
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiy<! ici rı 

3 AYLIGI 

6 " 
12 ,, 

Kuruş 

~50 

850 
15()(1 

E cnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

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

•• 

1

GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

~~~-

Yıl: 1 Sayı : 284 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

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

Un: 113,3 ton. (İzmir Mst. Mvk.) 
Bulgur: 4000 k. (Selimiye) 

17-3-37 16 30 
5.3.37 15 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Gümüşsuyu hast. hamam ocağının tadilen 
tamiri (İstanbul komutanlığı) 

Milas kasabasının hali hazır haritasının ya· 

pılma11. (Milas Belediyesi) 

18-3-37 16 -

8-3-37 - -

3 Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malı~~-

Gerede kasabasının elektrik tesiıatı (temdid) 

(Gerede Belediyesi) 
22-3-37 15 

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

Çamaşırlık bez: 700000 m. (MMV.) 
Pamuk çorap ipliği. 16500 k. (MMV.) 
Arka Çantalık bez: 10000 m. (MMV.) 
Yataklık pamuk: 8480 k. (MMV.) 

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

Mazut: 200 toe IDevlet Demiryolları) 

6 - Müteferrik 

Dötemelik keçi derisi 180.000 dm2. (Devlet 
Demiryol.) 

Çinko leğen: 50 ad . (Tophane levazım) 
Köprücü malzemesi (İstanbul komutanlığı) 

Kar küreme makinesi: 1 ad . (D. Demiryol.) 

b) Müzayedeler 

- Müteferrik: 

Kurban Derileri (THK Düzce 4ubesi) 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

22-3-37 15 
19-3-37 15 
16-3-37 11 -
16-3-37 15 -

2-4-37 15 -

18-3-37 1 5 30 
8 3-37 15 -

5-3-37 - -
15-3-37 15 30 

20 gün 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden: 

15-3-937 tarihinden itibaren D. D. 9 No. tarifede ya· 
zıh sahil istasyonlarına nakledilecek soya. aspir ve bur
çak maddelerine bu tarifenin arpa, yulaf ve çavdara 
mahsus olan tenzilatlı ücretleri tatbik edilecektir. Fazla 
tafsilat için i11tasyonlara müracaat edilmelidir. 

a) MÜNAKASALAR 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

İzinir Müstahkem Mevki Satınalma Komisyonundan; 

Müstahkem mevki kıtaatı için l 13300 kilo un kapalı ~ar~la 
alınacaktır. ihalesi 11·3-937 çarşamba rünü saat 16,30 da lzmır· 
de kışlada müstahkem mevki aatınalma komisyonunda yapıla_cak· 
lır. Tahmin edilen bedeli 15522 lira 10 kuru4tur. ilk te~~n~tı 
1164 lira 15 kuruştur. Şartnameıi herpn komisyonda go~ulu_r. 
lstiyenlere 78 kuru4 mukabilinde şartnamesi verilir. isteklı~erın 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncii maddelerinde ve şartnames.ınde 
yazılı vesikalarla birlikte terninat ve teklif mektublarını ıhale 
saatinden en az bir saat evvel komisyona vermiş bulunmaları. 

Selimiye Aıkeri Satınalma Komisyonundan: 

· 4000 kilo Selimiye Askeri Satınalma komısyonunca . 
Bulgur pazarlıkla alınacaktır. Muhammen bedel. 590 lı
radır. Teminatı kat'iyesi 89 lira olup p~zarlığ~ 5-3-9~7 
cuma günü saat 15 te yapılacakhr. Bu ışe g~receklerın 
resmi vesikalarile birlikle muayyen saatte kamısyona ge· 
lip teminatlarını yatırmaları meşruttur. 

SALI 

l 

12- İnşaat- Tamirat· Nafıa işleri veMalzernesi-Harita 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

Gümütıuyu hastahanesinin hamam ocatı maden kömürü ya· 
kacak bir surette tadilen tamiri ihalesi açık eksiltme ile 18-3-37 
perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Ke4if bedeli 250 lira 76 
kuruştur. Şartnamesi hergiln öğleden evvel komisyonda görüle· 
bilir. i.teklilerin 19 liralık ilk teminat makbuz veya mektubla· 
rile inşaat şubesinden alacakları vesikalarla l:eraber ihale günü 
vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma Komiıyo· 
nuna gelmeleri. 

Milas Belediye Reiıliğinden: 

Milas kasabasının halihazır haritasını 19-2-937 tarihinden iti· 
haren 20 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Ka1ab:mın meskun kısmı 100 hektar 2'ayri meskun kıımı 
da 100 hektar olarak tahmin edilmiştir. 

2- Her iki kısmın muhammen bedeli 3300 liradır. 
3- Harita nafıa meclisinin 29 sayı ve 13-3-936 tarihli karari

le tasdik edilen şartname hükümlerine göre yapılacaktır. 
4- Muhammen bedelinin yüzde 7,5 ğu 274,5 lira teminat ak· 

çeıi alınacaktır. 

5 - İhale arttırma ve eksiltme kanununun bükümleri daire· 
sinde yapılacaktır. 

6- İhale 8 3-937 tarihinde Milas belediye eneümeninde yapı· 
lacaktır. 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Gerede Belediye Reisliğinden: 

Bedeli keşfi 19362 lira olan Gerede kasabası elektrik tesi1atı 

19-2-937 tarihinde talih zuhur etmediğinden mezkur tarihten iti· 
haren evvelce Cumhuriyet i'&:ıelesinde ilin edilen terait daire · 
sinde 22 mart 937 pazartesi gününe kadar bir ay müddetle ve 
pazarlık suretile ihale edilecektir. 

Pazarlık 22 mart 937 pazartesi günü Gerede Belediye Encü· 
meninde saat 15 te yapılacaktır. Tesisat için şartnamede evvelce 
gösterilen 210 günlük müddet 300 güne çıkarılmıştır. Talihlerin 
malumu olmak üzere keyfiyet ilan ohnur. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Her bir kilosuna biçilen ederi 150 kuruş olan 16500 kilo pa· 
muk çorap ipliti kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesini parasız 
almak ve örnej'ini görmek istiyenlerin her gün öğleden sonra 
komisyena gelmeleri. ilk teminat miktarı 1856 lira 25 kuruttur. 
İhalesi 19-3-»37 cuma günü saat 15tedir. Eksiltmeye gireceklerin 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı vesikaları 
ilk teminatlarile birlikte teklif mektublarını ihale saatinden en 
az bir saat evvel Ankarada M. M. Vekaleti Sabnalma Komisyo· 

nuna vermeleri, 
• • • 

Her bir m~tresine biçilen ederi 26 kurut olan 700000 metre 
çamaıırlık bez kapalı zarfla alınacaktır. Şartnamesioi 910 kuruşa 
almak ve Örnekleri rörmek isteyenlerin herrün komisyona rel· 
meleri. ilk teminat miktarı 10350 liradır. ihalesi 22-3-937 pazar· 
tesi 2'ilnü saat 15 de dir. Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı ka· 
nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarile 
birlikte teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel 
Ankarada M. M. Vekaleti Satınalma Komisyona vermeleri. 

