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PERŞEMBE 

1 Nisan 1937 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

" 

Kuruş 

450 
850 (j 

12 " 1500 
El'nebi ıncııılcketler içın 

12 aylığı 2700 

Sayısı S kuruş 
Reıımi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

BU G C NKO 

Münakasalar ve M ü zayedeler 

LİSTESi ----
a) Münaka.;aJar 

1 - Erzak, Zc:hire, Et, Sebze ''· s. 
---~-

Yulaf. 10 ton (Lüleburg:ı:ı Devi t Çıfılığ'i) 2-4-37 15 -

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

Ask. hast. pavyon ve koridor inşnııtı {temdid) 7-4-37 10 ~ 
(Erzurum Ask. Kom.) l B" 1) 19-4-37 15 

imar Birliğ-inın apartımanı (Erzurum mıır ır. 

V 1. • . t Kovulhisardıı ilk mektep ınş:ısı 
a ıevı ınşa:ı 1 

J 15-4-37 14 
(Sivas Nafıa Müdürliiğü) 1 13-4-37 11 -

Adanad:ı ev yapılmnsı: 75 ad. (Seyhan .Va •·! 
M k Z t M··c Enst. de tathikııt bınıısı ın-

er ez .ıran u ·• . 14 4 37 15 -
şaııtı (Nafıa Vekalı>tı) 

Beton su deposu inşası ve suyun font bon~lıır-
la kasabaya get rilmesi (Pol tlı Bcle<lı}C ı) 9.4.37 16 

Ormıın Çıfıtiginde uyuz banyosu ynpılması 
16-4-37 16 (Ankara Vılayeti) 

itfaiye müzesinın çalı tahkimi {lstnn. Beled.) 2-4-37 14 

3 Elcktrik-Havagazı Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

hHılıknın tab kışlzısınııı elektrik tensisafı 
(İstanbul Komutnnlıg-ı) 

Gümrük iskeleııi üzer. elektrikli vinç tesisi 
(Samsun Beledıyeıi) 

Pendik akter. Enst. dahili telefon lesi atı. 

16-4-37 15 -

10-5-37 15 -

(Pendik Bakter. Enstitüsü) 16-4-!17 15 
Ankı.ra Kız. lisesi kalorıfertesisalı (Nafıa Vckii.) 16-4-37 16 -
Jandarma ~ebekesi içın telefon malzemesi (tcnıd.) 

(lstanbul Belediyesı) 16-4-37 15 -

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

Yazlık iskarpin: 772 çift (lst. Sıhhi Mües. Kom.) 21 -4-37 15 
Aplerikan bezı: 10000 m. (lnhisıırlar İdaresi) 19 4-37 11 -

5 - Mahrukat, Benzin, Makine_Y~gları v, s. 

Kalorifer için kömür: 50 ton (müteferrik sütu-
nunda) (Ankara Merkez Hıfzıssıhha Muec; ) 14·4-37 11 

Mazot: 24 ton . {inhisarlar ldaresH 14-4-3i 15 

6 - Müteferrik 
- · tutkal transmisyon 

5 grupta kurşun. perçın, (D. 1 t D · 1) 19-4-37 10 -
d l 'b" a eve emıryo. kııyışı ve ron e a gı ~ eşy; az Devlet Çıftl.) 2-4-37 15 

iş hayvanı: 20 tane (Lulebu g . il ) 6-4 37 10 -
Har>ı pık: 23000 k. (DevletDDemktı~yloMl'r~u.r)ı 13-4-37 14 

(1 O n ıre · or Ur; Çadır: 50 ad. st. rma 
2 

t fi k:ıpak 
1 F . 1 1 oo-ramının ara ı . 
et. estıva ı e pr ,. bul Belediyesı) 3-5-37ye kadar 

resmi mıısabııkası. {lstan H f· ıss. Mües.) 14 4-37 11 -· 
Dıına: 100 ad . (Ankara Merkez 1 \o d 
Galvanize saçtan koyun banyoııu: a . 14-4-37 15 -

Zirııat Vekaleti) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 
Ormıın Direk .) 20-4-37 15 Çam ağacı: 926 ad. (Kutamonu . Ş b ) _ 

(F "k"" Malıye u · Otomobil yedek aksamı erı oy 7-4-37 15 
Pıırçalıınmış mavuna (AKAY) l t M) 15-4-37 14 
Karışık odun: 30680 kental (Belgr3 d Orman 8 • • 

a) MÜ N A KASA AR 

1 
Er lak, Zatıir e, Et ve Sebze: 

Lüleburgaz Devlet Çivtliğinden: 

" .. essesemiz için Malumsi şartname ahkamına gore mu . u a 
on bin kilo yulaf alınacagw ından isteklilerin 2 ndısan çl ~. 

v a ma mu· günü saat 15 de Lüleburgaz hükümet konagın 
1 dürlüğünde yapılacak eksiltmede hazır bulunma arldını~ ve 

b . 6 k ş o uguna eher kilo yulafın muhammen bedeh uru. k 'it 
nazaran yüzde 7,5 tan ilk teminatı olan 45 lıranm \ sı 

1 
-

rneye girmeden evvel Lüleburgaz mal sandığına ya m -

llıası lbımdır. Keyfiyetin ilanını reca ede:riııı. 

i 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-H2rita 

Polatlı Belediye Reisliğinden: 

1 - 3488 lira 80 kuruş keşif bedelli Cumhuriyet suyu· 
nun betondan depo inşası ve font borularla kasabaya ge
tirilmesi 26-3 937 tarihinden itibaren 15 gün müddetle 
münakasaya konulmuştur. 

2- Mevcut proje, şartname ve keşifnameyi görmek 
isteyenler her gün mesai saatlerinde Polatlı be 'ediye da
iresinde görebilirler. 

3 - Müoakasaya gireceklerin su işleri ynpabaeceklerine 
dair ellerinde selahiyettar fen heyetleri tarafından tasdik
li vesikaları bulunması şarttır. 

4 İhale 9 Nisan 937 cuma günü saat tam 16 dadır. 
5 Taliplerin 261 lira 66 kuruş muvakkat teminat ak· 

çelerilt! birlikte tayin olunan gün ve saatte Polatlı bele· 
diye dairesine gelmeleri ilan olunuı·. 

Erzurum Askeri Satmalma Komisyonundan: 

Kapalı zarfla münakasaya konulnn As. Hastanede yeniden 
yapılacak bir pavyon ile koridora eksıllme gününde talibi tara
fından teklif olunan fint komisyonca mutedil görülmediğinden 
27-3-937den itibaren bir ay ıçinde intaç edilmek üzere pazarlığa 
konulmuştur. tik pazarlığı 7-nisıın-937 çarşamba günü saat !Oda 
yapılacaktır. Keşif bedeli 282W lira bir kuruştur. Ş rtnameyi 
görmek istiycnlerın hergün pazarlığa i~tirak cde-cclderi n de muay· 
yen saatte komisyona ınürııcnatları. --

Seyhan Vilfıyt: iııden . 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Adana su ba kınında ev
, Ierı yıkılanlar 18 dairede dörderden 7'l. ve bir daırede 

de 3 ki cem'an 75 ev yaptırılacaktır. 
Keşif bedeli 32.602 lira 52 kuruştur. 
İstiyenler şartnameleri 163 kuruş bedel mukabilinde 

Vilayetten alabilirler. 

