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Sığır eti: 7 ton (Lüleburg-ıız) 
Un: 79 ton (Mersin) 

20-3-:n 11 
31-3-37 15 -

Nafia işleri, Malzeme, Harita 
İnşaat, Tamirat, - -

h . n yapılması ttemdid) 
Gemlik halihazır arıtaııını • 22-3-37 15 
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y ş rı ci kısım ınşaatı. 

Nışantaşı kızort.ı mekt. ~n 2-3-37 15 
(lst. Nafıa Miidürliiğü) 

K 1 'fer tesisat ve Malzemesi 
Elektrik·Havagazı a ~--

Y k M
" h d M elektrik tesisatı . (Yüksek 

ukse u en · · 3.4.37 10 -
Mühendis Mektebi.) 

4 Mensucat, Elbise, !( u~dura, Çamaşır v.s. 

- . ~ 3200 çift (Tophane Levaz.) l-'l-37 14.30 
Tıre çorap: ve . . l M ) 2-4-37 15 -

s 

Pelerin: 440 ad. (PT 1 .eva:ı:ım . 

b 
. 1 • Kırtasiye - Yazı hane Levazımı Mat aa ış erı • 

. k"l'T ) , l82 050 top \e bobin. (lnhi-
Sıgara ·a6H •· · 5-4-37 15 -

sarl:ır idaresi) k' b (20 forma} c- "k mevzuatı kılavuzu ıla ının ' 
ııbmru l sı· 2000 tane (Gümrük ve lnlıis. Yeki.) 22-3-37 14 a:st ırı ına, · 

6 Kereste - Tahta v. s. 

Fıçı tahtası (100 8-n X 5): 4000 a<l. inhi
sarlar idaresi) 

7- Mahrukat, Benzin, Makine yagları 

Furun odunu: 9000 k. (Mersin) 

8- Müteferrik 

30-3 37 ] 5 -

v. s. 

31-3-37 15 

•• 

'GAZETESİ 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ÇARŞAMBA 

Gemlik kasabasının hali hazır haritasının açık eksiltmesi 
22-.l 937 pazartesi günü saat on beşe uzatıldığl ve talih 
olanların mezkur gün ve saatte Belediye Encümenine 
müracaatleri ilan olunur. 

Eskişehir Nafıa Müdürlüğünden: 

Sivrihisar·Hamidiye yolunun 12+5..ılü-~4+000 kilometre
leri arasında 35665,34 lira keşif bedelli yeni şose ve 
imalatı sınaiye inşaatı l 2·4-937 tarihine müsadif saat 14 
e kadar kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme Eskişehir Vilayet dairesinde toplanan Daimi 
Encümen huzurunda icra edilecektir. 

Muvakkat teminat 2674,90 liradır. 
Bu işe ait evraklar şose ve sınai imalata aid hulasai 

keşif, grafik, fenni ve eksiltme şartnamelerile mukavele 
projeleri Ankara ve İstanbul Nafıa Müdürlüklerinde, pro· 
jelt:r, tafsilat ve hulasa keşifleri, grafik, fenni ve eksilt · 
me ve bayındırlık işleri genel şartnamelcrile mukavele 
projesi Eskişehir Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin bu gibi işleri yapmış olduklarına dair Na· 
fıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik vesikasile senesi 
içinde Ticaret Odasından alınmış mali kifayet vesikasını 

2400 numaralı kanunun tarifi veçhile teklif mektublarına 
leffeylemeleri lazımdır. Teklif mektublarının 12-4-937 pa· 
zartesi günü saat 13 e kadar Encümeni Daimi Riyasetine 
vermeleri muktezidir. Postada vaki olacak teahhur naza· 
rı itibare alınmaz. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğiinden: 

2-3-37 (2-4-37 ?) cuma günü saat 15te İstanbulda Nafıa Mü· 
dürlüğünde 3305 lira keşif bedeli Nişanlaşı Kız orta okulu ikinci 
kısım inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ekıiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnllmelcri, proje, keşif hulasa.ile buna mütoferri diğer evrak 
dairesiodc görülecektir. 

Muvakkat teminat 248 liradır. 

İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 
göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlütüoden almış olduğu 
müteahhidlik ve Ticaret Odası veıikalarile gelmeleri. 
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İDAREHANE: 

Yoğurtcu han, 1 ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe p:ı za rı 

İLAN ŞARTLARI 
İda1ehanernizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49-142 

Posta kutusu N. 1201 

17 Mart 1937 

ve şartnamede yazılı vesikalarla eksiltme gunu saat t 5 
dt- mezkur komisyona müracaat edeceklerdir. 

4- Şartnameler Ankarada PTT 1.evazım Ayniyat 
şubesi Müdürlüğünden verilecektir. 

5 
,\\ ıtbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzemesi 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletinden: 

1- 20 forma tahmin edilen (gümrük mevzuatı kılavu
zu) adlı kitabtan 2000 tanesinin bastırılması pazarlığa 
konulmuştur. 

3 - 20 formanın baskı işi 500 lira tahmin edilmiş olup 
muvakkat teminatı 37 lira 50 kuruştur. 

3- Pazarlık 22·3-937 pazartesi günü saat 14 de ve
kalette kurulu alım satın komisyonunda yapılacağından 
isteklilerin yatıracakları teminata aid makbuzlarla birlikte 
adı geçen komisyona müracaatları. 

• • * • 
182050 top ve bobin sigara kağıdı alınacaktır. Bak: 

İnhisarlar V. Müd. ilanlarına. 

6 
Kereste, tahta ve saıre 

inhisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- Şarlnamesj mucibince 100 x 8 12 x 4,5 eb' adında 
4000 adet fıçı tahtası pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 30·3-937 tarihine raslıyan sah günü saat 
l5 te Kabataşta Levaz.ım ve Mubayaat Şubesindeki Alım 
Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte Kabataşda Leva
zım ve Mübayaal şubesindeki alım komisyonuna gelme-
leri ilan olunur. (M) 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
G.. evleri için Mıırsilya tipi kiremit: 60000 

oçmen 29-3-37 14 -
ad. (Lüleburgaz Kaymakamlığ-ı} , - 1 

V d k aksamı (Devlet Dcmiryolları) 3.5.37 15.30 
K agon r e I' 20 tane. (Lüleburgaz Dev. Çift.) 24 .3.37 10 i 1 

Yiiksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

7 
Benzin - Makine yağlan Mahrukat . 

ve saıre 
Boşl umk aylcvan. kinesi• 7 ad. (Tophane Levaz.) 3-5-37 15.30 

u aşı yı ama ma · 

a) MÜ N AK A S A L A R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

• S 1 Komisyonundan: Mersin Askcrı atına ma 

. 'hf cı olan 79 kilo unla 
1 - Mersindeki askerın 1 ıy~ konuldu. Eksiltme 

9000 kilo furun odunu açık eksıltmeye 1 d d Unun 
.. .. t 15 te kışa a ır. 