• • • 

1 - Beher metresine biçilen ederi 85 kurut olan 10 bin met· 
re arka çantahk bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini ıörmek isteyen· 
lerin hergün öğleden sonra komisyona srelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 6.37,5 liradır. 
4- ihalesi ı &3-937 aalı rünü saat 11 dedir. 
5 - Eksiltmeye srireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları ilk teminatlarilc birlikte teklif 
mektublarını ihale saatinden en az bir aaa t evvel M. M. Vekale· 
ti aatınalma komisyonuna vermeleri. 

* • • 
1- Her bir kilosuna biçilen ederi 45 kurut olan 8480 kilo 

yataklık pamuk açık eksiltme ile alınacaktır. 
2 - Şartnamesini paraıız almak ve Örnetini srörmek isteyen· 

terin h~rrün öğleden sonra komisyona gelmeleri. 
3- ilk teminat miktarı 286 lira 20 kuru,tur. 

İDAREHANE : 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüş ül ur 

Telegr. : lst. MÜNAKASA 
Tele fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

2 Mart 1937 

4- ihalesi 16·3 937 salı rünG saat 15 dedir. 
5- Eksiltme · kl · 2490 ye gırece erın sayılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı v ·k J ı b' l'k . . esı a ar a ır ı te temınatlarını ıhale saa· 
tında M. M. V · satınalma komiıyonuna vermeleri. 

ı 5 ··Mahrukat Benzin - Makine yağları ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdü!')üğünden: 

Muhammen bedeli 13.000 lira olan 200 ton mazut 
2 4.937 cuma günü saat 15 te kapalı zarf usulile Anka· 
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiycnlcrin 975 liralık muvakkat temi· 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi gazetenin 
7 -5-936 G. ve 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş 
olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 e kadar Komisyon Reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai
resinden, Haydarpa~ada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden 
dağıtılmaktadır. 

• 

6- Müteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan: 

Ye~e~ ~uhay okulu için 50 adet çinko leten 8 Mart 937 pa· 
zarteın gunu saat 15 te Tophane<İe Satınalma Komisyonunda pa· 
zarhkla alınacaktır. Nümunesi komisyonda görülebilir. İhale ıü· 
nü teslim f&rtile alınacak olan işbu leten için isteklilerin belli 
saatte komisyona relmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdareıinden: 

Muhammen bedeli 77 40 lira olan 180000 desimetre 
murabbaı döşemelik keçi derisi 18-3-937 perşembe günü 
saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarad" idare bi
nasında satın alınacaktır. Bu işe girmek istiyenlerin 580.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesika· 
ları, resmi gazetenin 7 -5-937 Gün ve 3297 numaralı nüs· 
hasında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış 
vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Ko· 
misyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılmaktadır. 

İslanbul Komutanlığı Satınalına Komisyonundan : 

Komisyonda bulunan fenni ,artnamesi dahilinde köprücü mal· 
zemesine istek!i _aranmaktadır. Şartnamesini görmek isteyenler 
5 Mart 937 tarıhıne kadar komisyona gt'lmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanlaaı İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammen bedeli 16675 lira olan bir adet kar küreme maki· 
nesi 15-4 37 perıembe günü saat 15,30da kapalı zarf usulile An· 
karada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ite girmek isteyenlerin 1250 lira 62 kuruşluk muvakkat te· 
minatla kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7-5-36 
gün ve 3297 No.lu nüshasında intişar etmiş olan talimatname 
dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı srün eksillme aaa· 
tinden bir saat evveline kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden 
Haydarpatada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılmaktadır. ' 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 

Türk Hava Kurumu Düzce '3 ubcsinden: 
Bu seneki kurban derileri muntazam tuzlattınlmış ve 

temizlenmiştir. Sığır derileri salamura halinde kilo hesa
bile, koyun ve keçi derileri kurutulmuş olarak tane he
sabile 26 2-937 de 20 gün müddetle müzayedeye konul
muştur. 

Bu müddet zarfında pey sürecekler yüzd 7 5 k 
1 ·ı k e ' pey a . 

çe erı e urumumuza müracaatleri. 



Sayfa 2 

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

l.!ıhisar lar U. Müd~rlüğünden: 1 

J - Şartnamelerine ekli listede mikdar ve müfredatı 
yazılı 10 kalem şıra? ecza ve malzemesi pazarlıkla satm 
alınacaktır. 

2 - Paurlık 5 3.937 tarihine rastlıyan çarşamba gi\-· 
nü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin
deki Alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7.5 güvenme paralarile adı geçen komisyona 
gelmeleri ila:ı olunur. (750) 1 l 1 4 -4 

Kanunlar. Kar arnaıneler, Ticaret muhadeltr 
----------------....... ----------~~--------------

No. 
Gönderen: 

(Dünkü nüshadan devam) 

Menşe şehadetnamesi 

İsim: 

A nüshası 
Gönderilen: 

isi;: 
ikametgah: İkametgah: 
Sokak: 

Eşyanın nevi: 

Ambalaj tarzı: 
Koli adedi: 
Marka No: 

S ki t ·{ Gayrı 1afi 
1 e · Safi 

Fob kıymeti : 
Sevk yolu: 

Sokak: 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın .......... menşeli olduğu 
ve itbu menşe şehadetnamesinin Ankarada 20 haziran 1936 tari
hinde imza eciilen Türkiye ve Finlandiya aruındaki Ticaret An· 
laşmHının hükümlerine tevfikan veril 1iği tasdik olunur. 

No. B nüıhası 
(Bu nüıha A nü~basile aynı nu ı arya taşıyacak ve gümrükler· 

ce dama-alanarak idhalatçı memleketin ihraç bankasına. tevdi olu
nacaktır.) 

Göndaren: 

lıim: 
lkametrih: 
Sokak: 

Eşyanın nevi : 
Ambalaf tarzı: 
Koli adedi: 
Marka No: 

S'kl .1 Gayrı safi 
1 et. l Safi 

Fob kıymeti: 
Sevk yolu: 

İsim: 
İkametgah : 

• Sokak: 

Gönderilen : 

Kg. 
Kg. 

Yukarıda gösterilen emtianın •...•..... menşeli olduğu 
ve işbu şehadetnam.?nin Aokarada 20 haziran 1936 tarihinde imza 
edilen Türkiye ve Finlandiya arasındaki Ticaret Anlaşması hü
kümlerine tevfikan verildiği tasdik o unur. 

