
9 

) 

~ : 

1-
n· 

e) 

nt 
m) 

El· 

un· 

hia) 

8 
ara) 

ir) 

tarı· 

te: 
Che' 

1 ,. G 
1 

e. 

•t 
CI 

ouıı. 

t\l 
)•atı 

e• 

ikinci Sene - No. 332 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLlGI .t50 
6 " 850 

12 ~ 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

ÇARŞAMBA 28 Nisan t 937 

•• 
r--.l'" baha< bn=günü ' r ~ö~~s\erini zi Türk Maarif 

Cenı iyeti rozetlerile süsleyi · 

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir 

' ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----------~ 
... 

il BU GCJNKCI 

1 M ·· ayedeler Münakasaıar ve uz 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Ad r-· ) 21 ·5-3i 10 -
Kuru ot: 384000 k. ( ana um 

B kk 1. kı· 44 kalem· et: 7 kalem (Dev· 
a a ıye erz:a . 13-5-37 15.3') 
iet Demiryolları) 

Dağlıç eti : 2200-2500 k. (Beyo2'lu Vakırl . Dir.) 14-5-37 14 -

2- İnşaat, Tamirat, Nafia iş~eri, Malzeme, Harita 

1 

Kütahyada 2649 mt. yol inşası (Eski~ehir As· 
17-5-37 25 -

keri Kom.) . d'I' 
Nafıa Fen okulunda çatı v.s. tamır ve ta 1

, 

VECİZELER 
Güzelliğin temeli sağhktır. 
Her yaşta hareket. 
Kendine bak. 
Yürü, koş, atla, gür eş. 

.... ------------------------~ 
Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Eıki şehirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pans · 
yonunun bir senelik ihtiyacı olan aşağıda yazılı 44 kalem bak· 
kaliye erzakile 1 kalem et , ciğer, işkembe, parça gibi yiyecekten 
ibaret 2 gurup malzeme her gurup ayrı avrı ihale edilmek üzere 
13·5·937 perşembe günü birinci grup saat 15 te, ikinci gurup 
15,30 da ve her gurup hizasında yazılı muhamınen bedeller üze· 
rinden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Bu işe girmek isti
yenlerin birinci grup için 5i4 lira 20 kuruş ve ikinci grup için 
de 545 lira 82 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin et· 
tiği vesikalarla Resmi Gazetenin 7-5-936 T . 3297 No. h nüsha· 
11nda intişar etmiş olan talimatname daireainde alınmış vesika 
ve teklif mektuhlarını muhtevi zarfların eksiltme günü uatinden 
bir saat evveline kadar komisyon reisliğine teslim etmeleri şart· 

tır. Bu işe girmek iatiyenler be işe aid şartname ve mukavele 

Mukavele, eksiltme ve Bayındırlık işleri genel ve özel 
ve fenni şartnameleri, proje ve keşif hulasasile buna mü· 
teferri evrak Nafıa Müdürlüğünde görülecektir. Muvak· 
kat teminat 1t2,5 liradır. 

İsteklilerin en az bin liralık bu işe benzer iş yaptı· 
ğma dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün· 
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesika· 
larile gelmeleri ilan olunur. 

* • • 
30 nisan 937 tarihine musadif cuma gunü saat on beşte Yük-

sek Mektebler Muhaıibliğindeki Eksiltme komisyonu odasında 
1999 lira bedeli keşfi bulunan Haydarpaşa Valdebnğında Pre• 
vantoryum binalarında y!lpılacak tamirat ve tadilat pazarhkla 
eksiltmiye lf onulmuştur. 

Mukavele, eksiltme ve bayındırlık işleri genel ve özel ve fenni 
şartnameleri , proje ve keşif hulasasile buna nıüteferri evnk Na· 
fıa MüdürlüA"ünde görülecektir. 

Muvakkat teminatı yüz elli liradır. isteklilerin en az 1500 
liralık bu işe benzer iş yaptığına dair göstereceği vesika üzerine 
Nafıa Müdürlüğünden alacakları müteahhidlik ve ticatet odası 

veıikalarile gelmeleri ilan olunur. 

• 
* * 

Paşabahçe fnb da tesviyei turabiye. toprak nakli ve imli işi {Natıa Fen Okulu Müdürlüğü) 14-5-37 15 -
Soğuk hava depoları tesi~i (temd.) {lktısat .~ek.) 15-5-37 
Valdeba2' preventoryomunda tami.rat. ta.~ılat ve 

kanalizasyon tamiri. (Prevantorıum Mud.) . 30-4-37 15 -

f projelerini tiaydıarpaşado l<omisyonundan , Eskişehirde Hastane 

l
ı operatörlüğile Talebe Pansiyonu Direktörlüğünden parasız olarak 

tedarik edebilırler. 
Grup 1- Yağ, pirinç, şeker, makarna, un, fasulya, nohut 

gibi 44 kalem bakkaliye erı:akı muhammen bedeli 

yapılacaktır Bak: inhisarlar Umum ilanlarına. 
.._ ....... 

Paşabalıçe fab. tesviyei turabiye, toprak naklı 
v.s. (lnhiınrlnr idaresi) 5-5-37 10 -

3 - Kereste • Tahta v. s. 

KaraaR"ıç kalas: 16200 m3 dışbudak kalas: 
•18960 m3 (Devlet Demiryolları} 

Çam kereste: 357 m3 (Devlet Demiryoll.rı) 

13-5-37 10 -
13-5-37 15.45 

4- Müteferrik 

Ateş tuQ"luı: 20000 ad.- vagon !ligara küllftQ'ü: 
650 ad.- demir rondela: 1030 k.- tutkal bal
mumu, beyaz emaye boya anilin boya. (Dev· 
Jet Demiryolları) 13-5-37 10 -

Elektrolit bakır kalıp: 52 tane· nüırıune pla~ı: 
260 tane (Konservatuvar için) tlst. Beled.) 13-5-37 14 -

Dizel motörü. (Vize Askeri Kom.) 30-4-37 14 -

Paket pastahanesinde yerli dolap, rar ve 
işi. tlstanbul PTT Vilayet Müd.) 

