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ABONE ŞARTLARI: 
T ıir'< i ı ! :ı 1 Kuru~ 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 .. 1500 

E.cnebi memleketler için 
12 a ylıg-ı 2700 

Sayısı S kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül dej"ildir. 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İDAREHAN E: 
Yoğurtcu han, 1 ci ka t 

No 3 v e 4 

Galata, Perşeınbe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İ dnrehanemizde görüşül ur 

Tclegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

tecrübe ve ihtısaslarına aid tercih sebepleri araştırılarak en 
ucuz fiat verene ihale mecburiyet olmıyacaktır . 

4- Her türlü izahatla beraber şartname ve projeler 10 lira 
mukabilinde Galatada Haydar hanında Fen Servisi Şefliği nd e n 

dir. hk teminatı 285 lira 53 kuruştur. 
Eksiltmeye gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı 

kanunun 2 ve .~üncü maddelerinde istenen belgelerle 
birlikte eksiltme gün ve vaktinde M. M. V. satınalma 
komisyonuna gelsinler. 

iÇiNDEKiLER: 
a) Münaka:-;alar alınacaktır . 

1 - Erzak, Zahire. Et, Sebze v. s. 
22-3 37 15 -

Sabun: 12 ton (Selimiye} 1 

2 
. N f" 1·şleri, Malzeme, Harita 
inşaat, Tamirat, a ıa_:.----------

. 1 ve malzeme ambarları 
Kasımpaşada atölye bına arı . '2 4.37 9.30 1 

. I b l L. J Jet )daresı) ınşası ( stan u ıman ş · •tlerinin ' 
k ld 

betonarme geçı 
Gönende parke a ırım v~ 6·4-37 15 

inşaatı (inhisarlar ldaresı) l 
1 

1460 m kısmın esas ı 
Adapazarı Hendek Y0 unun • · . 8-4-37 15 - 1 

d"d) (K eli Vilayetı) tamiratı (tem ı oca . • . . a ılacak aınelıyat ve 
Aptal ırmagın ıslahı ıçın Y p ··) 26 4 37 15 -

. 5 1 1 · Müdürlüğu · • 
inşaat (Samsu11 u ş erı . l N f M- d) 6-4-37 15 

Üsküdar cezaevinin esaslı tamıratı ( st. a ıa u 

Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve . Malzemesi 

-------------3 
. 1 '273 km mücerrit fincan: 

Galvanizli demır te: .". 2250 t (MMVı 3 .. 4.37 11 
2250 ta. düz fincan demırı: a . 

-, 

4 M t albı" se Kundura, Çamaşır v .s. 
- ensuca , u::::::.• ..::.:. . .=.---.........:----

1 
1 

K r 10000 tane (temdid) (MMV) 3-4-37 11 -
1 ım, lb. rk k maş· 70-85000 m.· kapu. luk 

Kıkşlık ~ 3~~0~ ~temdid) Uandarma G. Komut.) 5.4.37 10 
uma~. . MMV t-4-37 11 

Mendil: 17000 tane (tcmdıd) ( ) · -

5 - Mobilya, Ev ve Bü~ eşyaları muşamba halı v. s. 1 

-..-
(o · L m) 5.4.37 14 -

Linoleum: 780 m. enız evazı 

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

Gliserin: 1200 k. (temdid) (MMV) 
2 4.37 11 

7 - Müteferrik 

Kırmızı kapsül : 1.143 .000 ad . (\nhisar. ldar.) 31·3 ·37 15 -

Balast ihzar ve teılimi 6000 m3. (Adana Dev· 
. il ) 30·3-27 15 

let Demıryo arı 
Kibrit antimuanı: 1000 k. (Askeri Fabrik.) 2·4-37 14 
Bakır semaver: 5 ad .· lcaul. vim, ince bez 

(100 m) (MMV) '20-3-37 11 -

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
Ford marka taksi ve Reo marka kamyon . 

(lstanbul 5nci lora Memur.) 
- -- - ·--

23·3-37 2·4 

a) MÜNAKASA LA R 

1 

Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

T
.. b" )"ki . . ı'btı"yacı için t 2000 kilo sabun 

t - umen ır ı erının 4825 r 20 k 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli ıra uruş-
tur. Teminatı kat'iyesi 724 liradır. 

2 - Pazarlığı 22-3-937 Pazartesi günü aaat 15 de Se-
limiye askerlik dairesinde toplanan ıatınalma komisyo-

nunca yapılacaktır. . . w • 

3 Ş t k 
. da görülebılır. Paıarhga gıre-

- ar name omııynn . 1 · k 
ceklerin veıaiklerioi beraberlerinde i'etırme erı ve o· 

miıyona ibraz etmeleri meşruttur. 

2 
lnıaat- Tamirat·Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Liman İtletme İdaresinden: 

id 
. . K d k" ın• atölye binalara ve malze-

aremızın aıımpaf& a ı arsal 
me ambarları yaptırılacaktır. kl"fl k ı f 

1 Teminatı 15000 lira olan bu it• aid te ~ er . apa 
1 

zar • 

1 2 
. " " t 

9 30 da Şefler Encumenınde yapıla-
• nııan cuma ıunu saa ' 
caktır. 

2 T l
"bl • lOO ()()() 1. 1 k bir bina intaatını yapmış olduk· 

- a ı erın , ıra ı 

Kocaeli Vilayetinden: 

15-J-937 tarihiı. de ihale edileceği ilan edilen Adapa
zarı Hendek yolunun 25-26-460 ncı kilometreleri arasın · 
da 4658 lira 56 kuruş keşif bedelli 1460 metrel ik kısmın 
esaslı tamiratına bu defada istekli çıkmadığında n Nisanın 
8 inci perşembe günü saat l 5te pazarlık suretile ihalesine 
karar verilmiştir. İsteklilerin yüzde yedi buçuk nisbetinde 
muvakkat teminat mektubu veya Banka makbuzile Vila 
yet makamına şartname keşifnamesini gör mek is tiyenlerin 
Kocaeli Nafıa Müdürlüğüne müracaatları. 

Sekizinci Daire Samsun Su İşleri \lüdürlüğiinden: 

Çarşamba ovasının kurutulma ameliyatından ol
mak üzere Aptal Irmağının ıslahı için projesine göre ya· 
pılacak ameliyat ve inşaat 25·3·037 tarihinden itibaren 
30 gün müddetle ve kapalı zarf usulile eksil tmeye ko
nulmuştur. 

