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Sayısı S kuruş 
Reami makbuz bedeli olma-
yan tediyat makbul değildir . 

Yıl: 1 Sayı : 285 

iÇiNDEKİLER: 

a) Münakasalar 

~ - · Erzak, Zahire. Et, Sebze v · s. 

Zeytinyağı: 7900 k. (Temdid) (İat. Kl)mutan.) . 2.t-3-37 15.3 o 

2 . . N f' . l ı· Malzeme, Harita -. - inşaat, Tamırat, a ıa ış er ' 

Yükı. Müh. Mekt. arsası dahilinde pansy~n 
. (Y"k k Mühendıs binası inşası ve tesısab. u se 22-3-37 15 

Mektebi Müdürlüğü) . . 
1 -~ 1 J'k tesvıyeı Akseki-Manavgat yolunda ;>;> m. ı 20-3·37 12 -

turabive işi. (Antalya Valiliği) . . 
· . l · (temdıd) (lst. Galata Rıhtımının terfı ame yesı 8-3-37 1 O -

Limanı İşletme İdarPsi) (K Vali ) 19 .. 3 37 15 -
Muhacirleri için İğdirde 239 evin inşa~ı . ars · ' • 

. km alı ınşaatı Çu~uklu-Paşabahçe yolunun 1 IH-3 37 14 
(lst. Belediyesi 

~ Kundura, Çamaşır v.ı. 
'l - Mensucat, Elbise, 

Yün eldiven (3000 liralık) (İat . Komuta~l·ı~ı) 
Kışlık elbiselik kumaş: 80-85000 m. (te 1r 

(Milli Müdafaa Vekaleti} 

24·3-37 15 

22-3-37 15 

214 k :-ivil elbise ve 
Zabıta memurları için ta ım 19·3-37 15 
şapka (İst. Emniyet Müd.) L" · M" d ) I0-3-37 15 

Lacivert kumaş: 475-500 ın. (Haydarp. (1s~~ 1 ) u · 
Kışlık erat elbisesi: 6080 takım. te ır 19 3-37 10 -

(jand. Komutanlığı) • ) 19 3 'l7 ı -
Astarlık bez: 35-38000 m. (lst. Jand. Komut. . ,, n -

4 - Kereste - Tahta v. s. 

Samsun ve İıtenbul için Kereste: 2977 m3 (inhi-
. . 13-3-37 l5 sar ldaresı) 

Ç tomruk: 1550 ad. (temdid) (Devi. 
anı azman ve ır.3 .37 15 30 
Demiryolları) 

5 Matbaa işleri • Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Matbu nota: 6-t tane ( temdid) (İst . Kom.) 
Kırtuiye levazımı: 11 kalem (İnhis. İdaresi) 

6 - - Nakliyat- Boşaltma • yükletme v. s. 

AKAY kömürlerinin İstanbula nakli (Akay) 

1- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. 1 • 

Lave marin kömürü: 500 ton (temdid) (An· 
kara Levazım) 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Galata Rıhtım üır.rinde bulunan 4 hanın enkazı 

22-3-37 16 -
16-3-37 14 -

31-3-37 15 -

I0-3·37 15 -

(temdid) (İstanbul Liman İşlet. İdar.) 6·3-37 lO -
Muhtelif eşya satışı. (istanbul Gümrük Müd.) 10·3 37 14 -

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 

İstanbul Belediyesinden: 
_ b'l' · en ve son derece Ne vakit ve nerede battıgı ı ınmıy . k k 

h · d - ı marasız hır ayı arap ve yarısı tamamıle agı mış nu ş· d' 
v k" k" .. .. it . . ve çıkarılmıştır. ım ıye ~ara oy oprusu a ına gırmış b 
k . . k" h an köprüler aş •dar anlaşılamıyan sahıbı her ımse em k . 
..... .. h d' l" - . .. t d k enkazı kaldırması a sı •1..1u en ıs ıgıne muracaa e ere _ d · 
taktirde uzun müddet ~uhafazası kabil olmadıgın an ım-

. _. . . . . 'd b' t lebde bulunmasına a edılecegı, Sahıbının ılerı e ır a 
mahal kalmamak üzere ilan olunur. 

a) MÜNAKASALAR 

·Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 
· - S l Komisyonundan: Istanbul Komutanlıgı atına ma 

İstanbul K. lığı Birlikleri için 7900 kilo ze~tin y.ağı-
~"' "h 1 .. .. t l'b' k dıgından pazarlıkla ıhalesı 24 " ı a e gunu a ı ı çı ma 

•• 

'GAZla:TESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

mart 1937 çarşamba günü saat 15,30 da yapılacaktır. 
Muhammen tutarı 5214 liradır. Şartnamesi hergün ko
misyonda görülebilir. İsteklilerin 391 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile beraber ihale gunu vaktı 

muayyende Fınd1klıda komutanlık satınalma komisyonuna 
gelmeleri. 

2-İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Belediyesinden : 

Keşif bedeli 5724 lira 5 kuruş olan Çubuklu Paşabah· 
çe yolunun kalan kısmının temamlanması açık eksiltmeye 
konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi Levazım Müdür· 
]öğünde görülebilir. "' 

İstekliler 2490 numaralı kanunda yazılı vesikadan baş
ka eksiltme gününden en son iki gün içinde Bayındırlık 
Direktörlüğüne müracaatla fen ehliyet vesikası almaları 
ve 429 lira 30 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek
tubile beraber l 9-3-1937 cuma günü saat 14 te Daimi En
cümende bulunmalıdırlar. (M) 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve 
Eksiltme Komisyonundan: 

1- Yüksek Mühendis mektebi binasının bulunduğu arsn da · 
bilinde yaptırılacak 214296 liri\ 7 kuruşluk keşif bedelli Pansiyon 
binası inşası ve tesisatı kapalı zarf usnlile eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2- Bu işe ait .şartname ve evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi ve buna merbut hususi ve fenni 

şartlar, Pansiyon projesi t•ksimatı dahiliye listesi , tahlili fiat cet
veli. 

B- Mukavele projesi 
C- Bayındırlık işleri genel şartnameıi . 
D- Plan ve projeler. 
İatekliler bu şartnameleri ve evrakı 1 ! lira bedel mukabilin

de mektep idaresinden alabilirler. 
3 - Eksiltme 22-3-937 tarihine müsadif pazartesi günü saat 

15te Gümüşsuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası içindeki 
arttırma va eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin J 1965 lira muvak
kat teminat vermesi bundan başka aşağıdaki vesikaları haiz olup 
getirmesi lazımdır. 

A - Nafıa Vekaletliğinden alınmış yapı müteahhidliği ehliyet 
veıikası. 