2- Eksiltme, 13 nisan 937 tarihinde salı günü saat 
11 de Vilayet odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 Eksiltmeye girebilmek için tekliflerin 2445 lira i 9 
kuruşluk muvakkat teminat verm si ve Resmi Gazetenin 
3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tcvfıkan mü · 
teahhidl k vesikası ibraz etmesi lazımdır. İsteklilerin tek· 
lif mektublarmı 3 üncü maddede y~zılı santten bir saat 
evveline kadar Vilayete makbuz mukabilinde verm leri 
muktazidir. 

Ankara Vilılyetindeıı, 1 

3226 lira 55 kuruş bedeli keşifli Orman çiftliğinde ya-
1 pılacak merinos koyunları için uyuz ban) osu 16 4-937 

cuma günü saat 16 da vilayet baytar direktörlüğünde 
açık eksiltmeye konulacağından istekli erin keşif ve .şart-

ı nameyi görmek üzere her gün baytar direktörlüğüne 
1 m&racaatları ilan olunur. --

Nafıa Vekaletinden: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara Merkez Ziraat 
Mücadele Enstitüsü tatbikat binası inşaatıdır. 

Keşif bedeli 11000 liradır. 
2 Eksiltme 14.4.937 çarşamba günü saat 15 de 

Nafıa Vekaleti yapı işleri umum midürlüğü eksiltme ko· 
misyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 55 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için tnliblerin 825 liralık 
muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmış 
ve en az 10000 liralık inşa t yapmış olduğunu gösterir 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

Erzurum İmar Birliği Başkanlığından: 

Erzurum şehri dahilinde İmar Birliğine aid bir apar
taman kapalı zarf usulile cksilimeye çıkarılmıştır. 

1- Bedeli keşfi 24208 lira 3 kuruştur. 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

de 1'icaret Odasmdrn alınmış vesikayı ibraz etmesi nıt-c· 
buridir. 

5- Muvakkat teminatı J8J6 lira olup 3 üncü madde 
de yazılı saatten bir saat evvel teklif mektublarını ve 
evrakı sairesini Komisyon Riyasetine vermesi Jazımdır. 

Sıvas Bayındırlık Direktörlüğünden: 

Koyulhisarda yapılacak olan tam devreli ve beş sınıflı 
ve 14284 lira 42 kuruş keşif bedelli ilk mekteb inşaatı 
I 5-4-937 perşembe günü saat 14 te Sıvas Daimi Encü
meninde ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliJe 24-3-937 
gününden itibaren eksiltmiye konulmuştur. Muvakkat te
minat 1071 fira 33 kuruştur. 

Proje, keşif ve .şartnamesi her zaman Sıvas Nafıa 
dairesinde görülebilir. 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhıdlik ve· 
sikası ibraz veya bir teahhüdde en az 10,000 liralık bina 
ve buna benzer inşaatı iyi bir surette yapmış olduklarım 
isbat etmeleri şarttır. Talihler teklif mektublarım 15·4 937 
perşembe günü saat 13 e kadar Daimi encümene verme
leri lazımdır. 

• • • 
Sıvasta yapılacak olan 28493 lira 53 kuruş keşif be-

delli Vali evi 15-4- 37 perşembe günü saat 14 de Vila
yet Daimi Encümeninde ihale edilmek üzere 24·3·37 den 
itibaren kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Mu
v;ıkkat teminat 21 J7 liradır. Proje, keşif ve şartnamesi 
her zaman Sıvas Nnfıa dairesir de görülebilir. Eksiltmeye 
girebilmek için isteklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz 
ve bir taahhüdde en az 15,000 liralık bina ve buna mü
ma~il inşaatın iyi bir surette yapmış olduklarım isbat et· 
meleri şarttır. 

Talibler teklif mektublarını 15·4-37 per embe günü 
saat 13 e kadar Daimi Encümene vermeleri lazımdır. 

• • • 
İtfaiye müzesinin çatısı tahkim edilecektir. Bak: lst. 

Beled. ilanlarına. 

3 

El~ktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Samsun Şarbaylığından: 

Belediyemize aid Gümrük iskelesi üzer;nde tesis edil
mek üzere aşRğıdaki esaslar dairesinde bir elektrikli vin
çin mubayaası ve vaz'ı işi kapalı zarf usulile eksiltmeye 
konulmuştur. 

1 - Mubayaa ve tesis edilecek elektrikli vinçin mu
hammen bedeli 5500 liradır. 

2 - ~fovakkat teminat akçesi 412 lira 50 kuruştur. 
3- ihale I0-5-37 pazartesi günü saat 15 de Belediye 

Daimi Encümeni huzurile yapılacaktır. 
4 - Buna ait evrak şunlardır: 
A- Fenni şartname 
B - Eksiltme şartnamesi. 

olup arzu edenler İstanbul Belediyesi Fen Müdürlüğün
den ve Samsun Belediyesi Fen Müdürlüğünden alabilirler. 

5- İsteklilerin 2490 No. lı kanunda yaulı evsafı haiz 
olacaktır. 

lır. 
6 ihale 2490 No. h kanun ahkamına tevfikan yapı-

İstanbul Komu tan lığı Satınalma Komisyonundan: 

İstihkam taburunun kışlasında yapılacak elektrik tesisatının 
açık eksiltme ile ihalesi 16-4-937 cuma günü saat 15de yapıla· 
caktır. Muhammen keşif bedeli 200 lira 5 kuruştur. Şartnamesi 
hergün öğleden C\ vel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 15 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektubJarile ihale gününden ev
vel 9uncu inşaat şubeainden alacakları \•esikalarJa beraber ihale 
gunü vakti mu yyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komiı
yonuna gelmeleri. 

Nafıa Müdürlüğünden: 2-- Evrakı keşfiyesini görmek isteyenler İstanbul ve 
Ankara Nafıa Müdürlüğünde ve Erzurum İmar Birliği ek· 
siltme komisyonnnda okuyabilirler. 

3 Eksiltme 19 nisan 937 pazartesi günü saal 15 de 

ı Eksiltmiye konulan iş: Ankara Kız lisesi kalorifer 
, tesisatıdır. Keşif bedeli: 22484,5 l liradır. 

Beledıye binasında İmar Birliği komisyonunda yapılacaktır. 
4 İstekliler bir defada 15000 liralık iş yaptığına dair 

Nafıa Mudürlüğüııden alınmış bir vesik ile senesi ıçın-

2- Eksiltme 16·4-937 tarihinde cuma günü saat 16 da 
Nafıa Vekaleti Yapı işleri Umum Müdürlüğü Eksiltme 
Komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 112 
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:Uruş bedel mukabilinde Yapı işleri umum müdürlüğün

len alınabilir. 
4- Eksiltmeye girebilmek için taliblerin 1686,34 lira· 

ık muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden a

ınmış müteahhidlik vesikasını haiz olması ve 10,000. 
ıra değerinde bir kalorifer tesisatını iyi bir şekilde yap· 
nış olduğuna dair vesika ibraz etmesi lazımdır. 

