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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

Ü " 
12 ~ 

Kuruş 

~:m 

850 
1500 

E.cn~bi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
RHmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 
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BU GONKCI 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka -.alar 

1 - Erzak, Zı:hire, Et, Sebze v. s. 

Sığır eti: 25 ve 70 ton. (Tekirdağ) 10-5-37 11-16 

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

Valdebağ prevaııtoryomunda tadilat ve tamİ· 
D. kt"' 1··11-- , 26-4-37 15 rat (Prevantorium ıre or 'tısu . • 

Merzifonda tayyare hangarı ve yatakhane .bına· 
81 inşaatı (temdid) (THK Genel Merkezı) . 5.5.37 11 

Hariciye köşkünde bir tenis ve ser, çay pavı· 
yonu inşası (Hariciye V"kaleti) 27-4-37 15-16 1 

3 - Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v.s. 

iskarpin: 185 çift (lst. Kültür Direktörlüğü) 
Elbıse: 85 takım (Ankara Beledıyesi) 

1 

3-5-37 10 30 ' 
27-4-37 10 30 

4--- Mahrukat, Benzin, Makine yagla_rı_v_._s_. 

Lavemarin maden kömürü 3000 lctn . (lzmir U-
man işletme Müdürlü~ü} .. 

Kriple maden L:ömiirii: 500·800 ton . 1lst. Univ.) 
Mazot: 1500 ten. (Deniz Levazım ) 

3 '-4-37 16 -
3.5.37 15 - 1 

1-5-37 11 -

5- Müteferrik 

Karbon mürekkebi: 1000 k. (Devlet Demiryol.) 3.5.37 10 -
Torna teırahı: 1 ad. (lstanbul Belediyesi) 3·5-3i Jıl 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

Muhtelif eşya satışı (lstanbul Gümrükleri} 30-4-37 14 -

----- - -

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Harici Aıkeri Kıtaatından: 

Tekirdağ kıt'atları için 25?00 kilo ve M~lkaradaki 
kıt'at için 70000 kilo sığır etı kapalı z~rfla munakasaya 
'- 1 t T kı'rdagv etinin beher kılosuna 24 kuruş Konu muş ur. e . . . 

h b d 1 U··zerinden ılk temınatı 2250 lıradır. mu ammen e e . 
Ve Malkaradaki kıt' at etinin beher . kılosuna .22 kuruş 

h bedel üzerinden ilk temınat l 155 lıradır. Te-
ınu ammen 

937 
t . .. .. t 

k. d v t' · 'h lesi 10 mayıs pazar esı gunu saa 
ır ag e ının ı a . . .. 

ı t d M lk a kıt'at eti ihalesı aynı gunde saat 16 da-
e a ar l h .. .. k 

dır. Şartnameıini almak istiyen er. er gun ve muna as~y~ 
· t' k d ki · mektublarını ıhale zamanından bır ış ıra e ece erın .. 
saat evvel komisyona makbuz mukabılınde ver-

meleri. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden: 

ı - Evvdce eksiltmesi. ilAn edilip te .talibi zuhur e~-
. t hangarile hır yatakhane bınasının Merzı-

mıyen ay yare . . . .. v. 

fonda inşası, keşifleri son pıyasa v azıy~tıne gore degış-
t . ·1 k 'den kapalı .zarf usulile eksıltmeye konulmuş· ırı ere yenı 

tur. 
2- Bu işe ait proje, keşif ve şartnameler Ankarada 

Türk Hava Kurumu Genel Merkezinden ve İstanbulda 

CUMA 

AZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Türk Hava Kurumu Şubesinden l O lira verilerek alına· 
caktır. 

3 Evvelki ilanda bedeli m~kabilinde proje, keşif ve 
şartname alanlara yeni muaddel evrak parasız olarak 
Ankarada Genel Merkezden verilir. 

4- Eksiltmeye konulan hangar ve yatakhane binası
nın keşif bedelleri tutarı 136239 lıradır. 

5 - Eksiltme 5-5-37 günü saat t t de Ankarada ku· 
rum genel merkezinde yapılacaktır. 

6- İsteklilerin diplomalı mimar veya mühendis olma
sı ve inşaat müteahhidi olduğuna dair kayidli bulunduğu 
ticaret odasından alınmış resmi vesika göstermesi ve 
şimdiye kadar bir defada en az 100,000 Jira kıymetinde 
bir bina inşası işini muvaffakiyetle başarmış olduğunu 
vesika ile isbat etmesi şarttır. 

7 - İstekJiler 10217 lira 93 kuruşluk muvakkat temi· 
natlarını kurum genel merkez veznesine yatırarak alacak
ları makbuzu ve 6 ncı maddede taleb edilen vesikaları 
kapalı zarfla birlikte 5 5.37 günü saat 10 a kadar Türk 
Hava Kurumu Genel Merkez Başkanlığına teslim etme
lidirler. 

Prevan' orium Direktörlüğünden: 

26 nisan 937 tarihine musadif pazarteııi günü saat 15te Yük
sek Mektebler muhasibliğinıfeki Ekııiltme Komiıyonu odaaında 
2700 lira bedeli keşfi bulunan Haydarpaşa Valdebağında Prevan· 
torium binalarında yapılacak tamirat ve taciiJat açık münakasa 
usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksilime ve Bayındırlık işleri genel ve huıuıi ve 
fenni şartnameleri, proje ve keşif hulasaııile buna müteferri ev
rak Nafıa Direktörlüğünde görülecektir. 

Muvakkat teminat iki yüz iki buçuk Jiradır. isteklilerin en az 
iki bin liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika 
üzerine Nafıa Direktörlüğünden almış olduğu müteahhidlik ve 
Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri ilan olunur. 

Hariciye Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

t - Çankayada Hariciye köşkünde tenis ve çay pav· 
yonu yaptırılacaktır. Keşif bedeli 4923 lira 48 kuruştur. 

2 Şartnamesi bedelsiz olarak levazım müdürlüğün-
den alınabilir. 

3- İhale açık eksiltme suretile 27-4-37 salı günü sa· 
at 16 da Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminatı 260 lira 19 kuruştur. 
5 - isteklilerin Ticaret Odası ve fenni ehliyet vesika

sı olması lazımdır. 

Hariciye Vekaleli Satınalma Komisyonundan: 

Çankayada Hariciye köşkünde bir ser yaptırıla
caktır. Keşif bedeli 3469 lira 17 kur!.lştur. 