B- 50000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince tasdikli 
vesika. 

C- 937 yılına ait Ticaret Odası ves.ikası. .. . 
5 _ Eksiltmeye gireceklerin bizzat dıplomalı muhendıs veya 

mimar olması veya bunlardan birinin .f~nni mesuliyeti altında 
işin yapılacağını ve inşaat müddetince ışın başında bulundurula
cağını teahhüt etmesi lazımdır. 

6 - Teklif mektubları yukarıda 3 üncü maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Yüksek Mühendiı mektebi binası içinde
ki arttırma ve ekıiltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderilecek mektubların . nihayet 3 ün
cü maddede yazılı saate kadar gelmiş olması ve dış zarfın mü
hür mumile iyice kapatılmış bulunması şarttır. Postada olacak 
gecikmeler kıabul edilmez. 

Antalya Valiliğinden: 

ı - Antalya vilayetinin Akseki-Manavgat yolunda 1551 
metrelik kısımda yapılacak olan 15986 liralık tesviyei tü
rabiye işi 20-3-937 cumartesi günü saat 12 ye kadar ka· 
palı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

2 - Teklif mektublarının saat 1 1 e kadar vilayet ma
kamına verilmiş olması lazımdır. 

3 - Muvakkat teminat ı 199 liradır. 
Talib olanların keşifnamelerini Antalya ve İstanbul Vi

layetleri Nafıa Müdürlüklerinde görebilirler. 

Kars Valiliğinden: 

Muhacir iskanı için İğdir merkezinde yapılacak 239 aded evin 
beheri 556,00 lira üzerinden 140054 liralık inşaat 29-2-937 tarih in· 
den itibaren 20 gün mü\Jdetle kapalı zarf usulile ektoiltmeye ko
nulmuştur. 

1- Bu inşaatın 35000 liralık k11mının 936 senesinden verile
cek mütebaki 105000 lirası 934 senesinden verilecektir. 29 mayıs 
tarihine kadar 35000 lirahk inşaatın yapılması lazımdır. 

2- Eksiltme 19 3 .937 tarihine müsadif cuma günü aaat 15 te 
İskan Müdürlü~ünde toplanacak Eksiltme komisyonunda yapıla
caktır . 

3 - Muvakkat teminat 8252,70 liradır. 
4 - Bu işe aid plan, keşif evrakı , keşif hulasası, tahlili fiat , 

münakasa ve fenni şartname ve Bayındırlık işlert genel şartna· 

iDAREHANE : 

Yoğurtcu han, l ci kat 
No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

mesi 7 lira mukabilinde İskan Müdürlüğünden verilecektir. İsti
yenler Kars Nafıa Müdürlüğünde mevcud evrakı tetkik ederek 
izahat alabilirler. 

5 - İstekli olanlar teklif mektublarile birlikte Nafıa Vekile· 
tinden bu gibi bir inşaat için almış oldukları müteahhidlik ve· 
sika11 ve teminat mektubunu veya ruakbuzuou ve Ticaret Odası 
kayid lıfiviyet varakasını havi zarflarını yukarda yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilin· 
de verilmelidir veya posta ile ııöndermeleri ve teklif mektubla
rından bütün inşaat evrakını okuyup kabul ettiklerini ayrıca 
yazmaları lazımdır. Postada vaki olacak gecikmeler kabul edil
mez. 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 

1- Galata rıhtımının 150 metrelik kısmının terfi ameliyesi· 
nin açık pazarlığı 8 mart pazartesi günü saat IOda Şefler Encü
meninde tekrarlanacaktır. 

2 - Teminatı 1000 lira olan bu işe ait her izahat için Merkez 
Rıhtım hanında Rıhtım Tamirat Bürosuna müracaat edilmesi. 

J 3--Mensucat - Elbise -

İstanbul Komutanlığı 

Kundura-Çamaşır v .s. 

Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul K. Birlikleri için miktarı takarrur edecek son 
fiatı üzerinden tesbit edilmek üzere 3000 licalık yün e)· 
diven vermeği teahhüt eden üstenci nam ve hesabına 
açık eksiltme ile ihalesi 24 mart 937 çarşamba günü saat 
J5 de yapılacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonda görülebilir. İstekli 'erin 225 liralık ilk temi· 
nat makbuz veya mektubları ile beraber ihale günü vak· 
ti muayyeninde Fındıklıda ko;nutanlık satın alma komis· 
yonuna gelmeleri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 
Ankarada ihaleıi 5-3-937 cuma günü saat 15 de olacağı ilan 

ettirilen 80000 ila 85000 metre kışlık elbiselik kumaş ihalesi 22 
mart 937 pazarteıi günü saat 15 e bırakılmıştır. 

İstanbul Emniyet Direktörlüğünden: 

Zabıta memurları için 214 takım sivil elbise ile 214 
sivil şapkanın imali kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
muştur. 

Elbise ve şapkalar birlikte beher takımının muhammen 
fiatı 24 lira ve muvakkat teminatı 385 lira 20 kuruştur. 

Eksiltme 19-3-937 tarihine raslıyan perşembe ('?) günü 
saat 15 te Vilayet Muhasebecilik dairesinde yapılacak· 

tır. Teklif mektubları ihale tarihi olan 19·3-37 günü saat 
on dörde kadar kabul edilecektir. İsteklilerin şeraiti öğ· 
renmek ve nümuneleri görmek üzere Direktörlük Muha 
se besine müracaatleri. 

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Kurumundan: 

Haydarpaşa Liseıinde Devlet hesabına okuyan yatılı talebe 
için az 475, çok 500 metre lacivert kumaş açık ekıiltmeye ko
nulmuştur. 

Eksiltme 19-3-937 cuma günü saat 15te İstanbul Kültür Direk
tö.rlüğü binası içinde toplanacak olan Komisyonda yapılacaktır. 

Beher metre kuma,ın tahmin bedeli 4 lira 45 kuruş ve mec
muunun ilk teminatı 167 liradır. 

Talihler şartnameyi ve kumaş nümunesini görmek üzere Mek
tep İdaresine müracaat edebilirler. İsteklilerin eksiltme gününden 
evvel ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine yatırmaları, bel· 
li gün ve saatte 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarile birlikte 
Komisyona gelmeleri. 

İst. Jandarma Satınalma Komisyonundan: 

- Jandarma ihtiyacı için evsaf ve nümunesine göre 
35·38000 m. astarlık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - B;r metre bez için tahmin edilen bedel 25 kuruş 
ve ilk teminat mıktarı 712,50 liradır. 