2 - Keşif bedeli 324 21 lira 12 kuruştur. 
Bu inşaat için mevcut evrak şunlardır: 
A - Ameliyat ve inşaat resimleri 
B Keşif ve hulasai keşif cetvelleri 
C Bayındırlık işler: genel şartnamesi 
D - Hususi ve feuni şartname 
3 - İkinci maddede yazılı evrak 162 kuruş mukabilin 

de Su İşleri müdürlüğünden tedarik edilebilir. 
4- Eksiltmeye girmek için Nafıa Vekaletinden bu 

gibi işleri yapabileceğine dair ehliyet veşikasına malik 
olmak lazımdır. 

4 
Mensucat - Elbise· Kundura-Çamaşı;- v.s. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Beher tanesine biçilen ederi 340 kuruş olan on bin tane 
kilim kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. İhalesi 3 Nisan 
937 cumartesi günü saat 11 dedir. İlk teminat 2550 lira· 
dır. Şartnamesi 170 kuruşa MM Vekaleti satınalma Ko
misyonundan alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat 
2490 sayıla kanunun 2,5 cü maddelerinde yazılı belgeleri e 
birlikte:: teklif mektublarını ihale saatinden en az bir saat 
evvel Ankarada MM Vekaleti satınalma Komisyonuna 
vermeleri. 

• 
* * 

l - Müteahhid nam ve hesabına alınacak olan ve her 
bir tanesine tahmin edilen fiatı 9 kuruş 84 santim olan 
l 7 .000 tane mendil açık eksiltmesine istekli çıkmadığın
dan pazarlıkla alınacaktır. 

2- Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
isteyenl«:rin her gün komisyona gelmeleri. 

3- ilk teminat miktarı 127 ,5 liradır. 
4- İhalesi t ·4·937 perşembe günü saat 1 l dedir. 
5- Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarla birlikte ilk temi· 
natlarını ihale saatında M. M. V. Sa. Al. K. na verme· 
leri. 5- Eksiltme 26.4.937 tarihine raslayan pazartesi gü

nü saat 16 de Samsunda Su işleri müdürlüğünde topla· 
nacak komisyon huzurunda yapılacaktır. Talipler ihale Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
saatinden bir saat evveline kadar 2490 sayılı kanunun Komisyonundan: 
hükümlerine göre usulüne tevfikan hazırlanmış ve mühür· . .. . . 

l 
· l fl su ı"şleri müdu·· rı·· w •• kb 1- Eldekı ornek ve vasıflarına uygun ve bır metresı 

enmış o an zar arın ugune ma uz mu- 1 2 k 
kabilinde verilmiş bulunmalıdır. Bu saatten sonra gelecek • 95 uru~ d~ğerlen~n 70,000 ~en 85,000 metreye kadar 
teklifler kabul edilmez. Ve postada vaki olacak teahhür- kışlık elbıselık ve hır metresı 315 kuruş değerlenen 

30,000 den 40,000 metreye kadar kaputluk kumaş 5 .4.937 
ler nazarı itibara alınmaz. 

6 Bu amelyatın muvakkat teminat mikdarı 2431 lira 

50 kuruştur. 
7 İşi üzerine alan müteahhit yüksek vekaletçe iha-

lenin tasdik olunduğu kendisine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde muvakkat teminatını kati 
teminata iblaia ve aynı müddet içinde mukaveleyi noter-
likten tescile mecburdur. 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

6-4-937rünü salı 15 te İıtanbulda Nafıa Müdürlüğünde l2468) lira 
ketif bedelli Üsküdar ceza evinde yaptırılacak esaslı tamirat iş-
leri açık ekıiltmeye konulmuftur. 

Mukavele, Eksiltme Bıtyındırl,ık işleri ıenel, hususi ve fenni 
tartnameieri, proje keşif hulisaaile buna müteferri diğer evrak 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat (186) liradır. 
isteklilerin en az 1500 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

ıöstereceti vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 
müteahhitlik ve Ticaret Odası veıikalarile gelmeleri. M. 

• • • 
Gönenden parke kaldırım ve betonarme geçidleri yap· 

tırılacaktır. Bak, İnhisarlar U. Müd . ilanlarına. 

3 
... 

c • 

Elektrik, Havagazı, Kalorıfer Tesisat ve Malzeme 

Milli Müdafaa Vekaleti Satanalma Komisyonundan: 

273 Km. gaivanizli demir tel 
2250 tane mücerrit fincan 
2250 tane düz fincan demiri. 

pazartesi günü saat 10 da komisyonca kapalı zarf u§ulile 
satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi 1884 kuruş karşılığında komisyondan 
alınabilecek olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 18820 
liralık ilk teminat ve şartnamede yazılı belgeleri içinde 
bulunduracakları teklif mektublarını en geç belli gün saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olmala rı . 

5 

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

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4680 lira olan 780 metre linol
yom, 5 Nisan 937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 
14 de açık eksiltme usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 351 lira olup şartnamesi komisyon· 
dan. her gün parasız olarak verilir . 

isteklilerin, muvakkat teminatı İstanbul Defterdarlığı 
Muhasebe Müdürlüğüne yatırarak mukabilinde alacakları 

makbuz veya banka mektubile ve 2490 sayılı kanunda 
yazılı vesikalarla birlikte v~ belli gün ve saatte Kasım
paşada bulunan Komisyonumuza müracaatları. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağları ve saire 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

larını tevsik etmeleri l&ıımdır. 
3- Tekliflerin tetkikinde teklif sahibleriniıı bu aribi itlerdeki 

Yukarıda cins ve miktarı yazılı 3 kalem muhabere 
malzemesi açık eksiltme ile alınacaktır. Hepsinin tutarı 
3807 liradtr. Evsaf ve şar : nameleri kmisyonumuzdan 
verilecektir. ihalesi 3.4.937 cumartesi günü saat l l de-

Gliserin: 1200 kilo glis~rinin açık eksiltmelerine is
tekli çıkmadığından bu defa pazarlığa konmuştur. Hepsi· 
nin tutarı l500 liradır._ Evsaf ve şartnamesi komisyonu· 
muzdan v~rilecektir. ihalesi 2 nisan 937 cuma günü saat 
1 l dedir. ilk teminatı: l 12 lira 50 kuruştur. Eksiltmeye 



gireceklerden ilgili bulunanlar 2490 sayılı kanunun 2, 3 
iincü maddelerinde istenen belgeler ile birlikte pazarlık 

gün ve vak1 ında MMV satınalma komisyonuna gelsinler. 