31-3-937 çarşamba gunu saa kkat teminatı 
h b d r 9 .. 98 r a 50 kuruş muva 

mu ammen e c ı a ır . 61 5 lira muvakkat 
720 lira, odunun muhammen bedelı ' 

teminatı 5 liradır. · de AskerAı 
. k · t nler Mcrsın 2- Fazla bilgi edınme ıs eye .. 

. .. at edebılırler. satmalma komııyonuna muraca 

.. .. Satınalma Komisyonundan: 
LuleburiaZ Tumen . k eksiltme ile alınacak-

Tümen birlikleri için 1 ton ııtır. et~ a~ı en bedeli 1470 lira 
tır. Ekıiltmeei 20-3-937 ıaat 1 l dedır. u ·~~örmek üzere her 

. 111 1· i t '·l"lerin 4artnameyı • ılk temınatı ıra. ı •~ 1 • ~ atta teminatları ve . . . k . . bellı ıun ve .sa 
gün ve eksıltmeye ıştıra ıçın t 1 ma komiıyonund& 
kanuni veıikalarile Lüleburıaz Tümen 18 ına 
bulunmaları. 

2 
inşaat- Tam i rat·Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Gemlik Belediyesinden: 

1 l ·3·937 iününde açık eksiltmesi yapılacağı ilan edilen 

Mcktcb binası dahilinde vücude getirilecek elektrik teıiaatı 

açık ekıiltnıiye konulmu,tur. 
Keşif bedeli 20öS lira IO kuruş v~ m_uv_akkat teminatı 155 lir~

dır . Eksiltmeıi nisanın 3cü cumarte11 ııunu saat 10 da mektcb bı· 
nası dahilindeki Komisyonda yapılacaktır . 

İsteklilerin ,artnamesini görmek üzere hcrıün ve ekıiltmiye gi· 
receklerin muayyen gün ve saatte Komiıyoda müracaatleri ilin 
olunur. 

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

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Aıkeri tıbbiye okurları için 3140 çift tire çorep 1-4-937 per· 
,embc günii saat 14te Tophanede aatınalma komisyonundan a~ık 
ekııltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1004 lira 80 kuruştur. ilk 
İlk teminatı 75 lira 36 kuruştur. Şartname ve nümunesi komis· 
yonda a-örülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • * 
Maltepe askeri lisesi için 3200 çift tire çorap 1-4-937 perşem· 

be günü saat 14.30 da Tophanede satınalma komiıyonunda açık 
ekıiltıne ile alınacaktır. Tahmin bedeli 1024 liradır. İlk teminatı 
76 lira 80 kuru,tur. Şartname ve nümunesi koıniıyonda görüle-· 
bilir. İsteklilerin belli aaatl• komisyona a-elmeleri. 

PTT Levazım Müdürlüğünden: 

1 - İdare mustahdemini için 440 aded pelerin açık 
eksiltme ile alınacaktır· 

2- Muhammen bedeli 4840 muvakkat teminatı 363 lira 
olup eksiltme 2-4-937 cuma Sı?;ünü saat 15 te Ankarada 
PTT Satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

* • • 
9000 kilo furun odunu alınacaktır. Bak: Erzak sütununda 

Mersin as. sa. al. kom. ilanına. 

8 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 60,000 lira olan vagon yedek ak
samı 3-5-937 pazartesi günü saat 15,30 da kapalı zarf 
!.lsulile Ankarada idare binasında iahn alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 4250 lirahk muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7-5-936 gün ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan 
talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler 300 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez
nelerinde satılmaktadır. 

Lüleburgaz Kaymakamlığından: 

Kazamızda yapılmakta bulunan göçmen yapılarına muktazi 
60000 Marsilya benzeri kiremide ihtiyaç vardır. 

Bu kiremitler kazada müteşekkil iııkan komisyo"iıunca pazar
lık ıuretile ve Seydiler istasyoQunda teslim şartile satın alınacak· 
tır. Son keıişme günü 29·3-37 pazartesi günü saat 14tedir. Faz?a 
bilgi edinmek istiyenlerin hergün Lüleburgaz iskan dairesine mü· 
racaat etmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

3- İstekliler teminatlarını idare veznesine yatırıp 
1 

alacağı makbuz veya kanunen muteber banka mektubu 

İstanbul okulları için beş adet, Bursa ıçm bir adet, 
Erzincan askeri orta okulu için bir aded ki cem'an yedi 

adet bulaşık yıkama makinesi 3 Mayıs 937 Pazartesi gü· 



r 

e 

r 

2 Sayfa 

nü saat 15,30 da İ~tanbul da Tophanede Satınalma Ko· 
misyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin 

bedeli beher makine İstanbul için 30()0 lira Bursa ıçın 
3200. Erzincan için 3400 liradır. .Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalariyle beraber tek· 

lif mektublarım ihale saatinden bir saat evvel komisyona 
vermeleri. Hepsinin "teminatı 1620 liradır. 

Lüleburgaz Devlet Çiftliği Müdürlüğünden: 

Lüleburgazda kain Ziraat vekaletine ait devlet örnek 

üretme çiftliği ihtiyacı için 20 tane koşum hayvanı alına
caktır. Hayvanlar yerli veya Romen cinslerinden kalın 

kemikli koşuma elverişli irtifa lan 145 ilci 146 santimden 
ve yaşları da 4 den aşağı ve 6 dan yukarı olmayacaktır. 

Ve kısraklar tercih olunacaktır. 
Romen cinslerinin beherinin l 15, Yerlilerin de tahmi· 

ni kıymetleri 125 lira olduğuna göre açık eksiltmeye ko

nulmuştur. Eksiltme 24-3-937 tarihine müsadif çarşamba 

günü Lüleburgazda Hükümet konağında saat l O da ya

pılacaktır. 

Şartnameler Çiftlikte ve 
ve bunlardan başka Edirne, 
ye dairelerinde görülebilir. 

Malmüdürlüğünde Belediye 

Kırklareli, Tekirdağı beledi-

Muhammen bedeli 17629 lira 25 kuruş olan Jandarma 
telefon şebekesinin ıslah ve ikm ıline aid telefon malze 

mesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 29 
Mart 937 pazartesi günü saat 15 de Daimi Encümende 

yapıhcaktır. Listesile şırt:ume~i Levazım .Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 No lu kanunda yazılı vesika 

ve 1322 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek

tubile beraber teklif mektublarını havi kapalı zarflarını 
yazılı günde saat l 4 de Daimi Encümene vermelidirler. 