Pendik Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden : 

= Müessese dahilinde Simens veyahut EricS1on İstikbolm mar-
cala yaptırılacak olan 11 aded dahili otomatik tP.lef'?n tesintı 
16 nisan 1937 tarihine musadif cuma günü saat 15te lstanbulda 

- eski Düyunu Umumiye binası dahilinde Yüksek Mektebler Muha
tebPciliğinde toplanan Kemisyonda ihalesi yapılmak üzere açık 
e!cıiltmeye konulmuştur 

Azami keşif bedeli 1088 liradır. Muvakkat teminatı 82 liradır. 
İsteklilerin teminat ınektubları ve Ticarf't Odası vesikası ve 

dığer belgelerle birlikte yukardıı yazılı gün ve saatte Eksiltme 
Kom'syonuna müracaatları ve proje ve şartnamelerini görmek 
&zere de Pendik Bakteriyoloji .Enstitüsü Direktörlüğüne müra-
caatleri ilan olunur. 

• • • 
Jandarma şebekesi ıçın telefon malzemesi alınacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 
,:.,...n.ca.-..ıe.rJEK3'1M0:4.::.:..ıı"="' ~~--'!!-.!~~~!'"'!""""! 

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

İstanbul Sıhhi Müesseseler arttırma ve d~siltme 
Komisyonu Riyasetinden: 

İstanbul leyli hp talebe yurdu talebesine 772 çift yaz
lık iskarpin açık eksiltme suretile yaptırıl~c~ktı~. 

1 - Eksiltme Cağaloğlunda Sıhhat ve lçlımaı Muave
net müdürlüğü binasındaki komisyonda 21-4-937 çarşam· 
ba günü saat 15 de yapılacaktır. 

2- Tahmini fiat bir çift iskarpin 440 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat 254 lira 76 kuruştur. 
4 - İsteklilerin Çemberlitaş civarında Fuat paşa tür

besi karşısında Tıp talebe yurdu merkezinden şartnameyi 
parasız olarak a 1abilirler. 

• • • 
10000 m. amerikan bezi alınacaktır. Bak: İnhisarlar 

U. ilanlarına. 

5 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan 

. 
ve sa1re 

.•. 
24 ton Maı.ot alınacaktır Bak: İnhisarlar U. ilanları· 

na. 
• ,. . 

50 ton kok kömürü alınacaktır. Bak: müteferrik sütu
nunda Merkez Hıfzıssıha Müess. ilanına. 

6 
'-\üteferrik 

Lüleburgaz Devlet Çiftli~ind~n: 

Malum şartname ile müenesemiı için alınacak 20 tane iş hay
' anının İ•tt:klisi ~ıknuımasına mebni keyfiyetin tarihten on gün 

müddetle temdidine ve ikinci eksiltmenin 2 Nisan cuma gün6 
aaat 15 de Lüleburgazda Hükümet konağında Mal Müdürlüğünde 
tekrar eksiltmeye konulacağının ilanını reca ederim 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya 
zılı 5 gurup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 19-4 937 pazartesi günü saat 1 O da Hay
dar paşada Gar binası dahilindekı komisyon tarafından 
açık eksiltme ile satın atanacaktır. Bu işe girmek isteyen
ler hizalarında yazıla muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte .eksiltme günü saatine kadar ko· 
misyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe aid şartnameler komisyonda parasız olarak cia
ğıtılmaktadır. 

1 - 1()()()() kilo külçe kurşun, 7UO kilo bilet kurşunu 
muhammen bedeli 3259 lira ve muvkkat teminata 241 lira 
43 kuruştur. 

2 5020 kilo muhtelıf ebatta yarım yuvarlak başlı 
demir perçin çivisi ve 3900 kilo altı köşe dişli somun 
muhammen bedeli 217 4 lira ve muvakkat teminatı 163 
lira 5 kuruştur. 

3- 500 kg. Tutkal, 300 kilo sarı balmumu, 100 kilo 
beyaz emaye boya 610 paket muhtelif renk ve No. ana
lin boya muhammen bedeli 640 lira 75 kuruş ve muvak
kat teminatı 58 lira 6 kuru~tur. 

4- 770 metre muhtelif ebatta Transmisyon kayışı 
muhammen bedeli 1880 lira ve muvakkat teminatı 141 
liradır. 

5- 1030 kilo demir rondela muhammen bedeli 360 
1 2 lira ve muvakkat teminatı 27 lira 4 kuruştur. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden : 
Muhamme'l bedeli 133.5 lira olan 23000 kilo ham pik 6·4-937 

ulı günü saat IO Haydarpaıada gar binası dahilindeki ltomiıyon 
tarafından pa:ıarlıkla satın alınacaktır. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Bu işe girmek istiyenl~rin 100 lira 5 kuruşluk muvakkat te
minat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü 
saatine kadar komiıyona müracaatları lazımdır. Bu işe ait şartna
meler dağıtılmaktadır. 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 

Ziraat Vekaleti için lüzumu olan elli adet çadır 7500 
lira muhammen bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle sa
tın alınacaktır. İsteklilerin ve şartnamesini görmek isti
yenlerin 562 lira ellikuruşluk teminat mektublariyle tek
lifnamelerini 13 4-937 tarihine denk salı gününün saat 
14 te kadar İstanbul orman müdürlüğünde toplanan ko· 
misyon bakanlığına tevdileri ve ayni günde saat on beşte 
zarflar açılarken hazır bulunmaları. 

Ziraat Vekaleti Merkez Satınalma Komisyonundan: 

Ziraat Vekaleti baytar umum müdürlüğü ihtiyacı için 
kapalı zarf us ulile 50 adet galvanize saçtan mamfıl ko
yun banyosu satan alınacaktır. Tahmini bedeli 8500 1ira
dır. İhalesi 14·4-37 çarşamba günü saat 15 de Vılayet 
satmalma komisyonunda yapılacakbr. Taliplerin teklif 
mektublarını 637 lira 50 kuruşluk muvakkat teminatiarı
nı vaktından bir saat evveline kadar ko.nisyon reisliğine 
vermeleri ve şartnameyi görmek üzere lıergün baytar 
umum müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

Ank~ra Merkez Hıfzıssıhha Miiessesesi Direktörlüğünden: 

1- Müesseae aşı şubesi için 100 adet dana ile daire 
kaloriferi için f>() ton kömür ayrı ayn açık eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - Danaya ait açık eksiltme 14 4-9.17 çarşamba günii 
saat 11 de ve kok kömürüne ait açık eksiltme de aynı 

gün saat 10 da Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesin· 
de yapılacaktır. 

3-İstekliler şartnameleri müess •se muhasip ıniitcmet
llğiııden ala bilirler. 

4-Danaların kıymeti muhammenesi 3500 lira, kok kö 
mürünün ise 1400 liradır. 

5-Danalar için 263 lira, kok kömürü için 105 lira 
mukabilinde teminat akçeleri hudud ve sahiller sıhhat 
umum müdürlüğü veznesine teslim etmeleri ve isteklile-
rin ayrıca bu gibi işlerle meşgul olduğuna dair vesika 
göstermeleri lazımdır. 

c:::::: E 

b) .. ,1 Ü Z A V E O E L E A 

Müteferrik 
Kastamonu Orman Direktörlüğünden: 

1 Nisan 1937 

\inhisarlar U. Müdürlüğünde~! 
İdaremizin lzmir Fabrikası için şartnameai mucibince 24 

ton Mazot (Ağır dizel yağı ) pazarlıkla satın ah nacaktır. 
2- Pazarlık. 14-4-937 tarihine rastlıyan çarşamba günü aaat 

15 doe Kabataşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki alım komis 
yonunda yapılacaktır. 

