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BU GCJNKC 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi -----
a) Münakasalar 

1 E k Z h. Et, Sebze v. s. - - rza ' a ıre. 
14-5-37 16 

Un: 145 ton (Kayseri Kor) 

. 1 · Malzeme, Harita 2 - İnşaat, Tamirat, Nafia_ ış _erı, -

- ·~ -i (Sıvas lnhis. Müd.} 7 5-37 15 
Barut deposunda parke ış er . 

b halihazır harıtası 
Şarkı Karaag-aç kasa ası.rıın . 16-5-37 

(Şarki Karaağaç Beledıyesı} . t 
1 k sında şose v.s . ınşaa ı 

Saçtepe ile Kızi yo uş ara B .. d .. lüğii) 17-5-37 15 --
(tcmdid) (İran Transit Yolu aşm~ ur ( d ) 

1 d oıe tamıratı tem . 
Adapa:ı;arı-Arifiye yo un a ş 10-5-37 b -

(Kocaeli Vilayeti) .. b k . rojc musa a ası 
Atatürk heykelinin rcsım ve p · t-9-37ye kadar 

(Giresun Belediyesi) k 
1 · t (Çana -

3 pavyonluk jandarma kış ası ınşaa ı 24-5-37 15 -
kale Nafıa Müdürlüğü) . 

Hidroelektrik tesisatı için yapılacak ınşaat 
(Niksar Belediyesi) . 

İ!tpartada Halkevi inşaatı. (Isparta CHP sı) 
Ankara şehitliğinde su yolları inşaatı (MMV) 

20-5-37 15 
28-5-37 15 -

6-5-37 11 

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

Eczayı tıbbiye: 267 kalem (temd.) (E.reğli 
Kömür Hvz.) 

6-5-37 15 -

4 Elektrik·Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
--------- -

Telsiz malzemesi: 106 kal~m (t~mdit.) (MMV) 
Hidro-elektrik teıisatı (Niksar Belediyesi) 
Kütahya hast. kalorı fer tesisatı (temdid) (l\ü-

tahya Vilayeti) 

18-5-37 11 
20-5-37 15 

Bir ay 

S - Nakliyat· Boşaltma - Xükletme v. s._ 

Tuz çıkarma ve ta~ıma işi (temdi-1) (Ankara 
lnhi1&rlar Başmüdürlü~ü) 

6 Kereste - Tahta v. s. 

7-5-37 15 - ı 

Mamul kereste: 9864 m. (lst. iskan Müd.) 1 t-5-37 16 -

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

Benzin: 480 teneke (Sıvas-f.rzurum Hattı 
6-5-37 14 -inşaat Başmüdürlüğü} 

Kardif kömürü: 3000 ton (temd.) (Deniz Levaz.) 10 5-37 14 

8 - Müteferrik 

Gazdan korunma malzemesi: 20 vo 59 kalem (MMV) 7-5-~17 10 -

Parke taşı 110 ve 125000 ad. (temd.? (Sıvas Naf. M.~7~;;; :: ~ 
G.. .. k mu• ıo t (Askeri Fabrılcalar) 
umuş u • • h ı·· 

Çadırlar mühendis: 110 ad. amele: :23. ad.- e a.20-5-37 15 -
41 ad. banyo: 32 ad. (Nafıa Vekaletı) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: , 

Otomobil: 2 ad. (Emniyet Sandığı) 17-5 37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

1 Komisyonundan: 
Kayıeri Kor Satına ma 

. , t n ekmeklik ihtiyacı olan 
Kayıeri Garnizonundakı kıta ık 'lt eye konulmuştur. 

1 k ·ı k 1 rfla e sı m 45000 ı o un apa 1 za : d Ş tnamesi Kor satın· 
Unun tahmin bedeli 18850 lıra .!~: 1 ba'rl' Eksiltmesi 14 

d h .. goru e ı ır. 
alma komisyonun a er gun d K ıahnalma komis· 

n-:a.7 Ü .. t 16 a or mayıs iN cuma g nu saa . 
1 1413 lira 70 kuruştur. 

yoDanda yapılacaktır. İlk temıoat 

SALI 

TP 

•• 

'GAZ&;TESI 
Hergün çıkar iktisadi , mali ve ticari gazetedir 

2 
lnşrıat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Şarki Karaağaç Belediye Reisliğinden: 

1 - Şarki Karaağaç kasabasının meıkun ve gayri me!lkôn 80 
hektarlık hali hazır haritasının tanzim ve tersimi önceleri açık 
eksiltmeye konulmuş ise de talipli bulunmadığından 2490 sayılı 
kanunun gereğince yeniden bir ay müddetle açık eksiltmeye ko· 
nulmuştur 

2- Muhammen bedeli 2000 liradır. 
3 Bu işe aid evrak şunlardır: 
A- Hususi şartname, 
B- Şehir ve kasabaların hali hazır haritalarının alınmasına 

dair Nafıa Bakanlığının umumi ve fenni şartnamesi, 
C- Kanava ve kemıniyeti v:ıziye hesabatı. 

4- İstekliler bu evrakları Şarki Karaağaç Belediyesinden pa· 
rasız alabilirler. 

5- Bu işe fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletince ka· 
bul ve tasdik edilmiş ve topograflarla bu işe orh•klık yapacağı 

raotedikçe musaddak müteahhitler girebili·. 
6- Eksiltme 15.4.37 tarihinden 16.5.37 tarihine kadar devam 

edip bu müddet için gene talip çıkmadığı ve ekıilti!en b.!del la
yık görülmediği takdirde 10 gün daha untılac~ktır. 

7- Eksiltmeye iştirak edeceklerin 150 lira teminatı muvakka
te parası yatırdıktan sonra Belediye encümenine baş vurmaları 

ilan olunur. 

Sıvas İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

1270 lira 17 kuruş birinci keşifli barut deposuna yapılacak 

1 
kaldırım işleri on gün uzatılmıştır İhalesi 7-5·937 tarihine müıa
dif cuma günü saat 15 de yapılacaktır, Taliplerin o gün 9() lira 
muvakkat teminatları ile birlikte Sivas İnhisarlar başmüdürlüğün~ 
müracaatları. 