• • • 
(8) ( 1405) 184 

Keşif bedeli 20773 lira 56 kuruş olan Tepebaşı bah
çesi arkasındaki Tozkoparan yolunun inşası kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi 104 
kuruş mukabilinde levazım Müdürlüğünden alınabilir. 

Eksiltme 29·3·937 Pazartesi günü saat 15 de daimi 
Encümende yapılacaktır. İstekliler 2490 No. lı kanunda 
yazılı vesika ve 1558 lira 1 kuruşluk ilk teminat makbuz 

veya mektubile beraber teklif mektublarını havi kapalı 

zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi 

Encümene vermelidirler. (B) ( 1408) 185 
• 

* * 
Hepsine 50 lira kıymet tahmin olunan Kadiköyünde Rasim· 

paşa mahallesinde Tepe sokağında eski Belediye mevki ankazı 

satılmak üzre açık artırmaya konulmuş isede beili ihale gününde 
istekliıi bulunmadıiından pa:.arlığa çevrilmiştir. Şartnamesi Le· 
vazım Müdürlüğünde iÖrülebilir. İstekl iier 3 lira 75 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 23-3·937 salı günü aaal 
14 ele Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) "1481,, 191 

• • • 

Kerestecilerde .arı demir mahalle
sinde ayazmakapı sokağında 18 N. 
yazıhane. 
Kerestecilerde sarı demir mahalle
sinde ayazmakapı sokağında 59 N. 
yazıhane 

Senelik muhammen İlk 
kirası temin ah 

300 22 50 

240 18 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları 

yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren birer sene müd
detle kiraya verilmek üzre açık arttırmaya konulmuşlardır. Şart
nameleri levazım müJürlüğünde görülebir. İstekliler hizalarında 
g-usterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bnabcr 31·3 937 
çarşamba günü saat 14 de daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) "l48:l,, 193 

Şile köylülerine dağttılmak üzere vilayet baytar mü
dürlüğü namına alınacak 15 tane inek açık eksiltmeye 
konulmuştur. Beher ineğe 65 lira bedel tahmin olunmuş· 
tur. Şartnamesi Levazım müdürlüğündt: görülebilir. İstek
lilerin 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve 73 lira 12 

kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
29 3-937 pazartesi giinü saal 14 de daimi Eucümende 

bulunmalıdırlar. (1) ( 1436J 187 

Sirkecide Ebussuut caddesinde 11· 
13 N. h matbaa binası 
Kapalı çarşıda di..-rik sokağında 

21 N. lı dükkan. 

Senelik Muhammen İlk 
kirası teminatı 

240 18 

18 1.35 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk teminatları 

yazılı olan mahaller teslim tarihinden H38 veya 939 seneleri Ma· 

yıs sonuna kadar ayrı ayrı kiraya verilmek üı.ere açık artırmaya 
konulmuş isede belli ihale gününde isteklisi bulunmadığından 
pazarlığa çevrilmişlerdir. Şartnameleri levazım müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler hizalarında gö.terilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 23-3-937 sah günü saat 14 de Daimi Encü· 
mende bulunmalıdırlar. (i) "1482n 192 

MÜNAKASA GAZETESi 

l!ıhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
- Paşabahçe ispirto Fabrikası için şartnam ~si mu

cibince 4800 lira muhammen bed~lli 9 adet ist im kontö· 
rü açık eksiltme uauliylc satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme 22·3 937 tarihine rastlayan Pazartesi 
günü saat 15 de Kabataşda Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 

4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden 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 g ün evveline kadar ve· 

rilcn 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 saath: adı geçen A

lım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur ... 656,, 93 4-4 

• * • 
1 - İdaremizin Tekirdağ şarap fabrikasına, şarap fı-

çılarının istifi için şartnamesi mucibince ( 1500) lira mu
hammen bedelJi (2) adet elavatörlü araba pazarlıkla sa
tın alınacaktır. 

2- Pazarlık 20-4·937 tarihine rastlıyan salı g ün ü saat 
15te Kabataş Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Ahm 
Komisyommda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin münakasa tarihinden bir hafta evveli

ne kadar fiatstz fenni tekliflerini İnhisarlar Milskirat Fa
brikalar Şubesine vermeleri ve münalrns aya girebilmek 

için de münakasadan azami üç gün evveline kadar veri· 
len tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden 
vesika almaları lazımdır. 

5 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 

ile yukarda yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme parala · 
rile birlikte tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım 
komisyonuna 1ıelmeleri ilan olunur. ( 1194) 165 2 - 4 

* • • 
27000 top .sigara kaadı muhtelif eb 'att& 

2058 Bobin ,, ,, renkli ,, 
8000 ,, ,, ,. beyaz ,, 

123000 ,, " " " ,, 
20000 ,. ,, ,, Lüks ., 
1 15 3.937 de -pazarlı~ı yapılacak 320000 bobin sigara ka-

adından maada şartnamesi mucibınce yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 182050 top ve bobin sigara lıaadı pazarlıkla satın alına· 
caktır . 

2 - Pazarlık, 5·4-937 tarihine raslıyan pazartesi günü SC\at 
15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alını komi<J 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her g-ün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4 - İsteklil~rin pazarlık için tayin edilen gün ve satte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte ndı geçen kom isyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 1477) 190 1-4 

" lstanbul Borsası 
16 3 - 1937 ----

Paralar Çekler 
Alış Satış Alış Satı, 

l Sterlin 614,- 619,- London 617, 616,-
1 Dolar 123. 126,- Nev York 0.7919 0,7930 

20 Fransız Fr. il 1, 114,- Paris 17,2475 17.30 
20 Liret 120, 125 - Mil an o 15,0437 15,0682 
20 Belc!ka Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,7010 4,7094 
20 Drahmi 21, - 21, Ati na 88,735 88.8~ 
20 İsveçre Fr. 5fö,- 575, Cenevre 3,4762 3,4815 
20 Leva 20, - 23,- Sofva 64,56 64,61 

1 Florin 63,- 66,- Amsterdam 1,4488 l ,4512 
20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,70 22,7375 

1 Avusturea Si . 20,- 23,- Vivana 4,223() 4,23 
1 Mark 25, . 28,- Madrid 11,4586 11,4775 
1 Zloti 20,- 22, Berlin l,9ö88 1,9715 
l Pengü 21,- 23,- Varşova 4,1830 1, 19 

20 Lev 12, - 14, Budapeşt 4,3760 4,3830 
20 Dinar 48,- 52, - Bükret lo~.1031 108,2792 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,6840 34,74 
İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7786 2,7830 
Türk altını 1038, 1039,- Moskova 24,65 24,61 

l Banknot Os.246,- 248,- Stokholm 3, 1434 3, 1485 

PİYASA HABERLERİ 

Macar ziraat sergisi 

Macar milli ziraat şiketi, martın on yedisinde Budapeştede 

kırk altıncı ziraat sergiıini açacaktır . Türkiye de sergiye davet 
edilmiştir . Sergiye gidenlere Macar hükumeti kolaylık ~öıterecek
tir. 
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Krupp mümessili gitti 

Bir ayı mütecaviz bir zamandanberi memleketimizde bulunan 
Alman Krupp fabrikaları ulahiyetli mümeaaili B. Eg-eman Al
manyaya dönmüştür. 

