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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

11 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Re.mi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir 

a) Münaka...;alar 

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

Erzak: 29 kalem· sebze: 37 kalem (İstanbul 
Liseler Kom.) 

Taze çayır: 38610 k. (Tophane Leva7.ım) 

24-25-5-37 
12·5-37 15 

2 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
- --- -

'21-5·37 15 -
Aptal ırmağının ı slah amelyesi (teındid) 
(Samıun Su i~leri Müdtirlüğ'ü) 

Horuan·Saçtepe arasında şose ekip binası ve 
imalatı sin.,.iye inşaatı ( tcmdid) {lran Tran· 
sit Yolu inşaat Müdürlü~ü) 17-5-37 14 -

lst, Postane binasında tamirat (İst. PTT Müd.) 11 ·5-37 14 
istihkam tab. kışl. dere ve sairenin tamiri (ls-

tanbul Komutanlığı) 24-5-37 15 -
Toprak işi: (Ankara Belediyesi) . . 2 1-5-37 10.30 
8ir köprü tahliyesinin betonarmeye tahvılı 

(Samsun Vilayeti) 13-5-37 15 -

3 Elektrik·Havagazı ·Kalorifer tesisat ve Malzemesi - ---
Buz dolabı: 2 ad .- ameliyat elektrik lambası: 2 ad . 

(Y ozgad Vilayeti) 17-5 37 14 -
Denizaltı kablo, kurşunlu telefon kahloıı çıplak 

kablo teli. (Devlet Demiryollan) 24- '.27-5 ·37 10 
Galv. demir tel: 273 km. fincan ve demiri: 

~ 2250 ad. (temdid) (MMV) 13·5·37 15 -,_ 

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

Kaputluk kumaş: 100000 metre (MMV) 25 5-37 11 -
Battaniye. elbise, çizme, kemer v.s . 10.'50 şer 
tane (Harp Okulu Kom.) 17-1 8-19-~·37 

5 - Pdobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v.s. - -
Portatif karyola , sandık: 1050şer tane. 
(Harp Okulu Kom.) 17-5 -37 14 -

6- Mahrukat, Benzin, Makine y agları v, ı. 

Benain: 3000 k. (temdid) (lst. PTT Müd ) 
Krible maden kömürü: 500-800 ton (temdid) 

(lstanbul Üniversitesi) 

24-5-37 13,30 

; o-5-37 15 -
27-5 37 10 Donyağ'ı: 6000 k. (Devlet Demiryolları) 

Mangal. kok, tüvenan, krible maden kömürleri
le ıürgen ve meşe odunları (İst. Liseler Kom.) 24·25-5-37 -

7 - Miiteferrik 

Flançeli dökme boru, kenevir ip. parafın ispar-
maçet mumu. v.s . (Devlet Oemiryolları) 24-5-37 10 -

Üstüpü: 100 ton (Devlet Demiryolları) 24·5 37 15 -
Kılınç, matra: 1050.şer tane (Harp Okulu) 18-19·5-37 -
Buhar kazanı: 5 ad.- sıcak su depoıu: 8 ad . 

(Tophane levazım) 24 5.37 15 -
Tuz çuvalı: 100000-300000 tane. (lnhiı. U. Müd.) 13-5-37 15 -
Büyük edevat çantası: 125 takım (temd.) (MMV) 13-5-37 11 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
• 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

lstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Süvari binicilik okulu hayvanatı için alınacak 38610 
kilo taze çayırın pazarlığı 12 mayıs 937 çarşamba günü 
saat 15 de Tophanede satınalma komisyonu~da yapıla
caktır. Tahmin bedeli 579 lira 15 kuruştur. ilk temi~atı 
43 buçuk liradır. Şartnamesi komisyonda görülebilir. Iı
teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

CUMARTESi 

•• 

'GAZla:TESI 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Süt 
Kase yoğurdu 