Su kontörü: 9 ad.- (İnhisarlar idaresi) 
istim kontörü: 10 ad. (inhisarlar İdaresi) 

b) Müzayedeler 

bölme 
30-4-37 14.30 
14-6-37 15 -
15·6·37 15 -

1 
I_ 1- Müteferrik: 
1 

"Adalet,, i'emisi (Tüm Gemi Kurtarma Ş.) 24-5-37 10 -

--
a) M ÜNAK A S A LA R 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -
Adana Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Adanadaki kıtaat hayvanatı için 384000 kilo ~u.ru ot 

l k T h 
. fl t kilosu 4 kuruştur. Hepımm bo· 

a ınaca tar. a mın ya ı . 
deli 15360 liradır. Şartname Tümen satınalma komısyo· 

.1. Ek ·ıtme 21 mayıs 937 cuma 
nundan bedelıiz alınabı ır. sı 1 k · 
iünü saat t O da Tümen binasındaki ıatına ma . omısyonu 
d d l k Ek 'ltme kapalızarf usulıle yapıla-

o aaın a yapı aca tır. sı 

caktar. İlk temiııatı 1152 liradır. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğünden; 
ilk y L Tutarı L. 

Miktarı Cinsi pe : 
8438 1125 

2200-2500 k. Burma daihç eti . . . 1 5 937 d 
· D" k"nlerevı ıçın - • en Surpagop bastanesı ve uş u w 

31-5-938 tarihine kadar alınacak yukarıda yazılı dagl.~ç 
I.h l · t 4·5-937 cuma gu

eti açık eksiltmeye konmuştur. a esı 
nü ıaat 14 te yapılacağından isteklilerin yüzde 715 mu.va· 
kkat teminat ile birlikte saat 14 te Mülhaka kal emme 

tnüracaatleri. 

6855 lira 97 kuruştur. 
Grup 2 - Koyun eti, aığır eti, dana eti, kuzu eti, paçalık ayak 

kara ciğer, işkembe muhammen be:leli 7277 lira 50 
kuruştur. 

2 
inşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Fen Okulu Direktörlüğünden: 

3 
Kereste, tahta ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 13566 lira olan 357 metre mik'abı 
muhtelif eb'atta çam kereste 13.5.937 perşembe gunu 
saat 15,45 de kapah zarf usulü ile Ankarada idare bina
sında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1O17,45 liralık muvakkat te
minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 

1- Yıldız da eski Şehzadeler dairesinde bulunan 7.5.936 G. ve 3297 N. lı nnshasında intişar etmiş olan 
okulumuz binası çatısı ile diğer aksanımda yapı lacak ta- talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
mirat ve tadilat 14-5-37 tarihine raslıyan cuma günü saat güu saat 14,45 e kabar komisyon reisliğine vermeleri 
15 de İstanbul erkek lisesi binası yanında yüksek mek- lazımdır. 
tebler muhasebeciliğinde toplanan komisyonda ihalesi ya· Şartnameler parnsız. olarak Ankarada malzeme daire· 
pılmak üzere açık eksiltmeye konmuştur. 1 sinden, ~aydarpaşa tesellüm ve sevk şefliğinden, Eski-

2 _ Keşif bedeli 9710 lira 97 kuruştur. İlk teminat 1 şehir ve lzmirde idare mağazalarından dağıtılmaktadır· 

728 lira 32 kuruştur. • * • 
3- İsteklilerin şartname, mukavele, fenni ve hususi , Karaağaç ve dışbudak kalası ahnacaktır. B"k: Mı.iteferrik 

şartlar, bayındırlık işleri genel şartna.mesi, projeyi gör· 1 stununda D. DemiryolJarı ilanına. 
mek üzre hergün okulumuza gelmelerı. Eksiltme günü da , !!!!!!!!!~~~~=~=====~~===~====~===:! 
en az 5 bin liralık betonarme ve çatı işleri yapmış oldu
ğunu gösterir Nafıa Vekaletinden ~lınmış müteahhitlik 
ehliyetnamesi ve diğer resmi belgelerale ve teminabnı ya· 
tırmış olarak adı geçen muhasebeciliğe gelmeleri. 

Eskişehir Askeri Sabnalma Komisyonundan: 

Kütahya Askeri garnizonunda yapt~ralacak 2649 met· 
re tulunde yol inşası kapalı zarfla eksıltmeye . konulmuş
tur. Bu inşaatın keşfi 20129 lira 91 kuruştur. ilk temina
tı t 509 lira 7 4 kuruştur. Keşif ve şartlara Eskişehirde sa
bnalma komisyonunda görülebilir. Eksiltme 17-5·37 pa-· 
zarteıi g~nü saat 15 de Eskişe~ir~e aske~i _sahna~ma ko· 
misyonunda yapılacaktır. İsteklılerın bu gıbı ışlerı yap· 
tıklarına dair Nafıa ve İnşaat şubeleri müdürlüklerince 
tetkik edilmiş ehliyet vesikalarile kanunun tayin ettiği 
vesikaları da getirmeleri mecburidir. Teklif mektubları 
ihale günü saat 14 e kadar makbuz mukabili Eskişehirde 
askeri satınalma komisyonu başkanhğma verilecektir. 

iktisat Vekaleti Türkofisten: 

İzmirden başlıyarak memleketin muhtelif yerlerinde 
teıis edilecek olan soğuk hava depoları hakkında alaka
darların teklif yapmaları için 30 nisan 937 tarihine ka· 
dar İktisat Vekaleti tarafından verilmiş olan mühlet 15 
mayıs 937 tarihine kadar temdit edilmiştir. 

Preventorium Direktörlüğünden: 

30 nisan 937 tarihine musadif cuma günü saat 15 de 
Yüksek Mektebler muhasibliğindeki eksiltme komisyonu 
odasında 1500 tira keşfi bulunan Haydarpaşa Valdeba
ğında Preventorium binasında yapılacak kanalizasyon çu
kurunun tamir ve tadilatı pazarlıkla eksiltmeye çıkarıl
mıştır. 

4 
~üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. idaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıd" yazılı 5 
grup malzeme ve eşya her grup ayrı ayrı ihale edilmek üzere 
13-5-1937 perşembe günü saat lOda Haydarpaşada gar binası da· 
hiliodeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iatiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat temi
nat ve kanunun tayin ettiQ"i vesaikle birlikte eksiltme günü saa
tine kadar komisyona müracaatlan lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak da{ptıl
maktadır. 

l- 20000 adet ateş tuğlası muhammen bedeli 2300 lira ve 
muvakkat teminatı 172 1 2 liradır. 

2- 650 adet vagon sigara küllüğü muhammen bedeli 975 lira 
ve muvakkat teminatı 73 lira 13 kuruştur. 