İran Transit Yolu İnşaat Müdürlüğünden: 

30.4.937 cuma günü ihale edıleceği yalnız Ulus gazetesinde . " ilan olunan Trabzon lran Transit yolunun Ağrı Vilayeti dahilin· 
Je Saçtepe ile Kızıl yokuş arasında kıamen hazırlanmış ve kıs. 
men hariçten gelecek taş ile yeniden inşa edilecek olan 17 ki· 
lometrelik şoıe ile teıviye ve imalatı ıınaiye ve tamiratı müte
madiye ve ekip binalarının noksanlarının 99889 lira 84 kuruş be
deli keşfi üzerinden ikmali inşaatı görülen lüzum üzerine yeni
den kapall zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Ekıiltme 17-5·937 
pazartesi günü saat 15te Erzurum Hükümet binası içinde Nafıa 
Müdürlük odasında Transit yolu inşaat komisyonunda yapılacak
tır. Evrakı keşfiye ve şartname ve mukavelenamesi ve buna mü· 
teferri bütün evrak Erzurum ve Ağrı vilayetleri Nafıa Müdüriye· 
tinde görülecegi gibi 500 kuruş mukabili~~e Erzurum lran Tran
sit yolu inşaat müdürlüğünden ahnabılır. Muvakkat teminatı 
6245 liradır, 

İılekliler reımi gazetenin 7-5-936 gün ve 3297 aayılı nüıha
sında çıkan talimatna;neye göre Nafıa Vekaletinden alınmış ve
sikaları ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve ekıiltme ka
nununun 38nci maddeıindeki sarahat daireıinde tanzim edecek
leri teklif mektublarını 17-5·937 pazartesi günü aaat 14e kadar 
Tranıit yolu İnşaat Komisyonuna vermelerı lazımdır. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Niksar Belediyesinden: 

1- Nafıa Vekaletince tasdikli Hidro Elektrik tesisatı 
için yapılacak inşaat kısmı açık eksiltmeye verilmiştir. 

2- İnşaat, mufassal proje ve keşifname mucibince 
yapılacaktır. 

3- Bedeli keşfi 6555 liradır. 
4- Olbabdaki proje, fenni ve hususi şartnamesi ve 

evrakı sairesi mucibince 20.5.37 perşembe gilnü saat 15 
te Belediye Encümenince bklifleri muvafık görüldüğü 
takdirde ihalesi yapılmak üzere 31 gün müddetle bu iş 
açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

5- İstekliler bu inşaat için kavanioi mevzua daire
sinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak ve bu işe aid 
vesikalarmı ve bedeli keşfin yüzde 7,5 depozito akçesini 
veya teminat mektublarını yazmış olmalan şarttır. 

6- İsteklilere bedel mukabilinde kireç, taş, kum, ki· 
remid ve ahŞabiye malzemeleri mahallerinde en ehven 
şeraitle Belediyece temin edilecektir. 

Giresun Belediye Reisliğinden: 

1 - Giresun Vilayet merkezinde dikilecek ATA TÜRK 
heykeline aid resim ve proje 1 eylül 937 tarihine kadar 
müsabakaya çıkarılmıştır. 

2- Heykel 4 köşeli bir kaide üzerine konulacak ve 
bu kaidenin 4 köşesine Gireıunun Milli Savaştaki duru
munu ifade edecek hatıralar tesbit edilecektir. 

4 Mayıs 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde görüşülur 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
T et~fon : 49-142 

Poıta kutusu N. 1261 

-

3 - Bu heykel ve kaidesi için 40,000 lira sarfedile· 
cektir. 

4 - Yapılacak proje ve maketin büyüklüğü iştirak e• 
decek mütehassısların takdirine bırakılmıştır. 

5- Müsabakaya yerli ve yabancı mütehassıslar gire
bilir. Yalnız Güzel San'atlar Akademisinden mezun bu
lunmak ve bunu bir vesika ile is~at etmiş olmak lazım
dır. 

Ü- Müsabakaya gireceklt:rin 1 eylül 937 gününe ka· 
dar Giresun Belediye Reisliğine gönderecekleri proje ve 
maketler Dahiliye Yüksek Vekaletine sunulacak, bunlar· 
dan birinciliği kazanan 500 lira ve ikinciliği kazanana 
da 250 lira ikramiye verilecektir. 

7 - Daha fazla izahat istiyenlerin Giresun Belediye 
Reisliğine müracaatleri ilan olunur. 

Kocaeli Vilayetinden: 

28.4.37 tarihinde ihale edileceği ilan edilen Adapazarı-Arifiye 

yolunun 42+637-50+ 107inci kilometreleri arasında muhtelif par· 
çalarında şose tamiratına istekli çıkmadığından 6000 liralık tah· 
sis atı dahilinde vahidi fiat Üzerinden 10.5 37 pazartesi günü saat 
15 de ihaleıi yapılmak üzere eksiltme ı:ıüddeti uzahlmıştır. Mu 
vakkat teminat 450 liradır. isteklilerin ihale saatine kadar Veki
lelten veya Vilayet N:ıfıa Müdürlüğünden alınmış ehliyet vesika
sı ve muvakkat teminat mektubu veya banka makbuzile Vilayet 
makamına, şartname ve vahidi fi at cetvelini görmek iıteyenlerin 
de Vilayet Nafıa Müdürlütüne müracaatleri. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

Çanakkalede mezarlık civarında yapılacak 137394,69 
liralık 3 paviyonluk jandarma garnizonu inşaatı kapalı 

zarf usulile eksiltmeıi 24-5-937 tarihine rashyan pazar
tesi günü saat on beşte Çanakkale Nafıa müdürlüğü o
dasında komisyonu tarafından yapılacaktır. Eksiltme şart· 
namesi ve buna müteferri diğer evrakı 687 kurus muka
bilinde Çanakkale Nafıa müdürlüğünden alınabileceği gibi 
istiyenler bu şartnameleri ve evrakı Ankarada yapı işleri 
umum müdürlüğüne ve İstanbul Nafıa müdürlüğüne müra· 
caat ederek görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için talibierin 8119 lira 73 ku
ruşluk muvakat teminat vermeleri lazımdır. İsteklilerin 
teklif mektublarım 24·5·937 pazartesi günü saat 14 e ka· 
dar Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
muktazidir. 

İıparta Parti Başkanhğmdan: 
I 

Eksiltmeye konulan iş: İspartada yapılacak halkevi 
binasını inşaatı 40083 lira 27 kuruş bedel keşifli. 

İstiyenler evrakı İsparta Parti Haşkanlığında ~ö
rebilirler. 

Eksiltme 28-5-737 cuma günü saat 15 de İsparta par
ti başkanlığında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3007 lira temi· 
nat vermeleri lazımdır. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyanundan: 

Su yolları yapısı: Ankara şehitliğine pazarlıkla su yol
lan yaptırılacaktır. Keşif tutara 1636 liradır. Keşif ve 
şartnamesi parasile şubesinden veril<:cektir. Pazarlığı 6 
mayıs 937 günü saat on birdedir. ilk teminat 122 lira 
70 kuruştur. 

3 
lfaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ereğli Kömür Havzası Sağhk Komisyonu Başkanhi~dan 

l - Zonguldak Kömür havzası ıağhk teşkilatı için 4~ 
lira 35 kuruş muhammen bedeli 267 kalem cezayı tabbıye 
pazarlakla satan ahnacaktır. . . . 