3 - Şartname her gün komisyonda görülebilir. 
4 - Eksiltme 19.3.937 tarihinde cuma günü saat 15 de 

gedikpaşadaki Jandarma dikim evi binasında bulunan 
Jandarma satın alma komisyonunda yapılacaktır. İstekli
lerin eksiltme saatinden bir saat · evveline :kadar teklif 
mektublarını ye şartnamede yazılı evrakı komisyona tevdi 
etmeleri lazı"lldır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Kumaşı verilmek diğer malzeme ve dikimi müteahhide ait 
olmak üzere 6080 takım kışlık erat elbisesi 19-3-937 cuma günü 

• 
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Sayfa 2 

aaat lO da kapalı zarf eksiltmeıine konulmuştur. 
9424 lira fiat tahmin edilen bu dikim eksiltmesinin şartname· 

si parasız komisyondan alınabilir. Eksiltmesine girmek isteyen· 
lerin 706 lira 80 kuruşluk ilk teminat makbuz veya banka mek· 
tubile şartnamede yazılı belgeleri içiııde bulunacak teklif mek
tublarını eksiltme vaktinde.o bir saat evveline kadar komisyona 
vermis olmaları. 

MÜNAKASA GAZETESi 

konulan 500 ton lave marin kömürüne teklif edilen fiat pahalı 
görüldüğünden pazarlığa çevrilmiıtir . 

2- İlk pazarlığı 10-3-937 çarşamba günü saat 15 de levazım 
amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- Kömürünün tutarı 12000 lira olup muvakkat teminatı 
900 liradır. Şartnameıi komisyonda parasız görülür. 

4 - İsteklilerin kanunun 2 ve 3 lncü maddelerindeki vesika 

1 

ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte komisyona gelme· 
t!'!l'!!!!'!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l le ri . 

4·Kereste, tahta ve saire 
İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

1 - Şartnamelerine ekli listelerde eb'adı gösterilen 
ve 900 M3 Samsunda ve mütebakisi İstanbul dahilindeki 
müesseıatımıza teslim edilmek üzere 2977 metre mikabı 

kereste pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 13-3-937 tarihine raslıyan çarşamba 

günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve mubayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 "- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7 ,5 gi\venme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları Umum Müdürlüğünden: 

Talibi çıkmadığından dolayı ilk eksiltmesi feshedilmiş 

olan ve muhammen bedeli 16660,81 lira olan 1550 adet 
muhtelif eb'atta çam azman ve tomruk 19-3-937 cuma 
günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1249,56 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi gaze
tenin 7-5·936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar 
etmiş olan talimatname diresinde alınmış vesika ve tek
liflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire
sinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden, Es
kişehir ve İzmirde İdare mağazalarından dağıtılmaktadır. 

5·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mz.lzemesi 

lstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

IX Kor için 64 tane matbu notaya ihale günü talibi 
çıkmadıR-ından pazarlıkla ihalesi 22 mart 9~7 pazartesi 
günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 180 lira
dır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görü· 
lebilir. İsteklilerin 14 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektubları ile beraber ihale günü vakti muayyenin· 
de Fındıklıda komutanlık sa ın alma komisyonuna gel
meleri. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 
1000 aded Siyah kurşun kalemi 
5000 » Renkli " 1000 şişe 

2000 " 
30000 aded 
1200 top 

1000 " 
2000 ,, 

Sabit mürekkep 
Zamk 100 gramlık 
Sarı zarf No. 7 
Çizgili kağıt No. 2 
Müsveddelik kağıd 
İnce makine kağıdı 

1500 ,, Kalın ,, 
" 2500 kutu Tel raptiye 

3000 ,, Ma~a ,, 
1 - Yukarda cins ve miktarı yazılı · ı 1 kalem kırta· 

.•iye pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 16·3·937 tarihine raslıyan salı gunu 

saat 14 te Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

6- Nakliyat: Boşaltma -Yükletme v.s 

Akay İşletmesinden: 

l - Akay lşletmeainin bir sene zarfında getireceği kömürle
rinin İstanbula nakli açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 31·3-937 çarşamba günü ıaat 15 de idare Mer
kezinde Şefler Encümeninde yapılacaktır. 

3- İstekliler 2250 lira muvakkat teminat i'etirecekler ve iha
lenin kesbi kat'iyet etmeaini müteakib ou mikdar, bedeli ihale 
üzerinden yüzde 15 e iblağ edilecektir. 

4- Şartnameyi görmek ve tamamlayıc . malUmat almak isti• 
yenlerin hergün idare Levazım Şefliğine müracaatleri. 

. 
ve saırc 5--Mahrukat Benzin - Makine yağları ------

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

ı~~~~~~~~~~~~~~ 
1 
1 

7 · Müteferrik 

İstanbul Belediyesinden: 

Konservatuvar için lüzumu olan bakır kalıp, Matris 
ve nümune plakları açık eksiltmeye konulmuştur. Bunla
rın hepsine 1269 lira bedel tahmin olunmuştvr. Şartna
mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 
N.h kanunda yazılı vesika ve 95 lira 18 kuruşluk ilk te · 
minat makbuz veya mektubile beraber 16·3·937 salı günü 
saat 14te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1-Müteferrik 

İstanbul Liman İşletme İdaresinden: 

Galata rıhtım üzerine Küçük Rıhtım han ve yanındaki kazino 
binası Orta Maritim, Panorama hanlarının yıkılma ve ankazının 

satılma pazarlığı 6 mart cumartesi 1aat JO da idare Şefler En
cümeninde tekrarlanacaktır. 

Teminatı 1000 lira olan bu işe aid şartname ve izahat Leva
zım Şefliğinden alınacaktır. 

• • • 
Muhtelif eşya satılacaktır. Bak: İstanbul Gümrüğü B. Müd. 

ilanına. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlügiinden: l 
Gürırük 1atışından: 658 mezat kaimesi 118 kilo 1296.08 lira lam

basız radyo makinesi. 2321 m. k. 45.450 k. 556.57 l. ipekli pamuk
lu mensucat. 1849 m. k. 55 k. 772.80 1. İpekli pamuklu mensucat, 
1850 m. k. 84 k. 1136.21 l. Tuvalet podrası, 910 m. k. 4 .900 k. 
508.31 1. lpek mensuc.at, 2424 m. k. 42 le 572.32 1. Pamuk dantela 
harç. 1980 m. k. 378 k. 937.44 1. Benzin motörü 2001 m. k. 1279 
k. 531-15 1. Porselen izolatör. ün 10-3-937 günü saat 14 de lstanbul 
gümrüğündeki satış salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. Arttır
maya gireceklerden yüzde 7 .S pey akçesi ve ünvan tezkeresi aranır. 

