiye kazanı ve t 2 2 No.lı ortadan bölünmüş 
bir kat üzeri galvanız saçla kapalı kagir depo tahsili 
emval kanununun 14 üncü maddesine göre müzayede ile 
satılacağından taliplerin kıymeti mühammenesi olan 141580 
liranın yüzde 7,5 nisbetindeki pey akçesi olan on bin altı 
yüz on sekiz lira elli kuruşun teminatlarile birlikte 
29·6·937 salı günü saat 14 de Beykoz kazası encümenine 
müracaat etmeleri ilan olunur. (2972) 464 

* • • 
Floryada yeni yapılan lüks kabine 

ve soyunma yerleri: 
Mevsimlik muhammen kirası 4500 lira o lan Floryada 

yeni yapılan möblesile birlikte l 2 lüks kabine ile 97 asri 
soyunma yerleri teslim tarihinden itibaren 937 birinciteş· 
rin sonuna kadar kiraya verilmek üzre açık artırmaya 
konulmuşlardır. Şartnamesi levazım Müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 337 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9 6 937 çarşamba günü saat t 4te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) (2969) 465 

• • • 
Senelik 

Muhammen İlk 
kirası teminatı 

Eyüpte cami sokağında yeni 31 N. Ebu-
ssuut efendi mektebi binası 36 2 70 
Ortaköyde mecidiye mahallesinin eski 
vapur iskele!ii sokağmd ı mecidiye mek· 
tebi binası 144 1 O 80 
Ortaköyde Lutfiye mahallesinde aralık 
sokağında 12 25 N. lı ev 72 5 40 
Arnavutköyde Lulfiye rr.alıalles"nde 
Elçi sokazında 23 47 N. lı ev 48 3 60 

Yukarda rtmti, senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
r.atları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 
939, 940 yılı mayıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuş isede belli ihale 
gününde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir . 
Şartnameleri levazı~ müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 3-6·937 perşembe günü saat 14 de Daimi encü· 
mende bulunmalıdırlar. (1) 2970 46! 

• * * Senelik 
muhammen ilk 

kirası teminatı 

Üıküdarda tabaklar sokağında 13 N. lı 
Hayrettin çavuş mektebi 30 2 25 
Arnavutköyünde lütfiye mahallesinin a-
yazma sokağında 30 ô3 N. lı ev 84 6 30 

Beşiktaşta sinanpaşa mahallesinin hasfırın 
sokağında üstünde bir odalı 9 N·Iı dükkan 48 3 60 
Kadıköyünde caferağa mahallesinin Mu-
Vakkithane caddesinde 1 N. lı dükkan 
(İş Bankası) 900 67 50 
Eyüpte camiikebir mahalle ve sokağın· 
da hekim kutbettin mektebi 72 5 40 
Beylerbeyinde çamlıca sokağında 3 5 N. lı 
eski hamidye mektebi 60 4 50 
Halıcıoğlunda keçeci piri mahallesinde 
52 N. lı dükkan 24 ı 80 
Beyoğlunda tarlabaşı mahallesinde 49 
N. lı ev 240 18 
Ortaköyde Cavit ağa mahallesinde cavit 
ağa mektebi • 60 
İsten yede Emirgan caddesinde eski 7 4 
yeni 88 f\~. lı 7760 metre murabbaı tarla 40 
Köprünün Kadiköy iskelesinde 3X6 eba· 
dında dükkan 840 

4 50 

3 

63 
Yukard• 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 giren bulunmadığından artırma 31 ·5-937 
pazartesi iÜnüne uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüaünde görülebilir. istekliler h:zalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat l 4 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(l) 2971 463 

...... ----

MONAKASA GAZETESi 

Kanun:ar. Km arnameler, Ticaret muhadeltri 

3078sayıh Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 

gösterir Talimatname 

(Dünkü nüııhadan duam) 

B) Depozito alınıp tuzlar serbest bırakıldıktan sonra; yapılan 
muhabere neticesinde tezkere alındığı •Üb!lt bulmadığı takdirde 
kaçak addedilmesi ve bu itibarla müsadere olunması icab eden 
tuzların 3 kuruş hesabile bedt'li tutarının da; kaçakçı hakkında 
açılacak hukuku amme davasına müdahale suretile hükme bağ
lanması İcab eder. 

Madde 22- A) Nakil olunan tuzların tezkerelerinde yazılı 
mevridlerinde veya yolda satılması halinde mevrid addolunması 
icab eden satış mahallerinde sahip ve nakilleri tarafından inhi
sar idaresine, idare teşkilatı bulunmıyan yerlerde gümrük me
murlarına ve bunların da olmadığı yerlerde mülkiye veya maliye 
memurlarına, bulunmıyan yerlerde muhtar veya ihtiyar heyetle · 
rine ibraz veya teslimi meşrut bulunan tezkere veya faturaların 
bu memur ve heyetlerce ve bilhassa idaremiz teşkilatına mensup 
alakalı memurlarca daima aranarak tuzların tezkereleri kaydına 
uyıun olup ol"Dadığının tetkik ve tesbiti lazımdır. 

