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BU GONKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka.;alar 

1 - Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Zeytinyağı: 6 ton (lstanbul Komutanlığı) 
Çayır: 1475 dönümü tlstan bul Komutanlığı) 

30-4-37 15 30 
30 4-37 15 -

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

Erzincanda Halkevi uinası inşaatı (Erzurum 
CHP Başkanlığı) 14 5.37 15 -

PTT balıçesinde bir .sundurmanın yaptırılması 
(lst. PTT Müdürlüğü) 20-4-37 15.'30 

Kasab. halihazır haritası (temdid) (K ı:ı.ılcabölük 
Belediyesi) 2:!-4-37 15 

20-4-37 15 
Defterdarlık vezne.ı;;ine demir parmaklık ve 

gişe yaptırılması (Ankara Defterdarlığ"ı) 
Bazı sedlerin yükc:elmeıi ve yeniden yapılması 

(Sıvas lnhisarlıır Müdürlüğü) 20-4-37 
Transformatör binası inşaatı (Sıvas Elekt. Bırlil1i) 21-4-37 14 
içme suyu tesisatının tamiri (temdid) (Baba· 

eıki Belediyesi) 19·4-37 ı r; 

3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. ---- ---
Pamulc: 4000 k.· yün: 4000 k. (Tophane Levazım) 

16-4-37 14.30·15 
Yıızlık iskarpin: 61 çift (Sivııs Sanatlarevi) 22-4-37 -

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

Dershane sırası: 70 ad. (Haydarpa!ia lisesi) 30-4·37 15 -

_S- Müteferrik 

Spor malzemesi: 9 kalem (Samsun Ask . Kom.) , 
Üstüpü: 825 k. (lstanbul PTT Müdürlüğü) 20-4-37 14.30 
3-3.S mm.lik bakır veya bronz tel. 4249 k. 

(temdid) (istanbul Komutanlığı) 19-4-37 15.30 
Muhabere malzemesi: 8 kalem (lst. Komutan.) 19-4-37 16.30 

1 

1 

' 

20 m.lik meııaha .şeridi: 10 ad. (Devlet Demiryol.) 19·4-37 10 -
TuR-la: 120000 ad. (O~vlet Demiryolları) 24 4-37 10 1 

Otomobil kiralanması Devlet De111iryolları) 28-4-37 15 -
Planör malzemesi (THK. Genel Merkezi) 17-4-37 

• 
b) Müzayedeler 

-!:- Müteferrik: 

Ot (çayırda}: 600 dönüm. (Çatalca Vakıflar Mem.) 29-4-37 14 

--

a) MÜNAKA SALA R --

1 

8:,zak, Zahire, Et ve Sebze: 

İstanbul Komutanlığı Satıcalma komisyonundan: 

İstanbul koml!tanlığı birlikleri için 6~00 kilo zeytin
Yağı açık ekıiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 30 nisan 
937 cuma glinü saat ı 5,30 da yapılacaktır. Muhammen 
tutarı 4080 liradır. Snrtnamesi her gün öğleden evvel 
koınisyonda f'Örülebilir. İsteklilerin 306 liralık ilk temi
fllinat makbuz veya mektubları ile beraber ihale günü 
\>aktı muayyenjnde Fındıklıda komut. sa. kom. gelmeleri. 

"' • • 
lıtanbul Komutanlığı birlikleri hayyanatı için 1475 dönüm ça
"iralanacaktır. Kapalı zarfla ihalesi 30-4·937 cumn günü nat 
tuY~P ılacaktır. Muhammen tutarı 6637 lfra 50 kuruştur. . 

2'llesi hergün öğleden evvel komiıyonda görülebilir. ilk 

Türk H~iradır. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Kmlcabölük Belediyesinden: 

. ~ızilcabö~ük k~~ununa aid 9.17 yılı yaptırılacak halibazir lıa
rıta ılıale muddetının 22·4-937 günü saat 15 de ihale edilmek üz· 
ere on gün daha temdid edildiği ilan olunur. 

Erzincan Vilayeti Cumhuriyet H. P. ilyönkurul 
Başkanlığından: 

l - Erzincan şehrinde yapılacak HaJkevi binası kapalı 
zarfla eksiltmeye konulmuştur. 

2 - ~u inşaatın muhammen bedeli 68000 liradır. 
3 Istekliler bu inşaata aid proje ve planları 200 

kuruş mukabilinde Parti yönkurulu heyeti muhasebecili
ğinden alabilirler. 

4 Eksiltme 14-5-37 tarihine raslıyan cuma gunu sa-
at 15 de Erzincan Parti binasında toplanacak Parti İl. 
yönkurulu heyetince yapılacaktır. 

5 - .Eksiltmeye girebilmek için istekliler aşağıda ya
zılı temınat ve vesaiki ayni gün saat t 2 ye kadar Heyet 
Başkanlığına teslim etmiş olmaları lazımdır. 

A- İsteklilerden 2490 sayılı kanunun t 6 ncı ve ı 7 
nci maddeleri mucibince 5100 liralık muvakkat teminat. 

B - Kanunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Kanunun 4 üncü maddesi mucibince eksiltmeye 

girmeğe bir mani bulunmadığına dair imzala bir mektub. 
D - Ehliyet Vt!sikaları Erzincan Nafıa Müdürlüğünden 

tetkik ve tasdik edilecektir. 

6 - Teklif mektubları ihale gUnü saai 14 e kadar 

makbuz mukabilinde komisyon başkanlığına verilecektir. 
Posta ile gönderilecek teklif mektublarının iadeli taah
hüdlü olması ve nihayet bu saate kadar komisyona gel
miş bulunması lazımdır. Bu iş hakkında fazla izahat al
mak isteyenlerin Erzincan Halk Partisi İlyönkurııl heye· 
tine müracaat etmeleri. 

İstanbul PTT Vilayet Müdürlüğünden: 

İstanbul Büyük Postane binası Levazım bahçesinde bir sun
durmnnın yaptırılması pazarlığa konulmuştur. Pazarlık 20-4-937 
sah gü.nü saat 15,JOda lstanbul Büyük Postahane binası birinci 
katta lstnnbul PTT Müdürlüğünde müteşekkil Alımsatım Komiı 
yonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 393 lira 19 kuruş, muvakkat 
teminat 29 lira 49 kuruştur. isteklilerin bu babdaki keşif ve şart· 
şartnamesini görmek ve muvakbat teminatlarını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde me2kür Müdürlük İdari Kalemine ve pazarlık 
~ün ve saatinde de 400 liralık buna benzer iş yaptıklarına dair 
lstanbul Nafıa Müdürlüğünden bu pazarlık gününden evvel ala
cakları fendi ehliyet vesikasile birlikte müracaat etmeleri . 

