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ABONE ŞARTLARI: 
Tü r kiye i cin 

3 AYLIGI 
6 " 12 

" 

Kuruş 

~50 

850 
1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımi makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir. 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münakasalar 

1 
1 
1 

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

ı Koyuneti: 4500 k. (Kırklareli Tüm) 
ı Arpa: 250 ton (Kırklareli Tüm) 

26-3-37 1 1 - 1 

29-3-37 15 -

2 f · l · Malzeme, Harita İnşaat, Tamirat, Na ia ~r-•, _______ ,_ 

• · !atın tebdil ve Transit yolunda 8 ad. sınaı ıma • . 
1 • • inşaatı. (1ransıt 

tecdidi ve üzer erının şose l2-4-37 15 _ 
Yolu Şef. Erzurum) . d 

Malatya şehri içme suyu şebekesi. içi(nDıcha·f· e en 
malzemenin tedariki ve ferşı. a ı ıye 

30-4-37 1 l -
Vekileti) MMV) 17.3.37 '11 -

Sıva ve camekan yapılması. ( 

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

4 

5 

K. h . . la"t ve ,.devat: '29 kalem 
ımya anc ıçın a -
(lstaobul Belediyesi) 

30-3-37 14 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

11 kalem bez ve saire şimdilik alınmıyacaktır 
(Jst. V11kıflar Dir.) 

Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

Altlı üstlü karyola (su borusundan): 250 ad. 
tcmdid) (Tophane Levazım) 

Çelik saç dolap: 43 tane (Zıraat Vekaleti) 
"Arşiv,, dolabları y.ıpılması (205,05 m'2) 

(Dahiliye Vekaleti) 

18-3-37 14 
5-4-37 15 -

31-3-37 15 

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

' 
i 
1 

1 

Knrdif kömürü : 3000 ton (Deniz Merk . Kom.) 30-4-37 14 - 1 

7 - Müteferrik 

Hcmatet: 780 ton dökümhane pik: 180 ton. 
(Dev lct Demiryolları) 30-4-37 15.30 

Telrraf bandı: 300000 ad. (Devlet Oemiryol) 30-4-37 15.30 
Köşebent demiri (40 X4 m) 335'4 k.- dikenli tel 

75 top (lOOlük) (TekirdaR" Zirar..t Direk.) 23-3-37 15 -

a) MÜ N AK A S A L A R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Tümen Satmalma Komisyonundan: 

l 
1 

Kapalı zarfla 250000 kilo arpa alınacaktır. Tahmin bede-li beş 
kuru,tur. İlk teminatı 887 lira 50 kuru9tur. Şartnamesi heriÜD 
Kırklarelinde iÖrGlebilir. ihalesi 29-3-937 pazarteıi günü nat 15· 
tedir. İ.teklilerin kanunun 2 ve 3üncü maddelerindeki vesika ve 
teminat makbuzlarını havi zarflarını belli gün ve saatten bir 1aat 
•vvel Kırklarelindc Tüm Satınıtlma Komisyonuna vermeleri. 

* • • 
Açık eksiltme ile 4500 kilo koyun eti alınaca~tır. Mu

hammen fiatı 39 kuruş olup tutarı 1755 liradır. ilk temi
natı 131 lira 63 kuruştur. Şartnamesi Tum satınalma ko
misyonunda hergün görülebilir. İhalesi 26-3-937 cum~ gü· 
nü .saat 11 dedir. f ıteklilerin belli iÜn ve saatta temınat 
akçelerile Kırklarelide Tum satmalma Komiıyonuna mü
racaatları. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Dahiliye Vekaletinden: 

Malatya şehri dahilindeki şebeke için icab eden boru 
Vesaire malzemelerin tedariki ve boru ferıiyatının icrasi· 

•• 

'GAZ~TE SI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

le sair buna müteferri imalatın yapılması kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. 

1 - İşin muhammen bedeH 100,000 liradır. 
2 - İstekliler bu işe aid şartname ve proje vesaır 

evrakı. 500 kuruş mukabilinde Dahiliye Vekaleti Beledi
yeler imar Heyeti Fen Şefliğinden alabilirler. 

3- Eksiltme 30 nisan 937 tarihine raslıyan cuma 
günü saat 11 de Ankarada Dahiliye Vekaleti binasında 
toplanacak Be'ediyeler İmar Heyetince yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek ıçın isteklilerin aşağıda 
yazılı teminat vesaiki ayni gün saat 10 a kadar Komis· 
yon Reisliğine teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A - 2490 sayılı kanunun 16 ve 17 ncı maddelerine 
uygun 6250 liralık muvakkat teminat. 

B- Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - 4 üncü maddesi mucibince eksiltmiye gırmıye bir 

mani bulunmadığına dair imzalı bir mektub. 
D- Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğindn münaka

saya girmek için alacakları vesika. 
5- Teklif mektubları ihale günü saat ona kadar mak

buz mukabilinde Komisyon Reisliğine verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taalı· 

hüdlü olması ve ııihayet bu saate kadar Komisyona gel· 
miş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin Dahi
liye Vekaleti Belediyeler İmar Heyeti Fen Şefliğine mü
racaat etmeleri· 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Yapı: Harp okulu ahırlarında çatı arası koğuşları du
varlarında yapılacak sıva ile merdiven başlıklarına came· 
kan yapılması pazarlığa konmuştur. Keşif tutarı: t 375 
lira 68 kuruştur. Keşif ve şartnamesi parasına karşı in
şaat şubesinden verilecektir. İhaleıi: 17-3-937 çarıamba 
günü ıaat 11 dedir. ilk teminatı: 103 lira 18 kuruştur. 
Eksiltmeye ifİreceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı ka
nunun 2, 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte 
pazarlık gün ve vaktınde M. M. V. satınalma komisyo
nuna gelmeleri. 

İran Transit Yolu Şefliğinden: 

12·4-937 pazarteıi iÜDÜ 1&at 15te Erzurum Vilayeti Nafıa Mü
dürlük odasında Transit Yolu Eksiltme Komiıyoaunda 31328 lira 
44 kuru9 bedeli ke,ifli Erzurum Vilayeti dahilinde ve transit yo· 
lu üzerinde muhtelif açıklarda sekiz aded ıınai imalatın kıımen 
tebdili ve kıımen de tecdidi ve Üzerlerinin fOıe intaatınan kapalı 
ı:arf uaulile ekıiltme1İ yapılacaktır. 

Evrakı keşfiye: Şartname, mukavelename1i ve buna müteferri 
bütün evrak Tranıit Yolu lntaal Şeflij'inde görülebilir. 

Muvakkat teminat 2350 liradır. 

