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İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka -.al ar 

Erzak, z~hire. Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tam rat, Nafia işleri, Mal1enıe, Harita 
.1 Elektrik· Havagazı · Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

-t Kereste - Tahta v. s. 
5 Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
6 - Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s . 

7 Mobilya. 1 v ve Biiro eşyaları nıuşanıha lıalı v. ı:. 

8 Mütderrik 

b) Mürnvedeler 

Miitefe rı-il<" 

2 Enıliik 

a) M Ü N A K A S A L A R 

1-Erzaic. Zahire. Et \C Sebze: 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhid nam ve hesabına 31 .5.9:\7 gününe kadar 
yevmiye aı;gari -10, azami 50 kilo ekmek 

Tahmin edilen bedeli 589 lira 50 kuruş olan yukarda 
yaıılı ekmek Askeri fabrikalar umum Müdürlüğü satın al
ma komisyonunca 21.1 937 tarihinde perşembe gii oü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. .Şartname pa· 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat 
teminat olaıı 44 lira 22 kuruş ve 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 maddelerinde yazılı vesika mezkur gün \'e saatte 
ikomısyona munu .. c.tcıllcu ı. 

2-inşrıat- l'amirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
-------- ---

Ankara Valiliğinden: 

1- Stadyom ve hıpodrom hafif atletizm antrenman sahasın
da yapılacak tadilat işleri 11-1-937 tarihinde yapılmak üzere açık 
l'ksiltıneye konulmuş ise de talip zuhuı· etmediğinden dolayı llrt· 
iırına eksiltme kanununun .J7inC'İ maddesine t"vfikan bir ay müd· 

detle pazarlığa konulmuştur. 
2 Keşif bedeli 1571 lira 30 kuruştan ibaret olan bu iş ıçın 

isteklilerin 117 lira 85 kuruşluk teminat makbuzu ve ticaret oda· 
sı ve şartnamede aranılan diğer vesikaları ile tirlikle her pazar
tesi ve perşembe günl~ri vilayet encümenine gelmeleri. 

3- Şartname ve ke,if evraklarını kergün Nafıa müdürlüğün· 
de görebilirler. 

• • • 
1 - Stadyom ve yarış yeri su tesisatının tevsii işi ihalesi 

11-1-937 tarihinde yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmeye ko
nulmuş ise de talib zuhur etmemiş olduğundan inşaatı mezküre 
artırma eksiltme kanununun 40 ıncı maddesinin son fıkrasına 
tevfikan l 1-1-937 den itibaren bir ay müddetle pazarlığa konul· 

muştnr. 
2 Keşif bedeli 11725 liradan ibaret olan bu inşaat için is· 

teklilerin 879 lira 37 kuruşluk teminat mektubu ve ticaret oda· 
ıı ve şartnamede aranan diğer ve~ik_alari~e bir_likle her pa.zarte· 
si ve perşemb,. günleri Vilayet daımı encumenıne gelmelerı. 

J - Şartname ve keşif evr:ıklarını hergün nafıa ınüdürlüı{ün 

den görebilirler. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Salınalma 
Komisyonundan: 

Kmkalede yapılacak inşaat 

Keşif bedeli 37820 lira olan yukarıda yazılı in,aat Askeri fab · 
rikalar umum müdürliiğü satınalma komisyonunca 3-2·9.'.}7 tari· 
hinde çarşamba günü saat 15 te kapalı zarf ~le ihale edil~~ektir. 
Ş•ntnamesi ı lira 90 kuruş mukabilinde koınısyondan verılır. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan 2836 lira 50 kuruş_u havi teklif 
lllektuplarını mezkür günde saat 14 e kadar k?mııyona verme
leri ve kendilerinin de 2.t90 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele
rind 1 ' ki ayyen gün ve saatte komisyona müra· e yaı.ı ı vesaı e rnu 
caatıarı. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

4 -2-937 perşembe günü saat 15 te İsta?b.ulda Nafıa 
~Üdürlüğünd~ 2190 lira keşif bedelli Kandıl_lı Ra.sath~ne
sırıde yapılacak mt,htelif bina inşaat ve tamırat ışlerı a-

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PAZARTESİ 

çık eksiltmeye konulmuştur. 
Mukavde, eksiltme BJ.yındırlık işleri genel, hususi ve 

fenni şarbu n eleri, proj e k .! ;·f h ı l a n:; ile b rna mli '::!tl"! u: 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat temindt 165 liradır. 
İsteklilerin mektublarını ve en az 1500 liralık bu işe 

benzer iş yl\pbğına dair gösterecekleri vesika üzerine 
Nafıa Mi.idürlüğünden almış olduğu müleahhidlik ve Ti· 
caret Odası vesikalarile 4·2·937 perşembe günü saal 15 
te Nafıa Müdürlüğüne gelmeleri. 

3-Elektrik, tlavagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Devlet Uemiryolları ve Limanları İşl ime 
Umum Müdüriüğünden: 

Muhammen bedeli 7311 lira olan ımıo aded kalo pil kavano:ı:u 
4-2·}},i7 perşe mb_e günü snat IOda Haydarpaı,ada gar bi nası dahi
lindeki Birinci işletme Komisyonu tarafından açık ek!liltme ile 
satın alınacaktır. 

Hu işe girmek istiycnler!n 5625 kuruşluk muvakkat teminat 
veı·meleri ve kanunun tayin etliği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saa tine ltad nr Komisyona ınüracaatleri lıi:ı:ıındır. 

Bu i şe ait ş rtııanıeler Komisyondan parasız olarak dağıbl
ıııaklaclır. 

D. Demiryollan İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 6000 lira olan elektrik motörü ve en
düvi sar~ılarmı ve bobinleri kurutma enjekte tesisatı 
4.3.937 perşembe giinü saat 15,30 da kapalı zarf usulile 
Ankarada idare binasında satın alınacakur. 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han , 1 c i kat 

No 3 ve 4 

Galata, Per~embe pa za rı 

İLAN ŞARTLARI 
İ d areh anemi zde görüşül u r 

Telegr . : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

18 İkinci kanun 1937 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 Harp ve baytar okulu için 800 metre kabardin 30-1 ·937 
cumartesi günü saat 11 de açık eksiltme ile alınacaktır. 