Ankara Deftcrılarhğından: 

1 -Defterdarlık veznesi intihap edilen mahalde demir 
parmaklık ve kişe yaptırılması 13-4-937 den itibaren bir 
h fta müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. 

2- Pazarhk 20-4·937 çarşamba günii saat 15 de Def
terdarlık muhasebe müdürlüğündeki komisyonda yapıla
caktır. 

3 Bedeli keşif 602 lira 40 kuruştur. 
4 - Keşif ve şartnamesi defterdarlık muhasebe müdür· 

lüğünde görülebilir. 

5-İstekliler eksiltme ıçin tayin olunan gün ve saatte 
muhammer bedelin yüzde 7 ,5 tutarına ait banka mektu
bu veya defterdarlık veznesi makbuzu ile birlikte defter
darlık muhasebesindeki komisyona müracaatları. 

Sivas İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 

1225 lira 16 kuruş bedel keşifli hamo tuzlasında çay 
kenarında mevcut sedlerden bir kısmının yükselmesile 
!eni~en yapılması lazım gelen topr~k sedlerin yapılma 
ışlerı açık eksiltmeğe konulmuştur. ihalesi 20 4-947 tari
hine müsadif salı günüdür. Talihler buna dair keşfi ve 
~artnameyi inhisarlar dairesinde her vakit görebilirler. 
isteklilerin ihale günü 93 lira teminat parasile birHkt 
S. . h' d e ıvas ın ısarlar baş müdürlüğün müracaatları ilin olu-
nur. 

Babaeski Belediye Riyasetinden: 

Babaeski içme suyu yollarının tamiri ihalesi 9 .4.37 
tarihinden l 9-4·37 (saat 15) tarihine kadar t O gün müd· 
detle temdit edilmiştir. 

Tamirat: 100 mm kutrunda ve 1500 metre tulünde 
çelik boru ferşi ve su yolları açılıp membalar ıslah ve 
beton ayaklar yapılmak suretile tamir edilecektir. 

Tamiratın muhammen bedeli 5174 lira 12 kuruştur. 
Bu gibi inşaatı ifa etmiş olduklarına dair ehliyet ve 

ihlısaslarını müsbit Nafıa Müdürlüklerinden vesaiki haiz 
talipler yüzde 7,5 pey akçesi yatırmaları ve daha fazla 
malum&ıt almak isteyenler Babaeski Belediye dairesine 
müracaatları ilan olunur. 

Sivas Elektrik Birliği Başkanlığından: 

Birlik tarafından 470 lira 80 kuruş keşifli kükümet 
yanında yaptırılacak olan transformatör binası açık eksilt
meye konulmuştur. 

ıhale 21 .4.937 tarihine müsadif çarşamba günü aat 
saat t 4 de birlik binasında birlik encümeni huzurunda 
icra kılınacaktır. 

Muvakkat teminat 35 lira 29 kuruştur. Talip olanların 
ihale günü bu gibi işleri yaptıklarına dair vesikalariyle 
beraber bu hususta daha fazla malumat almak istiyenlerin 
her gün mesai saatlerinde birliğe gelmeleri ilan olunur. 

3 
Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v .s. 
İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kömisyonundan: 

Ordu hastahaneleri için 4000 kilo yün 16-4-37 cuma 
günü saat 14,30 da Tophanede satınalma komisy~nunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 3800 liradır. ilk te
minatı 285 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

• • • 
Ordu hastahaneleri için 4000 kilo pamuk 16-4-937 

cuma günü saat t 5~de Tophanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 1880 liradır. İlk te
minatı 14 l liradır. 

Sıvas Sanatlarevi Direktörlüğünden: 

Müessesemiz çıraklarına muktazi 6 t çift yazlık iskar
pin 8 ·4·937 tarihinden itibaren l 5 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 22·4-937 perşembe günü eksiltmesi 
yapılacağından taliplerin daimi encümende hazır bulun
maları ve şeraiti anlamak üzere müesseseye müracaatları 
ilan olunur. 

4 

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

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpaşa Lisesi için yaptırılacak olan 70 aded ders
hane sırası açık eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme 30 nisan 737 cuma günü saat 15 te İstan· 
bul Kültür Direkförlüğü binası içinde Liseler Muhuebe· 
ciliğinde toplanacak Komisyonda yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 78 liradır · 
Beher sira 1470 kuruş hesabile mecmuunun tahmin 

bedeli 129 liradır. 
İstekliler resim, hususi Ye fenni şartnameleri Hay· 

darpaşa Lisesinde görebilirler. 

İsteklilerin ilk teminatlarını Lisele Muhasebeciliğinde 
yatırmaları. 2490 sayılı kanunda yazılı vesaıkten maada 
cari sene Ticaret odası vesikalarile birlikte belli gün ve 

saatte Komisyona gelmeleri. Eksiltmeye iştirak edecek
lerin geçen iki sene zarfında resmi dairelere en aşağı 
yüz liralık bu gibi iş yaptıklarınr dair Komisyona bir 
vesika ibraz etmeleri lazımdır. 

5 
~üteferrik 

Samsun Askeri Sa. Al. Komisyonundan: 

Dokuz kalem spor malzemesi pazarlıkla satın alına
carktır. Ko misyonda mevcut çeşit ve şekillerine göre 
itaya talip olanlarm Tümen binasındaki komisyona gel
meleri. 
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T. H. K. Genel Merkez Başkanlığından: 

İsimleri aşağıda yazılı pılanör malzemesi satın alına
cağından şartnameleri görülmek ve miktarlarile ihale ta 
rihi öğrenilmek üzere alakadarların 17·4·937 cumartesi 
günü saat bire kadar kurum merkezine müracaatları ilan 
olunur. 

Alınacak Malzeme: 
Amerikan çam kalası, kontrplak, çelik saç, çelik boru 

çelik tel, renksiz emait, tandör. 

Devlet Demiryolları v~ Limanları U. Müdürlüğü 
Sahnalma Komisyonundan: 

1 - Açık eksiltme ile ve mevcut nümunesine göre 
120.000 tuğla satın alınacaktır. 