2-İıteklilerin 375 lira teminat akçesıle bırhkte 6 ma-
yıs 937 kerşembc günü saat 15 de Zonguldak maden da
iresinde toplanacak sağlık komisyonuna müracaat eyle
meleri ilin olunur. 

• 
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4 
Elektrik, Havagaz~ Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Kütahya Vilayetinden: 

1- Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan Kütahya merke
zinde yeniden yaptırılan hastahane binasının J5:ı02 lira 80 kuruş 
keşif bedelli kalorifer tesisatının ihalesi günü olan 3').4.37 tari
hinde talib çıkmadığından 2490 N. lı ihalat kanununun 40 ncı 
maddesi mucibince bu işin bir ay içinde pazarlıkla yaptırılması· 

na karar verilmiştir. 

2- Şartname, proje ve keşifnamesi 1 lira mukabilinde Vili· 
yet daimi encümen başkatipliğinden istenebilir. 

3- Pazarlık Kütahya valiliği makamında toplıma cak daimi 
encümen huzurunda yapılacaktır 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 1155 lira 50 kuruş

luk muvakkat teminat vermesi ve nafıa vekaletinden alınmış 
müteahhitlik vesika,. ve 10,000 lira değerinde bir kalorifer tesi· 
satını iyi bir surette yapmış olduğuna dair bir vesika ibraz et
mesi şarttır. 

Talipler;n 1 ay zarfında 4 üncü maddede yazılı vesaikle bir 
likte vilayet daimi encümenine müracaat etmeleri ilan olunur. 

Niksar Belediyesinden: 

ı - Nafıa Vekaletince t asdikli Niksar Hidro Elektrik tesisatı 
projesinde 1937 senesinde yapılacak kısımlar olbabdaki projenin 
fenni ve hususi şartnamesi, evrakı ve Sdiresi ve münakasa şart
namesi mucibince 20·5·937 perşembe günu saat 15te Belediye En· 
cümenince teklifler muvafık görüldüğü taktirde ihale yapılmak 
üzere 31 gün müddetle açık eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltmeye konaıı işler şunlardır : 

A Cebri boru. 
B 72 beygirlik Fransız Türbini R\!gü latörü ile birlilf te mon-

tajı dahil. 
C - Bir aded üç aafhah 60 K. V. A.lık alternatör 400 231 

voltluk irtibat nakillerile birlikte montaj dahil 
D- Ana tevzi tablosu 3 levhadan mürekkep montaj dahil 

şebekeye bağlanarak işletilecektir. 
3 Bedeli keşif 9300 liradır . 

4 - İstekliler işbu tesisat için ihale gününden nvel kavanini 
mevzua dairesinde verilmesi iktiza eden bilumum evrak v~ ve
aaiklerile birlikte Belediye Encümenine vererek makbuz. almaları 
ve bedeli keşfin yüzJe yedibuçuk depozito akçesini veya teminat 
mektublarını yazmış olmaları meşruttur. 

5 İstekliler projeyi ve bu babdaki evrakı saireyi bedelsiz 
olarak Niksar Belediyeninden veya İstanbulda Bankalar cadde
sinde Selanik Bankasında dördüncü kat 67inci numarada Mü
hendis Bay Hasan Haletten alabilirler. 

6 - Talihlerin birkaç yerde muvaffakiyetle tesisat yapmış ol
maları şarttır. 

MMV Satınalma Komisyonundan : 

l - 100 kalem muhtelif telsiz malzemesine talip çık
madığından yenid ~n pazarlıkl a eksiltmeye konmuştur. 

2-Tahmin edilen bedeli 3100 lira olup ilk teminat 
parası 232 lira 50 kuruştur. 

3 İhalesi 18 mayıs 937 salı günü saat 1 1 dedir. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Ankara İnhisarla~ Başmüdürlüğünden: 
Ayrı ayrı açık eksiltmeye konulan ve 26 4.37 tarihi:ıde saat 

15 de ekıiltme ve ihalesi yapılacağı ilan edilen baş müdürlüğü
müze bağlı tuzlalardan tuz çıkarma ve taşıma işlerinin muayyen 
gün ve saatte yapılan ekıiltmede Akçe koyunlu, Ali baba, Ço
ğul Sarı kaya, Taytalc, tuzlalarına talip çıkmadığı Keçeç, Y ~rli, 
Çankırı tuzlalarma verilen fi yatlarında haddi layikinde görülme· 
diği cihetle 2490 sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre açık 
eksiltme ve ihale on gün müddetle uzatılmıştır. Taliplerin 7.5.37 
tarihinde ıaat 15 de baş müdürlüğümüzd~ toplanacak komiıyo· 
na veya mahalleri tuzlalar memurluklarına teminat muvakkate
lerile birlikte müracaatleri ilan olunur. 

6 
Kereste, tahta ve saire 

İstanbul İskan Müdürlüğünden: 

Bolu vilayetinin merkez kazasinda Dimbilt, Kirazdağı, Kolcuk 
yaylası, Kalınca Konur oğlu Taşlı yayla ve Akar Ağzı Kabak 
Pınarı Deresi ormanlarından 8417 119 metre mikab çam ve 5451 
-834 metre mikib küknar ki cem'an 14068 955 gayri mamul 
metre mikab devrik eşcardan yüzde 30 zayiatla şartnamelerde 
miktar ve hacımları yazılı muhtelif çaplarda 9864 metre mikab 
kereıtenin imal ve ormanlara en yakın iıtasyonlara sevki işi )'a· 
zaı lıkla yaptırılacaktır. 

3- Pazarlık 11.5.37 tarihlne müsadif sah ıünü saat 15 de 
Bolu Sıhhat Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- Beher metre mikab mamul kerestenin istasyonda vagon 
teslimi muhammen bedeli 26 liradır. 

4- Şartname projesini görmek iıtiyenler 15 gün içinde her 
gün Ankarada İıkin umum müdürlüğü~e, Bolu, İzmit, Zonsrul
dak sıhhat müdürlüklerine ve İstanbul İskan müdürlüğüne müra
caat edebilirler. 

7 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve ~aire 

Sivas·Erzurum Hattı Başmüdürlüğünden: 

Açık eksilt ile dairemiz ihtiyacı için şimdilik 480 teneke 
benzin satın alın :- ktır . 

1-Benzinin mu -nmen bedeli 475 kuruştan 2280 liradır . 

2-Teminat akçesi yüzde 7,5 hesabile 171 liradır . 
3 - İhale müadeti 22-4-937 tarihinden itibaren on beş gün son

ra 6-5-937 perşembe günü saat 14 .:le Sivas Erzurum inşaat baş
müdürlüğünde müteşekkil komisyonca icar edilecektir. 

4 İı;teklilerin teminat akçe'erile birli!de mezkur komisyona 
müraca atları ilan olunur. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

1- 30' Nisan 937 günü kapalı zarfla yapılacağı ilan olun an 
münakasasına talip zuhur etmiyen 3000 ton kardif kömürünün 
10 Mayıs ::J37 pazartesi günü saat 14te pazarlıkla eksiltmesi ya
pılacaktır . 