Munzam Protokol 1 

Bugünkü tarihli Ticaret Mu'.;avelesinin imzası esnasında Akid 
Taraflar afAğıdaki ahkamı kararlaştırmı~lardır: 

1- Türkiye COmhuriyeti Hükumeti, Finlindiya tarafmdan 
merbut ikinci munzam protokolda Türl<iyeye bahşedilen menafii 
rüıumiye mukabilinde, Finlandiya men ıeli eınthya aşağıda uyıh 
munzam kontenjanları vermeği taahl:üd eder: 

Türk Gümrük senelik konten-
tarife1i janlar (ton) 

324 c 30 
328 A Yalnız adı matbaa kağıdı 50 

B 50 
341 c 100 
447 A 5 

2- Şuraaı mukarrerdir ki, merbut 2 inci munzam protokola 
tevfikan Türkiyeye bah4olunan men;ıfıi rüsumiyenin. mezkur 
protokolun 2 nci fıkrası hükümlerine gö:-e Finlandiya tarafından 

h1Vib edilmemHi halinde bugünkü tarihli Tica:-et Mukavelesine 

batla ( 1) numaralı listede muharrer 328 A (yalnız tomar halinde 
ıazete kağıdı) tarife poziıyoou, azami 2600 ton miktarında se· 
nelik bir kontenjanla kendilitinden mezkur mnkavelenin 2 inci 
liıteıtne alınacaktır. 

3- Bugünkü tarihle imzalanan Ticaret Mukavdenamt:Sinio 
mGtemmim cGı'ilnü tetkil eden işbu protokol, merbut 2 ine nıun· 
zem pr otokol mer'iyete girer girmez tatbik edilecektir. 

Ankarada, iki nÜlha olarak 20 haziran 1936 da tanzim edil
mittir. 

Onni Talas Şükrü Saracoğlu 

Munzam Protokol 2 

BarGnkO tarihli Ticeret Mukavele1inin imzası sırasında, Akid 
Taraflar, atatıdaki huıuıJarda mutabık kalmışlardır: 

1- Finlandiya Hükumeti, Türkiye tarafından merbut 1 inci 
muDzam protokolda Finlandiyaya verilen munzam kontenjanlar 
mukabilinde, qaj'ada uyıh Türk menşdi tabii veya mamul müı
tah1alları, berveçhi ati resimlerden veya tenzilat yüzdelerinden is· 
tifade ettirmeti taalihüd eder: 

Finlin<liya gilm• 
rük poıiıyonu Emtianın cinsi 

76 b den ÜzOm, incir 
76 b den incir (lokum, layus) 
76 c Jen Erik 
78 Ceviz 
79 a Badem 

Türk menşeli em-
tiadan alınacak 

gümrük rüıumu 

.50 
-.25 

.70 
2. -
1. -

MÜNAKASA GAZETESi 

268 Metre batına azami 180 düğümlü 
yün hah 35.-

269 Metre başına 180 dütümden fazla 
yftn halı 70. -

2- İşbu protokol, Finlandiya tetrii uzuYlarının taavibine ikti· 
ran ettikten ıonra mer'iyet mevkiine girecek ve bugünkG tarihle 
imzalanan Ticaret Anlaşma.mm mer'iyet şartlarına aynen tlbi 
tutulacaktır. 

Ankarada, 20 haziran 1936 da iki nüıha olarak tanzim edil· 
miştir. 

Onni Tala1 Şükrü Saracoğlu 

(Reımi Gazete Hyı: 3538 19·2·937) 

Denizyollara ve Akay İşletmeleri İdarelerinin yaptıracağı 
gemiler için 10 milyon liralık tahsisat verilmesine dair 

olan kanunun 1 inci maddesinin değiştirilmesi 
hakkındaki 3047 numaralı kanunun 1 inci 

maddesinin değiş;tirilmesine dair kanun 

Kanun .\: 3131 Kabul tarihi: 12-2-937 
Madde 1- 3047 numaralı kanunun birinci maddesi afağıda 

yazıla olduğu şekilde değiştirilmiştir: 

Denizyolları ve Akay İşletme İdarelerinin yeniden yaptıracağı 
vapurlar için senelik tediye mikdara Maliye ve İktiıad \' ekilleri 
tarafından müştereken tesbit edilmek ve 1936 senesinden başla· 

yarak en çok 10 .enede ödenmek üzere lO 000 000 lira:ta kad ::r 
gelecek senelere sari taahhüdler icrasına ve mukaveleler akdine 
iktisad Vekili mezundur. Birinci fıkra mucibince Akay idaresi 
için yapbrılacak gemilerin bedeli 800 000 lirayı a-eçemez. 

Madde 2- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 3 - Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve İktisad 

Vekilleri memurdur. 
17-2-1937 

Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi 
ve bunun için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına 

mezuniyet verilmesi hakkında kanun 

Kanun .Y!3132 Kabul tarihi: 12 2-937 
Madde 1- Orta ve garbi Anadolunun sularından tamamen 

istifade edilmek üzere timdiye kadar çalışan havzalardan başka 
ve bilhassa Marmara havza.ında Susığırhk ve tabileri, Ege De
nizi havzasında Bakırçay, Gediz, Kumçayı ve Büyük MenderH 
nehirlerile Adana hav alisinde Seyhan, Ceyhan, Berdan, Sili fkede 
Göksu, Malatya havalisinde Horata, Tohma ve Derme, Karade· 
ni2, hav:casında Yeşilırmak ile tAbilerinden Çekerek, Ter1&kan, 
Kelkit ırmaklara, Orta Anadoluda Por1uk, Sakarya ve tabileri, 
Kooyada Sille ve Niğ-iede Gebere dereıi ile bunlara münase
beti bulunan göl, nehir, dere, çay ve kollarında ıulama yapılma· 
ıı, bataklıkların kurutulma11 ve ha11rlaran men'i a-ibi yapılacak 

bilumum su işleri ile İğdir ve Erzincan ovaıı ıu işleri için 31 
milyon lira sarfına mezuniyet verilmiştir. 

Madde 2- Birinci maddeye a-öre yapılacak işler için ıenelik 
tediye mikdara 6 200 000 lirayı geçmemek ve Nafıa Vekaleti büt
~elerinde ayrı bir faıla konulacak tahsisattan ödenmek üzere 
1937- l 94 l senelerine geçici taahhüde girişmeğe Nafıa Vekili me-J 
zundur. 

Madde 3- Sular Umum Müdürlüğü tefkilihnda bulunan me· 
mur ve müıtahdeminin yevmiye, harcırah ve zaruri maaraflarile 
teıkilata dahil olmayıp da bu itlerde kullanalacak yerli ve ecnebi 
mütehassıs, mütavir, mühendis, fen memuru ve diğer müstahde
min ile amelenin maaş, ücret, yevmiyeleri ve harcırahları ve alı
nacak alat ve edevat bedeli ve sair ma1arifi umumiye.i itbu 
tahıisattan urfedilir. 

Muvakkat madde - Bu kanun mucibiDce yapılacak hizmetler 
için 1936 mali yıla zarfında sarfiyat icruana lüzum görüldüj"ü 
takdirde bu sarfiyata tekabül e lecek miktarda fevkalade men
balı.rdan taha11ül eden varidattan kartılak göıterilmek ıureti le 
Nafıa Vekaletinin mezkur yıl Bütçe.inde açılacak huıuıi fazla 
tahsiıat kaydedilerek sarfiyat icr&1ına mezuniyet verilmittir. 