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

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz
de 7,!) güvenme paralariyle birlikte adı geçen komisyona gelme· 
leri ilan olunur. ( 1826) 237 1-4 

* • • 
1- Şartnamesi mucibince 10000 metre Amerikan bezi pazar-

lıkla alınacaktır. 

2- Pazarlık, 19-4-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube .indeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

,i- Şartnameler parasız olarak hergür. sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7 5 !(Ü\'enme paralariyle birlikte adı geç~n komisyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 1825) 236 1-4 

Muh:ımmen bedeli İlk teminatı 
itfaiye müzesının çatı tahkimi 131,28 9,85 

Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olar: tamir pazarlığa konulmuştur. Şartnamesi Encümen 
kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numarala kanunda 
yazılı vesika ve hızasında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2-4-937 cuma günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (B) 1828 231 

• * 
Muhammen bedeli 17629 lira 25 kuruş olan Jandar

ma telefon şebekesinin ıslah ve ikmaline ait telefon mal
zemesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 
16 4-937 cu·na günü saat 15 de Daimi Encümende yapı
lacaktır. Listesile şartnamesi levazım müdürlüğünde gö
rülebilir. İstekliler 2490 No. la kanunda yazılı vesika ve 
1322 lira 20 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubi
le beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla mı yu
karda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene 
vermelidirler. \8) ( 1829) 232 

Kastamonu ilinin Taşköprü ilçesinden hududları şart
namede yazılı f. lekdağı Ormanmdan bir yıl içinde imal 
ve ihraç olunmak üzere numaralanmış ve ölçülmuş gayri 
mamül 5107 metreınikab ve 0,40 Desimetre mikaba denk 
926 adet Çam ağaçı .~() gün müddetle ve kapalı zarf u-

f lstanbul Nafia Müdürlüğünden 
1 2·4·937 cuma günü saat 15 de İstanbulda Nafıa Müdürlüğünde 

3305 lira keşif bedelli Nişantaşı Kız orta okulu ikinci kısım in
şaatı açık eksiltmeye konulmu4tur. 

ile arttırmaya konulmuştur. 
2 - Arttırma 20-4·937 aalı günü saat 15 de Kastamonu 

Orman Müdiirlüğünde yapılacaktır. 
J - Beher gayrı mamiil ~tremikab çamın muhanımtn 

bedeli 300 kuruştur. 
·t Muvakkat teminat 1150 liradır. 
5 Şartname ve mukavelename projesini görme!c isti

yenler bu müddet içinde her gün Kastamonu ve İstan
bulda Orman Müdürlüklerine ve Ankara Orman Umum 
Müdürlüğiine milracaat edebilirler. 

6 İlan ücreti orman kimin üzerinde kalırsa onun ta
rafindan tesviye edilecektir. ----

Aka ı İşletmesi Müdürlüğünden: 

İdaremizin malı olup Haliçte Cami altında karada par
çalanmış bir halde bulunan 7 No. lı mavunası açık arttır

ma ile sataşa çıkarılmıştır. 

İhalesi 7·4-937 çarşamba gunu saat 15 te Galatadnki 
idake Merkezinde yapılacaktır. 

Feriköy Maliye Şubesi Şefliğinden: 

Fiat garajı müsteciri Delpiyanonunun kazanç vergısı 
borc'Jnu vermediğinden dolayı haciz altına almık Taksim
de Takızafer caddesinde 35 No. lı Milli garajda ınahf uz 

bulunan otomobil yedek aksamı alenen bilmi.izayede satı
lacağından İsteklilerin bugünden itibaren orada buluna
cak satış heyetine müracaatleri. 

Belgrad Ormanı İşletme Direktörlüğünden: 

Belgrad ormanının muhtelif yerlerinde istif edilmiş 
olarak mevc•Jd bulunan 30860 kental karışık "meşe, ka
yın, gürgen, kestane,, odun pazarlıkla satılığa çıkarılmış-
tır. Muhammen fiatı beher kentalı ı5 kuruştur. Bu hesap 
üzerine teminatı 578 liradır. 

2 - lhale 15·4 937 perşembe fÜnÜ saat 14 te slanbul 
Orman Direktörliiğü İdairesineeki komisyonda yapılacak, 
verilecek bedel muvafık görüldüğü taktirde talibine kat'i 
ihalesi yapılacaktır. Şartnameyi görmek isteyenlerin her 
gün İstanbul Orman Direktörlüğüne, odunları görmek is
teyenler de Bahçeköyündeki işletme direktörlüğüne müra
caat eylemeleri lazımdır. 

3-Arttırmıya girmek istiyenler muvakkat teminatı 
yatırdıklarını nakten veya resmi makbuzla ve 2490 sayılı 
kanunda tayin olunan evsafı da haiz olduklarını isbat 
edeceklerdir. 

Mukavele, eksiltme, bayın:lırlık işleri genel, huıusi ve fenni 
şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müleferri dıger evrak 
daireainde görülecektir. 

Muvakkat teminat 248 liradır. 

İıteklilerin en az 2000 liralı~ bu işe benzer iş yaptığına dair 
göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden almış olduğu 
müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile gelmeleri ( 1439) 2.i.> 

PİYASA HABERLERİ 

Kömür sergisine hangi firmalar iştirak ediyor? 
23 nisanda Lergievindc açııacak enternasyonal kömür sergııi 

için hazırlıklar sürmekdedir. 
Alakalılar, serginin mükemmel olınuı icin son derecede çalış

maktadırlar. 
Sertinin güzelligi yalnız Sergievine inhisar etmiyecck, aynı 

zamanda bütün Ankara için de çok ivi bir mevzu olacaktır. 
Sergiye gelen firmazarın isimlerini aşağı yazıyoruz: 

Adapazarı T. T. (Türkiye), Draegerwerk (Almanya Heinr 
Korfmann (Almanya) Schmidi'sche Hesıdampf (Almanye , Rheni 
Borsing A. G. (Almanya), Bayer (Almanya), Sentinel (İngiltere), 
Aıplıalt Hongrois (Macaristan), Eti Bank (Türkiye), Deutzmotoren 
(Almanya), Fufas (Yunanistan), lngersoll Rand (U.S A.), Dopont 
de Nemours U.S.A ) Trauzlwerk (Avusturya) Strcbelwerk (Al· 
manya), Bleicher (Almanya), G !'f · H. (Almanya), Bonig (Alman 
ya), Eidam (Avusturya), Kömür iş (Türkiye). Nestor Martin (Bel
çika), Leı Fonderies Brux (Belçika), National Rad. Co. (İngilte
re), National Rad. (Alm~nya), Sete National Rad. (Fransa), So
cieta Nalionale D. Raci. (ltalya), Gottbil tAlmaya) Sete Franko 
Turque (FranlB), Weıtfalia Dienendahl (Almanya), Demaıı Al 
manya). 

Bağlarda yerli kükürt 
kullamlacak 

Külleme vesaire gibi bag 
hastalıklarında kullcınılan kü
kürt, potas, göztaşı gıbi mad
deler, bugünkü halde bağ ıa

hiplerinin eline birçok muta· 
vassıtlardar. geçerek ve tabıi 
yüksek fiatla gelmektedir. 