2- Talip olanların 66.000 lira muhammen bedel nazaran 4550 
liralık ilk teminatları ve ihale kanununda yazılı vesaikleri ile 
birlikte komisyona müracaatları . 

3- Eksiltmenin MMV de müteşekkil komisyonumuzda yapı
lacagı. 

4- 330 kuruş mukabiliude şartnamesinin komisyonumuzdan 
aldırılabileceği . 

---------- -

- -l _ _!__n_hı-. s-ar-1-ar_U ___ M_iı-. d-iı-. r-liı-. ğ_ü_n_d_e~ 

1 - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üzere 
şartna111esi mucibince ve muhtelif eb'atla 100,000 adet 
beyaz ç1ı1l pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5-5-937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat l5de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4-İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte 
' yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.C2279) 320 4 4 

• ... 
l - İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisinde 

şartnamesi mucibince yapılacak tesviyei turabiye, toprak 
nakli ve imla işi pazarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Pazarlık 5 5-937 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko-

l misyona gelmeleri ilan olunur. ·~ 2361 ,, 339 4-~ 

-------- ı _____ ~_ıs_ıa_n_hu_ı_o_e_fte_r_da_r_lıg_ın_d_an_: ________ I 8 
l\\ li tefcrrik 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

24-4-937 perşembe günü ihalesi mukarrer olan 99.t-1 lira keşif 
bedelli 110000 adet parke taşına talip çıkmadığından 6-5·937 per
şembe günü saat 14 de Daimi encümen odasında ihale edilmek 
üzre eksiltme günü uzatılmı4tır. Taliplerin teminatlarile birlikte 
Vilayet Daimi encümenine müracaat eylemeleri. 

Senelik Muhammen 
İcarı 

Ahıçelebi mahallesinde Balıkpazarı caddeıinde e.ki 
82 yeni Nevşehir hanın zeminkatında kahve ocağı 

Lira 

denilen 5 sayılı mahal. 36 

Askeri Fabrikalar (}. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

Yukarıda yazılı mahallin bir senelik icarı 14 5-937 cuma gunu 
saat i4de ih ı le olunacaktır. İcar bedeli dört müsavi takıitte ve 
her taksiti peşinen tahsil olunur. Talihlerin yüzde 7,5 pey akçe· 
!erini vakti muayyeninden evvel yatırarak defterdarlık Milli Emlak 
Müdürlüğünde müteşekkil komisyona müracaatları. (B ı (2407) 352 

Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yaz . lı malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma ko

misyon unca 17.5.37 pazartesi günü saat 14 de pazarlık ile ihale 
e~ilecektir. Muvakkat temınat 60 liradır. 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

24-4-937 perşembe günü ihalesi mukarrer olan 9475 lira keşif 
bedelli 125,000 adet parke taşına talip zuhur etmediğioden 6-5 937 
perşembe günG sa.at l 4de Daimi encümen odasına ihC\Ie edilmek 
üzere eksiltme günü uzatılmıştır. Talihlerin teminatlarile birlikte 
vilayet Daimi Er. cü me nine müracaat eylemeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

20.5.37 perşembe günü saat 15 de Ankarada Nafıa Vekaleti 
malzeme eksiltme komisyonu odasında 25300 lira muhammen be· 
delli 110 adet mühendis çadırı 123 adet amele çadırı 41 adet he· 
la çadırı ve 32 adet banyo çadırı kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konmuştur. Şartname ve buna müteferri diğer evrak 127 kuruş 

mukabilinde Ankarada Malzeme Müdürlü{ründen verilecektir. 
Muvakkat teminat 1898 liradır. 
Resmi Gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 numaralı nushasmda 

intişar etmiş olan talimatname dairesinde vekaletten alınmış mü
teahhitlik vesikaeı ibrazı mecburidir 

Eksiltmeye gireceklerin teklif zarflarını 20.5.37 perşembe gü
nü saat 14 e kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

20 ve 59 kalem gazdan korunma malzeme~i ayrı ayrı pazar
lıkla alınacaktır. Pazarlığı 7.5.37 cuma gücü saat IO dadır. İs · 
teklilerin belli gün ve saatinde komiıyona srelmeleri. 

c:::z --

b) ÜZA YEDELEA 

1 
Müteferrik 

Emıı;yet Sandığından : 
Satılık Otomobil 

Biri 1928 model açık "Buik,,, diğeri 927 model kapalı "Pon· 
tiyak,, marka iki kullanılmış otomobil 17 Mayıs 937 tarihine dü· 
şen Pazartesi günü saat on beşte açık arttırma ve peşin para ile 
Emniyet Sandığı binasında eatılacaktır. Görmek isteyenlerin Le
vazım ıervisine müracaatları. 

• 

PiYASA HABERLERİ 
:...:?•txx+ ~ 

Şeker Endüstrimiz 

Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi , evvelki gün, umumi 
heyet toplantısını yaptı ve bu münase!:>otle de son faaliyet yılına 
aid raporunu netretti. 

Bu raporun bize verditi malumat göğüslerimizi kabartacak 
ınahiyettedir. İlk önce şunu hatırlamalıyız ki türk endüstrilerinin 
birinc iıi ve en eakisi olan şeker endüıtrisi on yafını doldurmut· 
tur. On sene evveline kadar, her maınu şey gibi, şekeri de dı
şardan ıetirtiyor ve pahalı yiyorduk. O tarihlerde yabancı mem· 
leketlerden TürkiJeye giren şekerin mikdarı 62.971 tondu ve bu 
yüzden dışarı çıkan türk parası ise 12.712.000 lirayı buluyordu. 

Bu ıün yediğimiz tekeri, kendi topraklarımıza ekip yetiştirdi· 
iimiz pancarla kendi fabrikalarımızda istihsal ediyoruz. Bu, şu 
demektir ki teker endüstrimiz, mühim bi, ııda maddesin! bol bol 
temin ettikten başka , türk işçisini de kazandırıyor ve büyük bir 
servetin, saadet ve refaf unıuru olarak memleket içinde kalma· 
sına imkan veriyor. 

Şeker sanayii, ilk maddesi pancar olduğu için, köylümüzü çok 
yakından alakadar eder. 

Bunun içindir ki şeker fabrikalarının kurulduğu eahalarda 
kuvvetlı bir köylü kalkınması olmuttur. Şeker fabrikalarımız pan· 
car eken köylüye tohum tevzi etmekte, ziraat teşkilitiyle köylü
yü tarlasında murakabe ve İrşad etmektedir. Koylüye çalıtmasını 
ko.aylaşhrmak için para avanı vermektedir. Senede elli bin çift 
çi ai eıi , 25 bin hektar araziye pancar ekiyor ve 400 bin tondan 
fazla pancar i,tihaal ediyor. Memleketimizde pancar çiftçiıinin 
ıreçindirdiai köylü nüfuıu, bu gün, 400 bini tecavüz etmektedir. 

