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ikinci Sene - No. 327 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 ,, 850 

11> 1500 
Ecn:bi meınİeketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reımi makbu .z bedeli olma
yan tediyat makbul değ-ildir . 

BU GONKCJ 
Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Un: 280790: kilo (Islahiye Tu~ay) 
Un: 162 ton (Islahiye Tuğay) 
Ispanak: 18000 k. (Ankara Levazım) 
Un: ::?00. 200 ve 150 ton (Karaköse) 

12-5-37 11 
12-5-37 15 
6·5-37 15 
1-5-37 ı s 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

P · b' · tı (Yük Muhen. Mek. Müd.) 7-5-37 15 
nn sı yon ına ınşaa · • , . 

8 6 37 5 Kırık~alede su tesisatı (Askerı fabrıkalr) - •. l 
Topkapı sarayında Mimar Sinan mutfak arının 

tamiri . (lstanbul Müzeler Direk .) 22·4-37 10 -

3 E\ektrik-Hav agazı·Kalorifer tesisat ve Malzemes 
--------

Musiki M. mektebi çalışma odaları elektr ik 
tesisatı (Hafıa Veldileti) 26 4-37 15 -

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

Çant.ılık bez: 18210.40 m. (MMV) 23-4-37 10 -

S - Nakliyat- Boşaltma - Yükletme Y. s. 

inhisar maddeleri nakliyatı. (Ankara lnhis. B. Müd.) 4-5-37 16 -

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

Döküm koku: 400 ton (Devlet Demıryolları) 21·5-37 15.30 
Benzin: 230 teneke (Devlet Meteoroloji Enst ) 26-4-37 10 -

Benzin: 3 ton (Kırklareli Tüm) 3·5-37 16 -

7 - Müteferrik 

Motopomp. 1 ad. (Adıyaman Beled.) 29·4-37 15 -
Ahşap raf: 5 ad. dstanbul Nafıa Müd.) 24-4-37 10 -
500 k .luk ba1kül: 3 ad. {lst. Komutanlığı) 7-5 37 15 -
Çelik parlak halka: 66000 ad. ftemd.) (MMV) 3.5.37 11 -
Kibrit antimon: 1.000 k . (Askeri Fabrikalar) 5.5.37 14 
Karaağaç müe1. kamiyonunun tamiri (lst. Beled.) 26-4-37 14 -
2 tonluk kamiyonet: 1 ad. (temd.) (lnhiı. lduesi) 6-5-37 14 -

b) Müzayedeler 

4 - Müteferrik: 

Zeytinburnu silah tamirhanesinde ot (Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğii) 

Buğday! 81000 k. (Haymana Hava Kurumu) 

27-4-37 14 -
24-4-37 

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -
lslahiye Tuğay Satınalma Komisyonundan: 

İslahiye Akbez kıtaatı ile Fevzipaşa k?nağının ihtiya· 
cı olan 280790 kilo un kapalı zarfla eksıltmeye konul· 

ın t M h bedeli 37906 lira 65 kuruş olup ilk 
uş ur. u ammen .

1 12 5 37 teminatı 2842 lira 99 kuruştur. Eksı tme • • çarşam-
ba günü saat ı ı de yapılacaktır .. T~klif mektubları saat 
10 da komisyon başkanlığın~ verılmış olac.aktır. Şartna-
me komisyondan alınabilir. Istekl~le~in hüvıy~t varaka ve 

ikametgah vesikalarile birl.ikte lslahıyede Tuiay satınal
ına komisyonuna gelmelerı. 

• • • 
İ 1 Ah' Akb z kıtaatile F ev zipaşa konağının ihtiyacı sa ıye, e . · M 

olan 162 tonun kapalı zarfla eks!ltmeye .konulmuştu~. u-
hammen bedeli 21870 lira olup ılk tem matı 1640 lıra 25 
kuruştur. Eksiltme l 2 mayıs 937 çarıamba günü saat 1~
te yapılacaktar. Teklif meklif mektubları ıaat 14te komıs· 

ÇARŞAMBA 

•• 

1

GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

• 

. 

VECİZELER 
Spor ebedi gençliğin tılısımıdır· 
Vücudu güzel tutmamak ayıp işlemektir. 
Gençlikten ihtiyarlığa sağlık saklamalıdır. 

-
yon başkanhğma verilmiş olacaktır. Şartname komisyon· 
dan alınabilir. 1stek\ilerin hüviyet varaka ve ikametgah 
ve vesikalarile birlikte lslahiye Tuğay Satmalma komis 
yonuna gelmeleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - 1ğdir garnizonu için 200000 kilo, Surbahan gar· 
nizonu için 200000 kilo ve Kağızman için 100000 kilo 
askeri evsafında kapalı zarfla un alınacakhr. 

2- İğdıra aid unun tahmin bedeli 34000 lira, ilk te
minatı 2550 lira, ihalesi 7- 5 -37 cuma günü saat 10 da; 
Surbahana aid unun tahmin bedeli 34000 lira, ilk temina-
tı 2550 lira, ihalesi 7-5-37 cuma günü saat 1 1 de; Ka
ğızman garnizonuna aid unun tahmin bedeli 15500 lira, 
ilk teminatı l J 62 lira 50 kuruştur. İha lesi 7.5.37 cuma 
günü saat 15 tedir. 

3 - İhalesi Karakösede satınalma komisyonu binasında 
olacaktır. Şartnameleri komisyondan alıp görülebilir. Ta
lipler şartnamenin 4 üncü maddesi mucibince ve 2490 
sayılı kanunun 32, 33, 34 cü maddeleri ahkamına tevfi· 
kan teklif mektublarmı ihale saatinden bir saat evel ko· 
misyonumuza verilmiş bulunacaktır. 

"' • • 
Ankara garnizonu birliklerinin ihtiyacı ıçın açık ek

siltmede iken pazarlığa çevrilen 18000 kilo ıspanağa ilk 
pazarlık günü istekli çıkmadığından son pazarlığı 6·5·937 
perşembe günü saat 15 te yapılacaktır. 

Ispanağın tutarı 1080 lira olup muvakkat teminatı 81 
liradır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlerile yazılı güne kadar müracaatla
rında pazarlığı yapılmak üzere levazım amirliği satınalma 
komisyom:na gelmeleri. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve eksiltme 
Komisyonundan: 

ı - Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu 
arsa dahilinde yaptırılacak 214296 li.ra 1 kuruşluk keşif 
bedelli pansiyon binası inşası ve tesısah kapalı zaaf usu· 
Jile eksHtmiye konulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve 

fenni şartlar, pansiyon projesi taksimatı dahiliye listesi, 
tahlili fiat cetveli. 