Madde 4- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde 5- Bu kanun hükmünü icraya Maliye ve Nafıs Ve· 

killeri memurdur. 17-2-937 

t 936 mali yılı Muvazenei Umumiye kanununa dahil bazı 

daire bütçelerine munzam ve fevkalade tahsisat 
verilmesine ve bazı bütçelerde değitik-

lik yapılmasına dair kanun 
K<ınun No. 3130 Kabul tarihi: 12-2-937 
Madde 1 - 1936 mali yıla muvazenei umumiye.ine dahil bazı 

daire bütçelerinin ilişik 1 numarala cetvelde ıö.teri!en fa1ıllarına 
7,011,700 lira munzam tahsi1&t verilmittir. 

Madde 2 - 1936 mali yıla muvazeoei umumiyeıioe dahil bazı 
daire bütçelerinin ilitik 2 numarala cedvelde gösterilen ve ye· 
niden açılan fasıllarına 4,512,636 lira fevkalade tahıiut olarak 
konulmuştur. 

Madde 3 1936 mali yıla muvazenei umumiyeıine dahil bazı 
daire bütçelerinin ilişik 3 numarala cedvelde yazılı fas ıllara ara· 
sında 61,800 liralık münakale )" apılmıştır. 

Madde 4 - İkinci madde ile Ziraat Vekileti bütçeıinde (zirai 
konbinalar kurumu m&1rafları) adile açılan 858 inci fula konu
lan tahıiıat, Muhuebei Umumiye Kanununun 83 üncü maddesi- 1 

nin C fıkrası hükmü dairesinde 1arfedilmek üzere Ziraat Banka· 
s nda açtırılacak hususi bir kredi heubına yatırılır. 

Bu krediden yapılacak maı1aflar huıuıi bir kanun ile tayin 
olunur. Ancak bu kanunun tanzim ve mer'fyete a-irmeıine kadar 
İcra Vekilleri Heyeti kararile tayin edilecek itler için sarfiyat 
yapılır. 

Bu krediden 1 37 mali yıla zarfında dahi sarfiyat icrasına ve 
bunun için mezkur mali yıla geçici taahhüdlere girişmeğe Ziraat 
Ve"ili mezundur. 

Bu mezuniyete müsteniden 1937 mali yıla zarfında ifa edile
cek hizmetlerin ka11ılığı 3010 numarala kanunun hükümleri dai
resinde mahsub olunur. 

Madde 5 - 1936 mali yıla Ziraat Vekaleti bOtçe1infn 826 ncı 
faslının birinci (hayvan hutahklarile m6cadele, tahaffuzhaneler 
tesiıi) maddeıinden 4000 lira tenıil edilerek mezkur bGtçede 
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1934, 1935 yılları karşılık11z hayvan tazminatı) adile yeniden açı· 
lan 859 uncu fasla fevkalade tahıiHt olarak konulmuttur 

Madde 6 - Birinci madde mucibince Mal:ye Vekaleti bütçe· 
ıinin 188 inci fa1hna ilive olunan 200.000 liranın 50.000 lirası 
(Ankara mezarlıği inş .. ı) ve 150.000 lir&11 da (üzerine yük.ek 
mektepler inşa edilecek yetil uhanan İltimlak bedeli) adları ile 
Ankara Şehri İmar Müdürlütü l 936 mali yıla muraf bütçeıinde 
yenidea açılan huıuıi fa11llara fevkalide tahıi1at olarak konul· 
muştur. 

Madde 7 - Bu kanun netri tarihinden muteberdir. 
Madde 8 - Bu kanun hükümleri icraya Maliye ve Daliliye 

Vek;lleri memurdur. 
17-2-1937 

(Resmi Gazete 1ayı: 3538 19-2 937) 

PİYASA HABERLERİ 

Devletin lehine neticelenen 
davalar 

Devlet lehine neticelenen da· 
valar müteaddid Huine vekil
leri tarafından ikame, takib ve 
intac edilmişse tahsil olunan 
vekalet ücretinden yüzde 70 
hukuk müşavirliği veya muha-

. kemat müdürlüğünce müna1ib 
görülecek niıbet üzerinden o 
vekiller arasında taksim olun
maktadır. Bu kabil davalardan 
Temyiz mahkeme1inde müra
faası yapılın ı k suretile devlet 
lehine neticelenenelerin tabıil 

olunan vekalet ücretlerinden 
Hazine avukatlarına ait yüzde 
40 ının içinden yüzde 20 ıı 
ayrılarak Temyizde hazar bulu· 
nan Ha:ine avukatına veril· 
mesi Maliye Vekaletince ten1ib 
olunmuftur. 

Yılbaşından itibaren böyle 
hareket edilecektir. 

Buğday satışları durgun 

Son ıünlerde buğday 11tış
ları umumiyetle durgun 1reç
mittir. Sert buğday 6,30 ile 7 
kuruf ara11nda, yumufak but· 
day ite 6. 10 ile 6.20 kuruş ara· 
aında muamele a-ormüştür. Ha
len memleketimizin en mlhüm 
buğday alıcısı Almanlardır. İ
talya, Filiıtin ve Fr•neadan da 
talebler vaki oluyorsada Alman
lar kadar fiat verilmeme1i yü 
zünden mezkur memleketlerin 
talebleri timdilik karşılanma
maktadır. 

Zeytinyağı fiatla" yükseliyor 

Geçen ıeneki zeytin mahsu
lünün azlığı yüzünden bugün· 
lerde eytinyağı Hatlarında bir 

bir yükıelme baf a-öıtermittir. 
Piyuada mevcucl aabunlulı yat• 
ların fiatları da normal haddi 
a-eçmiştir. Bu yüzden şehrimize 
mülhakattan dahili istihlak için 
hemen her gün talebler vuku 
bulmaktadır. Alakadarların ıöy-

leditine wöre zeytinyatı fiatları 
yükHlmekte bir müddet daha 
devam edecektir. 

TGrk - Mısır ikamet 
mukaveleai 

Türk-Maaar ikamet mukave· 
le.inin mGzakerui ikmal edil
mek Ü&eredir. Buau ticaret mu
kavelenameainin banrlanmHı 
takip edecektir. M111r bilkume
ti Mııır bankuının ittirakUe 
bir TOrk-M111r tütün tirketi 
tetkilini teklif etmiftir. Bu t,.k
lif hükômetimiıce alika ile 
lu rtalaamıtbr. 

-İplikler geliyor 
fktiut Vekaleti tarafından 

verilen karar üzerine uyuttu· 
rucu maddeler iabiaarı tarafın· 

dan ıipari3 olunan iplik bu ayan 
aonuaa dotru tehrimize plmit 
bulunacaktır. ilk parti Mııırdan 
gelmektedir. İkinci parti Hin
diıtandan, üçilncü parti ltalya
dan relecektir. Tüccar ve fab· 
rikatCSrlerin iplik ihtiyacı teıbit 
edilmiş ve tevziat için e1a1h 

prenıipler dütünülerek buna 
g<Jre hazulıklar yapılmıştır. 
