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İÇİNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

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

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
4 Matbaa iş iri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

5 Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

6 --:. .,Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v. s. 

1 Mensucat, fübise, Kundura, Çamaşır v.s. 
8 Mliteferrik 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan : 

İstanbul Komutanlığı Birlikleri için 2WOO kilo sabun ka alı 
zarf usulile ihalesi 12-2-937 cuma günü saat 15,30 da yapıtac1:k
hr. Muhammen tutarı 8580 lira.dır. Şartnamesi hergün öğleden 
evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 644 liralık ilk teminat 
makbuz veyA mel:tublarile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü mad· 
delerinde yazılı vesaikle beraber ihale günü vakti muayycninde 
en az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Ko· 
mutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

İstanbul Levazım amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İ~tanbul Komutanlığı Birlikleri için 8100 kilo zeytin 
tanesi açık eksiltme ile ihalesi 12-2-937 cuma günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 3240 liradır. Şart
!1amesi her gün öğleden evvel komisyonunda görülebilir. 
isteklilerin 943 liralık ilk teminat makbuz veya mektub
larile beraber ihale giinü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık Satmalma komisyonuna gelmeleri. 

* • * 
İstanbul Komutanlığı Birlikleri ıçın 7900 kilo Zeytinya

ğı kapah zarf usul ile ihalesi l 0-2-937 çarşamba günü 
saat 15 de yapılacaktır. Muhammen tutarı 521 t liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda fÖrülebi
lir. İsteklilerin 39 l liralık ilk teminat makbuz veya mek
tublarile 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde 
yazılı vesaikle beraber ihale günü vakti muayyeninden 
en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındık
lıda Komutanlık saiınalma komisyonuna vermeleri. 

* • • 
Çatalca Müstahkem Me\ ki Komutanlığı için -tOOO kilo zeytin 

Yağı açık eksiltme ile 10·2-937 çarşamba günü saat 14,30 da ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 2660 liradır. Şartnamesi hergün öğ· , 
leden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 200 liralık ilk 
teın:nat makbuz veya mektubla ile beraber ihale günü vakti mu
ayyeninde Fındıklıda Komutanlık şatınalma komisyonuna gelme· 
leri. 

2·İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzenıesi-Harita 

Çorlu Belediyesinden: 

3000 küsür lira bedeli keşifli kasabaya getirilmesi ka
rarlaştırılan suyun kabtaj işi ~2- l 937 den itibaren 1 O 
Rün müddetle ve kapalı zarf usulile ikinci defa eksiltme: 

1 

Ye konulmuştur. İlk pey akçesi 270 liradır. Şartmameyı 
Rörnıek ve fazla malumat almak istiyenler .hergün Bele· 
diye muhasebesine müracaat edebilirler. ihalesi 1 ·2·937 

iea~artesi günü saat t4tedir. İsteklilerin ~elli ~ü~ ve s~at· 
ıhtısas vesikaları, teminat mektublarıle bırhkte mura· 

caatleri ilan olunur. 

İzmir İli Daimi Enı:ümenindeıı: 

3,._~apalı eksiltmeye konulan iş : Ödemiş-Çatal y~lunun O+OOO
~ kilometroları arasında şose ile iki menfezın yapısı. 

tşif bedeli: 14066 lira 12 kuruş. 

' GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CU~lA 

Bu işe ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir : 
A- Eksiltme şartnamesi. 
B- Mukavclt" projesi. 
E- Bayındırlık genel şartnamesi. 
D- Fenni şartname . 
C Proje-Grafik. 
İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir-Ankara-İstanbul Bayın

dırlık lJirt"ktörliiklerinde görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı yer, tarih, gün ve saali: l 1 şubat H37 

pazartesi saat 11 de İzmir İli Daimi Encümeninde. 
Muvakkat t'!minat: 1100 lira . 
Eksiltmeye girebilmek için alınmış müteahhitlik belgesile Ti

caret Odası vesikası. Teklifnameler 3 üncü maddede yazılı saat· 
ten bir saat evveline kadar İzmir İli Daimi Encümeni Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilecektir. 

Zonguldakta: Havzai Fahmiye Müdürluğünden: 

Kozlu mevkiinde mevcut iki kömür tahmil oluğuna 
iki doluya ve geriye iki boş arabayı ayni zamanda sevk
etmek ve icabında dolu 20 arabayı birden tahrik etmek ü
zer~ nihayet::iİZ halat sisteminde işliyecek bir mih:ıniki 

sevk ve manevra tesisatı vücude getirilecektir. İhalesi 
açık eksiltme ile yapılacak olan bu tesisata aid bütün 
mihaniki aksam, malzeme ve montaj müteahhide ve buna 
müteallik inşaat, hafriyat ve sair müteferrik ameliyat 
dairemize aid bulunacaktır. 

İhale olunacak olan tesisat kısmı için tahmin olunan 
keşif bedeli, gümrük resıoi Havza Müdüriyetine aid ol
mak üzere 4865 lira olup bunların müfredatı ve umumi 
planı ile şa.:-tname Havzai Fahmiye Müdürlüğünde ve 
Istanbulda Istanbul Mıntakas1 maden İrtibat Memurlu
ğunda görülebileceği ve bunların üç lira mukabilinde a· 
lınabileceği gibi vaziyet mahalen tetkik edilmek iizere 
daha ziyade tafsilat ve izahat ta alınabilir. Talib olanla· 
rın bu tesi.s;1tı ,,;;,..,ı..1° ... ,.~:-.L!\ ' • • • 1 .. 1 
La 'ouıunau8unu gosıerır vesıkaıarı haız ou unması veya 
Fen Kurulumuzca bu kana atın tahassül etmesi şartile bu 
tesisat hakkında kendilerince tanzim edilen kat'i planları 
işletme izahnamesi ve makine, malzeme müfredatını gös
terir cetvelle birlikte Zongt.ldakta Havzai Fahmiye Mü· 
düriyetinde teşekkül edecek Komisyona müracaatle 3-2 37 
tarihinde saat 15 te yapılacak olan ihaleye, keşif bede
linin yüzde 7,5 teminat akçesi veya banka mektubu veya 
Ergani, Sıvas, Erzurum tahvillerile birlikte iştirak etme· 
leri. 