B-Mukavele projesi. 
C-Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
O- Plan ve projeler. 
İstekliler bu şartnameleri ve evrakı 11 lira bedel mu· 

kabilinde mekteb idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 7-5-37 tarihine müsadif cuma günü saat 

15 te Gümüşıuyunda Yüksek Mühendis Mektebi içindeki 
arttırma ve eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 11965 lira 
muvakkat teminat vermesi, bundan başka aşağıdaki vesi
kaları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A- Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği 
ehliyet vesikası . 

B- 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince 
tasdikli vesika. 

C- 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin bizzat diplomalı mühen

dis veya mimar olması veya bunlardan birinin fenni mes'-
uliyeti altında işin yapılacağına ~e inşaat. müddetince işin 
başında bulundurulacağını taahhud etmesı lazımdır. 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
\darebanemizde görüşülur 

Telegr. : İ.t. MÜNAKASA 
T e'.afon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Askeri Fabrikalar U. Müd. Satınalma Komisyonundan: 
Kırıkkalede Y apiırılacak Su Tesisatı 

Keşif bedeli 40000 lira olan yukarda yazılı tesisat as· 
keri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma komisyonunca 
8·6-937 salı günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale edile· 
cektir. 

Şartname 2 lira mukabilinde komisyondan verilir. Ta
liblerin muvakkat teminat olan 3000 lirayı havi teklif 
mektublarmı mezkur günde saat saat 14de kadar komis
yona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 maddelerinde yazılı vesaik\e muayyen gün ve saat
le komisyona müracaatları. 

Müzeler Arttırma ve Eksiltme Komisyonu Riyasetinden: 

Yapılacak işin cinsi ve mahiyeti 

Topkapı sarayı Müzesinde Mimar 
Sinan yapısı mutfakların tamiri 

Keşif 

bedeli 

L. K. 
4000 OR 

Muvakkat 
teminat 
mikdarı 

L. K. 
300 ()() 

işleri 
Pazarlığı Asıuıaiika Müzeleri Genel Direktörlü
ğünde 22·4·937 tarihinde perşembe günü saat 
10 da 

Topkapı Sarayı Müzesinde Mimar Sinan yapısı mut
fakların bermucibi keşif tamiri işleri yukarıda yazılı gün 
ve saatte pazarlıkla ihale edilecektir. Keşif ve şartname 

il~ tamir eeilP.cek yerleri mahalien görmek istiyenlerin 
Müzeler mimarlığına ve talik olanların da en az 2000 
liralık bu işe benzer iş yaptıklarına dair gösterecekleri 
vesika üzerine Nafıa Müdürlüğüdden almış oldukları mü
teahhitlik ve Ticaret odası vesikaları ve muvakkat temi
nat makbuzlarile ihale gününde Müzeler arttırma ve ek
siltme komisyonuna müracaat etmeleri. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Nafia Vekaletinden: 
1-Ekıiltmeye konulan iı: Ankara Muıiki Muallim Mektebi 

çalışma odaları elektaik tesisatıdır. 
Keşif bedeli 1390,0'l liradır 
2-Ekıiltme 26-4-937 pazarteıi ııünü saat 15 de Nafıa Veka

leti yapı işleri umum müdürlüğü ekıiltme komiıyonu odasında 

pazarlık uıulile yapılacaktır. 
3 -Şartname ve buna müteferri evrak 7 kuruş bedel muka· 

bilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için talibler!n 104,25 liralık muvak 

kat teminat vermeleri ve yapı işlerinden alınmış fenni ehliyet 
vesikuı iÖstermeleri farttır. 

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

MM:V Satınalma Komisyonundan: 
1 Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve beher 

metresine biçilen ederi 75 kuruş olan 18210 metre 40 
santim arka cantalık bez açık eksiltmesine istekli çıkma-
dığından eksiltmesi 23-4- 937 cuma günü ıaat 11 de hı· 
rakılmıştır. 

2- Şartnamesini parasız olmak ve örneklerini iÖr· 
istiyenlerin her gün ko misyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 1024 lira 34 kuruştur. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara lnhiHrlar Başmüdürlüğünden: 

6 - Teklif mektubları yukarda uçüncü maddede ya· 
zıh saatten bir saat evveline kadar Yüksek Mühendis 
Me.kt~~.i binası içindeki Art~ı~ma ve E~siltme komisyonu 1 

Reuhgme makbuz mukabılınde verılecektir. Posta ile 1 

Baş müdürlüğümüz. namına şimendüferle gelecek olan dolu 
tütün, iki sandıklariyle ispirto bidonlarının barut ve patlayıcı 
maddelerin vagondan alınarak iıtasyon ambarına; gazhane ve 
hatip çayı depoların nakli ve bu mahallerden de merkez utıf 
satış ambarına taşınm&11, bot sandık ~· mabfa.zalarıo da vagon~ 
iadesi işi şartnamesi vechile açık eksıltmeye kon~lmuıtur. Na~ 
liyat bir sene devam edeoektir. ~çık .eksiltr_ne ve ıha~e ~ mayıs 
937 tarihinde saat 16 da idaremı.zdekı komısyon marıfebyle ya· 
pılacaktır . Eksiltmeye iştirak edeceklerin teminat paıasiy\e ko · 

gönderilecek mektubların nihayet üçüncü maddede yazılı 1 
saate kadar getlmiş olmas1 ve dış zarfın mühür mumu ile 
iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

j misyona ve şeraiti anlamak istiyenlerin de her iÜD satış şube· 
~ mi.ze müracaatları ilin olunur. 



l 

Sayfa 2 

6 
Mahrukat Benzin Makine yağlan ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 10800 lira olan 400 ton döküm ko
ku 21-5·37 cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 810 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği. vesikaları, resmi gazetenin 
7 ·5-936 T. 3297 N o. lı nüshasında iritişar etmiş olan tali
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerin ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire· 
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve sevk şefliğinden dağı· 
tılmaktadır. 

Kırklareli Tuğay Satınalma Komisyonundan: 

Kapalı zarf usuli!e 30 ton benzin satın alınacaktır. 