B) Nakliye tezkerelerinin mevridlerinde veya mevrid addolu
nan satış mahallerinde ibraz edilmesi veya nakil esnasında sor
fU üzerine gösterilm~ıi halinde yapılan muayene veya tartısı 

neticesinde tuzlar tezkerede yazılı mikdardan nihayet yüzde 5 e 
kadar bir fazlalık gösterirse hiç bir muamele yapılmaz. Fazlalık 
yüzde 5 den ziyade olursa her kilo ve küıuru için hükmen IO 
kuruş alınarak tuzlar iade olunur. Şayed tuzun sahip veya naki· 
li hükümden evvel beher kilo ve küsuru için ·ıerilr;ıesi icab eden 
IO kuruşu kendi riza ve muvafakatile inhisar idaresine yatırırsa 
hüküm istihsaline hacet kalmaksızın tuzlar geri verilir. 

C) Fazla ç•kan tuzları:ı kaçak olduğu veyahut eldeki tezkere· 
nin bu tuzlara aid bulunmadığı anlaşılırsa bunlar hakkında ka
nunun 23 ünçü maddeıile 27 nci maddesinin delaletile ayrıca da 
1918 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Dördüncü Fasıl 
Ceza hükümleri 

Madde 23 A) Gerek memlekC'te sokulurken ve gerekse so
kulduktan •onra yakalanan kaçak ecnebi tuzlarının beher kilo 
ve kilo küsurundan 50 kuruş ağır para cezası alınır. 

BJ Kaçırılan veya bu kanuna tevfıkan kaçak diye tavsif olu
nan yerli tuzların kilo ve kilo küsuratı da on kuruş ağır para 
cezasına tabidir. 

C) Gerek ecnebi ve gerekse yerli kaçak tuzların mikdarı ne 
kadar az olursa olıun alınacak para cezası bir liradan aşağı ola· 
maz. 

Madde 24- On dokuzuncu maddenin B fıkrasında yazılı ol
duğu üzere satış fiatları ucuzlatılmış ambarlardan veya tuzlalar
dan alınan tuzlar için keselen tezkereyi velev fiat farkından is
tifade maksadına matuf olmasa dahi tenzilatlı satış fiatıoın tatbik 
edildiği mıntaka dahilindeki mevridlerinden başka bir mıntaka 

veya mahaller için kullananların tuzları müıadere olunur. Ve 
bunların her kilo v~ kilo küıuru için ayrıca 3 kuruş para ceza· 
sı alınır. Şukadar ki, bu tuzların miktarı ne olursa olsun ahna
cak ceza 1 liradan aşağı olmaz. 

Madde 25 ·- A) 2 nci maddenin B fıkrasında tayin ve tarif o
lunduğu üzer~; muhtevi bulunduğu klorür dö sodyum nisbeti 
yüzde 20 den fazla bulunan tuzlu topraklar ve tuzlu kayalarla 
bome derecesi 4 den yüksek olan alelumum tuzlu suların bir 
yerden diğer bir yere taşınmal1trı ve kullanılmaları yasaktır. Ta
,ınırken veya taşındıktan sonra konduğu ve 1aklandığı yerlerde 
yakalanan bu kabil tuzlu kaya, toprak ve sular da kaçak sayı
larak ihtiva ettikleri klorür dö sodyum miktarına göre; 

Kanunun 23 üncü maddesi ile 27 inci maddesinin aarabatına 
nazaran ayrıca da 1918 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur . 

Not: 
Yakalanan tuıı:lu çorak, toprak ve kayalarla tuzlu suların, ev-

vel emirde ihtiva ettikleri sodyum klorür niıbetleri tahlil ettiri
lerek tesbit edildikten sonra, zabıt varakasında münderiç kilo 
miktarile zarbedilir. Ve hasılı yüze taksim olunarak para cezası· 
na tabi olan hakiki tuz mikdarı tayin edilir. 

B) .Tatınmaaı ve kul anması yasak olan 4 bome derecesinden 
yüksek dereceli tuzlu suların yalnız sıhhi aobepler dolayısile nak
line inhisarlar idaresi izin verebilir. 

Madde 26- Memlekete yabancı tuzların sokulma•• yuaktır. 
Şu kadar ki yolcu beraberinde getirilecek ecnebi luzlarınJan ya
rıın kiloya kadar olan mikdar hiç bir resim ve muameleye tabi 
tutulmaksızın idhal olunur. Gümrüğe bildirilmit olmaıı şartile 
yarım kilodan fazla olan mıkdarının harice iadesinde sahipleri 
serbesttir. Yolcu üzerinde ve eıyaları arasında beyana muhalif 
olarak çıkan tuzlar müsaaere olunur. Bu surette ııümrükte mü
sadere olunan tuzlar için para cezası .alınmaz. 

Madde 27- A) Birinci maddede yazıl olduğu üzere İnhisarlar 
idareeinden ifayri olar•k alelumum tuzlu toprak ve kayalardan 
ve tuzlu ıulardan tuz çıkaranlar ve yapanlar. 

B) 15 inci maddede yazılı olduğu üzer~ Gümrük ve İnhisar· 
lar Vekaletince tayin edecek mıntakalarda oelediyeye ve köy 
hududları haricinde tezkeresiz olarak 25 kilodan fazla tuz nak· 
ledenler. 

G) 16 ncı madde mucibince mücbir sebepler tahtında olmıya· 

rak tuzlarını nakliyo tezkere veya faturasında yazılı müddetler 
i.çinde mevridlerine ıötürmiyenler ve bu suretle tezkere müdde· 
tini ıeçirerek kull~lanlar. 

D) 21 inci maddede tavzih edildiği gibi nakliyo tezkeresi ib· 
raz veya ziyaa uğrattıklarını tesbit ve tevsik edemiyenler. 