İzmir İli Daimi Eucümeninden: 
Kap ılı eksiltmeye konulan iş: Gülbahçe-Karaburun yolunun 

5 t000 ?6+ 000 kilometroları arasında şose yapısı. 
Keşif bedeli : 20767 lira 58 kuruş. 
Bu ise ait şartnameler ve evrak aşağıda gösterilmiştir: 
A- Eksiltme şnrtnameıi · 
B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
D Fenni şartname 
E- Proje, grafik . 
İstekliler bu şartname ve evrakı İzmir· Ankara-İstanbul Bayın· 

dırlık Direktörlüklerinde görüp inceliyebilirler. 
Eksiltmenin yapılacağı tarih ve gün: 11-2·937 pazart~si saat 11 de. 
Eksiltmenin yapılacağı yer: Kapalı zarf usulile bmir Daimi 

Encümeninde. 
Muvakkat teminat: 1558 liradır. 
Eksiltmeye girebilmek için gereken belge: Bayındırlık Bakan· 

lığından 937 takvim yılı için alınmış müteahhidlik vesikası , Ti· 
caret Odası vesikası. Teklifnameler üçüncü maddede yazılı sa· 
atten bir saat evveline kadar İzmir İli Daimi Encümeni Bakan· 
lığına makbuz mukabilinde verilecektir· 

Mudanya Urayından: 

1 - Eksiltmeye konan iş: Mudanya Belediyesi vapuı iskele· 
sinin 5680 lira 30 kuruş keşif bedelli demir aksamının tamiri ve 
demir kazık yenilenmcııidir. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak tunlardır : 
A - Ke,if cetveli. 
B - Fenni şartname. 
C Mukavele. 
D - Eksiltmıı: şartnamesi. 

İstiyenler bu evr-'lkı Mudanya Belediye Dairesinde ve Bursa 
İli Nafıa Direktörlüğünde görebilirler· 

3 Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
4- Eksiltme 11-2-»37 perşembe günü saat 15 te Mudanya Be

lediye Encümeninde yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 426 lira 6 kuruş 

muvakkat teminatlarını ve 2490 sayılı kanuna göre lazım gelen 
vesikaları ve ilandan sonra Nafıa Müdürlüğünden alınmış belge· 
yi göstermeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin beşinci maddedeki vesikalarile beraber dördün
cü maddedeki saatle Mudanya Belediyesi Encümeninde bulun· 
maları ilan olunur. 

O 1 K K A T 

Yeni telefon ııuma-

ramız: 

49442 

22 İkinci kanun 

Milli Müd~fa v kA I t ' s . .. a e a e ı atınalma Komisyonundan: 
Bına tamiri· Ankarada Ab'd · p 

telefon t ·1 
1 ın aşa Köşkü yanındaki tavla ve 

san ra ının tamiri ı ğ • 
?()() ı · 79 k pazar 1 a Konulmuştur. Keşif tutarı 
- ıra uruştur K 'f . · 
Şaat b . d . eşı ve şartnaınesı parası karşılığında in· 

şu esın en alınacakt ih ı · 2- 93 onb'ırd d' ı· ık . ır. a esı a-1- ' 7 pazartesi günü saat 
e ır. lemınatı · 15 r d Ek · rr'ı)' b l 1 2 . ıra ~r. sıltmeye gireceklerden il-

,., 1 u unan ar 490 1 k 
gelerle b' l'kt sayı ı .. anunun 2,3 maddelerinde istenen bel-

ır ı e pazarlık gun ve vaktinde M M V t l 
ko . . . . . sa ın ama 

mısyonuna gelsınler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 
Umum Müdürlüğünden: 

-
Afyo.n_karahisar istasyonunda yapılacak k ma ine deposu ve 

muştemılatı, kanalizasyon tevsiatı, rampa ve yolcu t k 1 peronu inşaa-
t apa ı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 ~u işlerin keşi f bedeli 270916.23 liradır. 
2- istekliler bu işe a id şartnameleri, projeleri ve sair ev· 

rakı Devlet Demiryollarının Ankara , Haydarpaşa , lzmir ve Af· 
yon vezneleri ndcn 13.55 lira mukabilinde alabilirler. 

,J - Eksiltme 15 2-937 tarihinde pazartesi günü saat 15te An
ka~ada Devlet Dem iryolları İşletme Umum Müdürlüğü Yol Dai
resınde toplanacak Merkez Birinci Komisyonunca yapılacaktır. 

. 4 Eksiltmeye girebil mek için isteklilerin aşağıda yazılı te
mınat ~e ves~iki ayni günde saat 14 e kadar Komisyon Reisliği · 
ne teslım etmış olmaları lazımdır. 

. A- 2490 sayılı kanun ahkamına uygun olmak üzere 14587 
lıralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C Nafıa Vekaletinden nıusaddak ehliyet vesikası . 

. D-::- .Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye girmeğe 
bır manı bu~unmadı~ına ~air imzaları tahtında tahriri beyanat. 

5 Teklıf mektubları ihale günü saat 44 e kadar kb 
k b ·1· .ı K nıa uz mu a ı ını;.e omisvnn R .. ; .ı:.ıw:-- ·• • • - ,, - - --

saate kadar Komisyona gelmiş bulunması lazımdır. 

Bu iş hakkında fazla izahat almak istiyenlerin D. D. Yolları 
Yol Dairesine müracaat etmeleri . 

• * • 
Edirnekapı sıhhat merkezinin tamiri. Bak: İstanbul 

Belediyesi ilanlarına. 

3-İfaçlar, Klinik ve İspençiya~i alat: 

Ereğli Kömür Havzası Sağlık Teşkilatı 
Başhekimliğinden: 

Zonguldak komür havzası sağlık teşkilatına lüzu
mu olan 329 kalem ecza ispenciyari malzemesinin mu
hammen kıymeti 4999.90 kuruştan ibarettir. 

2- İhtiyacatın listesi ve şartnamesi İstanbulda Taş· 
han maden memurluğunda ve Zonguldakta sağlık teşki
latı baş hekimliğinden parasız alınır. 

3 Eksiltme 3-2-937 tar .hinde çarşamba günü saat 
15 de Zonguldakta maden müdürlüğünde sağlık ko misyo
nu tarafından yapılır. 

4 - Eksiltme açık eksiltme suretile olacaktır. 
5- Muvakkat teminat 375 liradır . 

4-Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mc..lzemesi 

• * • 
500 ad. bezli zarf alınacaktır. Bak: İstanbul Belediye

sı ilanlarına. 

5-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Malkara Belediye Başkanlığından: 

1- Bakanlıkça musaddak projesi mucibince Malkarada yapı· 
lacak elektrik tesisatı 17-1·937 tarihinden itibaren 45 gün müd
detle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur. 

2- Bu işin keşif bedeli 11,300 lira olup muvakkat teminat 
847 5 liradır. 