2-Şartnamesi bedelsiz olarak Hariciye Vekaleti le. 
vazım müdürlüğünden alınabilir. 

3-İhale açık eksiltme suretile 27-4-937 sah günü saat 
15 de Hariciye Vekaletinde yapılacaktır. 

4- Muvakkat teminat 20 lira 19 kuruştur. 

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

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

İstanbul Erkek Öğretmen Okulu yatılı talebeıi için gerekli 
görülen 185 çift iskarpin · açık eksiltmeyle alınacaktır. Beher çift 
iıkaapinin muhammen bedeli 325 kuruş ve ilk teminatı 45 lira 9 
kuruştur. Eksiltme 3-5-9.17 tarih ve aalı günü saat 10,5da istan
bul Kültür Direktörlüğü bina11nd~ liHler muhasebecilitinde top
lanan komisyonda yapılacaktır. istekliler nümuneyi ve şartna
meyi görmek ve öğrenm~k üzere okul ve ilk teminatı da belli 
günden evvel okuldan alacakları yazıya a-örc liıclcr muhasebesi· 
ne yatırmaları ilan olunur. 

Ankara Belediyesinden: 

1- İtfaiye memur, şoför ve efrad için 85 takım el-
bise 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 1300 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 97,5 liradır. 
4 Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı i~leri 

kalemine ve isteklilerin de 27 -4·37 salı günü saat 10,30 
,ıa belediye encümenine miiracaatları. 

16 Nisan 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: iat. MÜNAKASA 
T ei~fon : 49-142 

Posta kutuau N. 1261 

4 
Mahrukat Benzin - Makine yağlar• ve saire 

İstanbul Üniversitesinden: 

Liste ve şartname her gün 
Az Çok 

Ton 500 Ton 800 

Rektörlükten görülür. 
Muhammen bedeli 

Lira 15,5 
Kriple maden kömürü 

Üniversiteye alınacak olan miktar ve muhammen be
deli yukarıda yazılı kriple maden kömürü 3.5.937 pazar· 
tesi günü saat 15 te Rektörlükte kapalı zarfla ihale e
dilmek üzere eksiltmeye konulmuştur. 

T aliblerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesika ve 930 
liralık muvakkat teminatlarile zarflannı ihaleden bir saat 
evvel Rektörlüğe vermiş olmaları lazımdır. Şartname her 
gün Rektörlükte görülür. ----

İzmir Liman İşletme Müdürlüğünden: 
Açık eksiltme ile satın alacağımız üç bin ton lave

marin maden kömürünün ihalesi 30·4-937 cuma günü saat 
16 da yapılacaktır. 

Teklif mektublarının 30 nisan 937 cuma günü saat 15e 
kadar idaremize verilmiş olması şarttır. Münakasaya gi· 
recekler iki bin lira teminat vermelidir. Şartnameyi gör
mek isteyenler levazım servisine müracaat etmelidir. lsti· 
yenlere şartname posta ile gönderilir. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan 

Tahmin edilen bedeli 78750 lira olan 1500 ton mazot 
1 mayıs 937 tarihine rasthyan Cumartesi ğünü saat 1 lde 
kapalı zarf usulile alınacaktır. Muvakkat teminatı 5187 
lira 50 kuruı olup şartnameıi 394 kuruş mukabilinde ko· 
misyondan her gün verilir. 

isteklilerin, 2490 sayılı kanuna tevfikan tanzim ede
cekleri kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve sa· 
atten bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan ko
misyon başkanlığına vermeleri. 

5 
~üteferrik -
Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 2500 lira olan 1000 kilo karbon 
mürekkebi 3-5·937 pazartesi günü saat 10 da Haydarpa· 
şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ek· 
siltme He satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 
187 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar ko· 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraıız olarak 
dağıtılmaktadır. 

• • • 
Bir ad. torno tezğihı alınacaktır. Bak: İstanbul Belf:· 

diyesi ilanlarına 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 

Müteferrik 

lıtanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: E. C. markaiı 84 kilo 420 Hra 
değerindeki tuvalet podrası, B. S. N. markalı 118 kilo 
500 lira değerindeki lambasız radyo makinesi, markasız 
24, 100 kilo 482 lira değerindeki manyezit kalıine, 8. z. 
B. markalı 45 450 kilo 50 lira değerindeki ipekli pamuk· 
lu mensucat, M. C. markalı 42 kilo 200 lira dej"~rindeki 
pamuk dantela harç, markasız 4,900 kilo 73,50 lıra de
v · d k' · k mensucat markasız 7,050 kilo 100 lira gerın e ı ıpe ' 
değerindeki kazip telli ipek mensucat, V. A. Z. markalı 
55 kilo 150 lira değerindeki ipekli pamuklu mensucat, 
R. W. S. markalı 1279 kilo 191,83 lira değerindeki por· 
selen izolatörün Transit N. J. F. markalı 3005 kilo 905,28 
lira değerindeki bir renkli ponelen kiıe, 1. E. S. marka· 



E 

1 

( 
lı 

••• ! lı 7488 ki -...d-e~~silindir maki
nesi, V. . markalı 259A ı.MJ~ JiŞ~,99 lira~ değerindeki 
basma pa uk mf!J?.iuscııt QiiRoıı:>:ı~ıgi~) in ~hile 30-4·37 
fÜnü saat 14 de eski ıG.Al-.ta0gümrüğü binasındaki satış 
ambarında açılc ar:ttırmaluı-ıyapılacaktır. Arttırmaya gi
receklerde yüzde 7ı § PFY. , akçesi ve ünvan tezkeresi 

aranır., ~ __ 

2 
Emlak 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Semti meşhur 
ve mahallesi 

cadde veya 
sokağı 

Bahçekapıda Zemin ka-
4 cü vakıf tında 

banın 

No. su cınsı 

5 Mağaza 

Muham. 
kirası 

Lira K. 
43 

,, ,, 
" it 

8 depo, dipten i
kinci direğe ka-
dar 20 

" " 
,, 4·cü ,, 1 ,8 penceresiz oda 7 

Babçekapıda 
Şeyhmehmed Sebzehane. 
geylani 

4,6 dük. ve iki oda 20 

Sultanahmet Fuatpaşa 2 mektep mahali 5 
Üçler 
Çarşıda 

" 

Uncuoğlu 

Perdahçıhan 

Bahçekapıda 

44 
21 

Dükkan 
dükkanın nısf his
sesı 

Hidayet cammii 
2 

yerı 25 , 
Şeyhmehmed 
geylini 
Balıkpazarı Limon iskelesi Ortaköy, pazarkay1ğı 47 

iskelesi. 
Yukarıda yazılı mahaller 93~ ıenesi mayis nihayetine 

kadar kiraya verilmek üzere açık arttırmaya çıkarılmış -
tır. İstekliler pey paralarile beraber 26 Nisan 937 pazar
tesi günü saat 15 e kadar İstanbul Vakıflar Başmüdür
lüğü binasında akarat kalemine gelmeleri. 