2 Eksiltme levazım amirl iği satınalma komisyonunda yapı· 
lacakhr. 

. 3- Kumaşlarır. tutarı 4800 lira olup muvakkat teminatı 360 
lıradır. ~attnamesi k?ınisyonda parasız görülür. 

4- isteklilerin kanunun 2 ve 3 maddesindeki vesika ve temi
n~t makbuzlariyle belli gün ve cıaatte komisyona gelmeleri . 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan . ve saıre 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

16· 1-937 tarihinde i ntişar eden 20000 ton kriple Alman maden 
k~mürü il~nından yanlışlık olduğu anlaşıldığından aşağıdaki şe· 
kılde tashıh olunur . Bed eli muhammen 175,297.50 mu vakka t te· 
nıi nat 11,004,88 şartname bedeli 8,76 liradır. 

Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 
--------

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalrna Komisyonundan: 

2 adet dolap, 1 masa açık eksiltme suretile alınacaktı r. Tah· 
nıin bedeli 1350 l i radır. İli< teminatı 101 lira 25 kuruştur . 

İhalesi 2-2-9.H salı günü saat 10 dadır . Fenni evsaf ve şart
namesini görmek istiyen hergün M. M. V satınalma komisyo· 
nuna müracaat ve münakasaya gir~ceklerin 249:l say ılı kanunda 
ı-östetilen vesaikle ve teminat mektubile birlikte belli gün ve 
uatinde komisyona gelrnderi. 

Bu işe girmek istiyenlerin 450 liralık muvakkat temi- ı1 
natla kanunun tayin ettiği vesikaları resmi gazetenin 8-Müteferrik 
7.5.936 g. 3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan ta- ------.. 
1. ' • • 1 ' • ' ' . ,., 

gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 

lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire-

sinden Haydarpaşnda Tesellüm ve sevk şefliğinden dağı 

tılmaktadır. 

ut:vıt:l ut:ııııryouarı v t: LlllliıUllaı ı ı~ıc~ıuu v . ıuaı .... -ı:oun ......... 

Muhammen bedellerile mikdar ve vasıfları aşağıda yazılı 2 
gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihal\" edilmek üzere 22-1-937 
cuma günü saat 10 da H. P. şada gar binası dahilindeki 1 inci 
işletme komisyonu tarafından (ilk eksiltmede alınan teklifler 
haddi layikinde görülmediğinden) ikinci defa açık eksiltmeye 

-------------~~......,~--~~~==~===~~~~- 1 konmuştur. 

4·Kereste, tahta ve ~aire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum İdaresinden : 

Muhammen bedeli 221775, 15 lira olan 65000 normal 3825 ma 
kas 3500 köprülük kayın travers ile 100 adet ıneşe makas traversi 
2-2-937 salı günü saat l5,30da kapalı zarf usulile Ankarada İdare 
bin<tsında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12318,76 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları , resmi gazetenin 7-5 IH36 gün 
ve 3297 numaralı nühasında intişar etmiş olan talimatname dai · 
resinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün ve saat l 4,30a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır . 

Şartnameler beheri 1109 kuruşa Ankara, Eıkişehir , İzmir ve 
Haydarpaşa v-eznelerinde satılmaktadır. . 

• • 

ı Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi-
nat ve kanunun tayin ettiği vesaikie birlikte eksiltme günü saa· 
tine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 

maktadır. 
1- 14500 adet muhtelif No. bezli zımpara kağıdı 4000 adet 

cam kağıdı muhammen bedeli 917 lira 75 kuruş ve muvakkat 
teminat 66~ k;.ıruştur . 

2 - 1350 kilo 0,50X 1000 X 2000 m m lik bakn levha-muham
men bedeli 1107 lira ve muvakkat teminatı 83 1 2 lindır. 

• • • 
Karaağaç müessesatına bir şaft, 264 parça cam, 30 

kilo macun, civata ve 14 kalem boya alınacaktır. Bak: 
İstanbul Belediyesi ilanların ~ . 

Muhammen bedeli 1.lt07.90 lira olan 12000 darhat ve 3 ta· 
kım 189 adet makas kayın traversi 2-2-937 salı günü saat 15,t5 b) M Ü Z A V E O E L E pj 
de kapalı zarf usulile Ankaradı idare binasında satın alınacak-

tır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1005,59 liralık muvakkat temina· 
tile kanunun tayin ettiği vesikalar•, reımi gazet :nin 7-5-9.16 G. 
3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daireıinde 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,45 e ka.tar ko· 
misyon reisliğine "'ermeleri la.:ımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daireıinden, 
Haydarpaşada teseUüın ve sevk şefliğinde, lzmir ve E.cıkişehirde 
de idare mağa'l&larından dağılılaci\ktır. (tehir) 

5-·Mensucat . Elbise - Kundura-Çamaş1r v .s. 

Arpaçay Kaymakamlığından: 

Arpaçay kazasının bekçi elbiseleri Dahiliye Vekaletin
ce kabul edilen nümunesine göre 15 gün müddetle ek
siltmeye konmuştur. 

Taliplerin caket, pantalon, tozluk, kasket, belkcmeri 
göğüs levhasından ibaret bir takım elbiseyi parası peşin 
ödenmek ve Karsta teslim edilmek şartile kaça verebile· 
ceklerinin muayyen müddeti içinde kumaş nümunelerile 
birlikte Kaymakamlığa müracaat etmeleri ilan olunur. 

1 -Müteferrik 

F eriköy Maliye Şubesi 'Tahsil Şefliğinden: 

Taksimde Takızafer caddesi eski 33 yeni 15 No. lı garaj 
sahibi Senihinin vergi borcundan dolayı 507 model müstamel bir 
aded Fiyat otomobili satılacaktır. 

Talib olanların 25-1-937 tarihine mu!ladif pazarteıi günü saat 
14 te mahalli mezkurda bulun~cak satış heyetine müracaalleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonunnan: 

Aşağıda cinı ve mikdarları yazılı eski eşya 19-1-937 salı 
günü saat J 1 de satılacaktır. 

2- Eşyalar Cebecideki askeri haıtahanede görülür . 
3- İsteklilerin yazılı gün ve saatte levazım amirliği satana!· 

ma komisyonuna gelmeleri. 

