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ABONE ŞARTLARI: 
Ttirkiye 

3 AYLIGI 

Kuru;. 
.t50 
850 

1500 
6 ,, 

12 n 

Ecnebi memlt'.ketler içın 
12 aylığ-ı 2700 

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

Yıl: 1 Sayı: 275 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

M 1 Harita 
İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, a zeme, ---

Yeni Fenerbahçe yolunun teıviyesıle trotuvar 
bordi.irlerinin yapılması. (lıt. Belediyesi~ 

.1 hh' k bınalarının Anadolu Kavağında sahı sı ıye mer • 
tamirı. (lst. Liman ""ahil Sıhh. Merk.) MV) 

'k l' . ı (M . MMV Daire erat paviyonu ı ma 1 ınşas · ~ l 
. ( d'd) (Van Su Ş& Van Şamran kanalı ınşaatı tem 1 

leri Müd.) . ) (Ankara 
Muzik Öğretmen okulunda tamirat (tehır 

Okul. Sayış) 

'.1·3-37 14 -

2-3-37 14 -
3-3-37 11 

12-3-937 15 

~b-2 37 15 

f tesisat ve Malzemesi 
Elektrik·Havagazı·Kalori er ------

1500 ad. 'Devlet Demiryolları) 
Kalopil kavanoıu: ' 

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .ı. 

l'k): 390 m2 - Kırmuı 
Yi.in keçe (2.5,10, 20 mm. 1 

) (Devlet Demir 
ve yeşil şalı bez (SOOer metre 

Yolları) . . (T kirdağ Vilayeti) 
Elbise: 7 tak . fotın: 7 çıft. e 

Yatak örtüe'i: 210') tane. (MMV) 

M b·ı E ve Büro eşyaları muşamba o ı ya, v 

(Y"'kıek Deniz Tic. Mek.) 
Camekanlı <lolnp v a. u 

Kereste - Tahta v · s. 

k 1850 ad. (Devlet Demir· Çam azmanı ve tomr u : 

yolları) 

4.3.37 10 -

4-3-37 10 
ıs-2-37 ıs 

1·3-37 1'2 -

hal ı V. S· 

4<i-37 14 -

Matbaa işleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Hurufat ve anterlin: 1490 le.- (Devlet-Basım· 
evi Direk.) 

95 125 ebad, ambalaj k~2"ıdı: 4uOO k. (!st. 

PTT Müd.) 
1-3-37 1) -

7 Müteferrik 

Su borusu: 1000 m. - temizleme musluil'u: 3 ad.-
dırsek: 2 ad. (lst. Komutanlığı) . 

Magnezyiimlii oıeşhale: 2500 ad. (Devlet Demıryol· 

ları} , 1 1c·· 
Dana derisı: 250 k. kösele: 400 k.- hrom u o· 

ssle! 40 k.- adi tu2'la: 87000 ad. (Devlet De· 

4-3-37 15 

~-3-37 10 -

4-3-37 10 -
miryolları) k h . 

Bakanlıkça baatırılan bazı kitablar için küçil arı· ,
1 37 

k d 
- .. 1 ) 20·~· ye a • rital.r yapılması . (Kultur Bakan ığ't 

2 37 
l4 _ 

500 kiloluk baskül: 1 tane (iııt. Belediyeıi) 16• • 
Pansıman çadırı: 10· 13 tane hastane çadırı: 

34·45 tane (MMV .) 
5.4.37 11 -

b) Müzayedeler 

l Müteferrik: 

Eık• matbaa hurufatı 400 500 k. (Tekirdağ' Viliyeti) 18-2-37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1-lnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Hari ta 

İstanbul Belediyesinden: 

K 'f b d l' 2559 lira 59 kuruf olan Fcnerbahçede 
eşı e e ı b d. 1 . . 

. l k l tesviyesile trutuvar or ür erının ya· 
yenı açı aca yo un K 'f k ve 
pılması a ık eksiltmeye konulmuştur. eş~ . evra ı . 

ç. . M" d" lüg~ ünde görülebılır. İstekhler 
şartnamesı Levazım u ur . 97 k ı k 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 191 lbıra 2 l 9u;;ş ul 
ilk teminat makbuz veya mektubile bera er -, · sa 1 

14 d D . • Enc'u'met-de bulunmalıdırlar. (M} günü saat e aımı • 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 
15 5-2-937 Cuma, 8-2·937 pazartesi, 12-2-93~ cuma, 
1 . .. . d uı gazeteıınde oku u-

Şubat 937 pazartesı gunlerın e us 
937 

t 'h' 
muzun tamiratına aid ilanda pazarlığın 22·2- b arı ID· 

de yapılacağı yazılı ise de mezkfır tarih ku~:.an ay;a~~; 
nı tesadüf ettığinden pazarlık 26-2-937 tar~ m; m sa 

1 
ı 

cuma güni'ı saat J de Okullar Sağışmaıılıgın a yapı a· 

ı:aktır. 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 

Nafıa Vekaleti Van Su işleri Etüd Heyeti Şefliğinden: 

Evvelce münakuası ilan edilmiş olan Van Şamran kanalı in
şaatına talip çıkmadıtından yalnız eksiltne şekli değiştirilerek 
diğer şerait ayni olmak üzere 11-2-937 tarihinden itibar~n bir ay 
müddetle ve pazarlık uıulile münakasaya çıkarılmııtır. (hal~ 12 
mart 937 tarihine müsadif cuma günü saat 15 de Van Su işleri 
Dairesinde yapılacağı ilin olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Yapı: M. M. V. Daire erat pavyonunun ikmali inşası kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Keşif tutım: :1263 lira 12 kuruştur. 

Keşif, proje ve şartnamesi parasına karşı inşaat şubesinden alı· 
nacaktır. İhalesi: 3-3-937 çarşamba günü saat 11 dedir. 

İlk teminatı 394 lira 73 kuruştur. 
Eksiltmeye ıireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde istenen belgelerle birlikte teminat 
ve teklif mektubunu ha'i zarflar en geç ihale günü saat 111 a 
kadar M. M. V. aatınalma komisyonuna versinler. 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Eksiltme 
Komi ay onundan: 

l - Anadolu Kavağında nbık sahil sıhhiye merkezi binala· 
rının tamiri açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 1657 lira 
50 kuruştur. 

2 Bu ite ait şartname şunlardır. 
A- İdari şartname 
B- Fenni 4artname 
3- İıtekliler bu şartname ve evrakını parasız olarak İstan 

bul Limanı Sahil Sıhhiye merkezi levazımından alabilirler. 
4 Eks!ltme 2-3-937 salı günti saat 14 te Galatada Karamuıt-

tafapaşa sokağında mezkür merkez satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde görüşülur 

l'elegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

15 Şubat 1937 

4-Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Yüksek Deniz Ticareti Mektebi Müdürlüğünden: 

İhale gün ve İlk teminat Muhammen bedeli Cinsi 
saati Lira Kr. Lira Kr. 