7 
~üteferrik 

Askeri Fabrikalar U. Miidürlüğü Satınalma 
Komisyommdan: 

Müteahhit nam ve heo;abın ·t J:ll) l kilo kibrit antimon 
Tahmin edilen bedeli 150cl lira olan yukarda miktar ve cİn•i 

yazılı malzeme ukeri fabrikalar umum mü :lürlüğü satınalma ko
misyonunca 2-4·B37 tarihinde c•.ıma günü saııt 14 de kapalı zarf 
ile itıııle edilecektir. Şutnıne pıt3sız olar.1k koni yonhn v~ rı· 

lir. Talihlerin muvakkat te:ninat olan 112 lira 50 kuruş ve 24HO 
numaralı kanunun 2 ve .1 ınaddeler:nılel<i vesııikle mezkur gün 
ve saatte komisyona müraı-aatları 

Devlet Demir yolları Adana işletmesinden : 
" İşletmemiz mınta:Casınırı Ceyhan civarında K.m 412de 

ki taş ocağından (tahmini bedeli) beher metre mük'abı 

f 50 kuruş 50 santimden 00~0 metre mü kabı balaslın ih
zar ve teslimi kapalı zarf usulile 15.3.937 tarihinden iti
baren on beş gün müdddle eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 30·3·937 salı günü saat 15 de Adanada ış· 

letme binasında yapılacaktır. 

Şartname ve mukavelename projeleri Konya, Mersin 
şube şefliklerile, Tarsus, Ceyhan istasyonlarında ve Adana 
baş müfettişliğinde parasız olarak görülebilir, İsteklilerin 
2490 sayılı artırma eksiltme ve ihale kanunu mucibince 
ve şartnamede yazılı vesaikle beraber muvakkat teminat 
parası 681 lira 75 kuruşun idaremiz veznelerine yatırıl

dığına dair olan muvakkat makbuzunun veyahut şartna-

mede örneği ilişik formüle göre Banka teminat mektubu 
ve fiat takliflerini havi zarflarını (üzerinde Ceyhan civa
rındaki taş ocağından yapılacak balast için olduğu yazıl· 
mak suretile) eksiltme saatinden bir saat evveline kadar 
makbuz mukabilinde Adanada işletme müdürlüğüne ver
miş olmaları ve mektup sahiplerinin de eksiltme saatinde 
hazır bulunmaları· 

Milii Müdafaa Veldileti Satımı.ima Komisyonundan: 

1- Vekalet ihtiyacı için b.!ş tane bakır semaver, bir 
tane kütüphane ve 47 ta"le k ıul, 30 kutu vim ve 100 
metre ince bez pazarlıkla satın alınacaktır . 

2- Pazarlığa gireceklerin 2 )-3-937 Cumartesi giinü 
saat 11 d~ M\1V S1. Ko. ua ge1n!,er:. 

* • • 
1·143.000 ad. kırmızı renkli k ııpsül alınacaktır. Bak: 

İnhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

5 inci İcra Memurluğundan: 

Dairemizce mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen İs
tanbulda Vcfadt K':>vacılar caddesinde Yıldız garajında bulunan 
ve Bahaeddinle C~lile sid olan 2):) 1 nu naralı Ford marka taksi 

otom'.>bilile 3q3t nu naralı Reo ınuka kamyonun !\atışı 23-.l-937 
tarihine müsadif salı günü saat 2 den ı e kadar mezkur garaj 
önünde yapılacağından ı;atışa iştirak ctm 1-c İsleyenlerin ınahal

linJe hazır b.ıluTtaca!( ~e nur ın1 ınÜr<lca itleri iJ,'ln olunur. 

180 22-Marl 1937 Pazartesi 
181 .C\65 2.'\ Salı 

:ltfü 5!1<l 2:1 Çarşctmba 

551 72:; 2) Perşembe 

726 858 21i Cuma 

Belediyeden aylık alan emekli ve ()ksüılerin mart-Hl.l7 3 ay
lık maaşları yukarıda yazılı giinlerrle ayl·k cüzdanlarındaki tedi
ye sıra sayılarına 1'Örc Ziraat Bankasından verilecektır. Aylık 

salıiplerinin müracaatları ilan olunur. (B. ( ı:;25) l~lll 1- 3 

* * • 
Sarıyer Kaymakamlığı ve Belediye şubesi Müdürlüğünden : 
Rumeli Hisarı Kale içinde 28 No. lu Harap ve tehlikeli ha· 

nenin sahibi ve ikametgahı meçlıul olduğundan 15 gün içinde 
tehlike kaldırılmadıQ-ı takdirde Dairece yıktırılmak suretiyle mah
zurun izni esi cihetine gidil.:ceği ilanen tebliğ olunur. B ( 15'l6) 197 

İnhisarlar U. Miidü liiğiinde~j 
1- İdaremizin Gönen Yaprak Tütün bakıınevine şartname ve 

projesi mucibince yrıptırılacak 2035 lira keşif !ıP.delli parke kal
dırım ve betonarme geçitlerin inşaatı açık eksiltmeye konulmuş 
tur. 

2 Eksiltme H-4-9.17 tarihine rastlayan salı günü saat 15te 
Kabata1ta levazım ve mübayaat şubesindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3- Muva·kkat teminat 152.63 liradır . 
4- İhale evrakı hergüu sözü geçen şubeden alınabilir. 
5- İsteklilerio ihaleden en az iki gün evvel İnhisarlar İnşaat 

Şubesine gclcrt-.lc bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair 
Resmi vesaik gösterildikten sonra alacakları ehliyet vesikası ile 
kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile ihale günü yukarı<la adı geçen Alım Komisyonuna gel -
meleri ilan olunur. "15 rn" 19-J 1 1 

• 
Mikdaıı Tepe kutru irtif.:u 
Ad el 

225000 29 x '° 30000 ,}() x 40 
2 000 ::14 x Vi 

700000 25 x .10 
1-IOOllll 2() x x; 
2{K)()I) 28 x ,'\) 

8011.l .lt) x .l.l 

1143000 

Nümunesine uygun olmak şarlile } uk rda ıııikdar ve 
eb'ndı yazılı " 1, 14 .~.000 ,, adet kırmızı renkte kapsül pnz.nrlıkln 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, Jl-3-H37 tarilıinc ras t lıyan Çarşamba günü saat 
15 de Kabntaşta Levazım ve Mubnyaal Şubesinddd Alım Koınis· 
yonunda ynpılncaktır. 

:1 İstt-klilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yiizde 
7,5 güvenme paralarile hirliklP. ndı geçen konıı ·ıroııa ~ l lmeferi 
iliin olunur. "152.1,, lf)5 1 - -l 

K,11n11 'ar, l(ar arnameler,Ticaret mtıhadeltr 

Kararname No. 5<ı.t3 2 
Denizli Vilayeti elektrik imtiyazının feshine dair olııp Şılrayı 

Devlet Reisliginin 2i-l-37 tarih ve 1802 sayılı tezkeresile gönJe
rilcn Maliye ve Nafıa Dairesile Heyeti Umumiye mazbataları İc 
er Vekilleri Heyetince 28-1 ·37 de tetkik edilerek bahsi geçen im
tiyaz mukavelesinin ilişik mazbatalara göre fı:shi onanmıştır. 