Muhammen fiatı 32 kuruş olup tutarı 9600 liradır. İik 
teminatı 720 liradır. Şartnamesi Tüm satınalma komisyo· 
nunda hergün görülebilir. İhalesi 3.5.37 pazartesi gunu 
saat 16 dadır. İstekliler kanunun 2, 3üncü maddelerinde· 
ki vesika ve teminat mektublarmı havi zarflarını belli 
gün ve saatten bir saat evveline kadar Kırklarelinde 

Tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 

Devlet Meteoroloji İşleri Umum Müdürlüğünden: 

Umum Müdürlüğümüz ihtiyacı için pazarlık usulile 230 
teneke benzin satın alınacakhr. Pazarlık 26.4.37 pazarte
si günii saat 10 da Yenişehirde İsmetpaşa caddesinde 
Kızılırmak sokağında Devlet meteoroloji işleri umum mü
dürlüğü binasında toplanan komisyonda yapılacaktır. İs
teklilerin mezkür g~n ve saatte komisyonda hazır bulun
maları. 

7 
~üteferrik 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

453 lira keşif bedelli İstanbul Jandarma Levazım am
barının beş tane ahşap rafları pazarlıkla yaptırılacaktır. 

lstiyenler 34 liralık muvakkat teminatlarını birlikte 
pazarlık yapılmak için 24-4-37 cumartesi günü onda Na
f,a Müdürlüğüne gelmeleri. 

Adıyaman Belediyesinden: 

Filadar marka bir motopompun 300 metre tulund eki 
Rrddevay fabrikasının hortumile birlikte açık eksiltmiye 
konulmuştur. Talib olanların ve fazla malümat almak is-· 
tiyenlerin 29-4·937 günü saat on beşine kadar Belediye· 
mize müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satmalma Komisyonundan: 

7 nci kor için beheri 500 kilo tartar 3 adet baskülü 
gününde teslim etmediğinden müteahhidi nam ve hesabı· 
na açık eksiltme ile alınacaktır. İhalesi 7 ·5-37 cuma gü· 
nü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen tutarı 1290 lira
dır. Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda goru· 
bilir. İsteklilerin 97 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklı
da komutanlık satmalma komisyonuna gelmeleri. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına alınacak olan ve hepıine bi
çilen ederr 284 lira 79 kuruş olan 66,000 tane çelik parlak halka 
açık ekailtmelerine istekli çıkmadığından pazarlıkla alınacaktır. 

2 Şartnamesini parasız almak ve örneklerini görmek iste-
yenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3 - İlk teminat miktarı 21 lira 36 kuruştur. 
4- İhalesi 3-5-37 pazartesi günü saat 11 dedir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Satınalma 
Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 1000 kilo Kibrit Antimon 
Tahmin edilen bedeli 1500 lira olan yukarda mlkdarı 

ve cinci yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür· 
lüğü satın alma komisyonunca 5.5.937 çarşamba günü 
saat 14 de pazarlık ile ihale edilecektir. Şartname para· 
sıı olarak komisyondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 112 lira 50 kuruş 
ve 2490 numaralı kanum .. n 2 ve 3 maddelerindeki vesa· 
ikle mdzkür gün ve saatte komisyona müracaatları. 

• • * 
2 tonluk bir kamyonet alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. 

itini arına . 

1 

MONAKASA GAZETESİ 

* • * 
Karaağ'aç soğ'uk hava deposunun kamyonu tamir edilf'cektir. 

Bak: latan bul Beledi yeıi İlanlarına. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 
Müteferrik 

1 Askeri Fabrikalar U. Müdür:üğü Satınalma Komisyonundan 

Muhammen bedeli 50 lira olan Zeytinburnu silah ta
mirhanesi arazisi dahilinde yetişen otlar Salıpazarında 
askeri fabrikalar yollamasındaki satınalma komisyonunda 
açık arttırmaya konulacaktır. İsteklilerin 375 kuruş mu
vakkat teminat parasını Beyoğlu Malmüdürlüğüne yatıra· 
rak alacakları makbuzla 27-4·937 tarihine rastlıyan Salı 
günü saat 14 de 2490 N. lu kanunun maddei mahsusun· 
daki vesaiki hamilen komisyonda bulunmaları 

Haymana Hava Kurumu Başkanlığından: 
Hava Kurumuna aid olup kaza merkez:ndeki depolarda mev

cut 81000 kilo buğday 24 nisan 937 cumarle; i günü satılmak üze 
re arttırmaya konmuştur. Muvakkat depozito akçesi 243 liradır. 
İıtiyenlere mektub ve telgrafla fazla malumat verilir 

j~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
1700 Ayak yerli siyah deri 

100 ,, ,, lacivert ,, 
100 ,, ,, vışne 

100 ,, ,, nefti ,, 
10000 metre 35 mm genişliğinde beyaz cilt şeridi 

800000 adet siyah renkli küçük kapsül 
1.- İdaremizin kutu fabrikası için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı evrakı matbuaya mahsus levazım ornekleri 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 24·4-937 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat .şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçtm komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. ( 1968) 267 4 - 4 

• • • 
Nümunesi mucibince 2000 adet büyük 100 adet 

küçük süpürge pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 2 7-4-937 tarihine rastlayan salı günü saat 
14de Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat · 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. ~'2067 .. 287 3 - 4 

• • • 
1 - 16·4 937 tarihinde açık eksiltme usuliyle satın alı

nacağı ilan ediJip isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi 
yapılamayan 2 ton yük taşıyabilecek bir adet kamyonete 
aid şartname değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye ko
nulmuştur. 

2 - Satın alınacak kamyonetin muhammen bedeli 
2900 liradır. 

3 - Muvakkat teminat 217.50 liradır. 
4 - Eksiltme 6-5-937 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat l 4 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muaddel şartnameler parasız olarak hergün sozu 
geçen şubeden ve planı ile lüzumu olan izahat İnhisarlar 
Umum Müdürlüğü satış şubesinden alınabilir. 

6 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 1 ,5 güvenme paralarile birlikte eksiltme için 
tayin edilen gün ve saatte adı geçen alım Komisyonuna 
gelmeleri ilan olunur. "2235,, 314 1 - 4 

llCTA-NBUI-BELEDiYESi ilANLA-Rıl 
~--------- --------------

Muhammen İlk 
bedeli teminatı ., ~ __. 