Son kongre münasebetiyle 
Ankarada toplanan üzümcüle
rin hükumetten diledikleri ara
sında . bu maddelerin fiyatları

nın ucuzlahlma11 için tedbir a
lınması da mühim bir ) er alı 

yordu. Bazı müstahsiller, ken 
dılerine çok miktarda lizım o-

MEVLiT 
Trabzon Valisi merhum Bay 

Rıfat Danışınendin ruhuna ıt 
tihaf olunmak üzere Nisanın 

dördüne ınusadif Pazar günü 
öğle namazını müteakıp Fatıh 
camiişerifinde mevlit okutturu 
lacağından merhumu ıeven eş 
ve dostlarının mevlitta hazır 

bulunmaları aileıi tarafından 

rica olunmaktadır. 
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Festiva de. çıkarılacak el i 'an
larının ka ak resim eri için 

Müsabaka 

Ticaret ve Zahire 
31 

MADDE 

3 

1 

lth.ıl.ıl 

Ton 

....,,.. 

1937 

ihracat 

Ton 

orsası 

SA11Ş ı"<. 

Asgari 

Kilo-ıu 

Kr· l'n 

Azıımi 

K llo u 

Kr. Pn. 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'importation des files de coton de gros titre 
cst devenue lıbre 

1-1937 İstanbul Festivali için neşredilecek el 
programının iki taraflı kapak resmi müsabakaya ko-

nulmuştur. 
Afyon : ince 

: kaba 

k 

. Les filatures du pnys donnant \a file de inine de gros titre, 
JUSqu'au No. 20, l'importation eu etnit interdite. Au·deliı de ce 
numero, l'importation etait libı e. Lorsque, pour des raisons qui 
demeurent encore mal dcfinies, une rarete du fil jusqu'au No. 20 
se produisit, le rninistere de l'Economie nationale, pour ob\ ier. 
permit l'iınportation en principe en la linnt a une autorisation 
prealable qui dcvrait lui etre demandee et accorder cette autori· 

satioı1 en sorte de monopole. 

,, 2-Çıkarılacak el programının eb'adı 23 10 dır. 
3 Yapılacak resim İstanbulun bu eğlence ayını 

tebaruz ettirecek mahiyette ve en çok beş renkli 

Araşit yağı 
yemlik çuvallı 

: Anadolu 

75 

1 

L'echange ~es .titres Anatolie produits. Pour faire hce a cet

te situation, en eppliqua un 
large systeme de contingente
ment, ce qui equivnlait iı re
duire les importations dans des 
proportions considerables. De 
accords de clearing instnurnıerıt 

Arpa 4 20 
ç 250 
" 200 
• 1100 

4 30 Les oblıgatıons Anatolie 

" 
olacaktir. Av derisi : çakal tıd 

1 

(coınpagnie en liquidation), sont 
ccbangees. a partir d'hier, con· 

4-Müsa'nıkaya iştirak edenlerden birinciye yüz, 
ikinciye elli lira mükafat verilecektir. 

5-Resimler 3 Mayıs 1937 tarihine kadar Bele
diye İktisat İşleri Müdürlüğüce tevdi edilmiş bulu-

nacaktır. 
6 Müsabakaya girecekler, mevzu hakkanda taf· ·I 

,, 

" 
" 
" 
il 

" 

" 

: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
: !131lSar 

tilki 
: tavşan 
: varşak 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 600 

" 
" !>00 
a 25 

1800 

ıwoo 

lre les titres des eınprunts Si· 

\ 

vas ~rzero~nı et .Erg.ıni, con
formement a la loı votee par 

1 

le Kamutay. Ces operalions 
ont lieu aux guicheh de 111 
Bamıue Centrale etse poursuiv-

pnr ailleurs 

silat almak üzere Belediye İktisat İşleri Müdürlü-
ğüne müracaat etmelidirler. (8) ı 831 234 

Ayçiçeği 

Badem 

: zerdeva 
yağ: 

kabuklu 1 

ront jusqu'au 15 avril pour ce 
qui cst ıles titres de l'emprunt 

\ 

Sivns-Eneroum. Apres cette 
date il sern procede ü l'echange 

un systeme nou 
venu d'echanges commerciaux. 
Les mcsuı·es, dont nous ne ve· 
nons de citer que deux des 
plus importantes, arnenerent 
les resultats suivants: 

1 Les matieres pouvant 
n • İÇ .. 

Bakla 
de ces derniers titre contre 

\ 

ceux des eınprunts d'Ergani. 

ctre produites ou confectionneeı 
en Turquie beneficierent en 
Turquie cl'un developpcment 
notable, l'ıınportation de ces 
matieres ayant ete considera
blement limitee. 

Gelecek iiç giin zarfında vuku bulacak 
Mlinakasa ve Müzayedeler hakkmda 

Beıelyf' 
La parite des obligations et Börülce 

Buğday Eks. yumuşak 
: yumuşak 

120 ·ı 6 22 (j 25 

1 

des bons de representntions 
Anatolie a ete fixec n un C•)UrS 

U Tİ A: 
--

Cuma 2 4-1937 

Etlik lnboraluv. yolunda k-rnalizasyon işleri. (Ziraat Vck. \' 30(} 
Çubuk barajında muht. inşaat (Nnfıa V~kiileti) \' 300 
Hargun tuzlasında ınuht. inşaat (Sivas inhisarlar Müd.) .\• 304 

Gliserin: 1200 k' (MMV) .\' 299 
Bez ve kumaş: 11 kalem İst Vakıflar Direk.) \ 298 
010 Zonguldak maden kömürü: 1750 ton (İzmir Belediyesi) .\' 298 

Nışantaş kız mektebi inşaatı (İst. Nafıa Müd.) .\' 297 
Fırat nehri üzer. demir köprüsünün inşaatı. (Nafıa Vele.) .\' 276 
Gülhanc hast. inşant ve tamirat - Kapaklı bakır karavana: 50 

adel (Tophane Levn:z.ım) .Y 298 · 303 
Bostnncıdn bina inşaatı (İstanbul Komutanlığı) \" 'l98 
Kasimpaşnda atölye ve anbar inşaatı (İst. Uman İşlet.) .\' 299 
Zıvıtnn kağıdı: 1 milyon ad. (İst. Telefon müd.) 277 
Pelerin: 410 ad. (Ankara P.TT. Müd.) ,\ 297 
Bileme makınesi: 3 ad. (İnhisarlar idaresi .\ 279 
Çinko levha ve çubuğu: 8 ton - kurşun levha ve borusu: 4'-l t. 

- kontrplak: 650 ad, mazot: 200 ton (Devlet Deıniryol. 
,\' 293·284 İst. Gümrük B. Müd. de tadilat ve inşa t {ist. Nafıa Müd.) .\' 309 

Matbu evrak ve defter: 46 parça Otobüs biletleri: 15000 cill 

(İstanbul Belediyesi) .\" 309 
Perçin çivisi: 80000 ad Pul: 80000 ad. (Tophane Lev.) No. 308 

Sabun: 12 ton (Selimiy~) No. 308 
Taze kabak: 62,5 ton (Ankara Levazım) No. 305 
Feriköy mezarlığı yolunun esaslı tamiri (İst Bel~Jiyesi) No. 307 
Meşe azmam: 390 ad. Devlet Deıniryolları) No .. \07 
Yulaf; 10000 kilo lş hayvanı: 20 tane (Lüleburgaz Devlet çiftli~i) 

\' ,\ l o 
itfaiye Müz. çatı tahkimi (lıt. Belediyesi).\' 31 l 

Cumartesi 3-4 1937 

Galvanizli demir tel: 273 km - Mücerrit maa demir: 2250 ad. 

kilim 10000 nd.tMMV) .\' 299 ,. . . 
Kinik kasab. (65 hn) hali ha:ı.ır haritası (Kınık Beled.) .\ JOI 

Mektebin elektrik tesisatı (Yüks. Mülıend. Mek.) \ 297 

Sabun: 12 ton (Çatalca) .\' 306 
Koyun eti: 24.5 ton (Edirne) .\' 308 

Pazar 4-4-937 

3500 m. h ki kumaş 1050 çift 1.•idala çizme, 1050 battaniye, ma 
tara kılıfı, manevra kayışı v. s. içın nüınünc verilmesi. (Ankara 

Hnrp Okulu Direk.) \' 307 

Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: ''No.,, işareti ilanı havi gnı.elemizin sayısını gösterir. 