Fatih garaj atölyesine lüzumu olan bir tane torna 
tezgahı açık eksiltmeye konulmuştur. Bu torna tezgahına 
1250 lira kıymet tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı veıika ve 93 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 3 mayıs 937 pazartesi günü saat 
14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) (2121) 298 

~-------1-st_an_h_uı_o_e_ft_e_r_da_r_lıo_m_d_a_n: ______ __ 
Senelik icarı 

Lira 
Büyükçarıı: Sahaflar kapısı sokağında yeni 33 10 

sayılı dükkan. 
Beyoğlunda: Kurtuluş mahallesinin eski ayakir

yaki yeni Teşrifatçı sokağında kain 
yeni 34 sayıla ev 60 

Yukarıda yazılı malların senelik icari 27 4-937 salı günü saat 
14 de ihale olunacaktır. İcar bedeli dört müsavi taksitte ve 
taksitler peşinen tahsil olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey akçele· 
rini yatırarak mezkur gün ve saatde defterdarlık Milli emlik 
müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (2029) 286 (M) 

Resmi Devair 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilin bu mesleğe inti· 
tap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demen verir. İlan iicretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük Hurufatla santimi 20 kuruttur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
llAn işleri Lhnited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

r VECİZELER J ... ______ _ 
Doğru insan dik yürür. 
Vücudunu ve kafanı işlet. 

Nerede hareket orada bereket. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

İki memleket beynindeki ticari mübadelelere müteallik 
tediyatın tanzimine dair Türkiye Cümhuriyeti ile 
Holanda Kırallığı arasında mün'akid itilafname 

Mürsil 

isim . 
İkametgah . 
Sokak . 

Malın nev·i: 
Ambalaj şekli: 
Koli adedi: 
Marka No: 

~ 

S"kl t } Gayrı safi 
ı e ı S f' a ı . 

Kıymet: 

Sevk tarikı: 

(Dünkü nüshadan devam) 
(A) nüshası 

• Kilo 
. Kilo 

Mürselünileyh 

isim 
ikametgah 
Sokak .. 

Yukarıda evsafı mezkur emtianın . . manşeli olduğu ve 
ifbu şehad~tnamenin • . tarihli Türkiye·Holanda Ti· 
caret İtilafnarnesi ahkamına tevfikan verilmiş bulunduğu tasdik 
olunur. 

(B) nüshası 
(işbu nüshada A nüshasındaki numarayı havi olacak ve güm

rükçe damgalandıktan sonra, teslimata ifa edileceği banka}a yi
ne gümrük delaletile teslim olunacaktır). 

Mürsil 

İsim . . 
ikametgah. 
Sokak . 

Malın nev'i: 
Ambalaj şekli: 
Koli adedi: 
Marka No: 

Sıklet:} ~a~rı safi . 
o.>afı . • . 

Kıymet: 

Sevk tarikı: 

• Kilo 
. Kilo 

Mürselünileyh 

isim . . . 
ikametgah. 
Sokak 

Yukarıda evsafı mezkur emtianın . . ... menşeli olduğu ve 
i4bu şehadetnamenin ....... tarihli Türkiye-Holand.1 Ticaret 
İtilifnamesi ahkamına tevfikan verilmiş bulunduğu tasdik olunur. 

Bay Faik Kurdoğlu 
Türkiye İktisad Vekaleti Müsteşarı 

Bay Müsteşar 

Ankara, 27·2- !037 

Halen Holanda kıraliyetinde mer'i ahkamı malumeye tevfikan, 
itilifnamenin 10 uncu maddeıinde istihdaf olunan ve Holanda 
emtaaınna müteallik olan herhangi bir menşe şehadetnamesinin 

lelahiyettar Holanda makamatı tarafından vize edilmesi veya bu 
makamat tarafından muta bir ihrac tasdiknaınesile birlikte bu· 
lunması muktazi olduğunu işbu itilafnamenin imzalandığı sırada 
ve 1 O cu maddesinin birinci fıkrasına atfen, size bildirınekle mü
bahiyim. 

Halen bu hususta salahiyettar makam La Haye'de Crisis Uit
voerbureau'dur. 

Hürmetlerimi takdim ederim, Bay Müıteşar. 
Ankara; 27·2-937 

Bay Baron B. Ph. Von Harioxma Thoe Slooten 
Holanda Maslahatgüzarı 
Bay maslahatgüzar, 
Buğüukü tarihle aşağıdaki mektubunuzu aldığımı bildirmekle 

kesbi şeref eylerim: 
"Halen Holanda Kıraliyetinde mer'i ahkamı malu neye tevfiıc:an 

itilafnamenin 10 cu maddesinde istihdaf olunan ve Holanda emti
asına müteallik olan herhangi b!r menşe şehadetnamesinin sala
hiyettar Holandi\ makamatı tarafından \ize edilmesi veya bu 
makamat tarafından muta bir ihrac tasdiknRmesi ile birlikte bu · 
lunması muktazi olduğunu işbu itilifnamenin imzalandığı sırada 
ve 10 cu maddesinin birinci fıkrasına atfen, size bildirmekle mü
b:ıhiyim. 

Halen bu hususta salahiyettar makam La Haye'de Crisis Uit-
voerbureau'dur. • 

Hürmetlerimi ... ,, 
Bu mektubun metni ile mutabık oldıı3umu beyana müsaraat 

ve teyidi ihtiramat ederim, Bay Maslahatgüzar. 

