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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGJ 

6 " 
12 .. 

Kuruş 

450 
850 

1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

SALI 27 Nisan 1937 

•• 
,,-ay" bahu ba=günü' r ;ö~~slerinizi Türk Maarif 

~-y-et_i_r_o-zc_t_l~-,;~~ 
'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir 
' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-------~--~ 

BU GCNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

S t . • 90 000 k sadeya~: 3000 k. (Vize ığır e ı. . • 

Askeri Komisyon) 12-5-37 14-15 

2 _ İnşaat, Tamirat, Nafia iş!_eri, Malzeme, Harita 

M ~ı d Halkevi ve Hususi idare binası inşaatı 
U5 a a . 20-5-37 16 
(Muğla Viliyetı) -

3 _ Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v.ı. 

Kilim: 4000 ad. (temdid) (Jandarma Gen. Kom.) 12-5·37 10 -

4 Nakliyat- Boşaltma - Yükletme v. s. 

Tuz çıkarma ve ambara taşıma iş.eri (Sıvas 
inhisarlar Başmüdürlüğü) 5-5-37 9 -

S Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı _ 

lmza defteri: 30 ad. (fstanbul Belediyesi) 28-4-37 14 -

6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. ı. 

Benzin, vakum, valvalin v.s. (lst. Beled.) 28-4-37 14 

7- Müteferrik 

Makas: muzaaf: 3 ad.- basit: 10 ad.- kruvaz· 
man: 2 ad. (Devlet Demiryolları) 11-6-37 15.30 

Parke taşı: 60000 ad. (temd.) (Akhisar Beled.) (Bir ay) 
Hırdavat malzemesi: 166 kalem. (fst. PTT Vil. Müd.) 11-5-37 14-
25-30 i'Ün müddetle bir romorkör veya vapıır 

kiralanması (İstanbul PTT Müd.) 
Ya~lı kaneviçe· yeşil: 4r.oo m.- beyaz 6000 m. 

(İnbiıarlar Jdaresi) 
Kösele, çivi. sahtıyaa iplik v.s. (lst. Beled.) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

30-4-37 14 

12·5-37 15 -
13-5-37 14 -

Dolu ıinema şeridi: 222000 k. (İst. Gümr. Müd.) 29-4-37 14 -
SıR-ır g6breleri {lstanbul Belediyesi) 13-5-37 '14 -
Kum ve çakıl çıkarmak hakkı . (İstan . Beled.) 11-5-37 14 -

a) MÜ NA K A S A L A A 

1 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 D . k" -d 90000 kilo 11tır eti. - emır oyu 
2 - lhale.i kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
3 - Sıtır etinin tutarı 26100 Uraldır. 

• - ilk teminatı 1958 liradır. 
5 _ İhaleıi 12 mayıı 1937 çarfamba gOnil Hat l~de yapıla· 

caktır. . 
6 Ş t · rzu edenlere her gün Vıze 1atınalma komiı· - ar nameıı a 

yonunda gösterilecektir. 

Vize Satınalma Komisyonundan: 

1- Eksiltmede olan iş: Demirköyün 3000 kilo sadeyaiJ 
2-İhaleıi açık eksiltme ile Vizede yapılacaktır. 
3 - Yağan tutarı 2850 liradır. 
4-İlk teminatı da 214 liradır. 
5-İhalesi 12 mayıs 937 çarşamba günü saat 14 de 

yapılacaktır. 
6-Şartnamesi her gün arzu edenlere Vize aatınalma 

komisyonunda gösterilecektir· 

1 

VECİZELER 
Sağlam vucutta sağlam kafa. 
Gençliğinde dik duranm ihtiyarlıkta beli bü· 
külmez. 
Özü, sözü doğru ol. 

la, .. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Muğla Vilayetinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş: Muğla Vilayeti Merkezin· 
yaptmlacak 34695 lira 75 kuruş keşif bedelli hususi ida
re binası ve 46365 lira 87 kuruş keşif bedelli Halkevi 
binasıdır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri gene) şartnamesi 
D- Fenni şartname 
F - Silsilei fiat ve keşif hülasa cetveli. 
lıtt!kliler bu evrakları 400 kuruş bedel mukabilinde 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler . 
3- Eksiltme 20-5·37 perşembe günü saat 16 da Muğ

la Vilayeti Daimi Encümeninde kapalı zarf usuliyle yapı
lacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 6079 lira 
62 kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Veka
letinden alınmış müteahhitlik vesikası ibraz etmesi ve ay· 
rıca 50.000 liralık yapı işlerini başardığına dair vesika 
göstermesi lazımdır. 

5- isteklilerin teklif mektublarını 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar encümen reisliği
ne makbuz vermeleri lazımdır. Postada olacak gecikme
ler kabul edilmez. 

3 
Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sat. Komisyonundan 

1 Bir tanesine 340 kuruş kıymet biçilen 4000 kilim sari mu-
kaveleye tabi tutulmak şartiyle kapalı zarftan pazarlığa tahvilen 
12-5-937 çarfamba günü uat IOJa satın alınacaktır. 

2 - Şartname1i parasız komisyondan alınabilecek olan bu pa· 
zarlıta girmek iıteyenlerin kanun ve şartnamede yazılı veıika, 
1020 liralık ilk teminat makbuz veya Banka mektublariyle belli 
ıün ve uatte komiıyona bafvurmaları. 

4 
Nakliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. 

İnhisarlar Sivas Başmüdürlüiünden: 

Tuılanın İımi lıtih1al Miktan Munk. teminat 

Miktarı 
Ton Lira K. 

Çakrı Tuılaaı 200 135 
Cedit ,, 2200 i32 

Hargün ,, 2000 135 
Yenice ,, 160 14 40 
Tuzhi1ar ,, 200 J6,50 
Bingöl ,, 900 67,50 
FadJun ,. 600 •5 
Hamo ,, 1 100 78 3H 
lthan ,, 200 12 
Piliç ,, 400 30 
Göleriı ., 250 20 63 

1- Yukarda iıimleri ve ütihıal miktarile muvakkat teminatı 
yazılı Tuzlalarda 9l6 1ene1i Tuz çıkarma ve anbara tatıma itleri 
21-4-737 den itibaren on bet gün müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuftur. 