3- Bu işe ait evrak aşağıdadır: 
A-- Proje \'e teferrüatı 

B- Fenni şartname 
C- Keşifname 
D- Hususi şartname 
E- Eksiltme kaimesi ve :nukavele örneği. 
Talibler bu evrakı Malkara Belediyesinden parasız alabilirler. 
4- Eksiltme 3-3-937 tarihine müsadif çarşr.mba günü saat 14 

de Malkara Belediyesı Encümeninde yapılacaktır . 
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5- Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat teminatı ve 
teklif mektublarını kanundaki eşkal dairesinde ihale saatinden 
bir saat evvel makbuz m'1kabilinde Belediyeye vermeleri lazım· 
dır. 

6- Eksiltmeye girmek için 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 mad
desin:ie gösterilen vesaikten maada elektrik tesisatım taahhüde 
salahiyettar olduklarma dair Nafıa Bakanlığının ruhsatnameleri
ni ibraz etmeğe mecburdurlar. 

6-Mob:lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Ankara Merkez Ziraat Mücadele Enstitüsünden : 

l - Eksiltmeye konulan iş: 31 parça laboratuvar eşyası (ma• 
şa dolap ve saire) ima!idir. 

Keşif bedeli: tahmin edilen bedel 1550 liradır. 
2- Bu işe ait şartr>amc ve evraklar şunlardır. 
a) Eksiltme şartnamesi 
b) Mukavele projesi 
c) Reaimler ve fenni şartname 
İstiyenler bu şartname ve evrakı görmek ve fazla mallımat 

almak için Ankara Keçiören yolu üzerinde Merkez Ziraat Müca
dele Enstitusüne müracaat edebilirler. 

3 - Eksiltme 5-2-937 cuma günü saat 11 de Keçiören yolu üze 
rindeki tohum ıslah istasyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık eksiltme usulile yapılacaktır. 

5- Eksiltmeye gireb;lmek için, isteklilerin 116 lira 25 kuruş 
muvakkat teminat vermesi ve Ankaıa Nafıa Müdürlüğünden ve
rilmiş bir ehliyet vesikası ibraz etmeleri laumdır. 

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

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

l - Beher kilosuna biçilen ederi 750 kuruş olan 1850 kilo 
keten ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 6 şubat 937 cumartesi günü saat 11 dedir. 
3 - İlk teminat ıoıo lira S3 kuruştur. 
4 - Şartnamesi parasız olarak M. M. V. satinalma Ko.dan 

alınır. 

5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3 üncü macldelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatından en az bir saat evvel M. M. V. sa
tmalma komisyonuna vermeleri. 

• 
* * 

1 - Hepsine biçilen ederi 7040 lira olan 2200 tane 
yün fanila kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 5 şubat 937 cuma günü saat 11 dedir 
~~ fil,. + .. ....,.;n.,.t fi?~ liradq 
4- Şartnamesi parasız olarak ıvı. m. v. ~auudllu-

komisyondan alınır. 

5- Eksiltmiye girecekler kanuni teminat ve 2490 sa
yıh kanunun 2 ye 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerle 
birlikte teklif mektublarmı ihale saatinden en az bir saat 
evvel M. M. V. Satınalma ko. na vermeleri. 

8-Müteferrik 
' 

Devlet: Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 24,000 lira olan 780 t~n hematit, 180 ton 
dökümhane pi~i 9-3-937 salı günü saat 15,30 da kapalı zarf usu
lile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1800 liralık muvakkat tem inatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Reıtmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire

sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayui gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtJlmak!adır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

7 inci Kor için 40 tane kantar açık eksiltme ile ihalesi J 2-2-937 
cuma günü ıaat 16da yapılacaklır. Muhammen tutan 800 liradır. 
Şartnamesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin 60 liralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber 
ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık Satınalma 
Komisyonuna gelmeleri. 

* * .. 
Haseki hastahanesi için 44 teneke su alır bir demir tangı 

alınacaktır. Ba1<: İstai1bul Belediyesi İlanlarına. 

j İstanbul Belediyesi Il<inları 

Ölçüler hakkında Mühim ilan: 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesine göre elle• 

rindeki baskül, kantar, terazi, tartı, litre, olçek, metre 
gibi yıllık muayeneye tabi ölçüleri, sahihlerinin en geç 
31-1-937 günü akşamına kadar ayar memurluklarına mü
racaatla kaydettirmeleri gazetelerle ve muhtelif vasıtılar
la ilan edilmişdi. Müddeti bitmek üzredir. Alakadarların 
kaymakamlıklara ve ayar memurluklarına müracaatla öl
çüler için beyanname kağıdı almaları, siHksiz ve temiz 
bir surette mürekkepli kalem ile doldurup ayar memur
luklarına ölçülerini kaydettirmelerini aksi taktirde hakla· 
rında kanuni takibat yapılacağı ehemmiyetle ve tekrar 
ilan olunur. (B) 59 

MÜNAKASA GAZETESi 

• • • 
Miktarı Cinsi Beherinin muhammen İlk 

500 Bezli zarf örneği gibi be· 
heri 20 kuruştan 
Edirnekapı sıhhat merkezi
nin tamiri keşfi (Belediye 
fen işlerinden vesika almak 
şarttır) 

Haseki Hastanesi için 44 
teneke su alır 1 tane demir 

bedeli teminatı 

100 lira 7,50 

200 lira 15 lira 

su tangı 84 Jira 6,30 lira 
Yukarda cinsi miktarı ve muhammen bedelleri yaz.ılı 

olan tamir ve malzeme ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlar
dır. Nümune ve şartnameleri Encümen kaleminde görüle· 
bilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 25· 1-937 günü saat 14 te Daimi Encümende bu -
lunmalıdırlar. (B) 60 

l,_i_n_hi_s_ar_I_ar_U_._M_ü_d_ür_I_ü_ğu_ .. n_d_e_nJ 
1 - Cibali tütün fabrikası için tip ve eb'adı şartna

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

2 - Pazarlık 25· 1 ·937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşda levazım 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. 119 22 4-4 

* * • 
1- İdaremizin Maltepedeki Tütün Enstitüsü arazısı

ne proje ve şartnamesi mucibince yaphracağı 19171 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 ~arınaıuc ve p•vJ'-ı.'-• <>"o ı--· _ T •--L:1:-.J~ j __ 

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 daireler· 
de yapmış oldukları işlere aid vesikalarla birlikte İnhi
sarlar İnşaat şubesine müracaat edeı·ek ayrıca ehliyet 
vesikası almaları lazımdır. 

6 .\lühürlü teklıf mektubunu ve ayrıca kanuni vesi· 
kalarla 5 inci maddede yazılı 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 3-4 

• * ... 
l - Paşabahçe İspirto fabrikası ıçın şartnamesi muci

bince 365 lira muhammen bedelli 15 adet muhtelif elek 
trik kontörü pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 29- 1 .937 tarihine rastlıyan cuma gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesinde
ki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şu beden alınabilir. 