B. Egeman bundan 20 gün kadar evvel, İktisat Vekilimiz B. 
Celil Bayarla vapur salın alınması hususunda bir mukavele im-
zalamıştı . Bu !:>üyük mukaveleye munzam olarak diğer bazı va
purların da yine a}ni müesseseden alınmasını temin eden bir 
protokol daha imzalandıktan sonra. Ankaraya ikinci defa ziyaret 
eden Krupp mümessili . şirn.Hki halde bütün işlerini bitirmit ol
duğu için Berline har ek et etmişdir . 

Hayatı ucuzlatma 

Ticaret Odası ve Liman ida· 
resi İktisad Vekaletinden veri
len direktif üzerine hükumetin 
hayatı ucuzlama yolundaki ha
reketini temin edecek mühim 
bir tetkikat yıspm şiardır 

Hayatı pahalaştıran sebepler· 
den başlıcalarından birinin de 
ithalat ve dahili ticaret eşyala· 
rının nakillerinde müteaddid 
ellerden geçmesi ve hepsinin 
de bir ücre~ almakta oluşu gö· 
rülmüştür. Ayni şekilde ihracat 
mallarımızın da maiyeti art
makta ve dünya pazarlarında 

fiat rekabeti imkanları azal
makta :l ır. Limana gelen bir 
malın vapurdan antrepo önün· 
deki kamyona kadar en aşağı 

4 elde'l geçerek naklolunduğu 

tesbit edlim işti r. 

Yapılan tetkiklerde Liman 
idaresi bu vuiyetin ortadan 
kaldırılması için alınacak ted· 
birleri bir proje ile te.ıb i t et
miş ti r. Limanın bu projesi ye
ni vinçler geldikten sonra ta· 
hakkuk edecektir. Bu suretle 
vapurdan eşya doğrudan doğ· 

ruya vinçle antrepolara girecek 
ve hamal yalnız kamyona ka· 
dar götürecektir. 

Liman idaresi bugünkü tah
mil ve tahliye tarifesini tama· 
men kaldırarak yepyeni bir ta
rife meydana koyacaktır . Bu 
tarifede bilhassa büyük ve kü
çük kab farkı gözetilmeksizin 
( parça) olarak tarifede yazılan 
ve hep ayni para alınan mad· 
de tasnif edilecektir. Bu ıuret· 
le küçük bir kab için de büyü
ğünün fiatı alınmıyacaktır. 

Ayrıca şehir dahilindeki nak
liyat tarifeleri de Ticaret Oda
sı tarafından tanzim edilecek
tir. 

Şirketi hayriye ücretlerinde 

tenzilat 

Şirketi Hayriye idaresi, ni· 
sandan itibaren tarifelerinde 
yeniden tenzilat yapmağa karar 
vermiştir . Buna iÖre, evvelce 
üç aylık olan abonman karne· 
leri bundan sonra iki aylık o· 
lacak ve Üsküdardan Vanikö· 
yüne kadar Anadolu iskelelerile 
Rumeli için yüzde-25, Kandilli 
Anadolu Hisarı, Ka1:1lıca . Çu· 
buklu, Emirgan ve İ stidy e is· 
kelelcri için yü:.tde 30, Paşa 

bahçe, Beykoz ve Vaniköden 
Tarabya, Kireçburnu. Büyük
dere, 3arıyer, Yenimahale ve 
Kavaklar11 kadar yüzde 35 ten-

' zilat y-ıpılacaktır. Bu tenzilat 
miktarları kış aylarında daha 
artırılacaktır . Bundan başka 

Beylerbeyi, Çengelköy ve Va
niköy iskelelerinden köprüye 
gidip gelme alınacak birinci 
ve ikinci mevki fiyatları Kuz-

Türkofisten: 

kuncuk ue Üıküdar iakeleleri 
fiatları derecesine ind irilmiştir. 

Ayrıu Kandilli, Anadolu 
Hisarı ve Emirgan iskelesi için 
verilen g-idip gelme biletlerde· 
ki 20 paralık küsurat kaldırıl
mıştır. Kanlıca, Çubuklu, ls
tinye iskelelerinden Köprüye, 
Köprüden bu iskelelere alına· 
cak tek biletlerin birinci ve 
ikinci mevki fiatları Kandilli , 
Anadolu Hisarı , Emirgin iske
lelerile müsavi dereceve indı-

~ . 
rilmiştir. 

Bitişik iakeleler için evvelce 
alınan 10 kuruş, ikinci mevki 
ücret 5 e, birinci mevki ücreti 
de 13 kuruftan 7,5 kuruşa in
dirilmiftir. Bitişik ve karşılıklı 

iskelelerdeki bilet ücretlerinin 
gidip g-elme kısımları üzerinde 
tenzilat yapılmıştır. Bütün bun· 
lardan başka araba vapur Üc· 
retlerinde de yüzde 25 den 50 
ye kadar tenzilat yapılmıştır. 

Şirketi Hayriye , bütün bun
lardan başka Boğaziçinde ev 
yaptıracaklara 3 senelik mecca· 
ni paso verecek ve inşaat pa
ralarile Boğazda oturanlara 
Türk antrasit kö:nürleri mec
canen taşınacaktır . Yaz mevsi
minde de Boğaza çalgılı teoez· 
züh seferleri yapılacaktır. 

Tütün piyasası 

Bu ıene 65.000.000 kilo olan 
tütün rekoltemiz memleketin 
her tarafında toplanmış ve ye· 
oi piyasalar her tarafta açıl· 
mıştır. 

Tütün piyasuı Karadeniz 
mıntakasının bütün menşelerin · 

de açılmıştır. Bundan yalnız 

Artvin mü&tesnadır. 
Bu sene Karadeniz mıntaka· 

larında tütün fiyatları bilhusa 
Samsun, Bafra ve Taşova mın· 
takalarında ieçen senelere na· 
zaran yüzde 5 daha yüksek 
gitmektedir. Fakat Trabzon 
mıntakuında yalnız inhisarlar 
idaresinin alıcı vaziyette bulun· 
rnaaından dolayı fiyatlar diişük
tür. 

Yeni açılan Bursa mıntakaaı 
rekoltesi olan 5.500.000 kilodan 
700 bin kilosu satılmıftır. Mü· 
bayaa çok yava, gitmektedir. 
Fiyatlar geçen seneve nazaran 
yüzde on dütüktür. 