4-3-937 perşembe 115 00 858 20 Camekanlı do-
saat: 14 lab vesaire 
Mektebimizin makine laboratuarı için yaptırılması muktazi 

olan camekanlı dolab vesaire , yukarıda yazılt gün ve saatte Mek
teb Müdürlüğündt>: toplanacak satınalma koınisyonun~a açık ek· 
siltme suretile ihalesi yapılacaktır. Bu işe aid fenni ve umumi 
~arlnamder için Mekteb Muhasebesine müracaat edilmelidir. İs· 
teklılerin ilk teminatlarını Yüksek Mektepler Muhasebeciliği vez 
nesine yatırdıklarına dair makbuılarile veya banka mektublarile 
ve bu işe benzer 500 liralık iş yaptıklarını gösterir ve Nafıa 
Müdürlüğünden alınmış müteahhidlik v~ Ticaret Odası vesikala
rile birlikte Komisyonu Mnhıusuna müracaatleri. 

5-Kereste, tahta ve saire 
----~~~--~----------~ 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden: 

Muhammeu bedeli 2l8!)2.23 lira olan muhtelif ölçüde 1850 
aded çam azman ve tomruk 1·3 937 pazartesi günü saat 15,45 le 
kapalı zarf usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girme~ istiyenlerin 1860.17 liralık muvakkat teminatla 
k&nunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin i-5-936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında inti:;ar etmiş olan talimatname daire
sinde alanmış vesika ve teklıflerini ayni gün saat 14,40 e kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

5- Ekıilmeye gireceklerin 125 lira IO kuru' muvakkat temi· 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve ~evk Şefliğinden, İzmir ve fakişehir
de İdare Mağazalarından dağıtılmaktad,r. 

nat paruile en az 3000 liralık bu gibi işler yaptıkltrına dair bir ] 
ehliyer veııkuı göıternıe1i t arttır. ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~!!'!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!'!!!!!!!"!!!~~!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 16 ·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mat zem esi 

2-flektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Demiryolları İşletme Umum Müdürlüğünden: 

Muhammen bedelleri 750 lira olan 150~) adet kalopil kavanozu 
4-3-937 perşembe günü saat JOda Haydarpaşada Gar binası da· 
bilinde Birinci İsletme komisyonu tarafından açık eksiltme ile 

satın alınacaktır. . . 
. Bu işe girmek i'ltiyenlerın 5625 kuruşluk muvakkat temıııat 
vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesaik.le _birlikte ekıiltıne gü· 
nü saatine kadar komisyona mü ucaatlerı lazımdır. 

Bu işe aid tartnameler Komisyondan parasız olaı ak dağıtıl-

maktadır. 

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

Tekirdağ Vilayetinden: 

ı Vilayet Deposunda çalışan 1 seyise münakasa 
suretiyle birer kat elbise ve birer çift fotin yaptırılacak· 

tır. l 
2 Elbiselerin beherinin muhammen kıymeti 14 ira· 

dan olup yüzde yedıbuçuk teminatı 1 lira 6~ kuru~tur. 
J - Fotinin bellerinin muhammen kıymetı 5 lıradan 

olu yüzde 7,5 teminatı 2 lira 38 kuruştur. 
~- İhalesi 18·2·937 perşembe günü saat 15 te Vi· 

layet Daimi Encümen Riyaset Makamında icra edilecek· 
tir. 

5- Şartnamesi Daimi encümen Kaleminde olub iste-

nildiğinde görebilirler. 
6- Talihlerin mezkür gün ve ıaatte Daimi encümen 

kaleminde bulunmaları ilan olunur. 

--· 
Milli Müdafaa Vekaleti Satın alma Komisyonundan: 

ı - Harp okulu ihtiyacı için 2.100 tane yatak örtüıü beheri 
400 kurut fiatla olmak üzere kapalı zarfla alınacaktır. 

2 Şartname1ini par&11z al01ak ve örneklerini görmek isti-
yenlerin herıün öğleden ıonra komiıyona gelmeleri. 

3- İlk teminat miktarı 630 lindır. 
4 ihalesi 1-3-937 pazartesi günü saat 11 dedir. 
5- Ekıiltmeye gireceklerin 2490 uyılı kanunun 2 ve 3 üncü 

maddelerinde yazılı vesikaları, ilk teminatları ile birlikte teklif 
mektublarını ihale natinden en az bir saat evvel M. M. V. sa· 
hnalma komiıyonuna vermeleri. 

• • • 
Yün keçe ve kırmııı ve yeşil şali bez almaeaktır. Bak: 

Müteferrik siltunuııda Devlet Demiryollaaı ilanına. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Nev'i Miktarı Muham. bedeli M. teminatı 
Hurufat ve anterlin 1490 ki. 1900 Lira 142,5 L. 

İhaleden başlıyarak yarısi yedi gün, kalanı on beş 
gün sonunda tamamen Basımevimize teslim edilmek şar
tile acele olarak pazarlıkla satın alınacak hurufat ve an· 
terlinler için 17 ·2-937 çarşamba günU saat on beşte is
teklilerin idare komisyonumua gelmeleri. 

Hazırlık yapılmak üzere harf nümunelerimizi diliyen· 
ler şimdiden alabilir. Şartname Basımevimizden parasız 
olarak verilir. 

İst. Posta T. T. Müdürlüğünden: 

Beher tabakas1 95X 125 eb'adında olmak üzere 4000 
kilo ambalaj kağıdını alımı açık eksiltmiye konulmuştur. 
Eksiltme l ·3·937 tarihinde Pazartesi günü saat l 5 te İs· 
tanbul Büyük postane binası birinci katta İstanbul PTT. 
Müdürlüğünde müteşekkil Alım satım Komisyonunda ya
pılacaktır. Muh~mmen bedeli 1280 lira, muvakkat temi· 
nat 96 liradır. isteklilerin şartname ve nümunesini gör· 
mek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere eksiltme 
gününden evvel çalışma günlerinde mezkur Müdürlük 
İdari Kalemine müracaatleri. 

z 

17 - Müteferrik 
1 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 3818 lira olan 2500 adet mağnez 
yumlu meşale 2-3-937 sah günü saat lO da Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki l inci işletme komisyonu tarafın· 
dan açık eksiltme ile satın almacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 286 lira 3j kuruşluk mu· 
vakkat teminat vermeleri ve kanunun tayin ettiği vesa
ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü
racaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

* • • 

Muhammen bedellerile miktar ue vasıfları aşağıda yazılı 4 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 4-3-937 
perşembe ııünü saat 10 da Haydarpatada gar binası dahilindeki 



Sayfa 2 

l inci i,letme komiıyonu tarafından açık eksiltme ile utın alı
nacaktır. 