İıteklilerin Reımi Gazetenin 7-5-ij.36 gün ve 3297 sayıl. nilı
buında çıkan talimatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış 
vesikaları ihtiva etmek tartile 2490 numaralı arttırma ve ekıilt
me kanununun 32nci madde1indeki sarahat dairesinde tanzim 
edecekleri teklif mektublarının 12 niun 937 pazarteıi günü saat 
14e kadar Tranıit Yolu ln9aat Komisyonuna vermeleri lazımdır. 

3 
lfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

lstanbul Belediyesinden 

Belediye kimyahanesi için lüzumu olan 29 kalem ilat 
ve edevat açık eksiltmeye konulmuıtur. 
Bunların hepsine 1050 lira bedel tahmin olunmuştur. Lis
tesile şartnamesi Levazım müdürlüj'ünde görülebilir. İs
tekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 78 lira 
75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya m~ktubile beraber 
30.3.937 salı iÜnü saat 14 de daimi encümende bulun-
malıdırlar. M 

4 
Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

------------------------.....;. __ __ 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 

Gureba Has~anesine lüzumu olan ve 22·3·937 tarihinde 

iDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

kapalı zarf usulile ihalesi yapılacak olan 1 1 kalem bez 
vesairenin görülen lüzum üzerine ihalesi tehir edilmit ol· 
duğu ilan olunur. 

-~ SZ:: 

5 
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul uker konağı için su borusundan 250 aded altlı ve 
ü~tlü karyola 18-3-937 perşembe günü saat 14 de Tophanede sa· 
tınalma komisyonunda pazarlıkla alınacakbr. Tahmin bedeli 4250 
lira ilk teminatı 318 lir~ 75 kuruıtur. Şartname ve nümuneıi ko
misyonda görülebilir. llteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli 1aatte komisyona gelmeleri. 

Ziraat Vekaletinden: 

Vekaletimizde tesis edilecek dosya odası için kapalı 
zarf usulile 43 tane çelik saç dolap yaptırılacaktır. İhale 
5 nisan 937 pazartesi günü saat 15 de Vekalet satınalma 
komisyonunda yapılacaktır. Muhammen bedeli 3750 liradır 
Bu işe aid şartname ve resimler parasız olarak komisyon
?an alınabilir. Muvakkat teminat 281 lira 50 kuruftur. 
isteklilerin ihale gününde satınalma komisyonunda hazır 
bulunmaları ilan olunur. 

Dahiliye Vekaletinden: 

1- Vekaletin Bodrum kat koridorlarında beton di
rekler arasında yaptırılacak arşiv dolaplart açık eksiltme· 
ye konmuştur. 

2 - Yapılacak dolaplar 205,05 metre murabbaıdır. 
3 - Eksiltme 31-3-937 tarihinde çarşamba günü saat 

15,30 da Ankarada Y enişehirdeki VekilP.t binası içinde 
toplanan sabnalma komisyonunca yapalacaktır. 

4- Muhammen keşif bedeli 3731 lira 91 kuruştur. 
5- ~uvakkat teminat 279 lira 90 kuruştur. 
6- istekliler bu işe dair eksiltme şartnamesini ve· 

sair evr~kını Vekalet levazım bürosundan parasız alırlar. 
. 1 - isteklilerin 31-3-937 gününde muayyen saatte te· 

mınatlarını be belgelerini hamilen komisyona müracaat
ları ilan olunur. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz merkez Satınalma 
Komisyonundan: 

1 
I - Tahmin ol.onan bedeli 66000 ve te'minatı 4550 lira 

0 ka~ ~ ton mıktarında kardif kömürünün kapalı zarfla 
e. sıltmesı 30 Nisan 937 cuma günü saat 14 de Vekalet 
bınası~d.a müteşekkil komisyonumuzca yapılacaktır. Şart
nanıesınm 330 kuruş mukabilinde komisyonumuzca veril
mekte olduğu. 

w. 2- Ek.siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanun gere
gınce vesaık ve te'minatlarını havi kapalı zarflarını aaat 
13.30 a kadar komisyona vermiş bulunmaları ve posta
da teahhür wvukuundan dolayı vakı müracaatları kabul 
olunmayacagı 13,30 dan sonraki müracaatlar kabul olun· 
mayacaktır. 

7 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları iıletme U. idaresinden: 

Muhammen bedeli 34813,80 lira olan 780 ton Hematet, 180 
ton dökümhane piki 30-4-937 cuma günft saat 15,30 da 
kapala zarf usulile Ankarada idare binasında satın alına· 
caktır. 

Bu işe ~irmek istiyenlerin 261 l ,04 liralık muvakkat te . 
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2 Sayfa 

minat ile kanunun tayin ettiği vesikalar, Resmi gazetenin 
7-5 936 tarih ve 2397 numaralı nüshasında intişar etmiş 

olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine verme· 
leri lazımdır. 

Şartnameler 17 1 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne· 
lerinde satılmaktadır . 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeU 2100[) lira olan 300 bin adet telgraf 
bandı 30 4-37 cuma günü saat J 5,."}Q da kapalı zarf USU· 

lile Ankarada idare bina ında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 1575 liralık muvakkat te· 

minat ilk kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7-5-936 gün ye 3297 No. lı kanunda intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameleri parasız olarak Aııkarada Malzeme dai· 
resinden, Ilaydarpaşada TeseJlüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtılmaktadır. 

Tekirdağ Amerikan Asma Fidanlığı Direktörlüğünden : 

ı - Eksiltmeye konulan iş: 40 milimetre eninde ve 4 
milimetre kalınlığında 3~54 kilo köşebent demirile beher 
topu yiizer metro uzunluğunda 75 top dikenli teldir· 

2 - istekliler d~mir ve dikenli tellerin tahmin bedeli 
oları 770 liranm yüzde 7,5 u olan 58 lirayı muvakkat te· 
minat olarak malsandığma teslim ve mukabilinde aldık
ları makbuzu komisyona gösterdib ten sonra eksiltmeye 
iştirak edecektir. 

3 Eksıltme müddeti 9 3-937 salı gününden itibaren 
15 gündür. 

4- İhale 23-3-937 salı gunu saat 
konaiında Varidat müdürlüğü odasında 
misyon huzurunda yapılacaktır. 