3 - 75 adet 3,40-4,00 X O, 30-0, 45 x 0, 09-0, 12 ebadında (16,200 
m3) Karaağaç kalas ile 255 adet 3,40-4,00 X O, 3(}.0, 40+ 0, 09-0, 
12 ebadında (48,960 m3} dışbudak kalas muhammen bedeli 2932 
lira 20 kuruf •. e muvakkat teminatı 219 lira 92 kuruştur. 

.ı- J030 kilo muhtelH ebatta demir rondela muhammen be· 
deli 360 1 2 lira ve muvakkat teminatı 270-l kuruştur. 

5- ~ kilo tutkal 300 kilo sarı bal mumu 100 kilo beyaz 
emaye boya ve 610 paket analin boya muhammen bedeli 800 
lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı 60 lira 6 kuruttur. 

Vize Askeri Sabnalına Komisyonundan: 

1- Pınarhisar için yeni bir Dizel motörü, 
2 Pazarlık suretile ihal si yapılacaktır. 

il 3- Motörün tutarı 2500 liradır. İlk teminata 188 lira· 
dır· İhalesi 30 nisan 937 cuma günü saat 14 te Vizede 

1 
yapılacaktır. 

ı 
4- Makinenin yerine konma ve işletmesi bayiine ait-

1 tir 
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Sayfa 2 

--------~·~~-----------------------------------

\ İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- İdaremizin PaşabahÇe İspirto Fabrikası için şartna
mesi mucibince 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su 
kontörü açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. 

2- Eksiltme, 14 6·937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 187.50 liradır. 

4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alın~bilir. 

5 -- isteklilerin münakasa tarihinden 1 O gün evveline 
kadar fiyatsız fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve müna· 
kasaya girebilmek için de münakasadan azami bir gün 
evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna 
dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün 
vesika verilmiyecektir. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazdı vesikalar ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

* • • 
(2340) (332) 1- 4 

1- Paşabahçe İspirto Fabrikası için şartnamesi mu-
cibince 4800 lira muhammen bedelli 10 adet istim kon
törü açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, 15-6-937 tarihine rastlıyan salı gunu 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 360 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 

5 - İsteklilerin münakasa tarihinden on gün evveline 
kadar fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müs
kirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya gire· 
bilmek için de münakasadan azami bir gün evveline ka
dar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur 

şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 
miyecektir. 

6 - İsteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tctyin edilen gün ve 
saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. (2341) (333) 1- 4 ..... 

1- İdaremizin Çamaltı Tuzlasından veya Foça am~ 
barından şartnc mesi mucibince; Karadeniz, Akdeniz, Ada
lar ve Marmara denizi sahillerinde ve İstanbulda kain 
tuz ambarlarına "43,000,, ton tuzun nakli pazarlık usuliy
le eksiltmeye konulmuştur. 

2- Pazarlık 29-4 937 tarihine rastlayan perşembe gü
nü saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden alınabilir . 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Alım 
Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. "2076,, 290 4 4 

* "' . 
t -İdaremizin Paşabahçe Müskirat fabrikası arazisinde 

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

2- Pazarlık 5 .5.937 tarihine rastlayan çarşamba günü 
saat 10 da Kabataşta Levalım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilAn olunur. "2361 .. 339 1- 4 

İstanbul Posta T. T. Vilayet Müdürlüğünden: 

Müteahhidin taahhüdünü ifa etmemesi sebebile İstan
bul Paket Postasının yerli dolabları, raf ve bölme işi 
yeniden pazarlığa konulmuştur. 

Pazarlık 30.4.37 tarihine musadif cuma gunu saat 
t 4,30 da İstanbul Büyük Postane binası birinci katta İs
tanbul P . T. T. Müdürlüğünde müteşekkil alım satım ko
Misyonunda yapılacaktır. Keşif bedeli 452 lira 68 kuru,, 
muvakkat teminat 33 ljra 95 kuruştur. Talihlerin şartna· 
mesjni görmek ve muvakkat teminatlarını yatırmak üzere 
çalışma günlerinde mezkur Mü r1 ürlük İdari kalemine ve 
pazarlık gününden evvel İstanbul Nafıa Müdürlüğüne 
müracaatle alacakları fenni ehliyet vesikasile birlikte 
komisyonda hazır bulunmaları. • 

• • • 
52 adet Elektrolit bakır kalıp ve 260 tane nümune plij'ı alı-

nacaktır, Bak İıt. Belediyesi ilanlarına . 

• • • 
Paşa bahçe fab. için 9 ad. ıu ve 1 O ad . is tun kontörü alına · 

caktır. Bak; İnhiıarlar U. Müdiirlüğü ilanına. 

M0NAKASA GAZE.TESI 

rlSTANBUi BEÜİ>iYESi iiANLA~~ I 
L •-~ ----- --------- - p ----

Senelik 
muhammen İlk 

kirası teminatı 

Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinin 
orta sokakta 7 9 N. lı ev 
Beşiktaşta sinanpaşa mahallesinde 1 NJı 
dükkan üstünde ufak oda. 
Karagümrükte kökculer sokağında 42 
N. h fetva Emini Nuri efendi mektebi 
Galatada Fermeneciler sokağında 

Beyoğlunda Meşrutiyet caddesinde 6 
N. lı dükkan 
16 163 N. lı dükkan 
Beyoğ'lunda meşrutiyet caddesinde 18 
N. lı dükkan 
Galatada Karaköy caddesinde 4 -1 N. lı 
dükkan 
Gala tada 
dükkan 

,, ,, 6 8 ,, 

Fatihte Ebulfadıl caddesinde 50 
" 

60 

48 

48 

120 
300 

360 

1020 

1080 

4 !)0 

3 60 

3 60 

9 
22 50 

27 

16 50 

81 

küçük medrese 90 6 75 
fatihte çarşamba sokağında cedit 
Abdurrahim efendi medresesi 300 22 50 
Fatih çarşambada defterdar lbrahim 
efendi medresesi 216 16 20 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk te
minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938, 939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 

kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şart· 

nameleri levazım müdürlüğünde görülebi lir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 17 5-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümen-
de bulunmalıdırlar. (1) 2370 341 

