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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin 

3 AYLIGI 

6 " 
12 " 

Kuruş 

.f 50 
850 

1500 
Ecnebi memleketler içın 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul dejildir . 
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ayıs bahar bayramı günü 

g ğuslerinizi Türk Maarif l :;:~iyeli rozetlerile süsleyi- j 
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Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir , 
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BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

11 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

t t Tamirat Nafia işleri, Malzeme, Harita 
- nşaa, , --·---- ----

Ekmek fabrikası yapılması. (Ankara Bele? .) .Mayıs sonuna kad. 
Fath garajında tamirat (lstanbul Beledıyesı) 13·5-37 14 -

1 2 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Mah:emesi 

Telefon malzemesi (Beytüşebap Kaym.). . 
Telefon malzemesi: (temdid) (lst. Beledıyesı) 

45 gün -
3.5.37 14 -

3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Mınder ve yastık kılıfı: 1150 tane· kilim 735 ta-
ne battaniye: 277 tane (Güm. Muh . Komut.) 27-28-4-37 10 -

4 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Ma:ı:ot: 40000 k ,·makine yağı: 1000 k. (Biga Beled.) 11-5-37 1 S -

5 - Müteferrik 

Otomobil malzemesi: 51 kalem.- CFR motoru 

VECİZELER 
Gövde kafayı yaşatır, kafa gövdeyi işletir. 

Her yaşta spor yapanın başı vücuduna yük olmaz. 
Temiz yürek, doğru söz, güzel vücut. 

Üç aylık kartlar için 90 gidiş-dönüş ücretlerinden 
yüzde 40 

Halen satın alınmış bulunan aboniman kartları müd
detlerinin nihayetine kadar muteberdir. 

Biletsiz yolcular- Banliyö katarlarında biletsiz yolcu
lardan sınıf ve mesafe gözetilmeksizin köprüler resmi ve 
nakliye vergisi ile beraber maktuan 26 kuruş alınacaktır 

Sınıf farkları Biletinin gösterdiği sınıftan yüksek bir 
sınıfta seyahat edenler ayrıca 16 kuruı mukabilinde yeni 
bir bilet alacaklardır. 

Anahat yolcu tarifesinde tenzilat: 
İstanbul-Edirne, Alpullu-Kırklareli hatlarında 23 nisan 

937 tarihinden itibaren D.D. 130 N· lı tenzilli yolcu ta
l rifesioin tatbikine başlanacaktır. 

Mezkur tarife 106 107, 322 323 No. 1ı muhtelit katar· 
larla seyahat edecek yolculara umumi tarife üzerine gi· 

i
l dişte yüzde 50, gidiş dönüşte yüzde 60 tenzilatlıdır. Yal

nız 8 9 No. lı O.O. katarları ve 308 309 N,lı Otoray için 
gidiş-dönüş bileti almak şartile yüzde 60 tenzilattan isti-

1 fade etmek istiyenler birer fotoğraflerini biletler üzerine 

1 
yapıştırmak üzere gişelere vereceklerdir. 
Gidiş-dönüş biletlerinin dönüş kısımları 15 gün muteberdir. 

Yalnız gidiş bileti alan yolcular tam tarife ücreti ve· 
receklerdir. 

2- Bu malzeme Diyarbekirde teslim alınacaktır. 
3- İstekliler pey sürmek için ihale bedelinin yüzde 

7,5 muvakkat teminat vermesi lazımdır. 
4- Şartname İlçebaylıktadır. Öğrenmek isteyenlerin 

lıçebaylığa müracaatleri lazımdır. 
5- Muhammen kıymet 1200 liradır. 

• • • • 
Jandarma şebekesi için telefon malzemesi alınacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

3 
Mensucat . Elbise· Kundura-Çamaşır v.s. 

• • • 
Minder ve yastık kılıfı, kilim Vf' battaniye alınacaktır. Bak: 

müteferrik sütununda Gümrük Muhafaza Kom. ilinına. 

4 
Benzin - Makine yağlan 

. ve saıre Mahrukat 

Biga Şarbaylığından: 

Belediyemiz elektrik untralının 1-6-937 ıününden 31-5-938 ni
hayetine kadar bir aenelik ihtiyacı olan 40.000 kilo mazot 3.400 
lira ve 1.000 kilo makine yatı 160 lira fiyat tahminile 20-4-937 
aalı gününden itibaren 11-5-937 1alı günü saat 15 e kadar kapalı 
zarf uıulile ekıiltmeye çıkarılmıfbr. Mazot ve yağın ev.afını an
lamak iıtiyenlerin müddeti içinde Belediye Santral memurluğuna 
ve şartnameyi bedel.iz. olarak almak veya görmek iıtiyenlerin 
muhasebeye müracaatları ve yüzde 7,5 teminatlı teklif mektub· 
}arının Belediye Reislitine ıöndermeleri ve ihalenin Encilmen 

ile 37 kaleRl malzemesi. (MMV) 10-5-37 11-14 

Galvanizli demir tel: 273 km .· mücerrit fincan, 

Mektep talebesine mahsus aylık abonman kartı 
Umumi tahsil dereceleri dahllinde tedrisatta bulunan 

1 
huzerile yapılacatı ilin olunur. 

düz fincan demiri: 2250 .şer tane. (temd.) (MMV) 3-5-37 15 -
Parke taşı: 10000 ad. (lzmit Belediyesi) 5-5-37 15 -
Aleminyöm matra: 1554 tane yıılar başlıg-ı. zin-

ciri ve kıl kolan (662 şer tane) kıl fırça: 1324 
tane. (Gümrük Muhafaza Komutanlığ"ı) 27-28-30-4-31 10 -

Ekskavatör makinesi: 2 ad. (Kocaeli Vili .) lU-6-37 15 -
Kundura kabara çivisi: 2850 k. (lst. Jand. Kom.) 10-5-37 15 -
Siyıh sitili ipi :100000 m. (MMV) 10.5.37 11 -

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

Fotin! 1640 çift· terlik: 1593 çift- dökme soba: 
21 ad. ayaklı dikiş makinesi v .s . (Tophane 
Levazım) 28-4-37 14-14.30 

Hurda demir: 15 ton (İst. Belediyesi) 10·5-37 10 -

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 
._...;.;..~.:....:.~--......;----......------

Devlet Demiryolları Avrupa hatlı işletme Müdürlüiünden: 
23 nisan 1937 tarihinden itibaren Sirkeci-Küçük Çek· 

mece Banliyösünde tenzilli D. D. l~ l N.lı .. yolcu .t~~ifesi
nin tatbikine başlanacaktır. Bu tarıfeye ~ore Banlıyo h.~t
tı (İstanbul · Yedukule), (Yedikule·Bakıpkoy), (Bakırkoy· 
KilçUk Çekmece) olmak üzere 3 mıntıkaya ayrılmıştır. Bu 
3 mıntakaya göre şu ücretler alınacak~ı~· 

Gıdış 

Y almz bir mıntaka içindeki 
istasyonlar arasında 

1 11 111 

12 9 7 

İki bitişik mıntaka istasyonları 
arasında 16 12 9 
Birinci ve Üçüncü mıntaka 

Gidiş-Dönüş 
l il 111 

17 13 10 

23 17 13 

34 23 17 istasyonları arasında 22 16 12 
(Kumkapı-Zeytinburnu) ve (Y ~nimaü~lltt·Küçük Çek· 

mece) kısımları bir mintaka adedılecektır. 
Bu ücretlerde köprüler resmi ve nakliye vergiıi dahildir. 