Adet 
600 terlik 
125 yağ tenekesi 

7 otomobil dış lastiği 
yanııın tulumbası 



J 

Sayfa 2 

2-t:mlak 

Muhammen 
bedeli 
Lira Kr. 
137 27 

Kadıköy Vakıflar Müdürlüğünden: 

Teminatı 
muvakkatesi 

Lira Kr. 
10 30 Üsküdarda Pazarbaşı mahalle· 

sinde Miroğlu sokağında 22,24 X 
eski 30,32 yeni 15 X sayılı ar· 
sanın tamamı. 

Yukarda mevkileri ve numaralı yazı1 ı arsanın tamamı 
bir ay içinde pazarlıkla satılacağından isteklilerin Kadı· 
köy Vakıflar Müdürlüğüne müracaat etmeleri. 

Mercan 

Ahı çelebi 

Kadıköy 

Büyükada 

Büyükçarşı 

Eminönü 

Beşiktaşta 

İstanbul Defterdarlığından: 

Dayehatun Büyük yeni han orta kat 
8 numaralı oda 

: Mahalleıi Asma altı caddesi Kanbur 
ofrlu han üçüncü kat 17 No. odanın 
32 48 his sesi 
Bahariye caddeai Nazım bey soka· 
ğında 2 4 ve Çanakkale sokağında 
14 numaralı evde iki kalem eşya 

: Cami mahalleı i Tepe köy lO sayılı 
evde virmi kalem eşya 

: Sahaflar kapısı sokağı 23 sayılı dü
kanın tamamı 

Ahi çelebi mahallesi Lonca sokak es
ki 16 yeni 16 18 sayılı dükkanın 

110320 1612800 payı ikinci tertip mü
badil talfiye vesikasile 
134400 1612800 payı nakden 

: Köyiçinde eıki orta bahçe yeni bos
tan namı diğer posta kutusu soka
ğında eski 42 yeni 22 numaralı evin 
J 3 payı 

Lira 

275 

133 

6 

15 

200 

415 
1385 

640 

Kr. 

34 

MÜNAKASA GAZETESi 

!1 İnhisarlar U. Müdürlüğündenl 
ı 

1- İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazisi
ne proje ve şartnamesi mucibince yaptıracağı l 9171 li
ra 05 kuruş keşif bedelli Tütün bakım ev inşaatı kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 28-1-937 tarihine rastlıyan perşembe 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube· 
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1437,83 liradır. 
4 - Şartname ve projeler 96 kuruş mukabilinde İn

hisarlar Levazım ve Mubayaat şubesinden ve Ankara 
Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az 2 gün evvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir Mimar veya Mühendisle Katibi 
adillikçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi dair~ler· 
de yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birlikte lnhi· 
sarlar İnşaat .şubesine müracaat ederek ayrıca ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni vesi 
kalarla 5 inci maddede yazıla vesikaları ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 e ka
dar yukarıda adı geçen Alım Komisyonu Reisliğine ve· 
rilmiş olmalıdır. (139) 27 2-4 

Mıktarı Cinsi 

... 
* .. 

Münakasanın yapılacağı 

Tarihi gün saati 
6,725 Paket Muhtelif Çap, Renk 

ve eb'adda Av Kovanı. ) 
27,850 Paket Muhtelif çap ve eb'ad·) 

• * * 

18 ikinci Kanun 

Paşabahçe İspirto fabrikası ıçın şartnamesi muci· 
bince 365 lira mulaammen bedelli ·15 adet muhtelif elek· 
trik kontörü pazarlıkla satın ahnacaktır. 

2- Pazarlık 29· 1 ·937 tarihine rastlayan cuma günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde· 
ki alam komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin münakasa tarihinden 3 ıön evveline 
kadar fiyatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Müskirat Fab· 
rikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya girebilmek 
için de münakasadan azami bir gün evveline kadar ve· 
rilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur Şube· 

ı den vesika almaları lazımdır. Son gün vesika verilmiye· 
cektir. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

* • * 

" J 83,, 33 2·4 

1- Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda 540.60 
metre mık'abı çam tahtası ve 433.98 metre mık'abı kazık 
ve gergilik çam dilmesi pazarhkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27-1 Q37 tarihine rasthyan çarşamba gü· 
nü saat t 5 de Kabata.şta levazım ve mübayaat Şu besin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin paıarhk için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenn.e paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona plmeleri ilan ohlaur. 

* • • 
" 192,, 35 2-4 

Bebekte : Meyhane sokağında 6,8 sayılı 104 
metre 29 desimetre murabbaı arsa 
(İkinci tertip mübadil tasfiye vesikasile) 

: Camili ban ikinci kat iki numaralı 

odanın 48 64 H. 

da tapa. 20·1-937 Çarşamba 15 ı muhtelı"f eb'adda tüylü, 1- Şartnamesi mucibince 
tüysüz 32 adet Lito makinelerine mahsus kösele merda
ne pazarlıkla satın alınacaktır. Bilyükçarşı 

Gala tada 

Büyükçar9ı 

Hocapa9a 

: Yeni cami mahallesi Yeni cami sokak 
eski ve yeni 2 sayılı üstünde odaları 
bulunan mağazanın 18 120 payı. 
Eıki yağlıkçılar yeni Örücüler so· 
kak eski 24 yeni 36 sayılı dükka
nın tamamı. 

: Hanımn Hocapaşa sokağındaki 
kapı mahalli ile meydan mahalli
nin ve Hocapaşa hanı üst katında 
bir ila beş sayılı milnhendim oda
.!.J - • ; v ,ru un1:hi, ,o:."\ ... .:'~i .. l .. ı .l'fJ
rab ba ı mahallin 8 16 hissesi . 

175 

75 

4500 

500 

1785 
Yukarda yazılı mallar 2-2-937 salı günü saat 14te peşin para 

ve açık arbrma ile satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve 
yüzde 5 faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Talihlerin yüzde 
7,5 pey akçelerini vakti muayyeninden evvel yatırarak defterdar
lık milli emlak müdürlüğündeki satış komisyonuna müracaatları. 