• • • 
Senelik 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

Taksim Gümüşsuyu mahallesinin Cumhuri· 
yet caddesinde 6 N. lı Bellavista bahçe ve 
gazınosu 350 26,25 
Karagümrükte Keçeçi piri mahallesinin ki-
lıse sokağında 78 N. lı bostan 84 6,30 
Tepebaşında meşrutiyet cadd~sinde 14 Nlı dük. 100 7 .50 

" " ,, 8 " 180 13,50 
" " ,, 10,," 120 9 

Galatada Karaköy caddesinde 1 10 N. lı dükkan 1680 126 
,, topcu\ar ,, 1 2 ,, ,, 840 63 
,, karaköy ,, 14 1 ,, ,, 900 67 ,50 

,, ,, " 5 6 " " 1440 108 
Fatih kirmastı mahallesinde 20 N. h te-
timmei sa;nine medresesi 240 18 
Hoca Hayrettin mahallesinde supurgeci so· 
kağında 8 N. lı eftalzade medresesi bahçesi 222 16,65 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi
natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden 938, 939, 
940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veril
mek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri 
levazım ~1 tidürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
14 5 ·937 cuma günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ) (2371) 342 

• • • 
Konservatuvar ıçın lüzumu olan 5 ~ tane tek taraflı 

elektrolit bakır kalıp ile beherinden beşer tan~ki hepsi 
260 tane nümune plağı açık eksiltmeye konulmuştur. Bun· 
ların hepsine 1773 lira bedel tahmin olunmuştur. Liste
sile şartnamesi levazım müdürlügüncle görülebilir. İstekli
ler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve t 32 lira 98 ku• 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 13 
mayıs 937 perşembe günü saat 14 de Daimi Encümen· 
de bult nmalıdırlar. 2369 340 

b) M Ü Z A V E D E L E Fi 
1 

Müteferrik 
• 

Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketinden: 

1- Adalet gemisi satılıga çıkarılm•ştır . 
2 Şartnamesini her isteyen şirketin Galatada Rıhtım 

caddesinde Merkez Rıhtım hanındaki dairesinde alabilir. 
3-Satış 24 5 ·937 pazartesi günü saat l O da şirketin 

Merkez Rıhtım hanındaki dairesinde yapılacaktır. 
4 Artırma kapalı zarf üsulile olacaktır. 
5-Teminat akcesi 1315 Türk lirası nakit veya şart· 

namesinde yazılı tahvilat vesairedir. 
6 - T~klif mektupları 24-5-937 günü saat dokuza ka· 

dar şirketin merkezi idareainde . bulunmalıdır. 
1 - Adalet gemisi Paşabahçede demirlidir. Arzu eden

ler görebilirler. 

- ~ ··--------- -

28 NiHn 1937 

Ölçülerin muayenesi hakkında ilan 
Ölçüler nizamnamesinin 17 inci maddesi mucibince 937 

senesi ikinci kanun ayı içinde kayt edilmiş ve sahiblerine 
müracaat kağıdı verilmiş olan ölçülerin 937 senelik mu· 
ayeneleri 1 5 937 fÜnünde başlıyacaktır. 

Muayeneye getirilecek ölçüler: 
t - 1935 ilk veya senelik muayene damgasını taşıyan bü

tün ölçüler 
2- Senelik muayene damgası silinmış veya okunamıyacak 

kadar bozulmuş bilumum ölçüler. 
3- Sahibleri tarafından ayarından veya damıasında ı şüp

he edilen ölçüler. 
Ölçü sahihlerinin müşkilata maruz kalmamaları ve iı

lerini çabuk yaptırmaları için ellerindeki müracaat kağıd
ında yazılı olan üç maddeye çok dikkat etmeleri lazımdır. 

Aşağıda yazılı günlerde ayar memurları, mıntıkaları 

içindeki semtlerde ölçüleri muayene edeceklerdir. 

Eminönü liurub merkezi 

1 5 937 dan 31 8 937 gününe kadar Beyazit cahiyeıinde 

Beyoğlu Gurub merkezi 

1 5 937 den 22 5 937 gününe kadar Beyoğlu kaymakamlı
ğından 

24 5 937 
26937 

10 6 937 
28 6 937 
8 7 9.}7 

26 7 937 
68937 

" 1 6 937 
,, 9 6 637 
" 26 6 937 
" 7 7 937 
ıı 24 7 937 
" 5 8 937 
" 318937 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
" 

., 

" 
" 
•ı 

" 
" 
" 

Pangaltida 
Has köyde 
Beşiktaş 

Arnavutköy 
Sarıyer 
Yeniköyde 
Beyoğlu 

Fatih Gurub merkezinde 

1 5 937 den t 5 5 937 gününe kadar Fatih ayar memurlu

17 5 937 " 31 5 937 
1 6 937 " 19 6 937 

? ' 6 937 ' . 30 6 937 

" 
" 
" 

ğunda 

,, Eyüp kaymakamlığında 
,, Samatya nahiyesinde 
,, Bakırköy kaymakamlı · 

l 7937 ,, 
12 7/937 ,, 
21 7 937 " 
2 8 937 " 

97 937 
19 7 9~7 
30 7 937 
318937 

" 
" 
" 
" 

ğında 

" Y eıilköy nahiyesinde 
,, Silivri kaymakamlığından 
,, Çatalca ,, 
,.Fatih ayar memurluğunda 

Kadıköy Gurub merkezi 

15937 den 22 5 937 ye kadar Kadıköy ayar memurluğunda 
24 5 937 ,, ?.9 5 937 ,, ,, Erenköy nahiyesinde 

Üsküdar 

16937 den 15 6937 ye kadar 

16 6 937 " 22 6 937 " " 

Üsküdar kaymakamlığında 
Kısıklı nahiyesinde 

23 6 937 " 30 6 937 " " Beyler bey ,, 

Beykoz 

'7 937 ,, 15 7 937 ye kadar Beykoz kaymakamlığında 

16 7 937 
22 7 937 
271937 
30 7 937 

28937 
58937 

10 8 937 

13 8 937 

198937 
23 8 937 

26 8937 

Adalar 

,. 21 7 937 ye kadar Büyükada 
,, 26 7 937 ,, ,, Heybeli ada 
,. 29 1 937 ,, ,, Burgaz ,, 
,, 31 1 937 ,, ,, Kınalı ,, 

., 4 8 937 " 
9 8 937 " 

" 12 8 937 " 

" 
Maltepe Beleciiyesinde 

" ti 

" 

Kartal 
Pendik 

Yalova 

ti 

,, 

,. 18 8 937 ye kadar Yalova Belediyesinde 

Şile 

,, 21 8 937 ye kada Şile belediyesinde 
,, 24 8 937 ,, ,, Ağfa ,, . 