Yumurta 320,000 adet 1,50 
~~~--~----~----~ 

Odun gürgen J,050 çeki 260 Kr. 
Odun meıe 250 ,, 260 ,, 

Mangal kömürü 32,000 kilo 4 ,, 
İhalesi 24 Mayıs Pazartesi günü olacaktır. _______ __, _____________ _ 
Soğan 

Patates 

29,500 kilo 

42,500 " 
3 ,, 
8 ,, 

lık teminat Sa atı 

2928 75 14 de 

) 
) 
) 4151 45 14.15de 
) 

) 2040 14,30 da 

) 
) 1771 88 15 de 

) 693 15,30 da 

16, 15de 

16,30 Ja 
) 

) 25,097 L 1882 L. 
) 28 K saat 17 <.İ e 

) 
) 372 75 

J 
) 

368 85 

) 360 

) 
) 253 50 

) 96 

) 
) 171 38 

11 ,30 da 

!6 da 

10,30 da 

lO, 15 de 

il de 

16da 

Kok kömürü 810 ton 1850 ,, ) 1123 88 15 de 

8 Mayıs 1937 

iDAREHAN E: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: fat. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Poata kutuau N. 1261 

Nafıa Vekaleti Samıun Su işleri 
8 inci Şube Mühendisliğinden: 

1 Çarşamba ovasının kuru-
tulması ameliyahndan olmak 
üzere Abdal ırmağının ıslahı 
için projesine göre yaptırılacak 
ameliyat ve inşaatın yapılması 
kapalı zarf usulile ekailtmeye 
konulmuş ise de talip zuhur et
mediğinden yeniden 26-4-937 
tarihinden itibaren bir ay müd
detle aynı usul ile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2- Ke,if bedeli 32421 lira 
12 kuruştur. Bu inşaat için mev
cut evrak şunlardır: 

3 - Evrak 162 kuruş muka
bilinde Samıun Su lŞieri Seki· 
zinci Şube Mühendialiğinden 
tedarik edilebilir, 

4 Ekailtmeye girmek için 
Nafıa Vekiletinden bu 4(ibi it· 

ı leri yapabileceğine dair 937 se
nesine aid ehliyet vesikasına 
malik olmaları lazımdır. 

Tüvenan 2,050 ton 1200 ,, ) 
Kriple maden kömürü 100 " 1450 ,, ) IU53 75 1 

15,30da 1 

5- Eksiltme 27-5-937 tarihi
ne muaadif perşembe günü saat 
15te Samsunda Su İşleri Seki
zinci Şube Mühendisliği bina-

fhaleıi 25 h ayıs Pazartesi günü olacaktır. 

Komisyonumuza bağlı panıiyonlu yatılı liselerin mayıs 938 
sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarda miktar, muhammen be
deli, eksiltme gün ve saatleri hizalarında yı.zılı yiyecek ve ya
kacak açık ekıiltmeye konmuştur. 

Eksiltme istanbul Kültür Direktörlüğü binas ı içinde toplanan 

komisyonda yapılacaktır. 
isteklilerin şartnamelerde yazılı kanuni vesikalardan başka 

ticaret odasının yeni yıl vesika ve teminat makbuzlarile birlikte 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

İlk teminaiların belli gün ve saatlerden evvel liseler muha-

sebeciliği veznesine yatırmaları. 
Şartnameler komisyonda görülüp öğrenilir. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlillünden: 

5 nisan 937 pazartesi günü ihalesi yapılacağını ilan 
edilen Erzurum Vilayeti dahilinde ve Transit yolu üze
rinde Horasan ile Saçtepe arasında müteahhide ihale e
dip te vakti ve zamanile yapılmadığından dolayı muka
velesi feshedildikten sonra geri kalan 17 333 kilometre şose 
inşaatı ve 8 aded ekip binasının nevakisinin ikmali ve 6 
adet sınai imalatın tamamlanması işlerine talih çıkma· 
dığmdan pazarlıkla ihalesine karar verilmiştir. Pazarlık 
17.5.37 pazartesi günü saat 14 de Erzurum Hükumet bi
nası içinde Nafıa Müdürlüğü odasında Transit Yolu ek
siltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminat 4576 
lira 8 kuruştur. Evrakı keşfiye, şartname ve mukavelena
mesi ve buna miiteferri bütün evrakı Erzurumda Transit 
Yolu İnşaat Müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin ihale 
günü saat 14 de Transit Yolu eksiltme komisyonuna mü
racaatleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstihkam taburu garnizon binasının dere ve sairesi a· 

sında toplanacak ekıiltme Ko
misyonu huzurunda yapılacaktır. 

T alibler ihale uatinden bir 
saat evveline kadar 2490 nu· 
maralı kanun hükümlerine gö · 
re usulüne tevfikan hazırlanmış 
ve mühürlenmif olan zarflarını 
Su işleri Şube Mühendisliğine 
makbuz mukabilinde vermiş 
bulunmalıdırlar. 

Bu saatten ıonra srelen tek· 
lif kabul edilmez. Poıtaca vaki 
olacak tehirler nazarı itibara 
alınmaz. 

6- Bu ameliyatın muvakkat 
temina!ı 2431 lira 50 kuruştur. 

7- işi üzerine alan müteah
hit Yükıek Vekaletçe ihalenin 
tasdik olduğu kendiıine yazı ile 
tebliğ edildiği tarihten itibaren 
15 gün içinde muvakkat temi
natını kat' i teminata iblağ ve 
ayni zamanda müddeti içinde 
mukaveleyi noterlikten teıcile 
mecburdur. 

İstanbul P. T. T. Vilayet 
• Müdürlüğünden : 

lstanbul Büyükpostane 
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na müracaatleri. 

Samsun Vilayetinden: 
Eksiltm~ye konulan iş: 

Alaçam·Gümenks yolu üze
rinde Gümenüs ahfap köp
rüsü tahliyesinin betonar
meye tahvili. 

1- Keşif bedeli 4015 li
ra 41 kururtur. 

2- Muvakkat teminatı 
231 lira 25 kuruştur. Te
minat iş Bankasına yatırı
larak makbuz veya mektub 
gösterilmesi şarttır. 

3- ihale 13.5.37 tarihi
ne rastlayan perşembe gü
nü saat 15 de Vilayet dai
mi encümeniode açık ek
siltme usulile yapılacaktır. 

4 - Talip olanlar hergün 
vilayet nafıa müdürlüğüne 
ve daimi encümen kalemine 
müracaatla bütün evrakı 
görebilir. 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme --------------
Yozgat Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Yeni yapılan Yozgat Memleket hastahanesi için saat· 