E) 25 inci maddede yazılı olduğu veçhile sodyum klorür nis· 
betleri yüzde 20 den fazla olan tuzlu toprak ve kayalula, 4 bo· 
mtı dereceıinden yüksek tuzlu suları nakledenler veya kullanan· 
lar, (Sıhhi sebeplerle müsaadeye müsteniden naklolunacak tuzlu 
sular bu kayıd haricinde) 

F 22 nci maddenin C fıkrasında yazılı olduğu üzere salahi
yettar memur ve heyetlerce yapılan tartı ye muayene neticesin
de eldeki tezkerelarile fazladan kaçak tuz naklettikleri anlatılan
lar veya aldıkları tezkereyi müddeti zarfında veya haricinde bat
ka tuzların naklinde kullananlar. 

G) Gümrük kapları haricinde memlekete ecnebi luzu sokmak 
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istiyenler veya sokanlar ve bu suçları itibarile kaçakcı addolu
nanlar hakkında kanundaı yazılı para cezalarından başka ayrıca 

1918 numaralı Kaçakçılık Kanunu hükümleri tatbik olunur. 
Mad~e 28 - A) Bulundukları köy belediye hududlarile Güm

rük ve inhisarlar Vekaletince tayin olunan mıntakalar haricine 
25 kilodan fazla aatıı yaptıkları halde fatur.ıa tanzim edilip alıcı· 
ya verrniyen tuz satıcılarından. 

B) Naklonunan tuzların mevridlerinde veya yolda aatılmaaı 
halinde mevrid addolunan. satış mahallerinde bunlara aid=nakliye 
tezkere veya faturalarını lnhiaarlar idaresine, olmıyan yerlerde 
ifÜmrük memurlarına ve bunların da bulunmadığı mahallerde on 
büyük maliye, olmazsa mülkiye memurlarına ve köylerde muhtar 
veya ihtiyar heyetlerine vermiyen nakil veya aahiblerinden. 

C) ince tu:c yapmak için halen açılmış ve atiyen açılacak 
müoueseler sahipleri veya müstecirleri ve İktisad Vekiletinin 
müaaadeaile tuzdan kimyevi maddeler yapmak üzere kurulacak 
fabrika ve müesseseler aahiplerile toptan tuz ticaretile meşgul o
lanlardan, 35 inci maddede yazılı olduğu üzere l ay zarfında al· 
dıkları ve aarfettikleri tuzlarla ertesi aya devrettikleri tuz mik
tarlarını her ay sonund'l bir beyanname ile muntazaman inhisar
lar İdaresine bildirmedikleri ve muntazam hesabı cari defteri 
tutmadıkları takdirde 25 liraya kadar hafif para cezası alınor. 

Madde 29- A) 24 üncü maddede yazılı olduğu üzere tuz fi
atları ucuzlatılmış mıntak.ıtlardan aldıkları nakliye tezkerelerini 
diğer mıntakalarda kullananlar. 

B) 28 inci maddenin her 3 fıkrasında yazılı mecburiyetlere 
riayet etmiyenler. 

Hakkında; kanunun tayin ettiği cezalar 1701 numaralı kanu
nun 69 uncu maddesi mucibince teşkil edilmif bulunan heyetler· 

ce kararlaştırılır. Bu heyetlerce suçlular aleyhinde ittihaz olu. 
nan kararlar kendilerine veya kanuni ikametgahlarına tebliğ o
lunur. Bu _heyetlerin verdikleri kararı kabul etmiyen suçlu veya 
inhisarlar idaresi tebliğ tarihinden itibaren 15 ııün içinde sulh 
mahkemesine müracaatla karar aleyhine itiraz edebilirler. 

Sulh mahkemelerinin itiraz üzerine verecekleri karar katidir. 
Şu kadar ki değeri 50 liradan :fazla olan eşyanın müsadereıi 
hakkındaki kararlar temyiz olunabilir. 

Müddeti zarfında itiraz olunmayaz ve bu suretle kesbi kat'i· 
yet eden heyet kararları ile sulk mahkemelerinin itiraz üzerine 
verdikleri mahkümiyet kararları yine 1701 numaralı kanunun 70 
inci maddesi mucibince İnhisarlar İdaresi tarafından infaz olu· 
nur. Para cezasını vermiyenlerin - hapis hükmü müstesna olmak 
üzere - Tahsil Emval Kanununa tevfikan mallarına müracaat e
dilir. 

Cezayı ödemekte aczi tahakkuk edenler hakkında tayin edil
miş olan p~ra cezasın.ın her 3 lira küsuru için bir gün hapsedil
mek üzere lnhiaarlar idaresinin verecekleri .. müzekkereler Cüm
huriyet Müddeiumumiliklerince infaz olunur. 

Not: 
Tatbikatta kolaylığı mucip olmak üzere 1701 numaralı kanu

nun 69 uncu ve 70 inci maddeleri aynen aıağıya yazılmıştır. 
1701 numaralı kanunun 69 uncu maddesi : 
Bu kanun mucibince zapta ve para cezalarına, maha\lin en 

büyük mal memuru veya tevkil edeceği zatın riyasetinde İnhi· 
aarlar İdaresi müdür veya memurile ticaret odasınca, olmayan 
yerlerde belediye meclisince intihab edilecek bir zattan terekküb 
eden heyetçe karar verilir. Bu heyetin vereceği karar, aleyhiado 
zabıt ve para censı kararı Yerilen kimıeye veya kanuni ikamet
gahına tebliğ olunur. Bu heyetlerin verdiklui kararı kabul etmi· 
yenler kararın tebliti tahinden itibaren on beş gün içinde sulh 
mahkemesine müracaatla karar aleyhine itiraa edebilirler. 