Tüccarlu bu vaziyetten mem· 
nun görGnmektedirler. 

Portakal ihracatı 

Portakal ithal eden muhtelif 
memleketlerden ıon ııfinlerde 
mühim talebler vaki oldutun
dan Rize ve Dörtyol portakal
aranda fiatlar hi .. edilecek de
recede yOkıelmeğe batlamıttır. 

ZARAFET 

DEGiŞİKLİK 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 

divar 

LAMBALARI 
Kordonu, fiş i ve 60 wathk IAmbasile 

Peşin 295 krş. 

• 
SATIE't>E 

Şubeleri : Beyoğlu, T&nel meydanı 
latanb!.11 Beyazıt, Elek
trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üskildar iskele geçidi 
BilyllkaC:la iskele meydanı 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
.., .. 

Çarşamba 3·3-1937 

ŞUe-Ağva yolunda Göksü köprüsünün inşaatı (lst. Nafıa müd.) 

.\: 269 ·ı ~ · (Ka seri 
Kay1eri Tayyare fab. merkez binasına bir kat ı avesı . y 

Kor. Kom.) .\: 272 
Erat pavyonu ikmali inşaatı (MMV) .'\: 275 k 1· M) \' 276 

"f b" · atı (An ara mar · Ankara mezarlığında muhteh ına ınşa , __ 
. . (M lk B lediyesi) .\ .. 2::>:> 

Malkara elektrık teıısatı a ara e . . (i b ı Ko ) \'277 
K 

. t tamırı stan u m. . . 
iğıthane kışlası elektrik tesısa ının · . 18000 _ 

P · k n'.la'.lnn k f l"k b . 10000 m. çorap. ç. atıs a: ~ m. - e en ı ez. 
(Tophane Levazım) .\! 270-272 

Mendil: 17000 ad. (MMV) ,,; 276 
Mahruti çadır (Manin vilayeti) .\: 280 kumaş: 42300 m. 
Kışlık elbiselik kumaş: 63000 m. - kaputluk 

(Jandarma Komutanlığı) .\~ 276 D . Levazım) .\~ 246 
Benzin motörü (90 brake bey

50
g.

0
) 0~ 2 ;d ~İne~:arlar ldar.) .\~ 280 

Likör şişeleri için mantar: r a . \' 281 
Buz mıhı: 150000 ad. (Tophane Levazım) · · 

. A k M k Hıfııs. En&.) 279 
Kıtap ve mecmua: { n ara e · 
Sabun 12 ton. (Selimiye) .\~ 274 
Bulgur: 59 ton (İstanbul Komutanlığı) .\~ 276 

Gaz: 9200 k. (Lüleburgaz) .\~ 277 . . f ı·d ) N 283 
. l .. (Jst Lıman şlet. ar o. 

Galata rıhtımının terfı ame yesı· osunun ikmali inşaatı-Yıldız 
Tulum elbisesi: 100 ad. · aygır dep . . l d etüd (İst . t k nserv ıçın me o ve . . 
fidanlığının elekt. tesısa ı · o · 

Bt"lediyesi ) No. 283·282 
Çıralı çam direği: 2200 ad (Sivas PTT Müd.) 

282 

Perşembe 4·3 1937 

. 
.. F k 1 ma binası inşaatı. (Nafıa Vek.) .\~ 276 

Bahçekoy orman a · ça ış "k · (1. · · D t paşa kışlasının elektrı tesısatı. st. 
Taşkışlanın tamırı. - avu 

Komutanlığı) X 277-276 
Adapazarı . Hendek y?lunun 14b0 m. kısmının tamiri (Kocaeli 

Vilayeti) \' 280 · v ı~ ') 280 
E

. • ·b t mi:ıleme binası ınşaatı (Ankara ı ayetı .,: 
tımesutta to um e . ~ . ()() 

F
'ld'k f .1 •. 2.tOO ad _ spor fanıla: 1200 ad. - çorap. 20 ç. -
1 1 os anı a. 3 · · k ·t· 16000 m - nevresimlik bez: • 200 m. perçın, perçın 
etlen 8ş00er00ı . ad l.Tophane Levazım) .\~ 277-281-280 

pu u: er. . . 
Kışlık elbiselik kuma~= 18000 m. kaputluk kumaş. 8222 m. 

(Jandarma Komut.) No. 217 .. 
Yün keçe: 310 m2 -yeşil ve kırmızı ~ez: 5 er yuz metre. - muşa~-

ba (beyaz ve kahve r.) 230 m. - lın~leum 1900. m.: - elektrı~ 
motörü: 1 ad. - bobin kurutma tertıbatı . - enJektor • kalopıl 
kavanozu: 1500 ad.- dana deri&i: 250 k. ·köııele 400 kilo - krom
lu kösele: 40 k adi tuğla: 87000 ad. (Devlet Demiryolları) 
No· 271-251-275 

Camaşırlık bez: 300000 m. - kumaş: 40-60000 m. (MMV.) No. 276 
Yaniın tulumbaları: 5 ad. (Edremit)_ No. 283 
Muhtelif tezgah: 4 ad. (MMV) No. 250 . • . 
Eşref paşa haat. için sıhhı alat ve malzeme. .<lz~ır V ıl.) No. 273 
Misket şarabı şişeleri için etiket, 125000 ad. (lnhısar, İdar.) No. 274 
Su borusu: 1000 m-temizleme ınusluğu: 3 ad. - sabun-22 ton 

-kuru fasulye : 42 ton. (İst Kornutanlığı) No. 275-276 
Çamekinlı dolap: 1 ad. (Yüksek Deniz Ticaret Mek.) No. 275 
Kösele, balmumu, perçin gibi muht. malzeme (Jandarma 

MÜNAKASA GAZETESİ 

Ticaret ve Zahire Borsası 
------- -----------------

MADDE 

Afyon : ince k 

,, : kaba 
Araşit yağı : 
Arpa : yemlik çuvallı 

,, 
Av derisi 

" 
" ,, 
" ,, 
,, 
" 

: Anadolu 
: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: 1Jansar 
: tilki 
: tavşan 
: kurt 

,, : zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

,, : iç 
Bakla 

ad 

n 

" ,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

ithalat 

Ton 1 
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Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
: Eks. yumu,ak 420 
: yumuşak 

,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Bulsrur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fuulye 
Fındık 

,, 
,, 

Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

ti 

Nohut 
,, 
,, 

: eks. sert 
: aert 
: ıümter 
: kızılca 
: mahlut 

: kabuklu 

: beyaz 
: sarı 
: ufak 
: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yatı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk : 

1-
315 

33 -

3 

15 
13 

5-
28 

2 

4 
42 -

1 

SATIŞ . A ı< 

Aagari Azami 
ihracat Klloau Kilosu 

Ton Kr • Pa. Kr. Pa. 