Bu i'e ıirmek isteyenlerin hizalarında yaztlı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ekıiltme ııünü aa · 
atine &.:adar komiıyona müracaatleri lazımdır. Bu işe ait t•rtna
meler komiıyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

1- 250 kilo dana deriai, 400 kilo kösele, 40 kilo Kromlu kö· 
ıele muhammen bedeli 1 IH7 lira 60 kuruş ve muvakkat teminatı 

8907 kuruttur. 
2- 87000 adet adi tuğla muhammen bedeli 696 lira ve mu-

vakkat teminatı 5220 kuruttur. 
3--:- 390 M2 2. 5. 10 ve 20 m m lik yün keçe muhammen 

bedeli 587,5 lira ve muvakkat teminatı 4407 kuruştur. 
4- 500 beşer yüz metre kırmızı ve yetil tali bez muhammen 

bedeli 600 lira ve muvakkat teminatı .ıs liradır. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

7 inci kor için 1000 metre ıu boruıu ve 3 tane temizleme 
muılutu 2 tane diuek açık ekıiltme ile ihalesi 4-3-937 perşembe 
rünü .. at 15 te yapılacaktır. Muhammen keşif kıymeti JSIO li
radır. Şartnameıi hergün öğleden evvel komiayonda görülebilir. 
lateklilerin 136 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile be
raber ihale ıünü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık n

tınalma komiıyonuna ıelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaletinden: 
10 ili 13 tane panıuman çadırı ile 34 ili 45 tane hastane ça

dırı kapalı zarfla utan alınacaktır. Beher hutane çadırına 1100 
ve beher panıuman çadırına 650 lira fiat tahmin edilmi4tir. İha
lcai 5-4-937 pazartesi ıünü uat 11 de M. M. Vekaleti ı.atın ılma 
komiıyonunda yapılacaktır. İl'...: teminat 41-H lira 50 kuruştur. 
Şartnamesi 3 lira karşılıtmda M. M. Vekaleti aatınalma komiı
yooundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 
aayılı kanunun 2 v~ 3cü maddelerinde yazılı belıelerle birlikte 
teklif mekt•Jplarını ihale saatınden en az bir saat evvel Ankara
ea M. M. Veklleti Satıaalma komisyonuna vermeleri. 

Kültür Bakanlığından: 

Bakanlıkça bastırılan bazı kitaplar için kopya, adapte veya 
yeniden çizme ıuretile küçük haritalar yaptırılacaktır. Haritala
rın örnekleri ve mevzuları Bakanlık Yayın Direktörlüğünden ve
rilecektir. Bu itleri y11prnak iıtiyenlerin yapmağa muktedir ol· 
dukları itler hakkında fikir vermeje elverişli birkaç örneii de 
birlikte fÖndermek üzere tahıaları ve iş yapma ,artları hakkın· 
da her türlü mah1mat veren fotoanflı birer dilekçe ile 20-2-937 
cumartcai ıünü öğleye kadar Kültür Bakanlığı Yayın Direktör 
lüğüne müracaat etmeleri rica olunur. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1-Müteferrik 

Tekirdağ Daimi Encümeninden: 

1- Vilayet Matbaasında tahminen 40l> ila 500 kilo uıiktarııı· 

daki ve kiloıu 30 kuruftan muhammen bedelli uki hurufatı açık 
arttırma ıuretile utılığa çıkarılmıştır. 

2- Açık arttırma 18-2-937 peqembe ııünü saat 15 tl': Vıliyet 
Daimi Encümen Riyaset Makamında icra edilecektir. 

3- Hurufatı mahallinde ııörmek iıteyenlerin Matbaa Müdür
lüğüne ba,vurmaları. 

4- Taliblerin yüzde 7,5 teminat akçelerile mezkur günde 
Daimi Encümen Kaleminde hazır bulunmaları ilin olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
-

1- İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi muci
bince satın almacak beheri 4750 lira muhammen bedelli 
2 adet Lokomotif kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 9.3.937 tarihine rastlıyan salı günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 712,50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

5- İstekli:erin eksiltme gününden en az on gün ev· 
vel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere 
fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuı. fen şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam
mın vesika almaları lazımdır. 

6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve
ıikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam; saat l 4e kadar yukarıda adı geçen alım Ko
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (:}79) 56 3 - 4 

• * • 
1 - Şartnamesi mucibince 30000 kilo 70X IOO eb'a-

dında ince şişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satm alına

caktır. 
2 - Pazarlık 1 -3-937 tarihine rastlıyan pazartesi gü

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte ylizde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-
mi&yorHı lmeleri. ..7 4-~n ı ıO 2-:.& 

MÜNAKASA GAZETESi 

* • • 
- Paşabahçe ispirto Fabrikası ıçın şartnamesi mu· 

cibince 4800 lira muhammen bed~lli 9 adet istim kontö· 
rü açık eksiltm c usuliyle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22-3-937. tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat l1ube· 
tiindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü g·eçen 
iUbeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin münakasa tarihinden beş gün evveli
ne kadar fiatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Müskirat 
Fabrikalar şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami bir gün evveline kadar ve
rilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şube
den vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmeye· 

cektir. 
6 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan ve-

saik ile yukarda yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa
ralarile birlikte tayin edilen gün ve saattt: adı geçen A
lım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. ··656,, 93 2-4 

* • * 
1- Şartnamesi mucibince Paşabahçe Fabrikası ara· 

zisi dahilinde hedıniyat ve hafriyat ile çıkarılacak tuğla
ların yerinden çıkarılması, temizlenmesi ve istif edilmesi 
işi pazarlık suretile eksiltmeye konulmuştur, 

2 Çıkarılacak tuğlaların beher bin adedi için 850 
kuruş ve 400 bin tuğlayı tecavüz ettiği takdirde b:n ade· 
di için 800 kurul\i muhammen bedel tesbit edilmiştir. 

3- Pazarlık 27-2-937 tarihine rastlıyan cumartesi 
günü saat l l de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şartname parasız olarak hergün sözü ge\·en şu

beden almabilir. 
5 İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 

saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikle adı geçen 
alım komisyonuna gelmelerı ilan olunur. (771) 115 2-4 

Temizlik işleri için alınacak 11 tane kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. Bu kamyonların hepsine 
43000 lira bedel tahmin olun!lluştur. İsteyenler şartname
yi 215 kuruş mukabilinde levazım Müdürlüğünden alabi
lirler. Eksiltme 22 3.937 pazartesi günü saat 15 te Dai· 
mi Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 N. lı kanunda 
yazılı vesika ve 3225 liralık ilk teminat makbuz veya 
nıektubile beraber teklif mekhıplarını havi kapalı zarfla 
rını yukarda yazılı ~ünde saat 14 de kadar Daimi Encii· 
mene vermelidirler. ıB) ı O.t 

• • • 
Mulıanı. İlk 
bedeli teminatı 

Cerrahpaşa Ha~tahanesi için 500 kilo · 
luk bir paskül 150 L. 1 1 L. 25 K 

Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan paskül pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi 

Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı 
kanunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 16-2-937 salı günü saat 
14 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. (B) 129 

Türk Anonim Elektrik 
Şirketi 

Muhte em ahaliye ilan: 
Türk Anonim Elektrik Şirketi, Nafıa vekaletinin ka

rarile 1 Şubat 937 den itibaren azami tarifenin aydınlat
ma ve ev ihtiyaçları için kilovat saat ba~ına 12 kuruş 
olacağı muhterem halka bildirir. 