1701 numaralı kanunun 70 inci maddesi : 
. Müddetl zarfında itiraz olunmıyan heyetin kararı lnhiııarlar 
idaresi tarafından infaz olunur. 

Para cezasını vermiyenlerin hapiırı hükmü müstesna olmak 
üzere Tahsili Emval Kanunu mucibince mallarına müracaat 
edilir. 

Cezayi ödemekte aczi tahakkuk edenler hakkında tayin edil· 
mif olan para cezasının her üç lira ve küıuru için bir gün haps
edilmek üzere İnhisarlar İdareıinin verecekleri müzekkereler 
Cümhuriyet Müddeiumumiliklerince infaz olunur. Hapis müddeti 
91 günü geçemez. Bu suretle hapsedilenler mahpus iken cezayı 

öderlerse mahpus kaldıkları müddetin bir günü için ilç lira ten· 
zil edilerek mütebaki hapiıten sarfı nazar olunur. 

Madde 30- Kanunun 29 uncu maddesi mucibince bükme rapt· 

edilerek tahsil olunacak para cezaları İnhisarlar İdaresi bütçeaine 
irad kaydolunur. 

Madde 31- Kanunda yazılı olup 24 ve 28 inci maddeler ha· 
ricinde kıtlan suçlar için asliye mahkemelerince hükmedilecek 
para cezaları 1918 numaralı kanunun muaddel 56 ncı maddeıi
nin 5 inci ve 6 ncı fıkraları dairesinde infaz olunur. Yani hük· 
molunacak para cezllarına eid ilamların Tahsili Emval Konunu· 
na göre infazınR müteallik takiblerinin yapılabilmesi için Cümhu 
riyet Müddeiumumilitince işbu hüküm ilamları bulunduğu yer· 
deki inhitar memurlarına bulunınıyan yerlerde ise sıraıile güm
rük, maliye, mülkiye memurlrrına tevdi edilir. 

Tahsil edilomiyen ağır para cezaları Türk Ceza Kanununun 
hükümlerine göre hapiı ve hafif para cezaları her 3 lira ve kü
suru için bir gün hesabile hafif hapıe çevrilmek üzere yukarıcla 
sırasile zikrolun:ın memurların verecekleri müzekkereler Cümhu
riyet Müddeiumumiliğince infaz olunur. 

(Devamı var) 

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

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 }üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatmıı icabı hemen abone kay· 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

..,._----------------------·----~ 
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Bursanın beş senelik kalkınma programı 
Bursa vilayetinin 1937 bütce projesiyle beş yıllık kalkınma 

programı İç Bakanlığa gelmiştir. Bursanın 1937 bütçesi 1425421 
lira olarak tesblt olunmuştur. Bunun 142486 lirası hususi idare
lere, 314910 lirası bayındırlık işlerine, 445303 lirası kültür işleri· 
ne, 24913 lirası ziraat ve baytar işlerine, 96060 lirası hayır ve 
sağlık işlerine, 396739 lirası da türlı.i işlere ayrılmıştır. Beş yıllık 
kalkınma programı için Buraa vilayeti beş yılda 1.280.000 lira 
harcıyacaktır. 

Programa göre: 1937 yılında Uludağ otelinin inşaatı ve Zir· 
vedeki sığınağın noksanları tamamlanacaktır. 

1938 de iznik gölüne bir motör alınacak, Uludağda iki küçük 
ıığınak binası yapılacaktır. 1939da Dolubaba mevkiine Karabelen 
deki su getirilecek ve aynı mevkide yazlık dağ evleri inşa olu
nacak, kazalarda hususi muhasebe binaları ynptırılacaktır. 1940da 
Dolubabada yazlık dağ evlerinin, kaznlarda hususi muhasebe bi
nalarının inşaasına devam olunacaktır. 1941 de akar getirecek in· 
ta at yaptırılacaktır. 

Bftyındırlık işleri şudur: 
250000 lira sarfiyle Bursa-Mudanya yolu asfalt yapılacak, Or· 

haneli.-Harmancık, Hapanlar-Ta,•şanlı. Bursa·M. Kemalpaşa, Yeni
fehir-lznik-Saloz-Karsak, Orhangazi-İznik, Çekirge-Yiğitali, Ulu• 
dağ-Çitli, Karacabey-Boğaz yolları yapılacak, mevcut bütün yol
lar esaslı bir surette tamir olunacaktır. 

Kültür işleri şudur: 

1937de merkezde yeni bir ilk mektep inşa olunacak, Orhan
gazi mektebinin tamamlanmasına çalışılacaktır. 1938de Yenişe
hir kazasında yeni bir mektep yaptırılacak. İznik mektebi ta
mamlanaktır. 1939da merkezde ve Karacabey kazasında birer ilk 
mektep yaptırılacaktır. 1940de merkezde ve fnegölde birtr mek· 
tep yaptırılacaktır. 

19-tlde M. Kemalpaşada bir mektep inşa olunacak ve köyler
de köy mektebleri yapılacaktır. 

Ziraat ve ba}tar işleri şudur: 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

-MUHTİRA -
--

Peı·şembe 27-5 937 

Don yağı: 6000 k. (Haydarpaşa Dev. De,nir.) .\~ 3ıü 
Telefon kablosu: 2250 m. - çıplak tel: 1000 k. (Haydarpaşa Dev. 