-1 

405 -
4 15 

- ç 240 
,, 

- 1 • 1400 
1448 ,, 650 

,, 3300 
,, 800 
a 24 

70 -

100 

400 

14 

ç 5250 
1 

6 7 -

6 

5 2 50 

6320 

5 

4 25 
250 

3600 
1000 

26 lı2i 

5550 

6 18 

6 15 

5 5 

5 5 

Pamuk yağı : 

1 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 

Komutanlığı) No. 277 
Arpa: 139 ton (Lüleburgaz) No. 276 
Kıılık sebze, 6 kalem (Ankara Levazım) No. 271 

6 42 37 41 7 

• Fiat 512: 1 ad.- elektrik motörü, 2 ad.- kasa: ad. (Milli 

Emlak Müd.) No. 278 . 
00 k t l (l t Vakıflar Müd.) No. 277 

• Odun kömürü: 15 en a s · 

Cuma 5-3-937 

ı (Denizli Belediyesi) 
Denizlinin hali ha:ıır haritasınm yapı ması 

.\! 272 . d' ") . 271 
İzmir sergi sarayının projesi (lzmir Bele ıyell ·'! . (Muğla 
N k

.. .. .. .. ayak ve üst kısımları ın,aatı 
amnam oprusunun 

Nafıa Müdürlüiü) .\~ 271 1 . · taş ve kum ih-
Florya gardroplarının ikmali inşaatı - yol ar ıçın 

zarı (İstanbul Belediyesi) .\~ 279 280. atı (Nafıa Vekileti) .\!271 
Ankarada bir mektebin ihata duvarı ınşa 1• 24600 _ 

~ H k. aya": m. 
K~şlık elbiselik kumaş: 80-85000 m. - a 

1 ş 
Uçut elbiıesi CMMV) X T/7-276 A k F b ) \~ 279 

Battaniye: 151 ad. Kilim: 51 ad. ~Sal~pazar s. ·. 4aoÔo İt~ (Anka
Amele elbisesi: GO takım postal: :>O çıft - benzın. 

ra Belediyesi) ,,! 281 
Bulgur: 4 ton ( Selimiye) No. 28-l d'veni: 5 tane· 

5 h 2-0 m yangın mer ı 
Motopomp: ad.- ortvm: :> • 273 

kablo: 150 m. (Afyon Kor. Kom.) No. İ h' r. İdar.) No. 246 
Şarap imali için kimyevi maddeler 10 kalemf (bn ~s~Ş) No. 273 
Sandık malı için kereste: 400 m3 (Şeker_ ~ ' hat kayıu travers: 
Tersim ve kırtasiye levazımı: 49 kalem. _ar il ı) No 276-278 

.ı (D l t Demıryo ar · 
12000 ad. makaslık: 189 an. ev e · N f M"d) No 276 

f ı 1 ( lst a ı a u · · 
Jandarma ambarında sabit ra yı:ıpı mas ·) N 278 
Çelik dosya dolabı; 30 ad. (Kültür Bakanlığı 0

• 1 (G" _ . r· Ü yedek parça arı. um 
Silindir başlığı: 12 ad. Denız mo or 

281 
rük Muhafaza Komutanlığı) ~0• 278' r . 1 · (Devlet Demir 

Derince limanında kömür tahmıl ve tah ıye ış erı 

Yolları) No. 283 · B · · i Mem ) ·· ·· llst eşıncı cra · 
• Flottmann markalı kompr.:sör motoru · 

No. 282 

Ö 
. 1 1 üzayedeye aittir. 

• ol erinde yıldız işaretı o an ar m .. t · 
H 

. "N . t. ·1~ havi nazetemizin sayısını roı erır. 
amış ; o.,, ışare ı ı anı 6 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Ba11ldıiı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur sokak No. 10 

" ,, : yağsız 
Peynir kaşer: yağlı 

" ,, : yağsız 
Razmol 
Susam 

" yağı 
Tiftik 

" ,, 
,, 

,, 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sara 

23 
lO -

13 -

Un : ekstra ekstra 119 -
,, 
,, 
,, 

Yapak 
,, 
,, 
.. 

Yulaf 

: ekıtra 
: 1 inci yumuşak 
: n ıert 

: Anadolu 
. ,, tabak 
: Trakya kırkım 
: " tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
,, " : yemeklik 
" ,, : ıabunluk 

Telrraflar 2712. 937 

128 

25-
12 -

19'2 

1 2 

56 62 20 

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2~ci kin. tabmili korteri 23 ti 9 p Kt 3 36 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 ıt. 15 f• ,, 7 12 

Anvera Arpa Lehiıtan Şubat ,, 100 ki. 125 8. Fr. ,, 5 30 
Liverpul Buğday Mart " 100 libr. 8 ti 6 p. ,. 5 77 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, ButeU 131 3 4 HDt 6 10 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 125 ,, 79 . .. ,, 5 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.155 R M. ,, 78 55 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,. l 55 ,, ,, 78 55 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 
(tilin), sa (aantim), ıt (ıterlin), RM tRayhımark), p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (toa). 

Sayfa .1 

(Suite de la 4me paıe) 

j Pose etageres depôt gendarmerie (Dir. Trav. Pub. İst.) No. 276 

1 

Armoires a dossier, en acier: 30 p. (Min. lnstruc.Pub.) No. 278 
Tetf's de cylindre: 12 p .·pieces de rechanges (pr. embarc. a mo

teur). (comm. G. Surv. Douan.) No 278-281 
Gruau: 4 t. (Selimie) No. 28.t 
Motopompes: 5 p.-manche: 250 m.-echelles d'incendie: 5 p.-cab· 

le: 150 m. (C. A. Afion) No. 273 
Produits chimiques pr. la fabr. vin: 10 loh (Monopoles) No. 246 
Boia pr. fabr. caisses: 400 m3 (SAT Fab. Sucre) No. 273 
• Moteur de compreaseur (marque Flottmann) (5me Bureau 

Exec. lstanbul) No 282 
Chargement et dechargement coke, houille ete. a Derindje 
~hemins de Fer Etat) No 283 

• Les aateri~que indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiqucs en regard deı :ırticles sont ceux du 
journal dans lequel l'avis a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le contrôle des prix 

il faut done examiner les raisons et les circon•tances de la 
haesse du prix du fer sur le marche au double point du vue de 
la fourniture a bon marche do materiel de construc~ion aux 
grandeı villes et des interets du paysan et de l ' arfüıan. Ainsi 
que nous l'avons dit plus haut, les seuls facteurs internationaux 
n'interviendront paa en l'occurrence. lndependammenl des trusts 
et det cartelı europeens, il y a des cartels et des trusts sur le 
marche interieur dont il fau t contrôler' les prix. 

Le marche des tabacs 

Les tabacı de la recolte de 1936 de la zone de la mer Noire 
viennent d'etre livres au marche; les ventes de la zone de la 
côte continuent a etre animees. 

Les experts sont deja partis pour les zones de production de 
Bursa, Balikesir et Bolu. Les produits de ces regions ıeront liv
res au marche cette ıemaine. 