Karaağaç müessesatı soğuk hava deposu 150 L. 11,25 
kamiyon'Jnun tamiri 

Yukarıda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan kamyon tamiri pazarlığa konulmuşlardır. Ev
rakı Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
her 26.4.937 Pazartesi günü saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (2239) 315 

21 Nisan 1937 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Kararname No: 2 61 n 
İzmit Kağıt Fabrikası için lüzumu olan ilişik listede yazılı ip· 

tidai maddelerin, senevilmuofiyet yekunu sınai müeaııeseler için 
kabul edilen ıenehİ 1,440,000 liralık gümrük muafiyetinden arta · 
cak bakiyed~n 250,000 lirayı geçmemek ve 1936, 1937 mali sene· 
lerine münhasır kalmak ve bu muafiyetin iktiaab ve tevzii 2 153 
sayılı kararnamenin umumi hükümlerine tabi tutulmak kaydile, 
iptidai maddeler muafiyet listesine geçirilmesi; İktısad Vekilliği· 
nin 17 21937 tarih ve 1817 7021 sayılı tezkeresi ve Maliye Vekil· 
liğinin 16 3 1937 tarih ve 23279 6522 sayılı mütaleanamesi üzerine 
İcra Vekilleri Heyetince 18-3-1937 de onanmıthr. 

Maddenin ismi 

Şap (Sulfate d' alumine) 
Boyalar 
Sellüloz 
Odun 

18 3 1937 
Tarife No. 

724 B 
706 
323 c 
282 

Resmi Gazete tarih: 30-3-1937 sayı : 3:>67 

D. D. ve Lima nları işletme Umum Müdürlüğünden: 
Özü: İstimlak muamele1i bitmiyen iltasyon· 

lar açık arazisi hakkında yapılacak 
No: 1001 muameleye dair. 
Henüz istimlak muamelesi hitam bulmamıt olan aşağıda isim· 

leri yazılı iatasyonlar açık arazisine konulacak her nevi emtia 
hakkında it 'a rı ahire kadar D. D 21 numaralı tarife ahkamının 
tatbik olunmaması tamimen tebliğ olunur. 

Bu baptakı 5 2 1936 tarih ve 823 numaralı tamim ahkamı 
mülgadır. 

lrma&..-Ereğli kısmında: 

Dümbelek, Apsarı , lldızım , Atkaracalar: Çerkeş, Kurtçemenl, 
İsmetpaşa, Ortaköy, Hanköy. 

Kavseri · Sıvas kısmında: 

Sarmısaklı, Söğütlühan. 
Samsun-Sıyaa kısmında: 

Kurcalan , Ladik , Kıçoğlu, Samurçay, Zile, Silis, Ulusu , K un
duz, Muuköy, Topluyu:t, Çamlıbel, Suba,ı , Yı ld ı z.e li, Mente,e, 
Kalın. 

Sıvas-Erzurum kısmında: 

Eskiköy, Karagöl , Bozarmut, Armağan, Çctinkaya, Avşar, 
Güneş, Ziniski, Divrik, 

Fevzipaşa Diyarbekir kısmında: 

Kapıdere, Doğantehir, Suçatı , Akçadağ, Fırat, Bekirhüseyin, 
Pınarlı. Kürk , Gölcük, Bezin, Dicle, Sallar, Dayarbekir. 

Malatya· Çetinkaya kısmında: 
Sarrap, Keaikkörü. 

26 3 1937 
§ 

Özü: Ankara Beynelmilel Kömür Sergisi 28 
nisan 1937de açılacaktır. Tenzilat 

No: 1003 müddetleri buna göre deiişmiştir . 
Ankara Beynelmilel Kömür Sergisinin açılması 23 nisaz 1937 

tarihli cuma gününe talik edilmiştir. Buna göre t enzilat müddet
leri de : 

Yalnız eşya irsali için 16 kanunuevvel 1936dan 26 ni san 1937 
ye kadar olan müddet, 23 mayıs 1937ye: 

Azimet için 26 şubattan 26 nisan 937 ye kadar olan müddet, 
23 mayıs 937 ye uzatılmıştır . 

Avdet ve eşya iadesi için olan müddet 25 nisan 23 haziran 
olmak üzere değiştirilmiştir. 

Sergi münaaebetile 24 mart 937 tarihine kadar satılmış olan 
gidiş dönüt biletlerinin dönüş kısımları mutlak olarak 23 haziran 

937 tarihine kadar her hangi bir günde yapılacak avdet ıeyahatı 
~için müteber sayılacaktır. 

(Ticaet T. 448 numaralı 2.ı-3-937 tarihli tel tamimi yerinded ir. 
27-3 · 9..17 
§ 
Özü: Menşe şehadetnameıile sağ-

lık raporuna tabi diri hay· 
No: 1005 vanlarla mevad ve enkazına dair. 
19· 11-936 tarih ve 957 numaralı tamime zeyildir. 
Bayı istasyonlarca beyaz peynir, süt, tereyağı , kaymak gibi 

mahsulitı hayvaniye nakliyatında sağlık raporu aranmakta oldu
ğ'u anlaşılmıştır. 

Halbuki g57 numaralı tamim diri hayvanlarla mevad ve enka· 
zı hayvaniyeye şamil bulunduğundan bir yanlışlığa mahal kal · 

mamak üzere sağlık raporuna tibi ve bu rapordan muaf d iri 
hayvanlarla mevad ve enkazı ayrı ayrı a,ağıda gösterilmiştir. 