İstanbul Belediyesi ilanları 
Keşif bedeli t 108 lıra 30 kuruş olan Kadıköy ile Hay· 

darpaşa arasındaki yeni yapılan rıhtım tahkimatı açık 
eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi leva
zım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. Jı ka· 

nunda yazılı vesika ve 83 lira J 2 kuruşlu 1< ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 25· 1 -937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar.(B) 18 

• • • 
Hepsine 184 lira ktymet biçilen Beyoğlu Kaymakam

lığı anbarında mevcut olan küfe, simitci camekanı, kes
tane mangah, tel dolap ve saire sablmak üzre pazarlığa 
konulmuştur. Eşyanın listesi levazım müdürlüğünde görü
lebilir. İstekliler 13 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 19· l ·937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmahdırlar. (8) 39 

Miktarı Cinsi 
• ,. . 

Karaağaç müessesatı mezbaha 
kısmına lüzumu olan Şaft 
Karaağaç müessesahna lüzumu 
olan 264 parça cam ile 30 
kilo macun 
Karaağaç müessesatına lüzumu 
olan civata vesaire 
Karağaa~ müessesatına lüzumu 
olan 14 kalem boya vesaıre 

Beherinin İlk 
muham. bedeli teminatı 

110 L. 8 25 

120 L. 9 

87 L. 6 53 

320 L. 24 
Karaağaç müessesatı için yukarda cinsi mıktarı ve 

muhammen bedelleri yazılı olan malzeme ayrı ayrı pa· 
zarlığa konulmuşlardır. Nümune ve şartnameleri Levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İsteklilerin 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen ilk temınat 
makbuz veya mektubile beraber 22· l ·937 cuma günü 
ıaat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar (B) 48 

259,000 
250,000 

Kutu Muhtelif tüfek ve kovan) 
kapsülleri. 

adet 
) 
) 

175,000 adet Muhtelif cins ve çapta ) 
revolver ve tabanca fişeği.) 21 -1-937 Perşenbe 15 

2,000.000 adet 8 No.lu dinamit kapsülü.) 
1,000,000 " 6 " ,, .,) 

500,000 ,, 8 ,, Elektrik ,,) 22-1-937 Cuma . 15 
1 - Yukartda cins ve miktarı yazllı av malzemesı ile 

fişek, dinamit ve Elektrik kap~ülleri şartname ve nümu
acleri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık hizalarında gösterilen gün ve saatlerde 
- -· .ı · - - ..... --·--- • - ·----J __ .. ,-----···--·... _ ........ ı. .. ..., .... ~~ 

yonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak herglin sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin; itasını deruhte edecekleri malzeme 
nümunelerinden kabili ita olan!arım teklifleriyle beraber 
ihale gününden en çok bir hafta evveline kadar İnhisar· 
lar Barut Şubesine vermeleri lazımdır. 

5 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün vo 
saatlerde yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı ge 
Çftn Komisyona gelmeleri ilan olunur. "3858,, 549 4-4 

• * * 

1- İdaremiı Uzunköprü yaprak tütün deposunda 
şartnamesi mucibince yaptırılacağı 6212 lira 21 kuruş 

ı keşif bedelli su sarnıcı, seyyar döşeme ve muhafaza du
varlarının inşaatı açık eksiltmiy e konulmuştur. 

2- Eksiltme 26· 1-937 tarihine raslıyan salı günü sa
at 15 te Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 465 lira 91 kuruştur. 
4- İhale evrakı 31 kuruş mukabilinde İnhisarlar Le

vazım. ve mubayaat Şubesinden ve Uzunköprü Müdürlüğün 
den alınabilir. 

5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel Mimar, 
Mühendis ve yahut bir mimar veya Mühendisle Noter
likçe musaddak ortaklık vesikası ve resmi daireierde yap
mrş oldukları işlere aid vesikalarla birlikte İnhisarlar 
inşaat şubesine müracaat ederek alacakları ehliyet vesi
kası kanunen kendilericden aranılan vesaik ile yu
karda yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güvenme paralariJe 
birlikte adı e:eçen Alım komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. "26,, 4 3- 4 

• ... . 
1 - Cibali tütün fabrikası ıçın tip ve eb'adı şartna· 

mesine bağlı listede yazıh 2000 lira muhammen bedeli 22 
kalem mobilya pazarlıkla yaptırılacaktır. 

2 - Pazarlık 25· l ·937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşda levaztm ve mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şu
beden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
kom geisyonalmeleri ilan olunur. t 19 22 3 - 4 

2 - Pazarlık 29· J -937 tarihine rasthyan cuma gunu 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde
ki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler paraiız olarak her gtn sözü geçen 
Şu beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. L'205,, 36 2·4 

K.anunıar, Kararnanıt!lt!r, Ticaret muhadeltr 

Tevhidi İçtihad Kararları 

No. 36-12-1.t 

Ruhsatsız radyo kullananlar hakkında para cezasile beraber 
verilen müsadere hükmünün temyizi üzerine müsadere noktasın
dan temyiz kabiliyeti kabul edilmişken bu kere müsaderenin pa
ra cezasının fer'i olması itibarile temyiz kabiliyetinin tayininde 
ens olamıyacağı tekarrür etmek suretile yeni bir içtihadın ttt
hassülüne mebni keyfiyetin tevhidi içtihad svret~le halli 3 üncü 
Ceza Dairesinin 2!·4·1936 gün ve 4861 35 numaralı müzakkere· 
sile taleb edilmesi üzerine 4-6-1936 gününde toplanan heyeti 
umumiyede keyfiyet müzakere edilerek neticede: 

Bır suçun taalluk eylediği eşyanın müsaderesi de kanun ica· 
bından olan yerlerde müsadere cihetinin asıl cezaya müteallik 
davadan ayrı ve müstakil ola•ak esas davayı görmeğe mezun 

' mahkemelerce görülebilmesinin ve mahkemelerden bu hususta 
sadır olacak hükümlere karşı kanun yoluna gidebilmesinin ceva
zı, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun müsadere usulünden 
bahseden faslında kabul ve tesbit olunmuş bir e1aı olmasına ve 
kanunun şu suretle başlı başına göz önüne alarak mahsus ve 
müstakil hükme bağlamış ve mikdar veya kıymet zikretmekıizin 
mutlak olarak kanun yolunu açık bulundurmuş olduğu bir mev
zua müteallik hükümlerde aranacak temyiz kabiliyetin de yine 
esası davadan ayrı ve müstakil olarak bizatihi mülahazası o fa · 
sıl hükümlerinin İstihdaf eylediği, gaye ve maksadın tabii ve za
ruri bir icabı olmasına ve diğer taraftan müsadere keyfiyetinin 
mahkemelerde esas davadadan ayrı ve müstakil olarak tetkik 
mevzuu olması kanund!l kabul ve tecviz olunmuş olunca bu ce-