Fabrikalar kendi sahalarında memurlarının ve işçilerinin ol· 
dua-u ıibi çiftçilerinin de çocuklarının okumuına, hastalarına te· 
davisine yardım ederler. Fabrikalarımız bu içtimai yardımları 
muhitlerıne azami suratte genişletirler. 

Şeker endüstrimiz memlekette .enedc 15-20 milyon liralık 
ekon >mik bir hareket uyandırmaktadır. Bu paranın 3,5-4 milyon 
liraıı pancarı hazırlıyan köylüye, 650-700 bin liraaı kömüre, ve 
dolayı1tile ocaklarda çalışan ameleye, 300 bin liradan fazlası ,e
ker sandıkları için kereıte fabrikalarına, 4 milyon liradan fazlaeı 
pancar ve teker nakliyesi için demiryollarına, l milyon 600 bin 
lirası ücret ve yevmiye olarak fabrika ameleıine verilmektedir. 

liu rakamlar, şeker endüstrinin memleket ekonomyasında ne 
kadar faydalı bir unıur olduğunu göı.termete kafi değilmidir? 

Geçen ıene 65.000 ton şeker iıtihsal ettik ve bu kadar teker 
için harice verilmeıi lazım gelen parayı memlekette alıkoyduk. 
Şimdiye kadar alınan neticelere ve yapılan eaaalı tahminlere ırö
re bu seneki istihlak miz 75 bin tonu bulacaktır. 

, , 
Bu hal, memlekette refah ıeviyesinin arttıtına ve halkımızın 

bu kuvvetli ııda maddeıinden ietifade sahaaının her yıl biraz. da· 
ha genitlemekte olduğuna delalet eder . 

Biliriz. ki, 1935 senesi ortalarına kadar, 4 teker fabrikamızı 
ayrı teşekküller idare etmekte icli ve o nne içinde şeker iıtib· 
lakimiz 50 bin tona kadar düşmüttü. Mobilyesile kiralık veya satılıktır 

Çengelköy Bekar deresi caddesinde iskeleye üç 
dakika mesafede 16 No. lu her tarafı muşamba döşe· 
li 5 oda l salonu bulunan yeni köşk binlerce güller 
arasında her fürlü meyve ağaçları hava gazı, su tesi
satı vardır. Talib olanlar içindekilere müracaat etsin· 
ler. ... 

lnönü hükümetinin çok iaabetli bir görÜJÜ •e çok yerinde bir 
kararı ile evvelki sene şeker sanayiinin bir elclea idareıiae baş· 
landı. Bu ıuretle maliyetlerin düfürülmeıi ve fiatların indirilmesi 
kabil oldu. 

Bugün milli ıeker ıanayii olan memleketler içinde ıekeri en 
ı : ucuz yiyenlerden biriyiz. Bu sayede iatihlikiıniz ırün ıeçtikçe 

artıyor. Şekerin en kuvvetli bir a-ıda oldutunu ve harb ıenelerin· 
de bu gıdadan ue kadar mahrum kaldığımızı hatırlıyoruz. Ve te
ker endüstrimizin kıymet ve ehemmiyetini çok iyi anlıyoruz. 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA - -

Çarşamba 5-5-1937 

t khane in;ası (THK Merkezi) Merzifonda tayyare hangarı ve ya a 

.\' 313 . . in aatı (İst. Beled.) .\' 325 
Paşabahçe Çubuklu yolunun ık~alı (şNafıa Velliieti) .\! 326 
Diyarbekir Nüm. hast. pavyon _ınşaaı (Sivas İnhis. Müd.) .\' 331 
8200 ton tuzun çıkarma ve taşıması k k"l ve imla işi - be· 
P f . . t biye topra na ı aşabahçe ab. tesvıyeı ura . ") y 328-332 

yaıı: çul: 100000 ad . (İnhisarlar Idar~ıı 27 , 
Kibrit antimon: l ton (Askeri Fab~.) .\~ 3 burun alatı: 56 kalem 1 

Cerrahi alat: 102 kalem · kulak, otaz ve . 
328 

t hk. "h . 5 ad (İıt . Sıhhi LAüess.) .\ · 
a ım cı azı. : . d \' 330 

Parke taşı: 10000 ~d. ılzmıt 8:~~ 310ÖO ad. _ piliç: 1000 ad. tlst. 
Tu:uuz tereyağı: loOO k. - tav 

Komut.) .\'· 325 

Perşembe 6-5-937 

Memleket hastı in,aatı (Kayseri Vilaye~i) .\' 317 

Mektep inşaatı (Manisa Vilayeti) .\: 32V6 k"leti) ,. 329 
h · t (Nafıa e 8 • Çubuk barajında mu t. ınşaa D · Harı) \' 312 

K 1 kt d (Devlet emıryo .• aynak telleri ve e e ro . d ) , . 325 
ı h. 1 si (lst Bele · · ' 40000 tenekenin e ım enme · t· ı ad. (İnhisarlar 

Keten şerit: 69910 ad. - 2 tonluk kamyone . 

İdaresi) .\: 324·32"7 · 327 
lıpanak: 18000 k. (Ankara Levazım) .\. 

Cuma 7·5-1937 

~ .1 t inşaatı (Denizli Beled.) .\~318 ' 
Denizlide mezbaha ve muşt~mı a 

0
1
• ası inşıtatı (Yüksek Mühendis 

Mühendis mektebinde pansıyon ın 

Mektebi) .\! 327 · 327 
Un: 200,200 et 101) t. (Karaköse) .. \ • ~ 

20 Yün bayrak: 300 ad. (inhisarlar ld.) .\K. 3 t) \' 32~ 
2200 k (jandarma omu • · 

Yatak yünü: 1800- · S 
1
.- · ) ,. 328 

B . t ıog· an { e ımıye . akla, semızotu, aıe . . 
1
·d ) y 328 

H .. 2~ d (Inhısarlar · · 
assas terazı. J a · . 1 t _ makarna. pirinç, sabun v. s.: 10 

Şeker: J,5 ton - Tere~a-ğı· k : Klorat dö potas: 1000 k. (Ask. 
kalem - Cam tozu. 500 · 
Fabr.) ~\~'~29 .. . 