Keyfiyetin 957 numaralı tamime itaret edilmesi teblit olunur. 
30·3·1937 

Menfe şahadetnameıine ve sağlık 
raporuna tabi olanlar 

1- Alelumum diri hayvanlar 
2- Avlanmıt yaban domuzları 
3 -- Beş kilodan fazla etler (dondurulmuf, 
tuzlanmıf, kurutulmuş, tübülenmit veya bu 
bu kabil hikemi veya kimevi muameleye 
til:i tutulmut olanla.ı dahil) 

4 Bet kilodan fazla pastıtma ve aucuk 
5- Bilumum yaş ve kuru deriler 
6 Citer, baı, ayak aibi sakatat 
7- Av derileri 
8 Boynuz 
9 - Tırnak 

W- Kemik 
11- Yiln 
12- Kıl 

13- Tiftik 
14- Deri kırıntı ve kazıntısı 
15- Barsak (yef, tuzlu ve kuru ) 
16 - iç yatı (eritilmemiş) 
17 - Gübre 
18 Köpek teni 

Menşe şehadetname

sile satlık raporun· 
dan müıtesna 

olanlar 

1 - Yolcuların be· 
raberindeki av kö· 
pekleri 
2 - Bet kiloya ka· 
dar kesilmiş etlerJe 
aynı miktardaki pas 
tı•ma ve sucuklar 
3 - Yaban domuzun· 
dan maada av etleri 
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21 Nisan 

PİYASA HABERLERİ 

Türk borcu tahvilleri 
Son günlerde Ti. rk borcu tahvillerinde mahsus bir yükselme 

görülmektedir. Bu yükselişin başlıca sebebleri meyanında hükü· 
metle yapılan anlaşma mucibince Anadolu DtmiryolJarı ve Hay 
darpaşa limani şirketleri hisse senc:!lerinin Sivas-Erzurum ve Er· 
gani Demiryolları dahili istikraz tahvillerile değiştirilmiş olması 
ve bu tahvilleri alanlardan bazılarının bunların yüzde 7,5 faiz ge
tirmesine mukabil Türk Borcu tahvillerinin yüzde 11 getireceğini 
hesab ederek tah illerini tebdil etmekte bulunma 'arıdır. Ayrıca 
Dayinlt-r Meclisi reisi Dökaloziye'nin de Ankarada bazı temaslar
da bulunmak üzere geleceği haberi bu yükselişte müe1Sir ol· 

muştur. 

Çivi buhranı 

İktısat Vekaletince tesbit edilmiş olan çıvı ve çivi 
teli narhının değişt irildiği hakkında şehrimize hiç bir ha-

ber gelmemiştir. 
Çivi ve tel fabrikatörleri bu hususta Sanayi Birliğine 

de müracaat etmemişlerdir. Ticaret Odası tarafından de
mir tel ve denir çubuk fiyatları hakkırıda tesbit olunan 
kıymetler vekalete gönderilmiştir. 

Bundan böyle oda demir tel ve çubukların piyasasını 
takip ederek sıksık vekalete maliimaı verecektir. Bi~ haf
ta evvel 8, 15 İsterlinge olan bu iptidai maddenin 9 ister· 
linge yükseldiği haber verilmektedi. 

r 

Sular idaresinin bir senelik mesaisi 

Belediye sular idaresi 936 senesi içinde yapılan işler hakkında 
bir rapor tanzim etmiştir. Bu rapora na::aran son sene içinde fa
brika atölyesin~ yeni bir torna tezgahı konmuş, Karadenizle ter· 
koz gölünü bağlıyan Boğazdaki bend tamir edilmiş, fabrikada 
8, 198,491 kilo kömür yakılmış, yeniden kon~n elektrikli makıne
ler sayesinde en yüks ek yerlerin suları temın olunmuş, 8816 me
tro uzunluğunda yeni boru döşenmiş, şehre 13,235,278 metro mi
kabı su verilmiştir. Bu miktar, terkoııun şirket zamanında verJi
ği su miktarından 2,700,000 metro mikabı fazladır. 936 senesinde 
abone adedi 21,530 a baliğ olmuştu;·. Bu da bir sene evvelkinden 
1,012 fazladır. Raporda, idari işlere aid daha birçok izahat vardır. 

Türk tütünleri ve Almanya 

Bundan bir müddet evvel, Almanyanın en büyük sigara trös· 
tü olan Reemtsma firmasının memleketimizden satın aldığa tütün· 
leri, serbHt dövizini Almanyaya çekmek üzere, maliyetinden da· 
ha ucuz fiatla, Almanyadan Amerikaya satmak üzere olduğu 
hakkında, çıkarılan tayiaların doğru olmatlığını yazmıştık. 
. . B~n•. rağmen tütün piyasamızda dünya tütüncülük vaziyetini 
ıyı bılmıyen bazı simalar bili bu şayiaların teıiri altında kal
maktadırlar. Bu iddia sahiblerinin ileri ıürdükleri nokta şudur : 

Almanyanın şark tütünlerine senevi ihtiyacı 35-36 milyon ki· 
lo tütün alır. Bu miktarın, Alman harmanlarında İzmir tütünü 
nisbeti yüıde on beş olduğuna göre beş milyon kiloıu lzmir tü
tününe aiddir. Nitekim bu firma hesabına Ege nuntakHından her 
seqe 5 milyon kilo tütün alınır. Halbuki bu yıl Reemtsma, Ege
den 15 milyon kilo tütün almıştır. Bunun on milyon kilosunu 
Amerikaya satacaktır. 

En salahiyettar makamlardan yaptığımız tahkikat, bu noktai 
nazarın tamamen yanlış ve bu haberin tamamen yalan olduğunu 
göstermiştir. 

Alman fabrikalarının bu ıene memleketimizden bilha11a Ege
den fazla tütün almalarının , klering müsaadeı~ ve alman piya
salarında şark tiltünü kalmaması gibi iki sebebi vardır. O zaman 
kliring vaziyeti mü1aid olduğu için Almanlar, stok yapmak üzere 
fazla tütün almışlardır. Almanyada işlenmiş lxmir tütününün fia· 
tı bizim paramızla 72 kuruştur. Halbuki Alman fabrikalarının İz
mirde köylüden yaptıkları mubayaatın vasati fiatı 65-70 kuruştur. 
Buna imalat, nakliye, fire ve sair masrafları koyauak fiat 100 
kuruşa çıkar. , 

Bu da gösteriyor ki Almanların Amerikaya bizden daha ucu· 
za Türk tütünü satmalarına kat ' iyyen imkin yoktur. 

G. I. R. Rejiminin daha fazla tevsii 

Öğrendiğimize göre İktısad ve Maliye Vekaletleri ıenel itha· 
lal rejimile ithalatın serbestisi için atılmıf olan adımı daha ziya
de tevsi ederek tam bir ıerbe.ti tesisi için etüdler yapmaktadır· 
lar. 

G. i. R. Rararnamesile ortaya konulan rejimin tatbikatı bu 
ana kadar çok muvaffakiyetli bir netice ver mittir· Yeni etüdler 
buhran yıllarından evvel olduğu gibi iihalitta tam bir serbestiyi 
illihdaf eder mahiyette görünmektedir. Alakadar makamlardan 
sızan malümat ta bunu teyid etmektedir. 

