
İkinci Sene Sayı : 311 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 » 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıg-ı 2700 

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

CUMA 

GAZ~TE 
• 

IO punto ufak harflarla 
ilanların santimi (20) 

kuruştur. 

Mı ı l .. ı 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
~==~~~~~~~~~~~~~~~~-

saat I~ da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 900 li· 
radır. lste.klilerin 68 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarıle Fındı~Jıda Komutanlık satınalma komisyonu
na gelmeleri. 

BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Müııakasalar 

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

Hargün tuzlasında 2 odnlı aile eviyle 3 gözlü 
tuz ambarı inşaatı (Sıvas İnhisarlar Müdür.) 9-4-37 O -

Dahiliye Vek. binasının garp tarafında nöbetçi 
kulübesi ve pergola inşaatı. (Nafıa Vekiil.) 16-4 37 15 

Tekirdag-ın (320 ha) halihazır haritasının tanzimi 
(temdid) (Tekirdag- Belediyesi) 30 4-37 16 -

Sinop-Ayancık yolunda betonarme Karasu köp-
rüsü inşaatı (Nafıa Vekalet)) 19-4-37 16 -

lğdırda göçmen evleri inşaatı: 239 a<l. (tenıd.) 
(Kars Valiliği) 

Taş kışlasının tamiri. (lst. Komutanlığı) 
Bafra köprüsünün mahmuz inşaatı (temdıd) 

(Samsun Nafıa Müdürlüğü) 

8-4-37 15 -
5 4-37 16 -

26-4-37 15 

~ Elektrik·Havagazı ·Kalorifer tesisat ve Malzemesi --- --~--- -
Z'lnguldak parti binasının kalorifer tesisatı 

Zonguldak CHP) 30-4-37 -

Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Posta grisi: 4500 m.- poliı.; grisi: 3600 m. (PTT 
Levazım Müdiirlüğü) 19-4-37 15 -

Yazlık clbıaelık kumaş: 10000 m. (J•ndarma 
Genel Kom.) 19-4-'lı 10 

Haritalar için beyaz bez: 10-l'.2000 m. (Harita 
Genel Direktörlüğ'ü) 17-4-37 11 

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

4 ayaklı masa: 60 tane (lst. Belediyesi) 16 4-37 14 
Memleket hut. için mefruşat. (Samsun Vilay.) 15-4-37 15 

S Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Leva~•-

Kırtaııiye: 24 kalem. (lst. Belediyesi} 6·4-37 14 -

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

Sömikok kömiiril (temdid) (Sivas Öğret. Okulu) 5.4.37 14 -

. 2_- Müteferrik 

Yıkanmış kum: 70-80 m3· çakıl: 1~-13? m3-
çimento: 20-30 ton (Sivas Elektrı..:. B_ırl.) 54-37 14 -

Şişe kapsülü (temdid) (inhisarlar ldareaı). . 12-4-37 16 -
Bakır ve pirinç levha, bakır boru ve pırınç 

çubuk (Devlet Demiryolları} lB·5·
37 15 

JO 
· Tabak, kaşık, bıçak gibi y~mek levazımı: 8 

7.4.37 14.30 
kalem (Galatauray Lisesi) 

3 Şevrole şasesine 11hhiye karoseri yapılması 
194

_
37 15 

_ 

(l!ltanbul Komutanlığı} K ) 
Dağ malzemesi: 20 parça (Samsun As.k .. om. 

1 1 1 B 1 d • ) 9-4-37 14 -
nek: 15 tane (temdid) ( ıtanbu e e ~ye ~ 

ı B ı d sı) 6-4-37 14 
3 parmak b. boru: 250 m. ( st. . e e ıy~ 

b) Müzayedeler 

~ - Müteferrik: 
Elemek imaline mahsus alat ve edevat (temdid) 

(lstanbul Defterdarl&ğı} 
Gülhane hut. bulunan köhne alat: 116 kalem 

(temdid) (lstanbul Komutanlığı) 

8-'4-37 14 -

5-4-37 15.30 

Sivas İnhisarlar Müdürlüğünden: 

.. 1 ~ f!.ar~ün tuzlasında yapılacak iki odalı aile eviyle 
uç gozlu. bır t.u~ amb~rı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1 ~ıle evı~ın keşıf bedeli 567 4 lira 14 kuruş amba-
rın keşıf bedelıde 6233 lira 70 kuruştur. 

.. 3 .~ Eksiltme 937 senesi n!sanının dok~zuncu cuma 
g~nu s~at on buçukta Sivas inhisarlar Baş Müdürlüğünde 
kı komısyonca yapılacaktır. 1 

k 4- Muvakkat .t~minat akçası aile evi için 425 lira 60 
uruş ~e ambar ıçınde 467 lira 53 kuruştur. 
5 istekliler bu işe dair şartname pro1'e ve k 'fJ . 

· h · ı · 1 eşı erı 
ı~ ısar ar. ~earesinden parasız olarak her vakıt olup tet-
kık edebılırler. 

6- Jsteklilerin muayyen gün ve saatte te · ti h · . . . mına arını 
ve) e lıyetnamelerını hamılen komisyona müracaatları ilan 
o unur. 

Nafıa Vekaletinden : 

. 19 4-9.'7 tarihli pazartesi günü saat l 6da Nafıa 'l eka 
letınde Şose ve Köprüler Reislig~ ı' Ek 'it K · d sı me omısyonu 
o asında 34,000 lira keşif bedelli Sin.-:p Vilayetinde Si-
nob-Ayancık yo~unda ~etonarme Karasu köprüsü foşaah 
kapalı ~arf usulıle eksıltmeye konulmt•ştur. 

Eksıltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
170 kuruş mukabilinde Şose ve Köpriiler Reisliğinden 
verilecektir. 

Muvakkat teminat 2550 liradır. 
Eksiltmeye o-irebilmek icin isteklilerin l k'. .. Ul~<lG.U JOtH•n.u.u 8 .... ""-·· ···-~~-··~------ . _____ _y9 __ ve opru 

mcleri meşruttur. 
Teklif mektublarının 19 4.937 pazartesi günü saat 15e 

kadar Komisyon Reisliğine verilmesi lazımdır. 
• • * 

Eksiltmeye konulan iş: Ankarada Dahiliye Vekii· 
leti binasının garp tarafında yapılacak nöbetçi kulübesi 
ve pergola inşaatıdır. 