Buna mukabil Gönen mınta
kuının 876 bin kilo olan re
koltesinin 5()0\)Q kilosu derhal 
satılmıştır. Fiyatlar yüksektir. 
Ve mübayaat hararetle devam 
etmektedir. 
Trakyanın 2 milyon kilo olan 

rekoltesinden 250 bin kilosu 
satılmı,tır. Alıcı yalnız inhiaar· 
dır. 

Koeaeli mıntakasanın piyasa· 
sı üç gün evvel açılmıftır. Re
kolte 5.200.000 kilodur. 

İtaJyan Seyrisefain Sosyetelerinde yeni teşkilat 

İtalya hükumeti İtalyan Seyrisefain soıyeteleri araaında 1929 
ı.eneıinde yapılan teşkilat yerine bu kerre yeni bir aranjman YÜ· 

cude getirmiştır. 
1929 teşkilatile 9 sosyete halinde itleyen İtalyan aeyrisefain 

şirketleri şimdi 4 sosyete haline kalbedilmit ve her birinin faali
yeti aşağıdaki gibi te!ibit olunmuştur: 

1- Merkezi Cenova olan İtalya Seyri1efain Anonim ıosyete
sinin kapitali 500 milyon liret olacak ve yukarı ve aşağı Ameri
ka hatldrında yolcu ve yük nakliyatı ile iştigal edecektir. 

2- Merkezi Triyestede olcln Lloyd Triyestino Seyrisefain A. 
Sosyetesinin kapitali 300 milyon lir~t olacak ve Süveyş-a,m Af· 
rika· Cebelitarık, Süveyş-•,ırı Aaya-Avusturalya hatlarında yolcu 
ve yük nakliyatı ile iştigal edecektir. 

3- Merkezi Napoli olan Tirrento Seyrisefain Anonim Sosye
tesinin kapitali 150 milyon liret olacak ve ltalya Kabotajı, yarım 
adanın batı kıyılarile, Libya arası , batı Akdenizi, yukarı Avrupa 
hatlarında yolcu ve yük nakliyatı ile iştigal edecektir. 

4 Merkezi Venedikte olan Adriatica Seyriıefain Anonim 
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Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
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Ton Kr· Pa. Kr. Pa. 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

heures a la c-omminion de reconstructions municipales qui se 
reunira au Miniıtere de l' lnterieur a Ankara. 

4- Ceux qui veulent faire des offres doivent remettre les 
documents et garanties enumerees ci-bas a la date indiquee, jus· 
qu'a dix heures, iı la Presidence de la Commission. 

A- Cautionnement de Ltqs. 5848 pour Aydin et Ltqs, 4487 
pour Moughla conformement aux articles 16 17 de la loi No. 

2490. 
B- Documents requis par la loi. 

G" ki nın tadi!en tamiri • 
umüşıuyu hast ve Davut paşa kış) .• oca arı ) . 284-285 Afyon ince 

kaba 

C - Une lettre signee declarant qu' il n'y a aucun empeche· 
ment (art. 4 de la loi) pour prendre part aux adjudications. 

D- Un permis delivre par le bureau technique de \a la com· 
miısion de reconstructionı municipales afin de participer aux 
adjudications . 

tulumba: 2 tane - hortum: IOO m. (lst. Komutanlığı .\ 
E .. b l d ) \~ 289 

lektrik santralının inşaatı (Unye e c · • ' 11 ) .\' 284 
Döşemelik keçi derisi: 180000 m.2 (Devlet Demıryo arı 
Elbise: 2695 ad. (PTT U. Müd.) du· 
Çoraplık yün iplik: 10000 k. dural levha ve perçin. 

1790 
k 

tal boru: 2450 m. (MMV ı .\' 285 · 2b'2 
• Kurban derileri (THK) Düzce şub.) .Y 284 
• Ayni şey (THK. Bolvadin şub.) .\~ 29~ ~ 
Ham pik: 23000 k. (Devlet Demiryolları) .\ 29a. 
Ç . . 22<\0 d (S' PTT Müd.) .\ 292 

ıralı çam dıreğı: a · ıvas L ) \' 296 
Altlı üstlü karyola: 250 ad. (Tophane evazım • 

Cuma 1 g-J-937 

. . . tı (Kars Vilayeti) .\' 2~() 
Göçmenler için lğdirde 239 evın ınşaa · . t (Ankara imar 
Ankara mezarlığında pis sular mecrası ınşaa 1 

Müd.) X· 289 D 1 t Demiryol.) .\' 290 
30oo ve 8000 m3 balastın ihzarı (Afyon .. evke t 50 ad. (İstanbul 
A · · ı'tf · efradı ıçın apu ygır deposunu tamırı • aıye 

Belediyesi) .Y 285 !ij::.N) ka çantalık bez: 15-20000 m. 
Çoraplık pamuk ipliği: "'" m. • ar 

(MMV) .\: 284-287 i t Emniyet Müd.) .\' 286 
Sivil elbise maa şapka: 21..t takım ( s · b . 35 38000 m. (Jan· 
Kışlık elbisesi imali: 6080 a.:f. · astarlık ez· '' ' 

darma Komut.) .\: 286 . l Kültür Direk.) .\: 286 
Lacivert kumaş: 475.561) m. (Istanbu D · yol ) \' 286 ··o d (Devlet ernır . . 
Çam tomruk ve a.z~anı: l:ı:> .a 2 ad (İnhisarlar idaresi) .\' 287 
Yavşan tuzlalart ıçın lokomotıf. ) \' 288 
Taze bakla: 31500 k. (Ankara Leva1~;~.) y' 293 
2 tonluk kamyon: 1 ad. (Edi~nek Vl a 

1 1(~skeri Tibbiye okulu) .\' 280 
• T k 1 kundura: la a em · G" "k ene e, çuva , .. 1450 k. (transit) (lst. umru 
• Cin: 163 k. müstamel otomobıl. 

Müd.) .\' 279 V 1.1.1,) \' ™)O 2 d (Ed'rne a ı ır;• . ' ' 
tonluk kamyon: 1 a • 

1 
'k )' - aatı (İst. Beled.) ,\' 286 

Çubuklu - Paşabahçe yolunun ı ma ı ınş 

Cumartesi 20·3-1937 

b·r konuş binasının inşası 
Merz ifonda bir tayyare hangarının ve ı 5 

(THK Genel Merkezi) .\~ 287 . . 
Akseki-Manavııat yolunda (1551) m. tesviyeyı turabıye (Antalya 

Valiliti) .\! 286 
Yangın tulumbası: 5 ad .• kazan.: 10~ ad. (Edremit) .\! 292-293 
Kundura: 30-40000 çift (MMV) .\ · 28:ı 

k 1 ') .\: 264 Torma, freze v.s. tezgih. (Nafıa Ve i etı 
Kabak: 62,5 ton (Ankara Levazım) .\' 288 

Sığıreti: 7 ton (Lüleburıaz) .\~ 297 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
"N 'ışareti ilanı havi gazetemızın sayısını gösterir. 