2 Muhammen bedeli 1920 liradır. 
J - Eksiltme 24 4-37 cumartesi günü saat 1 O da An

karada 2 nci işletme binasındaki komisyonca yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için 144 liralık muvakkat 

teminatı yatırmak ve evvelce bu gibi teahhüdlerin iyi su· 
rette yapıldığmı bildiren vesikalarla kanuni vesikaları 

göstermek lazımdır. 
5- Nümunelerle şartname ve mukavele projeleri ko

misyonca parasız olarak gösterilmektedir. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 396 lira o lan 10 aded 20 m. lik 
mesaha şeridi 19·4·9~\7 pazartesi giinü saut )() da Hay· 
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 2970 kuruşluk muvakkat 
teminat ve kanununua tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt· 
me günü saatine kadar komisyona müraca'\tları lfizımdrr, 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Senelik icar bedeli 1500 lira tahmin edilen kapalı bir 
binek otomobili 28·4·37 çarşamba günü saat 15 de An
karada idare binasında açık ekaillıne yolu ile kiralana
caktır. 

Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 1 l 2,50 liralık mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
otomabil sahibi olup Ankarada icrayı sanata mezun bu· 
lunduklarına dair almış oldukları vesaiki komisyon reıs· 

liğine vermeleri lazımdır. 
Bu işe ait şartname parasız olarak Ankarada Mal· 

zeme dairesinden alınabilir. 

İstanbul P.T.T. Vilayet Müdürlüğünden: 

İdare ihtiyacı için 825 kilo üstüpü pazarlıkla alına
caktır. Pazarlık 20-4-937 salı günü saat 14,30 da İstan
bul Y P.nipostane binası birinci katta İstanbul P. T. T. 
Müdürlüği.:nde müteşekkil alımsatım komisyonunda yapı

lacaktır. Muhammen becieli 346,5 lira, muvakkat teminat 
25 lira 99 kuruştur. İsteklilerin nümune ve şartnamesini 
görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere çalışma 
günlerinde mezkur Müdürlük İdari Kalemine müracaatları. 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan : 

Çı.talca Müstahkem mevki için 3 3,5 milimetre kutrunda 4249 
kilo bakır veya bronz tele ihale günü talibi çıkmadığindan tekrar 
açık eksiltme ile ihalesi 19 nisan 937 pazartesi günü saat 15,30 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 4886 lira 78 kuruştur. 

•** 
Çatalca müstahkem mevki komutanlığı için 8 kalem 

muhabere malzemesine ihale günü talibi çıkmadığından 

tekrar açık eksiltme ile ihalesi 19-4-37 pazartesi günü 
saat 16,30 da yapılacaktır. 

Muhammen keşif bedeli 890 lira 12 kuruştur. Şartna
mesi hergün öğleden evvel komisyonda görülebilir. 

lste-klilerin 67 liralık ilk teminat makbuz veya mek
tublarile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklı
komutanlık salınalma komisyonuna gelmeleri. 

b) MÜ Z A DELER 

1 

Miiteferrik 

Baba Nakkaş 'I akıf Kaymakamlığından: 

Cinsi Dönümü 

Nakkaş köyünde hark altı ve hark üstü ve 
köy altı çayırlarmııı 937 senesi otu 600 
İhale günü 29 nisan 937 perşembe günü saat 14 de dir. 

Nakkaş vakıf çayırlarının 937 senesi otları 29 nisan 
937 perşembe günü ihale edileceğinden istiyenlerin o 
gün Çatalca Vakıflar Memurluğuna müracaatleri ilan 
olunur. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Senelik 
muhammen İlk 

kirası 
Kapalıçarşıda Divrik sokağında 20 N.lı 
dükkan 12 
Çemberlitaşta Mollafeneri mahalle ve 
sokağında 74 N.lı dükkan 72 
Galata da F ermeneciler sokağında 159, 1 
N. lı üstünde bir odalı dükkan. 336 
Unkapanında papas zade mahallesinin 
zeyrek caddesinde 18 N. lı dükkan 102 
Kapalı çarşıda haci basan sokağında 45 
-47 N. lı dükkan. Jü 
Kapalı çarşıda Oivrik sokağında l () 

teminatı 

1 o 90 

5 40 

25 20 

7 65 

2 70 

N. lı dükkan. 30 2 25 
Büyükçarşıda bitpaıarında eski 37 · 39 
yenı 190 - 192 N. lı dükkan· ı 20 
Süleymaniyede elmaruf mahallesin'n şı 
fahane sokağmda eski 16 yeni l N. lı 
Süleymaniye tıp medresesinden müfrez oda. 60 
Sirkeci Hocapaş ada ebussuut sokağında 
7,9 N. lı dükkan. 300 
Nuriosmaniyede atikalipaşa 
mehmetpaşa sokağında 3-5 7 
ve dükkan. 
Unkapanında haci hali! aktar 
sinin kuruçeşme sokağında 24 
odalı ev· 

mahallesi 
N. lı ev 

mahalle
N. lı üç 

Eminönünd:: Hoca Alaeltin mahallesinin 
saburhane leblebici h ınının üst katında 

180 

60 

9 

4 50 

22 50 

13 50 

4 50 

17 N. lı oda. 36 2 70 
Köprü altının Eminönü mahallesinde 
haliç tarafı sokağında 12-33 N. lı oda IG8 
Cibalicie od~.m iskelesi sokağında . yazı-
hane mahalli. 18 

Yukarıda semti senelik muhammen kiralar!le 

12 60 

3:) 

ilk te-
minatları yazılı olanlar mahaller teslim tarihinden itiba
ren 938·939 veya 940 yılı mayıs sonuna kadar ayrı ayrı 

kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlardır. 
Şartnameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında göst~rilen ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber 3 Mayıs 917 pazartesi günü saat 14 de Dai-
mi Encümende bulunmalıdırlar. (1) (2101) 294 

• •• 
Seneli!< 

muhammen 

Kapalıçarşıda gelincik sokağmda 27 
N. lı dükkan 
Zindankapıda ahı çelebi sokağında 46 
N.lı dükkan 
Eminönünde Şeh Mehmet Geylani ma
hallesinin reşadiye sokağındaki eski 
kantar binası 
Topkapıda Arpaemin mahallesinin Top· 
kapı caddesinde 95 1l5 N.lı 5 odalı ev 
Kapalıçarşıd -ı Kalpakcılar sokağında 
11 No.lı dükkan 
Kapahçar.şıda Divrik sokağında 35-37 
N.lı dükkan 
Galatada Karaköy caddesinde 20-22·24 

kirası 

l2 

60 

120 

108 

96 

Jö 

N.lı kagir lokanta ve birahane. 4500 
Kadıköyünde çocuk bahçesi karşıs1 
sokağında tenis mahalli. 60 
Yenibahçcde Mimarsinan sokağın 1ia 