• 
lım bu tüı lü maddelerden güm· 
rük nlınmamaınnı, bazıları üa 
bu işin bir elden ve tercihan 
devlet organları tnrafmdan ida· 
resini rica etmişlerdi. 

Haber ldığııntzn göre bu 
maddelerden kukürt işi halle 
dilmişdir. Ziraat Bankası Keçi
bor\u kükürt fnbrikasiyle bir 
rmıkavele yaparak Ege mınta
kasında kükürdün lir ant Ban· 
ka ı şubeleri taraf ındnn satıl· 
masını temin etmiştir. 

Şubeler, bu hafta içinde sa· 
hşa bıışhyacaklardtr. 

l mtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lamail Girit 

B aıldıgı yer: ARTUN Baaıınevı J 

Gal ta Billur sok k No. 10 

. ,.... ~ . 
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MEVLİT 
Mülga Hariciye nezareti Ter· 

cüme kalemi Müdürü ve Van· 
dene Şirketi Müdür ve müter
cimi Merhum b bamız Sadıkrn 
altıncı yıl dönünıü dolayısile 
Laleli Camii - şerifinde Yeralh 

· Hafız Ali tam· 
Ca111ii lmnmı 

f d
an 4 Nisan Pazar günü 

ın k. 
öğle naınazının müten ıp mev-
lidi-nebevi okunacaktır. 

Merhuınun Mektep ve :nes· 
lek ıırkadaşlarıle arzu buyuran 
zevatın teşriflerini dileyen eşi 
ve oğulları. 

Hazrüonisa, Vahdet, Alişan, 

Payidar 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

HaşlıaıJ 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
en vir 

Kepek 
Keten 

: eks. sert 
sert 
sümteı 

kızılca 

ınahlüt 

: iç 

: beyaz. 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tolıu m ıı 

ynğı 

: tolıumu 
,, : yağı 

Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

,. 
,, 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isµ tohumu 
kalburlaıımış 

natürel yeni 

Pamıık 
Pnmuk yağı : 

,, tohumu : 
Peynir beyu: tam yağlı 

,, ,, : y:ırım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, 11 : yağsız 

Razmol 
Suı;am : yeni mahsul 

135 
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.1 

100 
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,, yagı 
Tiftık oğlak 

nT'a mal 
çengelli 

1 -
" 
" 
" ,, 
,, 

Un 
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,, 
,, 

Yapak 

" 
n 

" Yulaf 
Zeytin yağı 

,, ,, 

" " 

deri 
kaba 

: sarı 1 
ekstra ekstra 91 
ekstra 1 
1 inci yumuşak j 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 
sabunluk 
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Londra Mıstr Laplata 2 ci kan. talımili korleri 27 şi 10 p Ki 3 95 

COl respondant a la parite des 
titres des ~mprunt& susdits, 
laquelle n'est pas inft:rieure au 
H5 pour cent de leur contreva· 
leur, iı la Bourse de change. 
En consequence, l'cchange a 
lieu sur base des cours sui· 
vants: 4 l 1.5 pour les obliga
tions, 43 1. 75 pour \es bons 
de representatic.n et 23 1. 75 
pour les actions . Les cours 
actuellement cotcs iı .a Bourse 
sont: obligation 1 et il, 41 liv· 
res; bons de representation, 43 
1. Les obligations Anotolie sont 
eclıangees contre obligations 
Sivas Erzeroum de 42 livres. 
les bons de representation 
~onlre 46 livres, actions contre 
25 livres. 

On compte iı la Bourse de 

change 3.000 ob\igations An -
tolie l et il, equivalant a 120 
milles livres d'ob\igations Si 
vas Erzeroum, 2.000 bons de 
:-epresentation equivnlant a. 
110.000 livre d'obligations Si
Erı.eroum et 1.000 nction equiva· 
Jant iı 25.000 livrc d'obligntions 
Sivas · Erzeroum. Les oblign
tıomı detenue dnns les caisaes 
privces el hors la Bourse ne 
sont pas 
nombres. 

compriaes dans ces 

1.a standardisntion des bas 

2 Notre equilibre commer· 

cıal, qui se clôturait, di!s le 
debut de in eri e, avec un de
ficit, enregistra rcgulierement 
un sold actif. 

Les organisalions centrale 
du Türkofis ainsi que ses sec
tion pour l'interieur et l'ext~· 
rieur depenserent une grande 
activite pour assurer l'augıncn· 
tetion des exportations natio· 
nales, ainsi que pour proteger 
et parfectionner toutes les 
phases de la pı oduction natio
nnle. 

On ne saurait assez insister 
sur l'attcntion portee par le 
Turkofis en ee qui concerne 
toutes les qucstions: produc
tion, conservatian, manipula
tion, emballage, tran port, 
venle, ete ..• 

Voici, pour finir, le mcaureı 
les plus imporlanteı prise par 
le miniıtere de l'E. N. 

Modification et rationalisation 
de regleıııent concernnnt nos 
exportations d' oeuf et de noi-

Certaines decisisiomı ont He 
prises par le ministere de 
l 'Economie nationale relative
ment iı la standardisation tles 
bas. Les cnracteristiqueı dcs 
bns pour dames ont ete fixees. 
On s'occupe, iı l'heure actuelle 
de celles de chnussettes. En 
outre, des ınnrques seront ren
dues publiqueıı par \eJit mi
nistere pour cp rgner aux aclı e
teurs d'ctrc dupe . 

ettes; entente avec in Rouma
nie pour l 'uilisation de la route 
de Constn,rıbn pour l'expcdition 
rapide des produits turcs au 
pays de l'Europe Orientnle et 
du Nord; protections des cul
tivateurs de rnisin dans la re· 
gion egeenn-e' creation • lzmir 
de l'organisation "Taris,, char· 
gee de prendre de mesures 
susceptibles d'a surer l'equilibre 
du marche de in villc d'lzmir 
ete. 

Les recettes des Monopole.s 

Le Turkofis et notre 

politique commerciale 

Le Turkofis a ete erce pour 

assurer le developpement de 
notre commerce exterieur. Le 

commerce e terieur, dont l 

place est grande au sein de 

l'economie nalıonale, a priı 

,. keten tohumu ,, ,, ,. tonu 13 t. 10 ş. ,, 8 21 
A.nvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 155 B. Ft. ,, 5 66 
L~verpul Bugday Mart ,, 100 libr. 9 şi lU ı 4p. ,, 6 71 

uııe importnnce vitale en rai· 

son de la crİlıe ecouomique. 

Au debut de la erise, nos bi
lans de devises et de commerce 
accuııaient de grands deficits. 
La diminution des maticre 
agricoles fit naitre une situD
tion deı plu perilleuse.s pour 
l'economie et la monnaie na· 

tıonales. 