15 te Hükumet 
müteşekkil ko-

5 - .Şartnameyi görmek ve fazla tafsilat almak 
yen isteklilerin Ziraat direktörlüğüne müracaatlara 
olunur. 

iste
ilan 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Emlak 

Emniyet Sandığından: 

Emlak alıcılarına sekiz taksitle salış 

Adreıi Vasıfları 

Ü•küdar ayazma Değirmen ı;ı. eski 3 yeni 5 
No: Ahşap üç katlı I> oda 1 taşlık 2 ııof a e· 

Gnyrımen. Muham. 
Cinı;i kıymeti 

lektrik ve terkosu havi Bir ev 1370 
Üsküdar Hacehsnahatun mahallesi Camiişe-
rif •· eski 7 Mü. yeni 13 1 No. lı alışap iki 
buçuk katlı 6 oda ve bir kuyulu Bir ev 760 
Üsküdar Rum Mehmedpaşa mahall~si Uncu• 
lar sokak eski 57 yeni 73, 75 numaralı ah· 
şap biri iki kat diğeri 1,5 kat 2 şer odalı Ev 70fi 
Üsküdar Knazke Ahmedefendi mahallesi 
Salıtekkt:ıi sokak eıki 13, 13, 13, yeni 19, 
21, 19 21 1, 19 21 2 Nolı ahşap iki katlı 6 
od ah Dükkanlı bir ev 526 
Üıküdar Arakiyeci Hacımehmet mahallesi 
Nuhkuyusu caddesi eski 81 yt-ni 107 No. lı 
bahçeli ahşap iki buçuk kat 8 oda ve ter· 
kosu havi Bir e v 784 
Kadıköy Caferrağa mahallesi Bahçe sokağı 
eski 48 yeni 54 No. lı Kdrgir bahçeli 3 kat 
6 oda 3 sofa elektrik ve terkosu havi, Bir ev 1573 
Üsküdar Açıktürbe Ahmet çelebi mahallesi 
Uzunyol llok. eski IO yeni 16, 22 No. lı 

Ahşap iki buçuk kat 13 oda 2 sofa ve 
elektrikli Bir ev 2056 
Yeni kapı e .ki Kitibka ım yeni Yalı ma· 
hailesi Kitibçeşmesi sokağı eski 5 yeni 5 
No. lı kirgir iki kat 6 oda kuyu sarniç 
ve elektriği havi. Bir ev 1921 
Kadıköy Caferağa mahallesi Tevfik sokak 
eski 1,3 Mü. yeni 14 No. lı ahşap iki kat, 
2 sandık odası 2 sofa ve elektriai havi Bir ev 884 
Erenköy Sahrayıcedit mahallesi Kayışdağı 
caddesi eski 15, 15 Mü. yeni 158, 158 
No.lı ahşap bir buçuk kat bir daire 8 
oda l>ir ıofayı havi bahçeli. Bir ev 185ô 

1 Arttırma 23 Mart 9.'\7 tarihine düşen salı günü saat 14 te 
yapılacak ve iayrimenkul en çok ber.lel 'erenin üıtüııde kalacak· 
tır. 

2 Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin yüzde IO u 
nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır . 

,'\ Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı sekiz müsavi tak-
sitte ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 

4 - Tak itler ödeninciye kadar gayrimenkul sandığa birinci 
derecede ipotekli ka hr. 

5 - faıla izahat için Binalar ervi siınize müracaat lazımdır. 

MÜNAKASA GAZETESl 

Kan unlar. Kararnameler, Ticaret muhadelt:r 

1705 numaralı ticarette tağşişin men'i ve ihracatın mu· 
rakabesi ve korunması hakkındaki kanunun birinci 

maddesi mucibince Türk portland çimento 
ve yüksek fırın portland çimento norm· 

larını tayin eden karar 

(Dünkü nüshadan devam) 

Elek gözlerinin kutru 1 100 mm kadar doğru teıbit edilmelidir. 
3 Delikli levhanın düz tarafı çerçevenin üstüne gelecektir. 
4 - İstimal edilen elek sathı IO X 10 cm olııcaktır. 
Vl.b Kumun iyi yıkanıp yıkanmadığının kontrolu: 
Muayene edilecek kum IOO C de bir saat kurutulduktan son· 

ra bir porselen kapsül içinde 2 g. tartılır, izafi sıkleti l, 16 olan 
20 cm2 hamızı kloruma ile 20 cm8 mayi mukattar ilave edilerek 
bir saat kaynar su üzerinde ısıtılır ve filitre edilir. Filitrenin üze· 
rinde kalan kısın sıcak su ile iyice yıkanır, kurutulur ve kapalı 

kapsülle kızartılır. 

Zayiat yü:.ı;de 0,25 den fazla olmamalıdır. 

Türkiyede satılacak çimentolar da bu normların taleb ettiği 

asgari evsafa malik olacaklardır. 
Bu karar Resmi Gazete ile neşrinden .JO gün sonra meriyete 

girecektir. (Bitti) 
(Resmi Gazete 5 Mart 19:'\7) • 

. 
PiYASA HABERLERİ 

/ 

Bulgaristarıın sebze ve meyva ihracatı 

1936 yılında Bulgaristandan ihraç edilen meyva ve sebzelerin 
değeri 400,000 000 levaya baliğ olmaktadır. 

Aşağıdaki rakkamlar on 3 sene zarfında Bulgariıtandan ib· 
raç edilen başlıca meyvaların değerini göstermektedir: 

Yaş iizüın 

Kabuklu ceviz 
İç ceviz 
Elma 
Kuru erik 
Taze erik 
Domates 
Konserve çelik 

1 H36 1935 19.lt 
1000 leva olarak 

190,9.ll 248,45() f,'.\0,79.ı 

38,845 29,383 19,832 
J, 107 1,759 504 

38,685 32,051 878 
61.837 10-ı ,760 3~.58H 
10,117 5,65ö 7,411 
20,811 I0.496 750 
18,976 l,H68 

383,309 434,438 208,757 
Belli l>aşlı meyva ve sebzelerin ihracatı 

Ayva 
şöyledir : 

21 vagon 
Kiraz 
Şeftali 

Kayısı 

Biber 
Kuru sebıe (mantar, havuç v. s .} 
Sebze konservesi 
İspanak 

24,ti05 " 
46,H02 ,, 
4,000 " 

631,000 il 

90,000 ., 
34,022 

3 
" 

Bulgaristanın kendi istihsalatı 

1936 yılı ı:arfında Bulgaristan da istihsal edilen kendir miktar 
1700000 kilodur. Dekar başına randıman 450 ili !,500 kilo arasın· 
dadır. 

Son günl"!rde kendir elyafı istihsal etmek üzere yeni bir fab· 
rikll tesiı edildiği ve bu fabrikada senede 4,500,000 kilo ham 
kendir itleııerek 700 ınilyon kilo kendir elyafı elde edileceti 
kaydedilmektedir. 

Çamaltı Tuzlası 

Çamalt• Tuzlasında bir elektrik santralı kurulması ıçın bir 
ınüna~asa açılmıştır. Bazı fenni işler için Tuzlaya ıelen ecnebi 
mütehassıslar Çamaltının teknik bakımından dünyada ef•iz oldu· 
ğunu tasdik etmektedirler. 

Tuzlanın mühim ihtiyaçlardan biri olan ıu meseleıi de halle· 
dilmiş ve Lir şirket tarafından motörlü sondaj aletlerile su çıkar· 
ma işine bntlanmı,tır. Burada ıondaj i'ini yapan fİrket şimdilik 
300 metre aşağıya inmeye karar vermiştir. 