Demir.) ,\: 340 
Altı nyırmağının ıslah ameliyeıi (Samıun Su İşleri Müd.) .\~ 340 
Tuvenan kömürü: 455 t. (G. Hd. Tg. Kom. Edirne) .\: 341 
Mazut: 19,80 t. (G. Hd. Tg. Kom, Edirne) .~! 341 
Lamba makinesi: 2430 ad. (Haydarpaşa Dev. Demir.) .\~ 3~2 
Yumurta: 500,000 ad. (Tot>hane Levaz.) .\; 343 
Bakır, lans, su kovası, ip merdiven ve saire (ist. Defter.) .\' 343 
~ayseri-Maraş yolu arasında 4 köprü inşaatı (Nafıa Vekal.) .\: 343 
Usküdar çocuk bakım evinde ihata duvarı inşaatı (İ~t. Beled.) 

• \~ 343 
Menteşe, kalay ve saire (İst. Beled.) .\~ 345 
Şası (3 tip) 60 tane (lst. Beled.) .\: 345 
Beyaz peynir: 14200 k. (Tophane Levazım) .\: 345 
Memleket hast. için ilaç ve sıhhi malzeıme: 162 kalem - emrazı 

zühreviye hast. için 59 kalem ilaç (Samsun Vilayeti) .\! 345 
Boru: 6000 m. - vana: 12 ad. · dirsek: 18 ad. - kurşun: 2 ton -

katranlı salmastra: 2000 k. (Turgutlu Beled.) .\: 346 
Ekmek ve et (bir sene için) (Okutma Kurumu Daruş.) .\~ 350 
Kütahya garnizonunda yol inşaatı (Eskişehir Ask. Sa. Al. Kom.) 

No. 354 

Cuma 28-5-1937 

Litapon: 1408 k. - Reçine: 633 kilo - Alçı: 633 kilo dnhisarlar 
Ur:ıum Müdürlüğü) .Y! 350 

Defatir ve evrak matbua (Afyon Vilayeti) .\~ 348 
Motorin: 70 ton (Afyon Vilayeti Daimi Enclimeni) .\! 346 
Kater peyniri: 4800 k. (Ankara Levazımı) .?-ı: 345 
Odun: 187240 k. (Gp. Hd. Tuğ Edirne) .\: 345 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
24 - 5 - 1937 

MADDE ithalat 

Ton 

ihracat 

Ton 

Afyon 

" 
Araşit yağı 

Arpa 

" Av deriıi 

" 
" 
" ,, 

" 
" 
" Badem 

" 
Buğday 

" 
" ,, 
,, 
,, 
" 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

çakal 
: kedi 

ad 

: kunduz 
: porsuk 
: aıanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 
: kabuklu 
: iç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. ıert 

: ıert 
. sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
n 

15 

560 

15 

i~ 

SATIŞLA t< 

Aıgari 

Kilosu 
Kr• Pa. 

3 37 
ç 

" 
• 
" ,, 
" 
a 

ç 

6 6 

6J 

Azami 
Kilosu 

Kr. Pa. 

6 36 

6 17 

Mevcut fidanlıklar genişletilecek ve yenileri kurulacak, koşu 
Yeri tribünü inşa ati tamamlanacak, koşu ve sergi yeri ıslah olu · 
~llcak, merkezde zi.rai ve baytari depolar: kazalarda da sanat 
•stasyonları kurulacaktır. 

Sağlık işlerine gelince: Merkezde büyük bir hastahane yap
tırılacaktır. 

Cimci ahırları inşa ve tamiri (İstanbul Belediyesi) .\' 345 
Torna tezgahı: 1 ad. - makkap: 1 ad. - planya: 1 ad. (İnhisarlar , 

Umum Müdürlüğü) .\: 344 

Faculye 
Fındık 

" 

: iç tombul 
: iç ıivri 

5 
46 

Kazanç vergisi için bir tamim 

~ ~azanç Aver~isinin tatbikındaki bazı yanlışlıkları tashih için 
•lıye Vekaletı defterdarlıklara şu tamimi göndermiştir: 
1- Kanunun dokuzuncu maddesi mucibince işgal ettikleri 

nı,hallin gayrisafi iradı 2000 Jiradan fazla olan mükelleflere, be· 
Y•ıırıameye tabi oldukları, varidat idaresi tarafıntfan ikinci ki· 
~un ayından evvel yazı ile bildirilmesi. Bu gibi mükellefler ih
t •rı takip eden yıl için beyannameye tabi tutulması icab etmek-
Cdir. 

Bu hükme röre, 17nci madde mevzuuna giren mükelleflerin 
fu'Yrisafi iudı 2000 liradan fazla bir yere geçmek veyahud bu
d l'l<fukları belediye veya köy 11nırları dahilinde ilaveten mağaza, 
· tpo ve ardiye kiralamak gibi sebeblerle iıaal ettikleri yerlerin 
ıradı 6 

t~b· arı mecmuunun 2000 lirayı geçmeıi halinde beyanna.meye 
nı 1 tutulabilmeleri için yalnız iradlarının bu miktarı ieçmış ol · 
r ••ı kafi değildir, Kan unun 9 uncu maddesi mucibince keyfiye-

11\ ik· . 1 
ınci klnun ayından evvel kendilerine tahriren ve ımza arı 

ltıllkabilinde tebliği de lazımdır. 
tak~u gibi mükelleflerin, kendilerine tahriren vaki ola? tebliği 
,. ,'r> eden kinunuıaniden itibaren defter tutarak o takv ım sene
~tıı. takip eden mali yıl vergisinin beyannaıneliler gibi tarhedil
r eaı ve bu mali yıla kadar geçen yılların \'ergilerinin de iradla
. •tıırı 2000 lirayı a-eçmit bulunduğuna bakılmaksızın, gayrisafi 
ır•d - . 

