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Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi natı 48 lira olup l y 24 . .. . • pazar ıgı temmuz 937 tarih cumar· 
tesı gunü saat IO 30 d T·· S 

l 
y • A ' a umen atınalma komisyonunda 

yapı acagı ılan Glunur. 
a) Münakasaıar 

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

Yulaf: 80 t. sap saman: 70 ton (aç. ek. mb. 3608 ve 

1050 L. tem. 270 ve 79 L.) 
(Tekirdağ inanlı inekhane Direk.) 9 ·8·37 15 -

Ot 75-90 ton, (aç . ek. mb. 2250 L. tem. 169 L) 30-7-37 15 -

Yulaf: 90-100 ton saman: 100 110 {a.,:. ek. mb. 
4500 ve 1650 L. tem. 337 ve 124 L.) 
(Tekirdağ Aygır Oepoıu Direk. için) 16-8-37 15 -

Kuru ot! 35 t. (kilosu 2,50 kr.) 
(Tekirdağ Vilayeti Daimi Encümeninde) 21-7-37 15 -

Koyun eti: 60 t. (kz. mb. 29100 L. tem. 2183 L.) 30-7-37 14 -
Sığır eti: 190 t. (kz . mb . 75050 L. tem. 5003 L.) 30-7-37 14,20 
Koyun eti: 62 t. (kz. mb. 30070 tem. 2255 L.) 30-7-37 14,45 
Sığır eti: 109 t . (kz. mb. 43055 L. tem. 3229 L.) 30-7-37 15,10 
Koyun eti: 8 t. (aç. ek. mb. 3920 L. tem. 294 L.) 30-7-37 15,30 
Sığır eti: 54 t. (kz. mb. 21600 L. tem. 1620 L.) 30-7-37 16 -
Sığır eti: 47 t. (kz. mb. 13630 L. tem. 1022 L .) 30 7-37 16,25 
Koyun eti: 7,5 t. (aç. ek. mb. 3000 L. tem. 225 L.) 

(lstanbul Komutanlığı için) 30-7-37 16.45 

2 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Linyit kömürü: 850 ton. (aç. ek. kilosu 0,80 kr · 
tem. 550 L.) (Tekirda~ Ask. SAK.) 23-7-37 16 -

Mangal kömürü: 16000 k. (paz. kilosu 4 kr. tem. 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 İstanbul komutanlığı garnizonunda bulunan kıt'at 
ve müessesatın senelik ihtiyacı için satın alınacak etle
rin miktarlarile cinsleri ve muhammen· tutarları ve ihale 
günleri ile ilk teminatları ve münakasa şekilleri aşağıda 
gösterilmiştir. 
Cinsi Miktarı Muhammen İlk te- İhale ne suretle 

minatı saati alınacağı 
2183 14 kapalı zarf 
5003 14,20 ,, " 
2255 14,45 " " 
3229 15, IO ,, ,, 
2~4 15,30 Aç. eka. 

1620 16 kapalı z. 
1022 16,25 ,, " 
225 16,45 aç. eks. 

tutarı 

Koyun eti 60000 29100 
Sığır eti 100000 75050 
Koyun eti 62000 30070 
Sığır eti 109000 43055 
Koyun eti 8000 3920 
Sığır eti 54000 216 :O 
Sığır eti 47000 t 3630 
Koyun eti 7 500 3000 

İhale 30-7-937 ~ünüadedir. 
2- Şartnameleri hergün öğleden evvel komiayoada 

görülebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektub
larile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde ya· 
zıh vesikalarla beraber teklif nıektublarını ihale saatin
den en az bir saat evveline kadar Fındıklıda komutanlık 
satmalma komisyonuna vermeleri. 

Tekirdai İnanlı İnekhanesi Direktörlüiünden· 
İnanlı İnekhanesi için 80 bin kilo yulaf ile 70 bin 

kilo sap saman ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. 
Yulafın tahmin edilen fiyatı 3600 lira muvakkat teminatı 
270 liradır. Sap samanın tahmin edilen fiyatı 1050 lira 
muvakkat teminatı 79 liradır. . Eksiltme 9 ağustos 937 
pazartesi günü saat 15 de Tekirdağ belediye dairesinde 
yapılacaktır. Şartnameleri resmi tatilden mada her. gün 
Tekirdağ Baytar Direkıörlüğüne ve Muratlıda inanlı 
İnekhanesi Direktörlüğünde görülebilir· 

Tekirdağ İnanlı Aygır Oepoıu Direktörlüğünden; 
İnanlı aygır deposu için 75 ili ~ bi~ kilo ot: 00 ili 

100 bin kilo yulaf ile ıOO ilci 120 hın kılo yata.klık ~ap 
saman açık eksiltmeye konulmuştur· Otun tahmın edılen 
fiyatı 2250 lira muvakkat teminatı 169 liradır. Yulafın 
tahmin edilen fiyatı 4500 lira muvakkat teminatı 337 bu
çuk liradır. Sap samanın tahmin fiyatı 1650 lira muvak
kat teminatı 124 liradır. Otun ihalesi 30 temmuz 937 
cuma günü yu!af ile sap samanın ihaleleri 16 ağustos 
9.}7 pazartesi günü saat 15 te Tekırdağ belediye daire· 
sinde yapılacaktır. Şartnamelerini tatilden mada her fÜn 

48 L.) (Tekirdaf Ask. SAK) 24-7-37 10,30 

Meşe kömürü: 115 ton (aç. ek. mb. 4600 L. tem. 
345 L.) (Tophane Lvz .) 26-7 37 14 -

3- Müteferrik 

Toz sirara makine kolası: 25l100 k. nişasta kolası: 
10000 k. (paz.} (inhisarlar U.n . Müd.) 26-7-37 14 -

Santrifui arozöz pompası (Dizel motö•ü Mersedes-
Benz marka kamyon şasileri için): 2 ad. (aç. ek. 
beheri 850 L. tem. 127,50 L.) (lst. Belediyesi) 26-7-37 14 -

Kurşun boru (12 24 kalınlıkta): 2000 k. Buşakle: 
50 adet (mb. 875 L.) (Söke Belediyesi) 19-7-37 11,30 

b) Müzayedeler 

Kösele çivi ve deri (kapalı çarşıda F eracecilcrde 
.. No . 1 3) (lst. ikinci iflas Mem.) 12-7-37 16 -
Ustübcç: 17300 k. (İzmir Vilayeti Muhasebei Hu· 

susiye Müd.) 22-7-37 10 -

işaretler: aç. ek. (açık eksiltme) · kz . (kapalı zarf) • paz . (pazar· 
lık) - mb. (muhammen bedel) - kb . (keşif bedel) • tem. (te:ninat) • 
temd. (temdit) - L. (lıra) - kr. (kuruş) - t. (ton) - k. (kilo) • şart. 
(şartname) -Lvz. (levazım) . 

Tekirdai tatilden mada her gün Tekirdağ Baytar Direk
törlüğünde ve Murutlada İnanlı aygır deposu Müdürlüğünde 
görülebileceğı ilan olunur. ----

Tekirdağ Daimi Encümenimılen: 
1-Viliyet hususi idaresine ait aygırlar için 35 bin 

k. kuru ot münakasaya konulmuştur. 
2-Kuru otun beher kilosunun tahmini fiatı 2 kuruş 

50 santimdir. 
3-İhale 21.7.937 pazartesi güııü saat 15 te Daimi en· 

cümende yapılacaktır. 
4-Şartnamesi Daimi encümende olup istenildiğinde 

görülebilir. 
5-İsteklilerin banka makbuzu ve yüzde 7,5 muvak· 

kat teminatlarile birlikte mezkur gün ve saatta daimi en· 
cümen kaleminde hazır bulunmaları ilan olunur. 