" 31 8 937 ., " 
Kadıköy merkez 

(8) 2206 311 

PİYASA HABERLERİ 
. ~· -·· ·~ 

Balık tuzlama yerleri 

3- 3 

Halicin her iki Hhilinde bulunan burüakü vaıiyetlerile çirkin 
bir manzara arzetmekle beraber ııhhi tartları da haiz olmayan 
balık tuzlayıcı dükkanlarının ialihı kararlattırılmıftır. Belediye 
bu huıuıta bir talimatn11me hazırlamııtır. Hemen tatbikatına ie· 
çilecektir. 

Balık tuzlama yerleri kirgir ve mGnhaıuan bu ite ait bina· 
lar olacaktır . Gelen balıkların bulundutu, ayıklandıtı. tuılandıtı 
ve fıçılara doldurulduj'u, dolmut fıçıların beklediti yerler birbir· 
lerinden ayrılmış olacaktır. 

Pencerelerden a-ündiiz ziyaaı tamamen içeri girecekti. Pence
relerin üıt kasmına hava tazelenmeaini temin için vaaiıtaa terti· 
batı yapılacaktır. 

Her kıaımda , latımda nil-ayetlenen ızgaralı ve ıifoolu ve de
likli bir taş olacak ve hiç bir yerinde ıu birlkintiıi haaıl olma· 
malr üzere zemin bu delikler iıtikametinde hafifçe meyili olacak\ır. 

Tuzlama yerinde balıkları yıkamak ve temizlemek için tehir 
ıuyu tertibatı yapılacaktır. Haliç ıuyu kullanılmıyacaktır . 

İşçilare huıusi it elbiıeleri verilecek ve temizlenmeleri için 
lıavabolar yapılacaktır. 
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SATIŞLAI{ 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

paya de la Turquie et indiques dans la lis te D sera reservee ex· 
clusivement a la quantite auignee danı la d ile liste pour chaque 
article. 

Perşembe 29-4-1937 

43000 tuzun nakliyatı (İnhisarlar İd.) .\: 321 
26 Tulumba maa hortum (Adıyaman Bele~\~: 3 

MADDE ithalat 

Ton 

ihracat 

Ton 

Asgari j 
Kilosu ı 

Kr· Pa. 

Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

Touı produits indiqueı dans les listes C et D conti nueront de 
benefi cier du regime ıeneral des importationı applique en Hot
lande, pour toute la duree de la presente Convention. 

Art. 3- A l'exception de toutes restrictions pour cause de 
surete generale ou de discipline sanitaire, tous produitı origi· 
naires des territoireı de chacune des Hautea Parties Contractan
tes , pourront etre importeı par voie de tout bureau de douane 
competent. 

KuJçe bakır: 10 ton (Deniz LevazımV) ' ~ . 1 ~ ad. Flançh vana: 2'l 
A b l f b . 45 ad - ana. 

m uvatman ı ont oru· · . 650 d (Devlet Demiryolları) 
ad. · Kontrıplak ( 1250 2050)· a · 

.\" 320-321 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

: ince 
: kaba 

t , 

96 

4 

300 
Art. 4 Les differentcs liates annexeeı a la pr es~nte Con-

" 
Cuma 30-4-937 Av deriıi 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kedi 

4 10 4 17 
vention pourront e tre exam ineeıı a nouveau, d'un commun ac· 
cord, pendant la duree de la dite Convention . 

Art. 5- Tout payement, relatif aux echanges effectues con

formement aux dispositions de le presente Convention, doit etre 
e> ecute ıur base du Contrat de Clearing ıigne entre les deux 
pays reıpectifs, au 27 Fevrier 1937. 

. B d ma ve M alıtya şehirlerinin 
Aydın, Mutia, Isparta, Elı~ızd . :n İ:ar Kom .• Dahiliye Yek.) 

içme ıuyu teıisatı (Be e ıy 

.\ ~ 290·296 
h d poları tesisatı (Ekonomi Bakan. Meyva)ar için soğuk ava e 

. \~ 307 · (T k" d ,. Beled ) 311 · · ın tanzimı e ır 85 · Tekirdağın hali hazır harıtasın ai imalat ekip binası 
S K 1 k Yolunda şose ıın , 

açtepe - ızı yo uş . . . T •t olu Batmühen.) .Y 319 
in•aatile tesviyei turabıye ışı ( ransı y k"" - u- . 

'il 1 da 4 ad betonarme opruı ınşaatı Kayseri-Maraş - Eloğlu yo un · 

(Nafıa V ckiileti) 321 Ha ıabolu Beled.) .Y 326 
Arte7.yen kuyuları a~ılması .< y(CHP Zonguldak) .\~ 311 
Parti binasında kalorıfer tesısatı _ v·l \~ 

3
?0 

Meml. haat. kalorifer tesisatı (K~t;~y~~ 
3
;2 ' · · 

Elektrik tesisatı (Kemalpaşa ~e ~ · .' 
314 

Elektrik tesisaiı (Havza beledıyesı) 1·\~ mesi (Nizip Urayı) ".\~ 298 
Lokomobil (75 beyg) ve elektrk. ma I~eh"ııar Mu""d \~ 3?1 

'k' (An ara n · • · · • Tuzlalara tatlı ıu tedarı 1 • 

S .. l d (Zile Beled.) 32:> eyyar etuv: a · ) y 296 
Kardı' f; 3 ton (Deniz merk. Kom. ·. . 

k .. .. -. JOOO ton (lzmı. Limanı işlet, id .) Lavemarin maden omuru. 

.\~ 323 ..J (Ha darpaşa lisesi) .Y 32'.? 
Dershane aırası: 70 a · 1~ d "" .. ı"st komutanlı-"ı .Y 322 Z , . 14 a onum . · • eytinyağı: 6 ton - çayır· Tekirdağ Tüm.) ,\ ' 325 
Y 01rurt: 5 ton • sut: 6 ton( · 780 t • d ··k d · · 180 

a • ()()()() ad. - hematıt: . o me emır. 
T elegraf bandı20000· 30 k'" ürünün tahliye işi (Devlet Demiryolları) t. • Ankarada t. om 

.\ ; WI • ~ı..ı .. 10 vakete: 8 ton . (Jandarma Komut.) 321 
Kundura koseleıı· t?n _ - .. Müd ) 323 
• Muhtelif eşya satışı (Ist. Gumruğu . 