4- İsteklilerin münakasa tarihinden 3 gün 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
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 alıın komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

• • • 

"183,, 33 3.4 

J - Şartnamesi mucibince muhtelif eb' adda 540.60 
metre mık' abı çam tahtası ve 433.98 metre mık' ahı kazık 
ve gergilik çaw dilmesi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 27· I 937 tarihine rastlıyan çarşamba gü· 
nü saat 15 de Kabataşta levazım ve mübayaat Şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklil~rin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. 

" 192,, 35 3.4 

22 İkinci Kanun~ 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince muhtelif eb'adda tuy!' 

tüysüz 32 adet Lito makinelerine mahsus kösele merd• 
ne pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 29· 1-937 tarihine rastlıyan cuma giiO 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesind( 
ki Ahm Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her giln sözü geçe 
Şubeden alınabiJir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve s 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçe 
komisyona gelmeleri il an olunur. "205,, 36 3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 
Tevhidi İçtihad Kararları 

88 Esaa 
35-

20 Karar 
J 510 numaralı kanunun 13 üncü maddesile hükmedilen yal 

para cezalarının 2330 numaralı Af kanununun şümulüne d 
olup olmadığı hususunda Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza f 
resi ile İcra ve İflas Dairesi kararları arasında meydana gt 
mübayenetin tevhidi içtihad yolile halli C. Başmüddeiumumili! 
taleb edilmesi üzerine 13-11-936 gününde toplanan heyeti uııılf 
yede keyfiyet müzakere edilerek neticede; 

2230 sayılı Af Kanununun 11 inci maddesi A işaretli beli' 
de kaçaklık fiillerinden bir! ile maznun veya mahkum olaol 
o kanun hükmünden istifade edemiyecekleri yazılı iıe de 10 
cu maddesinin 2 inci ve üçüncü fıkralarında kaçakçılığın 

·:e takibi kanunu ve zeyil ve tadilleri ile gümrük ve inhisar 
nunlarının şümulüne giren işlerden yalnız para cezasını 1 

müsadereyi veya her ikisini istilzam edip de o kanunun ı11 

yetinden önce işlenmiş ol<.ın suçlar hakkında takibat yapılaıJI 

cağı gibi bu suclardan dolayı mahkemeler veya heyet ve kO 
yonlarca verilmiş ve henüz infaz edilmemiş olan kararların 
infaz edilemiyeceği yazlı bulunmasına göre l l inci madde A 
rası hükmünün esas itibarile hapsi müstelzim bulunan kaç' 
hk suçlarına maksur idiğü ve hapsi müstelzim olmıyan 1'~ 
madde istimal ve istihlaki suçlarile bunlar hakkında vet1 

olan para cezalarının affa dair bulunduğu zahir ve mülga 
sayılı kanunun 13 üncü maddesi hükmünü istilzam eden suçl 
Tütün ve Kağıt İnhisarı Kanununun şümulüne giren suçlıl 
idiğü bedihi bulunmakla o kanunun 13 üncü maddesine te'1f 
sade para cezasına hasren verilmiş ve 2330 sayılı kanun un r 
yeti zamanında henüz infaz edilmemiş olan hüküm ve karar1 

halen infaz olunmıyacağına 13 sonteşrin 1936 gününde oybirl 
karar verildi. 

1.:1 ı:;'_.as 

36-
22 Karar 

Temyiz müddetinin son günü cumartesine tesadüf ettiği 

dirde pazartesi günü verilen istidanın müddetinde olduğu il 
Ceza Dairesinin 22·2-936 gün ve 13416 2458 numaralı ilamile 
bul edilmiş iken Üçüncü Ceza Dairesinin 16-9-935 gün ve 
4066 numaralı ilimile cumartesi gününün hafta tatilinden ııı 
olmadığı yolunda ittihaz ettiği karar arasında hasıl olan i~ 
ihtilafının halli C. Başmüddeiumumiliğinin talebi üzerine J:t 
gününde toplanan heyeti umumiyede keyfiyet müzakere edil 
neticede; 

Cumartesi günü saat birden itibaren başhyacağı Ulusal 
ram ve Genel Tatiller Kanununun üçüncü maddesinde l{Öste 

tatilin pazar tatili olduğu o maddede musarrah bulunmasııı1 

bu tatilin cumartesi gününün muayyen bir saatinden başll 
o saate kadar devam eden umumi faaliyetin mühmel addini 
zam edememesine mebni kanunen muayyen müddetlerin ce 
nında cumartesi gününün hesaba katılması lazım geleceğiP1 

sonteşrin 1936 gününde ekıeriyetle karar verildi. 
3 Esas 

936-
24 Karar 

Rakı çıkarmağa mahsuı aletin ehli vukufa muayene ettif
olması Temyiz Mahkemesi Üçüncü Ceza Dairesinin 2S.9-9Jtİ 
ve 6186 4136 numarah kararile delil ik•mesi mahiyetinde i 
düğü halde tutulan esrarın fen erbabına muayene ettirilmiş~ 
sı, Dördüncü Ceza Dairesinin 31-IO·l935 gün ve 8720 5989 ıl 
ralı kararile delil ikamesi mahiyetinde görülmemek suretilt 
olan içtihad ihtilafının halli Cümburiyet Buşmüddeiumumilifİ1 

taleb edilmesi Üzerine 25 11-1936 gününde toplanan heyeti ~ 
miyede keyfiyet müzakere edilerek neticede ; 

Bu gibi şeylerin ne suretle olursa olsun vukuf ehli ile fefl 
bal: ına muayene ettirilmiş olması 2503 numaralı Harç 1•' 
Kanununun 52 nci maddesinin kasdettiği dellilderden madıı' 
mayıp; delilin mahiyetini tayin ve hakikaten ibaret bulunrO' 
nazaran adt geçen kanunun 50 nci maddesinde muayyen lı' 
yarısının indirilmesi İcab edeceği oybirliğile takarrür etmifti' 

(Resmi Gazete Sayı 3507 Tarih 14-1-37) 
) 

VEFAT 

Mülga Tophane Müşürlüğü 
Evrak kalemi müdürlüğünden 
mütekaid merhum Bay Cemil 
zevceıi Doyçe Oryentbank 
Dresdner Bank şubesi umumi 
katibi Bay Sadi Atamanın val
desi Bayan Halet uzun bir 
hastalığı müteakib evvelki gün 
vefat etmiştir. Dün ikindi vakti 

Beya:ud camisinde namazı eda 
edildikten sonra Edirne kapı 

Şehidliğinde aile makberesine 
defnedilmiştir. 