te 8 Ha 12 kilo buz yapan Kelvinator veya Frigidaire 
marka 2 adet buz dolabile 2 adet pantofa 1 tavana asma 
tertibatlı gölge vermiyen komple ameliyat elektrik lam
bası eksiltme ıuretile mübayaa edilecektir. İhale günü 
olan .~7.5.37 pazarte~i günü saat 14 de Daimi Encümeni· 
ne muracaat etmelerı. Elektrik cereyanı 220 lt .. 
t · t' vo ve mu· 
enavıp ır. 



Sayfa 2 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

273 Km. galvanizli demir tel 
2250 tane mücerrit fincan 
2250 tane düz fincan demiri 
Yukarda cins ve miktara yazılı üç kalem muhabere 

malzemesinin açık eksiltme eksiltmesi istekli çıkmadığin
d:ın, eksiltmesi ı 3.5.937 günü saat on beşe bırakılmıştır. 

Hep.sinin tutarı 3260 liradır. Evsaf ve şartnamesi muha
bere şubesinden parasız alınacaktır. İlk teminatı 244 lira 
50 kuruştur. 

• • • 
Muh. cins kablo v. s. alınacaklır. Bak: Müteferrik sü-

tununda Devlet Demiryolları ilanına. 
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Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

Harp Okulu Komutanlığından: 

Harbiye okulu 937 Yarsubayları için aşağıda cinıleri, 
miktarları, tahmin bedelleri, fıyatları yazılı eşyaların hizalarında 
yazılı günlerde eksiltmeleri Ankara Harp okulunda müteşekkil 
komisyonda yapılacaktır, 

2- İsteklile:in şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün, 
eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif ve teminat 
makbuzlarile mektublarını ve vesikalarını zarfların ve eksiltme· 
nin açılma saatinden bil saat evveline kadar komisyona verme· 
leri. 
Saat ·Gün Eksiltme Ek~iltme 

tarihi şekli 

14 pazartesi 17·5 37 kapalı zarf 
14,45 ,, " " 

15.30 " " " 
14 salı 18.5.37 A. eksiltme 

14,45 " " " 
15,30 " " 

kapalı ~arf 

14 çarşamba 19.C.37 ,, 
14,45 

" 
,, 

" 15,30 ,, 
" " 

İlk temin. 
Lira 

473 
630 

1005 
213 
197 • 

1182 
473 
788 

2757 

Miktarı 

f 050 
1050 

Cinsi 

sandık 

portatif 
karyola 

1050 Battaniye 
I050 matra 
1050 manevra 

kemeri 
1050 çizme 
1050 kılınç 

1050 sırma kemer 
1050 elbise 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyanundan: 

Beher metresine biçilen ederi 305 kuruş olan 100 bin 
metre kaputluk kumaş kapalı zarfla alınacaktır. Şartna· 
mesi 1525 kuruşa almak ve örneklerini görmek isteyen
lerin her gün komisyona gelmeleri ilk teminat miktarı 
15950 liradır. İhalesi 25.5.937 salı günü saat t 1 dedir. 

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

• • • 
1050 şer aded kasa ve portatif karyola alınacakhr. Bak: Men· 

sucat sütununda H. Pa,a okulu ilanına. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan 

. ve saıre 

İstanbul Üniversitesi Arthrma ve Eksiltme Pazarlık 
Komisyonundan: 

Az Çok Mubam. bedeli 
500 ton 800 ton t 5,5 lira Kriple maden kömürü 

3.5.937 tarihinde kapalı zarfla eksiltmiye konulan ma· 
den kömürüne talihlerin ve::rmiş oldukları fiat yüksek gö
riildüğünden 10.5.937 pasartesi günü saat 15 te Rekör
lükte pazarlıkla alınacaktır. f.aHblerin 930 lira muvakkat 
teminailarını ihaleden evvel Universite veznesine yatırmış 
olmaları lazımdır. 

İstanb!ll P.T.T. Vilayet müdürlügünden: 

Posta nakil vasıtaları için alınacak 3000 kilo benzin 
açık eksiltmiye konulmuştur. Eksiltme 24.5.937 tarihine 
musadif pazartesi günü saat 13,30 de İstanbul Y enipos
tane binası birinci katta İstanbul Vilayet P.T.T. Müdür· 
lüğünde müteşekkil alımsatım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedeli 870 lira, muvakkat teminat 65 lira 
25 kuruştur. Talihlerin şartnamesini görmek ve muvakkat 
teminatlarını yatırmak üzere eksiltme gün ve saatinden 
evvel mezkur müdürlük idari kalemine müracaatleri. 

• • * 
Mangal, kok, tuvenan ve sair kömürleri, meşe ve 

gürgen odunu alınacakhr. Bak: erzak sütununda Liseler 

Kom. ilanına. • İ 
• * 

MONAKASA GAZETESi 

7 
ı\\üteferrik -------

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedellerile miktar ve va11fları aşağıda yazıh 7 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
hizalarında yazılı günlerde açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her grup hizasında yazalı muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme 
günü saatine kadar Komisyona müracaatleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler Komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1- 37 aded flançlı dökme boru, muhammen bedeli 1221 lira 
ve muvakkat teminatı 91 lira 58 kuruş olup açık eksiltme 
24-5-937 pazartesi günü saat IOda yapılacaktır. 

2- 700 metre denizaltı kablosu, 3 aded kablo buvatile 4 
aded kablo kofresi, muhammen bedeli 1960 lira ve muvakkat te· 
minatı 147 lira olup açık eksiltme 24-5-937 pazartesi günü saat 
IOda yapılacaktır. 

3 - 1300 kilo muhtelif ebaddEt kenevir ip, 100 kilo katranlık 
kenevir ip, muhammen bedeli 1975 lira ve muvakkat teminatı 

148 lira 13 kuruş olup açık- ekıiltme 24·5-937 pazartesi günü saat 
IOda yapılacaktır. 

4- 30.000 aded İsparmaçet mumu ile 3000 kg. parafin, mu· 
hammen bedeli 1428 lira ve muvakkat teminatı 107 lira 10 kuruş 
olup açık eksiltme 24 5-937 pazartesi günü saat !Oda yapılaeaktar. 

5- 2250 metre 25 çiftlik kurşunlu telefon kablosu, muhammen 