28-1-37 
Rcisicümhur 

K. Atatürk 
~aşve~il Adliye Vekili Milli Miidafaa Vekili Dahiliye Vekili 
ismet lnönü Ş. Saracoğlu K . Özalp Ş. Kaya 
Haricıye Vekaleti V. Maliye Vekili Manrif Vekili Nnfıa Vekili 

Ş. Saracoğlu F. Ağralı S Arıkan A. Çetinkaya 
İktısad Vekili Sıhhat •·e İçtimai Muavenet Vekili 

C. Bayar Dr. R. Saydam 
<;üııırük ve İnhis.ırlar Vekili Ziraat Vekili 

R. Tarlıan M. Erkmen 

Maliye ve Nafıa Dairesi Mazbatası 

Ba vekillik Yüksek Makamından yazılıp dairemize tevdi lrny
rulan 'l.2 kiinur.uevvel 936 tarih ve G 4114 sayılı tezkerede: 

Denizli elektrik imtiyazının feshi hakkında Nafıa Vekilliğin· 

den yazılan 15-12-936 tarih ve 1945 17.1 15480 sayılı tezkere ile 
ilişiginin suretlerinin gönderildiğinden bahisle l<eyfiyetin tetk:k 
edilerek so tıunun bildirilmesi istcn :niştir. 

Nafıa Vekilinin mezkür 15-12 936 tarihli tezkeresi örne~inde: 
Den;z(i şehrinin elektrikle tenviri için mezkur şehir belediye· 

si namına Mebus Necip Ali ve Kazıma 20-2 932 tarih ve 12281 
savılı kararname üzerine bir imtiyaz verilerek bu babdct veka
letle mumaıleylıim arasında 14 mart 932 tarihli imtiyaz muknve· 

lenamcı;inin akid ve teati olunduğu, 
Belediyenin mali kudreti bu ınukavell'namede münderiç hü

kümlerin ifasıns müsaid olmadığından esas ınukavelenaınenin ta
diline zaruret hasıl olmakla 18-1 l-931 tarih ve 2 15H2 sayılı ka
rarname üzerine yine vekaletle mezkur belediye namına Doktor 
Karım arasınc!a 2t>-12·H34 tarihinde ınüzcyyel nıukavelenamenin 

imza etlildıği, 

İşbu muka velenamelerde yazılı tRahhüd ve vecibeler imtiyaz 
sahibi tarafından muayyen müddet zarfında ifa edilmemiş ve bil
hassa mukavelenaınerıin 49 uncu maddesi mucibince teminat da· 
hi verilmemiş oleuğundan mezkur maddedeki sarahata binaen 
ihbar ve ihtar gibi bir güna merasime hacet kalmaksızın adı ge
çen i eledi yenin mevzuubahis imtiyaz hak )arından sakıt ulduğu 
ve lıcr iki mukavelenin hükümsüz bulunduğu neticesine varıldığı. 

Zaten Denizli belediyeler Kanununun verdıği ıelahiyete müs-

teniden hükümelten alınılj olduğu imtiyazı istimal etmeğe lüzum 
görmeyerelc - bizzat ,chir elektrik tesisatını yapmak için bir pro· 
je tanzim ve vekalete tasdik ettirmiş ve ilıtiyata da ğeçmek üze
re bulunmuş olduğunu beyan ve menafii uınumiyeye müteallik 
imtiyazar hakkındkki kanunun 3 ve 6ncı maddelerini tadil eden 
2025 sayılı kanundan evyel verilmiş olan inıtiyazata daı .. ınuka 
velenaıneleriıı Büyük Millet Mecl'sinin 1 nisan Hl33 tarih ve 7-lli 
sayıl kararilc iasdik edilmiş olsa bile me\ zuubahis Denizli İm· 
tiyaz ınukavelcııamcsinin feıih ye iptali için esa11en imtiyaz şart· 
ları tekemmül etmemilj ve imt;yaz haklarından olan vergi ve re
sim gibi muafi}etlerin de istimaline başlanmamıg bulunmasına 

binaen İcra Vekilleri Heyetinin kararile iktifa edilmesinin masla
hata daha uygun göı üldügü ifade edilerek lıu hususta ıııııktazi 
knrarııı nlınınası teklif edilmiştir. 

tJe,•aıııı var) 

Gelecek üç giin zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Miizayedeler hakkmda 

MUHTİRA 
--

Cumartesi 20 3-1937 

l\lerzifonda bir tayyare hangarının ve bir koğuş binasının inşuı 
(THK Genel Merkezi) ,\' 287 

Akseki-Manavgat yolunda (1551) m. tesviyeyi turabiyc (Antalya 
Valiliği) .\: 286 

Yangın tulumbası: 5 ad. - kazan: 10 ad. (Edremit) \ ' 292 293 
Kundura: 30-40000 çift (MMV) .\' 285 
Torıncı. freze v.s. tezgah. (Nafıa Vekaleti) .\ 264 
Kabak: 62,5 ton (Ankara Levazım) .\' 288 
Sığıreti: 7 ton (Lüleburgaz) .Y 2H7 
Harp Akademisi bi\z! kısımlarının tamiri (İst. Komutanlığı) No. 

2H8 
Semaver, Vim, kaul, ince bez (Ml\tV) No. 299 

Pazartesi 22-3· 1937 

Halk vi binnsı inşaatı (iVludurnu Hal!~ partisi Başk.) .\' 29.f 
Sivasta hela ve çeşme inşaatı (Sivas Evkaf Müd.) .\' WO 
Mektebin arazisi ,1de pansiyon bınuı inşaatı (Yüksek Mühendis 
M .) .\' 28() 
Ankarada apartınıan, tiyatro, yüzme havuıu, gazino ve garaj 
in,natı (çocuk Esirgt'me Kurumu) .\ 287 
Ankara inşaatı (Ankara · İstanbul varyant yol inşantı (Ankara 

Valiliği) .\' 288 
Malatya istasyon . • }578 m2 yerin parkelcnmesi (Malatya De ... tet 
Demiryolları) .\' 291 
Feriköy mezarlığı cadd. esaslı tamiratı Temi::lik işleri için kam 

yon: 11 tane ı İstanbul bel.) .\' 287-'2()8 
istim. kontörü: 9 ad. (İnhisarlar İdaresi) .Y 2Hö 
Çamaşırlık bez: 700000 ın. Kışlık elbiselik kuma,: 80-85000 