C. BECHSTEIN 
GROTRİAN • STEINWE6 

IBACH 
ME5HUQ PiYANO f ABRIKALADIN ACENT~ 

MÜ\E\fMfl YENİ vı> KULANJI 
UCUZ PİYANOlAfl 

AVRUPA PASAJİ,178eyoglu isf~· 



22 İkinci k inun --
Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA - -- -

Cumartesi 23-1-1937 

Kışiık elbiselik kumaş; 1200 m. (243) 
Benzin: JO ton (246) (Milli Müdafaa Vekaleti) 

• Zivana kiğıdı-75 top. (İsl. Gümrükler Müd.) 

Pazartesi 25·1-1937 

Bafra köprüsü için mahmuz inşaatı (242) (Samsun Nafıa Müd.) . 
Çubuk barajı yolunun (6 km.) parke inşaatı (243) (Ankara Valı-

liği) 
Kadıköy-H. paşa rıhtımının tahkimi.- Floryada bir asfalt yol 

inşası (243) (İstanbul Belediyesi) 
Uzunköprüde bir bina inşası. (246) (Çorlu Kor.) 
Diyarbekirde İstasyon ile Urfa kapusu arasında yol inşaatı (244) 

{Nafıa Vekaleti) 
Nevşehir hükumet konağının tamiri (2j2) (Niğde Defterdarlığı) 
Sofra ürtüsü 120 ad.- havlu: 700 ad. (244) (Tophane Levazım) 
Elbise dikilmesi : 162-165 ad. (246) (Ankara Mektep Muhasebeciliği) 
Elektrik motörü: 6 ad.- rödresör: 1 ad. (223) Mayonluk çelik 

şerit: 5000 m (234) (Milli Müdafaa) 
Dağ tırmanma elbise, fotin ve malzemesi (2411 (Bornava ) 
Yatak eşyası·8 kalem (24.t) (Devlet J?emiryolla~ı) 
Cibali için mefruşat-22 kalem (244) inhisarlar idaresi) 
İlaç ( 252) (Çankırı Valiliği) . . . 
Biyoloji laborat. için malzeme·44 kalem (221) (inhisarlar .ldaresı) 
Kokon, halı v. 11 • 242) armoni kitabı· 1000 ad. (243) <lstanbul 

Belediyesi) . . . 
Demir direk (251>) (Sivas elektr. bırlığı) 
Çam.aşır yıkama makine~inin tamiri (Gümüşsuyu hast. için, (2.ı4) 

(lstanbul K.')mutanlığı) 
Darhat malzemesi (238)-am· yantlı bakır rondelası-19500 ad. (243) 

vagon kur.şunu (lO t.) 1251) (Devlet Demiryolları) 
Parke taşı- 100000 ad. (234) (Adana Belediyesi) 
Çadır 30 ad. (245) (İstanbul P. T. T. Müd.) 
Su tulumbası-! aded (246) (Askeri Fabrikalar) 
Muhtelif sebze (244) (Selimiye) 
Sadeyağı 9 t.)-Sabun (9 t.)-Kuru üzüm ( 10 t.) (250) (Sivas) 
Mercimek (7,4 t .)-Fasulye ( 10,2 t.)·Patates (3 t.) (246) (Mersin) 
Kışlık sebze (246) (Ankara Levazım) 
Sığır eti-22 ton (246) (Polatlı) 
150000 elplanı, 10000 duvar planı ve 10000 duvar afişi bastırıla-

caktır . (~54) (Türk Hava Kurumu) 
Benzin·7 ton. (254) (Tophane Levazım) 
Siyah muşamba ve kasket-15 ad. (253) (İstanbul .Belediyesi) 
* Boş çimento çuvalı-20000 ad. (Belediy~ Sular ld"!resi) 
• AF tornası-1 ad.-TOT motörü 1 ad. (lst. 3üncü icra Mem.) 
• Fiat 507-1 ad. (Feriköy Tahsil Şubesi) 
• Süt-17500 k. (Halkalı Çiftliği) 
* Keçe şapka, videla, demir. (İst. Gümrük Müd.) 
Süpürge-3000 ad. (254) (Samsun Şarbaylığı) 
• Seni ağacı·500 ad. t254) (İstanbul Belediyesi) 
Bezli zarf-500 ad. Edirnekapı sıhhat merkezinin tamiri-44 teneke 

su alır demir tangı (254) (İstanbul Belediyesi) 
Abidin köşkü tavla ve telefon santralının tamiri \255)(:\1illi Müdafaa) 

Salı 26- t -1937 

Uzun köprüde ihata duvarı, su sarniçi ve müteharrik döşeme in· 
şaatı [240] (İnhiaarlar İdaresiJ 

Yüksek deniz ticaret mektebinin tamiri ['.!42) [İstanbul Nafıa Müd.] 
Büz inşaatı [246] [Ankara Belediyesi] 
10000 m3 balast ihzarı - 3814 m2 bir sathın parke döşemesi [246] 

[Malatya Devl. Demiry.] 
Boru 380 m.- 1.70 metrelik - potrel- 60 ad. (246) (Ankara Beled.) 
Yün kuşak, fanila, boyun atkısı (241) (Bornava Ask. Sa. Kom.) 
Terlik-400 ad.- Yüz havlusu-700 ad.-Yatak örtüsü·350 ad. (244) 

(Tophane Levazım) 
Elbiselik kumat-460 m.-Elbise cikilmesi-205 ad. (245) (İst. Okul

lar Mubaseb.) 
Linyit kömürü-8165 t. (243rLokomotif kazan boruları (238) (Dev-

let Demiryolları) 
Normal kayin travers-16000 ad. (245) (Nafıa \' ekileti) 
Dağ tırmanma malzemesi (241) (Bornova Ask. Sa. Al. Kom.) 
Un-200 ton (239) (Antalya) 
"' Odun ve kereste (252) (Üsküdar Orman Müd.) 
• Köhne kundura-1350 ad. (248) (Çatalca Müst. Mevki.) 
Arpa veya yulaf-675,7 ton (254) (Ankara Levazım Amirliği) 

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

Yeni telefon Numaramız 

(49442) dir 

Müessesatı Tüccariyeniı1 
Ehemmiyetle Nazarı 

Dikkatine 
Senebaşının yaklaşması dolayısile müessesatın ya· 

pacakları senelik ilan mukavelelerinde HABER ve 
KURUN gazetelerine verilecek ilanların yalnız Servi
simiz tarafından yaptırılacağı ve bilvasıta ilan alınını· 
yacağı alakadar müesseselerin şimdiden göz önünde 
bulundurmalarını dileriz. 