Bay Faik Kurdoğlu Ankara; 27-2-937 
Türkiye İktisad Vekaleti Müsteşarı 
Bay Müstetar, 
İki memleket arasında ticari mübı-.delelerden mütevellid te

diyatın sureti icrasına müteallik itilifnamenin mer'iyeti müdde
tince, menteleri Holanda olan kenkina sülfatı ve müştakkah mü
bayaatının hususi tal<as tarikile tasfıyeaine muhassas olup men· 
ıeleri Türkıye olan hububat (butday müstesna), şaraplar, likör· 
ler, Türkiye Tütün Rejisinin siıara ve pipo tütünlerinin, bu mü· 
bayaatın senelik mikdarı 250090 Holanda florinini tecavüz etme
mek üzere, Holandaya ithali ic:ln lazımgelen müsaadeleri vermeyi 
Holanda hükumetinin taahhüd ettiği:ıi Zatıalilerine bildirmekle 
mübahi bulunuyorum. 

Mevzuubahis mübayaat bu meblağı tecavüz ettiği tektirde Ho
landa hükumeti yukarda zikredilen Türk emtiasından tayin ede
ceti bir veya bir kaçının idhaline lizımgelen müsaad,.leri vermek 
hakkını muhafaza eder. 

Anifülbeyao hususi takae muamel.?leri itilafnamenin İl inci 
maddesi ahkimına tevfikan icra edilecektir. 

Hürmetlerimin kabulünü rica ederim. 
Baron B. Ph. von Harinxma Thoe Slooten 

' Holanda Maslahatgüzarı 
Bay Maslahatgüzar, 
Bugünkü tarihle zirdeki şekilde yazılmış mektubunuzu aldı

ğımı bildirmekle kasbi şeref eylerim: 
"İki memleket arasında ticari mübadelelerden mütevvellid te

diyatın sureti icrasına müteallik itilafnamenin mer'iyet müdde
tince, menşeleri Holanda olan kenkina sülfatı ve müştakkatı mü· 
baayatının hususi takas tarikile tasfiyesine muhassas olup men
şeleri Türkiyo olan hububat (buğday müstesna), şaraplar, likör
ler, Türkiye Tütün Rejisinin sigara ve pipo tütünlerinin, bu mü· 
bayaatın serıelik mikaarı 250,000 Holanda florinini tecavüz etme
mek üzere, Holandaya idhali için lai:ımgelen müsaadeyi verme
ği Holanda Hükumetinin tahhüd ettiğini Zatıiilelerine bildirmek· 
le mübahi bulunuyorum. 

Mevzuubahis mübayaat bu meblağı tecavüz ettiği takdirde 
Holanda Hükumeti yukarıda zikredilen Türk emtiasından tayin 
edeceği bir veya bir kaçının idhaline lazım gelen m asaadeleri ver
mek hakkını muhafaza eder. 

Anifülbeyan hususi takas muameleleri itilifnamenin 11 inci 
maddesi ahkamına tevfikan icra edilecektir. 

Hürmetlerinin . , 
Bu mektubun metni ile mutabık olduğumu bildirir ve hürmet

lerinin kabulünü rica ederim, Bay Maslahatgüzar. 

Her iki memleket beyninde ticari mübadelerlere müteallik 
ıediyatın sureti iesviyesine aid olup Holanda ile Türkiye Cüm
huriyeti arasında ahdedilen itilafnameye müteferri ımza proto· 
kolu 

Holanda Hükumeti ile Türkiye Hüku:neti hususatı atiyeyi 
tebeyyün etm:şlerdir. 

Holanda kıratlığı: Holandayı, Holanda Hindistanının. Svrinamı 
ve Curaçao'yu ihtiva eder. 

İşbu itilafnamede "Holanda,, lebirinin bulunduğu hc!ryerde sırf 
Avrupadaki ülke istihdaf olunmuştur. 

27-2-937 tarihinde Ankarada tanzim edilmittir. 

Protokol 

İki memleket arasındaki ticari mübadelelere aid tediyatın ic· 
rasına mütedair, Felemenk kıraliyeti ile Türkiye Cümhuriyeti 
arasında mün'akid bugünkü tarihli itilifname imza edilirken, iki 
Hükumet berveçhiati mukarreratı ittihaz etmiştia: 

Madde 1 -İki Hükumet, işbu protokolun hükumleri dair~sinde 
vaki olacak teslimatı ve yapılacak işlerla bunlara aid transfer· 
lerin, 35 milyon florinlik bir hadde kadar tevsiini temin için tet
kiklerini yap:ıcaklardır. Bu işlerin aşağıda yazılı işier olduğö ka
rarlaşmıştır: 

a) Telsiz merkezlerinin inşası ve PTTye aid işlerin ifası, 

b) Gölçük, Ereğli, Samsun ve Trabzon limanlarının intaa\ ve 
teçhizatı, 

r) Gemi inşaatı , 

d) Denizaşırı Felemenk toprakları menteli kahve teslimatı, 
e) Türk Devletine teslimat ve Türk Hükumeti sanayi ve na

fıa planlarına giren işlerin icrası. 
İşbu liste ve yukarıda bahsi geçen 35.000.000 Felemenk florin· 

lik meblağ, her iki hükumetin mutabakatile tadil edilebilir. 
Madde 2- Asgari 8 senelik bir müddet için senelik taksitle

rin alak1tdarlclra transferi, mukavelitı a~deleri ve aşağıda yazılı 
maddelerin çerçeveleri daireıinde icra edilecektir. 

Madde 3 Mevzuubahis senel;k taksitleı in trasferi Türk mal
larının Felemenk' e şöylece idhali suretile icra edilebilecektir: 

a- Felemenk piyasalarında, Türk malumatının doğru.fan doğ
ruya yapacakları satışlarla, 

b- Hususi takas muameleleri esas atı dahilinde, Felemenk fir · 
mala. ının Felemenk' e yapacakları idhalit ile. 

Kabul edilecek işbu transfer şekillerinden birisinin tayini, 
Türk makamatının alakadar Felemenklilerle akdedecekleri muka· 
velelere terkedilmiştir. 

Madde 4- işbu mukavelelerin vadelerini karşılamak maksa· 
dile, Türk Hükumeti Felemenk piyasalarında doğrudan doğruya 

satışlar yapmağı laahhüd ettiği taktirde, Felemenk Hükumeti de, 
bu satışların icrası için lizımgelen idhalit müsaadelerini bila ka
yıd vermeği taahhüd eyler. 

Mevzuubahis satış bedellerinin Nederlı,ndscla Clearingstituut'e 
tevdi edilmesi hususunda, her iki Hükuınet mutabık kalmıştır. 

İşbu meblağların yüzde 30 u Türkiye Cüıuhuriyet Merkez Ban
kasının serbest tasarrufuna bırakılacak, ve yüzde 70 i de bir 
"ameliyat ve teslimat,, hesabına nakledilecektir. 