Leı tabacı ayant ete precoces, cette hnnee, en Anatolie 
Orientale, lea ventea y ont deja commence. La qualite de la 
production ayant ete generalement bonne, on auppose que les 
prix seront auaai salisfaisaots. 

Les sondages de petrole 

Au ıujet deı reıultata des sondaıes effectueı a Murcfte, le 
directeur general des recherches de petrole a declare a la presse: 

- Effectivement, on a decouvert, en cette localite, du petrole 
mele d' eau. On ne sait pas encore quelle est la proportion de 
ce melange. Nouı attendonı l'arriYee a Ankara du specialiıte, 
qui ıe trouve actuellement ıur les lieux et qui nouı fournira 
toutH les donnees vouluea a ce propoı. 

Au cas ou les etudea qui ıeront entrepriıes etabliront qu'il 
est possible de ıeparer l'eau d'avec le petrole, ce Hra la preuve 
de ce que les reaultats ont effectivement une valeur economique. 
En cas contraire, un cinquieme puits sera fore. 

Dea sondages ont ete egalement entameı a Midyat. 

Le traite de commerce turco japonais 

Les pourparlera commerciaux turco-japonais conliouent, a An
kara. Les delegues nippons ont communique a lsur gouverne
ment le dernier projet d'accord qui leur a ete remis par les 
nôtres. 

Les primes aux exportateurs de produits manufactures 

Un nouveau projet de loi a ete elabore par le miniatere de 
l'E. N. pour la restitution aux exportateura de produits manufac
tures des droits qu'ils ont payes lors de l'importation dea matiereı 

utiliseeı dana leur production. On songe, en outre, a allouer deı 
prime• a ces exportateuu. 

Des graines de coton seront distribuees aux producteurs 

Le ministere de l' Agriculture a achete 200 tonnes de graines 
selectionneea de coton d'Eskichehir et les distribuera aux agri
culteura de la zone de Manisa. 

Le marche du " tiftik ,, 

Quoique le marohc du "tiftik,, ait ete plutôt stagnant, la semaine 
derniere, on en a embarque pour I' Allemagne, en trois chargemoats 
11.391 ki'. valant 34.822 livres turques. ' 

En outre, on a procede a une expedition de 39.913 kg. valant 
56.812 livreı a destination de I' Angleterre. 

I! 

La laine ordinaire ("yapağn) est plus ou moins l'obiet de transac
tions. Dea opera ti ons ont eu lieu sur les produ ts d' Anatolie. La 
laine exportee, cette semaine, a destination de l' Allemagne s'eleve a 
102.469 kı. Le produit que l'on a retire est de 72 326 Ltqs. Enou
tre, 4.701 kı. pour une vakur de 3.998 Ltqs. ont ele exportes iı 
destination de la Tchccoslovaquie. 

La question de la standardisation de la fabrication 
des bas 

Les fabricants qui ne sont p:ıs partiııans de la standardısation des 
baa pour hommes et pour enfantı. se sont reunis hier a la Chambre 
de Commerce et ont fa\t connaitre leur point de vı.ıe a ce suiet. La 
reunion fut assez houleuc;e IA'inspecteur de l'•ndustrie. en transmet
tant le projet de standardisation a.u Mınistere de l'Economie, y join· 
dra aussi le rapport des oppoı;ants. 
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Tableau Synoptique dcs Adjudications 
Objet de l' adjudieation 

A) ldjudicatioas au Rabais 
Conatruetion-Reparation- Trav. Publieı 
Materiel de Construction-Cartographie 
Truıformation du foyer du bain de l'hôpital Gu-

mucbsouyou de maniire a ce qu' on pui11• y 
breler du cbarbon 

Preparation c:arte actuelle de Milaı (200 ha.-100 
ha bite•) 

Habillement - Chau11ureı -· Tissuı -Cuirs. 

Toile pour linıe: 700000 mitreı (c•h. eh. P. 910) 
FU de coton pour cbaua1ettes: 16500 kiloı 
Toile pour bavreaca: 10000 m. 
Coton pour matelaa : 8480 kiloı 

Electriciü-Gu·Chauffaıe Ceatral 
(lutalati• et MatViel) 
ı..tallatioa electrique du bourr de Guerede (aj.) 

Pro•iıiou 

mbumble - Carburant- Huileı 

iM pr. enlever la neip : ı piece 

Mode Prix 
d'adjudicat. atimatif 

Publique 

" 

Pli cach. 

" 
" Publique 

Gre a gre 

250 76 

3300 -

P. 26 lem. 
P. 150 le k. 
L. 85 lem. 
P. 45 le k. 

19362 -

Caution. 
Proviıoire 

19 -

274 50 

103 50 
1856 25 

637 50 
268 20 

Pli cacla. ı5522 10 1164 15 
Gre a rre 590 - 89 -

Pli cach. 130CO - 975 -

Pli cach. t667S - 1250 63 

Lieu d' adjudication et de 
Cahier des Chargeı 

Com. Acb. Comm. lıt. Findildi 

Municipalite de Milas 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 
idem 

" 
" 

Municipalite de Guerede 

Com. Acb. Place Forte lzmir 
,, ,, Militaire SClimie 

Jour1 

18-3-37 

8-3-37 

22-3-37 
19-3-37 
16-3-37 
16-3-37 

22-3-37 

17-3-37 
S-3·37 

{ 
Adm. Ch. Fer Etat Ankara. 2-4-37 
Dep. Mater. Anlc.-Chef Exped. H.pacha. 

{ 
Atim. Ch. Fer Etat Ankara ıs-4-37 
Dep. Mater. Ank.-Cbef Exped. H.pacba 

Heur 

16 -

15 -
15 -
11 -
ıs -

15 -

16 30 
ıs -

15 -

ıs 30 

eau de ebene pour planeher : ısoooo m2 
eriel pour pont " 

7740 - 580 50 ıaem 18-3-37 ıs 30 

" 
Com. Ach. Comm. lat. Findildi Juıqu'au 5 man 

etteı en zinc : 50 pik .. Gre a rre Com. Ach. latead. lıt. Tophane. 8-3-37 ıs -

B) ldJı~Hlıs i la sıreıchire 
•• deı b6teı ucrifieea (uleeı ou .ecbea) Publique Section Duzdje Lirue Aeron. 20 joura a part. 26-2-37 

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

~ 

Tous vos concurrents lisanı journellement le 

'' MÜNAKASA GAZETESİ '' 
Seal journal d'affaireı donnant, au jour le joar, le texte complet de touteı leı Adjaclicationa, ıuivi 

d'an Tableau Synoptique dea Adjudicatiom da jour, d'un Memento de cellea qui auront lieu dana lea troiı 
joan auivanta ; lea Traitea de Commeree et Aceorda de Clearing, et en general lu Loia et Deereb·Loiı, 
intereaaant lea bommea d' affairea, le mouYement de la Boune dea Cbangeı, de la Boune du Commeree et 

deı Cereales, lea Nouvelleı Eeonomiquea du paya ete. ete ... 