Vakıt Propaganda 
Servisi 

MÜNAKASA GAZETESl 

Ticaret ve Zahire Borsası 
21 - 1 - 1937 

SATIŞLAR 

MADDE İthalat 

Ton 1 

Afyon 

" Araşit yağı 

Arpa 

" Av derisi 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

: ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 161 1 4 
: biralık dökme 
: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
: aıanıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçi çeği yağ: 
Bade m 

" 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

.. 
Nohut 

" 

: kabuklu 
: iç 

Eks. yumuşak 677 
: yumuşak 
: eks. sert 

sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

iç 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 
tohumu 

: yağı 

tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
sarı 

15 

6 
7 

37 1,4 

25 1,2 

90 

10 

ihracat 

Ton 

-
-
-
-

12 1 2 

1 
8 5 

" Pamuk 
Pamuk yağı : 

iıp. tohumu 
kalburlanmış 
natürel yeni 

56 1,2 I 
132 50 ' 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" 
" Un 

" 
" 
" Yapak 

" 
" 
" Yulaf 

yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 
sarı 

ekıtra ekstra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

., ıert 
Anadol kırkım 

1 ,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

5 34 41 7 

408 3,4 
20 -

3 

21 120 -

94 

34 

---
Aıgari Azami 

Kilosu Kilosu 
Kr. Pa. Kr. Pa. 

- -
-
- -

5 7,5 5 17,5 

ç 200 220 

" 200 

• 1265 

" 
625 .. 630 

"3200 4000 

6 30 

13 25 

5 15 5 20 

42 14 

Telgraflar 20 1 937 K.S. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kan. tahmili korteri 23ş.3 1 2 P. Ki 3 31 

,, keten tohumu ,, " ,, tonu 11 st. 15 ş. ,, 7 14 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 120 B. Fr. ,, 5 09 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 8 ş. 5 J 8 p. ,, 5 76 
Şikago ., Hartvinter Mayıı ,, Buşeli 130 sent ,, 6 03 
Vinipek. ., Manitoba ,, ,, ,, 122 ,, ,, 5 66 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.159 R M. ,, 80 53 

,, ., Levan ,, ,, ,, ., 159 ,, ,, 80 53 

İşaretler : k~ .(kilo), ad (~det), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), şi 
(şalın), sa (aantım), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark , p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galata Billur ıokak No. 10 

Sayfa 3 

lndustrie - Finances - Commerce 

Commande de bateaux 

Le contrat provisoire qui d ..ınne İl des chantiers 
etrangers la commande de bateaux a ete si2'ne a Ankara. 
Leı troiı seront chacun de 3 .000 tonnes, d'une vitesse 
de 13 et demi milles et seront employes sur la ligne de 
Mersine. Le prcmier sera livre en fevrier 19. 8 !es deux 
au plus tard en novembre 1938. Les trois autres ont ete 
commandes a des chantiers roumains. lls iaugeront cha
cun 1.700 tonnes et auront une vitesse de 18 milles. lls 
seront affedes a la ligne de Muclanya. 

lls auront deı salons pour voyageurs et des cales 
pour marchandises, de 2 a 4 cabines pour malades. Le 
premier serA livre le 18 mars 1938 les deux autres au 
plus tard le 18 janvier 1939. 

Des ncgociations continuent pour la fourniture de 3 
vapeurs de 5.000 tonnes chacun, d 'une vitess de 15 mil
le• et demi, et la fourniture de 2 vapeurs a l' Akay, de 
2 cncore pour le service dans le ı:olfe d'lzmir. On es· 
pere qu'ellc& aboutiront ıouı peu. 

Les conserves de poisson 
lndependamment des entrepôls que l'on envisage 

de creer pour la conservation des marchandises com
merciales, on compte fonder aussi une fabrique de 
conıerves de poisson. Le Ministere de l'Economie a 
ordonne a la Chambre de Commerce de faire une en
quete a cet egard. Tous les interesses sont consultes 
a ce propoı. Le cas ccheant, on etudiera aussi l'orga
niaation et le fonctionnement des institutions sinıilai
reı d 'Europe. Deı echang-es de vues auront lieu avec 
la Municipalite afin de veiller a ce que leı fabriques 
a creer ne portent pas atteinte a l' esthetique de la 
ville . 

Pour ce qui est des conserves de viande, une fa
brique speciale d~vra etre erigee et I 'on s 'entendra a 
ce propos avec la direction des abattoirı. 

Evaluation des bescins mondiaux en stupefiants 
pour l'annee 1937 

L'etat des evaluations des besoins mondiaux en 
drogueı nuisibleı pour l'annee 1937, prepare par l'Or 
gane de contrôle deı stupefiants de Geneve inıtituı!
par la Convention de 1931, a ete adresse aux gou· 
vernements. 

L'Organe de contrôle a examine et passe en re 
vue lea evaluations fournies par 61 pays et 88 colo· 
nies ou territoires. Dans le caa de neuf pays et sept 
territoires pour lesquels aucune evaluation n'avait ete 
communiquee, celles-ci ont ete etablies par l'O. C. 

Parmi leı pays qui ont communique des chiffreı , six 
ne sont pas parties a la Convention. Quant aux neuf 
payı qui n'ont pas fourni d'cvaluations et pour les· 
quels celles-ci ont du etre etablies par les ıoins de 
l'O. C. ( Organe de contrôle), quatre font partie de 
la Convention de limitation, a savoir: l'Espagne, l'E· 
quateur, Ha iti etle Perou. Les cinq autreı sont: l' Argen· 
tine, la Bolivie, l'Ethiopie, le Liberia et le Paragu1&y. 

Chaque annee, depuis l'entree en vigueur de la 
convention de limitation, le nombre des pays et rles 
territoireı qui ont fourni des eva)uations a ete en 
augmentant et reciproquement ceux pour lesquels l'O. 
C . a du etablir ces estimationa a diminue. 

Lea payı qui ont fourni les evaluations ont ele, en 
1933, de 43; en 1934 de 54; en 1935, de 59: en 1936 
de 61. 

Pour les territoires, la meme progression s' est 
manifHtee. 

Les territoires pour lesquels l'O. C. a du etablir 
deı evaluations ı'clevaient, en 1935. iı. 31, et en 
1931 a 7. 

L'efficacite croissante de l'application de la Con· 
vention de 1931 reasort d'une façon non moins frap
pante du fait que le n:>mbre des cas ou l'O. C. a du 
demander aux gouvernements deı explications ou des 
informations complementaires au sujet de leur1 cva
luationı a ıensiblement diminue. 

En 1934, ces cas ı'elevaient a 28; en 1935 iı 23 et 
en 1936 il 18. 

Comme suite amx demandes d'explications pour 
l'annee 1937, les evaluations pour la morphinc ont 
ete reduites de 603 kg. 

Une autre preuve de l'effıcacite toujours plus 
etendue de la Convention de 1931 se revete dans la 
tend•nce deı gouvernements a evaluer leurs besoins 
reelı avec une exactitude toujours plus grande. 