2 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Güzel San'atlar Akademisi Artırma ve Eksiltme 
Komisyonundan : 

Cinsi Miktarı 

Ton 

Muhammen Muvakkat Münakasa l[ÜDÜ 

bedeli teminatı ve ıaab 

Lira Lira 
1440 108 4 atuatoı 937 

2254 l 69.05 " " " 

15 
16 Kok kömürü 80 

Kriple maden 140 
k<Smürü 

Fındıklıda bulunan Güzel San'atlar Akademisin• alınaeak 
yukarıda cina ve miktarı yazılı kok kömürü, kriple maden kö
mürü ayrı ayrı açık ekıiltmiye konulmuştur. Şartnameler Aka· 

demiden parasız olarak alınabilir. 
Kömürlerin miktarı, muhammen bedelleri, muvakkat teminat 

tutarları, eksiltme günü ve saatleri yukarıya yazılmıştır. 
Talihlerin 937 Ticaret Oda11 vesaiki ve muvakkat teminat mak
buzlarile beraber muayyen ı:amanda Cataloğlunda Yükaek Mek
teb\er Muhasebecilitinde toplu olan Komiıyonumuza müraca-

atleri. 

Tekirdai Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tekirdağ kıtaatı askeriye ihtiyacı bulunan 850 ton 
linitkömürü açık eksiltme ile münakasava konulmuştur. 
İhalesi 23 temmuz 937 tarih cuma günü saat t ö da ko· 
misyonumuzda yapılacaktır. Beher kilosuna 80 santim 
fiyat tahmin edilmittir. Muvakkat teminatı 550 lirad 
Ş l . h ır. 
~rtnamesini okumak i~tiyen ~rın e~ fÜn ve eksiltmeye 

gırecek olanların temınatlarıyle bırlikte belli gün v 
saatta komisyona müracaatları ilan olunur. e 

• • • 

İstanbul Lev A • ı· y • S 
A azım amır ıgı ahnalma Komisyonundan! 
Istanbul Levazım amirliğine bağlı müessesat için 115 

ton meşe kömörü 26 temmuz 937 paı.arteai günü saat 
14 ~e Tophanede satın alma komisyonunda açık eksilt· 
mesı !apılacaktır. Tahmin bedeli 4600 liradır· ilk teminata 
345 lıradır. Şartnamesi komisyonda o·· ··1 b'l' 1 t kl.l . k A • g ru e ı ır. s e ı erın 

anun.ı vesıkalarile beraber belli saatte komisyona gel· 
melerı. 

3 
'-\üteferrik 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlıiı 
Satınalma Komisyonundan : 

1- Gümrük Muhafaza örgüdü için 32X6 ebadında 
10 ve 30X 5 ebadında 8 tane iç ve dış kamyon lastiğinin 
26.7.937 pazartesi günü saaı 1 tde açık eksiltmesi yapıla· 
lacaktır. 

2- Tasınlanan tutarı 1600 liradır. 
3- Şartname ve evsaf komiayondadır. Görülebilir. 

4 - isteklilerin ilk teminat olarak 120 liralık vezne 
makbuzu veya banka mektublarını kanuni vesikalarile 
birlikte o iÜU Galatada eski gümrük binasındaki Komu-

1 tanlık Satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

J Söke Belediyesinden: 

Be.lediyemiz için 2000 kilo t 2 24 kalınlıkta kurşun 
boru ıle 50 ~det Buşakle alınacaktır. Bedeli muhammen 
875 li~adır. isteklilerin eksiltme günü olan 19.7.037 pa· 
zarteıı saat 11.30 da yüzde 7 ,5 teminatlarile birlikte be
lediyeye müracaatları. 

• • • 
Cizel motörlü Meraedea-Benz marka kamyon şasileri için iki tane 

santrifuj arozöz pompas' alınacaktır: ialc.: lst. Belediyesi ilanına. 
• • • 

25'0Cn k. toz sigara makine koluı ile 10,000 it . nişasta kolası 
alınacaktır. Bak: İnhiHrlar Umum Müdürln~ ilanlarına . 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

İstanbul ikinci İflas Memurluğundan: 

Mü!lis N~bar ve Edvar Sinanyana ait kösele ve çivi 
ve derı vesaıre açık artırma ile satılacaktır. lstiyenleriıı 
Kapalı çarşıda F eracecilerde t /3 No· daki mağazaya 12 
temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da ıelmeleri ve 
fazla malumat almak istiyenlerin 937 .5 No. ile daireye 
müracaatları ilin olunur. 

İzmir Vilayeti Muhasebei Hususiye Müdürlüjündeo: 

.Kaçak olarak müsadere edilip yeddi emine tevdi edil
~ış olan ve tonu 450 kuruş muhammen bedelli 173000 
kılo ham ve gayri mamul üstübeç madeni satılmak üzere 
~5 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmıştır. İsteklilerin 
ıha le günü olan 22-7 -937 perşembe günü saat ı O dan 12 
ye kadar encümeni vilayete müracaatları ilin_.aolunur. 

Tekirdağ kıt'alarının ihtiyacı için açık eksiltmeye 
konulan 16000 kilo mangal kömürüne ihale gününde taiip 
çıkmadığından, paıarlıkla ihalesine karar verildi. Beher 
kiloıuna 4 kuruş fiyat tahmin edilmiıtir. Muvakkat temi· 

Diz.el motörlü Meraedes·Benz marka kamyon ıasilerine 
a~ıııacak iki tane Santrifuj arozöz pompası açık ekailtmeye 
konulmuştur. Bunun bir tanesine 850 lira bedel tahmin 
olunmuttur. Şartnameıi Levazım Müdürlüğünde iÖrülebi
lir. latekliler 2490 No.lu kanunda yazılı vesika ve 127 
lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be
raber 26-7-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (B) (4099) 653 
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Sayfa 2 

• • • 
Senelık ltk 

muhammen teminatı 
kirası 

Anadolu hisarında kızıl serçe sokağında 
6. N. eski ilk makteh binası 
Fatihte Çarşambada Derviş ali kutr a
ğa sokağı.ıda Defterdar İbrahim efendi 

180 13 50 

medrese:ii 21 O 16 20 
Yukarda semti, senelik kiralarıla ilk teminatları ya

zılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938-939·940 
beoeleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek 
üne açık artırın ıya ko JUlmuşlardır. Şartrı:ım~leri Leva· 
z1m Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hiz 'l larında gös
terilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ı6 

temmuz 937 pazarte.>i JÜrııi s ıat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (l) (4100) 654 

·------- --- -~---~-

MÜNAKASA GAZETESi 

B) • Sınıf iadesi ıçın muktazi tamirler reri bırakılaay yvter-
, nız muvakkat mahiyette tamirler yapılırsa müt~hassıs, geminin 

denizcilik ve kifayetine göae bir ıefer veya muayyen bir müddet 
için müsaade verebileceğini rapor edebilir. Bu takdirde geminin 
şahadetnamesine (bia sefer için) veya ( . . . . müddet için) "de
nize elverişlidir,, diye yazılır. 