Keşif bedeli: 20349, 77 liradır 
2 - Eksiltme 16-4-937 tarihin.Je Cuma günü saat 15de 

Nafia Vekaleti Yapı işleri umum müdürlüğü eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3-Eksiltme şartnamesi ve buna nıüteferri evrak ı 02 
kuruş bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğün
den alınabilir . 

4 - Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 1526.23 liret· 
lık muvakkat teminat vermesi ve Nafia vekaletinden alın
mış ve en aı 20,000 liralık iş yapmış olduğunu gösterir 
müteahhitlik vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar komisyon reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermesi muktezidir. Postada olacak ge· 
cikmeler kabul edilmez. 

Kars Valiliğinden: 

İğdırda yapılacak 140054 lira bedeli keşifli 239 adet 
göçmen evleri inşaatına ihale günü talih çıkmadığından 
inşaat ayni şeraitle pazarlığa bırakılmıştır. 

1- Bu inşaatın 35000 liralık tahminin 936 senesin-
den verilecek mütebaki l 05,000 lirası 937 senesinden ve-

1 
rilecektir. 29 mayıs tarihine kadar 35,000 liralık inşaatın 
yapılması lazımdır. 

2- Pazarlık 8-4-37 tarihinde perşembe günü saat 15 
de Kars İskan müdürlüğü odasında toplanan komisyon· 

:~!!!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!1!!!1!!!!!!!!!!!!!!1'!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!1!!!'!!!!'11!!!!!!!1!!!!9'!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!.9-!!l!!!m!l!!!!!!! c a yapı 1 a c aktır. 
3- Muvakkat teminatı 8252 70 liradır. 

a) M Ü N AK A S A L A R 

1 
~aat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

,
1 
l'aşkışlanın tamirine ihale günü talibi çıkınadığın~~n 

itrar açı< e 'c;ilt n;: ilt! in de;i 5.4.37 pazarteıJi gunli 

4- Bu işe aid plan, keşif evrakı ve keşif hulasası, 
tahlili fiat münakasa ve fenni şartname ve Baymdırlık iş· 

leri genel şartnamesi 1 lira mukabilinde İskan Müdürlü· 
ğünden .verilecektir. İsteyenlerin Kars Nafıa Müdürliiğü
ne müracaatleri. Mevcud evrakı tetkik ederek izahat ala
bilirler. 

Samsun Nafıa Müdürlüğünden: 

Eksiltmeye konan iş: Bafra Kızıl ırmak köprüsü Baf
ra ciheti menba tar fında mahmuz inşaatı. 

1 Keşif bedeli 11 J 83 liradır. 

2 Muvakkat teminat 838,73 liradır. Teminat Mal 

sandığın.a yatırılacaktır. 
3 - ihale 26-4-37 t 'h · arı ıne rastlayan pazartesi .. .. 

saat 15 de Vilayet Nafıa Müd" 1··. .. d gunu 
d k k . ur ugu o asında teşekkül 

e ece omısyou huzurunda k ı f . 
caktır. apa ı zar usulıle yapıla-

d 
4:- ~a.lip olanlar evrakı her gün Nafıa Müd'· l" ~ ... 

e gorebılırJer. ur ugun 

5 ~~a.!e 24?0 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale ka-
nunurı hukumlerıne göredir. ----Tekirdağı Belediye Reisliğinden: 

Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulup 1 
l T k' d - evve ce ilan 

o ~nan e ır agı şehrinin meskun ve gayrimeskun tah-
mı~en ~20 h~ktarlık yerinin 5075 lira muhammen bedelli 
ha~ıhazır harı~asının tanzim ve tersimi işine istekli çıkma· 
dıgından bu ış 23-3 937 tarihinden 30 4 937 t 'h' - · arı ıne mu· 
sadıf cuma günü saat 16 buçuğa kadar Tekirdağı B ı _ 
diye Encümeninde pazarlıkla yaptırılacaktır. e e 

Evvelki ilanatımız dairesinde isteklilerin 0 .. k 
d T k' d ~ B J d' gune a-

ar e ır agı e e ıye Reisliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

2 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Zonguldak C H. P. Başkanlığından: 

Zonguld.ak parti binasının kalorifer tesisatı yaptırıla
~aktır. ! esısatı yapmak istiyenlerin tekliflerine esas olmak 
uzerew bınanın planını ve bu hususta şartnameyi parti Baş
kanhgından istemeleri ve teklifin 3!1·4-937 akşamına 

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

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Kumaşın Miktarı 
Cinsi metro 

Posta grisi 4500 
Polis grisi 3600 

8100 

Muhammen 
bedel 
18000 
16200 

Muvakkat Münakasa şekli 
teminat 

1350 
1215 

kapalı zarf 
kapalı zarf 

İdare ihtiyacı ıçın cins, miktar, muhammen bedel 
muvakkat teminat ve münakasa şekli yukarıda yazılı iki 
cins kumaş ayrı ayrı münakasa ıle satın alınacaktır. 

2 - Eksiltmeler 19 nisan 937 pazartesi günü saat 15 
te PT f. Umum Müdürlüğü Satınalma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

3- İstekliler teminatlarını idare veznesine tes\im ede· 
cekler, alacakları makbuz, veya kanunen müteber banka 
teminat mektubunu, şartnamede yazılı vesikalarla 3297 
sayılı Relimi Gazetede yazılı müteahhitlik ehliyet vesika
sını ve teklif mektubunu ihtiva eden kapalı ve m~hiırlü 

zarflarını o gün skat 14 e kadar mezkur Komisyona tev
di edeceklerdir. 

4- Şartnameler Ankarada PTT. Levazım Müdürlü
ğünden, İstanbul Beyoğlunda PTT. Ayniyat şubesi mü
dürlüğünden verilecektir. 

Harita Genel Direktörlüğünden: 

1 - Muhammen bedel 4320 lira Harta genel direk
törlüğü hartalarının bezlenmesinde kullanılmak için IO 
ila 12 bin metre beyaz bez açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

2 İstekliler şeraiti anlamak için hergün ve eksilt-
meye gireceklerin de 324 lira muvakkd teminat mak· 
buzlarile 11 ·4 37 cumartesi günü saat J J de Cebecide 
Harta Genel direktörlüğü satma ima komisyonun gelme
leri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Metresine 60 kuruş fiat biçilen vasıf ve örneğine uy
gun 10000 m. yazlık elbiselik kumaş 19-4·937 pazartesi 
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günü saat onda kapalı zarf uilllile satın alınacaktır. Şart· 

namesi parasız komisyondan alınabilecek, bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin 450 lira ille teminatlarile belli gün 
saat 9 a kadar komisyona gelmeleri. 