Çocuklar- 5 yaşına (5 dahil) kadar olan çocukl~r 
ebeveyinlerinin yanında parasız taşınır. 5 yaşını ieçmıı 
olanlar yukardaki ücretler tam a.lı~ır. . .. . 

15 günlük kartlar için 15 gıdış·dönuş ucretlerınden 
yüzde 20 , 

Aylık kartlar için 30 gidiş-dönüş iicretlerindon yUıde30 

reımi ve musaddak hususi, ilk, orta, lise mckteblerine, 
Üniversitelere devam eden ve 25 yaşını geçmiyen ve ka· • 
zanç getirir bir işle meşgul olmıyan talebelere l mayıs 5 

1 

1937 tarihinden itibaren DD 119 No.Iı hususi tenzilli abo-
nıman tarifesi tatbik edilecektir. l\\üteferrik 

Bu tarifeye göre alınacak ücret lcr şunlardır: 
il. 111. 

1- 8 Kilometroya kadar olan mesafeler için 150 100 
9-14 " " ,, 

" 
200 125 

15- 25 " 
,. ,, 

" 
250 175 

26 - 45 ,, ,, ,, ,, 450 300 
46 - 70 

" " ,, ,, 750 500 
Mufassal tarife istasyonlara asılmıştır. 

T.C.D.D. AVRUPA HA TTf 
9. İŞLETME MÜDÜRLÜGÜ 

a) MÜNAKASALAR 

1 
foşaat- Tamirat-Nafıa işleri vcMalzemesi-Harita 

Ankara Belediyesinden: 

Ankarada, Belediyece gösterilecek yerde bir ekmek 
fabrikası yaptırılacaktır. Bu fabrika 24 saatte 100,000 
ekmek verebilecek kabiliyette olacak, yerli kömürle veya 
şehir cereyanile çahşacaktır. Alikadarlıların tekliflerini 

' şartlarını Ye bu fabrikaya ait resimlerini mayıs 937 sonu· 
na kadar Ankara Belediye Reisliğine vermeleri ve yahut 
göndermeleri ilin olunur. 

• • • 
Fatih garajında tamirat yapılacalrtır· Bak: lstanbul 

Belediyeai ilAnlarına. 

2 
_Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Beytüşebab İlçebaylığından: 

1-Beytüşebab İlçesinin köyleri için telefon malzemesi 
alınacaktır. İlanı tarihinden itibaren kırk beı gün müd· 
detle eksiltme yapılacaktır. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstanbul Sahnalma 
Komisyonundan: 

ilk 

Miktarı Taıınlanan teminatı 
tutarı 

Minder ve yastık kılıfı 1150 tane 2500 lira 
Aleminy6m matra 1554 ,, 2000 ,, 

188 lira 

150 " 
Eksiltme günü 27-4-·937 salı S. 10 da 

Kilim 135 tane 2500 188 
Battaniye 277 ,, 2493 188 

" Eksiltme günü 28.4.937 çarşamba saat l O da 

,, 

Yular başlığı 622 ,, ı 6 ı 5 L. 28 k. 122 
ti 

" zinciri 622 ti 191 L. 98 k. 15 ,. 
Kıl kolan 622 ,, 191 L · 98 k. 15 ,, 
Kıl fırça 1324 ,, 950 Lira 72 ,. 

Eksiltme günü 30.4.937 cuma saat l O da 
1- Yukarıda yazılı 8 kalam eşyanın hizalarında gös

terildiği zamanda ayrı ayrı puıarlıkları yapılacaktır . 
2 - Şartnameleri komisyondadır. 
3- isteklilerin ilk teminatlariyle belli günlerde Çinili 

Rıhtım ban birinci kattaki komisyona gelmeleri. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

273 km. galvanizli demir tel 
2250 Tane mücerrit fincan 
2250 Tane düz fincan demiri 

Yukarda cinı ve miktarı yazılı üç kalem muhabere 
malzemeıinin açık eksiltmesine nam ve hesaba alınmak 
üzere istekli çıkmadığından ikinci ekıiltmesi 3-5-937 pa
zartesi gün~ saat on beşe bırakılmıştır. Hepsinin tutarı 
3260 liradır. Evsaf ve ıartnamesi muhabere tubesioden 
verilecektir. İlk teminatı: 2~4 lira 50 kuruıtur. 

• • • 
ı - 51 kalem otomobil maızemeıi açık eksiltmeye 

konınuıtur. 
2- Tahmin edilen bedeli 28&5 lira 85 kuruş olup ilk 

teminat parası 217 liradır. 

3- İhaleıi 10·5·37 pazartesi günü ıaat 1 l dedir. 



• 

T r 

Sayfa 2 

~ 

• * 
1 adet C . F. R. motoru ile 37 kale-m m~lzemesi 

a çık eksiltmeye konmuştur. 
2 -• Tahmin edilen bedeli 2810 dolar olup ilk temi· 

•1al parası ı 10.70 dolar veya 2 )3 lira ~O kuruştur. 
3 - ihalesi 10·5- J7 pazartesi Kiinli saat 1-l dedir. 

ve 

• * il< 

1- Herbir metresine biçilen ederi l ,2508 kuruş olan 
müteahhit nam ve hesabına alınacak olan 100,000 

metre siyah sitil ipi açı'c eksiltme ile alınacaktır. 
'l - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 

isteyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 
J İlk teminat mikdarı 93 lira 78 kuruştur . 
4 İhalesi 10-5- 37 pazartesi günü saat l l dedir. 

lstaııbul Jandarma Satınalına Koınİ!•yonundan: 
Tahmin Muvakkai 

l\1iktan Nev'i Fiyat liedeli teminat 
K. S. L. K. L. K. 