Bu hüküm, Jıtanbul Eimanından gayrı limanlarda bulunan 
veya İstanbul Limanında tnnıit halinde olan veya İstanbul Li
manında yüklendikten sonra bu madde ahkamımn tatbikını İcab 

ettirecek vak'aya maruz kalan gemilere tatbik olunur. 
C) Geminin inşasından mütevellid bir zafiyet münasib veç 

hile tarsio edilerek izale edilmelidir. 
Ç) Muayyen tamirlerin yaöılmış ve kuntlaştırılmış ve techi

zatı ikmal veya muayyen bir zaman zarfında muayene edilmiş 
olmasına müsteniden bir gemiye ıınıf verilmiş veya sınıfı tem
did oluucuş ise bu husus ieminin şahadetnamesioe kaydedilir · 

Madde 15 A) Air hadise yüzünden bir geminin teknesinin 
her hangi bir kısmı, teçhizatı veya mahina ve kazanı denizcili· 
ğine veya kıyafetine müessir olacak derecede hasara düçar 
olursa muayenesi yakıl"rak hasarin vüs'ati tayin olunur. ıt!uaye
ne yapılırken hadisenin bilahara t~tkikinde kanuni delillere 

----------------------- 1 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden:! 

müessir olabılecck iemideki eşyanın mevki ve vaziyetlerıni de
ğiştiamemeğe dikkat olunmalıdur. 

B) Muayene bir raporla bildirilmeli ve hasarin geminin tekne 
mahina veya kazan teçhizatı bakımından kıyafeti veya denize 
çıkmağa salim olup olmadığı raporda zihroluomalı ve şrhadet

n am !nin ibtal veya yalnız muv.-akaten gdri alınması ici\b edip 
etmediği de tasrih kılınmalıdır. 

'~~---------~~~~----~-------~--~-----------:------
1- ~artname, Keşifname ve planları mucibince Erzu

rumda yapılacak 59914.74 lira muha·nmen b!delli Başmü· ' 
dtirli.i ', Bın ·ısı hşa:ıtı pazarlıkla e'uiltrneye konulmuştur. 

2- Pazarlık, 14-7-937 tarihine rastlıyan çarşanba gü
nü s:ı:tt 14 de İstanbuld:ı K-ıb:ıtaş ta İnhisırlar Levazım 
ve mübayaat Şubesi Müdürlüğü bina.>ında müte ?ekkil a · 
hm Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartname ve sair evrak 300 kuruş mukabilinde ls
tanbulda İnhisarlar İnşaat Şubesinden alınabilir. 

4- Muvakkat teminat miktarı 4246 liradır. 
5- Taliplerin Nafıa Vekaletinden verilmiş müteahhit

lik vesikasını haiz bulunmaları ve Mimar ve Mühendis 
değillerse bu sınıftan bir meslek adamının iştirakini te· 
min etmiı olmaları lazımdır. ..3969,, 632 3 4 

• • • 
- :.5000 kilo toz sigara makine kolası 

10000 kilo Nişasta kolası şartnanelerine göre pa· 
zarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 26-7·937 tarihine 
günü saat 14de Kabataşta levazım ve 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

rastlı _v an pazartesi 
mübayaat şubesin-

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

4 - isteklilerin pazarlık için !ayin edilen gün ve saat· 
le yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçe:ı ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (408:1) 652 l -4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret mulıadeltri 

(392 nci nüshadan devam) 

Muayene raporuna kazanların, avapreytörlerin ve buhar boru
larının haytrolik tec,übe t.uihleri, eğ-er tec rü'.Je vaki muayenede 
yapılmış ise (yalnız bu muay.:nedc) ve şay.!t daha evvelki mua-
yenede yakılmış ise ( .......... tarihinde ikmal edilmiş muayenede) 
cümleleri yazılmalıdır. 

Madde 10- Geminin. tekne. kazan, makina , yahut teçhiza
tından herhangi birinin metanet ve keyfiyeti hakkında meşkuk 

noılar rapora dercedilmiyecektir. Eğer bunlardan herhangi biri 
haklueda mütehassısa tamamile kanaat gelmezae rapora saraha
ten dercoluna ak veyahut bu husus hakkında Fen Heyeti Reisli
ğineemüracaat edilecektir. Bu taktirde Fen Heyeti Reisi, alakalı 
mütehaasıslatla işi müzakere ederek kat'i kararını verecektir. 

Mütehassıs muayenede, raporla terviç erleceği müddet ieç
meden evvel, herhangi bir kusur vukua gelecetini zanneder ve 
kusu terviç edilen müddet zarfında geminin tahsis edeceği hiz
met için kifayetini ihlal edecek derecede bulunma:ua bu husus· 
lar da rapora dercedilir. 

Madde 11- Verilmiş olan raporlar doıyalarında muhafaza ~ 
lunacaktır. 

Madde 12 - Muayenenin ikmalinde11 sonra, Fen Heyetinin 
muval akatı alınmaksızın, geminin inşaat ve su tutar bölme ter· 
tibatında yolcu yerJerindc, teçhizatında, veya malunasında hiç bir 
detitikhk yapılmaz. 

Madde 13- Müteha11islar veya liman reisleri fırsat düıtükçe 

tekmil yolcu a-ernilerini sık 11k muayene edecekler ve muayene 
neticesinde talimatnamc-lerü veya mevzu kaidelere veyahut İkti
sat vekaletinden verilen emirlere nıugayır görecepleri (ve meseli 
şahadetoamenin müsaid yer bulunduğu takdirde, sureti mahsusa
da talik edilmemiş olması, veya gcmrnin sevrettiği sahaya aid 
bu1unmama11 veya nakline müşa::ıde edilen yolcu miliidarmdan 
fazla yolcu taşımakta olması, şahadetname müddetinin bitmit ol
ması, tahadetnamo müddetinin bitmit olması vesaire) veya tec· 
hizatındao herhangi birinin hashra ugramış olması, son muayane· 
den sonra bunların zayi edilmiş veya batka bir tarafa sıötüral· 

mÜf bulunması a-ibi husuaata tesadüf ettikleri takdirde ıremi 
kaptanına veya nöbbetci zabitine göstererek ve ayni zamanda 
bir ubjt t n:ı.im ederek merbutiyetine göre, Fen Heyetine veya 
Deniz Ttcareti Müdürlüğüne gpodereceklereir. 

Nixanaat talimat veyct emirle.Ye mugayir olduğu haber alınan 
veya görülen tekmil hallea, istinad edilen deliller zikredilmek 

suretile rapor edilmelidir. 
Madde 14- A) Bir g~ mi denizcilik ve kifayetine tesir edecek 

bir huara maruz kaldığı takdiade o geminin işbu hasar, fen he· 
yetince kanaatbaht bir surette tamir edilinciye kadea hükümsüz 
addolunur. 

Geminin sınıfının iadesi hahade,.tnamesinc yazılır. 

Madde 16 - Gemi kaptanı, ğeminin oturma veya çat.n \ ha
diselerini yahut mühim hasar ve arızlarinı donat ına derhal ra · 
poreetmeie ve donatan da bu raporü en geç 24 saat içinde De
niz Ticareti MüdürlüırüOe tahriren bildirmeğe mecburdur. 

Madde 17 - A( Geminin herhanşi bir kıs ını su ib istila edil
miş bulunursa bunun hapiki sebebi raporda beyan olunmalı ve 
su tutar perdelerin ve su ile dolu bölmelerin mevkiine gp:;terir 
bir taalak resim bu rakora raptedilmelidir. Geminin su etmesin
den evvel ve sonraki çektiği su, su istila etmik bolmelerin hali 
bölme perdelerinen geçen sızıntılar ve perdelerin dayaktan miş 
olup o:madıkhrı, valfların ve bölme perdele.·inde ve g~mi ala· 
bandalarındaki fethaların kapatılınasına mahsus diğer vasıtalar
dan herhangı bir sakatlıp gösterenler de rapora yazılmalıdı. 

B) Teknede mütehassısca tecdiden veya teb:lilen yaptırılan 
herhangi~bir tamirin ikmalinde. Fen Heyeti Riy.u~tine bir rapor 
verilmelidir. 