"Ameliyat ve teslimat,, hesabının mevcudları, bu suretle bir 
Felemenkli firmanın matlubu olan senelik taksitin tamamii ifası
na kafi gelmediği takdirde, Türk Hükümeti, aradaki farkı mev
zuubahis hesaba, vadesinde ve serbest döviz olarak vermetı 

taahhüd eder. 
Madde 5 - Felemenk firmaları, hususi takas esasab dairesinde 

mukaveleler akdettiği taktirde, 4 üncü maddenin idhalit müsaa· 
delerine mütedair olan ahkam tatbik olunacaktır. Şurası da mu
karrerdir ki bu takdir~e, mevzuubahis olan idhal6tın kartılığı, ö
denmesi İcab eden vadeleri karşılamak üzere, tamamen mahfuz 
tutulacaktır. 

işbu hususi takas muamelelerine aid tediyatın, Türkiye Cüm
huriyet Merkez Bankası ve Nederlandsch Clearinginıtituut vası
tasile icra edileceği de mukarrer bulunmaktadır. Bu müeaaeseler 
bilittifak, tatbik edilecek teknik usulleri tesbit eyliyeceklerdir. 

Madde 6 Bu protokol un 4 ve 5 inci maddelerin.le derpiş e· 
dildiği üzere, Türk Hükumeti tarafından yapılacak doğrudan 
dogruya sahşlar ·a, Felemeek firmalarının yapacakları hususi ta
kas muamelatına esas teşkil edebilecek Türk malları, berveçhi 
atidir: 

Buğday, arpa, darı, kuş yemi, afyon-mevzuubahis olan Fele
meuk firmalarının vasıtalarile aatılıuıt olmak şartile, garbi Fele
menk Hindistanı (lndes Neerlandaises) Rejisine verileck afyon 
da nahil-liftik, pamuk, şuap, meşrubatı küuliye ve mermer ve 
Felemenk'e idhallerinin munzam vasfı ber iki Hükumet tarafıa· 
dan tasdik edilmij olması kaydilc, sair diğer Türk menşeli mallar. 

Mevzuubahiı mukaveleleri akdine kadar ve mukavelelerden 
mütevellid senelik taksitleri karşılamata muktazi mikdarları 

tecavüz eden mikdarlar için, yukarıda zikredilen malların ayn • 
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zamanda, işbu Protokolda derpiş edilmiyen kliring ve} a hususi 
takas tariklerile idhal olunabileceği de mukarrer bulunmaktadır. 

Madde 7- 1- Buğdaya gelince, yukarıki maddede derpiş edi
len hususi takas muameleleri için ve derdesti icra bulunan taah· 
h üdatın vadelerini karşılamağa kafi gelecek mikdarlarda olmak 
üzere, Türk Hükümeti her aene buğday tefrik etmeği taahhüd 
eyler. 

2- Kuraklık veya sair gayrı kabili tahmin ve gayrı müsaid 
şeraiti haivaiye dolayısile, Türkiyede bua-day mahsulü, son beş 
senelik vaaatinin yüzde 50 sinin dununda bulunacak olursa, 1:-er 
iki taraf derhal mutabık kalarakı buğdayın yerine olmak üzere, 
dördüncü fıkrada derpiş edilen çerçeve dahilinde başka Türk 
malları teslimini ve bunlara tatbik edilecek olan fiatları teı;bit 
eyliyecektir. 

J Türk Hükumeti, alakadarlera veya alakadarlar tarafından 
tayin edilecek Felemenkli alıcılara tahsis edilen buğdayları icap 
eden miktarlarda vermiyecek, veya, yukarı_ki fıkra~a derpiş edi
len ve buğdayın yerini tutacak malları teslım edemıyecek olursa, 
Türk hükümeti, hueule gelen farkı, vadesinde, Nederlandsch Cli· 
ringinstituut vasıtasile, 11erbest döyiz olarak, alakadarların emrine 

verm~ği taahhüd ede~ 
4 F elemımkli alakadarlara tahsis "dilen buğdayların tesli-

mi FOB İstanbul icra edileceklir. FOB İstanbul fial, berveçhiati 
piyasalarda, aynı cins buğdaylar için mer'i bulunan fiatların va· 
satisini tecavüz edemiyecektir. 

Rotterdam piyasası (çift) 
Li verpool piyasası (çift) 
tstanbul e,ıport piyasası (fob) . 
5 - Mamafih, böylece tesbit edilen vasati, Rolterdam ve Lı-

verpool piyasaları fiat v asatiııi, zaid bu vasatinin yüzde beşini, 
hiç bir suretle tecavüz edemiyecektir. 

O- Alakadar Felemenklilerin mezkür buğdayları teslim almak 
mecburiyetinde bulundukları tarihler ve Türk Hükümetinin işbu 
buğdayları bunlara tahsis için taahhüd müddetleri, akdedilecek 

mukavelelerde tesb~t edilecektir. 
7- Kabul edilecek satış mukavelesinin tipi, teslimatın teknik 

teferruatı vesair meyanda, teslim edilen buğdayların cinsi hak
kında olu

1

p fiatlar üzerinde aksi olabilecek ihtilafların sureti hal
li, Türk makamatile Felemenkli alakadarlar arasında yapılacak 

mukavelelerde tesbit edilecektir. 
8 İşbu protokolun ahkamı, mukavelelerde derpi~ olunan se-

nelik taksitlerin tamamii itfasına kadar mer'i kalacaktır, 
Ankarada 27 şubat 1937de tanzim edilmiştir. 

Reımi Gazete: tarih 5 Nisan 1937, sayı: 3572 
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Elektrik tesisatı 

Nafıa Vekaletinin elektrik tesisatı işlerinde aerbest ve müs
takil olarak çalışmak istiyedlere verilecek ehliyetnameler için 
bir talimatname hazırlamakta olduğunu, bu talimatnameye göre 
bu işe çalışacakların üç sınıfa ayrılacahını yazmıştık. 

Hazırlanmış bulunan talimatnamede her aınıfın yapauaiı işler 
gösterilmektedir. 

Her türlü dahili elektrik tesisat projelerini yapmak ve tatbi
katını deruhte etmek, asansör yapmak birivci sınıfın işidir. 

ikinci sınıf 15 kilovata kadar ve en eok mütemadi 600 volt 
ve mütenavip safhalar arası 400 voltluk tevettürle işliyecek bütün 
dahili elektrik ve kuvvei muharrike tesisatın ı yapmak da ikinci 
sınıfın yapacağı işlerdir. 