Tuzlarımızın nefueti ve lıer türlü ecnebi maddelerden temiz· 
!iği dünya piyıuıalarında çok iyi teıir bırakmış ve Türk tuzu her 
yerde aranmıştır. 

İhracatta tahmilittaki sür'at dahi çok mühim rol oynamııtır. 
Bu rağbet karşHında Çamaltı Tuzlasının buiünkü verim kal:ili· 
yeti harici ist.!ği karşılıyaınadığından Tuzlanın bir miıli büyütü 
lerek senelik iıtihsalin 300 bin tona çıkarılması için tetkiklere 
başlaıımı,tır. Bu husus icin İstanbuldan gelen mühendislerle Tuz· 
la mürlürü Sezai Bogaç Tuzlanın Karşıyakaya doğru daha 4 ki· 
lonıetre uzatılarak büyümesi için projelerini ha:zırlamağa başla· 

mışlardır. 

Çamaltı tuzlasında tadilen inşa edılen sofra tuzu fabrikasında 
imal edilen nefis tasfiye görmüş tuzların vapurlarla memleketin 
her tarafındaki ambarlara gönderilmesine ba,lanmıştır. 

İplik fiatları hakkında İktisat Vekaletinin tebliği 

iktiaat Vekiletindt>n: 
2.'\·6-936 tarihli ve 3337 uyılı Re•mi Gazete ile ilin adilen v~ 

temmuz 936 dan itibaren mer ' i olan iplik fiyatlar fabrika tes 
limi peşin satış fiyatlarıdır. 

Toptancı tüccar gizli bir surette ve bu fiyatların çok fevk'inde 
bir fiyatla iplik satışı yapmııtır. 

Bunun önüne ıeçmek üzere endüstriel mamulatın maliye ve 

satış fiyatlarının kontrolü ve tesbiti hakkındaki 3003 numaralı 

kanunun bahşettiği salahiyete istinaden yerli fabrikalar mamulatı 

16 Mart 
~ 

" lstanbul Borsası 
15 3- 1937 ~-

Paralar Çekler 
Alış Satış Ahş Satı'i 

Sterlin t>l4,- 6W,- London ()17, 017,50 
Dolar 123, 126,- Nev York 0.7920 0,7920 

20 Fransız Fr. 111 , 115,- Paris 17,2450 17,23 
20 Liret 120, 125- Milıino 15,0470 15,0332 
20 Belc!ka Fr. 80 - -' 

84,- Brüksel 4,70 4,6963 
20 Drahmi 21,50 21,50 Ati na 88,5737 88,5020 
20 lsveçre Fr. 56- 575, Cenevre 3,4770 ::>, - 3,4740 
20 Leva 20, 23. - Sof va 64,5056 64,4534 

1 Florin 63 .- 66,- Amsterdam 1,4490 1,4484 
20 Çek kronu 70,- 75, Prag 22,70 22,6817 

1 Avusturea Si. 20,- 23,- Vivana 4,22Jö 4,22 
1 Mark 'l5, 28,- Madrid 11 ,4586 11,4494 
1 Zloti 20,- 22, Beri in l,9H80 1,9675 
1 Pengü 21 ,- 23,- Varşova 4,1830 4,IS83 

20 Lev 12, 14, Budapeşt 4,3760 4,18 
20 Dinar 48,- 52,- Bükreş 108,2650 108, 1780 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,6840 34,6558 
İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7786 2,776.t 
Türd: altını !037, I038,- Moskova 24,64 24,66 
Banknot Os.2-fü, - 248,- Stokholm 3, 1434 3, 1410 

ipliklerin top' an satışlarında tüccar ve fabrikatörlerin riayete 
mecbur oldukları hükümler aşağıda formüle edilmiştir: 

a - Gerek fabrika, gerekse ticarethane ı tışlarında bir paket 
dahi toptan satış addolunur. 

b - Fabrikasının bulunduğu şehirlerdeki tüccarlar fadrika fi 
yatından azami yüzde 1 yükseğine toptan satış y pabilirler . 

c Fabrikasının bulunduğu şehir haricindeki tüccarlar ilan 
edilen fiyatlara kendi kir ve masrafları olarak azami yüdo 3 
fıyat farkı ilave ebebilirler. 

d -Fabrikalar başka şehirlerde satışlarını satış mağazası veya 
büro açmak suretile bizzat yaptıkları takdirde o şehirlerde aça· 
cakları satış mağazası veya büro masrafı olarak fiatlara azami 
yüzde 2 fark ilivr. edebilirler. 

e - İlan edilen fiatlar azami olduğundap fabrikalar bu fiat· 
lardan daha ucuz satış yaptıkları takdirde yukarıki fiatlarda yal
nız tüccar kar ve masraflarının azami fiat üzerinden hesap edil· 
meyip fabrikaların bu ucuz satışı üzerinden hesap edilmesi meş· 
ruttur. 

f- Fabrikasının bulunduğu şehir haricindeki satışlarda toptan 
fiitlara ayrıca nakliye ücreti zammedilir. 

g- Paket ambalaj maarafı fabrikalar, balya ambalaj masrafı 
mü,teriye aiddir. Balya ambalaj masrafı hakiki masrafı tecavüz 
edemez. 

h- Gerek tüccar ve gerekse fabrikalar depolarında iplik ol· 
dutu halde mübayaa içiıı müracaat eden müşterilere satış yap· 
mıııktan iıtinkif ettikleri tahdirde kanuna mugayir harekette bu· 
luıımuı olacaklarından kanunun cezai hükümlerine tabi tutulacak· 
lardır. 

i- Gerek tüccar ve gerekse fabrikalar mağaza veya satış bü· 
rolarında , komisyon ve masraflarının iliivesile tanzim edecekleri 
iplik satış fiatlarını mahalli ticaret odalarına tasdik ettirdikten 
11unra Resmi Ga:r:ete ıle ilandan itibaren nihayet 15 &'Ün zarfında 
umumun ııörebileceği bir şekilde talik etmeğe mecburdurlar. 

Bir senede kaç firma faaliyetten çekildi'? 

Geçen bir sene içinde teeşkül eden şirketlerle ferdi firmalaı 
ve gene bu sene içinde kapanan ticarethane ve şirketler hakkın· 
da ticaret odaaınca bir statistik yapılmıştır. 

Bu statistiğe ııöre geçen bir sene zarfında 833 şirket ve firma 
teşekkül etmiıtir. Bunların 546 tanesi ferdi müesseıedir 261 şirket 
ve 26 tane de simsar bu bir •ene içinde faaliyete başlamışlardır. 