Madde 18 - A) Gemilerin muayeneleri, dQnatanların tahriri 
müracaatları üzerine yapılar. Bu müracaat, muayenenin gecikme· 
mesi için muayenenin yapılması istenilen tarihten laakal üç 
ıün evvel yapılmalıdır. 

B) Muayenesi istenilen iemi, geçireceği muayene numaraııın 
daki işler ve aşağıda yazılı hususat nazarı dikkate alınarak 
ltolaylıkla muayene olunabilecek bir hale getlrilmiş olmalıdır. 

l Alabandarada, güverte siringerlerin ulaştıracak vasıtalar 
yapılmalı ve sintineler temiz ve kuru olmahdır ; 

2 - Loçalarm geçtiği yer neta olmalıdır; 
3 On iki yaşını aşmış gemilerde tayfa dairelerinin altları· 

oda birer sıra iç kaplama sökülmelidir: 
4 - Helalar ve banyolar temin bulunmalıdır; 
5 - Amberların kapakları ve mezarnaları yerlerinden çıka

rılmış bulunmalı ve ambara rahatça inilerek tertibat yapılmalıdır; 
6 - Kazan altlarına rahatça girebilecek yerler açılmalıdır; 
7 - Kazan ÖDÜ ve makina dairesi panyolları kaldırılmış bu· 

l u omalıdır; 
8 - Valf sandıkları açılmış olmalıdır; 
9 - Makina ve kazan sintineleri yağdan ve sudan ari bulun-

malıdır; 

10 - Şaft yolu kura ve şaft kuyusu neta olmalıdır; 
l 1 - Güzelce havalandırılmış bulunacak olan baş ve kıç 
pinkmenhol kapakları, açık bulunmatı ve buralara rahatça 

inebilecek vesait bulunmalıdır; 
12 - Hafif su hattında suya giren dümen boğazının lavhası 

ve dümen başının gelendi çıkarılmış bulunmalıdır. 
13- Dümen baatikalarının dilleri ve milleri çıkarılmış bulun· 

malıdır. 

14- Dümen dolabının ve dümen makioa&ının dişleri iyice gö
rünecek veçhile açılmış bulunmalıdır. 

15- Bombalar yatırılmış olmalıdır. 
16 - Su tecrübesine tabi tutulma zamanı gelmiş tanklar su ı

le dolu bulunmalıdır. 

17- Muayene edilecek yerlerdeki boya yaş olmalıdır. 
C) B fıkrası hükümlerine göre hazırlanmamış bir gemının 

muayenesi yapılmaz. Böyle bir geminin muayenesi, ancak mua
yeneleri sıraya konulmuş olanların muayeneleri yapıldıktan son· 
ra, ihzar edilmiş olması halinde yapılır. 

Madde 19- Bir gemi, havuz veya kızak muayene tarihi hulul 
etmeden havuz veya kızağa alınmış olsa bile donatan veya mü
messili Deniz Ticaret Müdürlüğüne zamanında malumat vermeğe 
mecburdur. Fen Heyeti dilerse, karine halinin görülmesi için 
mütehassıs gönderir. 

Bu hüküm, liman içinde çalışan tenezzüh ve yük gemilerine 
tatbik olunmaz. 

Madde 20 - A) Esaı veya senelik muayeneler donatan veya 
mümesaili yahut kaptan veya başmakini.t hururile yapılır. ve 
muayene neticeainde görülen bozukluklar tamir veya tarsin ve 
izale edilmek üzere mahallen alakalılara gösterilir ve mümkün 
olaular marka edilir. 

B) Bu muayene neticesinde ieminin tahsis edileceği hizmet 
için kusurlu görülen şeylerin mahiyet ve vüı'atı hakkında dana
tan veya mümessiline, muayenin hitamından sonra azami 48 
saat içinde bir mektup verilir. 

Madde 21 - Yeni yapılmış veya yabancı memleketten satın 
alınmış 50 rüsum tonilatosundan büyük gemilerin meaahaları 
Deniz Ticareti Müdürlüğü tarafından yapılır. 

Fahl - il 
Resim 1-Çelik gemilerin tasnifi 

Madde 22 - A) Sınıf eaası - Tasnif, çelik kemilerin tasnif 
ve insalarına mabsus kaidelere veya bunların muadillerine isti· 
nad eder. 

B) Gemiler tekne ve makina tesisatı muayene olunmak sure
tile sınıflanır. 
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Madde 23 - A) Sınıf markaları - Çelik gemilerin sınıf 

işaretleri 100 A4, 90 A3, 80 A2 dir. A harfının solunda bulunan 
100, 90 ve 80 adetleri metanet miyannı ve idame halini ve bu 
harfın altında bulunan 4, 3 ve 2 rakamları da esas muayene 
müddetlerini a-österir. 

B) Her bir kısmı açık deniz gemileri in4a kaidelerine uygun 
olarak inşa ve teçhiz olunmuş gemi, 100 A4 sınıfını alır, tulani 
ve arzani ana kısımlarının çarpları, inşa kaidelerinin verdiiinden 

yüzde 5 noksan olan gemiye 90 A3 ve yüzde JO noksan olan ge
miye 80 A2 sınıfı verilir. Mahaza 100 A4 kaidelerine göre yapıl· 
mış olduğu halde, bilhassa işçilik, malzeme evsafı ve teçhizat 
bakımından kaide icablarını temin veya muhafaza etmemi4 a-emi
ler icabına göre 90 A3 veya 80 A2 sınıfına girebilir. 

C) Seyrüseferi mahdud sahalara maksur olan gemiler için bu 
kaidelerden inhirafa müsaade edilebilir. Bu takdirde sınıf işaret
lerinin oihayetlerine seyrüsefer edeceği sabayı göstermek üzere 
bir harf ilhak olunur. Mesela 100 A4 U, 100 A4 K, 100 A4 E, 
100 A4 L ve 100 A4 N gibi. 

Burada metanet kaideleri bakımından aırasile U Ak ve Kızıl 
Deniz ile tekmil Avrupa sahillerini, K yurt kıyılarını ve umum 
Karadeniz, E Marmara ve Ege Denizi, L. limanları, N. nehir ve 
halici gösterir . 

Bir gemi, sınıf işaretine mütenazır hududun fevkindeki hatla· 
ra aid sahalarda seyrüsefer edamez. 

Ç) Talimatnamenin sınıf tahsisi için talep ettiği kaidelere ta
mamen uyfun bulunmıyan gemi sınıflanmaz. 

Madde 24 - Muadil şahadetnameler - Beynelmilel tunif teşek· 
küllerinden birinin sınıf şabadetnamesini haiz bulunan bir gemi 
sınıf markasına göre yukarıki sınıflardan birine girer. 

Madde 25- Tam çaplı gemiler için olan kaidelere göre veri
len azami sudan az su çekmek üzere inşa edilmiş gemiler (fri· 
bordlu) tabirile tasnif olunur: 100 A4 (fribordlu) gibi. Bu halde 
tuzlu su için yaz fribordu, geminin şahadetoamesine ve sicil ki
tabına yazılır. 

Fribord markası, geminin her iki bordoıuna usulü veçhile 
marka edilir. 

Gemiler fribordlarına mütenazır olandan fazla su çekecek 
veçhile yüklenmeme1idirler. 

Madde 26 - Türkiye Cümhuriyeti müteha1111larının nezareti 
altında inta kaidelerine göre yapılmış bir geminin sınıf markası 
nihayetrnde (+) işareti konur. Meseli, 100 A 4 + işareti gibi. 