Üçüncü sınıfın işi bir buçuk kilovata kadar ihtiyaç gösteren 
ve en çok mütenavip ceryanlartla safha ile toprak arası 250 volt 
tevettürle işliyen dahili elektrik tenvir tesisatı, bir buçuk kilovata 
kadar tek safhalı mütenavip veya mütemadi cereyanlar ve yu· 
karıdaki tevettürler altında işliyen motor tesiaatı zil ve mumasiJi 
itaretleşme ve anten tesisatıdır. 

Birinci sınıf elektrik mühendisi ünvanını almış olanlardır. Bun· 
lara ayrıca ehliyetname verilmez. İkinci ve üçüncü sınıflar bir 
imtihan gdçirdikten sonra ~hliyetname alırlar. 

Çivi fiatleri 

lktisad vekaletinden: Çini sanayiinin ham maddesi olan de
mir fiatlarının son :zamanlarda cihan piyaaasında vaki yükseliş 
dolayıaile 3003 No.lu indüstriel mamulatın maliyet ve salış fiat· 
tarının kontrol ve tesbit hakkındaki kanunun birinci maddesinin 
verdiği selahiyete istinaden karfiçe tabir edilen demir çivi fiat
leri 30-3-937 tarihinden itibaren meri olmak üzıere aşağıda yazılı 
veçhile yeniden teabit edilmiştir. 

ı Çıplak demir çivinin sandık ambalajlı olarak ve fabrikada
teslim edilmek ve toptan satılmak üzere kilosunun fiatı 16,5 ku-

ruştur. 
2-Sındık ambalajile beraber beş kiloluk kağıt ambalajile 

paketlerde bulunan çivilerin kilo fiati kağıt ambalaj farkı olarak 

ayrıca 20 para ilave edilir. . . . 
3-Çivi iptidai maddeıi olan kangal halınde çıvı telının baz 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
--.-

Cumartesi 17 -4-937 

Beyaz bez: 10-12000 m. (Harta Gen. Direkt.) .\~ 311 
Pijamahk bez: 25000 m. (MMV) .\: 317 

1 -

Cam tozu: 500 k. - Kl~rat dö potas: 1000 k. (Askeri Fab.) .\~ 320 
Parke taşı : 10000 ad. (lzmit Beled.) .\" 320 
Babaeskide helii inşaatı (Babaeski Beled.) .\' 318 

Pazartesi 19 4-1937 

Apartıman inşaatı. (Erzurum İmar Direk.) .\~ 310 
Sinop - Ayancık yolunda betonarme köprü inşaatı (Nafıa Veka

leti) X 311 
Polatlı - Haymana yolunda 3 menfuz inşat i le 10000 m3 ihzarı 

(Ankara Valiliği) .\~ 312 
GClhane hnst. inşaat (Tophane Levazım) .\~ 313 
Samsun Gümrük iskel. tamiri (Samsun Belediyesi) .Y 315 
yatı okulu hamamı inşaatı (Edirne Kültür Direk.) X 320 
inhisar maddel : ri nakliyesi (Edirne İnhisarlar müd.) 314 
Amerikan bezi: 10000 m. - Filit: 3460 it. - tulumba: 218 aded -

sinek kağıdı 22700 ad. (inhisarlar idaresi) .\' 310-317 
Benzin, gaz, gazolin · eyer koşum hayvanı. (Luleburga:z: Devlet 

Çiftliği) .Y 318 
Eczayı tıbbiye: 267 kalem (Ereğli kömür hvz.) X 320 
Tabak, bardak v. s. şahmerdan: 1 ad. - ecza ve sıhhi malzeme 

505 kalem (MMV) .\" 394 300 - 313 
Gaz 15 ton (Deniz Levazım) .\~ 313 
Buşak_le: 1500 ad. - boru: 1000 ad. · manşon v. s. (Belediye su-

lar idaresi) .\' 302 
~arke taşı: 60000 m3 (Adana Devlet Demiryolları) ,\' 318 
içme suyu isalesi (Polatlı Beled.) .\: 320 
3 ~evroleye sıhhi karoseri :,.apılması (İstanbul Kom.) .\ '.: 311 
Yazlık elbiselik kumaş: 100000 ad. (Jandarma kom.) .\' 311 
Kumaş - posta grisi: 4500 m. polis grisi: 3(}00 m. (PTT. U. 

Müd. ) \' 311 

Yatak: 1000 adet - nevresim: 120 ad. • yastık: 160 ad. (İ.tanbul 
Yüksek Mekt. Muhaseb.) .\~ 309 

Kurşun külçe: 10 t. • bilet kurşun: 0,7 t. - perçin civata balmu
mu transmisyon kayışı ron_dela. ı Devlet Demiryolları) .\' '310 
* Sinema şeridi 22200 k. (lstanbul Gümrük.) No. 304 · 
Me~e odunu: 2000 m3 (Belgrad ormanı) 313 

Sah 20-4-1937 

Kastamoni - Boyabad yolunda betonarme köprü inşaatı (Nafıa 
Vekaleti) .\'. 312 

San'at okurların tamiri (Ankara Nafıa Müd.) .\! 313 
Eevatörlü araba: 2 ad. (inhisarlar İdaresi) .,; 287 
Kilit: 16 ad. - gemi zinciri: (28 57 mm.): 7300 k. (Deniz Levazım) 

.\; 313 
Benzin: 3100 k. (İst. P.TT. Müd.) .Y 314 

Bulgur: 15 ton (Çatalca) 316 zeytinyağı: 3000 k. (Luleburgaz} .\'314 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilam havi gazetemizin sayısını gösterir. 

istanbul Borsası 
15 4-1937 

Paralar ·- ----
Alış 

Sterlin 616, 
1 Dolar 123,-

20 Fransız Fr. i09, 
20 Liret 120, 
20 Belclka Fr. 80,--
20 Drahmi 18, 
20 isveçre Fr. 565,-
20 Leva 20, 

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

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

Satış 

621, -
126, -
113,-
125 -
84,-
22,-

575, 
23, 
66,-
75, -
23,-
28,-

Çekler ----
London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof va 

Alış Satıı 
618,50 621, 

o. 79285 o, 7902 
17,725 17.80 
15,0686 15,0145 

. 4,7043 4,6950 
88,2875 88,43 

3,4750 3,47 
64,2075 64,4012 

1 ,4475 1,4440 
22,6975 22,6730 

4,2342 4,2265 
11 ,4375 11,4482 
1,009'2 1, 9660 
4,1760 4, 1666 

• 

fiati ton başına fabrika teslimi peşin 1 14 lira olmak ü:zre tesbit 20 Lev 12,-

25,50 
24,-
14, 
52,-
52, -

Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 

3,9983 4,0050 
edilmittir. 