Cumartesi 2·5-1937 

Mazut: 1500 t. (Deniz Levazım) ·'~ 323 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. .. . 
H · . "No ·1,areti ilim havi gazetemizin aayıaını goıterır. amış. .,, 

İstanbul Borsası 
26 - 4-1937 

Paralar 
Alıt 

1 Sterlin 617, 
1 Dolar 123,-

20 Fransız Fr. 109,-
20 Liret 120, ~ 
20 BelC:ka Fr. 80,--
20 Drahmi 18, -
20 İıveçre Fr. 565,-

Satıf 
622, 
126.-
113,-
125-
84,-
22, -

Çekler 
Aht Satıı 

622,50 622, 75 
o. 7907 o, 7905 

17,6775 17.67 
15,0216 15,0175 
4,6895 4,6884 

87,9710 87,7560 
3,4630 3,4614 

" ,, 
,, 

,, 

: kunduz 
: porsuk 
: •ıınıar 
: tilki 

,, : tavşan 
,, : varşak 
,, : zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

,, : iç 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Butday 

,, 
,, 
,, 
,, 
n 

n 

Bul2ur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" Hat haf 
,, 

f pek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mıaır 

" Nohut 

" 
n 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 

: Ekı. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: ıert 
ıümter 

: kızılca 
: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahıul 

: beyaz 
sarı 

iıp . tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 

Peynir beyaz : tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yatıız 

ad 

" ,, 

n 

" 
n 

,, 

465 

33 

105 

17 
15 50 

30 

22 
37 

9 

2 

20 Len 20, -
575,-
23, -
66,-
75, -
23,-
28,-
25,-
24,-
14, -
52,-
52,-

London 
Nev York 
Paris 
Milino 
Brilkıel 
Atina 
Cenevre 
Sof ya 
Amıterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeft 
Bilkret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

63,9357 63,91 Peynir kaş.,: yatlı 6 50 
1 Florin 63, -

20 Çek kronu 70,-
1 Avuıturya Si. 21,-
1 Mark 25, -
1 Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 12,-
2() Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 iıveç kuronu 30, 
1 Türk altını 1048, -

Banknot Oı.252, -

-32, -
1049,-
253,-

1,4440 1,4434 
22ı67 22,6615 
4,2265 4,225 

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

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

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

~-----------------
• • Resmi Devaırın 

Dikkat nazarına 
.. 

1 k · bütün ·' MÜNAKASA GAZETE'si,, meme etın 
l. de dir Orada çıkan n::ıüteahhit ve Tüccarların e ın · w • • 

. .. d 'lanı bu meılege ıntı-

,, ,, : yatıız 
Razmol 
Suaam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

Un 

" ,, 
n 

Yapak 

n 

" 
• 

Yulaf 
Zeytin yatı 

n ,, 
" n 

; yeni mahıul 

oğlak 

: ana mal 
: çenıelll 
: deri 
: kaba 
: ıarı 
ekıtra ekıtra 
ekıtra 

1 inci yumutak 
,, ıert 

: Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 

" tabak 

ekıtra 

yemeklik 
: aabunluk 

TELGRAFLAR 29 4 937 

22 

60 

3 50 

20 
5 

5 

ç 

" 250 
• 1500 
n 600 
n 2700 
n 450 
a 

2000 
ç 4200 

6 12 1 

6 10 

5 37 

4 35 

23 

45 

1 
1 

I 

1 

4000 
1075 

6 22 

6 !5 

10 2 
6 

5 

5 5 

27 

56 

5 10 

J(,S, 

Art. 6- La presente Convention est conclue pour une duree 
expirant le J er Mars 1938, et elle entre en vigueur iı partir de 
la signature. Au cas ou, la d ite Convention ne sera paı denon
cee par un preaviı de deux =nois, il sera chaque fo i ı, sponta
nemement renou vele pour douze moiı, a partir du 1 er Mars 938 . 

Art. 7- La preıente Convention t ient lieu de cette conclue 
entre la Turquie et la Hollande au 23 Septembre 1934. 

La prcsente Convention a e te dressee a Ankara , au 19 Mars 
1937. 

Faik Kurdoğlu 
Baron B. Ph. Van Harinxma 

thoe Slooten 
Liste libre A) 

23A 1 
B I 
c 

Excepte le lait en poudre . 

En obtenant prealeblement l' autoriaation d u Miniıtere 

24 

66 A 
B 
D 
H 

72 c 
73 c 
89 
90 

102 
103 
108 A 

131 
132 B 
173 
211 A 

B 
213 B 
223 A I 

cı 
Dl 

227 
230 
236 A 
238 A 
239A 1 

B I 
240 A 

B 
242 

244 
245 
247 
248 
249 
250 
251 
266 A 1 
271 
277 A 

c 
H 
v 
z 

de l'Hyg iene. 

Fromage Hollandaiı tous fromageı a pate dure, fabri
quees ıeulement avec du lait de vache, en forme de 
boule ou de rectan,le c ' est-a·dire rondı ou plats, con· 
tenant la caaein et portant la marq ue enregistree 
"Ned. Kaascontrol ete. ete ,, ıont (cons id ereıı; comme 

fromages d 'Edam, Gonda et Leyden). 

Seulement leı cordonı en cuir. 
Seulement lea fila en laine 

Ti11uı confectionneı a vec deı crinı 
Jea compagniea de Transport. 

Seu)ement la Dextrino. 

de cheval, pour 

Avec l'autoriaation 
culture. 

prealable du Miniıtere de l' Agri· 

Seulement la cannelle et les c)ouı de g irofle. 

Excepte l 'ani ı 

Seulement le i•langa. 

Seulement les dechets deı vegetaux bruts et fenduı . 

Seulement la i'Omme arllbique. 

Excepte la gomme adraıoute 

277 H 
T 

279 
281A 

Seulement la reıine de Breıil (gomme Copale) 
noir, l'elemi, la baume de Canada, la baume 
la gomme de Beojoin. 

l'encens 
de Tolu , 

c 
305 H 
307 A 
307 B 
324 A 

B I 
c ı 

325 
327 

Seulement leı galftlithı bruts . 