63 65-67 N.lı bostan 204 
Kadıköy hal binasında 1 N.lı dükkan 120 
Kapalıçarşıda Sandalbedesteni kömür· 
lük kapısı yanı'lda 35·41 metre mu· 
rabbaı arsa. 30 
Galatada Karaköy mahallesinin Ka-
raköy caddesinde 1 1, 18 N .lı dükkan. 900 
Beyoğlunda Kamerhat un mahallesinin 
İstiklal caddesinde 194 N. lı d.ükkan. 262 
Üslrüdarda iskele meydanı sokağında 
ı N. lı dükkan c;o 
Üsküdarda iskete meydanı sokağında 
(üstündeki odalar hariçdir) 7 N.Jı dükkan 72 
Beyazitta vezneciler mahallesinin tramvay 
caddesi sokağında 9-84 N. lı dükkan. 120 
Beyazitta kaşıkcılar sokağında 2 N. lı 

dükkan 63 

ilk 
teminatı 

o 90 

4 50 

9 

8 10 

7 20 

2 70 

337 50 

4 50 

15 30 
9 

2 25 

67 50 

19 65 

4 50 

:) 40 

9 

4 73 
Yukarda semti sen~lik muhammen kiralarile ilk temi

natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938·939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı ayrı ki
raya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuştur. Şart· 

nameleri levaz\m Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi· 
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 30·4-937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümen-
de bulunmalıdırlar. (İ) "2102,, 2H5 
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j~hisarlar U. Müdürlüğünde;ı 
1- Idaremizin Çama\tı tuzlasında şartname ve tablo şemasına 

uygun olmak üzere yeni bir elektrik Santralı teıiıi işi kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif İzmir 98000 liradır. 

3 Eksiltme, 1·6-937 tarihine rastlayan salı günü aat 15 de 
Kabataşda levazım ve mübayaa~ şubeıindeki alım komisyonunda 
yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 6150 liradır. 
5- Şartnameler 490 kuruş mukabilinde İnhisarlar levazım ve 

mübayaat şubesinden, Ankara ve İzmir Başmüdürlüklerinden a· 
lınabilir. 

6- İsteklilerin fenni şartnamede yazılı takatta bir gazojen 
tesisatı yapmış olduklarına dar resmi vesikalarını ve şartnameye 
uygun olmak üzere ihzar olunmuş fenni teklif projelerini tetkik 
edilme~ üzere eksiltme gününden evvel en az 14 gün evveline 
kadar lnhisarlar Tuz fen şubesi Müdürlüğüne vermeleri ve mü· 
nakasaya girebilmek için dahi münakaaadan azami 2 gün evve· 
line kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur 
şubeden vesika almaları lazımdır. 

7 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve 6 cı mad
dl!'de yazılı diğer vesikalarını ve muvakkat teminat akçesini ih. 
liva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale günü tam saat 14 
de kadar yukarıda adı geçen alım Komisyonu Reisliğine makbuz 
mukabilinde ''erilmiş olmalıdır. "1630,, 211 2 4 

• • • 
1- Şartname ve planı mucibince iki ton yük taşıyabilecek 2700 

lira mulıammcn bedelli Lıir adet kamyonet açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

~ Eksiltme 16·4·937 tarihine rastlayan Cuma fWnÜ saat 15 de 
Kabataşla Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya
pılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 202.50 liradır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü ge~en şubeden ve 
planı ile lüzu!llu olan izahat İnhisarlar satış şubesinden alınabilir. 

5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 
7,5 giivenme paralariyle birlikte eksiltme içiıı tayin edilen gün ve 
saatte adı feçeo Alım Komisyonuna gelmelerı ilan olunur. (1796) 230 4-4 

* • • 
1-Samsun mıntakasında deneme tarlalarında şartna· 

me ve projesi mucibince yapılacak 1733 lira 78 kuruş 
keşif bedelli çalışma evinin inşaatı pazarlık usulile eksilt
meye konulmuştur. 

2-Pazarlık 21-4 937 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 15 de Kabat~şta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Şartname ve projeler 9 kuruş mukabilinde İnhisar· 
lar Levazım ve Mübayaat subesinden ve Samsun Başmü
dürlüğünden alınabilir. 

4 --İstekliler ihaleden en az iki gün evvel bu gibi iş
leri muvaffakiyetle yapiıklarına dair resmi vesaik ile in
hisarlar İnşaat şubesine müracaat edip ehliyet vesikası 
almalıdırlar. 

5-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur.( 1915) 256 3 4 

• • • 
1- Yaprak tütünlere arız olan haşaratı öldürmeye 

mahsus en müessis marka 3460 litre mayi "Pilit ve em
sali müstahzarat, ilt! bu mayie aid 218 adet tulumba ve 
22700 adet sinek kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19·4·937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 16da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki 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. "1983,, 272 3-4 

Kanunlar~ Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

İki memleket beyni~deki ticari mübadelelere müteallik 
tediyatm tanzimine dair Türkiye Cümhuriyeti ile 
Holanda Kır allığı arasında mün "akid İtilafname 

(Dünkü nüshadan devam) 

ı.1adde 13. - İşbu itilafnamenin muntazaman tatbikını temin 
için muktazi teknik teJbirlere aid şekilleri tesbit etmek l'zere 
Nederlandsch Clearinginstituut ile Türkiye Cümhuriyet Merkeı 
Bankası aralarında mutabık kalacaklardır. 

Madde 14.- Akid memleketlerden biri mentelı olup diğ"er 
memleketin arazisi üzerindeki panayır ve sergilerde teşhir ve fu· 
ruht edilen mahsulatın bedelleri, kliring yolu ile tesviye edilecek 
olup panayır ve sergilerin kurulduğu memleket ahkimı kanuni· 
yesine göre anif üzikkir maddelerin idhali ve furuhtu mü1aadeye 
mazhar bulundukça mevzuubahis bedeller, teslimata aid zaman 
sırasına tabi tutulmıyacaklardır. 

Madde 15. 1- İşbu itilafnamenin hini inkızaaında iki mern· 
leketten birinin kliring müessesesi nezdinde alacaklı bakiye kal· 
dığı takdirde, diğer memleketin idhalatçıları idhalatlarının bedel· 
lerini mevzuubahis matlubatın itfasına kadar kendi kliring müeı· 
seselerine yatırmakta devam edecekleadir. 