4-Toptan aatışta11 maksad fabrikanın yaptığı her miktar sa· 

tıştır. 
5-Teıbit edilen fiatlerden ylksek satış yapan fabrikalar hak-

kında kanunda yazılı çezai hüku mler tatbik olunur. 

İkinci beş senelik sanayi planı 
Ha her aldığımıza göre Vekiller heyeti ikinci beş senelik sa· 

nayi planını tetkik etmeğe başlamıştır. Plan, Karabükte kurula
cak demir ve çelik fabrikalarının temelleri atıldıktan ıonra ilan 

edilecektir. 
Fabrikaların temel atma ıneraaimi 3 nisanda yapılmıştır. 
Başvekil B. İsmet İnönü tarafından yapılmış olan mera.imde 

Büyük millet Meclisi reisi B. Abdülhalik Rcnda, vekiller ve me
buslar, İngiliz sefiri, İstanbul ve Ankara gazeteceleri hazır bu-

lunmuşlardır. 
Braset :;irketi müdürlerinden bir heyet de merasimde bulun-

mak üze.e Londradan Ankaraya gelmiş ve anden hususi trenle 

Karabüğ e hareket etmişlerdir. 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galat.il Billur ıokak No. 10 

20 Dinar 48,-
Ruble 30-. . 
lsveç kuronu 30, 
Türk altını 1041,-:
Banknot Oa.247,-

-32, 
1042,-
248,-

108,2658 108,09 
34,67 34,6275 

2,7775 2,7740 
24,64 24,69 

3, 1434 3, 1434 

Moııkova 

r Stokbolm 

,----------------------------------.., Bilumum Müteahhi• ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasn~f edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESi,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en )üzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınu: icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

' 
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Ticaret ve Zahire Borsası 
~S cc31 15 - 4 - 1937 irca>~ 

MADDE 

Afyon : ince t 

" 
Araşit yağı 
Arpa 

,, 

: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi : çakal ad 
,, 
" 
" 
n 

" 

: kedi 
: kunduz 
: pouuk 
: . •anıar 
: tilki 

,, : tavşan 
,, : var.ı;ak 

" : zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
,, iç 

Bakla 

1) 

" 
,, 
,, 

" 
" ,, 

hhalat 

Ton 

120 

Bezelye 

Börülce 
Buğday Eka. yumuşak 327 

,, 
,, 

" 
" 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

,, 
,, 

: yumuşak 
: ekı. ıert 
ıert 

ıümter 

kızılca 

mahlüt 

: k. 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yaiı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iap. tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı: 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağaız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahıul 

,, yağı 

Tiftik oğlak 

Un 
,, 

" 
" 

,, ana mal 
,, çengelli 
,, deri 
,, kaba 

" : ıarı 
: ekatra ekıtra 
ekıtra 

Yapak 

1 inci yumufak 
,, aert 

Anadolu 
,, ,, tabak 

: Trakya kırkı'!' I 
: ,, tabak " 

" Yulaf 
Zeytin yaa-ı : ekstra 

,, ,, yemeklik 
,, ,, : ıabunluk 

TELGRAFLAR 13 4 937 

60 

34 
1 

15 
3 75 

45 

2 

15 

60 

1 1 

SATIŞLAR 

ihracat K~:~:ri ~:.::~ 
Ton Kr· Pa. Kr. Pa. 

9 

9 

o 50 

ç 

" 
• ,, 

" 
a 

ç 

450 
275 

4 13 

6 18 

6 12 

430 

4 37 

30 

60 

1 

I 
I 

4 25 

6 26 

6 24 

5 4 

5 

31 

l<.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 28 şi p Ki 3 99 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 13 at. 5 f• ,, 8 08 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 139 8. Fr. ,, 5 92 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. IO şi 1 1 4 p. ,, 6 90 
Şikago ,, Hartvinter MayH ,, Buşeli 137 ıent ,, 6 39 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 142 1 4 ,. ,, 6 63 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 165 R M. ,, 83 85 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 165 ,, ,, 83 85 
işaretler : k~ Çkilo). ad (~det), ç (çift), kr (kuruş), pa (para). şi 

(fılın), sa (aantım), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark) , p {pen
ni), B. Fr (B~lcika frank), t (ton). 



-
t --· Deuxieme Annee - No. 323 VENDREDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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Etranger: 12 moiı Ptn. 2700 

Le No. Ptrs. S 

. 
GAZETESi 

Pour la Publicite ı'adre11er 
a l' Adminiatration 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Mode Prix 

d'adiudicat. eıtimatif Objet de l'adjudication 
Caution. 

Provisoire 
Lieu d'adjudıcation et du 

Cahicr des Charges 
Jours 

A) Adjudicalions au Rabais 

1 

~ Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction bana-ar d'aviation et dortoir a Mer· 
:ııifon (aj.). 

Reparation et transformation a faire dans le pre· 
ventorium de Valdebagh 

Construction serre kioııque Miniıtercs Aff aires 
Etrangeres 

Conıtruction pavillon tennis el the 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs. 

Escarpins : 185 paires 

Costuıoes : K5 pieces 

Com\tustible -Carburant- Huiles 

Houille lavee marine: 3000 tonnes 
Houille criblee : 500-800 tonnes 
Ma:zout: 1500 tonnes 

Provisions 
Viande de boeuf : 25 et 70 tonnea 

Divers 

Encre carbone: 1000 kilos 
Tour: 1 piece (pour atc}ıer Fatih) 

B) Adjudications a la sureochere 
Ventes d'articles divers 

Pli cach. 136239 -

Publique 2700 -

n 3469 17 

n 4923 48 

Publique P. 325 lapa. 

n 1300 -

Publique 
Pli cach. P. 15,5 la t. 
Pli cach. 78750 -

Pli caclı . P.22 - 24 le k. 