Ayni karara göre sınai ihtiyaçlar tarifesi, her kilovat 
saat için 6 kuruş olacaktır. Aydınlatmaya ve ev ihtiyaçw 
larımı Şirketin kendiliiinden tatbik ettiği tenzilatlı fiatlar 
ise değişmiyecektir, yani: 
Normal tarifenin 2 inci tertibi . . . · 

" 3,, " .... 
Çifte tarife (saat 21 den 17 e ka· 
dar ölçülen sarfiyat) . .... . 
P ve N. tarifesi (saat 22 den 16 
ya) kadar ölçülen sarfiyat) 
Su ısıtıcı ....... . 
Mutfak tarifesi 
Işık veren reklamlar (saat 20 den 

Kilovat saatı 7,25 K. 
,, ,, 3,75 ,, 

" 
,, 
,, 
il 

» 7,25 

,, 3,75 
,. 6,5 ve 
,. 5 ve 

" 
2 ,, 
2 ., 

16 ya kadar ölçülen sarfiyat) . . . 11 ,, 7.25 ,, 
Yukarda yazılı fıatlere, sınai ihtiyaçlar için kilovat 

saat başına 1 kuruş ve diğer bütün ihtiyaçlar için de ki, 
lovat saat basına 2 kuruş iatihlak re mi ilave edileceii 
tabiidir. ( 1 l 2) 

15 Şubat 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kıraliığı aruında 
Ticaret ve Seyriscfain Muahedesi 

(Dünkü nüıhadan devam) 

Madde 6 - İnstituto Nazionale per i Cambi con l'E.tero ' 'e 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası her iki klirin~ heaabının 
bakiyyeleri arasında hergün bir taka• yapılacaktır. 

Bu tak!lsın sureti icnsını iki müeuese mü,tereken tekarrür 
ettireceklerdir. 

İdhalitçılar ın l inci ve 2 nci maddelerde derpif eJiJen te1li
matı kuvvei ibraiyeyi haiz bulunmayıp teslimatın vuku buldutu 
gün ile işbu maddenin l inci fıkrasında mevxuubahiı takaaın ic
rası mümkün olduğu gün arasında tahaHül edebilecek kambiyo 
farklarını medyunlar kendi memleketleri dahilinde klirini vaıife
sile mükellef müesseseye tediyeye mecbur tutulacaklardır. 

Madde 7 - İşbu itilafname nıer'iyete iirdikten sonra her iki 
taraftan sevkedilecek emtiaya, nümuneıi bu günkü tarihle müm
za ticaret itilafına bağlı menşe şehadetnameıinin nüıhateyn ola
rak terfikı iktiza edecektir. 

Bu men1e şehadetnamesinin nü!!hai aaniyeai emtiayı idhal 
eden memleket gümrüğü tarafından damıalanacak ve yine bu 
ıümrükçe klıring hesabına tahsilat icruına memur müeue.eye 
teslim edilecektir. 

İdhalalın hedelini teşkil eden tahıilata müteallik olup lnıtitu· 
to Nazionale per i Cambi con l'Estcronun ve Türkiye Cümhuri
yet Merkez Bankasının matlub ihbarnamelerine anifüırzikr men4e 
şehadetnamelerinin damgalı nüshai saniyesi leffolunacaktır. 

Türkiye ve ltalyaya idhal edilecek İtalyan ve Türk emtia11-
nın iştlrasına ınuhauu olup kliring huabına avans ıuretile ya
pılacak teslimata ancak İnıtituto Nazionale per i Cambi con l'E.a
tero ile Türkiye Cüınhuriyet Merkez Bankuının mutabakaları 

ile müsaade olunur. 
Madde 8- Şurası rnusarnhtır ki işbu klirinı itillfnameslnin 

ticari mübadelelere müteallik ahkamı 11rf menşei iki memleket· 
ten biri olup muktaıi verııi ve rüsumu vermek ıuretile di~erine 
filen idhal olunan emtiı.ya racidir. 

işbu ltillfname ahkamı transit emtia ticaretine tatbik oluna· 
maz. 

Madde 9- İtalya ile Türkiye arasında ticari mübadelelere 
müteallik bilcümle tediyatın işbu itilifname ahklmına tevfilu n 
klirinır yolile yapılmasını ter:ıio için iki hükümetten her biri 
kendi mevzuatı kanuniyesine göre lüzumlu tedbirleri alacaktır . 

Madde 10- İşbu itilafnamenin inkızuında, iki memleketten 
birinde diğeri lehine bakiyye zuhur ettiti takdirde bu memleke· 
tin idhalatçıları, idhalitlarının bedelleri o bakiyye tesfiye olunun· 
cıya kad•r işbu itilafname ahkamına tevfikan tesviyeye devam 
edeceklerdir. 

Keza itil fı fnamenin inkızuından mukaddem kredi ile idhal 
edilmiş olan emtia bedellerinin klirinıı hesabına mütekabilen ya · 
tırılmuına devam edilece '<tir. 

Madde 11 İşbu itilifnamenin muntazam bir ıurette tatbikını 
temin için ittihazı muklaı.i teknik tedbirler hakkında lnafüuto 
Nazionale per i Cambi con l'Estero ile Türkiye Cümhuriyet Mer
kez Bankası mutabık k!llacaklardır. 

Madde 12 - Ticari mübadeleler te<llyatını tanzime matuf 4 ni
san H34 tarihli itilifname mucibince açılmış eıki kliring hesabın
dan bakiyyei matlubu olan memleket idhalatının bcdell•ini mü
messil mebalii evveli bu hesabata ıörünen mebalitin takasında 
kullanılacak ve 6 ncı maddetfe menuubabis yevmi takas da bu 
bakiyyenin temamen tufiyesinden ıonra icra edilecektir . 

Madde 13 İşbu itilifname Türkiye ve İtalya aruında bua-ün-
kü tarih ile münıza Ticaret itilifnameıi ile birlikte mevkii meri
yete girecektir. Aynı müddeti haiz ve aynı tarihte milnkui ola
caktır. 

Tudikan lilmekal işbu itilifname imza edilmittir. 
Romada 29 kinunuevv~I 936 tarihinde nüshateyn olarak taa

zim olunmuştur. 
Türkiye namına İtalya namına 

Hüseyin Ragıb Baydur Ciano 
Türkiye Cümh~riyeti ile İtalya Kınllığı arasında 

akdedilen Tediye Anlaşmasına ek Protokol 
Türkiye Hükumeti ile İtalya Kırallıtı aruında imza edilen 

Tediye ve Ticaret anlaşması hükümlerini, Türkiye ile lt.alyanın 
kolonileri ve idaresinde bulunan arazi arasındaki mübadellta Tür· 
kiye ve mezkur arazi ve mevridli emtiaya taaUQku dolayııile 
tatbik etmemekte mutabıktırlar. 

Roma da iki nüıha olarak 2D birincikinun 19.'.}6 tarrhinde ak· 
dedilmi,tir. 

TOrkiye namına ltalya namına 
Hüıeyin Raııib Baydur Ciano 

Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kırallığı arasında 
Tediye İtilafnamesine munzam Protokol 

Türkiye ile italya müstemlekit ve muta1Arr1fatı aruınd em• 
tia mfibadelelerinde menşe ve mevridi Türkiye ve mezkur arazi 
olan emtia hakkında Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kırallığı 
beyninde buıünkü tarihle mümıa Tediye İtilifnameıi ve Ticaret 
İtilafnamesi ahkamını tatbik etmemek huauaunda Türk HQkümeti 
ile İtalyan Hükümeti aralarında mutabık kalmıtlardır. 

29 kanunuevvel 1936 tarihinde Romada nüahateyn olarak tan-
zim edilmiştir. 