Bu hususta Vekaletler tarafından yapılmıt olan ilk etüdler 
rnüsbet bir kanaate doğru tekemmül etmiştir. Bu toplantılar önü· 

rnüzdeki hafta içinde olacaktır. 
Sanayi Umum Müdürü Reşad da bugünlerde Ankaradan şeh-

rimize gelecektir. 
Şu vaziyet, buhran yıllarının tamamen ıeçtiğini ve onnn icab 

ettirdiği tedbirlerin kaldırılmasında artık mahzur görülmeditini 

göstermektedir. 

Tenzilata tabi eşya 

Şimdiye kadar devletlerle yapılan muahedelerde bir takım ta
rife numaralarına giren eşyaya tenzilat yapılması kabul edilmiş· 
tir. Bu tenzilatlar ayrı ayrı mubadelere müstenit bulunduğundan 
tatbikatta güçlük çıkmakta idi. Gümrükler Umum Müdürlüğü 
tenzilata tabi eşyanın bir cetvelini hazırlamıthr. Bu cetvel tat
bikatta büyük kolaylık temin edecektir. 

MÜNAKASA GAZETESl 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

~ MUHTİRA -- ~ 

Perşembe 22·4-1937 

Karsta halk evi inşaatı (Cl1P Reisliği) Kars ,\' 313 
Gliserin 50 k. - nışatır: 200 k. şap 200 k. - şerid. (Devlet demi 
yolları) ,\' 313 

r-

Muhacır evi inşaatı: 580 adet. (Celibolu İıkin) .\: 316 
Baş Vek. bina oluklarının tamiri (Ankara Milli Emli) .\ ' 317 
Tabak istif rafı: (Ankara MMV) ,\' 3 !7 
Muhtelif terazi (Güm. Muhafaza Kom.) .\~ 314 
Mahmuz inıaatı (Samsun su işleri) ,\' 315 
Karşı yakada otel inşaatı (İzmir y ilayeti) ,\' 320 
Mahruti çadır: 20 aded (Manisa vilayeti) .\' 319 
Mahiyenin hali hazır haritası (Kızılcabölük belediyeıi) .V-t 
Yiizlük ıskarpin: 61 çift (Si 322 vas sanat evi Müdür.) .\:322 
Ampul: 3744 ad. ' İıt. Ünıve~sitesi) .\: 324 
Çöplerin denize dökülme~i (lstanbul Belediyesi) .\ : 324 
Sun'i portland çimentosu (Devlet Demiryolları) .\~ 325 

Cuma 23-4-1937 
Otobüs: 5 adet (İzmir Belediyesi) 
Kiremit: 3 milion adet (Gelibolu İskan Müdür.) .Y 316 
Bolvadında mektep inşaatı (Afyon Vilayeti) .\" 325 

Cumartesi 24-4-937 
Nevreıim: 700 ad. - Kılıf: 700 ad .. H 1 00 av u: 7 ad . - Battaniye : 

350 ad. (Jandarma Kom.) .\: 316 
Şakuli freze: 1 ad. (MMV) ,\' 317 
Haydarpaşada Nümune hast. soğuk hava deposu teıiutı (lst. Na

fıa Müd.) .\~ 315 
Elbise dikişi: 180-190 ad. (İst. Maarif Müd.) .\' 315 
Kösele: 2000 ayak. - Teclit şeridi; 10000 m. - Küçük siyah kap

sül: 800.000 ad. (inhi1arlar İd.) .\~ 319 
Tuğla: 120.000 ad. (Devlet Demiryolları) .Y 322 

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

,-------------------------------.... 
Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

·'MÜNAKASA GAZETE'si ,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti· 
sap edenleri heman har k t · e e e getırir, ve azami ran-
demerı verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilAn işleri Lianited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

~--------------------------__,. 
İstanbul Borsası 

______ _§-~~~2~0~4----19_37 __ -.::::-=-=-=-=---~---
Paralar Çekler -----

Alış Sabf Alış Satıı 
l Sterlin 617, 622, - London 622,50 622,75 
1 Dolar 123, - 126,- Nev York 0.7907 0,7905 

20 Fransız Fr. 109, - 113,- Paris 17,6775 17,67 
20 Liret 120, - 125 - Milino 15,0'216 15,0175 
20 Belcika Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,6895 4,6884 
20 Drahmi 18, ~ 22, - Atina 87,9710 87,7560 
20 isveçre Fr. 565,- 575,- Cenevre 3,4630 3,4614 
20 Leva 20, - 23,- Sofya 63,9357 63,91 

1 Florin 63,- 66,- Amsterdam 1,4440 1,4434 
20 Çek kronu 70,- 75, - Prag 22,67 22,6615 

1 Avusturya Sl. 2l,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
l Mark 25, - 28,- Madrid 13,1725 13,1675 
l Zloti 20, - 25,- Berlin 1,0050 1,9662 
1 Peni' Ü 21,- 24, - Var'""'va 4 6 T~ ,1 4,1590 

20 Lev l2, - 14,- Budapeft 3 9840 
20 Dinar 48,- 52, - Bükret 101' 63 3,9825 

Ruble 30 - 52,- Belgrad ' 107,5875 
1 İaveç kuronu 30: - 32,- y okohama 34,4575 34,4440 
1 Türk altını 1048 - 1049,- Moskova 2,7540 2,7530 
1 Banknot Os.252', - 253,- S kh 24,0625 24,0725 

# Vevmim ' 

Monakasa Gazetesi 
Bütün Müteahhit 

Tüccarların mesleki 
zetesi dir. 

ve 

ga-

to olm 3, 1160 3, 1154 

imtiyaz aahibt ve JUi itleri 

Direktörü: lıtnail Girit 
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Galata Billur sokak No. 10 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
q::ç- DD ~ 20 -

MADDE 

Afyon : ince k 

" : kaba 
Araşit yatı : 
Arpa : yemlik çuvallı 

" : Anadolu 
Av deriıi : çakal ad 

" : kedi 

" : kun.luz 

" : porsuk 

" : •ansar 

" : tilki 

" : tavıan 

" : varıak 

" : zerdeva 
Ayçiçeti yat : 
Badem 

,, 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Butday 

" 
" 
" 
" 
n 

n 
Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
n 

Haıhat 

" ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
M111r 

" Nohut 

" 
" Pamuk 

: kabuklu 
: iç . 
: 
: 
: Eks. yumutak 
: yumuıak 
: ekı. ıert 
: ıert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlOt 
: 
: 

: iç 
: 
: beyaz 
: sarı . . 
: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yatı 
: 

: 
: . . 
: . . 
: tohumu 
: yatı 
: 

: yeni mamul 
: 

: beyaz 
: sarı 
• 11p. tohumu 
: kalburlanmıt 
: natürel yeni 

. . 