Hamiş : o.,, 

Soıyetui 150 milyon liret sermaye ile Adr~atik denizi . ile doğu 
Akdenizi hatlarında yük yolcu hatlarile iştıgal e?ecektı_r. 

Bu dört sosyete 5 yıl içinde bir milyarlık yenı gemı yaptıra-

caktır. · ·kt 
S t l 

. d vletten alacakları sübvansıyon mı arı en az 
osye e erın • d d 

olarak kapitallerinin yüzde -t Ü ka ar ır. . .1 ~ S t . k •t llerinin ! milyar yüz mılyonda 900 mı yo· 
.,. osye enın apı a . . M · · (F' ) - .. k " S yete Finanzıarıa arıttıına ınmare 

nun uıtune alma uzere 0 • M k · Roma olan bu 
• d kurulmuştur. er ezı 

adlı Anonim bır sosyete e . . 
·•oıyetenin kapitali 900 milyon lırettır. 

F l ket'ımize verdiği kontenjanlar. 
ransanın mem e 

. . . e 936 seneıi dördüncü üç ayı 
Fransız modü vivendiıı mucıbınc. l gıya çıkarılmıştır. 

için memleketimize verilen kontenjan ar aşa 650 Kental 

Kabuklu yumurta 250 ,, 
Albümin ve yumurta akı 
Yumurta sarısı 'e" ersiz 250 

,ek erli 50 
Arpa 
Mısır (dotrudan dotruya ithalat 

(muvakkat kabul 
Bakla ve acı balda 
Faıulye 

Mercimek 
Elma 
Kı,lık çiçek sotanlan 
Kereste 
Şekerleme 
Reçel, pelteler, marmalit 

Terlik 

300 Kental 

30.000 ,, 
25.000 " 
25.000 " 
32.400 ,, 
J .450 Kental 

2.000 ,, 
t.600 ,, 

312 " 
ı.000 Ton 
ıoo Kental 
30 ,, 

2.000 Çift 

Dünya meyveciliği hakkında bir eser çıkıyor· 

Britsh-Continental PreH Lid 
80 Fleet strect 

' London E. C. 4 
k d dünya meyveciliti hak· 

Adre.i yukarıda yazılı şirket ya ın. a ihracatçılarının 
k d · · Türkıye meyve 
ında bir kitap neşre ecetını ve k zusunda oldua-unu 

. . d l . . d " ts'ız nefr etme ar ıtım ve " res erının e ucre 

" Araşit yağı 

Arpa 
,, 

Av derisi 

n 

" 
" ,, 

" 
" ,, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kurt 
: kunduz 
: pOt'SUk 

~an~ar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 

ad 

ıı 

" 
" 
n 

" 

,, 
" 

Ayçiçeği yağ : 
Badem kabuklu 

,, iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
" 
" ,, 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

n 

" Haşhaş 

" 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 

Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

" 
" 

Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. ıert 

sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

beyaz 
: sarı 

nfak 
: iç tombul 

iç sivri 
kabuklu 
tohumu 
yağı 

tohumu 
: yağı 

yeni mahsul 

beyaz 
sarı 

isp tohumu 
kalburlanınış 

natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
tam yağlı 
yarım yağlı 

yağsız 

Peynir beyaz: 

" " ,, ,, 
Peynir kaşer: yağlı 

yağsız 
" " 

Razmol 
Susam 

., yağı 
fiftik 

,, 

" 
" 
" 
il 

Un 
,, 
" ,, 

Yapak 

" ,, 

" Yulaf 
Zeylin yağı 

,, il 

,, " 

yeni mahsul 

oğlak 

aua mal 
çengelli 

: deri 
:Ckaba 
: sarı 

ekstra ekstra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

,, ıert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 
sabunluk 

71 

198 

3 
30 

135 
28 

15 

8 
60 

1 ' 

5 

--

3 

45 

27 

15 

TELGRAFLAR 15 3 937 

260 

492 

26 

9 

4 25 

ç 
,, 200 

" 1500 
,, 620 
" 2900 
" -t20 
a 25 l 2 

ç 5000 

6 16 

6 18 

4 32 

8 

4 25 

3820 

4 35 

300 
1600 
625 

4266 
800 

26 l 'l 

6 27 

-4 35 

4 35 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 25 şi p Ki 3 54 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 12 st. 5 t• ,, 7 44 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 124 B. Fr. ,, 5 28 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. şi 9 18 p. " 6 17 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buşeli 136 l 4 1ent ,, 6 32 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 132 7 8 " 71 6 16 

5- Les plis seront remis a la Preiidence de la Commission 
le jour de l 'adjudication iı dix heures contre la quittance. 
Les soummissions expediees par la poste doivent etre recom· 

mandees avec rccepisse de retour et parvenir jusqu'a l'heure 
indiquee a la commission. 

Pour plus amples renseignements s'adresser au bureau tech· 
nique de reconstructions municipaleı. 

Adjudication pour l'adduction d'eau potable il Isparta 
du Ministere de l'lnterieur : 

Les lravaux de cOnstruction suivants onl ete mis en adjudi· 
cation sous plis cachctes. Fourniture de materiaux necessaires 
pour le reseau iı l'interieur de la ville d'lsparta construction de 
la canalisation et de trois depôts d'eau dans la ville. 

l- Le prix estimatif est de: Ltqs 4771915. 
2- On peut se procurer les cahiers des charges et devis y 

afferents au bureau technique de reconstructior.s Municipales au 
Ministere de l'lnterieur contre versemeot de Ptrs. 239. 

3- L'adjudication aura lieu le vendredi 30 a\•ril 937 iı 11 
heureı a la commission de reconstructions municipales reunie au 

Ministere de l'lnterieur iı Ankara. 
4- Ceux qui veulenl faire des offres doivent remettre les 

documents et garanties enumerees ci·bas. a la date indiquee, 
jusqu'a dix heures, a la Presidence de la Commission. 

A- Cautionnement de Ltqs. 3579. 
B Documents rcquis par la loi. 
C- Lettre signee declarant qu'il n'y a aucun empechement 

{art. 4 de la loi) pour participer aux adjudications 
D- Permis delivres par le bureau technique de la commiı· 

siou de reconstruct'ons municipales afin de participer aux adju· 

dications. 
5- Les plis seront remis a la Presidence de la Com111ission 

le jour de l'adjudıcation a dix heures, contre quittance. 
Les soummissions expediees par Ja poste doivent etrt: recorn 

mandees avec recepisses de relour et parvenir jusqu'a l'heure 
indiquee a la commission. 