4 

Mob·lya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 
Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Memleket hastanesine alınacak 
mefruşat. 

1- Muhammen bedeli 600 liradır. 
2- Muvakkat teminatı 45 liradır. Teminat lş Banka

sına yatırılarak makbuz ibraz şarttır. 

3 - Eksiltme Nisanın l 5 inci perşembe günü saat 15 
de Vilayet Daimi encümeninde yapılacaktır. 

4 - İhale:2490 sayılı artırma, eksiltme ve ihale ka
nuıı •ı bükü ;n \etine gör~ açık eksilt ne u ;alili!dir. 

5- İst iyi!nler h~rg:i1 Vilaıet Dıi:ni encürnea kalemine 
müracaatla tafsilat alabilirler. 

... .. . 
İlk okullar için 60 tane 4 ayaklı rr.asa alınacaktır_ Bak 

İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

5 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Mc..lzemcsi 

* • * 
Vilayet hıfzıssıhha laboratuarı ıçın 24 ka'em kırtasiye 

alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

6 . 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saıre 

Sıvas Erkek Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuza alınacak Sömikok Kömürünün ihale günü 
fÜnü olan 24-3-937 çarşamba günü kati ihalesi yapılma

dığından 10 gün müddetle temdidine karar verilmiştir. 

İhalesi 5 4-9~7 pazartesi günü yapılacağından o gün İs · 
1-'9'1, ı:ır-:~ --~ ~.. 1 1 <:!e Kültür direktörlüğünde hazır bulun
cıı:.uııav <'i"ntr>" 
malan ilan olunur. • 

> 

7 
~iiteferrik 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Tümen kıtaatı için 20 parça dağ malzemesi pazarlık
la satın alınacaktır. Malzemenin cinsleri komisyonca tes
bit edilmişir. Her gün öğrenilebilir. Taliblerin tümen sa
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Fenerbahçe aktarma ambarında bulunan üç Şövrole 
şasesine sıhhiye karoseri yaptırılacağmdan açık eksiltme 
ile ihalesi 19 -4-937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 3000 liradır. Şartnamesi her gün 
öğleden evvel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 225 li
ralık ilk teminat makbuz veya mektublarile beraber iha· 
le günü vakti muayyeninde Fındıklıda komutanlık satı
nalma komisyonuna gelmeleri. 

Siv cı s Elektrik Birliğinden: 

Şebekey~ konacak demir direkler için 70-80 metre mi
kabı yıykanmış kum 100- 130 metre mikabı yıkanmış çakıl 
ile 20-30 ton çimento pazarlık suretile alınacaktır. Talip 
olanlar ihale günü olan 5-4·937 pazartesi gi.lnü saat 14 
de Birlik binasına gelmeleri ve bunlar hakkında fazla 
malumat almak istiyenler her gün mesai saatlerinde bir
liğe müracaatları ilan olunur. 

Galatasaray Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı 

Çukur tabak 900 
Sürahi 50 
Çatal 50 
Biçak 50 Muhammen bedel 
Kaşık 50 L. K. 
Çay kaşığı 80 498 40 
Reçel tabağı 700 
Çay fincanı 400 

Lisemi:r.in ihtiyacı olan cinsi, miktarı ve tahmin bedeli 
yukarda yazılı yemek levaumının 7-4-937 çarşamba günü 
saat on dört buçukta İstanbul Liseler Muhasebeciliğinde 

MÜNAKASA GAZETESi 

toplanan komisyonda pazarlıkla satın alınacaktır. Temi· . 
nah 7 4 lira 76 kuruştur. Pazarlıkla istekli olanların" Ti
caret Odası vesikası ve teminat makbuzlarile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli J 9728,50 lira olan bakır ve pirinç 
levha, bakTr boru ve pirinç çubuk 18·5·37 salı günü saat 
15.30 da kapalı zarf usulile Ankarada İdare binasında 
satın alınacaktır . 

Bu işe girmek isteyenlerin 1479,64 liralık muvakkat 
teminatla kanunun tayin ettiği vesikalara, Resmi Gazde· 
nin 7·5-936 gün ve 3297 numaralı nüshasında intişar et
miş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tek
liflerini ay 11 i gün saat 14,.10 a kadar komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dai· 
resinden, Haydarpaşada T esellüın ve Sevk Şefliğinden 

dağıtılmak tadır. 

* • • 
15 tane inek alınacaktır. Bak: İst. Be1ed. İlanlarına. 

* • • 
Hüyükdere ens. için 3 parmak boyunda 250 m . 

alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 
lıoru 

1, 143,000 ad. şişe kapsülü alınacaktır. Bak: İnhisarlı,r 
U. Müdürlüğü İlanlarına. 

2 Nisan 1937 

Arttırma 6 nisdn 937 tarihirıe dü~en salı günü 
saat t 4 te yapılacak ve gayrimenkul muhammen kıymeti 
bulursa en çok bedel verenin üstünde bıra 1cılacaktır. 

2 - Arttırmıya girmek için muhammen kıymetinin n., 
10 nisbetinde pey akçesi yatırmak lazımdır. 

3 Bedelin dörtte biri peşin, geriye kalan beş senede 
beş müsavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 7 faize tabi -
dir. 

Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandığı birin 
ci d erecede ipotekli kalır. 

5- Fazla izahat için Binalar Servisimize müracaat 
lazımdır. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~I 
Muhtelif eb 'atta " 1, 143,000,, adet şişelere mahsus kap· 

sülün pazarlığı 12-4-1137 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 16 
ya talik ediımiştir. 

2 İ.steldilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere her 
gün, pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü
venme paralarile birlikte Kabataştn Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. '' 1850,, 243 1-4 

Senelik muhammen kirası 240 lira olan Süleymaciyede 
Elmaruf mahallesinde Tiryaki çarşısı sokağında 51 No. lı 

1 
•• 

b) ı U Z A Y E D E L E R 

.. ı I '! odalı Süleymaniye tıp medresesi 938 veya 939 ve 940 
seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek üzere açık 

artırmaya konulmuşlur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 

görülebilir. İst~kli olanlar 18 liralık ilk teminat mektub 
veya mak ' uzu ile 16-4-937 cu na günü saat 14 de Daimi 

Müteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gülhane hastahanesi laborahıvarının 116 kalem köhne 
alat ve malzemesine ihale günü talibi çıkmadığından tek· 
rar açık arttırma ile ihalesi 5 nisan 937 pazartesi gl!nu 
saat J 5,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1145 liradır. 
Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin 86 liralık ilk teminat makbuz veya mektub· 
larile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 

komutanlık satınalmu komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Defterdarlığından: 