2· Kezalik, kredi ile idhal edilmiş emtianin bedelleri de itbLI 
itilafname hükümlerine te&an tesviye edihnekte devam olunaca' 
tır. 

. - au 3- ltilafnamenin d~vamı müddetince tesbit edilrr1 

zası tarihinde ikmal edilmemiş husnsi takas .. 
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Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUHTİRA 
--

Cuma tG-4-1937 

Feriköy mezarlığı yolunu 
malzemesi- 4 ayaklı masa: 
- 311 

esaslı tamiri· janoarma şeb . telefon 

60 ad. (İst. Helediyesi) ,\ 317 - 310 

Sivasta ilk okul inşaatı (Sıvas Vilayeti) .\' 304 
Anamnrdi ilk okul inı;:aatı. (İçel vilayeti) .\' 314 

7 iT"") y 310 Marinos banyosu in~aatı (Ankara v 1 ıgı ·. l 
1 

) 
İstihkam tab. kışlasının tamir ve elekt. tesısatı ( st. komutan ığı 

.\' 409-310 E t) \' 3!0 
11 d (Pendik Bakter. ns · · ' 

Dahili telefon tesisatı. a · (K klareli Tüm) No. 312 
2 tonluk Fort kamyonu• 3 ad. ır 

1 
ve 

A k k 1. . . kalorifer tesisatı dahiliye vek. pergo a 
n ara ız ısesının . . 

310 
• Jl l 

kulübe inşaatı (Nafıa Vekgıetı~ ~J 'd a komutan) No. 309-312 
Kilim 4000 .ııd. karyola:.'. ( a · 

8
: ~:mü kumu: ıo ton (As· 

Batta:ıiye: 151 aded · Kılım 51 ad· ş 
keri fabrikalar) No. 30j·3!2 . 309 

2 t 1 k k t· 1 ad (inhisarlar ıdaresı) No. 
on u amyone · · k M h f Kom.) 

Deniz motörü yedek parçaları: 8 kalem (Gümrü u a . 

.\' 319 

Cumartesi 17-4-937 

Beyaz bez: 10-12000 m. (Harta Gen. Direkt.) .Y 311 

Pijamalık bez: 25000 m. (MMV) .\' Jliooo k (A k • F b) \' 320 
Cam tozu: 500 k. - Kl~rat dö potas: . ' . s erı a . . 
Parke taşı: 10000 ad. (lzmit Beled.) .\ . 320 • 
Babaeskide hela inşaatı (Babaeski Beled.) .\ 318 

Pazartesi 17 4· 1937 

(E j mar Direk.) .\' 3 IO 
Apartıman inşaatı. rzurum k" - · t (Nafıa Veka-
Sinop - Ayancık yolunda betonarme opru ınşaa ı 

Jeti) .\' 311 f · f1 10000 m3 ihzarı 
Polatlı - Haymana yolunda 3 men uz ınşa ı c 

(Ankara Valiliği) .\· 312 . 
Gülh ne hast. inşaat (Tophane Levazım) .\ 3.13 . . r: 

S G.. "k "skel tamiri (Samsun Bcledıyesı) .\ 31.> amsun umru ı . . y 320 
Yatı okulu hamamı inşaatı (Edirne .Kü~tür Dıre~. ) . • 
İnhisar maddeleri nakliyesi (Edirne Inhısarlar mud.). 3 l 4 
Amerikan bezl: 10000 m. - Filit: 34~ lt. •. tul.umba. 218 aded • 

sinek kağıdı 22700 ad. (inhisarlar ıdaresı) .\ 310-317 
Benzin, gaz, gazolin • eyer koşum hayvanı. (Luleburgaz Devlet 

Çiftliği) .\' 318 
Eczayı tıbbiye: 267 kalem (Ereğli kömür hvz.) .Y 320 
Tabak, bardak v. s. şahmerdan: 1 ad. - ecza ve sıhhi malzeme 

505 kalem (MMV) .\ ' 394 300 - 313 
Gaz 15 ton (Deniz Levazım) .Y 313 
Buşakle: 1500 ad. - boru: 1000 ad. • manşon v. s. (Belediye su· 

lar İdaresi) .\' 302 • 
Parke taşı: 60000 m3 (Adana Devlet Demiryolları) .\ 318 
İçme suyu iıalesi (Polatlı Beled.) .\~ 3~0 . 
3 Sevroleye ııhhi karoseri ;apılması (lstanbul Kom.) .\ 311 
Yazlık elbiıelik kumaş: 100000 ad. (Jandarma kom.) .\~ 311 
Kumaş - posta grisi: 4500 m. poJiı grisi: 3600 m. (PTT. U. 

Müd.).\'311 
Yatak: 1000 adet - nevresim: 120 ad .• yastık: rno ad. (İstanbul 

Yüksek Mekt. Muhaseb.) X 309 
Kur,un külçe: 10 t .• bilet kurşun: 0,7 t. - perçin civata, balmu
mu transmisyon kayışı rondela. ~Devlet Demiryolları) .V 310 
* Sinema şeridi 22200 k. (İstanbul Gümrük.) No. 304 
Meşe odunu: 2000 m3 (Belgrad ormanı) 313 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.

11 
işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

· 'b it 1 k bir müddet itilafnamenin inkızası tarihinden ıtı aren a ı ay ı 
içinde onun ahkamına tebaan icra edilecektir. 

Madde 16.- Fevkalade ahval n~ticesinde işbu itilifnamenin 
tabii bir surette işlemesi arızaya ugrıyacak olursa her hükumet 
buna bir çare bulmak için yeni müzakereler küşadını taleb et· 
mek ve bu müzakereler bir itilif a müncer olmadığı takdirde mü· 
zakeratın başladığı l.arihteo itibaren 31 gün nihayetinde işbu iti· 
lafnamenin feshini ihbar eylemek hakkına maliktir. 

Feshin ihbarı halinde yolda' bulunan emtia ile en geç, ihba
rın ferdasında gemiye tahmil edilmiş emtianın, mefsuhiyeti ih· 
bar olunmuş itilıifname ahkamı dahilinde mütekabilen memleke
te idhaline müsaade olunacaktır. Şu kadar ki bu suretle kabul 
edilmiş olan mühletler 60 günü tecavüz edemiyecek ve mevzuu
bahis mallar idhalitçı memleketin limanına muvasalat tarihinden 
itibaren 10 gün zarfında gümrüklerden çıkarılacaklardır. Anifüz· 
zikir emtia, idhalleri sırasında mer'i idhalıit ruıumuna tabi ola
caklardır. 