Geçen bir sene içinde işten çekilen firma ve şirketler 419 
tanedır. Bunların 326 sı ferdi mueasese, on tanesi sımsar ve iCrİ 
kalanı şirkettir. Fakat bunların hepsi işten çekilme değildir. Bu 
yıl içinde 200 müeuese terki ticaret etmiş, 36 mücsseuenin sa· 
hipleri vefat ettiğinden dağılmış , 2J ferdi müessese şirket haline 
gelmiş, 122 şirket fesh edilmiş, 15 şirket taafiyeye gecmiş, 8 ta· 
cir küçük tacir vaziyetine gelmi,, ve 6 anonim şirket , faaliyetini 
tatil etmiıtir. 

Galata yolcu salonu 

Galata yolcu alonu için hazırlanan maketlerin 
jürı heyeti tarafından yapılmıştır. Saat altıya kndar 
bulunulmuş, uzun münakaşalardan onra neticede 
ve dört ikinci seçilmiştir . 

aeçimi dün 
müzakerede 
üç birinci 

Seçimi müteakip vali ve belediye reiıi Muhittin Ü tündağ, jüri 
heyetine gösterdiği hfüınü kabulden dolayi Akademı direktörü 
Buhran Toprağa teşekkür etti" 

Birincilikleri yelkenli rumuzu ile Peşte ünivenitesi ıiyanı itek· 
nik profesörü mimar mühendis Alfred Pardo ile Şarl David, Vah 
rumuzu ile mimar Rebii Refik ' 1777 H. rumuzu ile Seyfi Arkan 
ta~aflarından yapılan maketler kazanmıştır. 

ikinciliği kazanan dört msket de Oron rumuzu ile verilmit olan 
ve mimar mühendis A. Sabri ve mimar milhendiı Emin Onat, 
Akı~ rumuzu ile verilmiş Şevki Balmumcu, ile verilmiş mimar 
Naz.ıf, Martı rumuzu ile verilmiş mimar C•lil Biçer ve mimar 
Ahmet Reşat taraflarından mı.ktelerdir. 

Üç birinci maket sahiplerine 2500, d ört ikinci maket ahipleri· 
ne de 1000 lira taksim edilecektir. 

Yalnız jüri , idı..ri ve teknik bakımdan inşa edilecek salon 
için mev~ut maketleri muvaffık bulmadı. Bunun da sebebi bazı 
müdürlüklerin salonda kendilerine ayrılan kısımları kifi &'Örme· 
melidir. 

Verilen kararla satın nlınan üç ikinci maketten istifade edile· 
rek bir mütehassıs heyete yeni bir plan dizdirilerek inıaat buna 
göre yapılacaktır. Heyet kararını bir raporda iktiaad Vekiletinc 
bildirecek, Vekaletin vereceği nih i karar üzerine faaliyete ge· 
:;itecektir. 
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Gelecek Uç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA --=-~ 

-·-
Çarşamba 17·3-1937 

d ' z· at Vekaleti) No. 262 
Arabalı körük (vaporizatör): 20 a · ( ıra G K ) N 287 

600 1 4000 d (jandarma · llm. · 
Battaniye: 4 ad.- ki i~: • · No 283·284 
Un: 200,5 ve 113,3 ton (lzruir Mıt. M~~~ 

15 
'k (İıt. Gümrük 

• Sun'i ipek ipliği: 70 k. ipek terıdı· · v. ı. 

Müdürlüğü) No. 279 374 ton tütünün nakli (Ko-
Hendekten Adapazarına ve izmide: 

caeli lnhiı. M.) .\~ 294 
(Tophane Levazım) .\~ 295 

Bir mavunaya motör konması v. 1 • 

Sıva ve camekan yapılması (MMV) .\~ 296 

Perşembe 18-3· 1937 

kı 1 ocaklarının tadilen tamiri -
Gümütıuyu but ve Davut :aşa m~ .(lıt . Komutanlığı) .\~ 284-285 

tulumba: 2 tane • hortum . . 100 d \~ 2B9 
Elektrik aantralının inşaatı (Ünye bele .) ' 11 ) .\ '. llı.ı ı 

80000 2 (D Vlet Demıryo arı ~ 
D.. l'k k · d · ·· 1 m. e o,eme ı eçı erısı. 

Elbiıe : 2695 ad . (PTT U. Müd.) 1790 k . d 
0000 k d 1 levha ve perçin. u-

Çoraplık yün iplik: l · ur.• 
285 262 

ral boru: 2450 m. (MMV)" .\ : b ~~ 284 
• Kurban derileri (THK) Duzce fU .) '. 
• A · (THK Bolvadin ıub.) ,\! 291 

ynı tey · ) \ ' 295 
H ' k• 23000 k (Devlet Demiryolları , ,. 

am pı . , . . . '2200 d {Sivas PTT Miid.) .\~ 292 
Çıralı çam dıretı· • ' ) \' 296 
Altlı üıtlü karyola: 250 ad. (Tophane Levazım ' ' .. 

Cuma 1 g-3-937 

.. . . 1 dirde 239 evin•inşaatı. (Kars Vilayeti) .\! 286 
Goçmenler ıçın ğ d . ular uıecraH inta•tı (Ankara imar 
Ankara mezarlığın • P11 1 

Müd.) 
8000

.Y! 2:
9 
b 

1 
t n \hı.arı (Afyon Devlet Demiryol.) .\~ 290 

3000 ve m a ~~ ı. itfaiye efradı için kaput 50 ad. (lıtanbul 
Aygır deposunu tamırı 

BelediyHi) \~ 285 b 20000 
• ı. · l'ti: )6500 m. • arka çantalık ez: 15- m. 

Çoraplık pamua ıp ı 

(MMV~ -'~ 284--287 1 · M d ) " 286 · ka · 214 takım ( at. Emnıyet Ü • . ı· 
Sivil elbııe maa t•P . . aatarlık beı: 35 38000 m. (Jan· 
Kıtlık elbiıeıi imali.: 6080 ad. 

darma Komut.) .\-286 . 286 
Lacivert kum•t= 475.560 m. (lıtanbul Kültür Di_rek.: .\~· 

286 t k ve azmanı: 1550 ad. (Devlet Demıryo .) . • 
~:~ •• :~:~laları için lokomotif. 2 ad (inhiı~rlar idaresi) .\~ 287 

Taze bakla: 31~ k. (Anka~a Leva~ı?'~ :'~ 288 
2 tonluk kamyon: 1 ad. (Edırne V alılıtı) .\ ~ .29~ . . 
• Teneke, çuval, kundura: 15 kalem (Aıkerı Tıbbıye okulu) .\ · 280 
• CiD: 163 k. müstamel otomobil: 1450 k. (tranıit) (lıt . Gümrilk 

Müd.) -'~ 279 
2 tonluk kamyon: 1 acl. (Edirne Valiliti) X! 290 
Çubuklu - Paıabahçe yolunun ikmali inıaatı (iıt. Belecl.) .\~ 286 

• Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No." iıareti ilanı havi gazetemizin ıayııını ııöıterir. 