• 
2830 kilo Kundura kabara çivis'ı :n ()(1 105.t 50 79 mı 

1 -Talımin !Jdeli ltl51 lira f;O kuruş, muvakkat teminatı 7R 
lira U kuru ş ohm 2~).I kilo kundura kabara çivi~i açık eksiltme 

ile satın alınaça ktır. 
2-Eksiltıne Gedikpaşa Jaııdarnıa Dikimevi !Jinaunda fstanbul 

Jandarma satınelma komisyonunda Hl Mayıs H.'7 pazartesi günü 

C!'at 15 de yapılacaktır 
,\ - Nümune ve şartname lıer gün komisyonda görülebilir. 

Kocaeli Viliiyeli Daimi Encümeninden: 

Vilayet dahilindeki batakıkları kurutmak için iki adet 

Ekskavatör makinesi satın ahnacaklır. 
ihale haziranın onuncu gl'ınü saat oıı beşle kapalı z!trf 

usulile Vilayet makamında yapılac a ktır. 
Muvakkat teminat makinelerin muhammen bedeli olan 

3~000 liranın yüzde yedi buçuğu 2Ci2fl liradır. 
Şartnamesi Vilayet Enci.imeıı kaleminden parasız alı· 

ııabilir. 

İıınit Belediye reisliğinden: 

Açık eksiltme suretile alınacağı ilan olunan on bin add parke 
taşma isteklt çıkmaması lıasebile pazarlık suretile alınacaktır . 

İhale 5.5.937 tarihine rastlayan çarşamba ıcüııü saat 15 de İz· 
mil belediye encümeninde yapılacaktır. 

Belıer parke tı: :;•na mulıaııııııeıı Ledd H kuru~ olup muvakkat 
teminat (;7 lira 50 kuruştur. İllteklilerin ihale ~üııü belediye en· 

cümeııine gelıııeleri. 

_, __ _ 

b) lj ÜZA VEDELEA 
1 

MÜNAKASA GAZETESi 

Karaağaç müessesatı soğuk hava deposuna tüccar 
tarafından konulacak tahminen 40000 teneke krema, yo
ğurt ve peynir tenekelerinin lehimlenrnesi ve yalnız pey
nirlerin hu bu deliklerden zayı eyledikleri salamurayı ik· 
mal eylemek işi açık eksiltmeye konulmuştur. Bu işe tah · 
minen 619 lira bedel tahmin olunm'Mtur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N.lı ka · 
mmda yazilı vesika ve 46 lira 43 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubife beraber 6-5-937 perş~mbe gunu 
saat 1 1 de Daimi encümende bulunmalıdırlar. {2 l 70) 305 

• • • 
Keşif beddi 3367 lira 76 kuruş olan Fatih garajında 

yaptırılacak t amirat açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakı ve şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 2 ı90 N. lı kanunda yazılı vesikadan başka Be• 
lediye Fen işleri Müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet 
vesikasile ı52 lira 58 kuruşluk ilk tt=minat makbuz veya 
mektubi le beraber ı 3·5 937 perşembe günii saat 14 de 
Daimi Enciimerıde bulunmalıdırlar. {B) ('!3 l7) Jı8 

* • * 
Muh3mmen bed li l7629 lira 25 kuruş olan janda rma 

telefon şebekesinin ıslah ve ikmaline ait t e lefon ıııalze· 
mesi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş isede belli iha le 
güniinde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiştir. 
Liılesile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde göriilebilir. İs
tekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve l 322 lira ıo 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubilc heraber 
3-fi-U:\7 pazartesi günü saat \ •1 de Daimi Ent·ümende bu

J27 lunnıalıdırlar. (8) (231 fi) 

.. . 
Senelik 

muhammen 

Arııavutköyünde lütfiye mnlıallesincle 
öıı sokak 5 7 N. lı ev. 
Arnavutköyünd~ lütfiye mahallesinde 
elçi sokağında 32, 61 N. lı ev. 
Arnavutköyünde lütfiye mahallesinde 
aralık sokağında 9, l l N. lı ev. 
Hasekide Haseki caddesinde 61 N. lı 
bayrampaşa mektebi 
l lasekide Haseki mahallesinde Nakşidil 
sokağında 'l N. lı İbrahinıpaşa mcklehi 
Zeyrekte zeyrek yokuşu sokağıııdn .1 l 
N. lı haliliye pıedresesi 
Zeyrekle i b~dethane sokağında C) l N. lı 
zembilli Ali efendi mektebi 
Zeyrekle ibadethane sokağında saHha 

sult a n mektebi 

kirası 

72 

7'l. 

GO 

1 !iO 

50 

120 

:.o 

110 

ilk 
teminatı 

5 40 

5 40 

ı l 50 

1 1 25 

3 75 

n 

J 75 

8 25 

... 
• • 

26 Nisan 1937 

ı -Mulıtelif volt ve amperde 4815 adet ampul pazar-

lıkla satın alınacaktır 
2 -Pazarlık 4-5-9.\7 tarihine rastlıyan salı günü saat 

15 de Kabataşta Levazım ve Miibayaat şube.sindeki alını 
komisyonunda yapılacaktır . 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile l>irlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilin olunur. l2280) 32 l 2 - 4 

• . "' 
l - 16·4 937 tarihinde açık eksiltme usuliylc satın alı

nacağı ilan ediJip isteklisi çıkmadığından dolayı ihalesi 
yapılamayan 2 ton yük taşıyabilecek bir adet kamyonete 
aid şartname değiştirilerek yeniden açık eksiltmeye ko
nulmuştur . 

2 - Satın alınacak kamyonetin muhammen bed.:li 

2900 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 217 .. 50 liradır. 

4 - Eksiltme 6-5-937 tarihine rastlayan Perşembe 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat ~ube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

5 - Muaddel şartnameler parasız olarak hergüu söıü 
geçen şubeden ve planı ile Jüzumu olan izahat İııhisarJ::ır 
Umum Mü<lürlüğü satış şubesinden alınabilir. 

6 İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ve yüzde 7 ,5 giivenme paralarile birlikte eksiltme için 
ta yin edilen gün ve santte adı geçen alım Komisyonuna 
g elmeleri il5n olunur. ''2235,, 314 ~ 4 

Kanun ~ar, Kararnameler ,Ticaret muhadeltri 

lıılıis:ulaı· Uııı11m Mtidih lüğUudeıı: 

Özü: 
İnce sofra ve matbah tuzları N. 

Çanıallında İnce tuz değirmeninin ihzar e tmekle olduğu ince 
sofra tuzlarının yarımşar ve birer kiloluk paketler ile ve ınatbalı 
tuzlarının da onar, yirmi beşer ve ellişer kiloluk içi kağıt kaplı 
çuv11llar ile Scllışa çıkarılması onnylanmıf ve paketli sofra tuzla· 
rından birer kilolukiar 64 er ve yarımşar kiloluklar da 128 er 
adet olmak üzere sandıklara konulup ambalijlanınıştır. 