3 Seulement leı bro11eı de nettoyage a fil, metaUique 

Seulement leı papiera jaunes de paille, lea papierı i 
pite brune, leı papiera noira peints au carbone. 

bır münaka1a veya muzaye e ı • 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azamı ran-

. 1 . "tedı"ldı'r On puntoluk d · il· ·· cret erı mu · 

Londra Mııır Laplata 2 ci kin. tabmili.J<orteri 26 şi p Ki 3 72 
• keten tohumu ,, ,, ,, tonu 13 ıt. 5 f· ,, 8 14 1 328 A 

Anvera Arpa Lehistan Şubat n 100 ki. 127 B. Fr. ,, 5 43 ) 

Seulement les papiers cellopbane et les objetı fabriqucs 
en papier cellophane. 
Seulernent ceux qui contionnent au moinı &O pour cent 
du cellulose. emeı. verır. an u il.. 

1 . · 20 kuruştur. an ar küçük hurufatla santımı 

Türk Maarif cemiyet:i Resmi 
ilan işleri Lilnited Şirket:i 

vasıtasile gönderilebilir. 

Liverpul Butday Mart " 100 libr. 9 şi 2 5 8 p . ,, 6 34 
Şikago ,, Hartvinter Mayıa ,, Buteli 125 sent ,, 5 85 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, n 127 1 2 ,, ,, 5 93 
Hamb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k. 172 R M. ,, 87 53 

,, ,, Levan ,, ,, " ,, 172 ,, ,, 87 53 

! 
işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), fİ 

(tilin), aa (aantim), ıt (ıterlin), RM lRayhımark), p (pen· 

• ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

B 

330 B 
334 
335 B 

Seulement ceux qui contiennent au moins 50 pour cent 
de pile de chiffon. 

Seulement les papiera ıenaibles 

(a ıui vre) 

imtiyaz sahibi ve yazı itr..ri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıl dıiı yer: ARTUN B~ıı-;-evı 
Galata Billur ıokak No. 10 
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MUNAKASA 
ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOlS Ptn. 450 
6 ,. ,. 850 

12 ,. ,. 1500 

Etranger: 12 mois Ptrı. 2700 

Le N o. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiatration 

Nul n'est 

GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudicatious 

la loi! I cense • 
ıgnorer 

Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lectcurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la Republique de Turquie 

parailra prochainement en notrt! ville. 
Notre futur confrere se propose de donner la traduction en franç~is de 

directement ou indirectement le Commerce, l'lndustrie, l'Economie, les Finances, 
publication dans le Resmi Cazele (l'Officiel d'Ankara). 

toutes les lois interessant 
au fur et a mesure de la 

Nous y reviendrons. 
\!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~ 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

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

Reparation et transformation toit et autres parties 
Fcole Travaux Public.s (Yildiz). 

Construction route a Kutahia : 2649 metres. 
Rcparation et transformatfon fosse de canalisation 

(preventorium Valdebagh). 
Reparation et tranıformation a faire dans le pre· 

ventorium de Valdebagh (aj.). 
Trnvaux de nivellcment, transport de terre ete. 

(fab. Pachabahtch~). 

lnstallation depôts frigorifiqueı (aj.). 

Bois de Construction 
Plan eh es Poteaux, ete. 

Bois de charpente (sapin) : 357 m3. 

Madriers (orme) : 75 pit:ceı ( 162UU m3) ld. (frene~: 
253 pieces (48960 m2). 

Provisions 

Beurre de1&alc : 1500 kilos. 
Via ıde "ı::laghlitclı" : 2200-2500 kilos (pour hôpital 

Sourpıgop). 

F oin sec : 38'4 tonneı. 
Articles d'epicerie : 44 lots - Viandeı: 7 lots (pr . 

Eıkichehir) (aep.). 

Divcrs 

Briques refractaires : 20000 pieces . 
Cendriers pour wagons : 650 piece'i. 
Rondelles de fer: 1030 kılos. 
Colle forte : 500 klios- Cire jaune : 300 kilos -

Peinture emaille : 100 kilos ld . aniline: 610 
kilos . 

Moteur Dieıel : 1 piece. 
Armoires. etagereı, cloisonıı (dans le loc.ıl poıte 

deı colis) {aj.). 
Compteurı d'eau : 9 picces (pour fabrique Pacha· 

bahtchı>). 

Compteurs de vapeur: 10 pieces (ld.). 
Moules en cuivre electrolytique : 52 pieces- Pla

ques- Modeles : 260 pieces (pour conserva
toire) . 

B) Adjudicatioos a la surencbere 
Bateau "Adalet" 

Mode 
d'adiudicat. 

Publiq e 

Pli cach. 
Gre 8 gre 

" 

n 

Pli cach. 

Publique 

Publique 
,. 

Pli cach. 
,. 

Publique 
n 

n 

n 

Gre a gre 

" 
Publique 

" ,, 

Pli cach 

Prix 
estimatif 

9710 97 

201~9 91 
1500 -

1999 -

13566 -· 

2932 20 

1500 -
8438 -

15360 

Caution. 
Provisoire 

728 32 

1509 74 . 

1017 45 

219 92 

113 
1125 

ı 15'.l 
514,20 et 545,8'2 

2300 -
975 -
360 50 
800 75 

2500 -
452 68 

2500 -

4800 -
1773 -

172 50 
73 13 
27 U4 
60 06 

188 -
33 95 

187 50 

360 -
132 98 

1315 -

Lieu d'adjudicatıon et <lu 
Cahier des Charges • 

Comptab. Ec. Super. lstanbul 

Com. Ach . Militaire Eıkichehir 

Compt. E.c. Super. lstanbul 
JJir. Trav. Publics " 

idem 

Com. Ach. Econoaı . Monop. K.tache 

Jours 

14·5-37 

17.5.37 

30.4-:n 

30-4 37 

5 5.37 

Ministere E.conomie Jusqu'au ıs Mai 

l Ad. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 13·5 37 
l Dep. Mater. Anlı. . Chef Exı:;ed. H.pacha 

1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 13-5-37 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 
Oirection Vakoufs Be yoghlou 

Com. Ach . Division Adana 
l Com.~E.xpl. Ch. Fer Etat Haydarpaclıa 

I Com. Expl. Ch. Fer E.tat H.pacha 
,. 

" .. 