Les r~cettes des Monopoles 
pour sept ınois du juin 1936 a 
fin jnnvier passe, ont ntteint 
un total de 34.987.000 livres 
contre un total de 33.143.000 
livres pour les mois correspon· 
dants de 1935 n 1936. Sur la 
somme de 34.9 7 000 lıvres, les 
5 630.000 proviennent des spi
ritueux. La plu va\ue de 1936 
s'explique par les rnbhttement 
realises sur le11 µri . des diver 
spirilueux. Voici les chiffre 
compares de recettes des di
vers spiritueux cnregistı-ees en 
1935 et 1936: Raki l .362 11-
vres (772.000 litreı) en 1935 et 
l .579.0üü livres (882.000 litre 
en 1936. Vins : 75.000 livres 
( 140.000 litres) en 1935 et 
153.000 livre (".!79.000 litres) en 
1936. Coguac: Unc plus-vnlue 
en 1935 et 153 mllle livres 
(2i9.000 litres) en 1936. Cognac: 
Une plus-value en 1935 et l.1.i 
mille livrcıs (279.000 litres) en 
1936. Cognac: une plus·value 
de 13.000 livres en 1936 sur 
1935. Plus-value ega\emenl dans 
les ventes des liqueurs en \93G 
par rapport iı 1935. 

Şı.k~go ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 144 1 8sent ,, 6 69 
Vınıpek. ,, Manitoba 11 ,, ,, 148 5 8 ,, ,, 6 99 
Hnmb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. J()O R M 8 il 1 37 

11 ,, Levan 11 ,, ,, 11 160 ,, ,, 81 37 

İşaretler : ld (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(şilin), sa santim), at (sterlin), RM Rayhımark , p (pen· 
ııi) 1 B Fr (Belcike frank), t (ton). 

Les autres pays Ctant a pcu 
pres dans la meme situation 
que la Turquie, de grandes dif
ficultes urgissaient en ce qui 
concerne l'cxportalion de no 



E 

e 

IJeuxieme Annee No. 310 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

J MOIS Ptrs. 450 
6 n n 850 

12 1500 

Et anger : 12 moıs Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs S 
Pour la Publicite ı;'adresser 

a l' Administration 

JEUDI 

•• 
AKAS 

AZETESI 

journal Quotidien des Adjudicatioı s 

T ableau Synoptique des Adjudications 

1 
1 
r 
• /. 
( 

Objet de l'<>djudication 

A) Adjııdications au Rabais 
Construction-Reparatic-n- Trav. Publics 
Materiel de Constru tion-Cartographie 

Concıtruction pavıllon et rnrridor iı l'hôpital mnı· 
t:ı re (aj. 

Renforccmrnt t iture mus e sapeurs pumpiers 

Conııtruction ecole Prima ire (5 classes) iı Koy6u1-

hissnr 
Constructıon Maison du Vali a Sivas 
Constructıon 75 ma,c:ons j Adana (calı clı P. lfı3) 
Construction •mmeuble iı • ppartements 

Construction local d'exp rimentation ; l'lnst. eentr. 
luttt- ııgricole (Ankara (e:ıh. eh. P 55) 

Adduction, it Pol tli. a l'aide de tuy.ıux en fontc 
ele l'eau "Cumhuriyet,, et eoııslructi,m de depot 
en bc•ton 

Construction bains pc. ur Mc inos ~. Ormaııtdı fılık 

• .. ..llll:ı·:: r. 'l 1. - : 1 r' 

f.searpins d el;. : 772 pairC's 

Toile ıımericnıne : 1000 m tres 

(Electricite·Gaz-Ch'iuffage Cen tral 
lnstallation et Materiel) 

lnııtallatwıı leetrıq•JC' cııcı rne bataıllon fortıf. 

in~ ı lat u ıs t ·p .nıq Je ınt rrcurC's l r'·(~ıt nıenıı 

o ı ~r eoı .. ..,n) ..ı 'lnst B ı ter Pe d k 
1 Im;t. lla.tıon grut' • "ctrıq e sur <l btırt aJ re Dvuaıe 
1 lmıtallation clıauHagt' centrai Lyl·ee jeunes f lLes 

Ankara (ealı. eh. P 112) 
Materiel t ·lt>plı nu.ıue pour r •seau grniarmeric 

(aj ) 

Provisions 
Avoıne: 10 tonn .. s (pour ferme Etal) 

: Combustible -Carburant- Huiles 

Mazout (huıle Dıezel lourde): 24 t (pr f.ıb lı.mır) 

Coke : 50 tonnt>s 

Uivers 
Plonıb linl?'ots: ]Ü tonııes - Pour billets: 0,7 

tonnes 
Rivets :ı tf:te semı-cireulaire: 5..ı20 kılos Boulons 

İl viıı tele hexagonole : 3900 kılos 
ıColle forte : 500 kıloc; Cire jaune : 300 kilos efe. 
Courroie de tran mıssıon : 770 metres 
Rondelles en fer : 1030 kilos 
Chevaux de t aıt : 2 1 piece; (p.:>ur ferme Et l) 

Baignoires pour moulons en tôle gıılvanıs ·e: 50 p . 
Tentes 50: pıcces 
Veaux : 100 pieees 
Fonte brute: 23000 kilos 

\ 
1Concuurs pour dessin couverture 

T (23).(10) ft>Slıval 1937 
prograınme 

• 

B) Adjudications a la surenchere 
. 

Pıe ·es de reehange pour au•o (a Mr. 1 >elpiano) 

Sapins: 926 pı ces (5107 m3) 
Mahonne en pi ee : 1 pı ee (:ı Djaınialtı Halıtdı) 
Bois mi·langı s : 30860 quint ux 

Mode 
d'adjudicat 

Prix Caution. 
estimatif Provisoin• Jours ·------

Lieu d'adjudıcatıon et du 

Calıicr df's Charges 

Gre :ı gre 

Plı cach. 

n 

" 
" 

Publıque 

" 

Publıqu~ 

Grc a gre 

Publique 

" 

Pıı e.ach. 

n 

Pli cach. 

" 

Grt' il gr e 
Publique 

Publique 

,, 

,, 
" 
" 
" 

Pli caeh. 
,, 

Publıq e 
Gre ,ı grt> 

" 

" 

Plı eaeh. 
Pu'ılu~ 
Gre a gre 

28 >19 Ol 

131 28 9 85 

14284 42 1071 33 

28493 53 2137 --
3260~ 52 2445 19 
24208 03 1816 -

11000 8:l5 

3488 80 261 61 

3226 55 

P. 440 lapa. 2'; l 76 

200 05 15 
1088 8' 

5500 - 1 ı 2 50 
2l484 11 1686 14 

17629 20 1322 20 

P. 61ek. h -

1400 

3259 -

2174 -

640 75 
1880 -
360 50 

8500 
7500 
3500 -
1334 -

l.. lOOet 50 

P. 300 le m3 

P. 25 le q. 

105 

:ı !4 43 

163 05 

58 06 
141 
27 04 

637 50 
562 50 
26i 
100 05 

1150 -

578 

Com. Ach. Mılitairc E.r7.eroum 

I Com. Perm Municipalite lstaııLııl 
1 Seeretariat ,, ,, 

lJir. 1 rııv. Publics Sivas 

., 
Vilayet Seyhane 

' Com. Restaur. Ville Erzf>rourıı 
1 Dir. Trnv. Pub. lst.·Ank:ırn 

Dt>part Constr. Mın. Trav. Publics 

Municiµalit{· Polatli 

Dir. Vt-terinaire Yıl. Ankara 

1 Dır. Hyg. et Ass. Soeiale lııt. 
1 Foyer Etudıants en M deeıne 

Com Ach Econo·n. Monop. K.taclıe 

~o.rı Aclı Co nm lst. Frndıkli 
ı Comptab. Ec .Super. Djahak ghlou 
1 Dır. lnst Bnct r. P~n-Jık 

Com Pı-rın. Municipalıt\ Saınscun 

[) pırt.Constr. Min. Trav. Publics 

Cocu. Perm. Munie;palıt · lsta nbul 
Dir. Eeonom. il " 

Konak G >uvernement:ıl Lul<'L>onrgaı. 