bedeli 1800 lira ve muvakkat teminatı 135 lira olup açık eksilt
me 27-S.937 perşembe günü saat !Oda yapılacaktı:-. 

6- 6000 kilo don yağı. muhammen bedeli 2700 lira ve mu· 
vakkat teminatı 202 buçuk lira olup açık eksiltme 27-5-937 per
şembe günü saat !Oda yapılacaktır. 

"l 1000 kilo 50 m m2lik bakır çıplak kablo tel, muhammen 
bedeli 1250 lira v~ muvakkat teminatı 93 lira 75 kuruş olup açık 
eksiltme 27·5-937 p~rşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

Devlet Demiryolları ve 
Limanları İşletme U. 

İdaresinden: 

Muhammen bedeli 42000 
lira olan 100 ton üstüpü 
24·5.37 pazartesi günü saat 
15 de kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında 
satın alınac 1ktır. 

Bu işe girmek 
rin 3150 liralık 

istiyenle
muvakkat 

teminat ile kanunun tayin 
ettiği vesikaları, resmi ga· 
zetenin 7 .5 936 gün ve 3297 
N.lı nüshasında intişar et· 
miş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tek· 
liflerini ayni gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine 

vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 2 IO kuruşa 

Ankara, hmir, Haydarpaşa 
Adana veznelerinde satıl

maktadır. 

İstanbul Levazım Amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

Piyade atış, Maltepe lisesi 
Topçu ve nakliye okulu ile 

Bursa askeri lisesi için 4 adet 

buhar kazanı ve 8 adet sıcak 
ıu deposu 24 mayıs 937 pazar
tesi günü saat 15te Tophanede 
Satınalma komisyonunda açık 
eksiltmesi yapılacaktır . Tahmin 
fiatı buhar kazanının İst. için 
700 bursa için 750 lira sıcak 
su depoıunun IJeheri İst. için 
100 Bursa için 150 liradır. İlk 
teminatı 281 lira 25 kuruştur. 

MMV Satınalma Kemisyonundan 

Edevat çantası: 125 takım 

komple edevat çantası (büyük) 
nın açık eksiltmesine istekli 
çıkmadığından ek•iltmesi 13 
mayıs 937 günü ııaat 1 1 e bı· 

rakılmaştır. H~psinin tutarı 
1830 liradır. Evkaf ve şartna· 

mesi muhabere şubesinden pa· 
rasız alınacaktır. İlk teminatı 
137 lira 25 kuruştur. 

• • • 
• 

1050 matra ve o kadar da 
kilim alınacaktır. Bak: Mensu· 
cat sütununda Harp Okulu i
lanına . 

* • • 
100-300.000 ad. tuz çuvalı a· 

lınacaktır. Bak: İnhisarlar U. 
Müd. ilanlarına. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
Şartnameleri mucibince 100000-300000 yüzlük ve 

ellilik tuz çuvalı pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13-5-937 tarihine rastlayan perşembe gü· 

nü saat 15de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komi.ıyonunda yapılacaktır. 

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

4-İsteklilerin pazarlak ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.<2603) 386 1 - 4 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümburiyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icıtbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 6000 k. donyağı alınacaktır. Bak: müteferrik sütunun· il 

da Devlet Demiryolları ilanına. ~------------------·----~ 

--- ----- ~ ~ -

8 Mayı• 1937 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Türkiye ile Felemenk arasında Ticaret 
Anlaşması 

(Dünkü nüshadan devam) 
Türk Gümrük 

Tuife No. Emtianın nev'i 
Çiniden sıhhi levazım 
Kasalar 

485 
536 

619 

yüzde 10 tenzil'llt 
Mevcud resim konıoli · 

dasyonu 
Radyo ahize makinaları, yüzde 60 tenzilat 
tam olanlar veya olmayanlar 
(lambalar ve hoparlörler da
hil) 

619 

702 
70-l 

Radyolar için ayrı ve yerle· yüzde 8 tenzilat 
rine konmamış aksam 
Madeni boyalar yüzde 20 tenzilat 
Sanayie mahsus müstahzar yüzde 20 ,. 
zar boyalar 

709 Vernik yüzde 20 ,, 
lhtiramalı Fllikamı lutfen kabul ediniz, Bay Müste4ar. 

Baron B. Ph. van Harinxma thoe 
Slooten 

Bay Faik Kurdoğlu 
İktısad Vekaleti Müsteşarı 

Bay Maslahatgüzar, 
Ankara , 19 mart 937 

Berveçhizir muharrer bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı 

size bildirmekle mübahiyim: 
"Aşağıda mezkur Felemenk menşeli müstahsalat için Türkiye 

tarafındar. bahşedilmiş olan tarife tenzilatı veya konsolidasyon· 
larına mukabil. F elemenkte kuru üzümlere mevzu inhisar re.mi· 
ni, Felemenk Hükümetinin, 19 mart 937 tarihli Türkiye·Felemenk 
Ticaret Anlaşmasının mer"iyeti müddetince, Türkiye menşeli ku· 
ru üzümler için bir kiloda 2 sentten 1 sente indirmekte mutabık 
olduğunu ittılaınıza arz ile ınübahiyim. 
Türk Gümrük 

Tarife No. 
227 
266 A l 

281 A 

335 B 
Al 

341 B 1 
454 

536 

619 

619 

702 
704 

Emtianın nev'i 
Kakao yağı 
Nebati döküntüler 

Ham galalit 

Hauu katıd 
Saman mukavvası 

Resim için perdahlı 
muşamba 

Kasalar 

Radyo ahize makinaları , 

tam olanlar veya olmı-

yanlar (lambalar ve ho· 
parlörler dahil) 

yüzde 15 tenzilat 
Mevcud resmin kon· 
solidasyonu 
Mevcud resmin kon · 
soliduyonu 
yüzde 25 tenzilat 
Mevcud resmin kon· 
solida1yonu 
Mevcud resmin kon· 
solidasyonu 
Mevcud resmin kon· 
solidasyonu 
yüzde 60 tenzilat 

Ranyolar için ayrı ve 
konmamış aksam yüzde 80 tenzilit 
Madeni boyalar yüzde 20 tenzilat 
Sanaie mahsus müstahzar 
boy?ılar yüzde 20 tenzilat 

709 Vernik yüzde 20 ,, 
İhtiramat, ilih ... ,, 
İşbu mektub mündericatında, Hükümetin namına mutabık ol· 

duğumu size bildirir ve ihtiramatımın kabulünü rica ederim. 