Pour plus amples renseignementa s'adresser au bureaux tech· 
nique des reconstructions municipales . 

Adjudication pour l'adduction d'eau potable iı Elaziz 
Du Ministere de l' lnterieur : 

Les travaux de constructions suivants ont ete mıe en adjudication 
sous plis cachetes. Adduction d'eau a E.laziz d'une distance de Kim. 
3.500. fourniture de ruat<-riaux necessaires pour le reseau • l'intt-rieur 
de la villc construction de la cınalisation et d'un depôt d'eau danı 
la ville. 

1.- Le prix estimatif est de Ltqs. 91401.77. 
:!.- On peut se procureur les cahiers de charges et devis y af· 

ferents du bureau technique de reconstructions Municipale nu Mı
nistere de l'lnterieur contre versement de Ptrs. 457. 

3.- L'adjudication aura lieu le Vendredi 30 Avril 1537 iı 11 
heures a la Commission de reconıtructions Municipales reun ie au Mı· 
nistere de l'lnterieur a Ankara. 

4.- Ceux qui veulent faire des oHres doivent remettre les do· 
cuments et i•ranties enumerees ci-bas. iı la date ind ıquee. jusqu'a 
dix heureı, iı la Prcsidence de la Commission . 

A.- Cautionnement de Ltqs . 5820. 
B. Documents requis par la loi. 
C. - Lettre signee declarant qu'il n'y a aucun emp~chemcnt (nrt. 

4 de la loi) pour participer aux ndjudications . 
O.- Permis delivre par lo Bureau technique de la Commission 

de reconstructiona Municipales afin de participer aux ndjudications. 
5. L Les plis seront rcmis a la Pr€sidence de la Commission le 

jour de l'adjudication İı dix heures, contre quittance. 
Les ıoumissions expediees par la poste doivent etre recomman· 

dees avcc recepissea de retour el parvenir jusqu'a l'heure indıquee a 
la Commission. 

Pour plus amples renıeignemenb s'adresser au Bureau technique 

de reaonstructions Municipales . 

lndustrie - Finances - Commerce 

La taxe de prestation 
L'i•position de la taxe de prestation (yol parasi) pour 1937 a 

c.ommenoe. Les organiHtions de quartier ne suffisımt paa a donner 
les indicıtionı nece11aireı pour inscrire les impositions et seront 
aidees par les percepteurs. La Municipalite compte que les inscrip· 
tion. ıeront terminees d'ici a fi n avril. Les listtS devront menf on· 
ner ıi un ıoldat est pere d'au moins six enfants, si un itune homme 
est etudiant. mcntionner aussi les femmes. les mutilcs de guerre, 
faule de quoi leı fonctionnahes charges d'etablir -les listes seront 

pauibles dcı sanctions. 

Lcs f:fforts pour la reduction du cout de la vic 
l'f.conomie. la Chambre de 

du Port se livrent İl des etu 
Sur l'ordre reçu du Ministere de 

Commerce et la Direction des affctires 
des en vue de faire baisser le coOt de la vic. 

bildirmektedir. h tname olan firmalarımız 
Ya, meyve ihracatile meşıul ye ru ~· talep ed,,bilirler. 

Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.157 R M. 71 79 78 
,, ,, Levan ,, n ,, ,, 156 ,, ,, 79 28 

C'est que, en effet, !es interınediaires ınultiples qui e~istent dans 
les affairea de transport contribuent bcaucoup au rencherıssement de 

yukarıdaki adrese müracaatla süal vara asını 

imtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

~ 

Baııldığı yer: ARTUN Buımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuru,), pa (para), şi 
(şilin), sa (santim), at (sterlin), RM \Rayhsmark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

la vie. 
D'apreı le projct prepare en ce ıens. le port sera dote de irues 

et !es marchandiıes seront entrcposees directement aans le secoure 

des portefaix . 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'<idjudication 

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

L'adjudication relnt. a la pr~paration carte acluellc 
de Guemlik a ete ajournee au 2:!-3-37 

Con.struction ·'me partie .~cole fıllt>.s Nichıınlaclıe 

Construction el aussee et travaux d'art cntre les 
KM. 12+550-34 t-000 de la route Sivrihissar-
Hamidie 

Habille"Dent - ChıuB ırei Tissu.; -Cıı r,; 

Chaussetles en fil : 3140 paires 
Chaus'leltes en fil: 32110 paires 
Pt!leriııı:s : 440 pieces 

Electricite-Gaz-Chauff age Cer.tral 
(lnstallation et Materiel) 

lnstallation i:lectrique Ecole 

Provisions ' 

Farine : 79 tonncs 
Viande de boeuf : 7 toıınes 

Bois de Construction 
Planches, Poteaux ete. 

Planches pour to· neaux (100 X 8 -1~ X 4,5) : 40l O p. 

Combustible - Carburant- Huiles 

Boiı pour lour : 9 tonnea 

Travaux d'Imprimerie- Papeterie 

lmpre.ssion du guide des questıonıı douanieres (W 
formes : 20QO exemplaires 

Papier iıciıarettea (diff. qualites): 182.050 rouleaux 

et bobines 

Divers 

Chevaux de trait (haut. 145-146 cm.- 4·6 ans): 20 

picces 
Tuileı type Mar. eille: 6000) pieces (pour maisons 

immigrcs) 
Pieces de rech.lnge pour wagon.s (calı. eh. L. 3) 

Maclıines a laver la vaisselle: (!st. : 5 p.- Brou sııe: 

1 piece - Erzindjan : 1 piece) 

Mode 
dtadjudicat 

Prix 
eslimntif 

Caulion. 
Provisoır~ 

--=~~---- -

PuGlique 

" Plı cach. 

Publique 

" ,, 

Publıque 

Publique 

.. 

Gre iı gre 

Publiq e 

Gre n 1're 

" 

3305 
35665 34 

'004 80 
1024 
4840 

2066 10 

9598 56 
1470 

67 5 

suo 

Publique L.1l5-125lap. 

Gre a gre 

Pli c:.ch. 60000 

Pli caclı. L 30-32-3400 

248 
2674 90 

75 36 
76 80 

:~63 -

155 

720 -
1 1 1 

5 

37 50 

4250 

1620 

Lieu d'adjud.ication et <le 
Cahıer des Clıargı•s 

Municipalit,; dı: Guemlık 

Dir. Trav. Pub. ı._t:ınbul 

f Conı. Pe m. Vilayet Eskichi·lıir 
l Dir Trııv. Pub. lst Ank. Eskıclıthır 

Com. Adı. lntend. lslanbul Toplıarıe 

" 
Corıı. Ach. PTT. Ankara 

Coın Ach. Ec. Supı:r. lngtnieuıs 

Com. Aclı . Mılitııire Mersine 
,, n Dıvision LuleLourga:ı: 

Corn Ach Econoın Monop K laclıe 

Com. Ach. Militairc Mersine 

Min. Douıınes et Monopoles 

Com. Ach. Econom. Monop. K.taı.:he 

f Konak Gouverncmental Lulebourgaı. 
1 Ft'rme d'Etat ,, 
f Ka yınakamat Lulebourgaz 
1 Dir. Etab. lmmig. " 
r Acimin. Ch. Fer Etat Ankara 
1 Caiııses Ankara-Hııydarpaclıa 

Com Ach. lntend . Iıt. Tophane. 