(1153) 162 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden 

5·3-937 cuma gi.'tnü saat 15 de İstanbulda Nafıa Mü
dCrlüğünde 944 lira keşif bedelli İstanbul Jandarma an· 
bar binasında yapılacak ıabit raflar açık eksiltmeye ko· 

nulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık işleri genel, hususi 

ve fenni şartnameleri, proje keşif hülasasile buna müte· 
ferri diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 71 liradır· 
İsteklilerin en az 500 liralık bu işe benzer iş yaptı

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olöuğu müteahhıtlik ve ticaret odası vesikala
rile muayyen gün ve saatinde İstanbul Nafıa Müdürlü· 

ğüoe gelmeleri. (906) 132 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltr 

Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şirketleri 
esham, tahvil ve mümessil senetlerinin Sıvas-Erzurum 

veya Ergani tahvilleri ile mübadelesine ve amor
tisman sandığı hakkındaki 2794 numaralı kanu· 

na bazı hükümler ilavesine dair kanun 

• 

Kanun No. 3136 Kabul tarihi: 15·2· 1937 
Madde 1 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren iki ıene zar· 

fında Anadolu Demiryolu ve Haydarpaşa Limanı Şirketleri es· 
ham, tahvil ve mümeuil senedlerinin hamilleri, diledikleri tak
tirde, bunların Sıvas-Erzurum veya Erırani tahvilleri ile mübade· 
lesini taleb edebilirler. 

Mübadeleye arzedilecek tahvillerin mübadele tarihinde vadesi 
hulul etmiyen kuponları ve mümessil senedlerinin de 1 temmuz 
1937 tarihinde ve o tarihten sonra ndeıi hulül edecek kuponla
rı muhtevi olması şarttır. Eksik kupon bedeli nakden ikmal 
edilebilir. 

Mübadeleye arz edilecek yüzde 60 tediyeli Anadolu hisse se
nedleri 12 ve emsali ve diier tahviller de 10 ve emsali olması 
şarttır. 

Bu esham ve tabvillt mukabilinde verilecek Devlet tahvilleri 
de kezalik mübadele tarihinde vadeıi hulul etmiyen kuponları 

havi olacaktır. Mübadele niıbetl aşağıda gösterilmiştir: 

1- Ankara garnizonu birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
Mukabilin · 

Miibadele- de verilecek 

4 Mart 

ye ibraz Sıvas-Erzu
İhraç no · edilecek rum veya 
minal kıy· asgari Ergani 

nıeti miktar tahvili 

Beheri· Umu· 
nin iti- munun 
bari kıy- kıy-

meti meti 
İsviçre Fr. Aded Aded Lira Lira 

Anadolu obligasyonu 500 10 21 20 420 
Anadolu aksiyon yüzde 
100 tediyeli 21 20 500 10 
Anadolu aksiyon yüzde 
60 tediyeli 300 12 15 20 300 
Anadolu mümessil 10 2..1 20 460 
Haydarpaşa obligasyon 500 10 23 20 460 

,, mümessil 10 25 20 5001 
Madde 2 Bu mübadeleyi, 2794 numaralı kanun ile teşkil 

edilmiş olan amortisman sandığı yapar. Sandık taliblere müba
dele yolile verilebilecek Sıvas-Erzurum ve Ergani tahvillerinden 
hangilerinin verilmesi lazımgeldiğini mevcuduna göre tayine sa· 
lahiyettardır. 

Madde 3- Sandı~ın bu işi görebilmesi için lazımgelen ser· 
maye ve tedvir akçesi atideki menbalardan temin edilir: 

A ) Anadolu ve Hay~arpaşa servislerinin evvelce tesis edilmiş 
olan provizyonlarında lsviçre frangının devalüe olması üzerine 
servisin kambiyo İsviçre frangı ile ifası dolayısile tahassül ederı 
farkların Merkez Bankasınca sandığa tesviyesi ile, 

B) Hazinece azami bir buçuk milyon liraya kadar avans itası 
ve icabında bankalardan ayrıca temin olunacak kredilerle, 

C) Hazinede mevcud Sıvas·Erzurunı ve Ergani tahvillerile mü· 
badelenin icra edilebileceği müddet zarfında Hazineye intikal 
edebilecek olan aynı cins tahvillerin devri ile. 

Madde 4- Düyunu Umumiye ile Hükumet arasında 18 şubat 
1935 tarihinde akdedilmiş bulunan anlaşma mucibince Hazine 
emrine tesis edilmiş olan portföyden serbest kalan ve kala· 
cak olan tahvillerle, portföyün tahsil edilmiş ve edilecek 
gelirleri keza sandığa maledilir. 

Madde 5- Bu kanun ne,ri tarihinden muteberdir. 
Madde 6 Bu kanunun icrasına Maliye Vekili memurdur. 

19-2-937 
Resmi Gazete sayı 3540 26·şubnt-937 

PİYASA HABERLERİ 
=~~-...mu~>. 

Kömür havzasında bütün tahmil ve tahliye işleri 
Ereğli şirketinden ~atın alı· ile Ereğli (dahil) den Kilyos 

nan liman, demiryol ve ma- (dahil) a kadar havza ağır ve 
denleri ve Kozlu, Kilimli de- m k"l · d b h ev ı erın en u uclutlar 
miryollarının işletilmeııi ve hav- içinde yapılacak kömür nakil 
zadaki deniz işlerinin inhisar tahmil ve tahliye işleri inhiıa; 
altına alınması hakkında İktisat altına alınmıştır. 
Vekaletince bir kanun projesi 4 - Bu işleri yapmak üzere 
hazırlanmıştır. Etibank sermayesine Maliye 

Projenin esasları şunlardır: Vekaletinin 936 l bütçesinden 
l - Hükumetle Ereğli şirke- 1 ,5 milyon lira tahsisat ilave 

ti arasında aktedilmiş 20 teşri- olunmuştur. 
nievvel 936 tarihli mukavele 5 .u-k - nu umetle şirket arasın· 
mucibince hükumete intikal d - k ' a muna ıt mukavele mucibin-
eden madenlere, limanlara, de· ce hazinece tediye edilecek 
miryollarına ait bilumum huku- mübnyaa bedeli taksitleri Eti· 
ku, menafi emlak, arazi tesi· b k an sermayesine mahsup edi· 
sat ve mevcudat doğrudan lecektir. 
doğruya Etibnnk kanunu muci- 6 Kurulacak müessese li· 
bince kurulacak mu-ess 
devredilm;ştir. 

eseye manda çalışan amele birliğine 

2- Hükumet tarafından işle· 
tilmekte olan Kozlu ve Kilimli 
demiryolları bütün müştemilatı 
ile Etibank kanunu mucibince 
birinci maddeJeki müesseseye 
devredilmiştir. 

mukayyet kayıkları satın ala 
caktır. 