Kut yemi 

Kutyemine olan talepler devam etmektedir. lnriltereden kom· 
panauyon muameleleri yüzOnden faaliyet artmııtır. Alaaanyada~ 
da talepler artmakta , Birletik Amerikadan hiç bir hareket rö· 
rülmemelı tedir. 

İnce camdan mamul titeler 

.. . de "ıthali memnu listede bulunan A 494 fık· 
Yeni ithalit reJlmın . . k k f' t 

rası Heyeti Vekile kararile KJ. lııteııne onmuf ve ey ıye 
d . mdao mamul ticeler 

T " k ı · b'ld' · ı . t'r Bu fıkra a ınce ca ., ur o ıae ı ırı mış ı . 
vardır. 

Telefon şebekesi 

latanbul telefon şebekeıinin bir kat daha reni9letllm~~i i~ı" 
l ılacatını ve bunun ıçın r 

Ş itli civarında ikinci bir ıantra yap N f Vekili Ali Çetin 
komiıyonun planlarla meırul oldutunu, • ıa 

t d kaydedilmittir. 
Kayanın yaptığı beyana ın a t t rojeler ıon 9eldi-

Haber aldıtımıza röre ~o~iıyoııun y:p ; ~i~ araa bulunacak 
ne rirmiıtir. Yakında Şitlı cıvarında ~ ... .. akaı• 4.-ılacaktır • t 1 inıaıı ıçın mun • . 
Ye bundan ıonra yeaı ıan ra ın . d ,. hükumete ait bir 

S l "H" . . b d' e tepeııne oaru 
antra ın urıyetı e e ıy " f 'h h " kati karar ve-

. • .. d" .. - 1" or Maama ı enuz 
arazı üzerıne teıııı Uf"nu uy • • k antral bittikten . . . i b' · · de bıteee ve 1 

rılmemıthr. ntaat ır aene ıçın . . t min edilecektir. 
ıonn şehir içindeki ıebekenin ıenışllemekıı . •tedikleri halde bu-

B. k k" 1 l f abone o ma ıı 
ırço ım1e er te e o~a. . abone adedlerinİD arzu edil-

ıünkü ,ebekenin kifayetlızlıtı~den Yeni Hntral faaliyete 
d . . d d l l t k kabıl olamıyor. 
ıtı erece e ıen f e me . tarı 6000 • kadar çıkarılacak-

ııeçtlkten ıonra timdlki aboıte mık 
tır . 

lımir fuarı 

. . b en• 20 Atuatoı la açılacak ve 
İzmir beynelmilel serrııı . u 1 d decektir. 

20 E l " ld L k " e bır ay eYam e 
y ~ e ~apaama uzer i bul Ticaret oda1ına aelea bir 

lzmır Tıcaret odaaındaa ıtanT' t daııda davet edilmık
teakere ile iz mir fuarına iıtanbul ıcare 0 

tedir. . mik uta ittirak edilecektir. 
latanbuldan bu sene fuara ıen~t. Bay Mnhittin Oatündatın ri· 

Bunun için yakında lıtanbul Valııbı. ty 1 tı yapılarak bu bu· 
. d T" Od d büyük ır op an 

yuetın e ıcaret uın • b · · d ki bütln tacirler da· 
ıulta i'ÖrQ4ülecektir. Toplantıya ıe rımız e 

vet edilecektir. 

imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Ba111nevi 
Galata Billur ıola* No. 10 
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15 

58 

1G 

4 

2 

37 

15 

ihracat 

Ton 

-ı 

69 

6 

6 

Asgari 

Kilosu 

Kr· Pa. 

4 20 

ç 230 

" • 1050 
" 630 
" 2800 
,, 650 
a 

1600 
ç 2800 

6 17 

6 18 

6 10 

.. 30 

4 20 

3820 

56 

A:ıaıni 

Kilosu 

Kr. Pa. 

4 30 

250 

J600 
640 

3575 
660 

1800 

ti 24 

6 20 

5 

4 30 

60 

K.S. 

Londra Mı11r Laplata 2 ci kin . tahmili korteri 25 şi p Ki 3 53 
• keten tohumu " ,, n tonu 12 st. 2 1 2 •· n 7 37 

Anve11 Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 126 B. Fr. ,, 5 34 
L~verpul Buğday . Mart n 100 libr. 8 şi 10 3 4 p. ,, 6 03 
Şıkago ,, Hartvınter Mayıı " Buşe li 134 3 8 sent 6 23 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 129 8 " 6 06 
Hamb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k . 157 R M~ ; 78 58 

n ,, Levan n n " ,, 156 ,, " 79 07 

itaretler : ki ( kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), t i 
(tilin), sa (aantim), ıl (sterlin), RM lRayhamark , p (pen
ni), B. Fr (Belcik• frank) , t (ton). 

Sayfa 3 

lndustrie - Finances - Commerce 

Un rapport de l'lnstitut des prospections minii!res 

Des differenb compartimenls lignitifereı, vcstigeı dıslo'iues 

et epars de la grande formation lagunaire du tertiaire, c'est ce 
lui s'etendant aux alentours de Seyidömer qui repreıentail le 
conditions geologiqucs les plus favorables du point de vue de la 
regularite d'allure et de farilites d'attaque du gisement. Les mou
vcments tecton'ques et les erosions ayant mis iı jour, dans cette 
ZOne, toute Une scric d'affleurements de charbons, DOS travaux 
de recherches furent done concentres sur ceı lieux et commen
cerent le 1 er octobre 1935. 

En meme temps qu'une etude gcologique d'ensemble embras· 
sant une large surface de ce bassin etait pouuuivie, des travaux 
miniers etaient effectues sur une surface plus restreinte de 20 
km. c., qui fut choisie c omme presentan• lcs possibilites tech 
rıiques les meilleures, pour une future exploitation. 

Les differcnts travaux miniers effcctues depuis le dcbut ont 
consistc en: 

1- 40 puilt de recherches d'une longueur totale de 496 m. 
dont le plus profond a 26 m. 

2- 14 galeries de recherches d'une longueur totale de 1773 
m. la plus longue ayant 152 m. 

3- 22 grande lranchees d·une longueur totale de 1005 mHreı 
la plus longue ayant 230 metres. 

4 110 petite>ıı excavations et recoupes generalemcnt de 2 :ıı. 
1,50 metres. 

5 49 sondaies verticaux d'une longueur totale de 2561 m. 
le plu& profond at\eignant 130 m. 