Pu~lique 

n 

Publique 

2:00 -
1250 

10217 -

202 50 

200 19 

260 19 

45 09 

97 50 

2000 -
930 -

5187 50 

187 50 
93 75 

Siege Central Ligue Aeron . Ankara 

ı Comptab. Ecole Super. Ista.nbul 
l Oir. Trav. Publics lstanbul 

Economat Min . Affa. Etr. 

,, " n " 

ı Comptabilite Lycees Istanbul 
l Ecole Normale lstanbul 

Municipalite Ankara 

Oir. Expl. Port lzmir 
Rector . Universite lstanbu\ 
Com. Ach. lntend. Marine K pacha 

Com. Ach. Mılitaire Tekirdagh 

I Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 

{ 
Com. Perm. Municıpalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Dir. Douanes lstanbul 

5.5.37 

26-4-37 

27-4-37 

27-4-37 

3.5.37 

27-4-37 

30-4-37 
3.5.37 
1 5.37 

10-5-37 

3.5.37 

3.5.37 

30·4-37 

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

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 
Seul journal d 'affaires donnant, au jour le jour, le t exte complet de toutes les Adjudications, suivi 

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

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

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESİ,, 
Envoi ııratuit de ıpecimen sur demande 

11 -

15 -

15 

16 

10 30 

10 30 

16 -
ıs -
l 1 -

11 -

10 -

14 -

14 -

16 A VRİL ı 937 

ADMINISTRA'ı ıur. 

Y oırhourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresae Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivanta) 
~-

Samedi 17 A vril l 937 

Toile bianch" pr. cartc!! 10-12000 m. (Serv. Cartographie) ·'"311 
Toile pr. pyjnına: 25000 m. (Defense Nationale) .~~ 317 
Poudre de verre; 500 k. - Chlorate de potuse: 1000 k. (Fab. Mi· 

litaire) .\~ 320 
Paves: 10000 p. (Mun. İzmidt) .\: 320 
Constr. vespasıennes a Babaeski (Mun. Babaeski) .Y 318 

Lundi 19 A vril 1937 

Construction immeuble a nppartements (Dir. Restaur. Ville Erze· 
roum) .\: 310 

Constructioıı pont betonarme s route Sinope·Ayandjik {Min. Trav. 
Publics) .\' 311 

Constr. 3 ouvertures et preparation 10000 m3 pierres s route Po· 
latli·Haymana (Vılııyet Ankara) .\! 312 

Constr. dans hôpital Gulhane (lntend. Tophane) .\! 313 
Re para tion eınbarcation douane Samsoun (Trav. Pub. Samıoun) 

.\' 315 
Construction bain internat (lnstruc. Publics Edirne) .\: 320 
Transport r roduits monopoliseı (Monopoles Edırne) .\: 314 
Toile aınericaine: 10000 m.- Flit : 3460 it.- Pompes: 218 pie· 

ces Piegeı a manches : 22700 p. (Monopoles) X 310-317 
Benzine, pı;trole. gazoline- Selles, chevaux de trait (Ferme Etat 

Lulebourgaz) .\~ 318 
Produits pharmnceutiques : 267 lots (Bassin Houiller Erea-hli .\~ 320 
Assiettes, verres, plals ete. - Marteau- Pılon: l pieces- Medi· 

caments : 505 lots (Defense Nıtionnle) .\: 314-300-313 
Petrele : 15 tonnes (lntend. Marine) .Y 313 
Bouches a ele: 1500 pieceı- Tuyaux: 1000 p Manchons, ete. 

(Admin. Munic. Eaux) .\~ 30~ 

Paves : 60000 pieces (Municip . Akhissar) .Y 314 
Ballast : 6000 m3 (Ch. Fer Adana) .\~ 318 
Adduction enu potnble (Municipalite Polatli) 320 
Fabrication carrosseries sanitaire pour 3 Chevrolets (Comm. lstan

bul Findi kli) .\~ 311 
Etoff e pour uniforme ete: 10000 metres (Comm. G . Gendarm 

.\~ 311 
Etoffe gris poste: 4500 metres- Griı police: 3600 metres (Dir. 

Gen. PTT Ankara) .'\: 311 
Matelas: 100 pieces- Nevresims: 120 p.· Coussins: 160 pieces 

(Comptab. f'c. Super. lstanbtl) ,,: 309 
Plomb-lingots: 10 t.- Pour billets: 0,7 t.- Rivets. boulons, colle 

forte, cire. courroie de tranımission, rondelles (Ch. de Fer Etat) 
.\' 310 

* Bande pour cinema : 22200 kilos (Douanes lıtanbul) ~\! 304 
• Bois de clıene: 2000 m3 (Forete Belgrade) .\~ 312 

Mardi 20 Avril 1937 

Construction pont betonarme s route Kastamouni · Boyabad (Minis· 
tere T ravaux Publ ics) .\~ 312 

Reparatioıı Ecole Arts et Metiers (Direction Travaux Publics An· 
kara) .\: 313 

Voitures a clevateurs : 2 pieces (Monopoles) .\; 287 
Cadenas: 16 pieces- Chainea de navire (28 57 mm.): 7300 le. 

(lntend. Marine) .\' 313 
Benzine: 3100 kilos (Dir. PTT Vilayet lstanbul) X• 314 
Gruııu: 15 tonnes (Tclıataldja) .,: 316 
Huile d'olivea : 3000 kilos (Lulebourgaz) ,,:. 314 

* Les aateriıqueı indiquenl une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı ıırticles ıont ceux dµ1 

journal dans lequel ·l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le bılan des Services Maritimes et celui de l' Akay 

La commission chargee de verifıer le bilan des entrepriıea 
maritimes de l'Etat, a termine l'etude du bilan de l'Akay et com· 
mence c'elle du bilan des Serviceı Maritimes. En 1936, l'Akay 
ayant realise un benefice de 192.000 livres, dont 75.000 ont ete 
depenses a des travaux en faveur des thernıeı de Yalova, 114000: 
consacrces a des amortissemenh. Le solde de 3 .000 livrea a ete 
reparti comme profil net. 

Le bilan des Serviceı Maritimes presente pour 1936 une perte 
qui depasae 100.000 livres et qui provient principalement de ce 
que des bateaux qui avai~nt ete racheteı a la Societe turque de 
navigation, ont dii etre mis au rancart et vendua comme ferraille. 
De plus, leı Servicea Maritimeı ont depenıe, en 1938, 400.000 
livres pour reparation de leurs bateaux. 