Madde 27 - Sınıflanmamış bir gemi, yaşının İcab ettirditi 
111 numaralı es ıs muayenesi gecirmek suretile sınıflanır. 

Evvelce sınıflanmış olup da halen hükmü cari bir 11nıf şaha· 
detnamesini haiz olmıyan bir gemi 5 ili 8 yaf arasında ise il 
numaralı, 9 ili 12 arasında ise Hl numaralı eaa1 muayeneyi ge

. çirmek suretile sınıflanır. 12 yaşını aımış böyle bir gemi yatının 
icab ettiği, 111 numaralı muayeneyi geçirmedikc~ sınıflanamaz. 

Sınıf şahadetnamesinin hükmü bittiği tarihten itibaren aradan 
bir seneden fazla müddet geçmemiş olan bir gemi, yaşına aid 
esas muayeneyi geçirerek sınıflanır. 

Madde 28 - A) Yük gemilerinin k.arinaları , her iki ıenede 

asgari bir defa ve yolcu gemilerinin ise senede bir defa muaye· 
ne edilir. 

B) Eter lüzüm görülürse hava güvertelerindeki ambar ağızla
rı, makina eşikleri, fistanlar, kaportalaz ve medhaller dahi mu
ayene olunabilir. 

C) Yeni gemi, tenzilinden itibaren altı ay zarfında havuzlantp 
boyanmalıdır. 

Ç) Karina muayenesi, D harfile birlikte muayenenin yapıldığı 
zaman ve mahal gösterilmek suretile havuz defterine ve şaha

detnameye yazılmalıdır. 

(devamı var) 

i s ta n b u 1 B o r s a s ı 

Paralar 
Alış 

l Sterlin 623, 
1 Dolar 126, 

20 Fransız Fr. 95, 
20 Liret 110, 
20 Belc!ka Fr. 80,·-
20 Drahmi 19 
20 lsveçre Fr. 568,-
20 Leva 20, 

l Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Si. 20,-
l Mark 25, 
l Zloti 20,-

Pengü 21,-
20 Lev 14,-
20 Dinar 52,-

Ruble 30,-
1 İsveç kuronu 30, 

, 
1 Türk altını 1047 -
1 Banknot Os.25~,-

9 7-1937 

Çekler 
---

Satıf Alıt 
623, London 625,50 
126,- Nev York 0.7880 
10 1,- Paris 17,6864 
125 - Milin o 14,9640 
84,- Brüksel 4,6782 
23,- Ati na 87,37 

576,- Cenene 3,45 
23, - Sofya 63,9488 
66,- Amsterdam 1,432.5 
75, - Prag 22,5610 
23,- Vivana 4,2062 
28,- Madrid 13,9088 
23,- Berlin 1,9636 
24,- Varşova 4,1566 
14, - Budapeıt 3,9810 
52,- Bükret 107,4340 
32,- Belgrad 34,5325 

-32,- Yokohama 2,7464 
1048,- Moskova 24,04 
255,- Stokbolm 3,10 

SAVA NİKOLAİDİS 

Satıy 

626, 
0,7860 

17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

63,8975 
1,4310 

22,5430 
4,2025 

13,8975 
1,9625 
4,1534 
3,9775 

107,3482 
34,505 

2,7443 
24,06 
3,0982 

Boya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roheroit Macunları, 

ve her nevi hususi boya sıparışı yapılır 

Galatada, Balık Pazar, Kurtunlu Han, 21 

... 
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Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUHTİRA -
~ .... 

12 Pazartesi -7-1937 

Yeraltı kabloıu: 13 kalem (İst. Telefon Dir.) No. 353 
Kenevir ipi : 1850 k. (MMV) No. 379 
Kok kömürü: 290 t. (İzmir Meml. Hast.) No. 373 
İlaç ( 1 sene için) (İzmir Meml. H~ a.) No. 373 
Söke-Ortaklar arasında şoae inşaatı (Aycın Vilayeti) No. 375 
Gömlek, battaniye, pijama v. s. (İst. Sı.hhi Mües.) No. 378 
Havlu ve peştemal: 1600 ve 2100 ad. (lst. Sıhhi Mües.) No. 378 
Sade yağ: 20 ve 7.5 ton (Tekirdağ Ask. SAK) No. 378 
Soğuk hava dolabı: 1 ad. (İst. Sıhhi Mües.) No. 380 
Fırın odunu: 120 t. - fırın odunu: 245 t. (Çorlu Kor) No. 380 
Evrakı matbua (İıtatistik Gen. Dir.) No. 382 
Muhtelif çiviler, nalça v.s. (Jandar. Gen. Komut.) No. 382 
Nüm'1ne hast. kalorifer tesisatı (Erzurum Nafıa Dir.) No. 382 
Tuğla, cam, şişe lambası, telgraf teli v.s. (Devi. Demiry.) .\~ 383 
Kundura köıele: 76 ton - vakete: 5 ton - sari vakete: 50 t. 

(jandr. Gen. Komut.) No. 383 
2 ilk mektep binaları tamiri (İst. Beled.) No. 384 
Beyaz ve renkli kağıt (İst. Beled.) No. 384 
Beyaz peynir, makarna, un v.ı. (Yüksek Mühend. Mekt.) .\! 391 
Kok kömürü: 22 t. {Yükı. Mühend. Mekt) No. 391 
Polatlı-Haymana yolu arasında ahşap köprü tamiri (Ank. Vil.) 

No. 385 
Yumurta, limon (lıt. Komut.) No. 385 
Kuru üzüm, kuru fasulya, erik (İst. Beled.) No. 385 
Yulaf: 143 t. (Selimiye Ask. SAK) No. 385 
• Şeker: 30532 k. (İst. Gümrüğü Dir.) No. 385 
Odun: 149 t. (İst. Üniversitesi) N->. 386 
Yulaf: 540 t. (Bursa Ask. SAK) No. 386 
Cezaevi için ekmek (An~. C. Müddeium.) No. 386 
l'oprakkale ta41 15000 ad. (Adana Beled.) No. 386 
hmir sahil sıhhiye mrk. kalorifer tesisatı (İzmir Sahil Sıhhiye 

Mrk.) No. 387 . 
Bartın-Safranbolu yolu arasında şose tamiri (Zonguldak Vıl.) 

No. 388 
Göçmen evleri inşaatı (Kırklareli İskan Müd.) No. 388 
İdare doktoru için otomobil kiralanması (D. D. Yolları) No .. 388 
Kömür tahmil ve tahliyesi: 2000 t. (Samsun D. D. Yolları).\. 389 
Mütenavip cereyanla jeneratör ve teferruatı: 1 ad. (D. D. Yol.) 

No 389 
• Ekmek parçaları ve ekmek artığı (Ank. Mek. SAK) X 393 
Perçin çiviıi (D. D. yolları) N o. 39~ 
• Pamuk menıueat, çivi v.s. (İzmir ithalat Gümrüğü) No 393 
Sabit raflar inşaatı (Maliye Vekaleti) No. 394 
l<ereıte nakliyatı (Edirne iskan Direkt.) No. 396 
Zarf, kitıt, plan ve afiş bastırılacaktır. (Hava Kurumu SAK) 

No. 396 
Arpa ve saman (Sivas Beled.) No. 396 

Salı l 3·7-1937 

Dökme boru: 5 kalem (lıt. Telefon Dir.) No 353 
'Yangın ıöndürme ileti (Tophane Lvz.) No. 358 
N~betçi muşambası ve başlığı: 3000 ad. Jandr. Gen. Komut.) 