Türkiye namına 
ltüıeyin Rağıb Baydur 

Bitti 

ltalya namlaa 
Ciaao 

27-1-37 tarih ve 3518 sayıla Rumi Gazeteden 

Dikkat 
Galatada Mahmudiye cadde· 

sinde 79 numaralı mağazayı 

terkederek ayni caddede 15 
numaralı mağazada yeni tetki
litla nalburiyeye aid intaat 
malzemesi ve madeniyat ticare
tile meşgul olmağa devam et
mekte olduğumu ilan ederim. 

Adres: Luka Keçecioğlu, 

Galata Mahmudiye caddemi 
No. 15, Telefon· 49407 

i 
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15 Şubat 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-·~ 

Salı 16·2-1937 

Elbiıe: 40 takım- Kundura: 326 çift · hiznıet otomobili: ad . 

(iıt. Belediye1i) X 264 k Okul-
fıkarpin: erkek için: 130 ad. - kadın için: 50 ad. (An ara 

lar Sayışm.) .\' 265 . . . . 
26

_. 
İnhiur maddeleri nakliyatı (Mersın Inhıs. Müd.) .\ ~ 
Lavemarin kömürü: 580 ton (Ankara Levazım) .\~ 2?3 " 
Rökompoze kömürü: 10000 ton. (Deniz Levazım) .\ • 262 
Sabun: 27360 kilo (İzmir Msl. Mvk. ) .\~ 260. . 
Litapon: 200 k. - alçı: 900 k. rcçina: 900 k. (ln.hısarlar İd . ) .\' 267 
Yataklık kuru ot: 4 ton. (Tophane Levazım) .\· 27 ı . 

71 Eczayı tıbbiye: 4999 liralık. (Zong. Havz. ~ahm. Sih. Teşk . ) .\. 2 
• Kurban derileri. (THK Mudanya şub .. \~ 271 
• Sandık: 1500 ad. - undık tahtası: 30000 k. - köhne kereste: 

8408 k. eski muşamba: 57 ad. (İnhisarlar) .\~ 261-266 
b · " 1000 ad (Tophane Subay battaniyesi: 350 ad.-erat attanıyesı. · 

Levazım) X 273 h e ça-
51 inci mektebin ve Dumlupunar yatı okulunun amam v 

maşırhğının tamiri. (İstanbul Belediyesi) .\~ 272 
• Butday: 22000 it. (THK Sandıklı Şubesi) :'° 272 
• Sabun: 26 çuval-zeytin yağı: 16 teneke. (lıtanbul 4 üncü İcra 

Mem.) No. 274 . N 274 
• Şövrole markalı kamyonet. (İstanbul B~ledir~•ld . o.') N 

2
7-4 

Levha (.t8 X 70): 35 ad.-muşamba: 20 ın. (lıt. e e ıyell u 

500 k. luk bir bukül (İıt Belediyeıi) .\' 275 

Çarşamba 17-2-1937 

E Nü 1 t kalorifer tesi1&tı . (Erzurum Nafıa Müd.) .\' 2.:J9 
rzurum m. 1aı . a·· .. h t 

MHlak prevantoryomunun elektrik teıiaatı • umufıuyu. as ' ~u 
. 1 b .1 IOO m hortum (ist. Komutanlığı).\. 260-2a9 

te.ıntı tu um a ı e • .. · M k · 238 
. . lit (Yilkıek Muhendıs e t.) .\ • 

Muhabere laboratuvarı ıçın a . . 27403.ıs it (Milr 
73 '-t b . . 1 388 880 litr . . 87 okt. benzın. . ı oa . enzın . . . 

Müdafaa) .\" 238 
Yerli DİfHt•: 10000 k. (inhisarlar~ .Y 267 .\' 

271 Caz mal:zeme1i: 5 kalem ~Jandarma Komut) 
• Kurban derileri (THK lnegöl tub) .. , 
• Çam · 1910 m3 (Eıkitehir orman Mud ) 262 
• Pam~k iplij'i: 263 k. aua'i ipek ipliti: 111 5 k. mendil : 17-t k. 

tlıt. Gümrük Müd.) 263 . 
• Fiat markalı huıuıi otomobıl. (lıt. Belediyeıi) No. 27-t 

Arpa• 175 t. (Samsun) No. 273 
• K'.'h ,ya: 9 kalem (iıt. Belediyesi) No . 273 

o ne e 8 . o· ) \' 21r.. Hurufat ve anterlin: 1490 k. (Devle~ asımevı ır . . • a 

Perşembe 18-2-937 

ManiH - Akhi1ar yolunda parke, bordür veuire infaalı. (Manisa 

Vilayeti, .\:. 263 . ~ 
Jandarma an barı demir aluamının İnfaatı (lat. Nafıa Müd.) .\ 263 
Kadınhan kaaabuınına ıu i11le1i (malzeme dahil) Kadınhan Bel. ) 

.\' 264 
Aık. Tıbbiye ok. tamiri (Tophane Levazım) .\ '.: 264 
Sarıkıtla ocaklarının tamiri (Ankara Levazım) .\~ 267 
Jandarma tavlasına çatı yapılması (Ankara Nafıa Müd .) .\~ 267 
Huıusi idare tahakkuk şubesinde bölme intaatı ile muht. tamirat 

(Ankara Valiliti) ,,: 269 
Gümü41uyu haıt. buhar kazanının tamiri (Tophane Levazım \,,~273 
Yatlar: silindir: 12 t. - motör ve dinamo: 4 t. - tranlformatör.: 

0,5 t. kompruör: 1,5 t . - Vakum: 3 t. - ireı: 2 t. - ıu tesvıye 

tişe1i: 3050 ad . (Devlet Demiryolları) .\: 263 
Normal Kayın travera: 15000 ad. (Nafıa \'ekileti) .\~ 265 
Ekmek: Yevmiye: 40-50 k. (31·5·937 ye kadar)l(Aıkeri Fabrikalar) 

.\:. 262 
Yulaf: 420 ton (Luleburiaz) .\ : 263 
Erzak 17 kalem: (Ankara Vilayeti) .\: 269 
* Kurban derileri (THK Edirne şub. 273 
• Buğday: 18 ton. (Afyon Vilayeti) ,\' 274 
• Sönmüt kömür: 1200 k. (Tophane Levazım) .\' 274 
Elbi•e: 7 tak.-fotin: 7 çift. (Tekirdağ Vilayeti) .\~ 275 
• Et ki matbaa hurufatı: 400-500 k . (Tekirdağ Vilayeti) .\ : 275 

* Önlerinde yıldız j areti olanlar müzayedeye a ittir. 
Hami : " No.,, işareti ilinı h avi gazetemizin uyısını göıt rir. 

Trakynda kurulacak 
kon binalar 

Ziraat kombi nalarından bu 
sene iki yüz elliıin in te1is edi· 
leceği ve bunlardan on beş ta· 
ne inin d e Trakya mıntakasın

da kurulacağı haber almı tır. 
Kombinaların batına ge tirile
cek zir at mütchns ıslarına üç 
yüz lira maaş verilccekti.r. 