Bt;ınlardan paketli sofra tuzları için kilo heubile Çanıaltında 
K,75 lstanbulda Kasımpaşa ambarında H,50 ve matbah tuzları 
için de Çamaltında .&.75 Kasımpaşa ambarında 5,25 kuruş utış 
fiatı tesbit edilmiş ve diğer idarelere sevklerinde Çamaltı fiatla· 
rına nakliye masraflarının zammı ıuretile aalış fiatlarınııı lahak· 
kuk ettirilmesi ve alelusul umum müdürlükten mezuniyet alın· 
dıktan sonra satışa başlattırılınası kararlaştırılmıştır. Sandık ve 
çuval bedelleri bu fiat lara dahil bulunduğundan toptan utışlarda 
rııÜfterilcrden sandık ve çuval bedeli aranmıyacaklır . 

liahse mevzu tuzların tevziatına batlanmış olduğundan vürud 
edecek idarelerce yukarıda verilen iuhat dairuinde fiatlarının 

tahakkuk ettirilerek ı.ıtış müuadesinin alınması tavıiye olunur. 
16-2-937 

Müteferrik 
I 

1 Cağaloglunda Hilaliahmer sokağmda 
(Re.mi Gazete tarih: 8-4-937 uyı: 3575) 

İstanbul Belediyesinden: 

Kasımpaşa deresinin tamirinden çıkan tahminen 15 ' 
ton hurda demir açık artırmaya .. konulmuştur. Bu demir· ı 

lerin hepsine 450 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi 
levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesika ve 33 lira 75 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 10 5-937 pazartesi günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Hadım Hasanpaşa medre~esinin 4 N. lı 
odası 
Cilğaloğlund..ı hilaliahıner sokağında 
Hadım Hasaııpa . a medresesinin ti N. lı 

odası 

1 80 

2 25 
Yukarda semti seıı:.!lık muhammeıı kiralarile ilk te· 

mi nalları yazılı olan mah ı ller teslim tarihinden itibaren 
938, 939 veya !HO yılı mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 
kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şart· 
nameler l evazım müdiirlüğünde görülebi lir. İstekliler hi
z a ların 'a gö1terHen ilk teminat makbuz veya mektubile 
berabe r l J 5·937 perşembe günü saat l 4 de Daimi encümen-
de lmlunnı a lıdırlrır . - (1) . 2319 329 Gülhane hastahanesinde köhnesine ayrılan l 640 çift 

fotin ile 1593 çift terlik 28-4-37 çarşamba gunu saat 
14,30 da Tophanede satmalma komisyonunda pazarlıkla 
satılacaktır. Tahmin bedeli 515 liradır. Teminatı 77 lira 
25 kuruştur. lsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

* * • 
Zeytinburnu fabrikasında mülga gedikli küçük zabit 

mektebinden kalma 2 l dökme soba ile ayaklı dikiş ma
kinesi ve muhalliyetülhava aleti ve saire ki 8 kalem eş· 
ya 28-4-37 çarşamba günü saat l 4 de Tophanede satı
nalma komisyonunda pazarlıkla satılacaktır. Tahmin be
deli 18 liradır. Teminatı 3 liradır· lsteklileı iıı belli saatte 

------------~--------------------------------~---
ı~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

komisyona gelmeleri. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cüruhuriyeli hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede iliinlarıııı, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberi

0

niz dir. Mcnfaatınız ic"'bı hemen abone kay· 
clediliniı. ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

~---z~z--------------------~z---~CT-~----~ \ 

Nümunesi mucibince 2000 adet büyük 100 adet 
küçük süpürge pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık ·~7.4.937 tarihine rastlayan sah günü sa tt 
14de Kabalaşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. "2007,, ~87 .J - 4 

* • • 
1 - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üzere 

şartnu.111\'si mucibince ve muhtelif eb'atta I00,000 adet 
beyaz çul pazarlıkla salın alınacaktır. 

~ Pazarlık 5.5.937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat 15de Kabataşta Levazım ve Miibayaat Şub~sin
deki Alım Komiıyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 
4-İsteklilerin paıarlık ıçm tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alını komisyonuna idıneleri il:'.iu oluuur.(2!79) 320 2 4 1 

1 

PİYASA HABERLERİ 

Hariçten çimento edilebilecek 

İktisad vekaletinden: Tesis sermayesini ucuzlatmak maksadile 
alın mı' olan aşağıdaki prensip kararı alikahların bilgisine ı unu
lur: 

1 Tefv'ki sanayi kanunundan İa;tifadesi kabul edilmiş sana· 
yiin tesis ve tesvii için lüzum görülecek lesiı ınalıemesinden ç i· 
nıentonun klering veya benzeri anlaşma rnevcud rnemleketlerden 
idhalir.e müsaade edilecektir. 

2 Alakadarların (Gir) kararı hükumlerine tevfikan müsaade 
istihsali için iktiud vekaletine müracaat etmeleri lizımdır. 

3- Müracaatın (Gir kararı ! ve te,viki sanayi kannnu hüküm· 
!erine tevfikan yapılma11 İcab eder. 

4- Bu prenıip kararı Anadolu ajansı ile ne,ri tarit-inden iti· 
baren tatbik olunacaktır. 

Vaıron ye Lokomotif Fabrikası 

Aldığımız malumata göre güeden güne çelik atlarla örülen 
yurdumuza şimendifer faaliyetinin inki,afı üzerine demiryolları~ 

mızda i'liyen vasıtaların butün muharik ve müteharrik alitııun 
memleketimizden temini içiu Nafıa vekileti eaHlı tetkikata baş· 

lam ıştır. 
Bu işe. bina: meşgul olan Nafıa Vekilimiz Ali Çetinkaya iki 

ay sonra !skeç fabrikalarını görmek üzere Avrupaya ııidecektir. 
B. Ali Çetinkaya İsveçte deıniryolu fabrikalarını geıee6k ve 

bilhua vagon ve lokomotif fabrik.ılıtrı üzerinde tetkikler yapa· 

.caktır. 
Vekilimizin bu seyatten avdctlerinden sonrll şimdiki halde tamir 
işlerile meşııul olan Sivas tamir ve inşa atöiycsinin bu2ünku 
iştiıeal mevzuu üzerinde çalıımaya terkedilmesi ve Karabük ile 
Zonııuldak arasında yeniden büyük bir fabr ka kurulmaaı dütli· 
nülmektedir. Bunun için mahalline tetkikat yapılınıştırr Mütehas· 
ııılar bu bu fabrikanın 11 15 milyon liraya mal olac:aj'ı söyle-
mektedir. 