(MMVJ .\'· 28t-286 
Yalo\'a yeni oteli için ahşap mobilya ve perde. (Akay) \ ' 282 
Söğüt çubuj'u: 22 ton (Askeri Fabrikalar) .\' 203 
Gerede'nin elt:ktrik tesisatı (Gerede Şarbaylığı) .\' 284 
Yvvadak demir: 100000 k. - dört köşe demir : 3701)() k. - çam 
tahtası: 2.300 ad. vs. (PTT Fabrik. müd.} .\' 287 
Matbu nota: ()4 ad. - makineyağı: 10 çeşit - araba: 1 ad. koşum 
lıayvanı: 1 çift. (İstanbul Kom.) .\' 286 -287 
Rökompoze kömürü: 10000 ton. (Deniz levazım) No. 288 
Donyağı: 6 ton - Zeytinyağı: 15 ton rondela 1()30 k. · çelik tel -

yay için: 445 k. kablo için: 570 k. Ray delme makine i: 1 ad. 
(Devlet Demiryolları) No. 288 

İçme suyu. 12,100 1. (Ankara Levazım) No 289 
Toz ~eker: 12400 k. (Lüleburgaz) No 293 
~ Pamuk fişeklik: .~45 k. lakeli vidıılfi· 144 k. (İst. güm. müd.) 

No. 27H 
• Ot ve dut (İst. Defterdarlığı) N.:>. 29U 
Gemlik ka•.abasının hali hazır haritası (Gemlik. Beled.} No. 297 
''Gümrük Kılavuzu,, nun bastırılması: 20( O ad (Gümrük ve inhi 

sarlar V ckaleli) No. 207 
Sabun: 12 ton (Selimiye) No 29tl 

Salı 23-3-937 

Tekirdağın hali harn· haritasının yapılması (Tekirdağ Bel.) .\: 287 
Kurssuz telefon aleti 250 ad. (İstanbul Telefon Müd.) .\' 267 
Şehir tenviratına lüzumlu olan elektr. cereyanı kii.ğıd fabrik. al· 
mak için malzeme (İzmit Beled.) .\' 274 
Köşebent: 3.Ul k. dikenli tel: 75 kilo (Tekirdağ Zıraat Müd .) 

.Y 29() 
Tazyık mesaha aleti (MMV) .\' 287 
Bilet için boş karton: 3!>.000000 ad. (Devlet Dcmiryollım) .\' 288 

Sabun: 12 ton (Çatalca) .Y 291 
13uğday öğütülmesi 6U:l ton (Ankara Levazıın) .\: 28!1 
• Kesme şeker (bozuk): 33634 k. (Sirkeci Gümr. nıüd . ) .\~ 29D 
• Taksi (Ford)-Kamyon (Reo). dst. 5 inci İcra M.) No. 29H 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaı.elemizin sayısını gösterir. 

istan b ul Borsası 
18 3-1937 ---

P aralar Çekler 
Alış Satış Alış Satı, 

Sterlin l)21,- 621.- London ()17,25 618,-

Do lal' 12.1. 126.- Nev York 0.7915 0,7930 

20 Fransı:r. Fr. il 1, 115,- Par is 17,2625 17.2.15 

'lO Liret 120, 125- Milano 15,0375 15,0210 

20 Belc!ka Fr. 80, - - 84,- Brüksel 4,70 4,6945 

20 Drahın i 18, 22, Ati na 88,70 88,5925 

20 İsveçre Fr. fl65,- 575, Cenevre 3,4750 3,4710 

20 Leva 20, 2.l, Sof va ()4,48 G4,4012 

1 Florin IH,- OH,- Anıııterdam 1,4488 1,4464 

20 Çek kronu 70,- 75. Prag 22.6910 22,6634 

Avusturea Sl. 20,- 23.- Vivana 4,2220 4,2168 

Mark 'l3, 28,- Madrid 11,4540 11,44 

Zloti 20, - 22,- Berlin l ,91i75 1,9656 

l'cngü 'll,- 23,- Var.şova 4,175 ~. 17 

20 Lev 12, -
1 '· 

Budapeşt 4,3742 4,3690 
20 Dinar 18,- 52,- Bükreş 1 o ,()() 107,9288 

Ruble .\O.- !12,- Belgrad 31,67 34,6275 

İsveç kuronu 30, -32, Yok ohama 2,7775 2,7741 

Tür~ altını !037, 11138,- Moskova 24,66 24,69 

lianknol Os.'l-fü,- 248,- ' Stokholm 3,1422 3,1383 
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Ticaret ve Zahire Borsası ---
18 - 3 - 1937 
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: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
: ııunsar 
; tilki 
: tavşan 
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Ayçiçeği yağ : 
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Bezelye 
Börülce 
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il 
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Bulgur 
Burçal< 
Ceviz 
Çavd. r 
Darı 
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Fındık 

" 
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Haşhaş 

,, 
İpek 
İrmik 
Kaplıcn 

Keçikılı 
Kene\·ir 
Kepek 

Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

" 
" Pamuk 

: eks. ıert 
sert 
.sümteı 

kızılca 

111 ahlfıt 

: kabuklu 

: beyaz 
: sarı 

: iç tomlJul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tolıunıu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

yeni ınahsul 

beyaz. 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlannllŞ 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
tolıuınu : ,, · ıı 

Peynir beyaz: tam yag 
: yarım yağlı ,, " 

,, ,, : yağsız. 

Peynir kaşer : yağlı 

" " Razmol 
Susanı 

,, yagı 
Tiftik 

,, 

" .. 
" ,, 

Un 

yağsı:z. 

yerıi mahsul 

: oğlak 
: ara ına\ 
: çengelli 
: deri 
:~kaba 

: .sarı 

t-kslra ekılra 
ekstra 

.. 

" 

" 

1 inci yumu,ak 
,, sert 

Yapak 

" 
" 
" Yulaf 

: Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 

" 
,, : ıabunluk 

ithalat 

Ton 

75 
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60 

15 

15 
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1 

i - 1 
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()7 

45 

2 

14 
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SATIŞ l.A R 
-;:;;,nri A:ı::ııııi 

lhrac:ıt Kilosu 1 Kiloım 
Ton 1 Kr. P:ı. Kr. Pn. 