Nişantaşında evvelce ekmek fabrikası olarak kullanılan 
binasında mevcut elli beş kalem ekmek "imaline mahsus 
alat, edevat vesaire ile makinelerin dört bin altı yüz elli 
lira yirmi kuruş muhammen bedel i'ızerinden açık arttır
ma ile satışı on gün uzatılmıştır. İsteklilerin 8 ·4·937 per
şembe günü saat 14 te yüzde 7,5 pey akçelerile Milli 
emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

2 
Emlak 

Emniyet Sandığından: 

Cinsi 
Apartımao Fındıklı Mollaçelebi m ıhallesi Çeşme

çıkmazı ıokak eski ve yeni 6 No. lı 

(Hayriye apartımanı). Üçer odalı üçer 
daire-li kargir elektrik ve lerkosu ha· 

Muh. Kıymet 

vi (bir katı banyolu) 5500 
Apartıman Tophane Firuzağa mahelleı; Hasana· 

ğa Bahçeçıkmazı sokak eıki 7 yeni 9 
No. lı (Eıma apartımanı). 2 şer odalı 

3 daireli kargir kuyu ve elektrikli 3800 
Dükkanlı 

apartıman Beyoğlu Hacimimi mahallesi Kumba
racı ıokak eski 78, 80, 82, yeni 10-l, 
106, !06 I, 106, 106 2,2 No. lı 6 dai
reli 3 dükkanlı kargir, 3 dairesinde 
!:>anyo vardır. Su, elektrik ve havaga-
zıoı havi 16000 

Dükkanlı 
apartıman Bebek, Bebek caddesinde yeni 154, 

156 No. lı (Heybetullah apartımanı). 

Biri 4 odalı ikisi 7 şer odalı 3 da;re
reli elektrik, terkos ve kaloriferi ha
vi (birinci kat natamam). 

Apartıman Sultanahmet eski Nakilbend mahalle· 
ıi Çayıroğlu ıokak eski 30 yeni 3-t 
No. lı (Aziz apartıınanı). 3 er odalı 3 
daireli elektriği havi kirgir (birinci 
katı natamam) 

Bahçeli köşk Büyükadada Nizam mahallesi yeni Zi· 
yapaşa sokak eski 5, 8 yeni 3 Mü. 
No. lı bahçeli (Ziy• paşa köşkü) ve 
müfrez: ana. 2 katlı taksimatı bölük 
halinde ayrılmıya müsaid 27 odalı, 

hamam ve elektriği havi ahşab 

2.iOOO 

6000 

9000 

Encümende bulunmalıdırlar. (İ) ( 1845) 238 
• * • 

İlk okullar için lüzumu olan 60 tane 4 ayaklı masa açık 
eksiltmeye konulmuştur. Bu masaların beherine (8) lira be
del tahmin olunmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğün
de görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika 
ve 35 liralık il~ teminat makbuz veya mektubile beraber 
l J--l ·937 cunu günü saat 14 d e Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ) ( 1846) 239 

"' • • 
Şile köylerine dağıtılmak üzre Vilayet Baytar müdür· 

l üğü namına alınacak t 5 dane inek açık eksiltmeye ko· 
nulmuş isede belli ihale gününd'-3 giren bulunmadığından 

eksiltme 9 4-937 cuma gününe uzatılmıştır. Bir ineğe 65 
lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 2490 No.lı kanunda yazılı 
vesika ve 73 lira 12 kLaruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarda yazılı günde saat 14 de Da-
imi Enclımende bulunmalıdırlar. (1) 1847 240 

• • • 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Bostancıda 

vapur iskelesi sokağında 2 No.lu baraka 938 veya 939 
ve 940 seneleri mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 

' Müdürlüj?ünde görülebilir. i.,tekli olanlar 4 lira 50 ku
ruşluk ilk teminat mektup veya makbuzu ile 16-4·937 
cuma günü saat 14te Daimi Fncümende bulunmalıdırlar. 

(B) ( 1848) 241 
• • • 

Vilayet hıfzıssıhha laboratuvarı için 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

24 kalem kırtasiye 62,52 4,69 
Biiyükdere meyva eustitüsüne lüzumu 
olan 3 parmak boyunda 250 metre 
boru (beher metresi 140 kuruş) 350 26,25 

Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olar; kırtasiye ve boru ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. 
Listesi Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı vesika ve hızasında gösterilen 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 6·4-937 salı 

günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 
(1) 1849 242 

Kanunlar, Kar arnanıeler, Ticaret muhadeltri 

(307 ~i.J naralı 1Jsh:ıdan devam) 
Mevridde yapılacak muamele 

8 Vapur kaptanları mevrid limanda gemide bulunan ve o 
limana ~ıkarılacak olan dahili ticaret eşyasına aid manifestoyu 
yukarıda 1 inci maddenin "A,, fıkrasının 1 inci bendinde göste· 
rilen ve nezdinde bulunan birine' nüsha beyanname ile birlikte 
gümrük idaresine verdikten sonra eşyayı doğrudan doğruya 

mürselünileyhlerine teslim eyliyeceklcrdir. 
Bu suretle dahili ticaret eşyası mevrid gümrüğünde dahi güm· 

rük ambarına uğramıyacaklardar. Ancak kuvvetli şüphe husu
lünde rr.evrid gümrüğü dahili ticaret eşyasının tahliyeıini kont
rol ve murakabeye tabi tutabilir. Ve bunları lüzumunda açmak 
ve muayene etmek üzere gümrük ambarına da naklettirebilir. 