Madde 17. - İşbu itilıifnamenin müddeti 12 ay olacak ve 937 
martınıd birinci gününden itibar•n mer' iyete ı:-irecektlr. iki ay· 
tık bir ihbarı mlltekaddim ile mefsuhiyeti ihbar edilmedikçe tec
didi zımni ile aynı müddetler için temdid edilmiş olacaktır. 

Madde IK.- işbu itilafname 23 eylill 934 tarihli mukavelena
menin yerine kaim olup mezkur mukavelename işbu itilıifname
nin mer'iyete duhulünden itibaren hükümden sakıt bulunacaktır. 

27 şubat 937 tarihinde Ankarada tanzim olunmuhur. 

Re11ni Gazete: tarih 5 Nisan 1937, sayı : 3572 

(devamı var) 
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Afyon 
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Araşit yağı 

Arpa 

" Av derisi 
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,, 

" ,, 
,, 

" 

Ton 

ince 
: kaba 

t o 25 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kedi 

ad 

: kunduz 
: porsuk 
: ııansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 

zerdeva 

" ,, 

" 
" ,, 
" 
" 

164 

Ayçiçeği yağ: 

Badem kabuklu 
,, 

Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buğday 

,, 

" ,, 
,, 
,, 

" Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Ça\•dar 
Darı 

iç 

Eks. yumuşak I 210 
: yumuşak 
: eks. ıert 

sert 
. sümter 
kızılca 

mahlüt 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

öO 

,, 
Fasulye 
Fındık iç tombul 

iç sivri 
kabuklu 

34 1 

" 
" 

Haşhaş 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçilnh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

" 
" Pamuk 

: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: ynğı 

: yeni mahsul 

: beyaı 
sarı 

iıp . tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk ynğı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 

" ,, 
Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" ,, 

Un 
,, 
" 
" Yapak 

,, 
,, 

" Yulaf 

yağsız 

yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ek.tra 
ekstra 
1 inci yumuşak 

" sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 

" " 
sabunluk 

TELGRAFLAR 13 4 937 

15 
3 75 

45 

2 

15 

60 

l 
1 

! 

ihracat K'l 
1 osu 

Ton Kr· Pa . 

2 50 
275 

4 15 
ç 240 

" 
• ,, 

" 
" 400 
a 19 

ç 

6 22 

6 12 

4 30 

1 4 37 

1 
30 

60 

ı 

1 
1 

Azami 

Kiloıu 

Kr. Pa. 

4 32 

500 

6 27 

6 24 

5 4 

5 

31 

J<..S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 28 şi p Ki 3 99 
,, keten tohumu 11 ,, " tonu 13 st. 5 •· ,, 8:08 

Anvers Arpa Lehistan Şubat " 100 ki. 139 B. Fr. " 5 92 
Liverpul Buğday Mart " 100 libr. lO şi 1 1 4 p.,, 6 90 
Şikago ,, Hart vinter Mayıs " Buşeli 137 sent ,, 6 39 
Vinipek 11 Manitoba ,, ,, ,, 142 1 4 ,, 6 63 
Hamb. İç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. ır,5 R M. ,, 83 85 

,, ,, Levan " " ,, ,, 165 ,, ,, 83 85 
İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), fİ 

(şilin), sa (santim), st (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

la recolte d'olives a ete pour les premıeres 5 nnneeı de 19.600 
tonnes et sur les 5 autres ( 1930-1935) de 24.000 tonnes. Sur cette 
quantite 27 % ont ete employees comme huile de table lı l'in
terieur du payı, 31 ' 0 font servi dans la fabrication de savon e\ 
dans d'autres industrieı et 37,9 11 

0 ont ete exportees. 
Voici pour les deux dernieres aonees les chiffres de nos e:ır 

portations a destination des pays ci·apre ; 

ltnlie 
Allemagne 
Amerique 
Bulgarie 
Franro 
Angleterre 
Roumanie 
Russie 
Syrie 
Grece 
Balestine 
Bresi! 
Autres pays 

1936 
Kilos 

5.886.486 

90.296 
52.032 
28.654 

439.231 
850 

107.413 
439.572 
331.662 

55.681 
223.978 

7.557.125 

V aleur en Ltqs. 1.939.000 1.829 000. 

1935 
Kilos 

5.293.000 
378.000 

19.000 

624.000 

15.000 
150 -
48.000 
2.000 

144.000 

6 523.150 

il est a noter que le chiffre le plus haut de nos exportations 
a ete celui de 18.093 501 tonnes en 1931 et le plus bas celui de 
241.324 en 1932. En 1933, le total de nos exportations a ete de 
14.0.t 1.399 tonnes pour une valeur de Ltqs. 3.442.000. 

La quantite d'huile consommee dans le pays s'elhe a kilos 
7.500.000 pour l'huile de table, a 11.000.000 kilos pour celle uti· 
lisee dans l'industrie soit en tout 18.500.000 de kilos. Chez nous 
on consomme moins d 'huile de table dont la plus grande partie 
contient 5 iı 8 degres d'acidite et une petite partie iı 5 degres 
d'acidite. Les huiles utilisees dans l'industrie contiennent d'une 
facon generale 5 iı 8 degres d' acidite. 

En ce qui concerne la consommation des olives en salai on 
dans les 5 dernieres annees elle a ete en moyenne de ı 1 et de· 
mi millions pour l'interieur du pays et 2 miHions de kilos ont 
ete exportes. L'exportntion anouelle des olivcs en alaison repre
sente une valeur de 110.000 Ltqs. 

Dans les conditions actuelles notre pays fournit 3,6 pour cent 
de la production mondia)e d'huile d'olivc et occupe la 7me place 
pMmİ )es pnys producteurs. 

Le maximum des revenus que nous rapportent nos exporta
tions est de 6.634.582 Ltq-ı. Aujourd 'hui sur une superficie de 
1"19.840 hectares, il y a 26.267.080 olivierı donnant 23.000 tonnes 
d'olives, soit 1159 kilos d'olives par hectare, et comme dans un 
hectare il y a 123 oliviers, cela fait 9,2 kilos d'oliveı par arbre. 
Comme la moyenne de production pour les cinq dernieres an· 
nees a ete de 24.000 tonnes cela fait 0.960 grammes par arbre, 
soit 120 kiloı par hectare, soit 5 pour cent comme rendement 
general. 

Or, pour les pays qui s 'adonnent a la culture de l'olivier 
dans des conditionı techniques et apres l'avoir aussi rationallsee, 
le r endement eat de 25 a 26 pour cent. 