uzerınden alınmasına devam edilmeıi İcab eder. 
h Ancak, kanunun bu hükmünün tatbikında vukua getirilecek 
tııe~~an~i . b~r teahhur, mükellefin beyanname usul~n~e _,·e~gi>:~ 
~ tıyetını bır sene daha geoiktireceğinden tebeddulat gunu ıru

llune takip olunarak işgal edilen mahallerin iradı mecmuunu 
~ lirayı. ~eçen mükelleflere, keyfiyetin ve ertesi takvim senesi 
agından ıhbaren defter tutması ve müteakip sene mart ayında 

beyannam · - · bl. "h" · · e vermeaı luzumunun tahrıren ve te ığ tarı ını. ve ım-
z~sını havi bir varaka mukabilinde tebliğ edilmeıi bu varakanın 
dıkkatle h f · k d mu a azasına itina olunması ı tıza e er• 

1 
~- Kanunun 7 ei maddeıinde 2000 lira iradın hesabmda be

bedıye Ve köy ıınırları içinde mağaza ve deponun dahil olduğu 
e.~an edilmektedir. Bu hükmün tatbikında bazı mahallerde, bir 

~ukellefin muhtelif nevi iştigale tahsis ettiği mağaza ve depo 
ı~adlarının da birleştirildiği anlatılmıştır. Gerek yedinci madde
~ın bu hükmü ve gerek mülga 755 numaralı kanunda yazılı (500) 
•rahk haddin yeni kanunla (2000) liraya çıkarılmasındaki mak
•~d ayni tehrin belediye hududu içinde ayni neziden bir işi, gay
rııafi iradları mecmuu 2000 lirayı geçen muhtelif yerlerde icra 
edenlerin beyannameye tabi tutulmasını istilzam ettiğinden irad
ları mecmuu 2000 lirayı geçse de, ayrı ayrı bu haddi doldurmı-
Yan mahallerde muhtelif itler yapanların, ırayrisafi irad ib:erinden 
vergiye tabiiyetleri iktız• eder. 

3- Kanunun onuncu maddesinde (ayni mükellef yakdiğerile 
llıenızucen idare ettiği muhtelif teşebbüsleri için bir, yekditerin· 
den ayra olarak idare ettij'i teıebbüaler için de ayrı ayrı beyan
"•ıtıe vermek mecburiyetindedir) denilmektedir. 
ltı ~u maddede, muhtelif teşebbüıler için bir beyanname veril. 
a-ye~•tıin ölçüıü olarak kabul edilen (memzucen idare) den makaad 
ltı:ı: lllükellefin herbirio~ müstakil bir aermaye tahıis ve ayrı bir 
ve b••ebe tesiı etmiyerek c:ümleıini ayni ıermaye ıle idare ettiği 

a~·•blarını da mem:ıucen tuttuğu teşebbüslerdir. 
Veçhi~:aen~ley ~memzucen idare} ölçüsü yukarıda beyan edilditi 
l"Yill ~uatakıl ıermaye ve muhasebe mevcud olup olmamaı.ile 
he, ik~dılmek lazımdır. Mükellefin sicilli ticaretteki kaydi veya 
diıe'Ye 1 hkı_sı~ teşebbüslerinde ayni müstahdemleri 1'ullanma11 ha
~esir değildir. 

1ttır 
ıy~ ••L• • • • 

I)· -.ııbı V• yuı İfl-i 
•te'-ı .. 

" Oti; • J - - !t Gi · ... Su11U1 rıt 

Basıldıiı yer: ARTUN Baıımev> 
Galat• Billur sokak No. 10 

Lokomobil: 1 ad. - jeneratör: 1 ad. (teferrüatile) (Bolu Belediye· 
si) ,,! 331 

Diyarbekirde demir yolu etüdü (Nafıa Vekaleti) _,; 343 
Isparta da halk evi binası inşası (lspaı ta C. H. P. Başkanlığı) 

.\'! 336 

Dinamo ve otomat kömürleri (D. O. Yolları Ankara) .\! 321 
Pazar yeri inşası (Polatlı Belediyesi) .\; 330 
* Hasır şapka: 2030 aded (İstarabul Gümrütü Müd.) .\~ 353 
Kırtehir ceza evi için ekmek ihtiyacı (Kırşehir C. Müddei Umu-

miliği) .\! 353 

Cumarteıi 29·5-1937 

Sebze h&lı inıuı (ist. Beled.) No. 345 
Tahta, demir, uç, cıvata v. s. (kamyonlar için) (İıt. Beled.) 

No. 346 
Sıtır eti: 325 ton (Ankara Levazımı) No. 351 
Mrk. vesaiti nakliyesi (Samsun Sah. Sıh. Merkezi) No. 351 
Harbiye okulları için koyun eti: 18000 k. (Samsun Aık. Sa. Al. 