1 Amele birliğince vücude 
getirilen tahmil ve tahliye iş· 
leri ile alakalı lesisat ve vesait 
de bu müessese tarafından sn· 
tın alınacaktır. 

3- Zonguldak limanındaki 

ZA AFET 

~ DEÖİŞİKLİK 

LA 

Asri parşömen abajurlu elektrikli 

divar 

BALARI 
Kordonu, fişi ve 60 watlık lambasile 

Peşin 295 krş. 
• 

SATIE'oE 
Şubeleri : Beyoğlu, Tünel meydanı 

İstanb~l Beyazıt, Elek· 

trik Evi 
Kadıköy Elektrik Evi 
iskele cad. 
Üsküdar iskele geçidi 
Büyükada iskele meydanı 



----- - --- - -

4 Mart --
Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

~--MUHTİRA - -
-·~ 

Cuma 5-3-937 

1 (Denizli Belediyesi) Denizlinin hali hazır haritasının yapı ması 

. ,\' 272 . . (İ mir Belediyesi) .\' 27 l 
Izmir aergi sarayının proJesı z " t kııımları inşaatı (Muğla 
Namnam köprüsünün ayak ve us 

Nafıa Müdürlüğü) ·'~ ~71 . . aatı • ollar için taş ve kum ih· 

MÜNAKASA GAZETESl 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~$:,co3J J - 3 - 1937 ~ 

-ı ı~TIŞLAI< _ 
Asgari Azami 

ithalat llıracat Kilosu Kilosu 

Ton Ton Kr • Pa. Kr. Pa. 

MADDE 

Afyon : ince k 247 16 570 
,, : kaba 

Araşit yağı .. 
Arpa : yemlik çuvallı 4 27 5 2 

" : Anadolu 
Av derisi : çakal ad 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

Bois de constr. env. 1400 m3 (V layet Tchoroum) .\' 281 
Benzine : 8v00 it. (Presidence Conıeil) X 281 
Benzine (73 oct.): 1000 t. ld. (87 oct.): 200 t. {Defense Natio· 

nale) .Y 280 
Cuvettes en zinc: 50 p. (lntend. Tophane) .\' 284 
Prepar. carte Milas (Mun. Milas) .\' 284 
Exhauısement quai de Galata (Adm. Expl. Port lstanbul) .\' 286 

"' Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqucs en regard deı ıırticles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Florya gardroplarının ıkmalı ınt Y 

:zarı (İstanbul Belediyesit .Y 279 280
. atı (Nafıa Vekaleti) .Y271 

b kt b. ihata duvarı ınşa 
Ankarada ir me e ın lb' . (MMV) .\' 'Z'/7-276 

" : kedi 
" : kunduz " 

ç 200 

" 
1600 

250 lndustrie - Finances - Commerce 

Le prıx du ble. - Les petits moulins et les grandes 
minoteries 

Haki şayalc: 24600 m .• Uçuş e 11e11 A k F b) \' 279 
T -ı d (Salıpazar s • a · • 

Battaniye: 151 ad. Kı ım: :> a ı.' 50 ift • benzin: 4000 it. (Anka-
Amele elbisesi: GO takım posta · ç 

ra Belediyesi) .V 281 
S r · ) No 28t Bulgur: 4 ton ( e ımıye . · 

250 
m. yangın merdiveni: 5 tane· 

Motopomp: 5 ad.- hortum. 273 
50 (Af on Kor. Kom.) No. . 1 246 

kablo: 1 m. Y A d 1 IO kalem. (inhisar. dar.) No. 
Şarap imali için kimyevı mad e e

3
r (Ş ker Fab TAŞ) No. 273 

l · · k te' 400 m e · Sandık ma ı ıçın eres · . 49 k 1 m. Dar hat kayın travers: 
Tersim ve kırtasiye levazımı·ıi «Da ~et Demiryolları) No. 276-278 

12000 ad. makaslık: 1~9 af. e :lvması (ist. Nafıa Müd.) No. 276 
Jandarma ambarında sabıt r~"it"p Bakanlığı) No. 278 
Çelik doıya dolabı; 30 ad. ( . u ur törü yedek parçaları. (Güm· 
Silindir başlığı: 12 ad.- De~ız N mo 278-281 

rük Muhafaza Ko~ut~nlı!~milo~e tahliye işleri (Devlet Demir 
Derince limanında komur t 

yolları) No. 283 .. motörü (ist. Beşinci İcra Mem.) 
• Flottmann markalı kompreıor 

No. 282 . . Zührevi hast. mücadele Müdürü için 
Firuzkiiy mektebinin tamırı--: y 

28
_ 

oda takımı (İst. Belediyesı) · " :> 

Cumartesi 6-3-1937 

• 11 (Bornova Aık. Kom) .\' 277 
Gaziemirde" hangar ınşa kalorifer tuisatı (?) (Erzurum Nafıa Müd.) 
Erzurum numune hast. 

. Y 28I . . - addeler. (Merkez Hıfzısıhha Enst.) .\• 281 
Fizik aletlerıle kkı~yevı medevatı. (İstanbul 5 inci icra Yek.) ,,!2~5 

D · h ma ıne ve · * emır ane p ama ve Maritim hanlarının enkazı. (lst. 
Rıhtım, Orta, anor 8'" 

Liman işletme f daresind~n) No. 2 a 

Pazartesi 8-3· 1937 

Terme - Ünye yolund• muht. itler. {Samıun V_ilayeti .\'_ 277 
Tavas ve Kale kaublaruının hali hazır harıtalarının yapılmuı 

(Tavu Belediyeıi ·'! 279 
1 1330 m2 bir aahanın teıçiri ank. mezar. 6075 m2 yol · 138 m. 

-bordGr yapılmaıı Ye 3400 m2 yol ve 2735,5 m2 arazi te1Viyesi. 
(Ankara İmar Müd.) X 281 

Hendekten Adapa:zarına ve fı:mid'e 374 ton tütün nakli (Kocaeli 

İnhisarlar Müd.) ,\! 283 H k 
Çift bü~ümlü sahra kablosu: 120000 m. - çift nakillı bronz a e-
tal teli (ıiyah): 40000 m. (Ankara PTT G. ~üd.) ·\ 253 . . 
Galvanoplasti, bobinaj v. ı. malzemesi. (lıt. san at Mek. ıçın) 
(Yükıek mekteb sayıfm.) .r 281 

Su tasfiye cıhazı (Askeri fabrikalar) .Y 254 . " d l D" ) 
A b l t .. lü pülverizatör. (Ankara Zıraat muca e ~ ır. 

ra a ı ve mo or 5 .. d ) (lıtanbul 
Keçe belJeme, yular ı· pı, gebre v. ı. (. ter yuz a . 