2 - l.tekliler bu müddet içinde İnhisarlar idareıine müracaatla 
bu baptaki tartnanıeyi iıtey üp ıörebilirler. 

3 iıtekl!lerin ekıiltmeye İftirak edebilmeleri için yukarda 
yazılı muhammen bedelin yüzde 7,5 buçutunu muvakkat teminat 
olarak vezneye yatırmaları tarttır . 

4 - • İhaleye Mayısın beşinci çarşamba günü saat dokuzda baş· 
lanacaktır. isteklilerin inhisarlar İdaresindeki Komisyona mür.a-
caatları ilan olunur. 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M&lzenıesi 

• •• 
30 adet imza defteri alınacaktır. Bak: İstanbul Bele· 

diyesi ilanlarına. 

6 
Mahrukat Benzin · Makine yağlan 

* • • 

. 
ve saıre 

Vilayet Ziraat Müdürlüğüne benzin, vakum, valvalin 
yağı v. s. alınacaktır. Bak: ist. Belediyesi ilanlarına. 

7 
\\üteferrik 

• 
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 44120 lira olan 3 mu zaaf l O . basit 
makasla 2 kruvazman 11 6-937 cuma günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alı• 
uacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3309 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları. resmi gazetenin 
7-5-937 gün ve 3297 No. lı nushasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar Komisyon R2isliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 220 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

Akhisar Belediyesinden: 
Belediyemiz için mübayaası tekarrür eden 60000 adet 

parke taşının talibi çıkmamasından bir ay zarfında pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. İsteklilerin belediyeye müraca· 
atları. 

İstanbul Posta TT Vilayet Müdürlüğünden: 

Kumkale-İmroı ve Gelibolu-Lapseki deniz telaraf kablolarının 
tamir ve ıalahı itinde kullanılmak üzere en az 25 en çok 30 gün 
müddetle bir romorkör veya vapur kiralanması pazarlığa kon
muştur. Pazarlık 30-4.937 tarihine muaadif cuma günü aaat 14te 
İstanbul P.T. T. Vilayet Müdürlüğünde müteşekkil Alımsntım Ko
miıyonuoda yapılacaktır. Muhammen bedeli 2250 lira, muvakkat 
teminat 168 lira 75 kuruştur. Taliblerin şartnamesini görmek ve 
muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mez
kur Mildürlük idari kalemine ve şartnamesinde istenilen ves;ka 
ile birlikte pazarlık gün ve aaatinde Komisyona müracaatları. 

• • • 
Ankara ve iatanbul telsizleri ihtiyacı olarak İstanbul 

piyasasmdan almacak 166 kalem hırdavat malzemesi açık 
eksiltm~ye konulmuştur. Eksiltme 11-5·937 ıalı günü saat 
14 de Istanbul Yeoipostahane binası birinci katta İstan· 
bul P. T. T. Müdürlüğünde müteşekkil Alım satım ko
misyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 1185 lira 

muvakkat teminat 88 lira 88 kuruştur. Talihlerin şartna· 
mesini görmek ve muvakkat teminatlarına yatırmak üz ere 
çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari kalemine mü· 
racaatleri. 

* • • 
4000 metre yeşil 6000 m. beyaz yağlı kanaviçe alına· 

caktır. Bak: İnhisarlar Müd. ilanlarına. 
• • • 

itfaiye için 30 kale!D köseı.~ , çivi, sahtıyan v. s. gibi 
eşya alınacaktır. Bak: lst. Belediyesi ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Gümrüiü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satıımdan: 1595 mezat kaimesi 22.200 kilo 
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Sayfa 2 

630.37 lira Dolu sinema şeridinin 29-4-37 
14 de İstanbul gümrüğündeki satış salonunda 
maları yapılacaktır. Arttırmaya gireceklerden 
pey akçesi ve ünvan tezkeresi aramr. 

gün~ saat 
açık arttır

yüzde 7,5 

• • • 
Karaağaçta bulunan sığır , gübreleri satılacaktır. Bak: 

İstanbul beledsesi ilanlarına. 
• .., . 

Y enikapıda kum ve çakıl çıkarmak hakkı. Bak: İstan· 
bul Belediyesi ilanlarına. 

İSTANBUL BELEDİYESİ İL.ANLARI 
Kasımpaşa deresinin tamirinden çıkan tahminen 15 

ton hurda demir açık artırmaya konulmuştur. Bu demir· 
lerin hepsine 450 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. h 
kanunda yazılı vesika ve 33 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 10·5-937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

Miktarı Cinsi 
• ... * 

(B) (2318) 330 

Muhammen 
bedeli 

ilk 

30 tane imza defteri 90 lira 
teminatı 

6,75 
Vilayet ziraat müdürlüğüne benzin, 
vakum, valvalin, gres 336 92 25,27 

Yukarıda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Defterin nü· 
munesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera
ber 2.i.4.937 Çarşamba günü saat 14 te D.ıiıni Encümende 
bulunmalıdırlar. (I) 2346 338 

"' • • 
Çarşamba pazarının halen k~rulmakta olduğu yer dar 

olduğundan bu pazarın Tetümmeler ve imam sokağında 
ve HasekicJe Hiisek! kadın sokağında kurulmakta olan 
pazarında eski Alipaşa caddesinde vurulmasına Umumi 
Meclisce karar verildiği ilan olunur. (B) (2344) 336 

• • • 
İtfaiye efradı için lüzumu olan 3.) kalem kösele, çıvı, 

sahtıyan, iplik vesaire aÇık eksiltmeye konulmuştur. Lis
tesile şartnamesi Levazım, nümuneleri de İtfaiye Müdür·· 
lüklerinde görülebilir. Bunların hepsine 1371 lira 80 kuruş 
fiat t ahmin olunmuştur. İstekliler 2490 N. lı kanunda ya
zılı vesika ve 102 lira 89 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 13-5·937 perşembe günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar . (B) (2345) 337 

* • • 
Yeni kapı odun iskelesinden başlyaarak zeytin burnuna 

kadar uzanan Devlet malı kıyıdan taş ocakları nizamna · 
mesi hükmüne tevfikan üç sene müddetle kum ve çakıl 
çıkarılması aç.ık artırmaya konulmuştur. İstekliler şartna
meyi Levaıım Müdürlüğünde görülebilirler. 