Com. Ach. Militaire Vıze 
Dir. PTT. Vılayet lstanlıul 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 

" Com. Perıa. Municipalite lstan' ul 
Dir. Ecenoma t ,, " 

5-5-37 
14-5-37 

~1-5-37 

13·5·37 

13-5-37 
1.3·5-37 
13·5-37 
13-5-37 

30-4 37 
30-4-37 

1..ı 6 ~7 

15-6-37 
13 5.37 

S. A. T. Sauvetage (Merkez Rihtim H). 24-5-37 

TRES PROCHAINEMENT ! 
A la suite des demandes reiterees de nos honorables abonnes, et dans le but de les delivrer de l'ob

ligation de recourir iı des bureaux etrangers, qui lcs font passer sous les fourches caudines, nous avons 

SERViCE DE TRADUCTION 
Entoures d'eminents collaborateurs, specialiseı chacun dans une brancbe, ce service est appele a 

leur rendre d'appreciables services en ce qui concerne notammenl leurs travaux de traduction de cabiers 
deı chargcs ete. 

PRIX HORS CONCURRENCE . REOUCTION SPECIALE 

Pour les Abonnes du " MUNAKASA GAZETESi ,. 

Hcurc· 
... 

15 

15 

15 

15 

10 

\S 45 

10 -

ıs 30 
14 -

10 -
15 -

10 
10 -
10 
10 -

14 -
14 30 

15 

15 
H 

9-

28 A VRiL 1937 

ADMINlSTRA'tıu~ 

Yoıhourtchou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Baıar 

T Clephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adre11e Teleıraphique: 

l•t•nbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

\ 

Jcudi 29 Avril 1937 

Transport 43000 tonneı sel (Monopoleı) .\; 321 
Pompe et manche (Municipalite Adiyaman) .\~ 3'27 
Lıngots de cuivre : 10 tonneı (lntendance Marine) .\~ 395 
Tuyaux fonte (a emboitement): 45 pieces- Vanneı (a flongcr): 

2'2 p.- a emboitement): 17 p.- Contre-plaques (1250 2050): 
650 pi~ces (Cheminı de Fer E.tat) .\~ 320 321 

V endredi 30 A vril 1937 

Adduction uu potable aux villes de Aydine, Moughla. lıparta, El
aziz, Bandirma. Malatia (Com. Restaur. Mun. pres Miniıtere ln
terieur) .\~ 290 - 296 

lnst. d'"pôts frigorifıques pour conıerv. fruits (Mınisterc Economie) 
.\~ 307 

Prepar:ltion ca.rt~ Tekirdagh (Murı. Tekirdaglı) .Y 311 
Conıtruction chaussee travaux d'art. maiıons d'equipes, nivellement 

s route Satchtepe-Kizilyokouclıe (Coa:. Route Transit E.rzeroum) 
.\: 319 

Construction 4 pon ts beton arme sur route Kayseri-Maracbe·El· 
oghlou ıMin. Trav. Publicı) .\'. 321 

Creusement puits arteıiens (Mun. Hayrabolou) .Y 326 
Installation clıaufbge central loca! parti, {Parti du Peuple Zoun· 

rouldak) .\! 311 
Installation chauffaıe central hôpital regional (Vilayet Kutahia) 

.\: 320 
lnstallation ~lectri4ue (Mun. Kemalpaclıa) .\~ 312 
lnstallation electrique (Mun. Havza) .\! 314 
Locomobile (75 CV.) et materiel electrique (Mun. Ni~ip) .\~ 298 
Approviıionnement salines en eau douce (Monopoleı Ankara) 

.\!: 321 
Etuve mobile : 1 piece (Mun. Zile) .\~ 325 
Cllrdiff: 3000 tonnea (Com. Marine) .\! 296 
Houille lavee marine : ~000 tonneı (Direction Expl. Pt. lzmir) 

.\~ 323 
BAncs de classe : 70 pieces (Lyceeı lıtanbul) .\! 32'2 
Huile d'olives : 6 tonnes- Paturag•s : 1475 deun . (Comm. lstan· 

bul Findikli) .\' 322 
Yoıhourt: S tonoes- Lait: 6 tonneı (Tekirdagh) .\~ 325 
Bandeı pour t t!legr. : 3 pieces- Hematite: 780 tonnes- F'onte : 

180 tonnes- Decharremcnt 20000 tonnes houille (Ankara) (Che
mins de Fer Etat Ankara) .\~ 296-314 

Cuir pour chaussures: 10 tonnea - Vachette: 8 tonnes (Comm. G . 
Gendarmerie) ,\; 321 

• Ventes a la douane (Douane1 lst.) .\~ 323 

Samedi 1 Mai 1937 

Muout : 1500 tonnes (lntendance Muine) .\• 323 

"' Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B. - Leı Nos indiqueı en regard du articlcs ıont ccux du 
iournal danı lequel l'aviı a paru . 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

Decret .\~ 6266 
La Convention Commerciale conclue et ıigne a Ankara entre 

la Turquie et la Hollande, au 19 Mar1 1937, en remplacement 
de cette Datee le 23 Septembre 1934, ainai que ıea annexea ont 
ete communiquees au Conaeil dcı Miniatrea avec la note du Mi· 
niıtere deı Affaires Etrangereı datee de 27·3-937 et aouı numero 
lf<6 6239 et, i la suite deı examenı effectueı en date du 29·3·37, 
ellea ont ete ratifieea, ıur ban de l'autorisation aocordee par la 
loi .\~ 2294, en vue d'entrer en viıueur a partir du 19 Mar1 937. 

Convention Commerciale entre la Turquie et Ja Hollande 

Art. 1- Tous produitı oria-inairea du payı hollandaiı et in· 
diquea danı I" lilte aonexec A , eeront libremcnt importeı eo 
Turquie. 

L'importation, par voie de Clearing ou par voie de compen· 
1ation apeciale, de touı produita oria-inairea du payı hollandaiı 
ainıi que deı territoirea hollandais d'outre·mcr et indiquh danı 

la li.te 8, ıera re1ervee excluıivement a la quantite a11ignh 
danı la dite liıte pour chaque article. 

Touı produita indiqueı dans leı liıte. A et 8 continueront d• 
beneficier, a leur importation en Turqui<e, du regime general de• 
importationı en vigueur, pour toute la duree de la prhente Con· 
vention. 

Art . 2- Tous produita originaireı du paya de la Turquie et 
indiqueı dana la liste C ıeront librement importeı en Hollande. 

L'importation en Hollande de tout produitı oriainairH dıı 

(Lire la suite en 3me pare) 