komutanlığı) .Y: 277 k · ı · (Belediyeler 
Belediyeler Bankası mefruşat ve de orasyon ış erı 

Bankası) .\" 280 ) y 281 
B tt . . 4500 ad . kilim: 2300 ad. (jandarma komutan • -
Ya laknıy~b·. . 600_'650 ad. (Cebeci Harta Müd.) X 281 

az ı e ıse. t• k . 200 m. 
. . 3500 k l 1500 m. - pa ıs a, ince amerikan bezı: m. - a ın - k e •eker 1 5 

k k 500 t •eker· 3 ton - esm 'I' , - yataklı umaş: m. · oz 'I' • • • 18 ton • bakır 
ton - NKBA yeraltı kablosu: 105 m. Dekst~rın:. d . k. "kürt 

500 gliserın nıta ır. u ' levha: 1350 k. • bakır boru m. - . y 280 
göztaıı, tuzruhu, şap v. s. (Devlet De~ıryolları) ' · 
Kereste: 1400 m3 (Çorum Vilayeti) ·' 281 

Benzin: 8000 litre (Başvekilet) ·': 28 I OO (MMV) ·'~ 280 
73 okt. lık benzin: 1000 ton - 87 okt. hk:. 2 

4 
ton 

Çinko leten: 50 ad. (Tophane Levazım) ·'- 28 , 
284 . . h •t (Milas Beled.) ,,. Mılu kasabasının halı hazır arı ası. 

286 1 • (1. t L"manı işlet.) No. Galata Rıhtımının terfi ame yesı. ı • 1 

Ö . 1 1 - ayedeye aittir. * nlerinde yıldız işaretı o an ar muz aöıterir. 
. . . ·1A h . a etemizin sayısını • Hamıı : "No.,, ıtaretı ı anı avı 1l ıı: 

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle mülk 
edinmek isteyenlere 

. k b" t d'ye mukabilinde se• Müesseıemiz peşın ufa ır e 1 k 
k . 1. · enkul satışına arar kiz seneye kadar ta sıt ı gayrılm l h f 

k b. fi stanbu un er sem ın· vermiştir. Küçü ır tasarru a k 1 'l A -

de her çeşit mülk edinmek fırsatını verece o an ı an 
larımızı behemehal dikkatle okuyun~z: .. k h k 

Sandığın kiralık mallarının listesını gorme er es 
için faydalıdır. 

,, : porsuk 
,, : aıansar 

" : tilki 
,, : tavşan 

" : varşak 

" : zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
.. : iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday : Eks. yumuşak 

,, : yumuşak 

" : ekı. ıert 

" : sert 
,, • sümter 

" : kızılca 

" : mahlut 
Bulgur 
Burçak 
Ceviz : iç 
Çavdar 
Darı : beyaz 
,, : sarı 

Fasulye ufak 
Fındık : iç tombul 

.. : iç sivri 

.. : kabuklu 
Haşhaş : tohumu 

.. : yağı 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten : tohumu 

,, : yatı 
Koza 
Kuş yemi : yeni mahsul 
Mercimek 
Mısır : beyaz 

,, : sarı 

Nohut : iıp . tohumu 
,, : kalburlanmış 
,, : natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 

Iiı!:!,, 

" 
" 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

120 

1 

135 

5 

1 

1 .1 

1 

15 

96 

5 

3 

Un : ekstra ekstra 45 -
,, 
,, 
,, 

Yapak 
,, 
,, 
,, 

Yulaf 

: ekltra 
: 1 inci yumutak 

,, sert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeylin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 

" ,, : sabunluk 

Telgraflar 2 3 937 

12 

" 
" 600 650 
,, 3000 3200 
,, @() 950 
a 23 26 

1400 
ç 5000 5300 

6 6- 6 12 

() 6 22 

2 

5 5 3 

4 32 50 5 

-~ 

...... 

18 10 

61 -

K.S. 

Londra Mısır Laplata 2~·ci kin. tahmili korteri 24 şi 3 p Ki 3 43 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 11 st. 17 1 2t. ,, 7 21 

Anvers Arpa L~histan Şubat ,, 100 ki. 127 B. Fr. ,, 5 40 
Liverpul Buğday Mart " 100 libr. 8 şi 6 1 4 p. ,, 5 79 
Şikago ,, Harh in ter Mayıs ,, Buşeli 133 1 2 sent ,, 6 19 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 127 1 8 ,, ,, 5 89 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.155 R M. ,, 76 85 

,, ,, Levan ,, " ,, ,, 155 ,, ,, 78 69 

işaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), ti 
(tilin), sa (santim), it (sterlin), RM lRayhımark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Les prix du ble commencent iı baisser, pelit iı petit. En regard 
des prix d'il y a dix jours, on peut enregistrer, suivant les qualites, 
une baisse de 20 a 30 paras Une des causes principales de cette 
baisse, c'ut le manque de consomınation de la farine. Depuis dix 
jourl'I, on vend moins de farine dans les villages dos environs d'ls
tanbul. Les acheteurs de la re2'İOn de Marmara achetent du blc d'ls
tanbul et le font moudre dans lcs petits moulins locaux. IJans une 
ville comme lzmir, qui consommait jusqu'a mille sacs de farine par 
jour, on ne vend aujourd'hui quc 500 sacs journellement. 

Pour les 500 ıacs rcıtaots, on achete du ble que l'on fait mou
dre dans les petits moulinı de village. 

On envoie du moins du ble iı lstanbul. Les acheteuu detenant du 
ble en grande quantite, se montre'lt peu desireux de ıe livrer a des 
transactions. Leı moulins a pierre ne payant aucune sorte d'impôt, la 
far ine obtenue danı ces moulins revient iı meilleur marche. 

Leı petits moulinı ıont exemptes de l'imp6t sur leı transac
tions qui elt de 80 Ptrs. sur les 100 kg. ainsi que de l'impôt dit 
de protection qui est de 140 Ptu. pour les 100 kg. 

Danı ceı ıortes de moulins tous les frais s'elevent a 75 Ptrs. 
pour les 100 kg. que perçoit le meunier. 

Voici pourquoi, le pain est a meilleur marche hors d'lıtanbul, 
dans les villages et les villes d 'alentour, car la farine revient i 
un bon prix. il est arrive, hier, a Ja bourse des Cereales, 19 wa· 
gons de ble, 3 d 'orge et 6 de ııeigle. 

On n'a pu en vendre qu'une petite partie 300 tonnes de sei· 
gle ont ete vendus it livrer . 

n y a une baisse aussi sur les prix de l'orge et du ıeigJe. 

La production de "tömbeki,, 

On prend de nouvelles mesures pour encourager la production 
du tömbeki (tabac pour narghileh). 