2 5-46 

Hl 
1 (1 

4 13 4 24 

ç 
,. 
• 1800 
" (100 
,, 28HO 
" :)(10 
a 22 1 2 

ç 4800 

ı; 15 
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3800 
1550 

2ö 1 2 

5-100 
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(j 25 

.. 30 .. 3'l 

ı.ı 20 

.. 27 .ı 28 
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l<.S. 
TELGRAFLAR l 7 3 937 

• ' r: • 1 l 2 p Ki 3 56 
Londra Mısır Laplala 2 ci kin. lahmilı korterı 2:> şı 7 :ı5 

h 
tonu 12 11t. t• " .~ 

,, keten to umu ,, ,, " . 128 B. Fr. ,, 5 43 
Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ~ 1 • i H 1 1 4 P·,, 6 17 
Liverpul Buğday . Ma:t ,, 100 lıbr .. :

37 1 8 unt ,, G 32 , 
Şikago ,, Hartvınter Mayıs ,, Buşelı 

134 1 8 ,, ,, (} 21 ı 
Vinipek ,, Manitoba ,, " " _7 R M 

11 
79 66 

Hamb. İç Fınd. Giresun derhnl tahmil 100 ~· 1

1~ ,, ,, 79 12 
,, ,, Levan ,, ı• " ) • 

. kr ıkoruş). pa (para ' şı 
işaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çıfl!, M ,Rayhımark, p (pen· 

(şilin), sa santim), ıl (sterlın), R 
rıi), B. Fr (Belcika frank), t (ton) . 

• 

MUNAKASA G A ZETESl Sayfa .i 

• • • 
ŞIRKETIHA VRIYE' • 

nın 

İstanbul sayın halkına mühim ilanı 
Şirketihayriye büyük fedakarlıklarla t Nisan 1937 tarihinden itibaren aşağıda sıra ile gösterilen 

kolaylıkları ve hilet iicretlerindeki yeni ucuzlukları tatbika başlayacaktır 

1 
2 
J 

4 

5 

(j 

7 

R 

Abonman kartlarında yapılan fevkalade tenzilat 
Fevkalade tenzilatlı abonman kartları şimdiye kadar üçer 
itibaren ikişer aylık olarak verilecektir. 

aylak olarak verildiği halde bu devreden 

Üsküdardan başlıyarak Vaniköyüne kadar Anadolu iskeleleriyle R. Hissarı iskelesi için tenzilat 
Kandilli, A l-lissarı, Kanlıca, Çubuklu, Emirgan ve İstinye iskeleleri için tenzilat 
Paşabahçesi, Beykoı. ve Yeniköyden itibaren Tarabya, Kireçburnu, B. dere, Sarıyer, Yeni
mahalle, ve Kavaklara kadar tenzilat 
J üncü fıkrada gösterilen iskeleleı de tatbik edilecek yüzde 35 tenzilat kış mevsiminde yani 
Birincikanun, İkiııcikanun, Şubat ve Mart aylarına mahsus olmak üzere 

Yüzde 25 
,, 
., 

" 

30 
35 

40 dır 
(Bu kartların satışına 1 Nisan 1937 tarihinde başl nacak ve 11 Nisan 1937 tarihinden itibaren meriyete 
girecektir.) 

Beylerbeyi, Çengelköy, Vaniköy iskelelerinden Köprüte gidip gelme alınacak biletlerin birinci ve ikinci 
mevkilerinden birer ve Köprüden bu iskelelere alınacak kezalik gidip gelme biletlerin birinci mevkiinden J, 
ikinci mevkiinden 2 buçuk kuruş tenzi! edilmiş ve bu tenzil ile işbu iskelelere gidip gelme bilet ilcretleri 
niktasından Üsküdar ve Kuzguncuk ücretlerile müsavi dereceye indirilmiştir. 
Köprüden Kandilli, A. Hiı:;sarı ve Emirgan iskeleleri için verilen azimet ve avdet birinci mevki bilet ücre· 
tindeki 20 para kesir kaldırılmıştır. 
Kanlıca, Çubuklu ve İstinye iskelelerinden Köprüye ve Köprüden bu iskeleler için alınacak tek biletlerin 
birinci ve ikinci mevkilerinden 2 şer ve yine bu iıkelelerden Köprüye alınacak avdetli birinci mevki bi· 
letlerden 6 buçuk, ikinci mevkilerden 5 buçuk kuruş ve Köprüden bu iskeleler için alınacak gidip ~~ime 
biletlerin birinci mevkiinden 7 ; ikinci mevkiinden 5 buçuk kuruş tenzil edilmiş ve bu tenzil ile işbu iske
leler gidip gelme ücretleri Kandilli, A. Hissarı ve Emirgan ile müsavi dereceye indirilerek tarifelerde vah· 

det temin edilmiştir. 
Bitişik iskele ıçın muteber tek ikinci ınevki bilet ücreti t'O Kuruş yerme 5 Kuruşa 

,, ,, 
" ,, " 

,, 
" 
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Araba vapuru ücret tarifesinde yapılan tenzilat 

Kabataş Üsküdar Sirkeci arasında işliyen araba vapurlariyle nakledilecek kamyon, kamyonet, otobüs ve binek 
otomobillerinde yüzde 25 den 50 ye kadar tenzilat yapılmıştır. Yeniköy ile Beykoz ara11nda ihdu edilec'!k araba vapur· 
ları ıervisi de ayni ücret tenzılatına tabi tutulacaktır. (Tafsilatı gölteren tarifeler her iıkcleye atılacak.) 

Boğaziçinde yeniden ev yaptıranlara kolaylık 

19.l7 mali senesinden itibaren Boğaziçinde yapılacak yeni inşaat salıiplerin:t devletçe yapılan üç ıenelik veriİ muafiyeti 
esasına uyularak Şirketçe de .1 sene için hükmü cari meccani paso verilecektir. Bu pasolar mülk uhibinin arzuıu üze
rine musaddak icar konlratosu görülerek müstecire devrolunabilir. 
Yeni inşaat yapacaklara malzemeleri ve Boğazda oturanların Türk Antruit kömürleri Şirketçe meccanen naklolunur. 

Orkestralı ve büfeli t:enezzüh seferleri 

Yazın cumartesi günleri hava musail oldukça - Köprüden saat 14 te kalkacak bir vapurla Botazda tenezzüh tef eri 
tertip edilecek ve tenezzüh, akşamııı gec,· vaktine kadar Slİttcektir. Mehtaba tesadüf eden ııtrıleıde avdet daha re· 
ciktirilecektir. Bu postada bir orhstra takımı bulu.!'duruiacak, mutedil ücret mukabilinııle lıtanbulun en maruf bir lokanta 
müessesi tarafından zengin büfe ilızar edilecektir. Ucret lıerkeı için (50) kuruştur. Vakti gelince müfredatlı proıram netr· 

olunacaktır. 
ALTINKUM plajı ve ııazinosu. SÜ rLÜCE ve YENİMAHALLE tenezzüh yerll'ri Cümhuriyetimizin vatandatları için bili 

iıtisna ıerbesttir. 