Bir yandan kömür, öbür yandan kömür endüstr11i merkezlerine 

yakın olınası dolayıaile yalnız yerli kömür ve demitden istifade 
edilerek yapılacak olan bu büyük fabrika Balkanların en biyük 
timendifer babrikası olacaktır. 
Oiğer taraftan Brazert isimli bir ecnebi fırma ile meınleketiıniıde 
tır ınotör fabrika.ı tuİia içiu ayrıca ıııilıakerelere baılanmııtır. 
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Gelecek Uç glin zarfında vuku bulacak 
MUnakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA -
-·-
Salı 27-4-937 

'kmali inşası (D<"niz. işi.) ,\' 3H> 
Ortaköy kömür deposu rıhtımının 1 H . . V k ) \ ' 323 

'nşaatı ( arı<'ıye e · · Çay ve leniz pavvonları ve ~er 1 I ç· · ''b 'd 
J K te· 5 ka em • ıvı ru eroı Tel!'iiz malzemesi: 106 kalem • eres ' ' 

v· s. (MMV) \' W5·320 · · B ı d) \' .~16 
O 10 Zon uldak l.ave marin kömürü: 4750 k. (lzınır e e · · · 

g Elb" e· 85 takım (Ankara Belecl.) ,\ 323 Matbu evrak ve dcfatır • ıs · • 
Benzin: 16-18000 it. (Başvekalet) .Y 301 

. • \' 320 
Süpürge: 2100 ad. (inhisarlar ld. l · . b t 

. lup prızm, rome re, igro-
Pantoııraf, kumpas, resım masası. • . 

t (O Amenajman Enst) .\ '~ 19 

Y l
mfe re v. s. . r':.:aont (Ankara Lt"vazıın) ,\ ' 31 !I 

u a veya arpa. -t;ı • 

• Arpa (Ask. Fabrik.) .\' 327 • , • A 1· ,· r" ~•uııı . ) \' .~·.,> ı 
.. .. . t'ılatör (AECı) (Zıraı .. ın~ > ' "' Motorlu değırınen ve varı .. .. 

1 ~ (' • . 111'\u il ıSariyer M,ılıııuclur.) .\ JIJ .a:ryal! ı. .-.:ı • 

Çarşamba 28 4-1937 

• . · tı Ünye Beled.) · .~!.\ 
Elekh. santral bıııası ııışaa . N f M \ ' J20 
T k (' İ kter binası inşaatı (Edırne a ın .) 

A
rda ya ıeAn. 'f~pe voh:nda şose tamiri (Kocaeli Vil yeti \~ 319 

ap:ızar· rı ıye J • • y k ~ I t') \ J2H 
·ı l d 1 Tk b' nası inşaatı (H:ırıcıyc e ne ı a 11 an a e çı ı 1 

11 ) y :\'22 
Otomobil kiralanına51 (De\•l•t l>enıiryo arı ·, · 

M k. :r. • IO çeşit (fst. Komutıınlığ'ı) ·' 31.) 
ıı ıneyıı5 ı. 'f ı ı· · k 

P k . 1.,, b az şerit 1-ur,un boru. mexı ıı 1, S! ııerııı , ııul Cıi 
aıııu ıp ı 5 ı ey • ~ 

t 'k k-k"'rt v o (Askeri Falıı ik.) .Y · U 
1 ' \1 U • '"' "111 k ( [) ' A1 k 

Y Üb •t b · 1"'9ti k · Piriııç tr.I : .1~ e1112 ıt er c:ı ağ m errı Otu!ıu• • · 

K.onı . ) .\ 29~ 

Perşt•nıbe ~9· 1- 1937 
. . id ) \' 3'> 1 ·UOOO tuzıııı ııakliyııtı (lıılıısarlnr · ''" '> . 

Tulumba ınaa hortum (A~ıyaınan Bele~.'13~~ .Ltı 
Kul e bakır: 10 ton (Denız Levazım) . •. ~ . '' 

ç 1 f t b · 45 ad Vana: 17 ad. l· laııçlı vana. !.'!. 
AınLuvatman ı on oru· • · 

d K l 'ilk (1250 ?()50): 650 ad (l>e\llct })effilf)'ulları} 

·-

a . • on rıp - • 
,\' .l20·.~21 

;s,. • J l I . li olanlar ıııüza\ edeye aittir. unlerın r yı c ıı ışarc . . 

ti . . "No i.,:.ıreti ilaııı havi Kaı.el~ıııııııı t:ı.ıyı ıııı ıı:öııleı İr. 
aıııış . .,. ~ 

İstanbul Borsası 
4 1937 

Paralar 

Sterlin 

Dolar 

Alış 

617, 
. 
Landon 

Çekler 

H'l2,50 
0.7907 

20 f'raıı ız Fr. 
20 Liret 

123,
IOH. 
120, 

Sntıf 

622, 
126.
ıı.~.-
125-

Nev Yurk 

Par is 
Milino 
Brüksel 

Alış Satıı 
H2J,75 

0,7905 
17.67 
15,0175 
4,6884 

87,7j()() 
3,4614 

(>3,91 
l,4·B4 

22,6615 
4,225 

17,6775 
15,0216 
4.6895 

87.971 o 
3,46.~0 

03,!>357 
1,4440 

22.67 
4,2265 

13.1725 
1,0050 

20 Bdc!ka Fr. 
20 Drahmi 
20 İaveçre Fr. 
20 Leva 

80, --
18, 

565.-
20, 

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

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

84,-
22, 

575, 
Ati na 
Cenevre 
Sofy:ı 

Amııterda 111 

Prag 
Vivana 
Madrid 13,1675 

1,9662 
4, 1590 
3,9825 20 Lev 12, -

20 Dinar 48,-
Rublc 30,-
İaveç kuronu 30, 
Tür~ altını 10~8. 
Banknot Oa.252,-

23. 
t>H,-
75. 
2.i,-
28,-
2j,- 1 

24,-
14, 
52,-
52,-

-,l2. 
I049, -
25.~.- 1 

Beri in 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholrn 

4,16 
3,9840 

107,63 
34,4575 

2,7540 
24,062.'i 

:l, 11 tl<l 

107.5875 
34,4440 
2,7530 

24,0725 
3,1154 

E • -

Resmi Devairin 
Dikkat nazarıııa 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, m~ıııleketiu bütiiıı 

Ut ı l "t 'fu"ccarların elinde <lır. Orada c;ıkaıı m ea uıı ve 
t.· •• k yıı müzayede ilanı bu mealeğe İnli· 
uır ınuna asa ve . 

. } h ekete ı:telirır, ve azami raıı-sap edenlerı ıenınn ar e. 

d . ı' ıaAııu .. cretleri miitedildir. On puntoluk 
emeı, verır. . 

k .. .. k h f ti santimi 20 kuruştur. ilanlar uçu uru a a 

Türk Maarif cemiyet:i Resmi 
ilan işleri Liınited Şirketi 

vası lasile göııdcrilelıilir. 