On a recolte, en 1936, a Hadir, 11 mille 336 kg. de tömbeki 
et a Alanya 5.704 kg. L'on importe chaque annee 100.000 kg. de 
ce tabac d'lspahan. On emploi le tömbeki local en le melangeant 
au tömbeki c'lspahan. On travaille actuellement a ameliorer la 
qualite et a en augmenter la production. 

Du petrole a jailli a Murefte 
Murefte annonce que les sondages qui continuaient depuiı 

des mo's pour decouvrir du petrole, ont enfin donne des reıul
tats encouragevnts. Du dernier des puits qui a ete fore, un beau 
petrole bleu a jailli. La quantite est faible maiı il y a tont es· 
poir qu'en elargissant, en approfondi11ant les travaux, le debit 
augmentera. 

L'Eti Bank exploitera les installations du bassin 
houiller d'Eregli 

Le correspondant particulier du Kurun telepbone d'Ankara a 
son journal : 

Un projet de loi est elabore par le Ministere de l'Economie 
Nationale en vue de placer sous l' Administration d' un monopole 
le port d'Eregli, rachete par le Gouvernement, le ebemin de fer 
et leı mines, ainsi que l'exploitation de la voie ferree Kozlu, Ki
limli et les affaires maritimes du port houiller. 

Voici les clauses essentielle& du projet : 

1.- Les droits revenant iı l'Etat du fait de la convention du 
20 octobre 1936 passee entre le Gouvernement et la Societe d'E
regli, et concernant l'achat de ces mines. porta et chemins de 
fer, ıeront transferes a l'Eti Bank, dont la creation est envi· 
sagee: 

2.- L' exploitation de la voie ferre~ Ko:lu·Kilimli ıera egale
ment concedee a la ıusdite banque : 

3.- Les affaires de chargement et ae dechargement dans le 
port de Zongouldak ainıi que le transport de charbon depuiı 
Eregli, y compris ce port jusqu'a Kilyos, sont soumis a l' Admi
nistration d'un monopole ! 

4.- Pour gerer toutes ces affaires, le Ministere des Finances 
allouera un million et demi de Ltqs. de son budget de 1936 et 
les verıera au capital de l'Eti Bank: 

5.- La Societe qui sera fondee achetera les barques apparte
nant ıi. l'Union deı ouvriers travaillant dans le port : 

6.- La Societe en question achetera aussi toutes Jes inıtal· 
lations concernant le chargement et le dechargement et qui ont 
ete erigeeı en ce port par l'Union des ouvriers. 

Dynamo a Vendre 
Marque A E G, 110 Vslts, 600 amperes 

80 HP Courant Continu. 
T elephoner: 40340 

imtiyaz sahibi ve yazı i§leri 
Direktörü: lımail c:rit 

Basıldığı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur sokak No. 10 



•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 
,, ,, 850 MUNAKASA 

ADMINISTRA'l ION 

Yoıhourtehou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
1500 

" " 
Etranger : 12 mois Ptn. 2700 GAZETESİ 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite •'adresser 

a l' Administration 
journal Quotidien des Adjudications 

1 ere Annee No. 286 JEUDI 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. estimatif Provisoire 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~....;..~~~~~~~~~--

A) Adjudications au Rabais 
: nstruction-Reparation- Trav. Publics 
ateriel de Construction-Cartographie 

1 
ıstruction d'un immeuble pour pension sur le 
tcrrain de l'ecole Super. lngenieura (avcc !es 

F installations y afferentes) (cah . eh. L. 11) 
vau:ıc de nivellement sur la route Aksseki-Ma· 
navgat (1551 metres) 
ıstrucfion de 239 maisons pour le!I immigres a 
lghdir (eah. eh. L. 7) 

1 ıausıement du quai de Galata (lSO metres) (aj.) 

1 

~ Lhillement - Chaussures -· Tissus-Cuirs. 
( 

dj. relative au 80-8500 metres d'etoffe pour uni· 
forme d'hiver a ete remiıe au 22-3-37 
ıts de laine 

htumes civils : 214 pieecs- Chapeaux : 214 pie
( eeı (pour !es agentc;) 
lı nfeetion de 6080 uniformcs d'hiver (aj.) 

le pour doublure : 35-38000 metres 
ffe bleu marine : 47S-SOO metres 

F is de Construction 
C anches, Poteaux ete. 

Pli cach. 

" 
,, 

Publique 

PubliqLe 
Pli cach . 

" 
n 

Pu blique 

214296 07 11965 -

15986 - 1199 -

140054 - 82S2 70 

1000 -

3000 - 22S 
L. 24 lap. 38S 20 

9424 - 706 80 
P. ?.S lem. 712 50 
L. 4.4S lc m. 167 -

Lieu d'adjudieation et de 
Cahier des Charges 

Com. Ach. Ee. Supfr. lngen. C..souyou 

1 Vilayet Antalia 
l Dir. Trav . Pub. lstanbul 

Dir. Etablis. lmmiıres Vil. Kars 

Adm. Expl. Port Iıtanbul 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Comm. Ist. Findıkli. 

Dir . Surete lıtanbul 

Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Ankara 

" " " 
,, G.pacha 

Dir. Instruction Pub. lstanbul 
,, Lycce Haydarpaeha 

Jours 

22-3-37 

20-3-37 

19.3.37 

8-3-37 

22-3-37 

24.3.37 
19-3-37 

19-3-37 
19-3-37 
19-3-37 

ıncı et ıutres de sapin : 1550 pieces (aj.) Pli each. 16660 81 1249 S6 J Adm. Ch. Fer Etat Ankara 19-3-37 
1 Dep. Mater. Anlc.-Chef Exped. H.paeha 

ı de eharpente : 2977 m3 (dont 900 m:l pour 
( Samsoun) 

Grc a gre Com. Ach. Econom . Monop. K.tache 13-3-37 

p. 

>rovisions 

(ile d'oliveı: 7900 kilos (aj .) 

f ·avaux d'lmprimerie-Papeterie 
~ tes imprimees : 64 pieces (aj .) 
C ticles de papeterie tels que : erayons, encre, pa

pier ete. : 11 lots 

F ·ansport- Chargement - Dcchargement 

• 

ansport a lstanbul de eharbon ,oour l'AKAY 

lmhustible - Carburant- Huiles 

ıarbon lave marine : SCO tonnes (aj.) 

B) Adj udications a la sureochere 
>p. radio uns lampeı, eotonnades, (avee soie), 

poudre de toilette, ıoieries, moteur a benzine, 
iıolateurs en porcelaine. 

• 

Gre iı gre 5214 - 391 - Com. Ach. Comm. lst. Findikli. 