' vazın tatbikattaki şümul sahasını herhangi bir düşünce ile tah
did ve lakyid dahi kanun maksadına aykırı düşeceğine binaen 
Ceza Kanunu bakımından ceza ile birlikte mevzuubahis oldu~u 
yederde ceza mahkumiyetinin hukuki neticelerden olan mClsac!e
re keyfiyeti esas davadan ayrı ve müstakil bir dava halinde esa
sı tetkike vazifeli olan sulh ve asliye mahkemeJeri nezdinde 
mutlak surette tetkik mevzuu olabileceği gibi Temyiz Mahkeme
si nezdinde yine mutlak surette kabili tetkik bulunduğuna ve 
bu sahada aranacak temyiz kabiliyeti haddinin tayini bahıinde 
ceza muhakemeleri usulü sakit bulunmasından dolayı Hukuk 
Muhakemeleri Usulü Kanununun medarı talbik olacatına çoğun· 
lukla karar verildi. 

36-JO-rn 
"' * • 

3038 numaralı kanunla tadil edilen Türk Ceza Kanununun 
81, 84 üncü maddelerinin mer'i olduğu zamanda işlenmiş ve 
hükme iktiran etmiş yalnız cezayı nakdiyi müıtelzim suçlardan 
mütevellid tekerrürlerde mezkur maddelerden hangisinin tatbik 
edileceği hakkında Ceza Umum Heyetinin 13-2-1936 gün ve 
550 1331 numaralı ilamları hasıl olan içtihad ihtilafının halli 
Cümhuriyet Başmüddeiumuminin talebi üzerine 8·7-1936 a-ünün· 

de İ'>planan heyeti urnunıiyede keyfiyet müzakere edilerek neti
cede: 



18 İkinci kanun -
.\038 numaralı kanunla tadil vt> mer'iyetten iskat edilen Türk 

Ceza Kanununun 81 ve St üncü maddelerinin mer'i bulunduğu 
zamanda işlenmiş ve hükme iktiran etmiş suçlardan ınütevellid 
tek~rrürlerd e eski •·e yc:ni suçlar para cezasından gayrı a}• nı _ve~ 
ya muhtelif neviden cezayı müstelzim olduğu takdirric- 81 ıncı 
ve lı !r 2 uç için tertip olun:ıcak ceza para c~zıısı~ i 81 . üncü 
ı ııdl·ı ı ı > c ıt .:ı l••!f ~·c !'•ı·.I· lct.<ırru• etnıştır. 

(ı{ .. ; ni G ıt•t•, l~-1-.37 t:.ırih V.! n)) •uyılı) 

. 
PİYASA HABERLERi 

Boğaziçinde bir tersane 
kuracağız 

İktisat Vekaleti Haşmüşaviri 
Fonder Porten'in reisliğı altın

daki heyet, İstinye Dok Şirke
tinin vaziyetini tetkik etmiş ve 
dün işini bitirmiştir . Tesisat 
ve ınalı:enıeye kıymet takdir 
edilmiştir. Heyetin verecegı 

rapoı un tetkikinden sonra .sa
tış müzakerelerine başlanacak · 
hr. 

Şirketin murahhas azası Ro
ben Paristen şclırimıze ~etmiş
tir Satış ınüzakerelerir.e Ro
ben'den b.tşka Umu·n müdür 
Charles Chaud,•ar ve umumi ka
tip Vııhap iştirak edeceklerdir. 

Havuzlar satınalındıktan son
ra ı lalı ediıece~, esaslı bir 
tersane şekline sokulacaktır. 

Burada yerli gt>nıi iıışası hak
kında kuvvetli bir cı=reyan var• 
Jır. 

Bulgaristanda üı.iim istihsali 
Son seneler ~arfında Bulga

ristan·n üzüm istihsali mülıim 

miktarda artmıştır. Şarap is
tihsali ihtiyacından fazla oldu
ğu halde büyük bir kısım üzüm 
o:arfedilmemekte ve zivan ol
maktadır. Bu vaziyetin oaune 
~eçnıek üzere zirai mühitlt'rde 
üıüm ınarnıeladı yapmak için 
kcrlibede bulnnmuş ve bu lıu
lıuıusla müsbet net;ce elde 
eJilıniştir . Son zamanlarda 

I0.000 kilo ınarıııelad alınmak
ta ve bu marmeladın le:zzeti iyi 
ve ticarete elverişli olacağı 

tahmin edilmektedir. Hu sene 
ilk defa olarak Bulgaristandan 
üzüm marmeladı ihraç edilmiş 
ve yabancı Glkelerde rağbet 
görmüştür. Maliyet fiatı ise 1 
kilo 30 levadır. 

Havaga ı ucuzlıyacak 
Hava Gazı Şirketinin hesap

ları Fransız frangına göre ta
yin edilmiş oldugundan Fran
sız frangının kıymetten düşme

sile, hava gazı fiatlarında da 
da bir düşüklük olması lazım 
gelmektedir. 

Hava g&zı tarife koınisy >nu, 
bu ayın sonunda toplanacak
tır. Komisyonunun hava gazı

nın şimdi 7 ,25 ve 7.50 kuruıf 

olan metre mikabında 50 para 
kadar tenzilat yapılacağı mu· 
hakkak görülmektedir. 

Yerli fıçı yapanlar 
Yerli fıçı fabrikaluı işsizlik

liktcn dolayı fabrikalarını ka
patmak istiyorlar. İıtanbulda 
üç fıç fabrikası vardır. Bun
lardan biri Hasköyde, biri 
Eyüpte, diğeri de TophanedL
dir. 