Kom.) No. 351 
Jandarma şebekeıi için telefon malzemeai (ist. Beled.) No. 354 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, itareti ilim havi gazetemizin sayısını göıterir. 
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YORGID.ROSOPULO 1 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı ili~ 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur ,ı,ı,ı,ı 
111 1 llllıl Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 ı I 
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:~ "DEVRİM " :!: 
~ ~ .. . 
::: Tercüme Bürosu :~: 
~ . 
~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. ı. 
,.!:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- J. .. . 
••• melerin tercümesi derühte edilir. .~ 
~ . y ~ 
• Azami ihtimam ve sürat • y ~ .. ~ 

~:• Fiy atlar gayet: m ütedildir •!• 
y ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .. ~. 
•!• Hususi tenzilat yapılır .. ~. 
~ . . ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 .. ~. 
..... Telefon : 49442 • 6 • . ~ 

~~···· ., ... ~ . . ... YYYYYY+~++++YYY~Y+~~~~~~A~ ...... ...,~ 
- -a~ 

Muhte r e m Müeterilerimize ilan 
. Her nevi, her miktarda çivileri fabrikalarda teslim 
iktisat Vekaleti tarafından tesbit olunan baz 19 ku· 
ruş fiyatla muhterem müşterilerimizin emrine amade 
tuttuğumuzu ilan ederiz 

ÇiVİ F ABRiKALARI 

" Haşhaf 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

• Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mııır 

" Nohut 
,, 
" 

Pamuk 

: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yaA-ı 

: yeni mahsul 

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

Pamuk yatı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
• ., : yağıız 

Peynir kaşer : yatlı 
,, • : yağsız 

Razmol 
Su um : yeni mahsul 

,, yağı 
Tif1lk : oğlak 

" 
: ana mal 

,, : çengelli 

" : deri 
,, : kaba 

" : sarı 
Un : ekıtra ekıtra ,, ekıtra 

" 1 inci yumutak 

" ,, ıert 
Yapak Anadolu 

" ,, tabak 
n : Trakya kırkım 

" ., tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı ekıtra 

,, ,, yemeklik 

" 
,, aabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

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

" K " 

42 

25 

50 

20 

15 

5 

IO 23 

" 35 5 

23 35 

40 

48 57 

K.S. 

6 60 
5 8R 

4 91 
3 37 
8 08 

94 05 
94 05 

,------------------·---------.. 

... 

Satdık arsa 
Eminönünde, Alemdar CaddHinde Parkın karşısında müı

tfıına bir mevkide 81 metre muabaalık bir arsa aıcele sathk
tır. Satınalmak iıteyenler gazetemiz idarehanesine müra<'aat 
etmeleri. 

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

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Exccution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi .. 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 T elephone ; 49442 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. 

d'adjudieat . estimatif Proviıoire 

~----------------~------~--------------...;....--------------~---
A) Adjudications au Rabais 

Provisions 

Viande de moulon : 281 tonnes ( eah. eh. P. 632) 
1 Viande de mouton : 20 tonnes - Viande de boeuf: 

55 tonnes 
Viande de boeuf: 163 tonnea (cah. eh. P. 285) 
Cour2"ette : 20000 kilos - Haricots verts : 15000 ki

los (aj.). 
Viande "Karamane,, : 26500 kiloı- Viande d'a· 

gneeux : 500 kilos. 
Viande de boeuf : 27. 27 et 40 tonnes. 
Viande de boeuf : 80 tonnes. 

Habillement - Chausıures - Tissus- Cuirs. 

Pli cach. 126450 -
.. 7000 et 13750 

" 57050 -
Publique 600 et 937,50 

Pli cach. 38 et 45 
pr. le kilo 

" 
6480,6480,9600 

.. 16000 -

7572 50 
1556 25 

4102 50 
116 -

772,12,5 

9200 -

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des C?~ıı,• 

Coıa. Ach. lntesıd. lıtanbul Tophane 

" 

" Com. Ach. Comm. lıt. Findikli 

Direction Evkaf lıtanbul 

Com. Ach. Division Lulebourgaz 

" 
,, ,, Manisaa 

Jours 

10·6-:-!7 
10·6·37 

lQ-6-37 
29-5-37 

11·6·37 

15-6 37 
11-6-37 

Botteıı en caoutehouc : 100 paires. Publique 900 - 67 50 l Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpac\ıa 10-6·37 

Oivers 

Lampes a carpit (a reflecteur) : 500 pieces. 
Chaux vive : 300 tonnes. 

Publique 1150 -
3900 ~ 

86 25 
292 5 

l Com. Expl. Cb. Fer [tat Haydarpacha 10-6-37 

" ,, 10-6-37 
Le delai concoura pour le monument d 'Ataturk 

d'Erzcrouın a ete prolonge de 2 mois . 

B) Adjudications a la sureııchlre 
Moteur machine cinematographique (avec acces· 

soir.ea). 
Fabrique reıervoirs et outillage de la SAT. Neft

sanayi (a Oumouryeri) (ai.). 
Filots de pôche : 3 pieces- Barque : 1 pie-ce

"Salapouria,, : 1 picce. 
Tissus, sacı, gantı. 

Gr~ a gre 200 -

Publique 141580 -

,, 

,, 

Academie des Beaux Arts 

15 - Commi11lon Permanente Vilayet 
Samsoun 

10618 - { Kaza de Beykoz 
Municipalitlı lstanbul 

{ Embarcadöre Y enikeuy 
7me Bureau Executif lıtanbul 

{ 5, Rue Olivo, Beyoghlou 
2me Bureau Faillitu lıtanbul 

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

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

paraitra prochainement en notrc ville. 

3·6 37 

29-6-37 

7-6-37 

28-5-37 

Notre futur confrere se propose de donner la traduction en français de toutes les lois interessant 
directement ou indirectemcnt le Commerce, l'lnduıtrie, l'Economie, les Financeı, au fur et a mesure de leur 
publication dans le Resmi Ga:ıete (l'Officiel d'Ankara). 