Artırmaya girecekler çıkaracaklarını teklif edt:-
cegı kum ve çakıl mikdarıaa göre teklif edecekleri 
bedelin yüzde 7,5 nisbetinde teminat makbuz veya mek
tubile beraber 11-5·937 salı günü saat 14 de Daimi en
cümende bulunmaları lüzumu ilan olunur. (B) (2342) 334 

• • • 
Karaağaç müessesatı pay mahalli ahırlarında 31 mayıs 

938 tarihir.e kadar birikecek sığır gübreleri satılmak üzre 
açık artırmaya konulmuştur. Bu gübrelerin hepsine 300 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk te· 
minat makbuz veya mektubile beraber 13-5-937 perşem
be günü saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(2343) 335 - -, E =_, 

PİYASA HABERLERİ 

Türkofisten.-

Alman döviz dairesinin Türkiyeden ithal edilecek emtea 
dedellerinin sureti tediyesine dair 4 mart 1937 tarihli tamimi 

Türkiye ile Almanya arasında bir kliring anlaşması mevcuttur. 
1 Tediye hükümlf'ri: 
- Türk malları, ancak Alman Kliring kasasında tutulmakta 

olan Cümhuriyet Merkez Bankasının 1082 No.lu A hesabına, Tl.rk 
tüccarı lehine Rayhısmark tediye etmek şartile ithal olunabilir
ler. Üçüncii bir memleket tarikile Almanyaya ithalat yapıldıtı 
taktirde de, tediyat ayni şekilde yapılacaktır. 

- Yukarıda ismi geçen hesaba tediye yapılırken, tediyatın 
malın ithalinden e~vel yapıldığı haller müstesna, malın gümrük· 
lenme muamelesi esnasında Alman Gümrük daireleri tarafından 
tasdik edilmiş olan bir mrnşe şehadetnamesi ibraz etmek lazım· 
dır. Malın sevkedildiği yerin veyahut huduttaki gümrük idaresi· 
nin veya selahiyettar Ticaret ve Sanayi veyahut Ziraat Odaları · 
nın vere<'ekleri menşe şehadetnameleri ile Türk Konsoloslukla
rınca , yukarıda ismi geçen makamların vermiş oldukları şeha 

detnamelere istinaden ve kısmi sevkiyat için verilecek ve (Türk 

' 

MONAKASA GAZETESi 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünde;! 
----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

4000 metre yeşil yağlı kaneviçe 
6000 ,, beyaz ,, ,, 

Yukarıda cins ve mikdarı yazılı 2 kalem malzeme 
şartnamesi mucibince pazarlıkla satın a.lınacaktır. 

2- Pazarlık l 2-V-937 tarihine rastlıyan Çarşamba 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - - İstek\ leria paz ırlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ıreçen 

alım komisyo.1Una gelmeleri ilan olunw-. (2339) 331 ı .::...4 
• • • 

Şartname ve kataloğu mucibince 25 adet Hassas 
terazi pazarlıkla salın alınacaktır. 

2 -Pazarlık, 7 .5 .937 tarihine 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

rasthyan cuma günü 
Mübayaat .şubesindeki 

3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geç~n komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (2278) 319 2 4 

• • * 
100X150 eb'adında 300 adet yün bayrak pazar-

lıkla satın alınacaktır. 
2 Pazarlık 7-5-9.37 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis-

yona gelmeleri ilan olunur. (2281) 322 2 - 4 

çe, Almanca veyahut Fransızca tanzim edilmiş) olan menşe şe

hadetnameleri muteberdir. 
- Döviz müsa:ıde.si (W E 3 a) formülleri kullanılırken, bun· 

larınaikinci nushaları, mal arın gümrüklenme muamelesi esnasın· 
da gümrük idarelerine berayı tasdik (Türkçe ve Almanca veya
hut Fransızca olarak tanzim edilmi'; olan) bir menşe şahadetna
meıi ibraz edildiği taktirde, bu formüllerin kopyalarının çıkarıla
bileceği beyanile, itmam olunmalıdır. Gümrük idarderi bu menşe 
şehadetnamelerini veya bunların ikınci nushalarını, tasdik ettik
ten sonra ithalatçıya iade ed~ceklerdir. 

- Banka kendisine yukarıdaki fıkrada sayılan kayıtları taşı

yan formüller ve tasdikli menşe şehadetnamesi ibraz edildiği tak· 
tirde tediyat kab:ıl edilebilir. Menşe şehadetnamesi tediyat kabul 
eden banka tarafından, Al nan kliring kasasına gönderilmek üze · 
re , salahiyetli Rayhsbank şubesine ievdi olunacaktır. 

- Tür kiyede istih.ıal olanan veyahut or;;.da millileştirilmiş 

olan mallar Almanyaya ithallerinden evvel son defa olarak ve ik
tisadi olan bir şeki lde esaslı bir tahavvül geçirmiş olan mallardır. 

- Türk malı olmıyan malların bedelleri, yukarıda göıteri\en 

şrkildc tediye olunamaz. 

11 Tahvil kuru: 
Mübayaa fiatı, Raysmarktan gayri bir par üzerinden tesbit 

edilmi ş ise , Bunun Raysmarka tahvili lazımdır. İk ı taraf herhan· 
gi l:ir tahvil kurunu intihap et nekte serbesttirler. Böyle bir an· 
laşma , t~lebi yapan1ı1 bağlı bulunduğu döviz dairesinin müı;aa

desine vab ı.:Stt!dir. l\hmafıh mutabık kalınan kur, Alman döviz 
kınununun 31 ve .H nci maddeleri ile tesbit edilmiş kur ile Tür· 
kiyedeki bor53 kuru arasında ise, malların tediyesi için verilmiş 

olan dö viz müsaadesi için ayrı bir müsaade almağa kacet yoktur. 
İki taraf arasında bir anlaşma olmadığı takdirde. tediye gü · 

nünde Berlin borsasında kote edilen vasati kurlar esas olarak 
alınır. 