Odun: 700 t. (Tekirdağ Tum) .\ 
329 

· k• 9 ad. (Turgutlu Be-
Font boru: 3000 m. - Van: IO ad. • Dırse · 

Pl~d.) k.Yk329 tııı· 8300 k. (Tophane Levazım) .\~ 329 • amu ırpın • 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d~ye aittir. 
H . • "No i•areti ilanı havi gazetemızın sayısını gösterir. amış. .,, ., 

İstanbul Borsası 

3 5-1937 - ----
---~--======--.:_:~~~~;-;---Çekler Paralar 

Alış 

1 Sterlin 627, 
1 Dolar 126,50 

20 Fransız Fr. l()'o(, -
20 Liret 120, -
20 BelC:ka Fr. 80,--
20 Drahmi 19, 
20 iıveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, -

J Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 
1. Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48, -

Ruble 30,-
İaveç kuronu 30, 
Tür~ altını 1055, -
Banknot Oa.253,-

Satı, 

626, -
126,-
113,-
125 -
84,-
22, -

578,-
23, -
66,-
75, 
23,-
28,-
25,-
24,-
14, 
52,-
52,-

-32, -
1054,-
253,-

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Beri in 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

, Stokholm 

Alış Satıı 
625,25 625, 

0.7904 0,7905 
17,6875 17.67 
15,0212 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,405 87,7560 
3,4496 3,4614 

63,9357 63,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 13, 1675 
1,0050 1,9662 
4, 16 4, 1590 
3,9840 3,9825 

I07,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 
3,1160 3,1154 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
1. d d'r Orada çıkan müteahhit ve Tüccarların e 10 e 1 

• ~ 
.. de ilanı bu meılege inti· 

bir münakasa veya muzaye . . A ran-
h kete getırır, ve azamı sap edenleri heman are 

1 
k 

d . İl A •• cretleri mütedildir. On punto u emer. verır. an u il A l 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. an ar 

Türk Maarif Cemiyeti Res~i 
1 • - ·ted Şirketı ilan şlerı Lnnı 

vasıtasile gönderilebilir. 

imtiyaz ..bibi ve yuı ita.ri 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
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,_ 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

ince 
: kaba 

t, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av deriıi : çakal 
: kedi 

ad 

,, 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

: kunduz 
: porsuk 
: •anıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem 
,, 

Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Butday 

,, 
,, 
" ,, 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

" İpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mııır 

" Nohut 

" 
" 

kabuklu 
iç 

Ekı. yumuıak 

yumuşak 

ekı. ıert 

sert 
• sümter 
kızılca 

: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 

: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
; yatı 

: yeni mahsul 

: bey~z 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yatlı 

,, , ,, : yarım yağlı 
• ,, : yatıız 

Peynir kaş.r: yatlı 
,, ,, yağıız 

Razmol 
Suaam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
" 
" 
" 
" 

Un 

" 
" ,, 

yeni mahaul 

: otlak 
: ana mal 
: çen1relli 
: deri 
: kaba 
: aarı 
: ekıtra ekıtra 
: ekatra 
: 1 inci yumutak 

,. aert 

i l 

" 
" 
" 
" 
" ,, 
" 

ithalat 

Ton 

90 

180 

45 
3 

34 

29 

38 

2 

47 

91 

Yapak : Anadolu 6 50 

" ,, tabak 

" 
• 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Yulaf 
Zeytin ya{lı : ekatra 

,, ,, : yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

TELGRAFLAR 15937 

30 
20 

l lhmat 

1 Ton 

95 

7S 

SATIŞU ı~ 

Aııcari 

Kilosu 

Kr· Pa . 

4 8 

,, 
• 
" 
" 
" a 

ç 

A:ıami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

4 9 

6 12 6 25 

6 12 6 17 

4 27 

10 

4 38 

24 15 27 

106 

62 

l<.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 15 şi 3 p Ki 3 58 
• keten tohumu ,, ,, " tonu 13 it. f• ,, 7 gg 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 124 B. Fr. ,, 5 33 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 ti 1 1 2 p. ,, 6 25 
Şikago ,, Hartvinter Mayıı ,, Buteli 132 Hnt ,, 5 95 
Vinipek ,, Manitoba ,, " ,, 133 l 8 ,, ,, 6 02 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 173 R M. ,, 87 85 

,, ,, Levan ,, ,, ,, ,, 173 ,, ,, 87 85 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), şi 
(tilin), sa (aantim), at (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

(Su ite de la 4me page) 

43 - Miel de regli11e et poudre de reglisse 
44- Sorbet de ıucre 
45- Poi11onı salcı 
46- Oeufs employe• dana l'induatrie 
47- Epon1reı 
48- Oignon ordinaire 
49- Vinı, liqueurs 
50- Eaux mineralea 

Eiste D 

Sayfa 3 

1 - Mohair (brut safe) 10 tonnes pour une annee 
2- Alambic et residu, tourteaux.. eı dechets de vegetaux se 

produisant danı leı uıines (excepte le deçhet de la muı
cade) 1000 tonneı pour une annee 

3- Tapiı orientaux 150 tonnes pour uneannee. 

Monıieur le cooıeiller, 
Ankara , le lO Mars 1937 

J'ai l'honneur de porter it votre connaıssance qu'au cas ou, 
J'importfttion des cigareı en Hollande aera contingentee ulterieu· 
rement, il ıera donne it la Turquie un continıentement de dix 
tonneı, pour une annee, contrairement a ce qui a ete etabli par 
la liste C faisant partie de la Convention commercfiales ıigne ce 
jour entre la Hollande et la Turqui~. 

Veuillez agreer, Monıieur ı~ Conseiller, l'aHurance de meı 
considerationı diıtinıuees. 

Baron B. Ph. 

Monaieur Faik Kurdt'tlu 
Conıeiller du Mini.tere de l'Economie 

Ankara 
Ankara, le lO Mars 1937 

Monıieur le Charge d'Affaires, 
Jai l'honneur d'accuıer reception de votre lettre datee de ce 

jour, par laquell• vouı aviaez qu'au cas oü, l'importation deı ci
garea ıera contingentee ulterieurement, il sera donne a la Tur
qui un contingentement de dix tonnes, pour une annee, cont
rairement a ce qui 8 ete etabli par la liste c, faiaant partie de 
la Convention Commerciale ıignee ce jour entre la Hollande et 
la Turquie. 

je m'empresse de vouı communiquer que le gouvernement de 
la Turquie se trouve d'accord avec la teneur de la lettre ıuı
mentionnee. 

Veuillez agreer. Monsieür le Charge d'affaireı, l 'assurance de 
ma conıideration distinguee. 

Faik Kurdoğlu 
Monıieur le Baron B. Ph. van Harinxma 

Thoe Slooten 
Charge d'affaires de la Hollande 

Ankara 

Ankara, le 19 Mars 1937 
Monaieur le Conıeiller, 
J' ai l'hanneur de porter it votre connaisaance que, lea 

produita aoua-indiques, originaires de la Turquie, ıonl importeı 
librement aux İndea Neerlandaiseı ainıi qu'Surinam et Curaçao 
du Colonia ırouvernement hollandaia. 