Pamuk yatı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yatlı 
,, ,, : yarım yatlı 
• •,, : yataız 

Peynir kater: yatlı 

" " : yatsız 
Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yatı 
Tiftik : otlak 

,, ana mal 

" çenıelli 

" deri 

" kaba 

" : ıarı 
Un : ekstra ekıtra 
,, ekstra 
,, : 1 inci yumuıak 

" ,, sert 
Yapak : Anadolu 

" ,, tabak 

" : Trakya kırkım 
,, ,, tabak 

Yulaf 
Zeytin yatı : ekstra 

" " 
: yemeklik 

" 
,, : 1abunluk 

" 
" 
" ,, 
" 
" ,, 
" 
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Ton 

-
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-
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-
15 50 
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-
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35 
-

25 
-
-

19 50 

8 50 

3 25 

38 so 

5 25 

65 
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1937 

ihracat 

Ton 

60 
-
-

200 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-
-

-

-
-

- -

371 50 
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SATIŞLAR 

A•ıart 

Kilo ıu 

Kr· Pa. 

-
-
·-
-

4 13 
ç -
" -
• -
" -
" -
" -
a -

-
ç -

6 14 

6 10 

-

-
-

-
-

-
-

4 39 

36 15 

60 

129 

101 

55 

1 

, 
I 

A11am1 
Kilosu 
Kr. Pa. 

-
-· 
-
-

4 20 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
• 

6 19 

8 15 

-

-
-

-

-
-

42 20 

IC.S. 

Londra Mııır Laplata 2 ci k&n. tahmili korteri 'l1 ti p Ki 3 88 
• keten tohumu ,, ,, ,, tonu 13 •t. f• ,, 1 98 

~nvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 135 B. fr. • 6 75 
L~verpul Butday Mart 1t 100 libr. 9 fİ 4 1 4 p . ,, 5 42 
Şıkago ,, Hartvinter Mayı• ,, Buıeli ıao ••t ,. 8 20 
Vinipek ,, Maaitoba 1t ,, ,. 136 1 4 ,, ,, 8 24 
Hamb. iç Fınd. Gir .. un derhal tabmll 100 k. 172 a M. ,, 87 44 

,, • Leyaa • ,, 1t • 172 ,, ,, 87 44 

Telefon: 49442 

. ..ı 

1 

ftaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para) • 
(tilin), .. (.antim), ıt (ıterlin), RM \Raybımırk) (p• tı 
ai), B. Fr (Belcika frank), t (toıa). ' P tn· 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptu. 450 
6 " ,, 850 

12 " ,, 1500 

Etranger : 12 moiı Ptra. 2700 

· Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Lieu d'adjudıcation et du 

Joura Heure1 
d'adjudicat . eatimatif Proviıoire Cahier des Charges 1 - · 

A) Adjudications au Rabais 
( 1 Construction-Reparation- Trav. Publics r 

E 

.... 
' 

1 ( 

lı 

in 
! 

ln• 
in 

M 

p 

Av 

Co 

aı 

Cok 

l)j 

I' Mat<ricl de Construction-Cartographie 
; Construction d'un Pensionnat iı l'ecole deı lnge· Pli cach. 

nieurs (eah. eh. L. 11) 
lnstallation d'eau it Kirikkale (cah. eh. L. 2) Pli cach. 
Reparation cuisines Sinan (musee ı:opkapou) Gre iı. gre 

. Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Toıle pour sacı: 18210.40 m. Publique 

·I 

Provisions 

Epinards : 18000 kilos 
Farine: 200.200 et 100 tonnes 
Farine : 280790 kilos 
Farine: 162 tonnes 

Electricite·Gaz-Chlluffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

lnıtallation electrique salles d't!tudes conservatoire 
Ankara (cah. eh. P. 7) 

· Combustible - Carburant- Huiles 

• Coke pour fonderie : 400 tonnes 

Benzine : 30 tonııes 
Benzine : 230 bidons 

Tranport- Chargement- Dechargement 

Transport de produits monopolites (des wagoni 
aux entrepôts} 

Divcrs 

Etagcres en bois : S pieceı 
Pompe ; 1 piece - Manche : 300 metres 
Baseuleı de 500 kilo&: 3 pieces 
Camionnette de 2 torıneı : 1 piece (aj.). 
Anneaux en acier brillantl: 66000 piece' 
Antimoine phosphore: 1000 kilos (aj.J. 
Reparation camion depôt frigorif;que a Karaaghatch 

B) Adjudications a la surenchere 
Orge. 
Ble : 84000 kilos 

Publique 

" 
Pli cach. 

,, 

Gre a gre 

Pli cach. 

" 
Gre a gre 

Publique 

Gre a g-re 
'Publique 

" 
" Gre a gre 

" 
" 

Publique 

" 

• 

214296 7 11965 

40000 - 3000 
4000 08 300 -

P. 75 lem. 1024 34 

1080 -

37906 65 
21870 -

1390 02 

10800 -

9600 -

453 -

1290 -
2900 -

284 79 
ısoo -

150 -

37S -

81 -

2842 39 
1640 2S 

104 25 

810 -

720 

34 -

97 -
217 50 

21 36 
112 su 

11 25 

50 
243 

Com. de l'Ecole deı [rıgenieur1 

Com. Ach. D . Gen. Fab. Militaires 
JJirection Musees Antiquites 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Com . Ach. Dir. lntend . Ankara 
., ,, Militaire Karakeusse 

Com. Acb. Brigade lılahiye 

" 