1 l Kur ve faizden mütevellid zararlar: 
Yukarıda tarif olunan şekillerde yapılan tediyattan mütevellid 

kur ve f.ıiı: zararlarının ödenmesi caiz de~ildir. 

l V Tali masraflar 
Aşağıda sayılan masraflar, Cümhuriyel Merkez Bankasına Al 

man Kliring kasası nezdindeki 1084 No. lı "Cn hesabından tedi · 
ye olunabilir 

1 Nakliye masra fları 
2- Umum vapur na vlunları 
3- Nakliye ve ihracat kredisi sigsria primleri 
Bu gibi havaleler yapılmadan evvel alakadar Türk makamla

rının müsaadesini almak ve bu meblağların döviz almak suretile 
Tüı kiyeden tekrar ihraç edilemiyeceğine dair teminat vermek 
lazımdır. 

4- Türkiyeye ithal edilmiş olan Alman sanayii ınamulatının 
montaj ve saire işlerile meşgul olan memur ve işçilt!rin ücret ve 
gündelikleri. 

5 - Hariçte bulunan şube ve tali şirketlnrin işletme masraf
ları Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası bu gibi masrafların te
diyesinin, salahiyettar makamatın mütekaddim müsaadesine bağ

lı olduğunu beyan etmiştir. 
6 Hariçteki mümessillerin komisyon ve masrafları 
7 Reklam masrafla"• 
8 - Matlubatın tahsili için yapılan masraflar, ve bilhassa Al· 

man-Türk emtea mübadelitından doğan avukat ve dava masraf· 
ları ile banka masrafları 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası bu gibi maaraflal'I tah
kik etmek hakkını mahfuz olduğunu beyan etmittir. 

9 Ticari mahiyette seyahatler için ayda ve adam başına 
400 T. L. 

Buna mukabil vapur ihtiyaçları, gümrük, fiat tenzilatı, rahat 
ve t.ızminat işlerine aid masraflar A hesabına tediye olunacaktır. 

Rantier, Komisyon ve iaşe için verilecek paralar, kliring yo· 
lu ile tediye olunamazlar. 

V - Posta: 

27 Nisan 1937 

Posta vasıtuile tediyat yapılamu. 
VI- Çek: 
Çek irsali caiz değildir. 

Vll - Poliçeler: 
Türk mallarının tediyesi için Rağsmark veya her haogi bir 

dövi= üzerine tanzim edilmiş olan poliçelerin (hangi para ile te· 
diye edileceğine dair kayit bulunmak 4artile) kullanılmatıne mü· 
saade olunabilir . 

Poliçenin natık olduğu meblağ yalyız yukarda ıösterilmit olan 
şekilde harice hevale olunabilir. Türk mallarının tediyesi ıçıq po· 
Jiçe kullanmak hususundaki döviz müsaadeleri W E 3 a formil· 
lüne ıöre verilecektir. 

Dahildr:ki bankalar, poliçeleri, tahsil etmek için, ayrı bir mü· 
sndeye lüzum kalmadan alabilirler. Banka bu şekilde tahsil e· 
dilmiş olan parayı yükarıda gÖ!terilen 4!kilde ve ayrı bir müaa · 
adeye lüzum kalmadan hariçte alacaklıya havale edebilir . 

Dahildeki bankalar ancak Jöviz dairesinin müsaaclesile, poli
çeleri iskonto edebilirler . Döviz da•resi umumiyetle hariçteki ala· 
caklıya iskonto kredisi açılı:ıasına müsaade edebilir. Poliçenin 
iskonto edilmesi için müsaade istihsal edildikten ıonra, poliçenin 
nahk olduğu meblağın alacaklıya havalesi için •yrıca müsaadeye 
lüzum yoktur. 

Vlll Rembourse kredileri 
Türk mallarının bedellerinin tediyesi için (Rembourse) kredisi 

kullanmak caiz değildir . 

Kanun 'ar. l(ar arnameler, Ticaret muhadeltri 

Kararname No. 2 6281 
20· I 1 936 tarih ve 2 5605 savıh kararnameye ektir. 
Gümrük tarifesinin (532 A 1) pozisyonunun "yalnız siyah ve 

beyaz kabara çivileri, sizah ve beyaz oluklu çiviler, bakırlı çıvı 

isimle alınan bakır rengi \ erilmiş adi çivi ve başsız dört köşe 

mahruti ökçe çivisi,, kaydilt>, 502 nci pozisyona giren Jimba fişe
lerinin de kayıtsız olarak Genel İdhalit Rejimi kararnam~sinin 
(Ki) listesine alınmuı; İktisad Vekilliğinin 31-12-936 tarih ve 
19671 sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri He· 
yetince 30·3 9.37 de onanmıştır. 30·3-937 

Kararname No. 2 6283 
2 5605 sayılı G . nel İdhalat Rejimi Kararnamesinin katıda mü· 

teal\ik maddelerinin ilişik şekildeki gibi detl4tirilme5i; İktiaad 
Vekilliğinin 31 12 936 tarih ve 19343 sayılı tezkeresile yapılan 

teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 30-3-937 de onanmıştır. 

Gümrük 
tarife 

No. 
324 c 

324 c 

1 328 A 

328 A 

328 8 

328 B 

341 c 

341 c 

342 A 
342 B 

3.ı2 B 

G.l.R · 
vaziyeti 

Ki. 

ı.v. 

Kl. 

İ.V. 

Ki. 

ı.v. 

Ki. 

i.v. 

ı.v . 
Kl. 

l.v. 

30-.i-937 

Sart saman kağıdı, esmer hamur kitıdı, 

karbonlr boyanmıf siyah kiğıtlar. 
Sarı saman kağıdı, esmer hamur kağıdı, kar· 
bonla boyanmış siyah kağıtlardan maaduı. 

Terkibinde asgari yüzde 50 odun hamuru 
(pate mecanique - Holzschliff) bulunan ki· 
ğıtlar. 

Terkibinde yüzde 50den az odun hamuru 
(pate mecanique =- Holzschliff) buluuan ka
ğıtlar. 

Terkibinde asgari yilzde 50 paçavra hamuru 
bulunan kiğıtlar. 
Terkibinde yüzde 50den az paçavra hamuru 

bulunan veya yalnız sellülozdan mamül olaa 
kagıtlar. 

Metre murabbaı 800 gramdan agır olan düz 
mukavvalar, her ağtrhkta sarı ıaman mu• 
lıavvası, esmer hamur mukavvası, her nevi 
oluklu mukavvalar ve menıucat artıkları ile 
yapılan elastiki mukavvalar. 

Metre murabbaı 800 ırıama kadar oluklu 
olmıyan mukavvalar. 