Vapurlardan iayrı merakible yapılacak nakliyat 
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2 Nisan _, 
• 
rstanbul Borsası 

4- 1937 --
Paralar Çekler 

Alış Satış Alış Sa tat 
Sterlin 613,- 619,- London 617, 618,-

1 Dolar 123,- 126.- Nev York 0.7919 0,7910 

20 Fransız Fr. 111,- 115,- Paris 17,2.175 17.2075 

20 Liret 120, 125- Milin o 15,0437 15,0194 

20 Belc!ka Fr. 80,-- 8-t,- Brüksel 4,7025 4,6950 

20 Drahmi 18, - 22, - Atina 88,5737 88,43 

20 İsveçre Fr. 560,- 575, Cenevre 3,4758 3,47 

20 Leva 20, 23, - Sof va 64,5056 6-t,4012 

1 Florin 63.- 66,- Amıterdam 1,4464 1,4440 

20 Çek kronu 70,- 75. - Prag 22,71 22,6730 

1 Avusturea Sl. 21,- · 23,- ViYana -t,2334 4,2265 

1 Mark 25, 28- Madrid 11,4667 ll,.ı-t82 , 
1 Zloti 20,- 22, Berlin 1,0092 1,9660 

ı Pengü 21,- 23,- Varşova 4,1734- 4,1666 

20 Lev il, - 14, Budapeşt 4,0113 4,0050 

20 Dinar 48,- 52,- Bülrreş 108,2658 108,09 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,b7 34,6275 

İsveç kuronu 30, -32, Yokohama 2,7775 2,7740 

Tür~ altını 1042, 1043,- Moskova 24,64 24,69 

Banknot Os.247,- 248,- Stokholm 3,1-134 3,1434 

B) Vapurlardan gayri merakible yapılacak nakliyatta: 
Mal sahipleri tarafından yapılacak muamele 

l - Eşya sahipleri veya namlarına hareket edenler vapurlar
dan gayrı nakil vasıtaları ile sevkedilecekleri yerli veya gümrük
lenmiş mallarını yukarıda "A,. fıkrasında izah edildiği, şekilde 
iki nüsha beyanname ile mahreç gümrük idaresine beyan eyliye· 

ceklerdir. 
Mahreç gümrüğünce yapılacak muamele 

2- Gümrük idareleri bu beyannameleri de ·~ A,, fıkrasında 
izah edildiği veçhile kaytd ve tescil eyledikteıa sonra bunların 
kolcu nezareti altında n!'kil vasıta">ına yükletilmesine müsaade 
edecektir. Yükleme sonunda keyfiyet beyannameye yüklemeye 
nezaret eden memur · tarafından kısa bir şerh ile gösterilecek, 
altı bu memur ile kaptan tarafınrlan imza edilerek birinei nüsha 

beyanname kaptana verilecektir. 
Mevridde yapılacak muamele 

3 - Gemi sahipleri veya kaptanları, mevrid limanda gemile
rinde yüklü bulunan ve o limana çıkarılacak olan dahili ticaret 
eşyasına aid manifesto ile mahreç ğümruklerinden verilmiş tasdik
li beyannameleri gü:ırük idaresine ibraz eyliyecf'klerdir. 

Bu idare dahilii ticaret eşyasının beyctnnamelerile tatbik ede 
rek çıkarılmasına müsaade edecektir. ŞüpheQhasıl olmadıkça bu 
eşyaların dış kaplarının muayenesile iktifa edilecek~ve bunlar '' A,, 
fıkrasında gösterildiği veçhile lüzum ve zaruret hasıl olmadıkça 
gümrük ambarlarına naklettirilmiyerek serbest bırakılacaktır. 

Şüphe halinde "A,, fırkasında yazılı şekilde muamele oluna· 
cnl<tir. 

Hacmi istiabisi 20 tondan nşağı gemiler Gümrük Kanunun 
muaddel 20inci maddesi mucubince manifestodan müstesna tutul
duK"undan bu gibi gemilerden manifesto aranılmaması ve 1406 sa
yılı ve 15 k. evvel 1926 tarihli genel yayı hükümlerinin ğöz önü-

de tutulması lazımdır. 
Madde 2 - Yalcu beraberinde ve el biletile nakledilen ve 

manifestoya dahil edilmiyen ay mikdardaki dahili ticaret eşyası 
beyannameden müstesnadir. 

Madde 3 - Bu talimt\ta aykırı hareket eden iş sahipleri, va-
pur ve ğemi sahip ve kaptanları hakkında 11 nisan 1334 tarihli 
Gümrük Kanununun 906 numaralı 7 haziran tarihli kanunun 1 inci 
maddesile detiıtirilen 109 uncu maddesine göre ceza tatbik 

olunur. 
Madde 4 - işbu talimatname hiç bir ecnebi limana uğ:amıyan 

ve yalnız limanlarımız arasıkda seyrüsefer eden gemilerin nakle· 
decekleri dahili ticaret eşyası hakkında trtbik edilecektir. 

Ecnebi limanlara uğrıyarak gelecek milli ğemilerin naklede
cekleri dahili ticaret eşyaıı hakkınde nıevcud hükümler dairesin-

de muamele olunur. 
Madde 5 _ Bu talimatntıne 1-4-1934 tarihinden muteberdir. 
Madde 6 _ Bu talimatnameye aykırı bulunan talimatname ve 

emirler kaldırılmıştır. 
(Bitti) 

PİYASA HABERLERİ 

İplikler müsaadesiz girecek 

ipliklerin vekaletlerin müsaadesi alınmak şartile mukarrer 
iken yeni bir kararname ile bu kayıt kaldırılmıştır. Bundan böy
le iÜmrük tarifesinin G 336, 367, 368, 36H, 370 numaralı madde
lerinde yazılı pamuk iplikleri serbest ithal listesine konulmuştur. 
Ancak bu iplikler klering anla4ması yapılan memleketlerden ge
tirilecektir. Cinsleri de· 24 numaradan yüksek boyasız yalın kat 
iplikler ile her numara,dan boyalı, parlatılmış veya müteadüt telli 
ipliklerdir. Bunların haricinden 366 B po~is~onu~a gire~ ipli.k~er
den Mako ve Primo Amerika gibi busuııyetı hnız ve fıyat ıtıba
rile daima'" yüksek bulunan iplikler için sipariş ~erece~ fabrikler 
siparişlerini uyuşturucu maddeler inhisarınn tasdık ettwmek şar-
tile erbestç ithal edebileceklerdir. 

Muamele vergisinde yapılacak tadilat 

Murmmele vergisi kanununda yapılacak olan .t~dilita dair 
verilen haber iktıs adi mehafilde, bilhassa sanayıcıler arasında 
büyük bir alak'a He karşılaniştır. Aldığırnıy mütemmin mallimata 
nazaran, ham madtlesini tamamen haricden getiren ve bu suretle 
muamele vergisini gümrükte ham madde üzerinden veren sanayi
den alınan tenzilatı miktar, zammedilerek alınacaktır · Keza mua· 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA -
-. ._.. 