(Suite de la 4ıne page) 

du 
11
eiifle a ptr1. 6 20 et lu bles durs d'Urfa et de Diyarbekir a 

ptar. 6.15. . . . . 
Leı seiifles qui ont ele vendus a pbr. 4.25 le kılo, a Menın, 

ont Ctiı cauıe d'une hausse de 2 paras el elemi ıur notre place. 
On penae que cette hauue ı'accentuera cncore. Les orges se 

vendenl moins bien, le marche eıt m~ins anime. Les exporta· 
leurs n'en achetent pluı. L'avoine cat a ptrs. 1,20 et le mn'is iı 

ptn. 4,30. 
Les haricots ont ete venduı entre 8,20 et 9 piutres. ll est 

arrive en notre ville rn waıons de ble, six de seigle et aix d'orge 
Lea farineı que l'on fait vcuir d' Anatolie ont occupe une 

bonne place sur le marche d lıtanbul: Ce~ far~nes sont d,e bonne 
qualite et proviennent deı meuner.ıes d Eskıchehir, d Ankara, 
Kayseri, Karaköz, et Polatli. Lu farıncs ~e Kayseri arrivent par 
voie de Mersin. Quant aux autreı elles Hennent par train jus· 
qu'a lzmil el de )İl par bateau ou canot a moteur juıqu'a lılan-

bul. 
Au couu de la derniere ıemaine, il eıt arrive d'lzmit en notre 

ville 20 wagonı de farine. 
lstanbul , besoin de 2'l wagonı de blc par jour. Le fail que 

!'on transporle ensuite par bate:ıu la farine rı partir d'lzmil eat 

dil(ne d'attirer l'attention. 
Pour le tranıport d'un wagon de bit!, d'lzmit a Ha'idarpaclıa, 

plus les frais d'cntrepouge d'allegea, ete. il faut 50 Ltqı. Or le 
transport par canot a moteur ne coute que 15 Ltqs. 

Le traite commercial turco·français ıerait proroge 
Le traitı! commcrcial turco·français echoit en Avrıl. Un croıt que 

cet acco~d ıera proroa-e d'un · annee cncorc 

Un aecond tableau indicateur a la bourae des fonda 

Le tableau indicatcur deı COUrl de la HourH det ronds el valeurt 
ne ıuffiııant pu au besoins, il a ete decide do lui adjoindre un nou· 
veau tahleau. 

La limitation de la production 
Le reıcleıaent prevoyant une limitation de la production dana le1 

brar.che1 'tndustriellcı oiı il y a surproduction a ete aoumiı au Con· 
scil d'Etat. 

Cette limitation n'affeclcra pu beaucoup le mouveaaent industriel, 
car les cxceptions visant la plupart det industries se trouvant daaı 
ce cas ont ete deji. leveet. 

Oranges et mandariuea 

La .hau11e ıur )es prix deı oranıes continue. En conıiderant 

que l' on ut iı la fin de la recolte de ce produit, on peut dire 
que le1 mandarineı ıont preıque fınieı. Parmi lea qualite dea 
oranget qui arrivent le pluı ıur place, il y a let produita de 
Dörtyol et Adana. Leı meilleur .. de cellea·ci H veadent entre 
460 480 piaatrea la caiuea de 66. 

Le marche dea peaux 

La bai11e ıur leı prix deı peaux de fouine coatinue. La pai· 
re de celle de- Kutahya etl entre 25-27 Ltqı. et la paire de celle 
de Mara' eıt entre 29-30 Ltqı. Lea prix du pea~x .de fou\ne 
des vilayet• oricntaux eat de 10-15 par cent pluı eleve. 

1 mtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldı(ı yer: ARTUN Ba11mevi 

Galata Billur ıokak No. 10 
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tere Annee No. 299 VENDREDJ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) A djudications au · Rabais 
Coostruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Constru:tion-Cartographie 

Construction d'ateliers et d'entrepôts de m:ıteriel a 
Kassimpacha (cah. eh. L. 10) 

Conıtructıon de trottoirı en pavrs et de passages 
en beton arme a l'lnst. t.bac de Gueunene 

Reparation fondament ıle tro · çon : 1460 metre:. 
route Adıtpazar-Hendek (ıj ) 

Travaux et operat. necessaireı pour rendre regulier 
le coura de la rivierc Aptal (cah . eh. P . 16~) 

Rcparation fondamentale penitencier Uskudar 

Habillement - Chaussures - Tissus -Cu'rs 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
estimatif 

Caution. 
Pro \'İsoire 

Pli cadı . 1500' -

Publique 035 152 63 

Gre a gre 4658 56 

Pli cach. 32421 12 2431 50 

Publique 2468 186 -

1 
l 

Lieu d'adjudication et Je 
Calıier des Charges 

Admin. Exploit. Port lstanbul 
Serv. Technique, Haydar H. Galata 

Com . Ach. Econom. Monop . K.tache 

Vilayet l\odjaelı 

Dir. Trav. Hydrauliques, Saın<ıoun 

Dir 'J'raY. Publi<"s Istanbul 

Jours 

2 4-:n 

6-4-37 

8-'1-37 

26-4 37 

6 4-37 

Etoffe pour uniforme d'hiver : 70-85000 metres Id. 
pour capotes: 30"'40000 metres (calı . eh . P. 1884) 
(aj.) 

Pli cach. P.295et 
315 lem. 

13820 - Com . Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 5 4-37 

Kilima: 10000 piiceı (cah. eh. P. 170) (aj) 
Mouchoırs: 17000 piecea (aj.) 

Electricite-Gaz-Ch11.uffage Central 
(lnıtallation et Materiel) 

Fil de fer galvanise : 273 km. - lsolakurs: 2~5'J 
piecea- F erı pour i1olateurıı : :?250 pieces 

Provisions 

Savon : 12 tonneı 

ComlıtUıtible - Carburant- Huiles 

Glycerine: 1200 kilos (aj.) 

Ameublement pour Habitation et 
Burcaux-Tapiaaerie ete. 

Linoleum : 780 metres 

Diverı 

Preparation et livraiıon de ballaat : 6000 m3 (Djey-
hane) 

Antiaoine phosphore : 1000 kiloa 
Capsules rougeı : 1.143.000 piecea 
Saaovara (cuivre): 5 pieces- Kaol : 45 pıece!> -

Vım : 30 pieces- Toile rine : 100 metres 

~l!judicatioos a la sureachere 
f axi Ford et camion Reo 

" Gre iı gre 

Publique 

Grc a gre 

Gre İl gre 

Publiqı..e 

Pli cach. p 

" 
Gre il gre 

., 

Publique 

P. 340 lap. 2550 
P.9.841ap. 127 Sll 

3807 ~85 53 

4825 20 724 

1500 ı 12 50 

4680 - 351 

150,5 lem . 681 75 

1500 112 5 

Com. Ach . Min. )ef. Nat Ankara 

" 

Com. Ach. \1ın. Def. Nat. Ankara. 