Hasköy fabrikuı, işlerini 
tasfiye etmiye başlamıştır. Fab
rikaların işlerini bırakmalarına 
sebep, Avrupadan fıçı getir
ilmekte olma11 ve yerli fıçıla
ra r ğbet edilmemesidir. İnhi
aar idaresi bil-e evvelce yerli 
fıçıları kullanırken Avrupadan 
fıçı gdirtmiştir. Yerli fıçıların 
iyi yapılmadığı iddiası karşısın· 
da fabrikaların verdikleri ce
vap şudur: Yerli fıçıların ağaç
ları daha güzel ve iyi kurutul
muştur. Makine ile işlenmiş tir. 
L>ereceleri sağlamdır ve Avru
~a rnallarından farksızdır. Fa
d at, buna rağmen sarfiyat gün-

en ICÜne azalmaktadır. Müski
rat ;,.· 
l ~•n meşe, tuzlanrnı" Lalık-•r . . .., 
i,.. •Çın gürgen ve zeytinyağı 
~ın cJe .. • 

~urgeu veya kayın ke· 

resl~si kullanıldığı halde fıçı· 
lardan malzeme noktasından 
.şikayet edılıneınesi lazım gelir. 

Senede on bin şarap ve yüz 
bine yakın balık fıçısı yapabi
lecek büyüklükte olan fabrika
larımızın iş~iz kalmaları garip 
görülmektedir. İhraç edilecek 
balıkları ecnebi gemiler fıçıla
madan ve buz ıçıne koyarak 
sev keto:ektedi rlcr. Zeytinyağları 
icin de tüccar ~ümrüklerimiıe 
Avrupadan boş bidon getir
mekte ve emanet şeklile mua
mele yaptıktan sonra bidonlar 
zeytin yağiyle doldurulup ihraç 
edilmektedir. Fıçı satışlarının 

durmasında mühim sebeplerden 
biri de budur. 

Vilayetin bir yıllık 
muawelesi 

Çıkan H3!) yılı içinde "·ilaye
te gelen ve giden muameleli 
kağıtlar hakkında bir istatistik 
tanzim edilmiştir. Bu istatistiğe 
giire vilayete bir yılda 152,233 
kağıt gelmiş .• H.705 kağıt git
miş, bu suı-etle 186,!>58 mua
mele görülmüştür. 

Dünya buğday rekoltesi 

Bir.eşik Amerika devletleri 
ziraat neı.arelinden <tlınan ma
lümata nazaran bu senenın 

dünya buğday rekoliesi ihtiyaç· 
ları bol bol karşılayabilecektir. 

Nezaret en son tahminlere 
istinat ederek, Rusya ve Çin 
hariç olmak üzere, dünya 
buğda}' istihsalıit ının .J ınilyaı· 
469.000.000 buşel olacağını ileri 
sürmekt~dir. 

Almanyada: İkinci teşrin ni
hayetinde elde mevcut buğday 
stoku .3.100.000 tondu. Bu mik
tar geçen senenin ayni zama-

1 nında 3.800.000 ton idi. Çavdar l stoku da 5.400 000 ton iken 
-1 ~il))) t)'la di,nuştur. 

İtalyada : Beynelmilel ziraat 
enstitüıüne nazaran, İtalya buğ
day mahıulünün resmi mahafil
de yapılan tahmini 28.400.000 
kuarterdir. 

Geçen seneki rekolte 35.400 
bin kuarterdi. 

Mısır rekoltesi ise 1935 de 
8 160.000 Kuarter iken H36 da 
IO. 200.000 kuartere çıkmıştır. 

İtalya: İtalya buğday ihtiyaç· 
larını tamamlamak için hariç
ten takriben 1 .5('10 .000 ton buğ
day satın alaeaktır. Anlaşıldı
ğına nazaran bu miktar şimdi 
den temin edilmiştir. 

Zeytinciliğimizin ıslah 

Zeytinciligin ıslah ve inkışafı 

için de mühim tedbirler alın· 

mak üzeredir. Bu arada halen 

mevcut 5-ı 000.000 raddeıindeki 
yabani zeytin ağaclarının an
laşması da vardır. Bu yolda 
hazırlanmış olan kanun layi· 
hasının başlıca hükümlerin bil· 
diriyorum: 

Alelümum mahsuldar zeytin· 
liklerinin bakım ve ticareti 
yeniden fidan dikmek suretile 
meydana getirilecek zeytinlik
lerin tesis ve yetiştirilmesi, ya
bani zeytinliklerinin açma ve 
aşlama işleri Ziraat Vekaleti
nin direktif ve murakabesi al
tında yapılacaktır. Devlet or
manlarrndan bulunan yabani 
zeytin ağaclarından aşlanması 
muktezi miktar her sene Ziraat 
Vek&letince teabit edilecektir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 
-Telgraflar 15 1 937 K.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korleri 23 Ş. 6 P. Ki 3 3,ı 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 S.2 l 2Ş. ,, 7 -t I 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 kil. 121 B. Fr. ,, 5 15 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 Şi. 9 3 4P .,, 5 99 
Şikago ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 132 7 8 aent ,, () 15 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 125 1 2 ,, " 5 81 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.160R. Mark ,, 81 28 

,, ,, Levan ,, ,, ,, " 159 ,, ,, 80 77 
İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 

(şilin), sa santim), ıt (sterlin), RM ~Rayhıınark , p (pen
ı i), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

1 mtiya:ı sahibi ve yazı işleri 
Baaıldığı yeı: ARTUN Baaımevı 

Direktörü: lsmail Git"it 
C:alala liillür ıukak Ne>, 10 

Sayfa 3 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
Salı 19-t-1937 

Şamran kanalının açılması (Van Su İşleri Etüd lıereti) 
asker konağı kalorifer tesisatının tamiri(Tophane Lev. Amirliği) 

Yazlık elbisesi: 600 tak . (Cebeci Harita Müd.) 
Demir boru 700 m. Karabiga Şarbayhğı) 
5 milyon otobüs bileti basılması itfaiye efradı için 82 çift çizme: 

(Ankara Belediyesi). 
'l50 adet yüz havlusu (Tophane Levazım Amirliği). 
2200 kilo sadeyağı (Polatlı). 

ITerlik: 600 ad. yağ tenekesi: 12~ ad dış lastik' 9 ııd yangın tu 

lunbası 1 ad. (Ankara Levazım a'Tlirliği) 

Çarşamba 20·1·1937 

Fişek duyları : 6725 paket. Tapa : 27850 p. Fişek kapsülleri : 
259000 adet (İnhisarlar İdaresi). 

Kromlu kösele: 500 kilo- Salmastralık kösele: 200 kilo- (As· 
keri fabrikalar). 