En fournissant le fumier dans des conditions tcchniques vou· 
lues aux oliveraies, en labourant profondement en hiver et un 
peu plus superficicllement au printemps, en nettoyant les arbres, 
en evitant de faire paitre les animaux parmi les oliveraies el 
enfin en ramııssant les olives et non en les faisaot tomber au 
moyen d'une gaule, il sera possible dans cinq ou six an d'aug· 
menler du double la capacite de rendement de no oliveraies. 
Ceci iait, notre production d 'olives atteindra 460 000 tonnes. En 
enlevant de cette quantite lcs 20.000 tonnes d'olives affectees 
aux salaisons, les 440.000 tonnes restantes seront affectees a la 
production de l'huile qui nuront, d'apres leurs qualites acluelles 
et les prix du marche, une valeur de 20.304.000 Ltqs. En dedui· 
sant les 18.500 tonnes d'olives a conıommer dan le payı, le 

solde de 29.000 tonnes d'huile restera disponible pour l'exporta· 
tion, soit, d' apres le marche de ce jour, une valeur de 11.446.000 
ltqs. En deduiunt de ce dernier chiffre 6.111.000 ltqs represen· 
tant le maximum de la valeur de nos exportations actuelles, la 
difference en resultant de 5,335.000 ltqs representera un nou·;eau 
revenu a retirer de noı exportations du fait des nouvelles met· 
hodes iı adopter. 

Quand les ameliorations voulueı auront ete introduites dans 
nos methodes de culture, 80 pour cent de l 'huile que nous pro· 
duisonı sera de bonne q uali te. 

Le commerce exterieur 

Au couu de l' annee 1935, tous les produits indigenes fureot 
ecoulea danı des conditions de prix satisfaisan\es. 

Le developpement du commerce exterieur de la Turquie tra· 
duit une situation florissante, lea chiffres d'exportation; accuıent 
des augmentationı du volume et de prix. 

Le total du commerce exterieur !! 0 eıt eleve en 1936 de 
184.685.000 a 2l0.265.000 livres turques, les importations passant 
de 88.823.000 a 92.582.000 Ltqs et les exportations de 95.861.000 
a 117.783.000 Ltqs. Ainsi la balance commercinle presente-t-elle 
un excedent d'actif de 25 miliions de livres turques . 

Nous constatons que l'heureuse ııituation economique de no· 
tre payı se reflete dans it> budget de l'Etat sous la forme d'une 
augmentation de recettes considerable. 

Notre participation au congres des producteurs 
d'assuranceı a Paris 

A )'occasion de l'exposition internationale de Paris, un con· 
gres internationr,l deı producteurs d' assurances ıera tenu en cette 
ville. L'union des producteurs d' assurances turque a :..~e egale· 
ment iovitee a y participer. 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
1 

i 
! 
1 
1 

Prix 
eıtimatif 

-----------------
Objet de l'adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 
'onıtruction-Reparation- Trav. Publics 
ateriel de Construction-Cartographie 

.onstruction loca! pour etudeıı a Samsoun (cah. eh. 
P. 9) (rcctif. No. 314). 
onıtruction d 'un "soundourma,, dans le jardin de 
l'Economat deı PTI'. 

onstruction maison parti du peuple a Erzindjan 
(cah. eh . P. 200). 

resentati1>n carte actuelle bourg Ki zildjabeuluk 
(aj.) 
eparation reseau eau potable Babaeski {aj.). 
'onstruction edifice pour transformateur 
urelevation et !e..:onstruction de certains murs le 
long de la riviere Hama 

:Onıtruction grillage et guichets pour l:ı caisse du 
Defterdarat 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapiıserie ete. 

iabillement - Chaussures 

.aine : 4000 kilos 
;oton : 4000 kilos 
.acarpins d'ete: 61 paires 

>ıturag'e• : 1475 deunuma 

'1ticles de sport : 9 lots. 
!toupe : 825 kilos 

Tissus - Cuirs. 

•ıl de bronze ou de cuivre (3-3.5 mm.) : 4249 ki
los (aj .). 

\tateriel de liaison : 8 lot (aj.). 
~uban pour mesurer les distances : (20 m.) : 10 

pieceı 

Brique : 1200 O pieces 

Location d'une automobile pour 1 an 

Materiel pour planeurs (contreplaques, tôies fil. tu
yaux d'acier. ete .). 

' B) Adjudications a la surenchere 
Foin : 600 deunums 

Mode 
d'adjudicat 

Gre a gre 

" 
Pli cach. 

Publique 
,, 
" 

Gre a gre 

Publique 

Gre iı gre 
,, 

Publique 

Pu~lique 

Pli cach. 

Gre a gre 

" 
Publilı ~ e 

,, 
" 

" 
,, 

Gre a ırre 

1733 78 

393 19 

68000 -

5174 12 
470 80 

1223 16 

602 40 

129 -

3800 -
1880 

4080 
6637 50 

346 50 
4886 78 

890 12 
396 -

1920 -

ısoo -

Caution. 
Provisoire 

29 49 

5100 

3S 21 
93 

78 -

28S -
141 

306 -
498 

2S 99 
367 -

67 
29 70 

144 

112 50 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier des Chargeı 

Com. Ach. Econoın . Monop. K.tache 

Di rection PTT lstanbul 

Presid . Parti du Peııple Erıindjan 

Municipali te Kizildjab.:uluk 

" 
Babaeski 

Presid. Union Electr. Sivas 
Direction Monopoles Sivas 

Dir. Compt. Derterdarat Ankara 

Comptabilite Lycees lstanbul 
Direction Lycee Haydarpacha 

Com. Aclı . lntend. lıtanbul Tophane 
,, 

llirection Maison des Arts Sivas 

Com. Ach. Comın . lıt . Fın dildi 

" 

Com . Ach. Militaire Samıoun 
Oir. PTT lAtanbul 
Com. Ach. Comm. lst. Fındıkli 

" 1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 

2me Com. Expl. Ch. Fer Etat Ankara 

J Aclmin. Gen.Ch. Fer Etat Ankara 
1 Dep. Mater. Ankara 
Siege Central Ligue Aeronautique 

Direction Vakoufs Tchataldja 

Jours 

21 ·4-:37 

20 4-37 

14-5-37 

22-4-37 

19-4 37 
'.21-4-37 
W-4-37 

w 4-37 

30-4-37 

16·4-37 
16 4-37 
22-4-37 

30-4-37 
30-4 37 

20-4 37 
19-4-37 

19-4-37 
19-4-37 

24-4-37 

28-4-37 

17-4·37 

29-4-37 

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

T ous vos concurrents lisanı journellement le 

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

d'un Tableau Synoptique des Adjudicationı du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans leı troiı 
joura suivants; les Traiteı de Commerce et Accordı de Clearing, et en general leı Lois et Decretı-Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourıe des Changes, de la Bourae du Commerce et 

• 

des Cereales, leı Nouvelles Economiqueı du payı ete. ete ... 