Com. Aclı. Mılitaire Selimie 

Cum. Adı. Min. Def. Nat. Ankara 

lntend. Marine Kasııimpacha 

' Com. Expl. Ch. Fer Et. Adana 
1 Gare• Konia, Mersine, Adana 

Com . Aclı . D. Gen. Fab. Militaires 
Com. Ach. E'lonom. Monop. K.tache 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

f Gar. "Yildiz,, R. Kovadjilar, Vt-ra 
1 Sme Bur. Executif lstanbul 

F ournisseurs et Entrepreneurs 

3--1-37 
1-4 37 

3-4-37 

22-3-37 

2-4-37 

5-4 37 

:~0-3-37 

2-4-37 
31-3-37 
~o 3 .37 

23-3-37 

Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 
Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 
Seul journal d'affaires donnant, au jour le jour, le texte complet de toutes les Adjudications, suivi 

d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant les bommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bourae 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 
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ADMINISTRA.l ıül'ı 

Yoa-hourtchou H-r. 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telea-raphique: 
latanbul MÜNAKASA 

19 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Samedi 20 Mars 1937 

Constr. a Merzifon d'un hanıar d'aviation et d'un dortoir (Siere 
Centr. Ligue AeroR.) .\: 287 

Trav . nivellement sur route Aksseki- Manavgat(l551 m.) ı Vilayet 

Antalya) .\' 286 
Chaudrons : 10 pieces - Pompes d'incendie : 5 pieces (Edremit) 

.\' 193-292 
Clıauıı-ure<ı pour soldats : 30-40000 paires (Defense Nationale) 

.\~ 285 
Tours, fraiseutss, meules ete. (Min. Trav. Publics) .\' 264 
Courges : 62,5 tonnes (lntend. Ankara) ,\' 288 
Viande de boeuf: 7 tonnes (Lulebourgaz) .\' 297 
Rcparation Acadcmie Militaire (Comm. lst. Findıkli ,\' 298 
Samovarıı. Vim, Kaol, Toile firıe (Odense Nationale) ,\' 299 

Lundi 22 Mars 1937 

Constr. local P. P. a Moudournou Pres. Parti Pcuple Moudournou) 
,\; :?94 

Constr. vespasiennes et fontaines a Sivas (Evkaf Sivas) X 290 
Constr. immeuble pour pension sur terrain Ecole (E.c. Super. lnge· 

nieurs) .\'. 286 
Constr. immeuble iı appart. thefıtre, piscinc . casino et garagc a 

Ankara (Siege Centr. Ligue Protection Enfance) .\' 287 
Constr. varİi!nte route Ankara-lstanbul (Vilayet Ankara) .\' 288 
Pavage 3528 m2 (Gare Malatia) (Ch. Fer Etat Malatia) .\" 291 
Repar. fondam. rue cimetierc Feriİ<tuy- Camions pour aervice 

voirie : 11 pieces (Muıı lstanbul) .\' 287-268 
Compteurs de vapeur : 9 piece (Monopoleı) ,\; 266 
Toile pour linge: 700000 m.- Etoffe pour uniforme hiver: 80 85000 

m. (Defense Nationale) ,\' 284-286 
Meubles et rideaux pour nouv. lıôtel Yalova (AK\ Y) .\' 282 
Tiges de saule: 22 tonneı (Fab. Militaires) .\' 293 
lnstall electrique du bourg (Municipaiiıe Guerede) .\' '.284 
Fers ronds: 10000 k.- Carres: 37000 k.- Plancheıı de sapin: 

~300 p.- Autres: 575 p. (Dir. Fab. PTT.) ,\-:. 289 
Notes imprimceı: 64 p.- Huileıı rle machine: 10 ıortes Cha-

rette : l p.- Chevaux de trait : 1 paire (Comm lat. Findikli) 
~86-287 

Charbon recomposc : 10000 tonnes (lntend . Marine) .\' 288 
Donyağı: 6 t.- Huile d'olives: 15 t.- Rondelleı: 1030 k. Fıl 

d'acier pour cable et pour ressort: 445 et 570 k. Machine 
iı percer les rails: 1 picce (Ch. Fer E.tat) .\: 288 

Eau potable: 12500 litres (lntend. Ankrra) .\' 289) 
Sucre en poudre: 12400 kilos (Lulebourgaz) ,\' 293 
• Cartouclıieres coton: 845- k. Boxcalf laque : 144 kilos (Dir. 

Oouanes lıt.) .\:. 279 
• Foin et müres (Defterdaral lat.) .\; 290 

Preparation carte actuelle Guemlik (Mun. \.uemlık) .\' 297 
lmpression "Guide queations douanicres" : 2000 cxemplaireı (Min. 

Douanes et Monopoles) .\" 297 
Savon : 12 tonoes (Selimie) ,\' 299 

Mardi 23 Mars 1937 

Preparation cartc actuelle T~kirdagh (Mun. Tekir&iarh) .\~ 287 
App. telephone sans course: 511 picces (Direction Telcphones lı· 

tanbul) .\: 267 
Materiel neceuaire pour prendre a la f abr. de papicr le courant 

elcctrique necesaaire i l'eclairage de la ville (MuA. bmidt) 
.\: 274 

Cornicreı en fer : 3354 kilos Fil barbelc : 75 rouleaux (Dircc· 
tion Agricole Tekirdagh) .\: 296 

App. pour mesurer la preuion (avec crocheta) (Defense Nationale) 
.\! 287 

Cartonıı pour billets : 3tl milliona (ChePıinı de Fer Ftat .,~ 288 
Savon : 12 tonnes (Tchataldja) .\' 291 
Broyare ble : 600 tonrıeı ~lntend. Ankara) X· 289 
• Sucre en cubes avarie : 33634 kilos (Douane.lii Sirkedji) .\~ 290 

• Taxi Ford. camion Reo (5me Bur. Exec. lst.) .\~ 299 

* Les aateriıquea indiquent une ventc par voie de ıurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqueı en regard dea ıırticles aont ceux du 
journal danı lequcl l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 
Le marche des cereales 

Lca prix dea bles qui avaitent augmente de 1 ou 2 paras, 
aont encore monteı de 5 paras. lla se vendent actuellement, ae
lon lea qualitea, jusqu'a patr. 6.35. Lea bles qui ıont arrives 
vendredi paaae ont ete bien vendua. Lea bleıJ extra de Polatli ae 
vendent a ptra. 6 35, ceux qui ont de 5 a 10 pour cent de seiıle, 
entre 6,20 et 6,25, lea bleı dura d' Anadolou avec 4 5 pour cent 

(Lire la ıuite en 3me par•) 