Faik Kurdoğlu 

Bay Baron B. Ph. van Harinxma thoe Slooten 
Felemenk Maslahatgüzarı 

Ankara 
SON 

==r . 
PiYASA HABERLERi 

:<?~~ ~ 

Fındık Enstitüsü 
Şimdiye kadar İstanbul vilayeti ziraat işlerile meşgul ecnebi 

mütehautsın mayıs nihayetinde vazifesine nihayet verilmesi ta
karrür etmiştir. Mukavele mucibince vilayet bütçesinden ayda 
400 lira ücret alan bu oıcnebinin yaptığa işin ziraat memurları ts
rafından pekala başarıldığı görülmüştür· Y elnız 60 lira ücretle bir 
aşı ustası alınacak ve bu usta uilavetin her yerini ğezerek ve vi
layet fidanlığında çalışarak a,ı yapacaktır· 

Bu sene yeniden ağaçlanmış sahalarla fidanlıklar tesiı edile
cektir. Bunun içinda 21,500 lira harcanacaktır. 

Bu sene kat'i olarak bir fidanlık enstitüsünün kurulması ka· 
rarlaştırılmıştırr Böyle bir enstitü yalnız memleketimizde değil 
Balkan memleketleri arasında bile ilk defa kurulmuş olacaktır. 

Beykoz ağaçlandırma fidanlığının yaram kalan inşaatı ve top· 
rak hazırlıkları da bu sene ikmal olunacaktır. · 

Sun'i Yün İstihaali 
Dünya piyasalarında yünün pahalı olması •un'i yünün kulla• 

nılması için bir vaziyet ihdas etmektedir. 
Yün fiyatları ucuzladığı gibi ıuo'i yün aranılmıyacakbr . Son 

zamanlarda sun'i yün istihsalahnı teşvik eden bir sebep te Al-
manya ve İtalyanın normal zamanlardaki gibi yün ithal edeme· 
meleridir. Maamafih, bu iki memleketin ancak aun'i yünte iktifa 
edemiyecekleri tabiidir. 

Almanyanın bu mevaim esnasında Avustralya, Yeni ~elanda 
ve Cenubi Afrikadan yün satın aldıı}ı malumdur. Bun.lan bat· 
ka da Cape'den 500 bin sterlinglik yün satın alması bildirilmiştir. 

Sun'i yünun tabii yün gibi sıcak ve sağlam olmamuına rağ· 

men çabuk yapıldığı şüphesizdir. 
Bu meyanda sun' i yün imalatının ticaretine zarardan fazla 

faydası olduğu kaydedilmektedir. 
Suo'i ytinün imalatı ve istimali yün fiyatlarının yükıelmesine 

mini oluyor ise de bunun nihayet yine yün sanayiine f ayduı do· 
kunduğu anlaşılmaktadır. Tabii yün ile ıun'i yün cihan pazarla· 
rında rakip vaziyetlerede kaldıgı taktirde tabii yünun faik ola
cağa muhakkaktır. Şu halde yün mü.tahsillerini meraka düşüre· 
cek bir vaziyet mevcut detildir. 
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8 Mayı• 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA - -: 
---

Pazartesi 10-5-937 
Muht. kışlaların mutfak ocaklarının tamiri - Ask. matb. oda in · 

şaatı (İst. Komut.) ,\ ' 328-329 
lnönü kampında 6 bina inıtaatı (THK Başk) .\': 334 . 

'I' 1 1) .\'. 335 Ortaköy kömür deposu rıhtımının tamiri (Deniz~olları t · 
Konlrıplak : 650 ad. (Devlet Demiryolları 1 .\:~ 33J . . . 
Tüfek yağı: 5000 k. Otomobil malzemesi: al kalem -. Sıtıl içın 

· h 'd• JO ()()() • CFR motörü malzemesıle (MMV) 
sıya şerı . 1 m. 

.\: 329-3.30 - . 330 
Kundura kabara çivisi: 2850 k. (Jandarma ~o~ut.) ~\ . 
Rıhtım üzer elektrik vinç te1iıatı ( Samsun Inbıs. Mud.) 
Yatak, battaniye, yastık, çarşaf v. s. • Karyola 50 ad . (ist. Nafıa 

Fen Okulu) .\: 329 
Sığıreti : 125 ve 70 ton (Tekirdağ) .\~ 323 
• Hurda demir: 15 ton (İst. Belediyesi) .\: 330 

Salı t 1·5-1937 

Temizlik işleri - mazot: 40 t. • makine yağı: 1 t. (Biga Beled.) 

.x 334.330 • 
Hurda dökme: 1000 ton (Devlet Demiryolları) :\': 306 
• Kum ve çakıl çıkuma hakkı (Yenikapıda) (lst. Beled.) .\' 330 
Hırdavat malzemesi : 166 kalem (İst. PTT Müd.) ,\' :nı 
Parke taşı : 60000 ad. (Akhisar Beled.) .~: 331 . 
Mamul kereste: 9864 m3 (Bolu Sıhhat Mud.) ·' ' 336 

Çarşamba 12-5-1937 

Kağızmana su isalesi (Kar~. Vilayeti) ·~ " 3~1 • ? 
Ünyenin elektrik tesisatı Unye Beledıyesı) ,\ ·• 3w6 
Paratoner tesisatı (iıt . Komut.) .\~ 329 
43000 ton tuzun naklivesi - 4000 m. yeşil ve 6000 m. beyaz yağ· 

lı kanaviçe (inhisarlar İdaresi) .\: 335-331 . • . . 
Meml. hast. pavyonunun zemin kat inşaata (Çorum Vılayetı\ .\ 335 
Kilim: 4000 ad. (jandarma Komut.) .\! 331 
Un: 2'<0 7 ve 162 ton (İslahiye) .\: 327 
Sıhıreti : ' 93 ton - Sadeyağı: 3 ton (Vize) ,\' 333 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemızın sayısını a-öıterir. 

İstanbul Borsası 
6 5- 1937 

--~~___:.======----~~~~---:=:-::-::-=-=-=--~~ Çekler Paralar 
--~~~- -~~~~ 

1 Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belc!ka Fr. 
20 Drahmi 
20 İneçre Fr. 
20 Leva 

Ah9 
625, 
125,-
111, 
120, 
80,-
19, 

570,-
20.-

1 Florin 6.1,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20,-
l Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1.veç kuronu 30, 
Türk altını 1058, -
Banknot Oı.253,-

Satıf 
625, 
125,-
117,-
125 -
84,-
22, -

578,-
23,-
66,-
75, -
23,-
28,-
25,-
24,-
14, -
52,-
52,-

-32,-
1059, -
253,-

London 
Nev York 
Par is 
Milin o 
Brük•el 
Ati na 
Cenevre 
Sofya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Ahş Satıt 
625,25 b'25, 

o. 7904 o, 7905 
17,6875 17,&7 
15,0212 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,405 87, 7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1 '4440 1 ,4434 

22)67 22,6615 
4,2265 4,225 

13,1725 13,1675 
1, 9tl50 1 , 9662 

4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,75fü 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