Jours 

'.1:.?-:ı-" 7 

2-4-37 (? ı 

ıı 4 37 

1-'l 37 
l-4-37 
'.2-4-37 

'3-1-37 

Jl-1-37 
20-3 37 

10-3-37 

31-3-37 

5-4-37 

24-3-37 

29 3 37 

3-5-37 

:~-5-37 

F ournisseurs et E 
Negociants, Commissionnaires, 

repreneurs 
ommes 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 Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memenlo de celles qui auront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrels-Lois, 
inthessant les hommes d'affaires, le mouvemenl de la Bourse deb 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 

15 -

15 
14 

14 
11 3 ı 

10 -

15 
11 -, 

15 -

15 -

14 

15 

) il 

14 

15 30 

15 30 

ADMINISTRA"t u. 1'ı 

Y oghourtchou H n 

1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchenıbe Bazar 

Telephone: W442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
lstanbul MÜNAKASA 

17 MARS 19:37 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi 18 Mars 1937 

Transf. foyers lıc'.'ıp. Guınuchsouyou et cı:.serne Davoutpaclıa-Pom· 
pes: 2 pit:cc.s- ınarıche: 10 > metres (Coırım. Iııt. Findikli) 
.\" 281-~85 

Conslnıet on centralc electrique (Mun. Unie) .\" 289 
Pcau de chevre pour plancher: 180000 m2 {Chemins de Fer Etat) 

.\" '..!84 
Costumes : 2695 pit'-ces (Direction Gencr. le PTT) .\' 285 
Fıl latul pour chaussettes : 10000 kılos- Tôles. rivets en "dural,,~ 

1790 kilos- Tuyaux ld: 2450 metres (Defcnse Nationale) 
.\" 285 -2tı2 

* Peaux bctes sacrıfi{es Ligue Aer. Duzdj ) .\" 284 
• idem (Bolvadine) .\" 291 
Fonte lmıte: :.n tonnes (Clı. Fer Etııt) .\ 295 
Poteaux en pin rt>siııeux : 2200 pieces (Dır. PTT. Sıvas) .\" 292 
l.its d oubl<'s: :.!50 pıeces (lntend. Tophane) ,\" 296 

V endredi 19 Mars 1 U37 

Con truction 239 maisons pour immigres a lghdır (Vılayet Kars 
.\' :!86 

Construction canaux pour ecoulement ea ux sal es (Cıu.eliere An· 
kara) (Oir. Restaur. Ankar<ı) .\" 89 

Prcparation bnllasl: 3000 et 8000 m3 (Chemins de Fer Etat Afion) 
.\" 290 

Rt-paration depôt etalons-capotes pour sapeurs·pompiers: 50 p"e
ces (Mun. lslanbu) .\" 285 

Fıl coton ı;our clıaussetles : 16500 kilos Toilt> pour hnvresacs : 
15-20000 metres (Defı-n<>e Nationale) .\" 484- 87 

Custumeı civils avec clıapeaux : 214 pii ces (Dir. Sürete lstanbul) 
.\' 286 .. 

Confection 6080 uniformes hivcr- Toile pour doublure : 35-38000 
metres Comnı. G. Gendarmerie) .\' 286 

Etoff e hleu marine : 475-560 (Dır. lnstruc. Pub. lst ) \" 286 
Troncs et autrcs. de sapin: 1550 p (Ch. Fer Etat) .\" 286 
Locoınoti ves pour salın es Yavchane : 2 pieces (Monopoles) 

.\' 287 
Feve fraiches: 31,5 toıınes (lntend. Ankara) \ 288 
Camion de 2 tonnes Vilayet Edirne) .Y 293 
• Bidons, sacs. chaussures ete. : 15 lots (F..colc Majore Bcyazit) 

.\' 288 

* Gin : 163 k.- Auto us.: 1450 k. (transit) (Dounnes lstanbul) 
.\" 279 

Achevement construction rou'e Tchoubouklou-Pacl13balıtchı· ( Mun . 
lstıınbu]l .\' 293 

Samedi 20 Mars 1937 

Constr. iı Merzifon d'un hangar d'aviatıon et d'un dortoır (Siege 
Ccntr. l.iguc Acron ) .\" 287 

Trav. nivellement sur route Aksseki- Manavgat (1551 m.) Yıla) et 
Antalya} .Y 286 

Chaudrons: 10 pıeces - Pompes d'ıncendie: 5 pi ces (Edremit) 
.\" 293-292 

Clıaussureı pour soldats : 30-40000 paires (Defense Nationale) 
.\' 285 

Toıırs, fraiseuess, meules ete. (Min. Trav. Publics) .\' 264 
Courges : 62,5 tonnes (lntend. Ankara) ,\' 288 
Viande de boeııf : 7 tonnes (Lulebourga:ı:) .\' 297 

* Les astfrisquee indiquent une vente par voıe de surenchere. 

N. R.- Lcs Nos in<liquc·s en regard deı articles sont ceux du 
journal dana lequel l'nvis a paru. 

Avis divers 
Adjudication pour l'adduction d'eau potable 

a Aydin et Moughla du Ministere de l'Jnterieur: 

Les travaux et constructions suivant ont ete mis en adjudi· 
cation .sous plis cachetes; adduction d'eau a Aydin d'une distance 

de Klrn . 5,~)3 et a Moughla d'une distance de Kim. 0,750, four-
• niture des materiaux necessaires pour le reseau iı l'intcrieur de 

çes villes, conslruction de la canalisation et tous tra\•aux ad lıoc 

ainsi que la construction de deux depôts d'eau iı. Moughla et 
d'un depôt iı Ayc!in. Toutes ces constructions seront adjugccs a 
un seul et meme entrepreneur. 

1 - Le prix estimatif est de Ltqs. (}4729.28 pour Moııghla et 
de Ltqs. 91958.20 p')ur Aydin, soit au total Ltqs. 156.687.48. 

2 On peut se procurer le calıier des charges et devis y 
afferents du Bureau technique de reconstructions Mudicipales au .... 
Ministcre de l'lnterteur contre versement de Plrs. 784. 

3 L adjudicalion nura lieu le vendredi 30 avril 937 a 11 

(Lire la ıuite en 3nıe pa2e) 