6- 15 ondages horizontaux d'une longueur totale de 250 m. 
Les conclusions geologiques aııxquelles nouı oot meneı ceı 

travaux peuvent sc resumer comme &uit: 
Le substratum du bassin &t constıtuc par des roches paleo· 

zo'ique crislallines, de'! dioritcı et de serpentine.s, rocheıı qui 
constituent non seulemeot la base sur laquelle se sont disposeH 
les assises tertiaires, mais quı limitent encorı: peripheriqucment 
tout le bassin. 

Ce substratum presente une ıurface tres accidentee, mais qui 
a l:te nivelee et comblt:e par un conglomernt avaqt empruntc aeı 
eleınents aux roches memes composant ledit substratum. De ce 
chef, conglomerat presente des epaisseurs essentiellement variables . 

Au·dessus de cette assise, commence comme resultat d'unc 
transgression, la serie des gres et argiles verts dont l'epaiueur 
peut atteındrc 40 metre& et coqstitue le mur de la grande couche 
de charbon. Cette cOuche de lignite dont la puissance alteint 
parfois 24 metres, est recouverte d'uo banc de marı.e silicifice 
extremement durc de 50 n 150 centimCtres l'epaisseur, au·dessuı 
d uquel rcpose, eıı bancs alternes sur une puissance de lO A 20 
metres, la st!ric des schiıtes bitumineux et dcs marn es argileuses, 

Le11 ıediments sont recouverts a une distance de 40 a 50 
metres de la petite couche par horizons bien nets de turfs et de 
gres tufalces griı clairı et jaunatreı, lequels limitent ver11 le haut, 
les aHiseı tertiaires. 

L'examen de la ıerie deı coucheı tertiaires cilees pluı ha ut, 
l'etude de leur composition et des fo1Sileı animaux et vegetau x 
que l'on y trouve, permetterıt de ranger cette formation tout 
en haut du tertiaire, dans l'etage Sarmatien a edimentation 
d eau douce. 

Les examenı microscopiques nous ont montu!, pa r ailleun, 
que des craies et des hydrosilicates rencOntreı entre les turfs, 
provienncnt de la decomposition de ces derniers, et q ue leı 

bancs de silex dur rencontres iı differents niveaux, provienncnt 
de la Si 02 liberee au cours, de la modification du d ıoritea en 
serpentines conjointement aux venues chaudes tlıcrmales dea 
eruptionı. 

De ce fait, les phenomenes de silicifıcation ıont beaucoup 
plus accent ues au voisinage des rorhes eruptlve1 et des s erpen
lines. L'on constate meme au sud de Seyidomer , pres d 'Eyd ikeuy 
q ue le. doplomie en bordures du tertiaire ont ete soumi es il 
une opalisation fort jntenae. Ces roches permetlent de suivre, 
d'une façon frapante, les phenomenes de metasomatoıe ıubis par 
ellea et l'originc de leur silicifacation. 

Lea recherches poursuivies iı Seyidömer d'une façon mCtho 
dique, ont permis de determiner une reserve de 84 million de 
tounes exploitables dans des conditions economiqucı et ratlon
nelles. Ce tonnage est absolument sur et certain ayant ete veri· 
fıe par lea multiples travaux de ıondager effectueı sur une aire 
de 20 km. c. environ. L'on peul d'eclarer en somme que aous 
cette surface etudiec systematiquement, nous connai11on11 exac· 
tement et meme point par point la profondeur iı laqueile paue 
la grande couche, son epaisseur, son allure et aa composition. 

A ce lonnage prouvc et verifie, nous pouvons d'autre part 
dire &an& exageration, que lcs reserves probables et pou ibles 
doivent etre de plusieurs fois pluı importantes. De larges surfaceı 
situeeı au ıud·ouell de Seyidömer et au nord·est preı d' Avdan, 
sont en effet, constituees par les :nemo aui es tertiairea, qui 
sont elles·memes certainement lignitiferes, comme en foot foi Ieı 
nombreux affleurements que l'on conslate tout le loni de ce 
ba&1in. 

Au comite turc de la Chambre de Commerce 

international e 

L'asaemblee generale du comite turc de la Chambre de Commerc.e 
interııatıonale, a eu lieu hier matin a 1. Chambre de Commerce A 
la reunion asaistaient plusieurs des commcrçanta en vue d'lstanbul 
Le preıident du conıite M Midhat Ali. ouvrit la acance. L'Asıem 
blee, apres avoir approuve lo rapport des travaux du conuıl d'admi· 
D'Stration et decıde SOn m:aİntien a la tete aeı affairH ciotura H& 

travaux 

Le mouvement de noa maisons de commerce 

D'apr~s une autre statiatıque elaboree e~alcment par la Chambre 
de Commcrce, durant l'annee 1936, il y a eu 20 l inıtitutions ou 
commerçants quı ont suıpendu leur activite, 36 negociants aont de· 
cedes, 9 ont fail faillite, 23 institutions priveeı se sont crigecs en 
societes. 122 ocietes ont ete dissoute ·, 15 ont ete liquidces, 8 mar
chands ıont pasaes dans la caterorie deı p tib archands, t 6 80 
c ıeteı anonymea ont ferme. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode 

d 'adjudicat . 

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

Prix 
estimatif 

Caution. 
Provisoire 

Lieu d'adjudicatıon et de 
Cahier des Charges 

Jours 

[ Fourniture et pose materiel necessaire au reseau 
eau potable de Malatia ( ... ah. eh. L 5) 

Transformation et reconstruction de 8 ouvrag-ea 
t d'art et construction de chaussee sur la route 

de Transit 

Pli cach. 

,, 

100000 -

31328 44 

6250 Com. Restaur. Munic. pres Min. lnterieur 30-4-37 

2350 Chef Route Transit. Erzeroum 12-4-37 

1 Badiieonnage, pose de vitrea ete . dans les etables 
de l'ecole Militairc 

Gre a gre 1375 68 103 18 Com. Ach . Min. Def Nat. Ankara 17-3-37 

r 

e 

Habillement - ChauHure3 -Tis3ui-Cuirs. 

On a renonce pour le moment a l'achat des 11 
lota de toile et autres (l'adjudication devait avoir 
lieu le 2:!-3-37 j / 

Ameublement pour Halıtitation et 
Bureaux-Tapi11erie ete. 

its doublea (fabr. avec tuyaux d'eau) : 250 pieces 
(aj.). 

moires en tôle d'acier: 43 pieces 
rmoirea a archivea (205,05 m2) a installer dans les 
corridorı du souı•ıol entrc les colonneı en be
ton. 

Proviıions 

iande de mouton : 4500 kilos 
rge : 250 tonnes 

Produita Chimiques et Pharmaceutiques 
lnatruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp 

astruments e• appareilı pour laboratoire chimique : 
29 lots 

Cemltuıtilıııle -Carburant- Huiles 

ardiU : 3000 tonnea (cah. eh. P. 330) 

dH pour telegraphe : 300000 pieccs 
.... 