~~~h~h~~b~6~6++•~~·····~·· ... . . . . . . . . . ... ... ... .. 
~ y 

i "DEVRİM" ; ~ y 
y .. •> T B.. ..~ 
·~· ercüme urosu ·:· ~ .. 
~ y 
•~• Her litıandan ve her türlü tercüme işleri ve bil-. •!• 
~ k .. 
•:~ ~assa münakasa ve müzayedelere mütealli şartna- ~ .. 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •: .. 
~ ~ 
.~. Azami ihtimam ve. sürat •!• • • 
•:• F- mütedildir •:• .~. ıyatıar gayet •;• 
• • •:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •.• 

•!• Hususi tenzilat yapılır •!• 
~ + 
:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •!• 
:• Telefon : 49442 C• 
~ + 
~~bh~b~b~~AAAA~~~A~~ •• ~.•+++++ ............. y .. y .. y .. ~.~.y •••• 

li'M-vevmi 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga
zetesi dir. 

Telefon: 49442 

·------·' 

imtiyaz aahibi H Jti:I itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baarldıiı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billür sokak No. 10 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

7 - 5 - 1937 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: ince 
: kaba 

t, 

: yemlik çuvaJlı 
: Anadolu 

1 

ithalat 

Ton 

30 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 
., 
,, : kunduz 

" : porsuk 
,, : ıanıar 
n : tilki 
,, : tavşan 
,. : varşak 
,, : zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
,, : iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

n 

n 
,, 
,, 

" 
n 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 
,, 

Faaulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Ku9 yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 
,, 
,, 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: sert 
: •Ümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahıul 

: beyaz 
ıarı 

iıp . tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer : yatlı 
,, ,, : yağ .. z 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
n 

n 
,, 

: yeni mah•ul 

oğlak 

ana mal 
çeni'elli 
deri 

: kaba 
,, : sarı 

Un : ekıtra ekıtra 
,, 
,, 
,, 

Yapak 

" 
it 

" Yulaf 

: ek.tra 
: 1 inci yumu9ak 

,, •ert 
: Anadolu 

n tabak 
: Trakya kırkım I 
: ,, tabak 

Zeytin yatı : ek•tra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

n Vinipek 
Arpa Anveu 
Mısır Londra 
Keten t . ,, 
Fındık G. Hamburg 

" K " 

". 
" ,, 
" ,, 
n 

" 

5 o 

60 

6 

25 

7 
--

84 

21 

ihracat 

Ton 

131 

79 

SATIŞI ~ I{ 

Asgari 

Kiloıu 

Kr· Pa. 

4 5 
ç 
,, 

" 
" 
" 
" 
a 

ç 

6 23 

6 17 

4 25 

9 25 

110 

A:uımi 

Kilosu 
Kr. Pa . 

27 

K.S. 

6 59 
6 02 
6 17 
5 13 
3 76 
8 15 

İ4aretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruf), pa (para). ti 
(tilin), sa (untim), ıt (ıterlin), RM lRayhımark), p (pen· 
ni), B . Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me P•l'e) 

ution du mini•tere de l 'Economie, mais par la auite, il• ne fu
rent pat retire• deı douanes. 

Parmi le• marchandiıea reıteH en douane, ıe trouvant au• · 
•İ des fil• de coton. La prov~nant du manque ıur place de ces 
fils n ' etant pat completement enrayee, leur retrait de la doua· 
ne, repondra a un beaoin inıportant. 

Les accords de clearing et de commerce avec la Sujsse 

La leıation de Suisse a l'honneur d' imformer lea importa· 
teurs de marchandi•eı •uiue• que l'accard de clearing et l'ac
cord commercial concluı entre la Sui11e et la Turquie ont ete 
reno~veleı le 31 decembre 936 ju•qu,au 31 decembre 937. 

L accord commercial contient de• liıtes A. B. C. elarsries que 
les interesses peuvent se procnrer au Bureau de traduction A . 
Tevfik, Eski Gümrük Caddeıi1 No. 51 , i Galata . 

Les premiers magasins generaux seront crees a Menin 

Lors du congres de l'annee derniere des Chambres de Com
merc~, .la. creation de magaıin• i'eneraux avait ete approuvee. 
Le. mınıatere de l'Economie a elabore a cet effet un programme 
quı entrera e.n application cette annee, en vertu de ce program
me, les premıer. mai'esins generaux seront erce• a Menin. 

Reglement nouveanx 
Le relement etabore par le ministrere de l' Economie pour 

le vente des naiıett .. et des pelamideı a ete soumis merecredi 
a la preıidence du Conseil. 

La recolte de tabacs tl Mugla 
Les eosemencement de tabac a Mugla • 'aonoocent de 15 a 

20 O O ıuperieurs a ceux de l 'annee derniere, Les grands culti
vateurs ons reduit cette annee l' etendue de leurs cultureı; pu 
contre, leı cultivateur ont senıiblement accru les leur. On ı'a· 
tend a une recolte de 7 millionı et demi de kg; en outre, grice 
aux beaux temps, OD escompte que lea qualiteı egalement seront 
excellenteı. Le• ensemencemenb ıonı acheveı danı une pro· 
partisn de 50 O O. 

La convention ferroviaire avec l ·U. R.S.S. 
Au cours de sa reunion aujourd'hui le Kamutay rafiera l 'ac· 

cord conclu a lAoıcou pour la r~vision de l'art 2 de la conven· 
tion •ur les voier ferceı condue le 9 juillet 1922 l' U. R- S. S. 
concernant le tranıport et Je raccordement dirccu •ur feı re· 
ıeaux turc et russe. 

Le prıx du "yogurt,, 
La hauue du prix du "yoa-urt,, H maintient encore malgre 

lea nouveaux arrivages de Silivri. 
Malırre que les prix du "yosrurt,, eat. en ırro• , a 23 ptra, il 

ıe vend au detal, a 35 ptn. 

Les legumes fraia d' Adana 
La recolte deı legumes fraiı a commence a AdaDa. Vaici les 

prix de groı pratiq ueı en cette ville: 

Poi•·chicheı 
Laltue• 

Ptra. 
50-60 

30-40 
1-1,5 

il arrivera, ces joun·çi, de• letumea frais d'Adana pour notre 
ville. Le• legume. frai• que ont ete envoiyes a Ankara, ont ete 
completement vendu•. 

Ventes de coton 
L'on a vendu durant la derniere ıemaine, a Adana, 873.674 

kg. de coton. Les prix sont entre 45 et 50 ptu le ki. De cette 
quantite, 33.6t8 kg. ont ete exporte•. 