No. 383 
Göçmen evleri inşutı (Keşan İskan Müd.) No. 38.3 
Sebze: 5 kalem (Tophane Lvz.) No. 385 
l<oyun eti: 50 t. {Bursa Ask. SAK) No. 386 
~•den kömürü: 75 t. · odun: 68,5 t. (Kasaba Ask. SAK) No. 387 
8enzin: 1000 teneke (Hariciye Vek. SAK) No. 387 
Sıtır eti ve yulaf (Kuaba Aık. SAK) No. 387 

Ulaf: 84·50 ve 61 t. (Çatalca Tümeni) No. 387 
Göçmeo 'evleri inşaatı (Kırklareli İskan Direk.) No. 388 
~ontrö meydanındaki molozların kaldırılması (İzmir Beled.) 

No. 388 
azlık caket: 58 adet (izmir Beled.) No. 388 
lıtik çizme, it gömleği v.s. (Ankara Bel~d.) No. 390 
•mirci ocağı, demir boru, araba levazımatı v.s. (Ank. Beled.) 

No. 390 
•naviçe ve çul parçaları (İzmir İnhiı. Müd.) No. 392 
•nık yağ: 8-IO t. - varil: 50 ad. (Ankara Beled.) .\! 394 

ç Ye diş listiti (Ankara Beled.) No. 394 
ll 6tün yaprakları nakliyesi (Samıun İnhisar.) No. 395 

lliday kepeti: 1000 k. (iımir Beled.) No. 396 

Çarşamba J 4-7-937 

'1ıkeıir halihazır haritaıı tanzimi (Dahiliye Vek.) No. 373 
Uru fasulye: 30 t. (Ank. Lvz.) No. 379 
•11ta: I04n ad. • sünger: 2808 ad. (Jandr. Komut.) No. 382 
0llıodin, tabure, l'arderop v.ı. (İat. Sıhhi Müeı.) No. 383 
ll11dura: 112000 ve 86000 çift (MMV) No. 384 
•ın odunu: 3500 t. (Sarıkamış Ask. SAK) No. 384 
~llıek, yumurta, 1&bun, sebze ve meyva (İst. Orman Dir.) .\! 384 
1Pa: 500-500 ve 388,6 t. (Lüleburgaz Tümeni) No. 385 
~Qaek: 50 t. (fst. Yüka. Mühendis Tic. Mekt.) No. 384 
'*t kundura: 2500 çift (ııt. Sıhhi Müeı.) No. 387 
~tıkkalede yaptırılacak inşaat (Aık. Fabr.) No. 387 
CSçllıen evleri intaatı (Gelibolu İıkin Dir.) No. 387 
•t.teı: 150 t. (Kırklareli Tümeni) No. 387 
•deyağı (Çatalca Tümeni) No. 387 
ÇQıen evleri intaatı (Kırklareli iakıin Dir.) No. 388 

~il•: 3600 ad. (Tophane Lvz.) No. 388 
~ (Llleburıu Tümeni) No. 388 

\1 f: 150 t. (Çorlu Kor) No. 388 
~'eratı: 50 t. (Eskitehir Kot) No. 389 
Ş•Pka, akGmülatör, mendil v.ı. (İzmir İthalat Gümrüğü) No. 393 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
liarniş : "No.,, işareti ilinı havi i'aıetemiıin 1ayııını i'Öıterir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
9 - 7 - 1937 

MADDE 

I Afyon : ince t. 
: kaba 

1 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

• 
Badem 

,, 
Buğday 

,, 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fıa4111: 

" . ,, 
ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mıaır 

.. 
Nohut 
Pamuk 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 

: Eks. yumutak 
: yumuşak 
: eka. ıert 

aert 
: aümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahoıul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 

Pamuk yaiı : 
,, tohumu: 

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

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Suaam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 

" Un 
,, 
,, 

" Yapak 
,, 

" 
" Yulaf 

: yeni mahıul 

: otlak 
: ana mal 
: deri 
: kaba 
: ekıtra ekıtra 
: ekıtra 

1 inci yumuşak 
,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikaıro 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Hamburır ,, 

" K ,, 

hhalnt 

Ton 

15 

157 

15 

6 

3 

61 

13 

30 

24 

60 

ihracat 

Ton 

252 

896 

35 

50 

Asgari 

Kilosu 

Kr• Pa. 

260 

3 23 

6 20 

57 

25 

43 

44 30 
130 

53 

Kilosu 

Kr. Pa. 

4 -

5 il 

27 

52 

60 

K.S. 

6 51 
5 65 
6 58 
5 19 
3 67 
7 9t 

94 78 
9-ı 78 

~A~~~~~~~6~A~b++~~++++~+~~ ···········-··· ~ 

! "DEVRİM" i . ~ 

·:· T Bu··rosu ·:· + ercüıne + 
~ ~ 
.... Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ..... • • ·~• hassa münakasa ve müzayedelere müte.allik şartna- •!• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ + ..... Azami ihtimam ve sürat +•• • • 
•!• Fiyatlar gayet mütedildir •:• 
~ ~ • • • •!• "MÜNAKASA GAZETESi,, Abonelerine •:• 
•:• Hususi tenzilat yapılır •:• 
A ~ •!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 .) 
•:• Telefon : 49442 (• 
~ ~ . ~ ...... ~ .. . A~~hhh6~~A~hAo~~YY~u~~~~hA 

• • • • • • • ~ • • ~ ~ • - 9 ~ - • • • • • • 

imtiyaz Mhibi ve yazı if&.n 
Direktörü: lımai.I Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galaı. Billur ıolurk No. 10 

=== 
Sayfa .1 

(Suite de la 4eme page) 

Bottes en caoutchouc : 4 paires- Blousses de travail : 12 p.· Ta
bliers et pantalons : 30 p.- Bottes vachette : 37 paires- Clıemi
ses et coiffes : 60 p. (Mun. Ankara) )i 390 

Tôle noire, cormere, tuyaux en fer ete. (Mun. Ankara) 390 
Rayons de roue, axes de voiturcs, foyer de forgeron ete. (Mun. 

Ankara) X 390 

• Morceaux de canevae et toile blancbe (Monopolea lzmir) .\' 392 
• Huile brulee : 8·10 bidons : 50 p.· Chambre it oir: 258 µ.· 

Pneua : 295 p. (Mun. Ankara) .\: 394 
Transport deıı fcuilles de tabaca (Monopoles Samsoun) .\! 395 
Son : 1000 kilos (Municipıılite lzmir) ,\' 396 

Mercredi 14 Juillet l 937 

Preparation carte actuelle Balikessir {Dir Restauration pres Mınis· 
teres lntcrieur) .\' 373 

Haricots ıecs : 30 t. (fntcndance A kara) .\: 379 

Sacs n fourragc : 10477 p.- Eponge!. : 2808 p. (Gcnda erie An
kara) .'\: 382 

Garde·robes : 250 p.· Commodes : 200 p.- Tabourets : 1000 p. 
(Dir. Hygienc et Aasistance Sociale) X 383 

~h.aussureıı : l 12000 et 86000 paires (Ministere Def. Nııt.) .\: 384 
oo.ıs de saptn : :i500 t. (Com. Ach. Milıtaire Sarikamiche) .. \~ 384 
Paın. Oeufı, savon, legumcs, fruits ete. (Section Forels fstanbul) 

.\' 384 

Or_gc : 500,500 et 388,6 t. (DiYision Lulebourgaz.) .Y 385 
Pı:ın : 50 t. (Ecole Superieur fng. lstanbul) .:\: 384 
Chaussures (mest) : 2500 paires (Dir. Hyg. et Ass. Soc) .. \: 387 
Construction a fairc a Kirikkalc (Fabriqucs Militaires) .\: 387 
Construction dcs maisons pour immigres en maçonneric et char-

pente (Dır. Etablis. lmmigres Guelibolou) .\: 387 
Pommes de terre : 150 t. (Division Kirklarcli) .\! 387 
Beurre frais (Division Tchataldja) .\! 387 
Construction maisonı pour immigres en maçonnerie : 158 p. (Oir. 