. 

l• 1!!) t!•Uıtf : ıı.ıo1 '1a.lı(J 
~ ın.! eı. ~'Uipi :;r. ir;m f 

lisıuldığı ver: A RTU N liuırnevı 
(.ı;;ı...t .. tı,tıı.; ı :..ı..k Ne ıo 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
24 - ·I 

M A D L> E lltııılııı 

Afyon 

" Araşit yağı 

Arpu 

it 

ince 
: kaba 

k 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Ton 

105 

A\• derıai çakal 
: kedi 

ad 

" ,, 

• 
" 

" 
" 

: kunduz 
: porsuk 
: 11nnaar 
: tilki 
: tav~ıııı 

: var:ıak 
: ;ı.t>rJc:,· 11 

Ayçi,·e~i vıı~: 
811 lenı : knb\ıhlıı 

.. : ,, 
Baklıt 

Bezelye 

Bliriilrı: 

Bıı~da>' 
.. 
,, 

" 

" 
" 

l:iulxuı 

Uurç:ll~ 

Ceviz 
Çavdıır 

Darı 

" 
Fuulye 
Fındıl, 

" 
" 

iµ~k 
irıııik 
Kaµlıl·a 

Keçikılı 
Kenı-vir 

Kepek 
K ı:tcıı 

n 

Koza 
Kuf yerui 
Mc-:rt'İnu· 

Mısır 

.. 
Nolıut 

" 
" 

l~ki . yumuş•h 

yu11111~a }, 

eki . iett 
ıır.r l 

aumteı 

kıı ıl. 

m~lılııl 

: le. 

: Lcyu 
: ııarı 

iç tombul 
iç ıivri 
kabuklu 
lolıumıı 

y1t~ı 

: totıumıı 
liQı 

yc:ııi ınalıiul 

: beynz 
: sarı 

iap. tohumu 
: kulburlanıııış 

natürel yr.ııi 

Pamuk 
Pamuk yaiı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarını ya~lı 
,. ,, : yaj'ıız 

Peynir ka11cr: yatlı 

" 
,, 

Raxmol 
Susam 

,, yaııı 
Tiftik 

" 
" 
il 

" .. 
Un 

" 
" 
" Yapak 

" 
" 
• 

Yulaf 

Zeytin Y•i ı 
il .. 

" ,, 

yağsı:r 

yeni malııul 

oğlak 

: ana mal 

çen~etli 
deri 
kaba 
ııarı 

ekıtra ekatra 
: ekstra 

1 iuci yuınu,ak 

" sert 
Anadolu 

,, tabak 
Trakya kll'kıııı 

,, tabak 

ı-kıtra 

yeıııeklik 

.aburıluk 

" 
" 
" ,, 
.. 
il 

,, 
,, 

120 
15 

.lO 
41 75 

.~) 

1 1 
1 17 75 

) 

1 

lö 50 r 

37 25 

10 25 

1 · LGRAFLAR 24 4 937 

1037 

1 ıı., ...... 1 
Ton 1 

200 

50 

SATIŞLA!{ 

Aıgıırl 

Kilo•ıı 

Azami 

Kilosu 

Kr · Pa. Kr. Pa. 

ç 

" 
• 
" 
" 
" 
il 

550 
285 

4 17 4 18 

t, ıa lı 'li! 

Ü 13 u 15 

!) 1 

4 35 5 5 

109 

5 1\) 

K.S. 

Londıa Mısır Laplata 2 ci kin . tahmili kotteri 2o şı ı; ~ Ki .~ 79 
• ket il tohumu ,, ,, n tonu 13 t. • · " 7 97 

Anvers Arpı Lehi tan Şubat n 100 ki. 131 B. f'ı. ,, 5 59 

Sayfa 3 

(Su ite de lıı. 4ıne pııg~) 

mission des adjudication~ du maleriel du ministere A Ankara, le 
mercredi 2 juin 1937 a 15 h pour la fourniture groupe par 
ııroupe de 4 piece. de tables d atelier "ompriıeıı ôun 3 groupe . 

2 Voici le genre, la valeur estimative de c eB tdiers et le 
cautionnement provisoire demande. 
Groupe:nombre: n ture vnleur cautionnement 

e~timative provLoire 
Livrc. turqueıı Livres Ptraı. 

f: 1200 t:ıbles de cylindre Honik 7900- 598 50 
il: 2.500x60 tables "Zimparan 
lll : 1500x200 tableı " Universal bileme,, 
3- On peut se procurer gratuitcment les 

et aulres pour chaque groupe a la dircction 
ııiıtere. 

980 73 50 
3290- 246 75 
cahiers des chargeı 
du materiel du mi 

4 Les aoumissionnaires doivcnt remettre jusqu' nu 2 juin 
1937 lllHcredi iı 14 h. a la direction du materiel iı Ankara. leurıı 
letlres d 'offres eparement pour chaque groupe. 

5- Les lettres d'offres pour le premier groupe seulemenl 
doivent Ctre accoınpagnee des certificats d'entreprf"neun deliv· 
res en 1937 conformement au reglement publie danı l'Offıciel 
du 7-5-~36 No 3297 . 

ı~ 
lmhıstrie - Fi11a11ces • Coııırnef'ce 

1 c developpeınent dei cultures de coto11 

On nnonre quc l'on p s era de it pre ent iı I' pplic tion du 
pi n c onf'i•rıı ı:ı nl lıs cıılture clu ı oton de lıaute qualite , plan 
qui a a it et< dn l.or~ ı l u deu n. ııar le mmıııh:r• de ı• Afı ı 
c ııltıırc . 

D'aru c , e pi n , un Ot' dev il ı>roceder :i dishıLutıon des 
Mraine de C'Oltrn de 1 nomı ite e.cptce qu'eıı 1938 seulement. 
Oı , iriic f' a ııx eHorh qui ont eti: deploye , on a conımeııce leur 
cli s lribulioıı iı p rlir <le cette annee et d cette m nih , cm ura 
paı; e ıl l':.ıpplicolioıı ılu programme y relatif vant le terme pre
vu . loujour J 'ııınes r e ıneme pları , le11 •ila) eU de S }h n, lçıl , 
M lııtya , Diy rbekir, E.laıi1 , Edirne Maraş , Gazıantep , Antalya 
İırnir . Maniı insi qu' une import:ınte partie du ·:ilayet d ' Aydin, 
sont coınpris d n le regionı nouvellement ouvertes A la'.culture 
du coton. Alnsi la question de l'echange deı grııineı de regı· 

oııe ou • cultive le coton, esi entrce dan la voie des re li a 
tionı . 

La vande vnleur qu 'ncquctront ce.a; cutonıı en ruiıoıı de leııı 
lıaute.s qu lıleııı , :ı evcille urı grand irıteret parnıi lei ı ulııva
leıırs. 