Com. Ach. Eeonom. Monop. K.taehc 
Etablis. Centrıı.l Hygit'ne Ankara 

7.4.37 

2 4 3. 

15 ~-37 

15-4-37 
13-'4-47 

19 4 37 

14-4-'.H 

9-4-37 

16-4 37 

21 4.37 

19 4-37 

164~7 

16 4 37 

10-5-37 
16-4-37 

16-4-37 

'..l-4 37 

14-4-37 
14-4-37 

1 Ccırıı. Expl. Ch. Fer Etat Havdarpeclıa 19 4-~7 

ldcın 

,, 
,, 

Konak Gouvernemental Lult"bourgaz 
Com Aeh . Ministere Agriculturc 
Oir. Forets lstanbul 
Etablis. Central Hygiene Ankara 
1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 
.Seci. Aff Eeonom. Mun . lst Jusqu'au 

Garage Maili, Taxım 

Dir. Forets Kastamouni 
Direelion Expl. AKAY 
Dir. Expl. Foret Belgrade 

19.4.37 

19-4-37 
t 9.4 37 
19-4·37 
2 4-37 

14 -t-37 
13-'1-37 
14-4-37 
6-4-37 
3-5-37 

20 4-37 
7-4-37 

15-4 37 

1 'eure 

10 

14 

14 
11 

15 

15 

16 - ı 

16 -

15 

15 

15 -
15 -

15 
16 

15 

15 -

15 
10 

10 -

ıo 

10 -
10 
10 -
15 -
ıs -
14 
11 
10 

15 
15 

14 -

1 er AVRIL 1937 

ADMINISTRA"t \ 1" 

Yoghourtchou Han 
l er Etage, N 3-4 

·Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Postale N. 12HI 

Adresse TeJcgraphique: 
lstanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUOICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 2 A vril l 937 

Construet.on t'eoles fılles Nıehantaehe (Dircction Travaux Publieı 
lstanlıııı) .\' 297 

Constr. morıtnge et riyage pont en feJ eıur l'I uphrale (Min. Tra
vaux Publies) \' 276 

Construetion et reparatıon lıôpital Gullıane Chaussures cuivre 
avec eouvercles : 50 pieces (lntend Tophane) .\' 298 303 

Constructıon ımmeuble · Bostandji (Comm. lst. Findıldi) .\' 298 
Construetıon ntelıl."rs et d pôts n Kassımp:ıclıa (Adm. Expl. Pt. ls

tıınbul) .\' 299 
Trav. cannlisaı;on s route labor Etlik (Mın Agrieulture) .\" 300 
Constructio 1 ınaisons au l>nrrage I'ehıbouk Mın Trav. Publics) 

x 300 
Coııstr. div. aux salınes de hargun (Monopes Sıvas) .\ 304 
Giye 'rine: 1200 k. (Defense Nalıonalc) .\ 299 
Toıles el dr.aps: 11 lots (Vakoufs lst.anbul) .\" 298 
Hoııille Z Jngouldak 010): 4750 tonnes (Mun iz.mit) .\ 98 
Papıer Zıvana 1.000 000 p. (O r. Tcleplı. lstanbul) .\ '277 
Pt lerines: 440 ph ces (PTT. Ankara) .\' 297 
Machınes a iguiser : 3 piee ~s lMonopoles (756 
Plaques et lıngots de z'ne: 8 t. Plaque<; et tuyaux de plonıb : 

4.9 t.- Corıtres plaqucs: 650 p. - Mazout: 200 tonnes lCh. 
Fer E.tat .\ 293-2~4 

Rivets: 80000 p. rondelles: 80000 p. (lntend Toplıan ) .\' 308 
Savon: 12 tonn<.'S s.-ıımi") \ 308 
Courgcs: 62,5 t. (lnteııd. Ankarn) .\' 305 
R<>par. route cimetiere f rikeuy (Mun l01tanbulı \' 3U7 
Trones de chcne : 390 p. (Ch Fer l".tat) .\ 307 

Constr. et transf Dir. Gen. Douane İst. (Dir. Tran. Pub lıt.) 
.\' 309 

Pieces iınprimees et registres 46 lota • Billels pr. autobuı: 
15000 carnets (!\fon. lstanbul) \ J09 

Avoint': 10 tonnes- Chevaux de trait: 20 pıeces (Ferme Etat 
Lul •bourgaz) .\ 310 

Reııforl"ement toiture ntuscl! sapeurs pomµıerc; ıMu • lstanbul) .Y 311 

Samedi 3 A vril ı 937 

Fil de fer galv. 273 km. - lsolnteurs: 2250 p. · Kilinıı: IOOO(fp. 
(Defense Nationalc) .\' 299 

Prepar. carte Kinik (65 ha) (Mun. Kinik) .\' 301 
lnstall. eleetr. ccole (Ec. Super. lngenieur) .\' 297 
Savon: 12 t. (Tchataldja) ,\' 306 

Vinnde de mouton: 24,5 t. (EdirneJ .\' 308 

Dimanche 4 Avril 1937 

Pri senl l'ehant. pour 3500 metres- Etoffe kaki : 1050- Bottea 
box·calf Etuis en feutres pour gourdes : 1050 Couvertureı, 
c.ourroies de mani.leuvre, et<.' (Direclıon Ecole Mılıtaire An
kara) ,\' 307 

* Lc'l as ti rısques indıquent unf' venle par voıe de surenchere. 

N. B.- Les Nos indiqul'!I en regud deı ıırtıcles sont ceux du 
journal dans lcquel l'avis a paru. 

Avis Officiels 
1 De la Municipalite d'lstaİ1bul 

Le materiel de telephone, necessaire iı l' amelioration 
et a l'achevement du reseau telephonique de la gendar
ınerie, et evalue a ı 7629,25 Livrcs est mis en adjudica
tion sous pli cachete. 

L'adjudication aura lieu le vendredi, 16-4-937 a 15 
heures par devant la Commission Permanente de la ville. 
On peut voir la liste du materiel et le cahier des char• 
ges iı la Direction de l'Economat. Les interesses doivent re· 
mettre leurs offres soı..s pli cachete iı la Commission 
Permanente a la date susindiquee jusqu·a t 4 heureı au 
plus tard, accompagnee des pieces requises par la loi 
No. 2490 et d'un cautionnemcnt provisoire de 1322,20 
livres, en quittance ou en lettre de garantie. (B) 1829 (233) 

Voır notrc rubrıque lndus.i•ıe-Financcs-Commerce en 3me pare 