C'est ainıi, par exemple, qu'en 1935, les 17 pays 
fabric:ants ont u tilise, pour la tranıformation en d 'aut
res drogues, 22 tonnes de morphine. 

Or, leurs cvaluations de la morphine necessaire 
pour la tranıformation en 1936, ı 'elevaient il 36 ton· 
nes et demie, soit une surevaluation de 65 pour cent 
par rapport a l'annee 1935. 

Ausai, l'O. C . avait-il attire leur attention sur ce 
point et obtenu une reduction de 6 lonnes et demie 
pour 1937, en comparaison de 1936. 

Un dea phenomenet- leı plus curieux danı la con • 
sommation legitime des stupefiants au cours deı der
nieres anneeı a ete la divergence de consommation 
par tete d'habitant de certaines droguea dans des 
paya ou plus ou moins la pratique medicale est la 
meme. 

L'O. C. , deıireux de tirer au clair cette situation 
• annexe, a son etat des evaluations pour 1937, un 
tableau comparatif Ctablisnnt, pour certaies Etats 
groupeı par continent, la consommation de stupefiants 
par millionı d'habitants. Ce faiaant, l'O. C. a mar
que l'espoir que leı gouvernemenb et leı autoriteı 
d'hygi~ne publique de ces payı voudraient bien etu· 
dier les raiaons de CH divera-encea. 
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Journal Quotidien des Adjudications 

VENDREDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l' adjudication 

A) Adjndications au Rabais 
Construction - Reparation

Tra vaux Publics -Materiel de 
Construction-Cartographie 

; 
1
' lnstallation pour le chargement du 

, 

l 
1 

charbon (typc cable sans fin ) (cah. 
eh. L. 3). 

Repar. dcs partieı en fer et renouvel
lcment des poteaux en fer de l'em· 
barcaderc de la Munieipalite. 

Captagc de l'eau nrecssaire au bourg 
de Tchorlou (aj.). 

Conıtruction de chaussee et de 2 ou
vertures (menfez) entre les KM. 
0+000-3+500 de la route Eudc-
miche-Tchatal. 

Construction de chaussee entre les 
KM. 5+000-16+000 de la route 
Gulbahtche-Karabouroun. 

Conıtruction d'un dcpôt pour machines 
avec dcpendances, canalisation, 
construction perron a la gare d ' A-
fion (cah. eh. L. 13,55). 

Reparation des etables et de la cen
tral telephonique du Kiosque d' A
bidinepacha. 

Reparation du bureau sanitaire d'Edir
nt!kapou. 

Jp · ı Caut. ı Genre ı rıx est. p d' d' d. rov. a ıu ıc 
Lieu d' adjudication. Cahier des Charges . - , 

4865 - Publique Dir. Bassin Houiller Zoungouldak. O. Bassin et Bureau Mun. lstanbul. 

5680 30 426 06 n Com. Perm. Munıcipalite Moudania. Mun. Moudania-Trav. Pub. Boursa. 

3000 270 Pli cadı. Municipalitc de T chorlou. 

14666 12 1100 " Com. Perm. Vılay•t fzmir. Oir. Trav. Puh. lst. lzmir-Ankara. 

20767 58 1558 - " " " 

270916 23 14587- n Dir. G. Expl. Ch. Fer Etat Ankara. Caisses H.pacha-Ank.-Afion-lzmir. 

200 79 15 - Gre a gre Com. Aclı. Min. Def. Nat. Ankara. Bureau Constr. Ministcre. 

200 ıs - n Com. Pernı . Municipalite lstanbul Dir. f.conom. Municipalite lstanbul. 

-
Date ı Heureı 

3-2-37 15 

11-2-37 !5 -

1-2-37 14 

11 2-37 IJ -

11 2-37 11 -

15-2-37 15 -

25-1-37 11 -

25-1-37 14 -

6-~-37 11 -Fil de lin: 1850 kilos. P. 750 le Y _ıo_4_0 .... 2.__3 Pli Lach. Com. Ach. \'tin. Def. Nat. Ankara. 
--~--~~~------------------·------- ------------- ---~--... ........ -·----

lnstallation et Materiel 
1

' d'Electricite, de Gaz, 
de Chauff age Central 

fnstallation electrique de Malkara. 11300 - 847 5 Publique Com. Perm. Municipalite Malkara . 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - lnstruments 

t Sanitaires- F ourniture pour Hôp. 

! 

,. 

i 

. 

Produits pharmaeeutiques : 329 lota. 

Habillement - Chaussures 
Tissus-Cuirs. 

4q99 90 375 - Pli cach. 

7040 528 - Pli cach . Flanelles de laine : 2200 pieees. ----- - ~ 

Travaux d'lmprimerie
Papeterie 

Oir. Serv. Sanit. Bassin Houiller 
Ertigblı. 

Com Ach . Min. Def. Nat. Ankar. 

_E_n_v_e_lo-:p:..:p_e_ı_( .. t_oi_le_· e;..;s.;.) .;.: _5_o_o_._P ·_, e_c_es_.__ __ı o_o __ 11 ____ 7 .... 5_1 Gre iı grc _ Com. P er m. M un i ci pal i tt- lst an bul. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie- ete. 

Meubles pour laboratoire (tableı, ar- 1550 116 25 Publique Stat. Amelioration Graineı Ke-

moire• ete.) : 31 pieces. -----• ------------------------- -~~--
tehieurene 

Provisions 

Savon : 22 tonnes. 8580 
5214 
3240 -
2660 -

644 - Pli cach. Com. l\ch . Comm. lstanbul Findikli. 

Huile d'olives: 7,9 tonnes. 
Olives: 8100 kilos. 
Huile d'olives : 4 tonnes (pour Tcha

taldja). 

Divers 

Hema'ite: 780 tonnes Fonte : 180 
tonnes. 

391 -
943 -
200 -

----™™' ---

24000 - 1800 

" 
,, 

Publique " 
" " 

-------------~~~~----

Pli each. Admin. Ch. Fer Etat Ankara. 

,• 

Bur. Mincs Tache Han-Serv. San.1 
Ereghli. 

3-3-37 

S-2-37 

5-2-37 

14 -

1 

15 -

11 -

---------------·-------- -------11-----·, 

Secretariat Munieipafite lstanbul. 

Dep.Mater.Ank. ChefExped.H.pacha 

25-1·37 

5-2-37 

12-2-37 
10-2-37 
12-2-37 
10-2-37 

9-3-37 

14 -

11 -

1s ~o 
15 -
15 -
14 30 

15 3) 

: 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Reservoir d'eau en fer (eontenanee : 
44 bidona) (pour hôpital Hasıeki). 