Mohair et tiHuı en mohair 
Peaux travaillceı (nommeeı cutr) 
Pantouflea orientaleı 
Semenceı, cerealea, ırrainea huileuHı (non comprıı le poiı 

de aoya et le riz). 
Fruits meridionaux, raiain, figue, noisette et autreı olive et 

huile d'olive 
Tabacı bruts et travailleı 
Matierea et extraits employeı pour le tannaıe 
Opium (a condition de prendre en cooıideration lea disposi· 

tion de la loi du monopole aux lndeı Neerlandaiıeı orientales et 
la prohibition de l'importation de l'opium aux Indes Neerlan
daisel occidentales). 

v e1retaux aecs 
Huile (essence) de rose 
Lokum et produits de confiıerie 
Tapiı et kilimı 
Chapeleta et porte·ciıaretteı 
Je prenda note de la declaration du gouvernement Turc afA 

firmant qae, leı produits indiqueı aux numeros ci-apreı du ta
rif douanier Turc et originaireı deı Indes Neerlandaiıeı, de Su· 
rinam et de Curaçao, ıont librement importes en Turquie: 

72 C 73 C 21 l A 213 B 332 C (Hulement leı graines de 
ıesam aeront importees avec l'autorisation prealable du Minis
tere de l'Aa-ı-iculture) 236 A 244 245 249 251 271 321 B t,2 
440 577 B D H 578 812 BC. 

Au caa oü, lea produita auı ·mentionneı ıeront ultericuremtnt 
contingentea ıoit par le gouvernement hollandaia ıoit par le 
ırouvernement de la Turquie, les deux gouvernementa reıpectifs 
declarent se trouver d'accord en vue de disculer entre eux pour 
determiner un contingentement proportionnel au aujet des sus· 
dits produit.. 

Veuillez agreer, Monıieur le Conıeiller, l'uıurance de mes 
consideratiopı diııtingueeı. 

Monıieur Faik Kurdoğlu 

Baron B. Ph. van Harinxma 
Thee Slooten 

Conseillcr du Miniatere de l'Economie 
Ankara 

Monaieur le Charıe d'Affaireı, 
Ankara, le 19 mars 937 

J'ai l'honneur de vouı faire savoir, que j'ai reçu votre lettr• 
datee de ce jour et conçue comme ıuit: 

"J'ai l'honneur de partir iı votre conaaissance, que le aou· 
vernement bollandaiı communique l'importation libre a.u~ f~des 
Neerlandaiseı, Sourinama et Curatchaoya des produits orıgınaıreı 
de Turquie iııdiqucs ci-apreı: 

Mohair et ti11us en mohair 
Peau travaillees (couronneea cuir) 
Pantoufles orientaux 

Semenceı, cerealeı, grainı , huelenses (non compriı le poiı de 
ıoya et le riz) 

(a ıuivre) 
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journal Quotidien des Adjudicatioı ı ~ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction - Reparaticn- Trav. Publics 
Materiel de Constru::tion-Carlographie 
Presentation earte aeh:elle de Karaaghateh (80 ha) 
Pavage depôt poudre. 
Construet ion ehau11ee 17 lem. trıwaux d 'art , repara· 
t ions ete. sur route Kizilyoltoueiı Satchtepe. c . eL.S 
Construetion Maison du Peuple a Isparta 
Construetion loeal garniaon gendıırmeri~ (3 pav ıl· 

lons) (eı h . eh. P. 687). 
Reparation ehaussee sur dıff. tronçons route Ada

pazar·Arifie lai ). 
Conıtr . iı fai re pour l'installation hydro·eleetrique . 
Construetio ı eanaux d'eau au cimetiere mılitai re 

Ankara . 
Coneours pour present. dessin et projet. relat if a 

la sta tue d' Ataturk (L. 40000). 

Bois de Construction 
Planches Poteaux, ete. 

Bois de eharpentc: 9864 m3 (sapin) 

Transport - Chargement Dechargement 

Extraclioo et transport de sel (aj .) . 

Electricite·Gaz-Ch:ıuffage CentraJ 
(lnstallation et Materiel) 

lnstallation e lectrique depôt adm. eaux. 
Pıles c'e can.pagr.e: 5CCO ı. ii et s . 
lnstall. hydro-~leetrique (turbine française 72 ev, 

a vec rtg-ulateur, tube, alternateur, tableau de d is · 

tribution ete.). 
lnıtall . ehauffaıe centrnl hôp . Reg. (aj .) cah .ch .L.1) 
Materiel de TSF : 106 lota (aj .) . 

Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp. 

Acide sulfu ı ique pur t66 Baumc): 1450 kilos. 
Prod . pharmaeeutiqueı : 267 lots (aj.). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpre11ion de 20 volumes . l200U ex. de eh.) 

Comı.ustible - Carburant- Huiles 

Benzine : 480 bidona. 
Cardiff: 3000 tonnes {aj.) (eah . eh . P . 330). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Chaises et fauteuils : 84 picees (aj. ) 

Provisions 

Farine : 145 tounes 

Divers 
Paves: 125000 picees {ai.)-
Paves : 110000 pieees (aj .). 
Sablc d'argent : 10 tonnea (aj. ). 
Materiel de proteetion contre gaz: 20 et 59 lota. 
Tentes pour ingenieurs: 110 pieees - Pr . ouvriers : 
123 p .- Pr. WC: 41 p.-Pour bains: 32 p. (cah.ch.P.127) 

B) Adjudications a la sureacbere 
Automobiles (Buiek et Pontiae: ~ pieees. 

Mode 
d'adjudieat 

Publique 

" 
Pli each. 

" 
n 

Publique 

ti 

Gre i.ı gre 

Gre a gre 

Publique 

Publique 

" 
n 

c t- :. ~ e 

" 

Publique 
Gre a gre 

Plı caeh. 

Publique 
Gre iı gre 

Pli each . 

Pir caeh. 

Publiquo 

" 
Gre a ıre 

n 
Pli eaeh -

Publique 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

2000 - 150 -
1270 17 

99X89 84 6245 

~0083 27 3007 
137394 69 8119 73 

6000 450 

6555 
1636 122 70 

500.250 

L. 26 le m3 

1336 -
5000 -
9300 -

15402 811 

3100 -

551 - -
4988 35 

49UO 

2280 -
66000 -

4615 -

18850 -

9475 -
9944 -

800 -

25300 -

100 20 
375 

1155 50 
232 50 

41 33 
375 -

368 

171 -
4550 -

346 13 

1413 70 

60 -

1898 -

Lieu d'adiudieation et du 
Cahier des Chargeı 

Munieipalite charki KaraaghAteh 
Dı reetion Monopoleı Sivas 
Direetion Coostruetıon route Tranıit 

Iran (Erzrum) 
Presid . Parti Peuplc Isparta 
Dıreetion Travaux Puo. Tehaoakltıle 

f Com . Perm. Vilayet Kodjaeli 
1 Dir. Trav. Pub. n 

Municipalıte Nixar 
Com. Ach . Min. Def. Nat. Ankara 

Munieipalite Guires1>n 

l Dir. Sanitaire Bolou 
l " Etablis. lmmirres lstanbul 

Oireetion Monopoles Ankara 

Munieipalite Ankara 
C om. Aeb. Min . Def Nat. Ankara 

l Munieipalit e Nıxar 
) lnı. Electr . H . Halet 

Com. Pena. Vilayet Kutahia 
Coın. Ach. \4ın. Def. Nat. Ankara. 