Maarif Vekaleti teşkilatında 
çalışmakta olan :zirant mekteb
leri m zunlarını n yeni teıia o
lunacak kombinalar~• ç.ılıştı-

& aıldıiı yer : ARTUN Ba11mevi 
Galata Billur ı;:;k&k No. 10 

i 

rılmak üzere isimleri ıorulmuş
tur. 

Maarif Vekile ti verd iği ce
vapta ziraatçilerden mualimlik
te çok iıtifado edildiği için 
ke ndilerinin Ziraat Veka letine 
geçmelerinin muvafık olmıya · 
cağı bildirilmiştir. 
Öğrendiğimize gör , kombi

nalarına lazım ole.cak genç zi· 
raatçileri yetiştirmek ~zere 
Halkalı, Bursa, Ada na, lzmir 

Ziraat Mekteblerinin kadroları 
llenişletilecek ve talebe miktarı 
arttırılacaktır· 

imtiyaz sahibi ve yazı it leri 
Oirektoru : hınaiJ Girit 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~ tJ - ı 1937 1~ 

) lı lııtlal 
SATIŞLAK ---

MADD E 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

: inc e 
: kaba 

: yemlik çuvallı 

: biralık dökme 
Av derisi : çakal ad 

" 
: kedi ., 

" 
" 
" 
" ,, 

" ,, 

: kunduz 
: porsuk 
: 11anıar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ : 
Badem kabukl u 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

,, 
., 
" 
" .. 
,, 
,. 

1 Ton 

li ırec:ı l 

Ton 

35 -

36'9 

Asgar i 

Ki l usu 

Kr. Pn 

520 

ç 

" 
• 
" 
" .. 
a 

ç 

Buğday Eks. yumuşak 180 
: yumuşa k 

510 75 6 iM .. 
,, 

" .. 
,, 

" 
Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 

" 
Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
M11ır 

" Nohut 

" 

ekı . ıert 

aert 
il Ümteı 

kızıll·a 

mahl ut 

iç 

beyaz 
arı 

iç tombul 
iç s ivri 
kabuklu 
tohuınu 

: yağ ı 

: tohumu 
: ya{! ı 

yeni m a h ul 

bevaz 
: sa rı 

: iıp tohumu 
: kalbu rlnnınış 

natürel yen i 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu : 
Peynir beya z : tam yağlı 

,, ,, : yarım yag lı 

,, ,, : y ğsız 
Peynir kaşer : yağlı 

,, ,, : yağs ız 

Razmol 
Susa m 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" ,, 

Un 

n 

n 

" Ya pak 
,, 
n 

n 
Yulaf 
Zeytin yağı 

" ,, 
" " 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ıınıı mal 

çengelli 
: derı 
: k b 
: s rı 

: ek tra ekstra 
: ekstra 
: 1 inci yumu ak 

,, sert 
: A nadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 

Telgraflar 12 2 937 

15 

1 75 

15 
48 25 

75 

12 50 

t 25 

15 -

11 25 

3 50 10 -

45 

Ol 75 231 25 

3 50 

6 25 -

6 

H6 20 

14 10 

-1 35 

49 50 

54 -

15 
145 

G2 

A~:ı ıııi 

Kilosu 

Kr. Pa. 

(j ~\7 50 

5-

50 

55 -

150 

71 

K.S. 

a..ondra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 24 şi ti p Ki 3 40 
n keten tohumu ,, n " tonu 11 t. 7 1 2 • · " 7 25 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 12:l B. Fr. ,, 5 24 
Liverpul Buğday Mart " 100 lıbr. 8 şi 8 1 fj p . ,, 5 92 
Şikago ,, Harhinter Mayı ,, Bu eli sent 

" Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 129 ,, 6 O 1 
Hamb. İç Fınd. Gire un derhal tahmil 100 k.153 R (\1 ,, 77 86 

n ,, Levan ,, " ,, ,, 1 52 ,, ,, 77 35 

işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruf) pa (para), 'i 
(şilin), s 1&ntiın), st (sterlin RM ı Rayhımark , p (perı 
ai), B IFr (Bel ika frank) t (ton). 
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1 . 
1 

Sayfa 3 

lndustrie - Finances - Commerce 

Notre premiere fabrique privee d'avions 11 commence 
a fonctionner 

Danı un petit ateUer de Kabatache, dea homme1 de .ııcience 
et de1 ouniers turcı travaillent en silence. Ilı mettent au point 
un nouveau modele d'avion. M. Selah Alan , ingenieur de cooı· 
tructions aeronautiquea, a realise un type d ' avion-ecole pour les 
cadrea de l 'enıeignement turc. La ligue Aeronautique lui a com· 
mandc pour le compte de l'"Oiaeau Turc,, , 10 avionı-ecoleı et 
15 planeun. Le contrat y relatif a ete ıigne vendredi i. Ankara 
entrc M. Fuat Bulca, directeur de la Liıue, et M. Selah Alan , 
au nom de la fabrique. 

Dans la nouvel!e entreprise, M. Nuri Demirag, a fourni le1 
capitaux et l' ingenleur Selah Alan asıure l' apport de 1& com · 
pCtence technique. 

Leı atelieu d'lıtanbul ne livreront que des prototypH et la 
fabrique qui produira les appareilı de aerie ıera erigce au paya 
d 'origine de M. Nuri Dcmiraır, c 'eıt·a-dire a Divrik Cepend•nt, 
la fabrique de Divrik n' etant pas encore prete it fonctionner, 
leı commaodeı ıeront executees pour le moment it latanbul. On 
y emploie a cet effet, 35 a 40 ouvriers et contre·maitru, diplô · 
mes de l'ecole deı Arta et Metien. La plupart de ceux·ci ont 
ete employes danı les fabrixuH de l'Etat. 

Leı moteun d'avionı seronr commaodcs aux fabrıque specia
lisees danı cette branche. Pour le reste, tout, jusqu'au moindre 
ri vet, sera confectionne ici. 

Lu 35 pour cent de la valeur de l'avion partiront iı l'etran· 
ger pour les paiement deı moteurs et de Ja matiere premi re: 
les 5 pour cent reıteront danı le payı lt titre de contre · partıe 
de alaires de la maint·d 'oeuvre, ete ... 

Noı exportationı d'opium 

Noı exportationa d' opium ont ıenıiblement auıımente ceıı 
tempı derniera. Le monopole a recemment vendu pour 500.000 
Ltqa d 'opium brut au payı d 'Extreme·Orient. Leı prix H ınain
tiennent İl un niveau 1&tilfniaant. 

Le delai pour inportation dcs marchandisc 

Un d~cret·loi modifiant le1 diıpo11ition• de l'artide 32 de la 
loi pour la protection de la monnaie nationalc ıera •oumis ces 
joun-ci au conıeil des miniıtrea. En vertu dudit artide, le neg-o· 
ciants on t un delai de 3 mois pour l' introduction dans le payı 
deı article11 importt:a. Ce delai a ete juge inıuffüant. D'ailleur1, 
de nombreuıes p)aintes avaient ete formulees iı cet cgaı d , il Hra 
done: porte a ıi:ıc moiı . 

Le contre·plaque 

Un atelier pour la production de coatre·plaqui.s vient de 
ı'ouvrir iı Eyup, quartier Bahariye. 11 elt monte par une- Societe 
Anonyme Tur41ue. On il 'occupera auui de la production d autreı 
objet en boii . 