84 - 6 30 Gre a gre Com. Perm. Municipalite lstanbul. Oir. Eeonom. Munieipalite Istanbul. 15-1-37 14 -

1 
Balances : '!O piccea (pour 7mc Coı ps 

Armee). 

800 - 60 Publique Cum. Aclı. Comm. lst. Findikli. 12-2-37 16 -

ATTENTION 

Notre nouveau nume· 

ro de telephone est: 

49442 

22 JANVIER 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Samedi 23 Janvier t 937 -

-

Etoffe pour costumes d'hıver : 1200 metres- (243)- Ben-
zine: .ıo tonnes (246) (Defense Nationale). 

* Papier dorc : 75 rouleaux (7500 k.) (Dir. Douanes lst.) 

Lundi 25 Janvier 1937 

Constr. c peron pour pont Bafra 242) ffrav. Pub. Samsaun) 
Pavage roule barrage Tchibouk (6 km) (243)(Vil. Ankara) 
Rcnforcement rıouveau quai Kadideuy-H.pacha- Constr. 

clıemin en asphalte a Floria (243) (Municip. lstanb.) 
Constr. immeuble a Ou::ounkeupru (246) (Corps Armee 

T clıorloıı ). 
Con~tr. route entre gare et Ourfakapouı ou (Diarbekir) 

244) (Ministerc Travaux Publics). 
Rcp:ır. Konak Gouvern . Nevchehir (252) (Defterd. Nıghdc) 
Nappes: 120p-Serviettes:700p.(244) (lntend.Tophane) 
Confec .ion de 162-165 cos tumcs (pour in titut Ghazi) 

(246) (Comptabilitc Ecole Ankara). 
Moteurs clectr.: 6 p.- Redreıseur: 1 p.- 1223)- Ruban 

d':ıeier pour maillonı 5000 m. t234) (Min. Def. Nat.) 
Costuınes d cbaussures d'alpiniste- Matcriel pour as-

cens ion (241) (Commission Militaire ôornova). 
Articlt>s de literie : 8 lots (~44) (Chcmins de Fer Etat). 
Mobilier pour Djoubali : 22 lots ( 44) (Monopoles). 
Medicaments (252J (Vılayet Tchankiri ). 
Matcriel pour laborat. bıologie : 44 lots (221) (Monop.) 
Tapis pr. corridor ete. (242)- Livres d'harmonics : 1000 

pieces (243) Municipalit c Istanbul). 
Poteaux en fer (250) (Union Clectr. Sivas). 
Repar. macbine-lessiveuse (244) (Comnı . lstanb. Findıkl i ). 
Matcriel pour voie etroite (238)- Rondelles de cuivre 

ami<1ntees: 19500p. (243)- Plomb pr. wagons: 10000 
k.· (252) (Chenıins de Fer Etat). 

Ballast: 4960 m. (252) (Chemins de Fer Et:ıt l\ayscıeri) 
Paves : 100.000 pi eces- (234) (Municipalife Adana). 
Tentes: 30 pieces- 245) (PTT. Istıınbul) 
Pompe a eau : l piece (246) (Fabriques Mılitaıres). 
Ug..ımcs divers (244) (Selimie). 
Beurrc frais (9 t )- Savon (9 t .)- Raisin sec (10 l.) (251) 

(Sivas). 
Lentilles (7,4 t.)- Haricots ( 10,2 t - Pommes de terre 

(3 t.) (246) [Mersine). 
Legumes d'hivcr [246] (lntend. Ankara) Vıaııde de 

boeuf : 22 t. (246] [Polatli]. 
lmpression de 150.000 prospeetus, 10.000 affi cheı mu· 

rales ete . [254] [Lıgne aeronautique]. 
Ben1ine: 7 tonnes (251] lntendance Tophane). 
lmperm eableı et casquettes [ noirs) : 15 pic ces (253] 

[Mun. fstanbul). 
* Sacs a eiment vi<les (Adm. Municip. E:ıux) 

• Tour AF : l p.- Moteur TOT: 1 p. [3me Bur .. f.xecutif]. 

* Fiat 507: 1 piece [Fısc Ferıkeuy]. 
• Lait : 17500 kılos [Ferme Halkali]. 
* Cbapeaux en feutrc, boxcalf, fus peints [Dir. Douanes J t.] 
Balais: 3000 pieces [254) [Municipalite Samsoun]. 
• Cypres : 500 pieees [Municipalıte lstanbul]. 
Enveloppes toilees : 500 p.- Reparat. bur. sanitaire Edir-

nekapou- Reservoir d'eau en fer (44 bidons)- (255) 
(Municıpalite lstanbul • 

Rcpar. c tables et centr. te leph . Kıosque Abidinepacha 
(255) (DCfensa Nahonale) 

Mardi, 26 janvier 1937 

Construc. de murs de clôture, eiterne, planeber mobile 
ete. a Ouzounkeupru (240) (Monopoles. 

Repar. de l 'Ee. Super. Commerce Maritime (242) (Di
rection Travaux Publics lc:ıtanbul). 

Construction de buses (246) (Munıcipalitc Ankara). 
Prepar, de 10.000 m3 ball:ıst Pavage d'une surface de 

3814 m2 (246) (Chemins de Fer de l'Etat, Malatia). 
Tuyaux : 380 metres Poutrelles (1 metre 70): 60 pie-

ces (246) (Municipalitc Ankara). 
Ceintures de laine, flanelles, cııche-cols (130 pieces eh.) 

(241) (Commission Militaire Bornova. 
P antoufles : 400 pieces· Serviettes pr. visage : 700 p.· 

Couvertures de lit : 350 p. (244) (lntend. Tophane) 
Etoffe pr. habit : 460 m.- Confeetion de 205 costumes· 

(245) (Comptabilite Ecoles lıtanbul). 
Lıgnite : 8165 tonneı (243) Tuyaux de clıaudierc pour 

locomotives (238) ( Cbeminı de Fer Etat). 
Traverses normaleıı (hetre): 16.000 pieceı (245 (Miniı· 

tere Travaux Publies). 
Materiel d'ascension (241) Com. Milıt. Bornova). 
Farine: 200 tonnes (239) (Antalia) 
• Bois de chauffage et de constr. (252 (Dir.Forctı Uskud). 
* Vıeilles chaussures: 1350 p. (248)(Pl:ıce Forte Tchatald .} 

Ürge ou avoine: 675,7 tonnes (254)(Dir. Intend. Ankara). 

* Les uterisques indiquent une venle par voie de su· 
rene here. 

N. B.- Les Nos indiqucs en regard doı :ırticles sont 
ccux du iournal dans lequel l'aviı a paru. 

- --
Voir notre rubrique lndustrie-Finances·Commerce 

en 3me page 
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