Yalnız metre murabbaı 600 gramdan fazla 
olanlar. 
Metre murabbaı 300 gramdan 600 1ırama 

kadar olanlar. 

Reımi Gazete tarih 8 Nisan 937 Sayı: 3575 

D. D. ve Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Özü: Yekpare ecuma O 
99H D. 64 numaralı tarifenin ne 

suretle tatbik edileceğine 

dair. 

D. O. 64 numaralı ıergi tarifesinin 2 nci maddesinin (b) fıkra· 
sında zikredilen vekpare ağır ecaam, monte edildikten ıonra be
her adedi 250 kilo veya 250 kilodan fazla ağırlıkta bulunan ma· 
kina veaair alit, edevat ve eşya haline inkilib etmit olan cisim· 
lerdir. Tarife, bu cisimlerin 2 adedine tenzilat yapılmasını muta· 
zammındır. Bu itibarla parçalanmış halde nakledilen cisimlere, 
muhtelif sıkletteki ambalajları değil iki adet teşkil edecek mik
tardaki parçaları eıas tutularak tenzilat yapılır. Şu kadar ki muh· 
telif parçaları ihtiva eden ambalajların ne cinsten kaç aded ma· 
kina veyo eşyaya aid aid olduğu ve monte edildikten sonra be
her adedin kaç kilo olacağı nakil esnasında tayin edilemiyece
tinden bunlara adet esasına göre tenzilat yapabilmek için, tarife 
ıartına tevfikan ibraz edilecek vesikalara bu malümatın dercedil· 
miş olruaıı şarttır. 

Tenzilat, yalnız iki adede aid parçalara münhasır oldutundan 
bu meyanda bulunacak yedek parçalar ve sair malzeme tenzili· 
ta tabi sıkbtten ayrılacaktır. 

Bir cismin muhtelif patçalarını teşkil eden ambalijlarından 

beherinin aıkleti ağır ecsam tarifesinin tatbikını icab ettirecek 
ağırlıkta oldutu takdirde tenzilat, atır ecsam tarifesi ilzerinden 
hesap edilen ücretten yapılır. 16 3-937 

(Resmi Gazete, tarih: 94-937, Hyı: 3576) 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

-- MUHTİRA :. 
- • 19' 

Çarşamba 28 4-1937 

. . (Ü ye Beled.} ,\' 313 
Elektr. santral bınası ınşaatı n (Ed' Nafıa M.) .Y 320 

. b' 'nşaatı ırne 
Trakya Gen. lapekter. ınası ı .. (K aeli Vilayeti) .\~ 319 

A 'f' 1 d ose tamırı oc Adapazar·. rı ıye yo un a ş . . Vekaleti) .\' 326 
Tahranda elçilik binası inşaatı (Ha~ıcıylel } \' 

3
zJ 

D 1 t Demıryo arı . -Otomobil kiralanması ( eve ) \' 319 
Jo . (I' t Komutanlığı · Makineyağı: çeşıt s · b mexifalt gliserin, sutkoı· 
b 't 1 ur,un oru, ' Pamuk ipliği eyaz şerı • < • • 313 

tik, kükürt v. s. (Askeri Fa~r•;;~j~\ç ~el: 32 k . (Deniz Merkez 
Yağ müberrit borusu: 1~96 k. 

Kom.) .\' 295 

Perşembe 29·4-1937 

. ı· h' lar İd.) .\: 321 
43000 tuzun naklıyatı ( n ısar B 1 d ) \' 326 

(Ad aman e e . . " Tulumba maa hortum ıy ) \' 395 
(D 'z Levazım · 22 Kulçe bakır: 10 ton eoı d V a· J7 ad. Flançlı vana: 
b · 45 a • · an · Ambuvatmanlı font oru· 2050): 650 ad. (Devlet Demiryolları) 

ad .. Kontrıplak (1250 
,\' 320-321 

Cuma J0-4-937 

B d ve Malatya şehirlerioin 
Aydın, Muğla, İsparta, Elaziz, an· ırma K . Dahiliye Vek.) 

tesisatı (Belediye imar om. içme suyu 
.\' 290 ~96 

· t (Ekonomi Bakan. 
k h depoları tesısa ı Meyvalar için soğu ava 

.\~ 307 . tanzimi (Tekirdağ Beled.) 311 
Tekirdağın hali hazır harıtasındın e sınai imalat, ekip binası 
S K 1 k ş yolun a şos ) \' 319 açtepe - ız~ ~o u . . . (Transit yolu Başmühen. · 

inşaatile lesvıyeı turabıye 1' 
4 

d betonarme köprüıü inşaatı 
Kayseri-Maraş - Eloğlu yolun a a · 

(Nafıa V c: kaleti} 321 H bolu Beled.) .\' 326 
1 ılması ( ayra Arteıyen kuyu arı aç . t (CHP Zonguldak) .\~ 311 

Parti binasında kalorifer tesısa 1 h v· ı \' 320 
· t (Küta ya 1 • • Meml. haat. kalorifer teaısa ı Beled.) .\: 312 

Elektrik tesisatı (Kemalpaşa . . . 31 .ı 

Elektrik teıisaiı (Havza belekdtıyes•)lz.~mesi (Nizip Urayı) .\' 298 
l . (r b ) ve ele r · ma okomobıl o eyg .. (Ankara inhisar. Müd . .\' 321 
Tuzlalara tatlı su tedarıkı 

320 S t ... ı ad (Zile Beled.) eyyar e uv. · ) \' 296 
Kardif: 3 ton (Deniz merk. Kom. ('ı· • l t id.) 
lavemarin maden kömürü: 3000 ton zmı. Limanı işe . 