Etablis. lmmigres Kirklarcli) .~~ 388 
FlanellcS' : 3600 p. (lntendP.nce Tophane) No 388 
Avoine (Division Lulebourgaz) .\: 388 
Foin : 150 t. (Corps Armee Tchorlou) No 388 
* Vapeur Eliane et Sakarya (Herbcrt Whithall 2me coridor 72 5) 

No 389 

Beurrc : 50 t. (Cllrps Armcc Eskichehir) No 389 
* Chapeaux accumulateur, mouchoirs (Douanes lzmir) No 393 

* Les uterisques indiqucnt unc vcnte par voie de surcnch re. 

N. R.- Lcs Nos indiqu~s en regard de• :ırticles sont ceux du 
journal dans lequel l'aviı a paru. --

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

(Suite du Numeros 395) 

En outre, un certificat ıpecial Ht delivre aux prepoıeı tra
vaillant danı de. bateaux, qui circulent •xclushement danı ı .. 
eaux territoriales turques et qui recoivent deı telegrammeı pour 
les tranımettre a un poste telegraphique dana le paya, ou a des 
bateaux naviguant dans les eaux turca, et auxquels sont tranı· 
mi~ egalement des telegrammes de la par d ' un poste telegra-

p hıque dana le payı ou de la part des bateaux circulant danı 
les eaux territoriales turques. 

Art. 27 - il est defendu de correspondre tlans le porl. Toute
fois, au cas ou la relation avec la terre ıerait impossible, le 
fonctionnaire superieur vimaritime du port peut autoriıer toute 
correspondance de courte duree et relative aux affaire• adminiı· 
trativeı et au voyage du bateau. 

Les signaux d'essai pour le reglage deı appareilıı ne peuvent 
etre donne• qu'apres avoir obtenu l'autoriaation de la ıtation 
litterale. Les corrHpondenceı peraonnelles ne sont pas tolerce1 
danı les port. 

Art. 28 - Les bateaux sont tenus dese conforıner aux inı· 
tructionı de la station littorale concernant le temps et l 'ord re 
de la correspondance, dans le but de ptevenir l'embrouillement 
des autres correspondanceı en execution. 

Art. 29- Au caa oiı, un bateau circulant danı Ies eaux ter· 
ritorialcs, ıe trouve dans un port quelconque, il est autorise a 
correspondre uniquement avec la st~tion littorııle turque la pluı 
proche, sanı reserve d'observer ı ... st'ı ti • . d , . ~ • ons enoncees ans 
ı .artı.cle 28. Toutefois les bateaux naviguant danı les ~nux ter-
rıtorıales peuvent correapondre nvcc ceux appartıma iı la me
me compa1rnie, pour dea affaires d'exploitation, sans s'adresser 
a la ıtation littorale. 

Art. 30- Les diıpoıitions deı articles 27, 28 et 29 ne s'ap
pliquent pas pour des cas de danger et de vie. 

Chapitre VI 
Correspondanccs entre les vaiaseaux maritimeı, aerienı 

et les avionı 

Art. 31- Leı diıpositionı des articles 27, 28, 29 et 30 ı'ap
plicant auui aux vai11eaux maritimes etraniers rentrant circu· 
lant dans leı eaux ou leı ports Turcı ainıi qu'aux vaisseaux ae
rienı et avions etrangers entraot danı les airs turcs ou atter
risant aux aerodromes turca. 

Toutefois, au cas oiı il faudrait aux vai11eaux et avionı ıi
mila\reı correspondre auni, en dehou de ces dispositions, danı 
leı porta, danı les airs ou danı les aerodromes, le dit caı doit 
etre decede par le Conıeil des Miniıtres. 

Art. 32- Tout vaiııeau maintenue etranger se trouvant danı 
les eaux territoriales turqueı eıt tenu de faire connaitre i la 
station littorale du T. S. F. la pluı proche, sa nationalite, la 
füme a (aquelle il appartient et le Jieu OU il H trouve. 

Art. 33 Les vaisseaux de guerre maritimes et aericna etran· 
sıers, ainıi que les aviona de perre etrana-•r•, peuvent, apre• 
ayoir obtenu l'autorisation prescrite danı l'article 31, correıpon· 
dre par T .S. T. dana les air•, lea aeodromcs, Jes porb et leıı caux 
littorales Turcs, en se conformant toutefois, regles et reırle
ments du paya et internationaux, afin d'assurer la riiularite de 
la corre.pondance. 

( • suivre) 
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T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

A) A djudications au Rabais 

Combustible - Carburant- Huiles 
Charbon liınite : 850 tonnes 
Boiı de aapin : 115 tonnes 
Charbon de bvis : 1600 kilos 

~)ivera 

Pompeı arroseuae centıifrugu (pr. camion marque 
Mercedea· Ben2 et a oıoteur Diesel) 2 pieces 

Mode 
d'adjudicat. 

Publıque 

,, 
Gd iı j(re 

Pub lıque 

Prix 
eıtimatif 

P. 0,80 le k. 
4600 -
P. 41~ k. 

L. 850 lap. 

Caution. 
Provisoire 

550 -
345 

48 -

127 50 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Charges 

Com. Permınente Vil. Tekirdaıh 
Com. Ach lntend. lıt. Tophane. 
Com. Permancnte Yıl. Tecirdagh 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, n 

Jours 

23-7-37 
26-7-37 
24-7-37 

26-7-37 

C'-lle pr. machine de ci arettes: 25,000 k. colle Cre a grc Com. Ach . Econom. Monopoleı K taohe 26-7-37 
amidon: 10.000k. 

Tuyaux en plomb (12 24 d'epais!leur) 2000 kilos· 
bouches a cles: 50 p. 

Provisions 

Haricotı verts : 35 tonnes - Au lıergines : 35 
tonnes - Tomates : 15 tonne'I - Gombo!I : 7 
tonnes. 

Haricots vertı : 16,8 tonneı - Aubergines : 18 
tonne ı - Tomateı : 6 tonnes - Gombos : 3,6 
tonneı. 

Haricotı verts : 10,8 tonnes - Aubergineı : 12 
tonnea- Tomateı : 4,20 tonnes 'tc. 

875 

Pli caclı. 6633 -

Publique 3375 60 

" 2382 -

Pli cach . 

Municipıılit .> Sııuke 19-7-37 

498 - Com. Ach . Comm. l.!t. Findikli 29-7-37 

253 - ,, 29 ·7-37 

749 - " 
29-7-37 

,, 27.7.37 Farine : 180 tonnes 
Farine : 180 tonneı 
Foin : 69 tonnes 

22500 -
22500 -

1898 75 

2109 38 
2019 38 

142 
" 27-7-37 

Gre iı !(r C Com. Ach. Mıiitaire Vize 17 7-37 
Beurre frais : 700-1100 et 950 kilos 
Foin : 80 tonnes " 

Com. Achat Division Tchataldja 12-7-37 
Pııh l q ıe 360!1 -

11150 
2250 -
4500 -
1650 -

270 - Dir. F.levage des Vaches lnanli a T ekirdagh 9-8-37 

Pail'c : 70 tonnes 
Herbc : 75 : 90 tonnes 
Foin : 90-100 tonnes 
Pailla : 100-110 tonnes 
Vıande de moutoıı: 60 tonnes . 
Viande de boeuf: 190 tonnea . 
Vianda de mouton: 72 t . 
Viande de boeuf: 62 t. 
Viande de moutorı: 8 t. 
Viande de boeuf: 54 t . 
Viande de boeuf: 47 tonnes 
Viande de monton: 7,5 t . 
Foin: 35 tonnes. 