DANS VOTRE PROPRE JNTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ " 
Envoi gratuit de ıpecimen sur demande 

! 
Heure; 
-ı 

ıs 

15 30 

15 

15 

15 
14 

15 -

ıs -

14 30 
ıs 

ı5 30 
15 -

ı4 30 
15 30 

ı6 30 
10 

10 

ıs 

1ı 

14 -

15 A VRIL 1937 

ADMINISTRA l ıüN 

Y oıhourtcbou Han 
l~r Etaı•, N. 3-4 

Galata, Perchembe Baıar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adre11e T eleıraphique : 
letanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivanta) 

Vendredi 16 Avril 1937 

-

Reparation fondamentale rue cimetiete Ferilceuy-Materiel de tele
phone pour reıeau gendarmerie- Table1 a 4 pieds : 60 pieces 
(Municipalite lstanbul) .\! 317-310-311 

Construction ecole primaire a Sivas (Vilayet Sivas) ·'~ 304 
Reparation et installation electrique cuerne bataillon forfif . (Comm. 

ls t. Findıkli) .\~ 309- 310 
Inıtall . leleph. inter. : 11 pieceı (inat. Bacter. Pendik) ,\ : 310 
Camions F..>rd (2 t.) : 3 pieces (Kirldareli) .\~ 312 
lnıtall. chauf. centr. Lycee jeunes filleı Ankara - Construction gue· 

rite et pergola. Miniatere lnterieur (Ministere Travaux Publ'e1) 
.\! 310-311 

Kilims: 400" pieces- Lits : 190 pieces (Comm. G. Gendarmerie 
.\ : (309-312 

Couvertureı: 151 pieces- Kilims: 51 pieces- Sable d'argent: 10 
tonnes (Fabrique M ı litaire) .\' 305-312 

Camionnette (2 t .) (Monopoles) .\~ 309 
Construction bains pour Mrrinos (Vilayet Ankara) ,\' 310 
Construction ecole primaire Anamour (Vilayet ltchel) .\ :. 314 

Pieces de rechana-eı pr. embarc. moteur: 8 p. (Surv. Douan .) .\:. 319 

Samedi 17 Avril 1937 

Toile blanch_, pr. carte1 ı0- 1 2000 m. (Serv. Cartorraphie) S 311 
Toile pr. pyjama: 25000 m. (Defenıe Nationale) ,, ; 317 
Poudre de verre; 500 le. • Chlorate de potuse: 1000 le . (Fab. Mi

li taire) .\:. 320 
Paves: 10000 p. (Mun. lzmidt) ,,; 320 
Constr. vespasiennes a Babaeski (Mun. Babaeılci) .\~ 318 

Lnudi 19 Avril 1937 

Conıtruction İmmeuble a appartements (Dir. RHtaur . Ville Erze
roum) .\~ 310 

Construction pont betonarme • route Sinope-Ayandjik (Min. Trav. 
Publicı) ,,; 311 

Conıtr. 3 ouvertureı et preparation 10000 m3 pierres ı route Po
latli-Haymana (Vilayet Ankara) .\! 312 

Constr. dan. hôpital Gulhane (lntead. Tophane) ·'~ 313 
Repara tion em barcation douane Samsoun (Trav. Pub. Samıoun) 

·'~ 315 
Construction bain internat (lnıtruc. Publicı Edirne) .\~ 320 
Transport rroduits monopolisb (Monopoles Edirne) ,\; 314 
Toile americaine: ıoooo m .- Flit: 3460 it. - Pompes: 218 pie· 

ces Piereı a manches : 22700 p. (Monopole1) .\~ 310-317 
Benzine, petrole. gazoline- Selles, chevaux de trait (Ferme Etat 

Lulebourraz) .\; 318 . 
Produits pharmaceutiques: 267 lots (Bassin Houiller Ererhli ~'~ 320 
Assiettes, verres, plats ete. - Marteau- Pilon: l piece1- Medi

caments : 505 lotı (Defen1e N.tionale) .\: 314-300-3ı3 
Petrele : 15 tonnes (lntend. Marine) ·'~ 313 
Bouches a ele : 1500 piecu;- Tuyaux : 1000 p. Manchonı, ete . 

(Admin. Munic . Eaux) .\~ 30:l 
Paves : 60000 pieceı (Municip. Akhissar) ,\; 314 
Ballast : 6000 m3 (Ch. Fer Adana) .\ : 3ı8 
Adduction eau potable (Municipalite Polatli ) 320 
Fabrication carrosseries sanitaire pour 3 Chevrolets (Comm. lıtan

bul Findildi) ·'~ 3ı ı 
EtoHe pour uniforme ete : 10000 metres (Comm. G. Gendarm. 

.\! 311 
Etoffe gris poste: 4500 metres - Griı police: 3600 • etres (Dir. 

Gen. PTT Ankara) ,, ; 311 . 
Matelas: 100 pieces- Nevresims: 120 p.· Cou11inı: 160 pieces 

(Comptab. re. Super. lıtanbtl) .,; 309 
Plomb-linrotı : 10 t.- Pour billets : O, 7 t . - Rivetı, boulonı, colle 

forte, cire. courroie de tran1miuion, rondelleı (Ch. de Fer Etat) 
.\! 310 

• Bande pour cinema: 22200 lcilos (Douanu lıtanl.uL) .\~ 304 
• Bois de chene : 2000 m3 (Forctı Belrrade) .\~ 312 

• Les uteriıqueı indiquent une venle par voie dı ııareechere. 

N. 8.- Lu Noı indiqueı ea rerard dee articlu ıont cıux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

ı l!!!!!!m!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!IB!!!!!I!• 

lndustrie - Finan ces - Commerce 

Noı oliveraier 

Danı toute la Turquie la ıuperfiı 
oliviera dont on tire la recolte eıt 
26.267.080 arbrea, fourniıaant 230.61 
tonneı d'builu, et 13.400.000 kilo. d' 

D'apreı la ıtatiıtique de1 10 dera 
(Lire la suitı en 3ı 

.. . -~ 8 '11 -<n .. ii'. A., 
• .. ,, au 
::- ö ~ * •• 51~ : 

=: - · 
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