Depırt. Materiel Min. Trav. Publics 

J Adm. Gen . Ch Fer E.tat Ankara 
l Dep. Mater. Ank.-Chef Exped H.pacha 

Com. Ach. Dıvision Kirklareli 
eir. lnstr. Meteorologie Etat 

Dir. Gen. Monopoles Ankara 

Dlr. Trav. Puhlicı lıtanbul 

Municipalite Adiyaman 
Coın. Aeh. Comm. lst. Fındildi 
Com. Ach . Econom. Monop. K.tache 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. D. Gen. Fab. Militaires 
ı Com. Perm. Municipalite lstanbul 
1 Dir. Econom. ,, ,, 

Com Ach. D. Gen. Fab. Militaires 
Lirue Aeronautique Haymana 

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

........ Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAK.ASA GAZETESİ " 

7-5-37 

8-6-37 
2'.l·4-37 

23-4-37 

6-5 37 
7-5-37 

1'.L-5·37 
12-5-37 

26-4-37 

21-5-37 

3-5-37 
26 4-'.J7 

4-5-37 

24-4-37 
29-4-37 
7-S-37 
6-5-37 
3-S-37 
S-5-37 

26-4-37 

27-4-37 
24-4-37 

Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le textc complet de toutes les Adjudications, suivi 
"d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Mcmento de celles qui auront licu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets·Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourae deı Changes, de la Bourae du Commerce et 

des Cereales, les Nouvelles Economiqueı du payı ete. ete ... 

· · DANS VOTRE . PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESİ,, 
Envoi a-ratuit de ıpecimen ıur demaııde 

13 

ıs 

10 

10 

1S 
11 
11 
15 

15 -

ıs 30 

16 -
10 -

16 

1 ll 
ıs 

ıs 

14 
11 
14 
14 

14 

ADMINISTRA'ııu,... 

Y oırhourtchou Han 
ter Etaıre, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adre11e Teleanphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Jeudi 22 Avril 1937 

-

Constr. maiıon du Peuple İl Kars (Presid . Parti du Peuple Kars) 
.\~ 312 

Glycerine: 50 kilos- Ammoniac : 200 ltilos - Alun : 210 kilos
Soufrc : 10 k.- Sulf cuivre : 50u0 k.- Ac sulf : 300 k. - Ae 
chloryd : 10000 k. Cordon en pelotes (pour wagon r et 11 
cluse) (Chemirs de Fer Etal) .\~ 313 

Constr. maisonı pour :mmigri·s: .580 pieceı (une partie du materiel 
fournie par l'administration ) Etabliss. lmmig. Guelibolou) ,\' 316 

Reparation gouttierea et toit bitiMent Preıid . Conseil (Direetion 
Biens Nationaux Ankara) .\':. 317 

Etageres pour ranger la vaisuelle : 8 picces (Min. Def. Nationale 
Ankara) .\~ 317 

Balances diverses : 2 lots (Comm. G . Surv. Douan.) ,\' 314 
Construction d'ererons sur les rivcs du Yeehilirmak iı Tchareham

ba (8ıue Com. Trav. Hydrauliques Samaoun) .\~ 315 
Construction hôtel a Karehiyaka (Com. Perm. Vilayet Manissa) 

.\: 319 
Tentes eorıiqueı: 20 pieees (Com. Pcrm. Vilayet Mınissa) .\' 319 
Presentation carte actuelle bourg Kizildjabeuluk (Municipalite Kizil-

djıbeuluk .\! 322 
Esearpins d'ctc: 61 paires (Direction Maison des Arts Sivas).\~ 22 
Ampoules electriquea : 3744 pieceı (Uııiversitc lsianbul} .\: 324 
Deveraement ordures a la mer (Municipalitc Jstanbul} .\' 324 
Ciment Porlland artifieiel (Chemins de Fer Etat) :\~ 325 

V endredi 23 A vril 1937 

Autobus : 5 pieces (Mun icipalite lzmir) .\:. 289 
Tuilea : 3 millions de pieces (Com. Etabliıı. lmmigres Guelibolou) 
Construetion ecole a Bolvadine (Vılayet Afion) .\~ 325 

Samedi 24 A vril 1937 

Couvertures nevresims : 700 pieees- Taies : 700 pieces- Ser· 
viett.!s: 700 pieces- Couvertures de lit : 350 pieces (Comm. 
G. Gendarmerie) .\' 316 

Fraiseuıe vertieale : 1 piece (Miniatere Defense Nationale) .Y 317 
lnııtallation depôt frigorifique a l'hôpital Modele Haydarpacha 

(Dir. Travaux Publies [stanbul) .\' 315 
Couture de 180-190 coıtumes (Direction lnstruction Publics [stan

bul .Y! 315 
Cuir : 2.000 pieces Ruban pour reliure : 10.000 metres- Pctite s 

capsules noires : 800.000 piec~s (Com. Ach. Econom. Monopoleı) 
.\: 319 

Briques : 120.000 pieces (Chemina de Fer Etat Ankara) .\' 322 

* Les aateriıquea indiquent une vente par voie de aurenehere. 

N. 8.- Leı Nos indiques en regard dea :ırticles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances • Commerce 

Notre balance commerciale -
Suivant leı donnees etablies par la direction generale dea statia· 

tiqueı, nos impor tations se sont elevees en oetobre 1936 a 9.013.076 
et nos exportationı a 18 milliona 649,228 livres d'ou une plus-value 
de 9.636.152 livres en faveur des derniere.s. Nos importations. au 
cours des dix premien mois de 1936, ont atteint 75.840.088 livres 
et nos exportations a 81.849.089 livre1 aeeusant un exeedent de 
7.171.590 en favcur de notre balanee eommereiale. alorı que nos ex· 
portationa, dana la meme pfr1ode de temps en 1935, avaient accuıe 
une moinı-value de 6.673.180 livres par rapport aux importations. 

Ces chiffres montrent que l'annee 1Qrl6 a ete une annee heureuse 
pour le commerce turc et que l'on est entre dans la nouvelle annee 
aouı les premices leı plus reconfortantes. 

La garantie a fournir par les commissionnaires en douane 
Le eontrôle annuel a commenct- dans les douanes pour constater 

si tous lea eommissionnaires autorise.s iı y entreprendre des formali
tes pour retirer des marchandises ont bien fourni la garantie pres
crite de 1.000 livrea. 

La f abrique de cim~nt a Sivas 

Une grande fabrique de cimcnt ıera creee proehainement a 
Sivaı par la Süı:ıer Bank. Les etudes a ee propoı ont ete failea 
ıur place par le chef de la aection de l'induatrie de la Banque 

M. Celal . 