\' 323 . . ') \' 32'> · · . 70 ar! (Haydarpaşa nsesı , ! -
Dershane sırası· ·. ı.ı15 d" .. İst. komutanlıtı .Y• 322 
Zeytinyaj'ı: 6 ton çayır. onum. - . 325 
Yo,,urt: 5 ton - süt: 6 ton(Tekirdağ Tum.) ,\! d"k d .. 180 6 

• 300000 d - hematit: 780 t. - o me emır · 
[e~e~r:~a;:;:ı2ôooo t. :ö~ürüoün tahliye İfi (Devlet Demiryolları J 

.\: 291 - 314 d Komut.) 321 
K dura köselesi: JO ton vakete: 8 ton. (Jan arma 
• ;uhtelif eşya satışı (İıt. Gümrüğü Mild.) 323 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
H . . ''No i•areti ilim havi gaıetemızın sayısını gösterir. amış. •n Y 

İstanbul Borsası 

___ _..::-:=--:=-=::-::::=:.~2::6_- 4~.:..:ı9_3_7~ -ç~-e;j-k~l.ıe;;r--
Paraıar 

Alıt 
6J7, 
12.'l,-
109, -
120, -

Satıf 
622. 
126,-
113,-
125 -

Alış Satıı 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 
20 Drahmi 
20 iaveçre Fr. 
20 leva 

80,~ 

18, 
565,-
20,-

1 Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Sl. 21,-
1 Mark 25, · 

Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
İıveç kuronu 30, 
Türk altını 1048, -
Banknot Oı.252, -

84,-
22, -

575,-
23, -
66,-
75. -
23,-
28,-
25,-
24,
J4, 
52. -
52,-

-32, -
1049.-
253,-

London 
Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm . 

622,50 
0.7907 

17,6775 
15,0216 
4,6895 

87,9710 
3,4630 

63,9357 
1,4440 

22,67 
4,2265 

13,1725 
1,9650 
4,16 
3,9840 

107,63 
34,4575 

2,7540 
24,0625 

3, 1160 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 

622,75 
0,7905 

17,67 
15,0175 
4,6884 

87,7560 
3,4614 

63,91 
1,4434 

22,6615 
4,225 

13,1675 
J,9662 
4,1590 
3,9825 

107,5875 
34,4440 

2,7530 
24,0725 

3, 1 J54 

. . h dudları dahilinde bütün 
Türkiye Cümhurıyetı . ~ 
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,, 
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,, 
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: kaba 

k 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
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: kedi 

ad 
,., 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

: kunduz 
: porsuk 
: 11anıar 
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Bezelye 
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,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
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Fındık 

,, 
,, 
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,, 
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,, 
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,, 
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: tohumu 
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yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
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Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yataız 

Peynir katn : yatlı 
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,, yağı 
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,, 
,, 
,, 

" 
" Un 

,., 
,, 
,, 
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,, 
,, 
,, 
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Zeytin yağı 

,, 
" 

" " 
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: ana mal 
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: deri 
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: sarı 
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,, sert 
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,. 
,, 
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" 
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15 
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Londra Mısır Laplala 2 ci kin. tahmili korteri 26 şi 6 p Ki 3 79 
,, keten tohumu ,, ,, ,, to~u 13 at. •· ,., 7 97 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 kı. 131 B. Fr. ,, 5 59 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr .. 9 şi ..ı 3 4 p.,, 6 45 
Şikago ,, Harh'inter Mayıı ,, Buşelı 130 sent ,, 6 07 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 132 1 2 ,, ,, 6 16 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 172 R M. ,, 87 44 

Levan ,, ,, ,, ,, 172 ,, ,, 87 44 ,, 
İşaretler : 

,, 
ki (kilo), ad (adet), ç (çift?, kr (kuruş), pa (para), fİ 
(tilin), sa (santim), at (ıterhn), RM tRayhımark), p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayla 3 

(Suit e de la 4me page) 

tuees en dehors de la zone de Marmara; ıen attendant, les trans· 
portı pour les echelteı de Marmara, ıe feront comme par le 
paase. 

1 - Les proprietaires de marchandises ou ceux q ui agissent 
en leur nom devront faire connaitre par une dcclaration q ui se
ra remise a l 'adminiıtration de la douane localc, la nalurc d es 
objetı transportes. 

Ccs declaration ıeront faiteı en double exemplaire et dont 
l'un sera conserve par les douaneı a l'usage de leurs operations 
interieures. 

D•nı ces declarationı, seront mentionnes la nature des ob
jetı expedies, leur qualite, leur quantite, leur poids brut et to 
tal, leur v"leur, la nature de l'enveloppe. la marque, le numero, 
la quantite, l'adresse de l'expediteur et du deıtinataire. 

Ceo declarations seront examinees iı la douanc et seront re· 
tourne~ı a leur proprietaire apres avoir ete scellees. 

Sauf le cas de forb soupçons, les marchandises destinees au 
commerce interieur ne se1ont jamais ouvertes pour ctre exnmi
nees. D'autre part, elles pourront etre librement transportees di
rectement dcs magasins meme deı negociants, sanı;: qu'elles 
aient besoin be pa11er par les depôts des douaneı . De cette fa
çon le contrôle qui s'effectuait, auparavant, sur toule les mar· 
chııındiıes sanı exception, ıera supprime. 

L' ad:ninistration deı douanes, en cas seulement d ' un fort 
soupçon, cxaminera par dessus les couvercles des marchandiseı 
la oiı elleı ıe trouvent et en cas de besoin , elle pourra les ou"·
rir pour les tranıporteı dans les depôts. 

Les capitaines des bateaux remettronl iı l ' administration des 
douanes du lieu de destination, avec leur manifeste, un exem
plaire des declarations pour les marchandises trl\nsportees. 

Au cas oiı, pour une cause logique ou a la ıuite d 'un cas de 
force majeure on n'a pu charger une partie des marchandises 
figurant dans la declaration, leı proprietaires des marchandises 
en devront faire mention danı le second exemplairc qui est con
serve iı la douane et devront faire savoir a la douane du lieu 
de destination, la quantite et la qualite de la marchandise qui 
n'a pu etre expediee, relater en meme temps l'empechcment et 
indiquer par quel bateau ils comptent envoyer la marchandis e 
non expediee. lls devront rediger une nouvelle declaration com· 
me s ' ils expediaient une nouvelle marchandise. 

Les manifestes ainıi que le premier e xemplaire des declara
tionı pour le fret, seront remis directement iı leur.; proprietaires. 
De cette façon, les marchandises a l 'usage du commerce inte
rieur, ne llieront pas COntrô)ees egalement dans les douanes du 
lieu de destination et ne seront pas non plus entreposces. 

Pour le transport des marchandiseı qui s'effectueront iı l'aide 
de vapeura autrea que ceux de l'administration des voicı mari
times, leı memes, formaliteı seront appliquees. 

L'adminiıtration der; Douaneı permettra le chnrgement direct, 
mais ıous le contrôle d'un de ses surveillantı. 