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

ADMINISTRA l ıo~ 

Y -.hourtebou Han 
ler Eta••• N. 3-4 

Galata, Perebembe Bazar 

T el6pboae: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreue T el6rrapbique : 
latanb.ı - llONAKASA 

2 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les troia joun suivaata) 

Mereredi° 3 Mars 1937 

Conıtr. pon• Gueukıou (route CbilC-Arhiva) (Dir. Trav. Pub lat.) 
-'~ 269 

Adjonct. etaıre au bitiment centr. fabr. avionı Kaiuliri (C. A. 
Kayaıeri) .,; 'Il2 

Achevement constr. pavillon (Defenae Natienale) .~! 'IlS 
Conıtr. diverı locaux au cimetiere Ankara (Dir. Reataar. ADkara) 

~': 276 
lnıtall. electrique de Malkara (Municip. Malkara) .. ~ 255 
Repar. inatall. electr. cuerne Kiatbane (Comm. lat. Findildi) N! 277 
Batiıte : 238.000 m. - Toile pour lineeul : 10000 p.- Chauuettea : 

18000 pairea (lntend. Tophane) .,; 'I10-'I12 
Mouchoirs: ı7ooo piecea (Defenae Nationale) "'; 'I16 
Tentea coniquea: 20 p. (Vilayet ManiıN) ~ 280 
Etoffe pour unif. hiver : 63000 m.- tel. pour capote1 : 42300 m. 

(Comm. G. Gendarm.) ~'; 276 
Moteur a benzine (90 CV. brake) : 2 p. (lnteıul. Marine) 11! 246 
Bouchona pour bouteilleı lıqueurı: 750.000 p. (Monopeleı) 1'! 280 
Clouı pour marcheı rlace: 150000 p. (lntead. Tophane) .,; 281 
Livreı et revuea (lnıt. Centr. Hyfiene Ankara) ,.,; 279 
Savon : 12 tonneı (Selimie) X! 'I14 . • 
Gruau : S9 tonneı (Comm. lıt. findikli) N! 216 
Petrole : 9200 kiloa (Lulebompz) .J\! 277 

Trav. ıureleYement qual da Galata. (Adm. Expl. Port btubul) 
No.28.1 

Combiaaiıom de travail: 100 p. (Mua. lataabal) No. 28.1 
AcheHment constr. dep6t etalou-laıtall. '1eetr. p6piaiere Yll· 

diz·metbodu et etuda pr. Comıerv. (Mua. lıtaabul) No. 282 
Poteaux en pin reıineux: 2200 p. (Dir. P. T. T. Siv•) No. 282 

jeudi 4 Mars 1937 

Conıtr. local pour etudu a la F ac. foreıt. Bahtcbelceuy (Min. Travı. 
Public.) .~ 'I/6 

Repar. cuerne Tachlcicbla- lnatall. electr. c ... ne Davoutpacba 
(Comm. lat. FincliJdi) N! Z11-'I16 .. 

Repar. fondadament. tronçon ı460 m. routeAdapuar-Henclek (Vi
layet Kodjaeli) .,; 280 

Conatruction local pour nettoyare rrainu a Etimeaout (Vilayet 
Ankara) .,; 280 

Flanellea fil d'Ecoue: 2400 p.- ld. ıport: 1200 p.- Cbau11et
t..: 5000 pairu- Rullaa de lia: 16000 m.- Toile pour nC
vrilimı: 3200 m.- Rivets, rondelleı ete.: 80000 piicea eh. 
(lntend. Tophane) ~! 'I11 281-280 

Etoffe pour unif. biver: 18000 m.- ld. pour capoteı: 8222 •i
treı (Comm. G. Geadann.) ,X! 'I11 

feutre de laine : 310 a2- Toile verte et roure : 1000 aetreı 
, (Ch. Fer Etat) .\! 'IlS 

Toile pour linıe: 300.000 m.- Etoffes pour capot•: 40-60000 
m. (Defeme Nationale) .Y! 276 

Toile ciree (blancbe et brune): 230 •·- Li•oleua : 1900 m.
Moteur electr.: ı piece- lnatall • .ecbap bobin•- lnjecteur
Bocaux pour ealopile: ısoo p.- Peaux de Yeau: 250 k.
Cuir : 400 kiloa- ld. chroae : 40 kiloı- Briquea ordinairea : 
87000 pieceı (Claemina Fer Etat) ,,; 'Ill-251 - 'I15 

Etabliı. diven: 4 p. (D6feme Natioaale) No. 250 
lmtrumeatl et fouraiture ıuitaire pour b6pltal Eclarefpaeb1ı 

(Vilayet bmir) No 273 
Etiquettu pour boatelllea muıcat : 125000 pihu (lloaopolu) 

No 274 
T,yau d'eau : 1000 m.- Rohinetl de vldaap: 3 piM. (Comm. 

fit. Piadildi) No 275 
Armoire vitne ete. (Ec. Supir. Comm. Marltime) No 275 
Artleleı diverı (euir, counoiu, rivetl, olre ete.) (Comm. Gea-

darmerie) No 'D7 
Savoa : 22 t.- Harieota Hcı : 42 t. (Comm. I& FiMUdl N. 278 
Or•e : la& toaau (Lal,boarsas) No 276 
Lerum• d'biver : 8 lobı (lateacl. Aakara) No 271 
Pompu l iaeendie : 5 pihu (Eclnmit) No 283 
• Auto Flat: 1 p.·motean Qectriqaeı: 2 p.-eoffr..foıt: 1 p. (Dir. 

Biem Natioa. lat.) No. 278 
• Cbarbon: 1500 q11iat. (Dir. Vakouh lataabul) No. 277 

Venclredi 5 Mars 1937 

Prepar. carte actueHe Denidi (Mun. Denizli) ». 272 
Projet Palaiı expoe. lzmir (Mun. lzmir) .N: 271 
Conltr. ıuperltruct. et culeea pont Namnam (Trav. Pub. lıtoupı.) 

.'t! 271 
Amenarement veatialre1 Fldlta - Prepar. aable et piern. pour 

routea (Mun. latubal) X! 279 -280 
Constr. mur clôtare d'uae ecole a ~ (Mia. Tnv. Pab.) .N: 27ı 
Etoffe pour anif. biver: 80-85000 a.- -0..yak., keki: 24600 m.

Habit. d'aviateur (Defeue NatMtule~ la Z11 -216 
Couvıerturea: ısı p.- Kili .. : sı ~1faJ». Milit. Sallpuar) ~ 719 
Coatumu pour ouvrier1 : 50 p.- .....- : 50 p.- Beuine : 4000 

it. (Mun. Ankara) .,,! 28ı 
Materlel de deuia et art. papet : 49 lob-Tra.._. pr. vole 

itrolte (h6tre): 1200 p.-LI. pr. pille.: iM p. (ClaeaiM ele 
fer Etat) No. 276-278 

(Lire la ıuitl •• 3me pap) 