Cumartesi 3·4 1937 

Galvanizli demir tel: 273 km - Mücerril maa demir: 2250 ad. 
kilim 10000 ad.(MMV) .\: 299 

Kinik kasab. (65 ha) hali hazır haritası (Kinik Beled.) X 301 
Mektebin elektrik teıisatı (Yüks. Mühend. Mek.) .\' 297 
Sabun: 12 ton (Çatalca .\: 306 
Koyun eti: 24 ,5 ton (Edirne) .\' 308 

Pazar 4-4-937 

3500 m. haki kumaş 1050 çift vidala çizme, 1050 battaniye, ma 
tara kılıfı, manevra kayışı v. s. için nümüne verilmesi. (Ankara 

Harp Okulu Direk.) .\'· 307 

Pazartesi 5 4-1937 

Horasan • Saçtepe şose: 8 ad . ekip binası ve 6 ad. - sınai ima-
. lat in~ası (Transit Yolu B. Müh. Erzurum) .\' 279 
istihkam taburu kışlasının tamiri (İst. Komutanlığı) .\' 298 
Galatasaray Lisesi Ortaköy şubesinin tamiri (ist. Liseler Muha· 

seb.) .\' 300 
Pansöınan çadırı : 10-13 ad. - hastahane çadırı: 34.45 ad. - çelik 

halka: ()6000 ad. - yerli matara: 12000 ad. (MMV) .\' 275·301 
Arazöz: 2 ad. (Çorlu Kor) ,\' 302 
Antimon: 1000 k. (Ask. Fabrik.) ·:\' 302 
Mobilya: 101 parça (Nafıa Vekaldi) .\'.: 300 
Kestane t~lgr.af direği: 113 ad. (İst. Vil. PTT Müd .) ,\-:. 301 
Kışlık elbıselık kumaş: 70-85000 m. • kaputluk kumaş: 30-40000 

k. - pamuk: 6080 k. (Jandarma G Kom.) ,\' 299 301 
Linoleum: 780 m. (Deniz Levazım) .\~ 299 
Bul~şık yıkama makinesi: 1 ad. (Tophane Le,•azım) ,\' 278 
Çelık saç dolabı: 43 ad. (Ziraat Vekaleti) .\' 296 
Sigara kağıdı: 182050 bobin (İnhisarlar ld~resi) .\' 297 
Hırdavat çelik malzcmeııi: 47 kalem - çivi 5 kalem • bilet k • 

postörü: 50 ad. - İlaç: 25 kalem (Devlet Demiryolları) ,\' ~~ 
Bulgur: 27 ton (Selimiye) .\: 298 
• kağıd kırpıntısı: 3 ton (İst. Belediyesi) \' 303 
* Köhne alat: 11() ~alem (İst. Komutanlığ; ı ,\ ' 312 
Taş!uşlanın tamiri (lst . Komutanlığı) .\ :. 311 

• 
• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

metC Ve1fl81 yaJUI.(, Jauı lft.ft.\ıılllıH ~&.nQu U•taU•W• -•-• •••--•• - ··-----

olan fabrikalar, \ crgiyi gümrükden geçirdikleri ham maddeden 
alınanla birlikte vercpeklerdir. 

Bu şekil , en ziyade ham maddesini tamamen haricden getiren 
sanayı icin büyükabir kolaylık temin etmis olacaktır. 

Büyük bir fabrika daha kuruluyor 

Sıvasta kurulmakta olan demiryolu inş'i ve tamir atölyesinin 
inşaatı süratle ilerlemektedir. Haber v4:rildiğine göre Nafıa ve
kilimiz Bay Ali Çetinkayanın bu yaz lsveçe yapacağı seyahat, 
Sıvas fabrikasının ehemmiyetini arttırmaktadır. Brazert firmasile 
alakalılar arasında motör fabrikası için yapılan görüşmelerin, 
demir yolu vasıtalarımızın bazı muharrik kııımlarının memleicet
ten teminini mümkün kılacağı zannedilmektedir. 

Bay Ali Çetinkaya İsveçte ciemiryolu fabrikalarını gezec~k. 
bilhasa vagon ve lokomotif fabrikaları üzerinde tetkikler yapa
caktır. Sıvas atölyelerinin bugünkü iştigal mevzuu üzerinde ça
lışmaya terkeilmemesi, ve Karabük ile Zonguldak aruında yeni
den bir büyük fabrika kurulması da tasavvur dahilindedir. Bu 
fabrika bir yandan demir, öteyandan kömür endüstri merkezle· 
rine yakın olması itibarile hususi bir ehemmiyeti haiz olacaktır. 

Bu gün yapılan tahminler bu fabrikanın 12-15 milyona mal 
olabilcceti merkezindedir. Fakat elde edilecek fayda kıyas kabul 
etmeyecek kadar büyük olacaktır. Bu fabrikanın inşası tasavuru 
üzerinde işliyen mütehassıslar, sipeıyaliste addedilecek bazı ima
lat müstesna olmak üzere, Karabük- Zonguldak arasındaki fab
rikanın demiryollarımızda işliyecek vasıtaların bütün muharrik 
ve müteharrik ilitını yerli demir ve kömürden istifade ederek 

yapabileceğini söylemektedir· 

Balkan Ticaret Odaları Ofisi 

Balkan antantına dahil memleketler arasında iktisadi müna· 
sebatın takviyesi için çok mühim bir hareket başlamıttır. Bal· 
kan İktisad Konıeyinin Atinada toplanması a.ırasında ortaya atı· 
lan bu mesele, Balkan Ticaret Odalarının müşterek hareketleri 
için bir Balkan Ticaret Odaları Ofiıi kurulmasıdır. 

Balkan Antantı Ekonomi Konseyinin ıreçen defaki içtimaında 
bu mtsele tetkik edilmiş ve teşebbüs iti Bükret Ticaret Odası
na bırakılını4tı. Bükref Ticaret Odası o zamandanberi metğul 
olduğu bu işi Rumen hükümeti vaaıtaıile alakadar Balkan hüku
metlerine bildirmiştir. 

İktisad Vekaletimizin de tuvib ettiği Balkan Ticarnt Odaları 
Ofiai kurulması fikri bugün kuvveden fiile çıkmaktadır. 