Keten hortum : 1300 metre (Fındıklı İstanbul Komutanlığı). 
Sivil elbiıe : 183 adet (Ankara Emniyet Müdürlüğü). 
Galvanizli yumuşak tel (3mmlik) : 6500 kilo. 
Mücerrit maadeveboynu : 3000 adet (Akhissar Kaymakamlığı). 
Eğ.:r Sabunu. 576 k. Saraç takımı: 10 ad nalbant takımı· 11 ad. 

(Gümrük Muhafaza Komut. İstanbul) 

Perşembe 21-1-1937 

Tarlabaşındaki 49 N.Ju binanın tamiri- Çatalca yolunda 2 köprü-
nün tamiri Meşin önlük: 206 ad. Hezaren taklıdi sandalya 
-400 ad. (İstanbul Belediyesi) 

Siyah iskarpin: 210 ad. (İstanbul Sanallar okulu) 
Transformatör maa teferruatı: 1 ad. (Adapazarı Belediyesi.) 
Makine modeli: 40 kalem Fızik laboratuvarı malzemesi: 5 kalem 

(Yuksek Deniz Ticaret mektebi.) 
Gaz: 52700 k. (Vize) 
Benzin: 5000 litre - rnobiloil A: 300 l. Mobiloil C: 150 l (Milli 

Müdafaa Vek.) 
Tabanca fişeği: 175000 ad . (İnhisarlar İdaresi). 
Sarı sabunlu kösele 10 t. sarı vaketc:: 2 t (A<ıkeri Fabrikalar) 
Yulaf: 280 ton kışlık 'lebze: 8 ton (Vize) 
Yumurta: 40000 ad patates: 8UO!J kilo (İstanbul Vakıflar üirektör. 

Farmakodinami ~ub~ıi için 193!) liralık alıit ( \hrkez Hır ıisııiha 

Enstitüsü .) 
Kartaldeki Jandarma karakolunun elektrik tesiaatı (Tophane Le. 
vazım Amir.) 

Günde 40-50 k. ekmek 31-5-937 ye kadar (Asksri Fabrikalar) 

Önlerinde yıldız işareti olanlar B) Müzayedeye aittir. 

Yılbaşı piyangosunda 
kazanamıyanlara ! 

M O J DE 

1 , 

SEVIMECIGIZ 

Satış yeri Piyango Bayilerile Yeni Postahane 
kar,ııında Erzurum Hanındaki Cemiyetin İlan İşleri 

bürosudur. "107 28 ,, 
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A) Adjudications au Rabais 
Construction- Reparation

Travaux Publics -Materiel de 
Construction - Cartographie 

Canstructions a faire a Kirikkale (cah. 
eh. L. 1,90). 

Construction et reparatian de bati
mentı a l'observatoire -le Kandilli. 

lnstallation d'e:ıu au Stade (aj.). 

37820 2836 50 Pli cach. Com. Aclı. D. \. en. Fab. Militaires. 

2 190 - 165 ~ Publique Dir. Travaux Publics lstıınbul. 

11725 ö7':J ~7 Gre a gre Canı. Perm. Vılayet Ankara . 
1571 30 117 85 

" n 

3-2-37 15 

4-2-37 1 5 

Oir. Travaux Publics Anhra. lunJ is el jcudi un ın ois 

" " " 
I Tran formation a faire sur certains tcr

rains du Stade (aj .). 
~---~~~_..;-.:.o---~------·-~~~ı-~-- ~~---1----------------~·---.-c---------~--~-ı---~~---

lnstallation et Materiel 
! d'Electricite, de Gaz, 
j de Chııuffage Central 

' 

Bocaux pour piles "Kalo,, : 1500 pi~
ces. 

Moteur eleetrique : 1 picce et ins· 
tallation de sechage de bobines et 
bandes d'induit-injeeteur. 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs 

1 

Uniformes complets pour g:ırdiens. 
Gabar<line : 800 metres 

Bois de Construction
Planches, Poteaux ete 

' Traverııeı en bois de hetre pour voie 
t-traite: 12000 pieces Pour ai · 
guilles: 3 lots 189 pieces (aj.}. 

Traverses en bois de hi!tre normales: 
65000 pieccs Pour ai~uilles : 3825 
pi i:ees- Pour pants : 3500- ld. en 
bois de ehene paur aiguilles: 100 
pic!ces (aj .) cah. eh. L. 11,09). 

Combustible - Carburant- Huiles 

750 - 56 25 Publique l.Com.Fxpl.Clı.Fer EtatHaydarpacha 

6000 - 450 ·- Pli '-aeh. Admin. Ch. de Fer Etat H.pacha. Dep.Mater.Ank. ChefExped.H.pacha 

Publique 
4800 - 360 - ,, 

----~-

13407 90 1005 59 Pli cach. 

221775 1512.-:18,76 .. 

Kaymakamat d' Arpatchay (Krırs). 
Com.Ach. Dir. lntendance Ankara. 

Admin. Clı. Fer Etat Ankara. 

" 

·-~~~~~~~~~-~~-

Dt.'·p.Mater.Ank.Chef Expep.H.paeha 

Cais es ~ iaydarpaclıa·Ank.-lzmir . 

1!-::! -37 

•!-3·37 

15 jours 
30-1-37 

2-2-37 

2 2·37 

10 -

15 30 

11 -

15 45 

15 ·w 

1 

L'aviı relatif aux 20000 tanneı de 
charbon eriblc allemand pour le 
chemin de fer de l'Etat (voir notre 
N. 250) doit i!tre rectifie comme 
ıuit: Mont·est,: L. 175,297.50·caut. 
prov. L. 11004,88- cah. eh. L. 
8,76. 

--~-------------·ı-----ı -.. . .. , ----·-------------·---------,-----1·-----·--- ı 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Armoireı: ?. pieces Table: 1 pieee . 

Provisions 

Broyage de 1350 tonneıı de blc (?.7-1 -37 
et non le 24-1-37 comme annonec 
par erreur) (No. 2 . 

Beurre frais : 9 tann~s. 
Savons: 9 tonnes. 
Raiıin sec: 10 tonnes. 
Pain: 40-50 k . par jour juaqu'au 31-5-37 

1350 101 25 Publique 

8689 07 651 68 Pli cach. 

1800 
4050 -
200') 

589 50 

607 50 
303 75 
150 
44 22 

" Publique 

n 

-__,,;.;"--

Com. Aeh. Min. Def. Nal. Ankar. -

Com. Ach. lntend. lst. Tophane. 