Oes nmpoulcs electriqucı turque.ıı 

Un groupe turc dispo1&nt d 'un grand capital, a d ecide de 
fonder İci, une fabrique d'ampoules electriquerı qui as urera touı 
les beıoinı du payı. Le groupe ı ' est adre11e au ministere pour 
en obtenir I' autoriıation voulue. 

La Parite du Franc ne ıcra pas reduite 

Leı milieux autorises qualifient de fantai iates le. rumeur 
circ ulant dan certaines bourses etrangere1 et pretendnnt que le 
gouvernement françaiı a decide de reduire la parite du franc • 
une limite inferieure celi• autorisee par la loi mone taire du 
1 er octobre 1936. 

Au Turkofis d'lstanbul 

Nouı apprenonı q ue le nouvea u directeur du Tur kof ı s d' ls
tan bul, M. Soubhi Ziya, a priı toutes le mesureı neces1ai rcı en 
vue d 'activer les affaireı de l'office et de permcttre aux neıo· 
cia nts d ' etre en rapporb continuı avec lui. 

CHIRKETI HA YRIE 
Avis lmport:ant 

Le cas•no biti sur le terrain sis iı oôte de l'echcllc de Sa
riyar, au Bo!phore, ayant 25 X 25 metres de dimcnsioas, soit 
625 metres carre de surface, a ete dcrnieroment la proie dcs 
flammca. La Societe qui t'n es• la proprietaire, projette de con • 
truiro sur co terrain une sorte de reıtaurant analoguc iı ce qu'on 
appelle "Prunier,, en Europc. L · ıeront cuitı et ervrı aux clıent• 
lcı poissonı exqui et tout fraiı du Bosphore. A c·e prunier 
ıera annexe un "Livar,, pour la cooscrvatioo a l'etat fraiı dea 
poisaouı 

A ccux qui voudraient e xploiter ce rostaurıınt, le Chirketi 
Hayric est diıpoıt- a accorder aide e t facilite , selon le• propo· 
sitionı qu'ils auront İı fairc . 

Lea personnu pecialiaee1 dana ce renre d 'exploitation! ont 
priees de ae mettre en rapport avec la Direction Generale danı 
leı quinzo jourı a partir d 'aujourd'hui . 

Yeni telefon Numara 
(49442) dir 

ız 
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GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

LUNDI 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication 

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

Travaux de nivellement et construction bordure 
trottoir sur la nauvelle route de Fenerbahtclıe. 

Reparation des bat•menh de la Direction Sanilaire 
du littoral a A. Kavak . 

Reparations iı faire au Conscrvatoi re d' Ankara (aj.). 
Creusement du canal de Chamran (Van) (aj) 
Achevement construction d'..ın pavillon 

Habillement - Chau'isures Tissu~ - Cuirs. 

Feutre de laine de 2,5,10 et 20 mm. : 310 m2 
Toile verte et rougc : (500 metres de chaque genre) 
Costuaıeı: 7 p.- Soulıers: 7 paires. 

Couverturcs de lit : 2100 p. 

Elcctricite-Gaz·Chauffage Central 
lnstallation et Materiel) 

Bocaux pour calopile: 1500 piece 

Bois de Construction 
Planches, Poteaux ete. 

Tronea et autres de ~apin 1850 pieces . 

Amcublement pour Habitation et 
Bureaux- Tapisserie ete. 

Armoire vitree ete. (pour le laborat. mecaniquc} 

Travaux d'Imprimerie-Papeterie 

Caracteres d 'imprimerie et entrelignes: ı-tQO k. aj.t 
Papier ı.l'e~ba.llage: (dim. 95 x 125): 4000 k 

Divers 

Tuyau d'eau: 1000 metres- Rubınets de vidange : 
3 pieces- Coudes : 2 piecea 

Torchea au mııcncsium : 2500 pieces. 
Peaux de veau : 250 kilos - Cuir ; 400 kilos ld. 

chrome '40 kilas. 
Brıques ordinaircs : 87000 pieces. 
Tentes pour pJnsements : 10-13 pi eees - Id. d'amı

bulance: 34-45 pieces (calı. eh. L. 3) 
Prepar. de pettteı cart es pour les brochures edltl:es. 

par Miniıtere 

Ba cul~ (de 500 k.. : 1 p . (pour Djcrrahvadıa). 

B) Adjudications a la surenchere -

Mode 
d'adjudicat. 

Publique 

" 

Gre iı gre 

" Pli cach . 

Publique 

" 
" 

Pli cadı. 

Publique 

Pli cach. 

Publiquc 

Gre iı gr~ 

Publique 

Publique 

,, 
,. 

" Pli cach . 

Gre iı g-r~ 

Prix 
cıtimatif 

2559 59 

1667 50 

5263 

587 50 
600 -

L. 14 et 5 

L. 4 lap. 

750 

858 20 

1900 
nı:m 

1810 

3818 
1187 60 

696 -
L. llOOet 
650 lap. 

150 -

Caution. 
Provisoire 

191 ')7 

125 10 

39.ı 73 

44 07 
45 
7.38 et 
2.63 
630 -

56 25 

Hi60 17 

65 -

142 50 
96 

136 -

286 35 
89 07 

52 50 
4H7 SU 

11 25 

Lieu d'adjudication et de 
Cahier des Charges 

Jours 

{ Com. Perm. Municipalit~ lstanbul. 
l Dir. Econom . .. " 
1 Dir. Sanit. Litt. P ort lstanbul Galata . 
1 Econoınat " 

~ 

" 
Comptabilite Ecoleıı Ankara . 
Com. Etude Tra v. d 'eau Van 
Coın . Ach. Min. IJM Nnt . Ankara 

1 Com.Fxpl.Ch.Fer Etat H paclıa 
,, 

Com. Perm. Vilayet Tekirdagh 

Coın . Aclı . Min. Dı!f. Nat Ankara. 

l Coııı. Expl. Ch. Fer Etat H paclıa 

Adın. Clı Fer Etat Ankara. 
D~p . Mater. Ank .-Clıel Exped. H. paclıa . 

Dir Ecole Super. Comm . Maritimc 

Direction lmprimerie d'Etat 
Com. Aclı. PTT. lstanLul Y enipoıtant! 

Com. Ach. Comm. lst. Findıkli . 

Com. Expl. Ch. Fer Et. H.pacha. 

" 

" Com. Ach. \iin. De f. Nat. Ankara. 

2-3-37 

2-3 37 

26 2-37 
12-3-37 

3 .3 'i7 

4.:1.37 

4-3-37 
18-2-37 

1.3.37 

4.3 .37 

1-3-37 

4.3 .37 

17-2-37 
1 ~ -37 

4.3.37 

2-3-37 
4.3.37 

4-3-3i 
5-4-37 

Ministere lnstruction Publıque Juıqu'au 20-'.L-37 

Com. Perm. Municiµalit~ lstanbul 16-2-37 
Secretariat ,, " 

18-2-37 

Heure 

H 

14 

15 
15 
11 -

10 
10 
15 

1 1 

15 45 

H -

15 
15 

15 -

10 
10 

10 -
1 1 

a midi 

15 -Caractcreı d'imprimetic. usag(!s: 400-500 'kiloı . Publique P. 30 le k. Com. Perm. Vilayet Tekirdagh. 
_ --•-~:~;;;;;;;;;;;::;;~;i;;.;;~.;;;;;--;r.;;öiiiiO;;;;;;;;;;;;;;;;;m;;;;;;;ı;;;;;;;;;;;;;•-------;;.;;;;;;;;;.-m;;;o;;;;i;;;;;;;;;;:;m;;;;;~-.;;;;;;;;;;;;;;miiiiiiiii;;;;;miiiiiii;;;:;;;;miiiiiii•! 