Direction PTT. Istanbul 
Dır Bassin Houi.ler Zongouldak 

Direction Generale Statiıtique 

Dtr. Const. Ligne Sivas-Erzeroum 
Com. Aeh. Marine pres Min. Def Nat. 

Direction Groupe Amenag. For!tı 
Bolou Palace (Ankara) 

Com. Ach. Corps Armee Kayuera 

Direetioa Travaux Publicı Sivas 

" Com. Ach. O. Gen. Fab. Militairn 
Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 
Depart. Materiel Min . Trav. Publieı 

Mont de Pietıf l~tanbul 

Jours 

lô -5-37 
7 5-37 

17-5 37 

28-5-87 
~4-5-37 

10-5-37 

~0-5 -37 

l-5-37 

1-9-37 

11-5-37 

7 5.37 

14-5-37 
17 5.37 
20-5-37 

Un mois 
18-5 -37 

17-5-37 
6-5 37 

3-6- 7 

... 

6-5-35 
10-5-37 

17-5-37 

14-5-37 

6-5-37 
6-5 37 

17-5-37 
7-5-35 

20-5-37 

17-5-37 

' ı 1eure 

15 
15 

ıs 

15 

ıs 

15 
11 

15 -

15 -

10 30 
l1 
ıs -

11 -

14 30 
15 

14 30 

14 
14 

15 -

16 -

14 
14 
14 
10 
15 

15 -

--
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ADMINISTRA•t ıur. 

Y oıhourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Percbembc Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e Telerraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troia joura suivanta) 

Mercredi 5 Mai 1937 

Construction hangar d'aviaHon et dortoir a Merzifon (Stere Cen· 
trale Ligue Aeronautique) .,: 323 

Aehevement eonı ' ruction route Pachabahtehc-Tehoubouklou (Muni
eipalite lstanbul) .\: '.j25 

Construetion pavillon hôpital Modele Diarbeltir (Miniıtiıre Travaus 
Publies) .\~ 326 

Extraetion et transport : 8200 tonnea de ael (Monopoleı Sivaı) 

.\~ 331 
Travaux nivellement, transport de terrc. remblaioment a la fabriq~e 

Pachab:ıhtche Pleees de jute blanc : 100000 pieees (Moaopolcıı) 
.\: 328-332 

Antimoine phoıphore: 1 tonnes (Fabriqueı Militaires) ~\~ 327 
lnatrument chirurgieeux : 102 lots - ld. pour oreillea, gorge, nez : 

56 lots App. deı\nfeet . : 5 picces (Etabliısement Sanitaire Is· 
tanbul) 328 

Paveı· : 10000 pieees (Munieipalitc lzmidt) .\~ 330 
Beurre desaale : 1500 kilos Poulets: 1000 pieces- Poules: 3000 

pieees (Comm. lstanbul Findikli) .~; 332-325 

~eudi 6 Mai 1937 

Construction bôpital Regional \Vilayet Ka'isıeri) .\~ 317 
Construetion ecole (Vilayet Manisu) .\~ 326 
Conıtruetion div. au barraıe Tehibouk (Ministcre Travaux Publieı) 

329 
Fıls de soudııre et eleetrodeı5 (Chemi r. a de Fer Etat) .,: 312 
Soudure 40000 bidona (Municipalite Iıtanbul) .\: 323 
Ruban• en lin : 69910 pieeeı Gamionnette (2 t .) : 1 pieoe (Mo-

nopolea) ,,! 324-327 
Epinards : 18000 kilos (lntoadanco An~era) .\~ 327 

Vendredi 7 Mai 1937 

Constructioıı abattoir et dependancea İl Denizli (Munieipalite De
nizli) .\~ 318 

Conıtruction d'nn ponsionnat a l'ecole dea lnıenieurs (Com. de 
l'Eeole des lnr~nieura) .\~ 3 t7 

Sucre: 1,5 tonnes- Beurre: 1 tonnes- M.earoniı. riı , aavon: 
450 ltiloı ete. : 10 1.- Poudre de verre : .500 ltiloı- Chlorate 
de potatse: 1000 kilos (Fabrıques Militaires) .\! 329 

Farinc : '200200 et 100 tonnea (Karakeusae) \: 327 
Drapeaux (laine 100 l "JO) : 300 pieces {Monopolea) .\ :. 320 
l.!a' ne pour aıatclas : 1800-2200 kiloa (Coaam. G~ Gendarmerie) 

.\~ 328 
Feves. creıson et oirnons frais (Selimic) .\: 328 
Balaneeı Hnstbles : 25 picees {Mo•opoles) 
9eehets de coton environı: 83000 kilo• (Tophane) .\e 328-329 
Bois : 700 tonneı (Teltirdarh) .\! 329 
Tuyaux de fonte : 3000 metrea Vanneı: 10 piecea- Coudea: 9 

rpieceı (Munieipalite Tourgoutlou) .\~ 329 

• Leı aatcriıquea indiquent une vento par voie do ıurencbere. 

N. B.- Lea Noa indiquea en regard des articles ıoat ceux duj 
iournal dana lequel l'avia a paru . ~ 

Decrets 'ois, Traites de Commerce 

Convention Comerciale entre la TBrquie et la Hallande 
(Suite du No. cl'hier) 

26- Tabac bacbe et en poudre 
27- Tabac en feuille 
28- Ctrarıttea 

29- Valonnee et extrait de valonne~, mirabole jaune et 11101 

30 Extraits ıecı: Kebrako, cacbou·cacbou, chataiıne, liaıO 
ba, tilleul et ıimilaires 

~1- 'Opium 

32 - Produita foreatiers: arbre de noix, orme, tilleul, citra' 
nier et toutes pieceı coupeea ~ 

33 - Gomme adrar•ate, romme de nepbte, 'fotnme de rol~ 
num, ıomme de ıandraron, , .... 61Mttlque 

34~ Articleı de teinturerie 
35- Mineraiı ordinairH 

r56- ıe.Mnce~..-: roae 
37- Bonbonı, lokumı, et autru confiHrie• 
38- Toutee ıottes 'de metal, pierre et tene 
39- Coton non tordu et ıes deohetı, aiaei que ıde l'ouate 

du bandaıe 
40- Orre 
41- Produita de confiıerie 
42- Reıli11e 

(Lire la suite en 3me pare) 