Balkan Ticaret Odaları Ofisinin, Balkan Antantına dahil 
memleketlerde 4ubeleri bulunacaktır . Türkiye tubesi lstanbulda 
kurulacağı için keyfiyetten istanbul Ticaret Odıtsı haberdar edil· 
miştir. Oda, bu i:;in tatbik tekillerini tetkik etmektedir. 

imtiyaz ıılhibi ve yazı itleri 
Direktörü .· 1 ımail G.irit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 
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Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~ ca :fj 1 - 4 - 1937 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşi 

Arpa 

n 

t yağı 

Av d erİfii 

" 
" ,, 
,, 
il 

,, 

" 
" 

: ince k 
: kaba 
: 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal ad 
: kurt ,, 
: kunduz 

" : porsuk ,, 
: aoansar ,, 
: tilki 

" : tavşan 
il 

: varşak ,, 
: zerdeva 

"' Ayçiç eği yağ: 
Badem 

" Bakla 
e Bezely 

Börül 
Buğda 

ce 
y 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" .. 
Haşhaş 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
---r 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 

: kabuklu 
: iç . 
: 
: 
: Eks. yumu4ak 
: yumuşak 
: eks. sert 
ıert 

• sümter 
. kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

yeni mahsul 

beyaz 
: sarı 

Nohut 

" 
" 

: iıp. tohunıu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 

"tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, yağsız 

Razmol 
Susam yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik oğlak 

,, : ana mal 
il : çengelli 
il deri 
,, : kaba 

" : sarı 
Un ekıtra ekıtra 

" ekıtra 

1 
1 

" 1 inci yumutak 
n ,, ıert 

Yapak Anadolu 
il ,, tabak 

" Trakya kırkım 

• l' tabak 
Yulaf 
Zeytin yaQ'ı : ekıtra 

,, il : yemeklik 

" ti : sabunluk 

ithalat 

Ton 

-
-
-

75 

-
-
-
-
-

-
-
-
-

-

276 

105 

6 

13 

21 

3 
75 

2 

6 

2 

30 

2 
7 

45 
3 

TELGRAFLAR 1 4 9.17 

ihracat 

Ton 

-
-
-
60 

-
-
-
-
-
-
-
-

12 

jfoa>~ 

SATIŞLAı< 
Aıgart 

Klloıu 

Kr· Pa. 

580 
-
-
-

4 30 
ç -
it 500 

• 1600 
,, 620 
,, 2600 

" 600 
a 22 

-
ç 4600 

6 22 

-

510 

56 20 

435 

5 

Azami 

Kilo. u 

Kr. Pa. 

-
. 

-
-

5 
-

700 
-

625 
3200 

25 
-
-

6 30 

-

l<.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kln. tahmili korteri 27 şi 9 p Ki 3 93 
• keten tohumu " ,, " tonu 13 st. 10 ,. n 8 21 

Anvers Arpa Lehiıtan Şubat ,, 100 ki. 133 B. Fr. ,, 5 66 
Livcrpul Buğday Mart ,, 100 libr. 10 şi 1 1 2 p . ,, 6 89 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs ,, Buteli 142 5 8aent ,, 6 61 
Vinipek ,, Maoitoba ,, ,, ,, 145 1 8 ,, ,, 6 67 
Hamb. iç' Fınd. Gireaun derhal tahmil 100 k. 160 R M. ,, 81 36 

,. ,. Levan ,, ,, ,, ,. 160 ,, ,, 81 36 

İfaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 
(4ilin), ıa (ıantim), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark), p lpen
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 
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journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~------~------------------------------------------------------------~ Prix Caution. Licu d'adjudication et <lu Objet de l'adjudication Mode 

d'adjudicat . eatimatif Proviı;oire Cahier des Charge!I 
Jours 

A) Adjudications au Rabais 
~' Construction-Reparation- Trav. Publics 

Matericl de Construction-Cartographie 
Construction maison a 2 chambreıı et d~pôt de sel 

~ a Hargun 
,.. Construction guerite et pergola du côte Ouest du 

Ministere lntericur (cıh. eh. P. 102) 
- Construction maiaons pour immigres a lghdir: 
~ 239 picces (aj.) (cah . eh . L. 7) 

Preserıtation carte Tekirdagh (320 ha) . (aj .) 
Construction pont beton arme Karassou s route 

Sinopc Ayandjik (cah. eh. P. 170) 

( 

Construction eperon pont Bafra (aj.) 
Reparation Tachkichla ı aj.) 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisscrie ete. 

E Tablcs a 4 pieds : 60 pieces (pour 
maires) 

T Mobiller pour l'hôpital Regional 

ecoles Pri· 

Habillement- Chaussures- Tis9us- Cuirs. 
(1 
JrEtoffe pour uniforme d'ete: 10000 metre• 

Etoffe gris poate : 4500 metres- Gris police: 
lnı 3600 metres (sep.) 
1 Toile blanche pour carte!I : 10-121.. 00 metres 

Ma Electricite·Gaz·Chauff age Ccntral 
(loatallation et Ma.eriel) 

ntallation chauffage central local parti du reuple 

Pı 

Av< Travaux d'lmprimecie-Papeterie 

Publique 5674,74 et 
6233,70 

Pli cacb. 20349 77 

Gre a grc 

n 

Pli cach. 

n 

n 

Publique 

Publique 

Pli cach. 

n 

Publique 

140054 

5075 
34000 

11183 -
900 -

L. 8lap. 

600 

P.60lem. 
18000 et 16200 

43l0 -

~rticlea de pıpeterie pour laboratoire hygiene Vi- Gre İl ırre 62 52 
layet : 24 lots 

Co 

faz 
Cok Com9ustible -Carburant- Hui~s 

;emi·coke {aj.) 

()j, 

Pwrr. Divers 

R. tlc •able lave : 70·80 m3 - Gravier. : 100-131) m3-
ıvc 

Ciment : 20..30 tonnes 
a 

olle ·uyaıı (diam . 3'): 250 metreı (pour instituts fruits 

C Buyükdere) 
ourı 

Rond faches: 15 piecea {pour villaıeoiı Chile) (aj.) 

Chev. 
B . abrication carroueries unitaires pour 3 chisaiı 

Taıgtn Chevrolet 
en e 

V •ateriel d'ul!en.sion: 20 pieceı eau• 
F t :apsulea pour bouteilles : 1.143.000 (aj.) on e . 
ıC ~ssıettes creuses : 900 pieces - Carafes, fourchet· onc 

('.l tes, ~out~aux, cuillera : 5Ö picces de eh.- Cuil· 
lerı • thc : 80 pieccs Soucoupes : 700 pieccs-

Pıe es 

Tasseı: 400 pieces (pour Lycee Galatasaray) 
laques cuivre et laıton, tuyaux cuivre, tiges lai· 
ton 

apıns B) Adjudications a la sure11cbtre 
Ma on ~ . 
Boı ıı: 'pparcılı et materiel hors d'usage : 116 lota (hô-

pitııl Gulhane) (aj.) 
)utillage fabrication pain {aj.) 