Repartition des contingentı iı la confereoce du sucrc 
La conferenc~ du sucre decida de rcpartir leı continge t ap-

• •L • n 8 
proxımatu. ıu•vanh: 

Allemaine 
Beli'ique 
Bre•il 
Cuba 

Tonnes 
50.000 
20.000 
60.000 
880.000 

Java l.020.000 
Haiti 30.000 
Hoosrrie 40.000 
Mozambique 30.000 
Perou 37~.000 
Polosrne 120.000 
U. R. S. S. 200.000 
Tchecoılovaquie 310.000 
Saint-Dominique 375.000 

La France et la Yougoılavie aeront autorisees a exporte 
danı certaines circonstances 37.000 et J0.000 tonnes reıpectiv;: 
ment. 

Lcs declarations a remcttre au bureau du travail 
La plupart deı etabliuementa ont remi• leuu declaration• au 

Bureau du Travail. On aait que le delai imparti aux patrona 
pour ce faire expire le 15 juin. 

Une inıpection generale sera bientôt entrepri.e afin de de
couvdr ceux qui n' ont paa encore remia leur declaration. 

Notre commerce exterieur 
Notre commerce exterieur des 2 moi• de janvier et fevrfer 

preaente une plus value de 15 million• et demi p&r rapport i la 
periode de l'aunee precedente. 

Nos huiles d'olives au Portugal 
Ceı derniera tempı, quelques demandea ıe ıont produite 

pour DOi huilea d'olivea de la part du Portuıal oiı des cchantil~ 
lonı ont eti expedieı. 



1. ' 

1 

Deuxieme Annee - No. 340 

ABONNEMENTS: 

Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 -E.tranger: 12 moiı Ptrı. 2700 -

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adreaaer 

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

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

Trav. d'amelioration du co r~ de l'Aptalirmak (aj .) 
cah. eh. P. 162). 

Reparation canalisation, ete . cuerne bat. fortif. 
Construetion chaussee, 8 maisons d' equipe et 6 ou-

vrageıı d'art s route Horassan-Satchtepf. (aj.). 
Repar . diverse.s a l'hôtel des postes d'lstanbul 
Transformation en beton armee du t&blier d'un 

pont s rout'! Alatcham-Gumenus 
Trav. de terrasıement dans une rue. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

l.its de camp: 1050 p.- Coffru : 1050 piE:ces. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Huile interne (donyağı) : 6000 k. • 
Benzine : 3000 k. (aj.). 
Cbarbon de bois : 32 t . - CharPle : 1050 tchek. 

Chene: 250 tchek . 
Coke: 810 t. - Tout venant: 2050 t.- Houille 

criblee : 100 tonnes 
Houille eriblee : 500·800 tonnes (aj.). 

. 
HabiJlement- Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Couvertures de lit : 1050 pieces 
Botteı : 1050 p. - Ceintures dtı mnnoeuvre : lOSOp. 

Ceintureı dorees : 1050 p.- Uniformeı : 1050 p. 
Etoffe pour capo'e: 100000 m. (cab. eh . P. 1525). 

Provisions 

Provisions : 29 lotı - Ugumes frais : 37 lots 
Fourrages fraiı: 38 tonnes 

Electricite·Gaz-Chauffage Ceatral 
(lnstallation et Ma.Criel) 

Armoires frigorifiques : 2 pieces- La.mpes elec
triques pour operalions : 2 pieces (pour hôpital 
Regional). 

Cable pour telephone (s plomb) : 2250 metres- Fil 
euivre nu (50 mm2): 1000 kilos . 

Cable sous marin : 700 metres (avec boiteı et 
coffret.). 

Fil de fer galvanise : T/3 km. lsolateurı avec 
crochets : 2250 pieces (aj.). 

Divers 

Tuyaux en fonte (avec flanges : 37 pieces - Corde 
chanvre: 1300 kilos) Id. goudronnee: 1000 iti· 
loa - Bouiieı spermaeeti : 30000 pieees-Paraf
fine : 300 kiloı. 

Etoupe: 100 tonnes (eah. eh. P. 40). 

SAMEDI 

•• 
MUNAKASA 

. 
GAZETESi 

Jouroal Quotidien des Adjudicationı 

Synoptique des 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

Pli cach. 32421 12 

Publique 250 -
Gre a gre 

" 
306 50 

Publique 4015 -

,, 1002 -

Pli cach. 630-473 

Publique 2700 -

" 
B70 -

,, 

" 
4500 

Gre a gre L. 15,5 la t. 

Pli cach 1005 -
Pli cach et Pub. 1182 et 

197 
Pli cacb. 

,, 

Publique 
Cıe.a gre 

Publique 

" 
n 

.. 

788 - 2757 
P. 305 lem. 

579 15 

1800-1250 

1960 

3260 -

Publique 1221 - 1975-
1428 

Caution. 
Provisoire 

2431 50 

19 -
4576 -

22 90 
231 25 

75 

202 50 
65 25 

349 50 

930 

15950 -

43 50 

1-47 

244 50 

Pli each. 42000 - 3150 

Adjudications 
Lieu d'adjudication et du 

Jours Heure 
Cahier des Cbarges 

Oir. Trav. Hydr. Samsoun 27-5·37 15 

Com. Aeb. Comm. lst. Findikli 24-5-37 15 -
Oir, Conıt. Rte Transit E.rzeroum 17.5.37 14 

Dir. PTT Vılayet lıtanbul 11 5-37 1 t 30 
Com. Perm. Vihyet Samsoun 13-5-37 15 

Municipalite Ankara 21-5-:i7 10 30 

Comm. E.c. Milit . Ankara li-5-37 14 14·45 

l Com. E.xpl. Ch. Fer E.tat Haydarpacha 27-5-37 10 -
Dir. PTT Vılayet lstanbul '.l4-5·37 13 30 
Comptab. Lyceeı fstanbul 14-5-37 10,15-11 

" 
25.5.37 15-15.30 

Com. Ach . Universite lıtanbul 10-5-37 15 -

Comm. Ecole Mılitaire Ankara 17-5·37 

" 
18-5-37 14.45 

15 30 
15·30 

,, 19-5·37 14.45 - 15-30 
Com . Ach. Min. Def. Nat. Ankara '..:!5-5-37 11 

Comptab. Lyceeı Istanbul 
Com. Acb. lntend. lstanbul Tophane 

e 

Com. Perm. Vilayet Yozrad 

1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacba 

" 
Com. Acb. Marine pres Min. Def. Nat. 