De beııucoup de vilı.yet.s, dei denıandeı parviennent au u 
j<'l de ce.ıı sortes de grttines. Le mirıislere de l'Agriculturc ııv:ınt 
d'y donner suitc fnit des c.xperiences afin -dr ııclcotionner le 
xrainea ııuivant le dimah. A l'issuc de r:es experiencea qui doi· 
veııl ac terminer cette annee·ci, on comnurnccra 1 dıatributıon 

des graines deı ııouvelles qunliteı. 

Le miniılerc de l' Agriculture tout en pourıuivant l' mt:liora
lioıı deı grainc• de culture, prend dcs meıurea effectiv s pour 
1ı1ec niser l culture du coton. Dana cet ordre d idee , 260 ıe 

rııeuııea onl ete di tribuees d ııs leııı vil yete; de: Seylıan, lçll. M•· 
btya, Eluziz. Diy rbekir , Urfa , Maraş, Guınnlep, Maniıııa et Ay· 
din . 

En vuc d ' nssurer le meilleur rcndement de ceı ınaclıinea, dcıı 

~mployeı ıpet'İnux ont ete designes. lla tr vaillent avec les vıl· 

lagcois et de cette façon ilı leı habituenl iı. in culture ınecnnı
que. 

Un programme a ete d 'aillcurs elabore pour que la culture 
l'an proclıain , 1:oit auuree dans le11 regions ou l' on cultive le 
coton. a la ınachine. 

Le ıninistere de l ' Agriculture a d'ores el dejit cııtrepris deı 
etudes pour deterııııner le.s reaionı oü l'on pourra tout particuli
erement se livrer iı la culture du coton au moyen de machines 
agrk:olea. l.oraque ceı invcstigations prendront fin, on orgnnise
ra lea cooperatives qui auront pour but de travailler le coton. 

On ıonge aua i a distribuer deı terre• dans ce regions aux 
cultivateurs qui en aont depoun·us et qui a l'heure actuelle, tra· 
v11illenl comme a sociea ou comme ouvrıers aupreıı deı proprie· 
laire.s. 

Nos exportations des pommes de terrc 

Nos pomınca de tcrre ıitm\ lre& deıu ırndees iı l'etranger, no 
laınment par la Palcıtine. 

Suivant les rt.'nscigneıııenli parvcnu.s sur nolre ınarclıc, ee 
pays a lui SCU}c CODı>Oıntne pluı de Seİze mille tonnes de pomma 
de terrc par nn; il se procure ce total partiellement en Chypre 
c:t en grande parlie en Bulgarie. La Pale tınc qui palc ainsi plu 
de cenl mille lstg par an pour ae pommes dr- teıre, prefcher it 
volontiers les pommes de terre turqu s. 

Mais nos pomme de terre , urtout celle de 1 qu lite jaune, 
uffiıent a peine iı no beıoinı . Si, toutefois, notre recoltt1 de 

cette annee est bonne, on estimc qtı 'on pourr fil e li trr a quel· 
lf ues exporta lions . 

L'aıı dernicl' , ln rı'.• colte yant ete faible, ll'a ııri deı pomme 
de lerıe avnient hnuue jusqu'a c.Jix pia tı"es . L Bulgarie livrait 
lea petiteı pommeı de terre f'nlre 5,5 et 5,75 Lıtg. la ton ne cif. 
Par contre, noı pommes de terrc, meme les moins clıeres, n'e
taient iUere cedeeı: iı ınoins de 3,5 ptra. Afin de pouvoir oute· 
nir la concurrence bulgııre, il conviendra de developper la cul· 
ture ·da n& notre pays de pommt:a de terre propre ıi l'exporta· 
tion. 

Certaine firme de l'ile de C olombo e ıont egalenıent adrea
' ees rı 008 ne gociant.B exportateurs pour proposer de nous ache· 
ter dea pommes de terre. ----Livetpul Buğday Mart " 100 libr. 9 'i 4 3 4 p .. H 45 

Şika20 ,, Harh inler Mayıa " Buşeli 130 aent ,, () 07 I 
Vinipek • ,, Manitoba ,, " ,, 132 1 2 ,, 

11 
6 16 1 

L'exportation de in ferraille e t interdıte 

On a appri que certaines entr~priaes se dispo~aient a ve~dre Hamb. İç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k. 172 R M ,, 87 44 

,, ,. Levan " " ,, ,. 172 ,, ,, 87 4-1 / 

İtnetler : ki (kilo). ad (adet). Ç (çift), kr (kurut). pa (paral, ıl 
(filin), !i& uııtim). ı\ (aterlin), RM lRaylıunaı k , p (pen 

1 
uı\. B F'T (t!~foiki fı •ilk) t (t.,ü) 

· ı • · ı f ·ıı trouvant conlre leı maına de certaıne a etranK"er a erraı e se 
· • • E tt dant le vote d'une loi iı <"e propo par la Grande socıeteı. n n en 

Auemblee, le 2ou ı erneıncnl a pris des rn~ııuteı urgerıt eı. en vut 
d'rntcırdiıe l'e!'(portatıcrn de ,ea articlu . 
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LUNDI 

•• 

. 
GAZETESi 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adiudıcation et du 

Jours Heure d'adjudicat. eıtimatif Provisoire Cahicr des Char[es 

A) Adjııdications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction et installation fabrique pııin (100000 
pains par 24 heures). 

Reparation dans le garage de Fatih. 

Electricite·Gaz· Cbı:rnffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

Publique 

Mııteriel telephonique (pour re~eau gendarmerie) Gre a gre 
(nj .). 

Materıel t e lephonique (livr. D;ar~ekir). Publique 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Housses: 1150 picces- Kilimı: 735 pieces- Cou· 
vertures : 277 pieces. 

Comlı.ustible -CarJnwant- Huiles 

Mazout : 40 tonnes Huile pour machinc : 1 ton · 
nes (pour centr. electrique). 

Divcrs 

Mokur C. F. R. avec 37 lots de rr.at ~riel. 
Materiel pour automobile : 51 lots. 
Fil de fer galvanisc: 273 k.ilometres- lsolateurs 

Grc a gre 

Pli cach. 

Publique 
., 

" 

3367 76 252 58 

17629 25 13~~ 20 

1200 -

2500 - 2500 - 2493 

3400 et 160 

2810 dollars 210 70 
2885 85 217 -
32~0 ~44 50 

Municipalite Ankara jusqu'iı. fın Mai 

Com. Perm. Municipalite Iıtanbul 13-5-37 14 { Dir. Econom. " " 

Com. Pcrm. Municipalite l:.t. 3 5 3? 14 
1 lli r. Ecotıomat ,, ,, 
Ka ymakamat Beytuchebap 45 jours 

Com. Ach. lst. Comm. G. Surv. Douan. 27-28-4-37 10 -

Municipalite Biga 11-5-37 15 -

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 10 5.37 14 

" 10-5-37 11 -
,, 3-5·37 15 

1 "vec croclıet.s: 2250 pieces (aj.). 
Clous-cabochons pour souliers : 2850 kilos. 
Excavateur : 2 pieces. " Pli cach. 