Nous y reviendrons. 

Jeudi 27 Mai 1937 

Huile interne (donya2'• : 600 kiloı (Chemins de Fer Etat) .1\~ 340 
Cable pour telephone (plomb): 2250 metreı- Cable en euivre 

(50 mm2): 1000 kilos (Chemins de Fer Etat) .\ : 340 
Travaux d'amelioration du eours de l' Aptalırmak (Direction Travaux 

Hydr. Samıoun) 340 
Houille tout venant : 445 tonneı (C0m. Ach. Brigade Fr. Ouest 

Edirne) .\: 341 
Mazout : 19,8 tonneı (Com. Ach. Brigade) Fr. Ouest Edirne .\~ 341 
Mccaniıme de lampe : 2430 pice •s (Chemins Fer Etat) A! 342 
Oeufs : 500000 pieces (lntendance Tophane) ~~ 343 
Manche : 250 metres- Raecord : 25 pieces- Echelle de corde, 

sonnerie d'alarme, sceaux : 20 pieces (Direction Biens Nat. Is· 
tanbul) .\~ 343 

Construction 4 pont en beton arme ı route Kai"sseri-Maraehe-Elog
hlou (Ministere Travaux Publics.) .,! 343 

Gonstruction mur de clôture a la creehe d'Uskudar (Municiptılite 
lstanbul) ,,! 343 

Matcriel de telephone (Municipalite lstımbul) .\~ 344 
Chauis (3 typea) : 60 pieces (pour le ballea) .'\! 345 

Heure Charnieres, ciment, Hain (Munieipalite Iıtanbull .l\~ 345 

15 -
10 -

15 30 
11 -

15 -

14-16 
17 -

10 -

10 -
10 -

15 -

14 

10 12 

9 30 

~ 

1 

rromage blanc : 14200 kilos {lntendance Ankara) ~~ 345 
Medicaments et materiel sanitaire pour hôpital Regi,mal : 162 lots

Pour hôpital maladies veneriennes : 59 lots (Vilayet Saııısoun) 
.,: 3-45 

Tuyaux (70 mm3 ) : 4600 metres- Vannes: 12 pieces- Cou· 
des: 18 picces- Plomb: 2 lonnes- Bourre g-oudronn l e: 195 
kiloı (pour reseau d'eau) (Munieipalitc Tourgoutlou) :\~ 346 

Pain et viande (iusqu'a fin mars 1938) (pour Daruehefaka) (Ligue 
lnslruction Nuruosmanie) ~e 350 

Sabot de frein : 30000 kilos (Chemıns de Fer Etat) ·'~ 352 
Conıtruction ehemins a Kutahia : 2649 metres (Com. Ach. Mili· 

taire Eıkichehir) .'i~ 35.4 

Vendredi 28 Mai 1937 

Litapone ı 1408 kilos- Resine : 633 kilos- Platre : 633 kilos (Oi· 
reotion Generale Monopole!) ,, ! 350 

lmpreısion de reıistre (Vilayet Afion) .\: 348 
Motorine : 70 tonnes (Commission Permanente Vilayet Afion) 

.:\! 346 
Fromaıe "Kachere,, : 4800 kilos (lntendance d' Ankara) .\~ 345 
Bois: 187249 kilos (Brigade Oueıt Edirne) .\e 345 
Construction repıration etables "Djindi,, (Municipılit6 lstanbul) 

.,! 345 
Tour : 1 pieee- Foreuse: l piece- Rabot: 1 pieee (ctabli) (Di· 

rection General Monopoles) .\! 3-44 
Etude pour construction Chemins de Fer a Diarbekir (Miniıter• 

deı Travauır Publicı) ~\! 343 
Locomobile : 1 pieee- Gencratriea : 1 pi6ee (avec tous lcurs ac· 

eeasoires) (Municipalite Bolou) .'\! 337 
Construction maison du peuple a Isparta (Presid. Parti u Peupl• 

Isparta) .Y! 336 
Charbon de dynamo et d'automate {Chemine de Fer Etat Ankara) 

.\: 321 
Conıtruetion d'un lieu pour le marche (Municipalite Polatli) 

.Y! 330 
• Chapeaux en paille : 2030 piecea ( l ouanes lstanbul) .,: 353 
Pain pour le penitencier de Kirchchir (Procureur General Kircbe' 

hir) .,! 353 

Samedi 29 Mai 1937 

Construction halle legumet (Municipalite Istanbul) .l\! 3-45 
Tôles boucbonı cornieres planebes reıineuıea ete. (pour cıamionı1 

{Municipalite Istanbul) ~'! 346 
Viande de boeuf: 325 tonnea {lntendance Ankara) J'! 351 • 
Moyen de transport pour l'office aanitaire pendant une annee (Of· 

fiel Sanitaire Samsoun) No 351 
Viande ce mouton pour eeole militaire: 18000 kiloı (Commiısioll 

Achat Militaire Samsoun) No 351 
Materiel telephonique pour reıeau rendarmerie (Municipalit6 lst•11' 

bul) No 354 

* Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere• 
N. B.- Leı Nos indiquea en regard deı Artieles ıont ceuıc dd 

journal danı lequel l' aviı a paru. 

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

kesin kitabı,, yeni plan ve nefiı bir tekilde ilk bahardan il' 
baren çıkmıştır.. . 

Bu kitaptan birer tane elde ediniz. Çok iatifade edeceksill11 

. - -