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 texte complet de toutes les Adjudications, suivi 

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

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete ... 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESİ,, 

Envoi gratuit de .specimen sur demande 

1 
ADMINISTRA'' IUl'l 

Yoghourtchou H:? I"' 
ler Etage, N 3- 4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telefone: 49442 

Boite Pastale N. 12t:ı 

Adresse Telfgraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

15 FEVRIER 1937 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 
(Pour les troiı jours suivants) 

Mardi 16 F evrier t 937 

-

Costumes completıı : 40 p - Chau!sures : 326 paires- Automo· 
bile de service: 1 piece (Mun. lıtanbul} .\' 264. 

Escarpins ( lıommes) : 130 p.- (femme ) : 50 p. (Comptab. Eco-
les Ankara) .\' 265. 

Trnn<;;port de prod. monopolist-!4 (Monopoles Mer!'line) .\' 264. 
Clıarbon lave marine : 500 tonnes (lntendance Ankara) .. '\' 263. 
Charbon recoınpose : ıOOOO tonn es (lntcndance Marine .\' 262) 
Savon : 276'.D kilos (Place Forlt- lzmir) .\' 260 
Litapon~ : 200 k. Pl:itre : 900 k. R~sirıe : 900 k (Monopoles) 

.\: '267 
Foin pour litiere: 4 lonnes (lntend . Tophane) .\ : 271 
Prod. pharınaceutiques pour 499~ L. (Oep. Hyg. Bassirı Houıller 

Zongould;;ı k ) . .\: 271 
* Peaux des bt!teı sacrifiı:!e (Sect. Moudania Ligue Ah) .\' 271 
* Caisses • de bobines (vides) : 1506 p.- Planches de cai ses : 

300 O k.- Bois de charpt>nte (h. u.): 8400 k. - Vieıll es to i· 
les cirees : 57 p. (Manopoles) .\' 261 266 

Couvcrtureı pour soldats: 1000 p. ld. pour oHicierı : 350 piı!ces 
(lntend. Tophane) ,\' 273. 

Repar. 51me Ecole et buanderic et hain internat Doumloupounar 
(Mun. lstanbul) .\' 2i2 

* Ble: 22000 litres (Scction Sandikli L. A .) .\' 272 
• Savan: 26 sac:rı-huile d'alive: 16 bidons (4 me Bur. E ec. ist.) 

No. 274 
• Camionnette Chevrolet. (Mun. İstanbul) No. 274 
Plaques (48 x 70): 35 p -Toile ciree: 20 m. (Munic. 1 tanbul)\'274 
Basculc de 500 k.: 1 p. (Mun. lstanbul) No. 275 

Mercredi 17 Fevrier 1937 

lnstallation de cbauffage central a l'hiıpitnl Modele d'Erzernum . 
(Trav. Puh. Erzeroum) .\~ 249. 

lnstall. electrique preventorium de Maslak lnstall. d'eau hopih.l 
Gumuchsouyou- Pompe et 100 rn. de ınan che tComm. 1 tnn
bul Findikli) .\~ 260-25'). 

lnstrum. pour le laboratoire de "communication,, (E.coles Super. 
lngenieurs) .\' 238 

Benzine (73 oct .): 1388888 it- ld. (87 oct.): 2740348 lt. IDe-
Cenıe Nafüınale) .\' 238 

Amidon indigenc : 10000 kilos (Monopoles) .\' 267 
lnıtruments de Jazz: 5 lota (Comm. G. Gendarııı) .. \' 271 
• Peaux dıverses (Secl lnegueul L. A ..• \' 265 
* Sapin: 1910 m3 (Üir. Forets Eskichehir) No 262 
* Fil de coton : 263 k. ld. soic artificielle: 1l1,5 k. Mouchoir 

174 kilos. (Douanes lslanbul) No 261 

• Auta pri-: ee Fiat: 1 p. ( Mun. İstanbul) No. 274 
Orsre: 175 t. (Sam<ıoun) No. 273 
* Objets hors d'usage (!\fon . İstanbul) No. 273 
Caraclereı d'inıprimerie et entrelıgnes: 1490 k. (Dir. lınprimerie 

Etat) No. 275 

Jeudi 18 F evrier 1937 

Pavage de la route Manissı-Akhisaar avec borclure et caniveaux) 
(Vilayet Mnnisaa) .\~ 263 

Constr. partıeı en fer entrepôt gendarmerie (Dircction Travaux 
Pub. lstanbul) .\' 263. 

Adduction eau au bourg de Kariinlıan (avec materiel) (Munıcipalite 
Kadinhan) .\' 264. 

Repar. Ec. Mcdccins Militaire!I (lntend. Tophane) .\ ' 264 
Repar. foyers cuisine Sarikichla (Dir. lntendance Ankara) X 267. 
Constr. toiture pour etables gendarm . (Trav. Pub. Ankara) .Y 267 
Constr. cloisons et repar. dans les bureaux de perception admio. 

privee (Vilayet Ankara) .\' 269 
Re par. chaucli ere lıôpital Gumuchsouyou (lntend. Tophane) ,\' 273 
; 1uile pour cylindre : ·t2 tonoe - ld. pour moteur et dynamo : 4 

tonneı ld. pour transformateur; 0,5 tonne pour compres· 

seur: 1,5 l.- Vacuum : 3 tonnes Grai!ıe : 2 tonnes- Ver· 
reı pour niveaux d'eau : 3050 pieceı (Cbemlns de Fer Etat) 
.\ :. 263. 

Traverseı normales (hctre) : 16000 picces (Min. Travaux Publics) 
.\~ 265 

Pain; 40 a 50 k. par jour (jusqu'au 3\-5-37) (Fabriques Milit ireı) 

.\: 262 
Avoine: 420 tonnes (Lulebourga.ı) .Y 263 
Provisions : 17 lot!l (Vilayet Ankara) X 269 
"' Peaux Section F.dirne Ligue At~ronautique) ,\' 273 
"' ole : 18 tonncıı (Vilayet Afion) .Y 274 
* Clıarbon eteint: 1200 kilo!! (lntend. Tophane) .\~ 274 

Costumes: 7 p -Bottines: 7 pa. (Vilayet Tekirdngh) ,\" 275 
* Caractereıı J'imprimerie usagt'ı: 400-500 k. (Vilayet Tekirdaih) 

No. 275 

* Les utfris4ueı ındiqueııt une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiquı>s e• regarJ doa nrticles sont ceux du 
iournal danı lequel l'avis a paru. 

Voir notre rubrique lndust!ie-Finances-Commerce en 3me page 