1054 50 79 09 
35000 - '.l625 

Com Aclı (';endarm. Gucdikpacha 10-5-37 15 =I Com. Perm . Vilayet l\odjaeli 10-6 37 15 
Gourdcs aluminium : 1554 pieces- Bridea, ete. : Gre a gre WOO - 1999-950 - Com.Ach. lst. Comm. G . Surv. Douan. ~7-28-30-1-37 10 

662 pieces de eh. Brosses en erin : 1324 
pieces. 

Paves : 10000 pieccs (aj.). " Corde noir pour ":;itil" f?) : 100000 metres. Publique 

B) Adjudications a la sureochere 

P. 91ap. 
1250 8 

675) 
93 78 

Municiµalite lzınidt 

Coııı Ach Mın. Def. Nat. Ankan 
5.5 37 

l 0-5-37 
15 
11 

Chaussures : 1640 paires- Pantouriea : 1593 pai
rts (hors d'ucıaır•)- Poeles fonte : ~1 pieceı

Mnchines a coudre ete. 

Gre iı gre Com Ach Intend . lat. Tophane. '.l8·4-37 14-14 30 

Vicilles ferrailles : l 5 tonnes. Publique 4511 - 33 75 Com. Perm. Municipalite l11tan lı ul 10·5-37 14 
Dir. Ecorıomat n n 

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

Tous vos concurrents lisent journellement le 

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

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

des Cereales, les Nouvelles Economiques du pays ete. ete ..• 

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

• 

26 A VRIL 1937 

ADMINISTRA·ııuN 

Y oıhourtchou Han 
1 er Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrcbembe Bazar 

Tclephooe: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adre11e Telea-raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Mardi 27 A vril 1937 

Achı!vement constructiorı quai depôt charbon Ortakeuy (O. Expl. 
Ligııes Maritimes) X 319 

Conıtruction pavillons tennis. the et serre (Ministere Aff. Etran· 
geres) .\~ 323 

Materiel TSF: 106 lots- Bois de ch:ırpente: 3 lots clous, rube· 
roid, verre ete. (Defense Nationale) .\~ 295-320 

Houille Zongouldak (O 10): 4750 tonnes ~Municipalite lımir) 

.\~ 316 
Pieceıı imprimees et regiıtreı- Costumea : 85 piecea (Municipalite 

Ankara) .\~ 323 
Bcn ıine : 16-1800 litre& (Presid. Conseil) .\~ 301 
Balais: 2100 pieces (Monopoleıı) 

Pantographes. compas, rapporteurs, baromCtreı. hygrometreı. lou· 
pes, tables İ:ı. df'ssin ete. (Coaı. Amen aıre111cnt Forets) .. \~ 319 

Orre ou avoine: 450 tonnes Intendance Ankara) .\; 319 
• Orge (Fabriques Militaires) .\: 327 
• :vtoulin et ventilateur a nıoteur (AE.G) (3mc Bureau Eıcec. lstan· 

bul) .\~ 324 
• Petrole: 1128 litres (Direclion Biens Sariyer) .Y 319 

Mercredi 28 Avril 1937 

Construction batiment ceııtr. electr. (Municipalite Unie) .Y 313 
Construction imnıeuble lnspecteur General Thracc (Direction Tra· 

vaux Puolics Edır.ıe) .\: 320 
Reparation clıııussee s route Adapazar·Arifie (Vilayet Kodjaı;li) 

.\: 319 
Conıtruction ambassade Teheran (Ministere Affaires Etraııgeres) 

.\~ 326 
Location auto (Clıemins de Fer Etat) .\: 322 
Huiles pour machines : 10 sortes (Comm. lstanbul Findikli) .\~ 319 
Fıl coton, mexifalt, ruban blanc. tuyau, plomb ek.- Glycerin. 

soude calcicee, soufre, soude caustique ete. (Fııbriqucs Mllitaires) 

·'~ 313 
Tuyau d 'envoi d'huile: 1896 k. - Fil laiton: 32 k. (Com. Centr. 

Marine) ,\" 295 

Jeudi 29 Avril 1937 

Tranıport 43000 tonnes sel (Mcınopoles) .\'• 321 
Pompe et manche (Municipalite Adiyaman) .\; 327 
Lıngots de cuivre : 10 tonneı (l ntendance Marine) X 395 
Tuyaux fonte (n emboitement} : 45 pieces- V anne• (a flongcr) : 

22 p. - a emboitement): 17 p. - Contre-plaques (1250 2050): 
650 pit!ces (Chemins de Fer Etat) .\~ 320 321 

* Les aııteriııqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

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

Avis Officiels 
De la Direction des Chemins de fer de l'Etat 

Divers articlea en caoutchouc d'une valeur ellimee de Ltq1 

15194 seront achetes par voie d'adjudirationı aouı pli cachete ıı 

jeudi 13 mai 1937 a 15.30 heures au local de l'adminiatratioC , 
Generale a Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre a la Pre 
aideoce de la Commi1Sion le 'tleme jour jusqu'a 14.30 h. leurf 
offres, une garanti~ proviıoire de Ltqı 1139.55 lea certificata eıı 

a-es par la loi et un certificat de competence dreaae ıuivant le 
preacriptions parues dans le Journal Officiel du 7 mai 931 
No. 3297. 

Les cahiers dl'!I charges ıont diatribues gratuitement a Ank• 
ra par le Service des Approvisioonements et ıi Haydarpacha p• 
le Bureau de Reception. 

• ... 
2500 tonnea de ciment Portland arlificiel d'une valeur d 

Ltqs 50.0QO seront achetees par voie d'adjudication 11oua pli c• 
chete le lun<li 3 mai 1937 iı 15.45 h. au local de l' Adrnini.tratio 
Generale iı Ankara. 

Ceux qui deıirent y prendre part doivent remettre a la Pre 
sidence de la Commiuion le meme jour juıqu'a 14.45 h. leı.ı~ 
offres, une garantie provisoire de Ltqa. 3750, le11 certificata eıı 
ges par la loi et un certificat de competence delivre auivant ıe 

prescriptlona parues dana le journal officiel du 7 mai ıoJ 
No. 3297 • 

Les cahieu dea charges aont en vente aux prix de Ptı. 2~ 
aux Cai11eı d' Ankara et de Haydarpacha. 

Du Ministere des Travaux Publiqueı 

1- Uoe adjudication soua pli ferme elt ouverte a la co'

(Lire la suite en 3me pare) 