Tant qu' un fort soupçon n'existera, leı marchandise• ne se
ront pas examineeı iı leur destination et pourront etre Jibrement 
retirees sanı avoir bf?&oin d 'etre entrepoıees . On n 'exige ra pas 
de manifeıtes pour les bateaux dont la contenance est de moins 
de 20 tonnes. Leı marchandises tranıportees par le voyageur 
meme ne ıeront pas soumiseı a la declaration. Or, auparavant 
pour le plus pelit objet tran~porte, il importait de prendre ab
solument une declaration. Les proprietairu de marchandises, les 
capitaineı de ·: apeurs, leı affreteurs et en g e neral tous ce qui 
agiront contraİrement RUX dispositions du present r eglement ae 
verront appliqueı, les penalites prevues par l'art. 109 de la loi 
sur leı douaneı. 

La nouvelle loi sur les induıtries 

Lea principales diıpositionı du nouveau projet de loi c la borc 
par le Miniıtere de l'economie, au sujt-t de la fondation , de l 'en· 
couragement et de la proteclion de l'iodustrie ııationale, sont les 
suivantea: 

Sont cla11cı comme etant de la premiere categories : a) les 
etabliuements diaposant d'une force motrice de IO C . V. e t four · 
nissaat a leurs ouvriera 3.000 heures de travail par an b) ce ux 
qui ne possedent pas d~ force motrice mais qui procurent 6000 
heures de travail par an n leurs ouvriers. c) les entreprises m i
nieres fondeeı avec un capital minimum de 500.000 livres et qui 
posaedent de la force motriee et des installations mecaniques. 

Sont classeı dans la deuxieme categorie, les e tablisaements 
induıtrielı: 1 r qui ne posaedent pas de force motrice mais qui 
emploient plus de dix ouvriers journellement; 2 - qui posscde nt 
une force motrice et fourni11ent a leura ouvriers plus d e 750 
journees de travail par ar.: 3 - les filatures iı la ma in ou s ur 
metier: 4- lea fabriquea de tricotage, de d entelles et de cordages. 

Ces deux cstegorieı d 'etablissements industrielı sont total e
ment exonereeı de l'impôt sur lea benefices, de l 'imp6 t fo ncier 
et de l'impôt aur la propriete batie. 

Leı actionı des ıocietes fondeeı danı le but d e creer des 
etı.bli11emenh induıtriels, sont exonorees du droit de timbre. 

Ces ctaltlissementa pıofiteront d 'un rabais de 50 p our cent 
sur lea prix deı matiereı monopoliseeı telles que alcool, sel e t 
explosifı dont il peuvent avoir besoin et de 30 pour cent sur les 
tarifs de transport dea chemina de fer de l 'Etats et des S.M.E. 

Deı terrainı seront gratuitement cedeı aux p ersonnes qui 
voudront inıtaller dea etablissementa industriels, a condition tou
tefoiı qu'ellea Jraranlissent que ces etablissements travailleront 
au moinı pendants 15 ans. 

Le gouvernement accordera une concession de 25 ans aux 
personeea qui voudront produire des matie res premierP.s non en
core cultiveea en Turquie. 

En outre, leı reiions de production de Seyhan, ltchel, Malat
ya. L iarbekir, Elaziz, Etlirne, Marache, Gaziantep, Antalya, Jz
mir, Maniua et une partie du Vilayet d' Aydin, ont pu etre com· 

. • • . d 1 es de culture des nou-prııeı, deı cette annee au11ı, ans es zon 
velles qualiles. 

1 mtiyaz sahibi ve )'UI itleri 
Direktörü: JırnaiJ Girit 

Ba11ldıiı yer: ARTUN Basıme\•) 
Gala ta Billur •<>kak No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 331 

ABONNEMENTS: 
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6 

12 

Ville et Province 
MOIS Ptrı. -t50 

,, 
" 

n 

" 

850 
1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adresser 

a l' Adminiıtration 

MARDI 

. 
GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'&djudication 

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

Construction maison <lu pcuple et immeuble admi-
ni~tration privee a Moughla (cah. eh. P. 406). 

Transport- Chargement Dechargement 

Extract on et transport aux entrepôts de 8200 ton· 
ncs de sel. 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Kilıms': 4000 picces (aj ). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Ben::ine, vaeuum, valvaline, graisse pour Direetion 
Agricole. 

Provisions 
Viande de boeuf: 9000 l kilos 
Beurre : 3000 kilos. 

f ra vaux d'Imprimerie- Papeterie 

Registre : 30 pieces 

Divers 

Aiguillee doubles: 3 pieees Simples: 10 piec.es-
Croisements: 2 pieces (eah . eh. P. 220). 

Articles de quincaHlerie : 166 lots. 
Paves: 60000 picceı (aj.). 
Location d'un remorqueur ou d'un bateau pour 

1 25 a 30 jours. 
Canevas huile vert: 4000 metres - Canevas huile 

blanc : 6000 metres 
Articles divers tels que: Cuir, clous, fils, maroquin 

ete. : 30 lots {pour service extinc.) 

B) Adjudications a la surenchere 
Fumier de boeuf (a Karaaghatch). 

Bandeıı pour einema (pleines): 22200 kilos. 
Droit d'extraire du sable et du gr:ıvior a Yenika· 

pou (3 ans). 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

Publique 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Provisoire 

81061 58 6079 62 

...... P. 340 lap. 1020 

Gre a gre 

Pli e3ch. 
Publique 

Pli each. 