·matite : 780 tonnes- Fonte : 180 tonnes (cah. 
eh. P. 174) 

ornieres en fer (40 X 4 mm) : 335'4 kilos- Fil bar· 
bele: 75 rouleaux (de 100 metres) 

Gre a ıre 

Pli cach. 
Publique 

Publique 
Pli cach . 

Publiquo 

PJi cach. 

Pli cach. 

,, 

Publique 

4250 

3750 -
3731 91 

1755 -

1050 

318 75 

281 50 
279 90 

131 63 
8 7 50 

78 75 

66000 -- 4550 -

210CO - 1575 

34813 80 ~611 64 

770 58 -

Direction Vakoufs lstan bul 

Com. Ach. lntend. Ist. Tophane 

Ministere Agriculture 
,, de l 'lnterieur 

Com. Ach. Division Kirklareli 

" 

Com. Perm. Municipalite Iıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. Marine pres Min . Def. Nat. 

{ Ad. Ch. Fer Etat Ankara 
Dep. Mater. Chef Expe4 . H.pacha 

Admin. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisseı Ankara-Haydarpacha 

Bureau Recettes Tekirdagh 
Direction Agricole " 

F ournisseurs et Entrepreneurs 

18-3-37 

5.4.37 
31-3-37 

26-3-37 
29-3-37 

30-3 37 

30-4-3'.2 

30-4 37 

30-4-37 

23·:5·37 

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 du 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'affaireı, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Boune du Commerce et 

deı Cereales, leı Nouvelles Economiques du payı ete. ete .•• 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESi,, 
Envoi ıratuit de apecimen sur demande 

, 

11 -

15 -

11 _ ı 

14 

ıs 

15 30 

11 
15 -

14 -

ı '4 

t5 30 

15 30 

ıs -

• 

ADMINISTRA'ttO~ 

Y oghourtchou Han 
ler Etagt, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. J261 

Adresse Telegraphique: 
lstanbul - MÜNAKASA 

16 MARS 1937 

Avis divers 
De la Direction des Chemins de Fer l'Etat 

50000 tonncs de houille criblee allemande d'uae valeur eatimative 
de Ltqs . 475129 70 seront acheteeı par voie d'adjudication aouı pli 
cachet~ le :?6 avril 937 a 15.30 h. au local de J'Administratioıı Ge
nerale a Ankara 

Ceux qui desirent y prendre part doi vent remettre a la Preıi
dence de la Commission le meme jour juıqu 'a 14.30 h. leura offres, 
une garantie provısoire de Ltqs. 22755.19, les certificats exircs par 
la loi et un certıficat de competence dresse suivant leı prescrıptions 
parues dan, le journııl Officicl du 7 Mai 36 No 3297 

Les cahicrs des dıarges sont en ventc au prix de Pts. 2376 aux 
caisses d' Ankara et de Haydarpacha. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
mr o usa 

Mercredi 17 Mars 1937 .. 
Vaporisateurs a voilure: 20 p. (Min. Agriculturc .Y 262 
Couvertureıı : 4600 p.- Kılims : 4000 p. (Comm G. Gendarmcrie) 

.\' 287 
Farine: 200,S et 113,3 t. (Pi. Fte lzmir) .\ 283-284 
• Fil soie artificielle : 70 k.- Ruban soie: 15 k . ete. (Directıon 

Douanes lstanbul) .\' 279 
Transport de H~ndek iı Adapazar et lzmidt de 337 t nnes de ta 

bacs (Monopol es Kodjaeli > .\' 294 
Pos de motcur iı une mahonne (lnte d . Tophan ) .\ :!95 
Badigeonnage et posc de vitres (Defense Natıonale) .~ 296 

Jeudi 18 Mars 1937 

Transf. foyers lıôp. Gumuchsouyou et caserne Davoutpaclıa-Pom· 
pes : 2 pieces- manche : 100 metres (Comm lst Findildı) 

.Y 284-285 
Construction centrale clectrique (Mun. Unie) \' 289 
Peau de chevre pour plancher: 180000 m2 (Chemins de Fer Etat) 

.\' '..l84 
Costumes : 2695 piecea (Direetion Generale PTT) :Y 285 
Fıl Jaine pour chausıettes : 10000 kilos- T<ıles, rivets en "dural,,: 

1790 ltilos- Tuyaux ld : 2450 metres (Defensc Nationale) 
.\: 285-262 

• Peaux bctcs sacrifiees Lirue Aer. Duzdjc) .Y 284 
• idem (Bolvadine) .Y 291 
Fonte brute: 23 tonnes (Ch. Fer Etat) .\' 295 
Poteaux en pin resineux : 2200 pieces (Dir PTT Sıvııs) \' 292 
Lits doubles: :i!SO pieces (lntend. Tophane) .Y 296 

Vendredi 19 Mars 1937 

Conıtruction 239 maisons pour immigres a lrhdir (Vılayet Kars) 
.\~ 286 

Construction canaux pour ecoulcment eaux sales (Cimetiere An
kara) (Dir. Restaur. Ankara) .\' 89 

Preparation ballast: 3000 et 8000 m3 (Chemins do Fer Etat Afion) 
,\'. 290 

Reparation depôt etalons·eapotes pour sapeurs·pompierı : 50 pii· 
ceı (Mun. lstanbul) .\' 285 

Fil coton pour chausaettes : 16500 kilos Toile pour haYreaacı: 
15-20000 metres (Defeue Nationale) .Y 484-287 

Costumeı civils avcc chapeaux : 214 pieces (Dir. SOrete lıtanbul) 

.Y 286 
Confeetion 6080 uniformeı hiver- Toile pour doublure: 35-38000 

metres ,Comm. G. Gendarmcrie) .Y 286 
Etoffe bleu marine : 475-560 (Dir. lnstrue. Pub. lst } .\' 286 
Troncs et autres. de sapin : 1550 p (Ch. Fer Etat) .\' 286 
Locomotives pour salines Yavehane: 2 piecea (Monopoles) 

.\~ 287 
Fevea fraidaes : 31,5 tonnes (lntend. Ankara) ·'" 288 
Camion de 2 tonnes Vilayet Edirne) ;;\' 293 
• Bidons. sacı. chau11ureı ete. : 15 lots (Ecole Majors Beyazıt) 

.\; 288 
• Cin: 163 k.- Auto us .: 1450 k. (traasit) tDouanes lstanbul) 

.\• 279 

Achevement construction rou•e Tcboubouklou·Pachabahtche (Mua 
lstanbul) .Y 293 

• Les aateriıques indiqucnt une vente par voie de surcncbere. 

N. B.- Leı Nos indiques en .reg-ard dea articles sont eeux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Voir notre rubrıque lndust•ie·Finances-Commerce en 3me pare 