24-25-5 37 
12·5 ';'.7 

17-5-37 

27-5-37 

24-5-37 

13-5-37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaelıa 24-5-37 

24-5-37 

15 

14 -

10 -

10 

15 

10 -

15 -

Gourdes : 1050- Sabreı : 1050 pieces 
Saca a outillare : 125 lota (ai.). 

Pli cach et eu b. 213-473 
1830 -

{ 
Admin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caiues Haydarpacha et Ankara 

Com. Acb. Milit. Ankara 18-19-5-37 
13.5.37 
14-5-37 

14 -
11 

Chaudiere a vapeur : 4 pieces Reservoirs d'eau 
ehaude : 8 pieces (pour Brousse et Maltepe). 

Sacs de sel (de 100 et de 50): 100-300000 pieceı 

Publique 

" 

Gre a rre 

137 25 
281 25 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Acb. latend. Jıt. Tophane. 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tacbe 

15 

13-5-37 15 

n 

8 MAi 1937 

ADMINISTRA't ıü~ 

y orhourtchou H?m 
1 ~r Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclcphone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreaıe Telerraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 
mm c::ı 215 

Lundi 10 Mai 1937 

-

Reparation foyers cuisines difl. easernes- Construction chambre a 
l'imprimerie mılitaire (Comm. Istanbul Findikli) .\-.. 328- 3 29 

Construction 6 batimentı au camp d'lneunu (Ligue Aeronautique) 
.\! 334 

Reparalion quais dcpôt charbon Ortakeuy (Oirectton E.xploitntion 
Lignes Maritimeı) .\; 335 

Contre·plaques: 650 (Chemins de Fer Etat) .\; 335 
Graisse pour Iusil : 5000 kilos- Matcriel pour auto : 51 lots

Cordon noir (sitil) : 100000 metres - Moteur C. F. R. et mate· 
riel (Ministere Defense Nationale) ,\ô 329-330 

Clous·caboclıons pour chauuures: 2850 kilos (Comm. Gendarme
rie) .\; 330 

lnstallation grue electrique sur quai (Monopoles Samıoun) 
Matelas Draps- Coussinı- Couverturoıı- Lits : 50 pieces (Ec. 

Travaux Public:ı; lstanbul) .\:. 329 
• Vieilles ferrailles: 15 tonnes (Municipalite Iıtanbul) .\-.. 330 
Viande de boeuf : 125 et 70 tonne.s (Tekirda2h) .\: 323 

Mardi 11 Mai 1937 

Travaux de voirie Mazout: 40 tonnes Huile pour machine: 1 
tonne (Municipalite Biga) .\' 334-330 

Decheta de fonte : 1000 tonnes (Chemins de Fer E.tat} .,; 306 
• Droıt d'extr.-sable et gravier a Yenicapou (Municipalite lstanbul) 

x 830 
Articles de quincaillerie: 166 lots (Dir. PTT. lstanbul) ·'~ 331 
Paveıı : 6000u pieces (Municipalite Akhissar) ·'~ 331 
Bois de charpente : 9864 m3 (Dire<. tion Sanitaire Bolou) ~~ 336 

Mercredi 12 Mai 1937 

Adduction eau a Kaghizman (Vilayet Kars) .\' 34 
fnıtallation electrique Unie (Municipalite Unie) .\~ 326 
lnstallation paratonnerres (Comm. Istıınbul Findikli) .,: 329 
Transport 43000 tonnes sel- Canevas huile vert: 4000 metres-

Blanc: 6000 metres (Monopoles) .'\~ 331- 331 
Construction rez·de-chaussee pavillon hôpital Regional (Vilayet 

Thoroum) .\! 333 
Kilims : 4000 pieces (Com. Gendarmeric) .\; 331 
Farine: 1130 et 162 tonnes (lslahie) ,\:. 337 
Viande de boeuf: 90 tonnes - Beurre : 3 tonnes (Vize) .\~ 331 

• Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de surencbere. 

N. B.- L .. Nos indiques en regard deı oırticles sont ceux du 
iournal danı lequel l'aviı a paru . 

.,~ 

lndustrie • Finances - Commerce 

L'assemblee de la 13anque Centrale de la Republique 

L' AHamblee g'enerale des actionnaires de la Banque Centrale 
de la Republique ı'eat reunie aujourd'hui ii 15 lheureı ıouı la 
presidence de M. Nusrettin. On a donne lecture tout d'abord 
des rapporlı deı commi11ionı du conıeil d'adminiatration et du 
contrôle, concernant l'exercice 936. 

Le bilan a ete approuve et il a ete decide de servir un divi
dende de ptı 645 pour chaque action. On a procede enauite ii 
l'election de nouveaux membrea du eonıeil d'adminiılration et 
contrôleura en remplacement de ceux dont le mandat expirait. 
Ont ete eluı membrea du Conaeil d'adminiıtralion: MM Hakki 
Saffet, Nusret Namik, Ahmet Münir et comme contrôleurs MM. 
Kemal et Agih. • 

Concurrence illicite 

En vue d'empecher toute conlrefaçon dea excellenb fromages 
d'Edirne, il a ete decide de ne les vendre qu' en bidon revetuı 
d'une marque. L'in ıpectorat g'eneral de la Thrace prendra le• 
decitions DCCCHaires a cet Cfard, de concert avec le ministere 
de l'Economie. 

Les marchandises a ccumulees en douane -
Apreı l 'autorisation qui a ete accordee pour la :ıibre entree 

deı marchandisea accumulees depuiı 5 anı a la douane, des 
centainH de demandea ont afflue aux aervicea deı importation• 
de la Douane. 

il re11ort de l'examen des divera "beyanname" qui aont re· 
miı, qu'il y a eurtout en douane un grand ıtock de lainageı et 
de cotonnades. 

il y a, en outre, et en g'rande quantitc deı machineı, de• 
mouchoireı, deı peaux et cuira, du papier d'emballage, dea ıoi• 
rieı. Quant aux machine• et acce11oirea ıe trouvant danı lef 
entrepôta, ilı avaient ete importea danı le tempı, avec l'autori· 

(Lire la suittı en 3me pare) 
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