Conı. Aclı. Division Sivaı. 

" Com. Aeh. Dir. Gen. Fab. Milit. --

2-2-37 

27-1-37 

25-1-37 
25-1-37 
25-1 -37 
'21·1-37 

10 -

15 30 

15 -
16 
11 -
14 -

1 

ADMINISTRA.t IUl'4 

Yoghourtchou Hım 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latonbul MÜNAKASA 

18 JANVIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Mardi, 19 Janvier 1937 

Creusement du canal de Chamran (Cam. Traveaux d'ea\l• 
Van). 

Costumes d 'ete : 600 pi i:ees (Service C:ırtarraphie Oje· 
bedji). 

Tuyau en fer (diam. 2,5') 700 metres CMunieipalite Ka· 
rahiga. 

lmpression 5.000.000 billets pour autabuı Botteı pour 
sapeurs-pompiers : 8 l paires (Municipalite Ankara)• 

Reparatian du calorifere du Konak militairc (Directioll 
lntendance Tophane). 

Serviettcs pour visage : 250 picees (lntendanee Tophane 
Beurre fraıs : 2200 kılo (Polatli). 

Mercredi 20 Jaııvier 1937 

Douilles t:t capııules de cartouclıc boucbons ete. (Mono• 
pol s). 

Cuir chrame: 500 kilos- ld. pour salmastra: 200 kilo• 
(fabrique militaire). 

Manche en lin : 1300 metres (Comm. 1 tanbul Findildi). 
Costumes civils: 183 pieccs (Direction Surete Ankara). 
Fıl mou galv:ınis e (3mm.): 6500 kilo lsalateurııı avec 

croehets : 3000 pieces (Kaymakamat d' Akhiasar). 
Savan pour selles: 576 kilos- Necessaires de sellier: 

10 pieees - ld. de mareehal-ferrant : H pi t-ces 
(Command. G. Surv. Douan. lstanbul). 

Jeudi 21 Janvier 1937 

Rcparatian immeuble No. 49 Tarlabadıi Reparation 2 
ponts (route Tclıataldja) Thbliers en cuir : 206 
pieces - Clıaıses imıtation osier: 400 pıeces- Mu· 
nicipalite lstanbul). 

Esearpins noirs : 210 picces (Ecole Arts et Metiers lı· 
t:ınbul). 

Transform:ıteur et accessoires (Municipalite Adapazar). 
Modeles de machine : 40 lot M teaiel paur labara· 

toire physique : 5 lota (Eeole Supcricure Commerce 
Maritime). 

Petrole: 52700 kilos (Vize) Benzine : 5000 litres- Ma· 
bilail A : 300 litres- ld . C : 150 litres (Ministt- re 
Defenıe Nationalc). 

Cartouches de rev lvers : 175000 picces (Monopoles). 
Cuir jaune savonneux : 10 tonnes- Vaebette jaune : 2 

tonnes (Fabriqucs Militaires). 
Avoine : 280 tonneı- Legumes d'hiver : 8 tonnes (Vize) 
Oeufs : 40000 piece - Pomme de 'terre : 8 tanneıı 

(Vakaufs lstan bul). 
lnıtrumenta paur la section de pharmacodynamie (lns· 

titut Centr. Hygieoe). 
lnstallatian clectrique caserne gendarmes (Directioo 

1 ntendance Tophane). 
Pain: 40-50 kilos par jour juıqu'au 31-5-37 (Fabrique• 

Militaires). 

• Les asteriaquea indiquent une vente par voie de ıu· 
renchere. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Les routes du Vilayet 

La construction ou rCfection deı routes Yedikoule· 
Edirnekapou, iı Florya le long de la plage, Tchatal

Divers c dja-Sinekli, Chile-Agva, Buyukdere·latinye, Selanıi 

ı 1 Papier cmeri (differents Numeros): 
14500 pieces - ld. de verre : 4000 

'1 pieces- (aj. \ ,,, 
2) Plaques de euivre : (0,50X 1000 

2000 mm.) : 1350 kilos . 
Ar bre de transmission : 1 pi ece (pour 

- l'abattoir de K':ıraaghatch). 

Vitres : 264 pieees- Mastic de vitrier: 
30 kiloı. 

' Boulons et au res. 
Cauleurs ete. : 14 lots. 
Une malencontreuse erreur typo2"raphi· 

que nal.MI a fail mettre danı notre 
dernier N. (250) la mention Com. 
Perm. Mun. :st. en regard d'une 
fourniture(4 etabliı divers) pr.le Min . 
de la Def. Nat.· Priere de reetifier. 

917 75 

1107 -

110 

120 -

87 -
320 -

66 88 P ublique 1 Com. E.xpl. Clı. Fer Et. H .paeha . 

83 50 
" 

,, 

8 25 Gre iı. g-re Coıoı. Perm. Municipa\ite lstanbul 

9 -

6 53 
24 - ,, 

,, 
" 

" " 
" 

Dir. Eeonom. Municiµalit e lstanbul. 

" 
" 

22· 1-37 

22-1-37 

22-1 -37 

22-1-37 

22-1-37 
22-1-37 

10 -

1 
10 - ' 

14 - 1 

14 -
14 -

Tchechme-Kartal· Yalova-Karamursel a\•ait ete adjugee 
ıi l'entreprise privee d'ordre de la section permanente 
du Conseil d'Etat. 368.f>48 livres y ont ete depenaee• 
jusqu'ici 9.064 livreı seront encore depenseeı et le• 
travaux sur la routeı Uıkudıır-Tchoubouklou, la route 
le long de la plage iı Florya, la raute Buyukdere-b· 
tinye ıe trouveront acheves cette annee. 

·----
L'adaplation des tarifs des Orientaux 

a ceux du reseau de l'Etat 

On a entame lcs otudes neceıısaires pour adaptet 
les tarifs des chemins de fer Orientaux, iı ceux dıJ 
rescau de l'Etat. Le directeur deı tarif df'.s ebemin• 

• 
1 de fer de l'Etat, M. Naki, eıt arrive hier matin d' Arı· 
1 kara iı. cet effet. il a travaille jusqu'au soir iı la di• 

reetian de la ligne d'Europe il se rendra lundi ju•· 
qu'iı. Edirne en vue de ıe livrer İl dcs Ctudes ıur le• 
bases du nouveau tarif. 

1 

1 
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