Publique 
Gre a gre 

,, 

" 
Publique 

Publique 

., 
,, 

336 92 

26100 
2850 

90 -

44120 

1185 -

2250 

1371 80 

300 

630 37 

:.!5 27 

1958 
214 

6 75 

3309 -

88 88 

168 75 

102 tN 

22 50 

Lieu d'adjudication et clu 
Cahier des Charges 

Com. Perm. Vilayet Moughla 
Dir. Trav Pub. Vil. Moughla 

Dir. G~n. Monopoles Sivaıı 

Jours 

20-5-37 

5-5 37 

Com. Ach. Ankara Cornm. G. Gendarm. 12-5-37 

Corn. Perm. Munieipalite lstanbul 
Dır. Economat ,, ,, 

Com. Aeh. Militaire Vize 

n 

~ Cuın. Pı.!rm. Municipalite lstanbul 
t Dir. Eeonom. ,, ,, 

r Ac;min. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
1 Caisses Ankara et Haydarpaeha 

Com. Aciı. Dir. PTT lstanbul 
Munieipalitc Akhissar 
Dırection P .T.T. lstanbul 

Com. Aeh. lntend. lııtanbul Tophane 

Com. Perın. Municipalite Iatanbul 
Dir. Econom. ,, " 

ı Coın. Perm. Municipalite lst. 
1 IJir. Economat n ,, 

Direction Ventes Douaneı latanbul 
1 Com Perm. Municipalitc letanbuıl 
l Dır. Econoıu . 11 ,, 

'.28 4.37 

12-5 37 
12-5-37 

28-4-37 

11-6-37 

11-5-37 
Un mois 
30-4-37 

12.5 :n 

13-5-37 

13 5 37 

29-4-37 
11-5-3'7 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 
Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudications, suivi 

d'un Tableau Synoptique des Adjudications dt'! jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bourse du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete ... 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU ~MÜNAKASA GAZETESİ,, 
Envoi gratuit de specimen sur demande 

16 -

9-

10 -

14 -

15 
14 

14 -

15 30 

14 

15 

14 

14 

14 
14 -

__ ..........,_.._ _____ - -
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ADMINIS TRA't ll.ı ~ 

Y Oihourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T elephooe: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adrea1e Telea-raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUOICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
l!!Jl QWWW: 

Mercredi 28 Avril 1937 

-

Construetion batiment centr. electr. (Munieipalite Unie) .\~ 313 
Construction immeuble Imıpeeteur General Thraee (Direction Tra· 

vauı Publıcs Edirne) .\: 320 
Reparation ehaussce s route Adapazar·Arifie (Vilayet Kodjaeli) 

.\~ 319 
Construction ambassade Teher<ın (Miniatere Affaires Etraugeres) 

.\~ 326 
Location auto (Chemins de:: Fer Etat) .\: 322 
Huiles pour machines : 10 sortes (Comm. lıtanbul Findikli) .\' 319 
Fıl coton, mexifalt, ruban blanc. tuyau, plomb ete.- Glycerin. 

s:>ude cılcieee, soufre. soude c austique ete . (Fabriques Malitairea) 
.,: 313 

Tuyau d 'envoi d 'huile: 1896 k. • Fil laiton: 32 k. (Com. Centr. 
Marine ) .\'. 295 

Jeudi 29 Avril 1937 

Tran3port 43000 tonnes sel (Monopoles) X: 321 
Pompe et manche (Municipalite Adiyaman) ~\~ 327 
Lıngots de euivre : 10 tonnes Ontendance Marine) .\' 395 
Tuyaux fonte (iı emboitement): 45 pieces- Vanneı (a flongcr): 

22 p.- a emboitement): 17 p. - Contre-plaques (1250 2050): 
650 picces (Chemins de Fer Etat) .\' 320 321 

V endredi 30 Avril 1937 

Adduction eau potable aux villes de Aydine, Moughla. lapart:ı, El· 
aziz, Bandirma, Malatia (Com. Restaur. Mun. pres Ministere in· 
terieur) .\ .. 290 - 296 

Inst. d · pôts frigorifıques pour conserv. fruits (Mınistere Economie) 
.\ : 307 

Prepar:ıtion carte Tekirdagh (Murı. Tekirdagh) .\ .. 311 
Conıtruction chaussce travaux d'art. maiıons d'equipes. nivellement 

s rou t e Satchtepe-Kizilyokouclıe (Com. Route Traniit Erzeroum) 
.\ : 319 

Construction 4 ponts beton arme sur route Kayseri·Marache-El· 
oghlou !Min. Trav. Publicı) .\: 321 

Creusement puits arteıiens (Mun. Hayrabolou .\ .. 326 
Installation chauff:ıge central loca! parti, {Parti du Peuple Zoun· 

rouldak) .\! 311 
lnıtallation chauffage central hôpital regional (Vilayet Kutahia) 

.\! 320 
lnstallation electrique (Mun. Kemalpacha) .\~ 312 
Installation electriquc (Mun. Havza) .\! 314 
Locomobile (75 CV .) et materiel electrique (Mun. Nir.ip) .\; 298 
Approviaionnement salineı en eau douee (Monopoleı Ankara) 

.\; 321 
Etuve mobile : 1 piece (Mun. Z•le) .\:. 325 
Cardiff : 3000 tonnes (Com. Marine) .\'; 296 
Houille lavce marine : ::SOOO tonnes ~Direction Expl. Pt. lzmir) 

.\~ 323 
Bımcs de classe : 70 pieces (Lyceeı lstanbul) .\" 322 
Huile d'olivcs : 6 tonne1- Pituragrs : 1475 deun. (Comm. Istan· 

bul Findikli) .\' 322 
Yoıhourt: 5 tonnes- Lait: 6 tonnes (Tekirdagh) .\~ 325 
Bandes pour telegr. : 3 pieces- Heaıatite: 780 tonnea- Fonte • 

180 tonnes- Dcclıarrement 20000 tonnes houille (Ankara) (Che' 
mins de Fer Etat Ankara) .\! 296-314 

Cuir pour chauuures : 10 tonnea Vachette: 8 toone.ı; (Comm. G 
Gendarmeric) .Y 321 

• Ventes a la douane (Douanu lst.) .\! 323 

• Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqueı en regard de• ıırticles ıoot ceux dO 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

=r· ) 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le nouveau reglement des douanes pour le transpor 
des marcbaddises entre les ports turcs 

En vue de rea-ulariser Jeı affairH de tranıport et de ıimf 
fier notamment les operationı de douane, le mioiıtere des oıı 

aneı et Monopole• a prepare un important reglement qui a d 
porte a la connai11ance des douaneı. 11 aera miı en applicat1 

a partir du l er avril. J 
Le nouveau reıtlement sera applique p<>ur le transport 

marchandiıeı de productioo nationale entre leı porte ture1 
1 

les marchandiıes etrangereı ayant acquitte leı frais de doı.ı~ 

L'ancien ıyıteme demeurera en via-ueur pour IH vapeun t\I 

tranıportant du fret a deıtination du porb etrangen. 0 '•" 
part, Je reılement ne ıera eo vigueur que pour leı echellu 

(Lire la ~uite en 3me pare) 