Gre a gre 180 - 14 - Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

" 
Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

Publique 22SO - Adminiıtration AKAY 

Gre a gre 12000 ·- 900 - Com. Aeh. Dir. lntend. Ankara. 

Publique Dir. Gen . Douanes Istanbul 

F ournisseurs et Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

" MÜNAKASA GAZETESİ " 

24-3-37 

22-3-37 
16-3-37 

31-3-37 

10-3-37 

10-3-37 

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 hommes d'affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bour1e 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 • 

T elephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse TCleıraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

4 MARS 1937 

Avis divers 
Heure De la Direction Generale deı Chemins de fer de l' Etat 

15 -

12 -

15 -

10 

15 

15 
lS 

10 
ıs -
15 -

Une maehine pour deblayer la neigc ıur la voie, d'une valeur de 
Ltq!I. 16.675 sera achetee par voie d'adiudication souı pli eachetô le 
jeudi 15 Avril 1937 a lS.30 h. au loca! de l'Adminiıtration generale 
a Ankara. 

Ceux qui dcsirent y prendre part doivent remettre a la preıidence 
de la Commission le meme jour jusqu'a 14,30 h. leuu offres, une 
garantic provisoirc de Ltqs . 1250,63, les certifieatı exiges par la loi 
et un certificat de competence delivre suivant les prescriptions pa
rues dans le journal Officiel du 7 Mai 1936 No 3297. 

Les cahieu des charges sont distribues gratuitement a Ankara 
par le ıervice des Approvisionnements et a Haydarpaeha par le Bu· 
reau de Rt ception. 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

----@D>~--

V endredi 5 Mars 1937 

Prepar. carte actuelle Dcni7.li (Mun. Denizli) .\: 272 
Projet Palais expos . Izmir (Mun. lzmir) .\' 271 
Constr. supersruct. et culees pont Namnam (Trav. Pub. Mouıhla) 

.\~ 271 
Amenagement vestiaires Floria - Prepar. sable et pierres pour 

routes (Mun. lslanbul) .\~ 279-280 
Constr. mur clôture d'une ecole a Ankara (Min. Trav. Pub.) .\! 271 
"Chayak,, kalci : 24600 m.- Habitı d'aviatcur (Defense Nationale) 

.\~ 277-276 
Couvertures: lSl p.- Kilims: Sl p . (Fab. Milit. Salipazar) .\; 279 
Costumes pour ouvriers : 50 p.- Bottes : 50 p.- Benzine : 4000 

it. (Mun. Ankara) .\: 281 
ıs 30 Materiel de dessin et art. papeterie: 49 lots-Traverses pr. voie 

etroite (hetre): 1200 p.-İd. pr. aiguilleı: 189 p. (Chemins de 
J S - fer Etat) No. 276-278 

15 30 

16 -
14 -

15 -

15 -

it, -

Pose etageres depôt gendarmerie (Dir. Trav. Pub. İıt.) No. 276 
Armoireı a dossier, en aeier: 30 p. (Min. lnstruc.Pub.) No. 278 
Tett"s de eylindre: 12 p.-pieees de reehanges (pr. embare. a mo· 

teur). (eomm. G. Surv. Douan.) No 278-281 
Gruau: 4 t. (Selimie) No. 284 
Motopompes: 5 p.-manche: 250 m.-eehelles d'ineendie: 5 p.·cab· 

le: 150 m. (C. A. Afion) No. 273 
Produits ehimiques pr. la fabr. vin: 10 lota (Monopoles) No. 246 

• Boiı pr. fabr. caisses: 400 m3 (SAT Fab. Suere) No. 273 
* Moteur de eompresseur (marque Flottmann) (5me Bureau 

Exec. Istanbul) No 282 
Chargement et dechargemenl eoke, houille ete. iı Derindje 

(Chemins de Fer Etat) No 283 
Repar. ccole Firouzkeuy- Mobilier pour la Dir. lutto contre mala· 

dies veneriennes (Mun. Istanbul) .\: 28S 

Samedi 6 Mars 1937 

Construction hangar a Gaziemir (Bornova) .\~ 277 
lnstallation ehauff11ge eentr. hôpital Modele Erzeroum (?) (Dir. 

Trav. Pub. E.rzeroum) .\' 281 
lnstrum. de physique et prod. chimiques (lnst. Centr. Hyg. An· 

• kara) ,\'• 281 
* Outillare de forge (Sme Bur. Exec.) :y 285 
Debris de constr. des Orta, Panorama, Rihtim et Maritim hans 

(Adm. Expl. Pt. lstanbul) .\: 28S 

Lundi 8 Mars 1937 

Travaux divers sur la route Terme-Unie (Vilayet Samsoun) .\: 277 
Prcpar. eartes actuelles de Tavas et Kale (Mun. Tavas) .Y 279 
Nivellement surf. 13800 m2- Constr. 6075 m2 eheminı- 1381 m. 

bordure, nivellem. 3400 m2 ehemiftl et 2734.SO m2 terrain 
(eimetiere Ankara) (Dir. Restaur. Ville Ankara) .\: 281 

Transport de Hendek a Adapazar et lzmit reap. de 274 et 100 t. 
de tabaes (Monopoles Kodjaeli) .\: 283 

Cable de eampagne a double torsion : 120000 m.- Fil Hacketal 
noir a 2 cond.- bronze: 40000 m. (Dir. G. PTT. Ankara) 
.\: 2S3 

Materiel pour galvanoplastie, bobinaı• ete. : 170 p. pour eeole 
Arts et Metiers (Comptab. Ecole Super.) X 281 

Appar. pour cpuration eau (Fabriqueı Milit.) ."\! 254 
Pulverisateurs a moteur et a voiture (lnıp. Lutte Arric. Ank.) 
Pieces de harnachement diverseı (Comm. lst. Findikli) .Y! 277 
Ameublement el trav. decoration pour ôanque des Municipalitcı 

(Banque deı Municipalites) .\~ 280 
Couvertures: 4500 p.- Kilims: L300 p. (Comm. G. Gendarm.) 

,\' 281 
Costumes d'ete: 600-650 p. (Serv. Cartorr. Djebedji) Ji~ 281 
Amerieaine fine : 3SOO m.- Batiste : 200 m.- Etoffe pour mate· 

las: 500 m.- Sucre en poudre: 3 t.- E.n cubes: 1,5 t.
Cable souterrain NKBA: lOS m.- Oextrino: 18 t.- Pla-· 
ques de euivre: 1350 k. - Tuyaux de cuivre: SOO m.- Gly
cerine, amınoniaque, alun, ıoufre, acide ehlorydr. ete. (Chc
mins de Fer E.tat) .\: 280 

(Lire la ıuite en 3me pare) 

\ 