B) Adjudications a la surenchere 

n 

" 
" Pli c:ı.clı 

n 

" 
" 

Publique 

n 

Pli cach. 
Publique 

29100 -
75050 -
30070 -
43055 -

3920 -
21600 -
13630 -
3000 

P . 2,5 le k. 

79 -
169 -
337 5 
124 

2183 -
5003 -
2255 -
3229 -

294 -
1620 -
1022 
225 

,, 
" 
" 
" 

Com . Ach. Comm. lst. Findikli 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" Com . Perm. Vilayet Tekirdagıı 

9·8-37 
30-7-37 
16-8-37 
16 8 37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
30-7-37 
21-7-37 

Peaux. cuir et clouı. 2eme Bureau de Faillite(C.randBaz:u 12-7-37 
Feradjedjiler No 1-3). 

Ceruse: ınoo k. Dir. Comptabilite Privee Vilayet lzmir 22-7-37 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes langues 

Adressez- vous sans hesitation au 

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

Specialile : Traductiou de cahiera des charges 

Execution rapitle et soignee 

PR I X HOR S C O NC U RRE N CE 

Reduction speciale aux abonnes da '' MÜNAKASA GAZETESi ·· 

B ureau de T raducticn '' DEVRiM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telephone ; 49442 

!1eure 

16 -
14 -
10 30 

14 

1 l 

il 30 

15 -

15 30 

16 -

10 -
11 -
11 -
15 -
15 -
15 --
16 
15 -
15 -
14 -
14 20 
14 45 
i 5 10 
15 30 
16 -
16 25 
16 45 
ıs -

16 

10 

11 JUILLET 1937 

ADMINIS TR Al tU1" 

Y oghourtchou Hıın 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours ıuivants) -
Lundi 12 Juillet 1937 

Cable souterrain (sous plomb): 13 lots (Dir. Telephoneı lst.).\! 353 
Fıl de Hn : 1850 k. (Min. Defenıe Nationale) J\! 372 
Semi·coke : 290 t . (Hôp. Regional lzmir) .\: 373 
Medicaments (pour l an) (Hôp . ReK"ional lzmir) No 373 
Construction chaussee et tra v:ıux d'art s route Seukc-Ortaklar (Vi-

layet Aydin) No 375 
Chemises, pyjamas, couvertures ete. (Dir. Hyg. et Ass. Soc.) No 378 
Beurre 20 et 7.5 t . (Com. A1..h. Milit. Tekirdagh) No 378 
Essuie-main : 1600 et 2100 p. (Dir. Hyg. et Ass . Soc.) No 378 
Armoire refrigeratrice : 1 p . (Dir. Hyg. et Asa. Soc.) No 380 
Bois pour fire· up : 245 t. ld. pour four : 120 t. (Corps A r · 

mee Tchorlou) No 380 
lmpression des statisques (Oir. Gen . Statistique) N 382 
Clous divers ( mouta en bois, cabachons) : 3900 k.- Maltcha ete. 

(Gendarme rie Ankara) .\: 382 
lnstalbtion ch:ı.uHage central hôpital Modele (Dir. Travaux Publics 

Erzeroum) .\~ 382 
Briques refr:ı.ctaires vitres pour wagons verres de lampes fil tele· 

graphique (Cheminı de Fer Etat) .\~ 383 
Cuir pour ch:ı.ussures : 76 tonnes- Vachette : 5 t. ld. iaune : 50 

tonnt's (Gendarmerie Ankara) .\~ 383 
Reparation de deux ecoles primaires (Mun. lstanbul) .Y: 384 
Papier blanc et en couleur (Mun lstanL ul) .\~ 384 
Fromage blanc, macaronie, farine ete. (Com. Ach. Ec. Super. in· 

genieur) .\! 391 
Coke : 225 t. (Com Ach. Ec. lngenieur) .\! 391 
Reparation du pont en bois s route Polatli-Haymana (Vilayet An-

kara) ,\; 385 
Citrons et oeufs (Command. lstanbul) .\! 385 
Raisins secs, haricots, prunes tMun · cipalite latan bul) .\ ; 385 
Avoine : 143 t . (Com. Ach . Milit. Selımie) .\~ 385 
• Sucre : 30532 k. (Douanes lstanbul) .\; 385 
Bois : 149 t . (Univeraite lstanbul) .\! 386 
Pain pour le penitencier (pour 1 annee) (Proc. G en. Republique 

Ankara) ,\; 386 
Foin : 540 t. (Com. Ach. Milit. Brousse) .\! 386 
Paves de Toprakkale : 15000 p. (Mun. Adana) .\! 386 
Installation de chauff:ıge central a l'office sanitaire d'lzmir (Offic., 

Sanitaire lzmir) ,\ ! 386 
Petrole : 25 t. (Division Kirklarcli) .\'! 387 
Reparation fondamentale chaussee s rout• Bartin-Saf ranbolou (Vila· 

yet Zoogouldak) No 388 
Construction maisons pour immigreı : 273 p. (Etablis. lmmiıres 

Kirklareli) No 388 

Location automobile pour medecin tChemins de Fer Etat) No 388 
Chargement et dechargement de clıarbon : 2000 t. (Cheminı de 

Fer Etat Samıoun) No 389 
Generateur et accesıoires a courant permanent : 1 p. (Cbemins de 

Fer Etat) No 389 

• Morceaux de pain et reste du repas (Com. Ach. des Ecoles An· 
kııra) No 389 

Petits clous (Chemina de Fer Etat) No 393 
* Tissus en coton, talons et clous en caoutchouc (Douanes lznıir) 

No 393 

Conıtructions des placards fiıes (Ministercs des Finances) No 394 
Transport de charpeııta (Dir. Etab. lmmiıres Edirne) .:\'! 396 
Papier, enveloppes, impreasion des plans et a Hichea (Com . Ach at 

LiguQ d' Aviation) .\! 396 
Orge et paille (Mun. Sivas) .\~ 396 

Mardi l 3 Juillet 1937 

Tuyaux fonte : 5 lots (Dir. Telephones lstanbul) .,! 353 
Pompe a moteur pour eıtinction (avec manche en lin : 300 ın.) 

(lntendance Tophane) .\! 358 
Cires pour aentinelles avec capuchons: 3000 p . {Gendarmerie An· 

kara) .\~ 383 
Construction maisons pour immigres ( ) ir. Etablisaement lmmigre• 

Kechan) No 383 
Aubergines, k.ma.es. gombos ete. : 5 lotı (lntendance Tophane) 

.\: 385 
Viande de mouton : 50 t . (Com. Acb. Militaire Brouıse) .\; 386 
Charbon de terre : 75 t . Bois : 38,5 t. tCom. Ach. Milit. Kasaba) 

.\: 387 
Benzine : 1000 bidons (Com. Ach Min. deı Aff. Etrangeres) 

~\! 387 
Viande de boeuf et foin (Com. Ach . Milit. Kasaba) .:\! 387 
Foin : 84 et 50 t. et 61 t. (D;vision Tcbataldja) .\! 387 
Construction maisonı pour immiırec; en maçonnerie (Dir. EtabJis· 

sement lmmigres a Kirklareli) S· 388 
Enlcvement pierres de taille de la place Montreux (Mun. Izmir) 

.\~ 388 
J:ıquettes pour ete : 58 p. (Mun. lzmir) .\~ 388 

(Lire la suite en 3me pare) 