Publique 

Gre a gre 

Gre a gre 350 

Publique L. 65 lap. 

n 3000 -

Gre a gre 
,, 
n 498 40 

Pli cach. 19728 50 

Publique 1145 -

.. 4650 20 

4125,60 et 
467.53 
1526 23 

8?52 70 

2550 

838 73 
68 -

36 -

45 

450 -
1350 et 
1215 
3'l4 

'4 69 

'26 25 

73 12 

225 

74 76 

1479 64 

86 

Dir. Monopoles Sivas 

Depart Constr. Min. Trav. Publics 

Dir. Etabliı. lmmigres Karı 

Municipalite Tekirdagh 
Presid. Ponts et Chauss .".es Min. 

Travaux Publics 
Dir. 'l'rav. Publics Samsoun 
Com. Ach . Comm. Ist. Fındikli 

1 Com. Perm. Municipalite 
1 Dir. Econom. n 

Vilayet Sams.>un 
" 

C•lm. Ach. Ank. Comm. G. G.darnıerie 
ı Dir. Gen. PTT. Ankara 
1 Economat PTT. Ueyoghlou 

Dır. Serv. Cartographil! Djebedii 

9 4.37 

16-4-37 

8-4-37 

30 4-38 
19-4 37 

26·.:1-37. 

5·~·37 

16-4-37 

15-4-37 

19 4.37 
19-4-37 

17 4-37 

Parti du Peuplc Zongouldak Juıqu'au soir 30-4 37 

Com. Perm. Municipalite lstaııhul 
Secretaria t 

6 4.37 
n " 

. 
Ecole Normale Sivas 5+37 

Union Elcctrique Sivas 5-4-37 

Com. Pcrm. Municipalitı! lstanbul 6--t-37 
Secretariat 

" " 
{ Com. Perm. Municipalite lıtıınbul 9.4.37 

Dir. Econom. n " 
Com. Ach. Comm lst. Findikli 19-4-37 

Com. Ach. Militaire Samsoun 
Com. Ach. Econocn. Monop. K.tachc 12·4-37 
Comptab. Lycecs lstanbul 7-4-37 

Ad . Gen. Ch. Fer E.tat Ankara 18·5 37 
Dep. Mater. An~. Chef Exped. H.pacha 

Com. Ach. Comın. lst. Fındikli 5-4 37 

Defterdarat lstanbul 8~-37 

ı · eure 

10 30 

15 

15 

16 30 
16 

15 
16 

14 

15 

10 
15 

11 

14-

14 -

14 

14 

14 

15 

16 
14 30 

lS 30 

15 30 

14 - l 
1 

1 

\ 

2 AVRİL 1937 

AD MINIS TRA't ı\.." 

Yoghourtchou Har. 
1er 1 Etage, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

T clephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphique : 
latanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Samedi 3 Avril ; 937 

Fil de fer galv. 273 km. - lsolateurs: 2250 p. • Kilinıs: JOOOO p. 
(Defense Nationale) .\' 299 

Prepar. carte Ki.nik (65 ha) (Mun. Kinik) .\' 301 
Install. electr. ecole (Ec. Super. lngenieur) .\' 297 
Savon: 12 t. (Tchataldja) .\' 306 
Viande de mouton: 24,5 t . (EdirneJ .\' 308 

Dimanche 4 Avril 1937 

Present Pchant. pour 3500 metres- Etoffe kaki : 1050- Botıes 

box·calf Etui~ en feutres pour gourdes : 1050- Couvertures, 
<.ourroies de ıııanoeuvre, ete (Direclıon Ecole Mıl ıtaire An· 
kara) .\~ 307 

Lundi 5 Av ril 1937 

Conatruction chaussee, 8 maisons equipe et 6 ouvrages d'art sur 
route Hora~san Satchtepf. (Com. routc Transit. Erzeroum) X 279 

Repar. caserne bat. Iortif. (Comm. lst. Findikli) .\' 298 
Kepar. sect. Ortakeuy Lycee Galatasaray (Compbıb. Lycees lst.) 

.\'. 300 
Tentes pour pansements: 10- 13 p.- ld. d'ambulance: 34-45 An· 

neaux en acıer: 66000 p - Gourdes indigıl-nes: 12000 pıecea 
(Defense Nationale) .\' 275-301 

Arroseuses : 2 p. (C. A. Tchurlou) .\" 302 
Antimoine: 1000 k. (Fab. Milıt.) .Y 302 
Ameublemerıt: 101 p. (Min. Trav. Publics) X 300 
Poteaux telegr. (chataignier): l 13 p. (PTT Vilayet lst.) .\' 301 
E.t4)He unif :hiver: 10-880 O m.- lcl. pour capote : 30 40000 m 

Coton : 6800 k. Comm. G >n Gendarmerte) .Y 299-301 
Linoleum : 780 m. (lntend. Mnrine) .\! 299 
Machine a laver la vaisselle: 1 p. (lntend. Tophane) .\' 278 
Armoires en tôle acicr : 43 p. (Min. Agriculturc .\' 296 
Papier a cigarettes : 182.050 rouleaux (Monopoles .\; 297 
Materiel de quincaillcrie: 47 lots- Clous: 5 lots- Composteurs 

pour billets : 50 pieces Medicaments et mater. sanitaire : 25 lots 
(Clı. Fer Etat) .\' 300 

Gruau : 27 tonne.s (Selimie) ,\' 298 
~· Dechets papier: 3 t. (Mun . Istarıbul) .\~ 303 
• O Ljets hors d 'usnge : 116 lots (Hôp. Gulhane) (Comm. lst. Fin· 

dikli) .\'! 312 
Reparation Taclıkichla (Comm. lst. Findiklı) .Y 311 

* Les asterisques indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard dcı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'avis a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le developpement de notre industrie des tapis 

Le mini.tere de l' economis a entrepris une etude sur la si· 
tuation actuelle de notre industrie deı tapis. Les diverses Chamb· 
res de Commerce ont ete invitees a recuillir des informations a 
cet egard. A la ıuite de ces recherches ctendues et systcma· 
tiques, on Ctablira les mesures iı. prendre pour le dcveloppement 
de cette branche de l'activite nationale. 

Le miniıtere a invite egalement certains specialiales ver.ses 
en cette matiere iı. lui communiquer leurs idees iı. cet egard, 
aous la forme d'un rapport. L'un d'entre eux indique que l'une 
des premieres mesures a prendre a cet egard doit etre le re· 
tour, coınme autrefois, a l'uaage des co:.ıleurs naturelleı. Quelle 
que soit la façon artiıtiqee dont les tapid ıont confcctionnes, 
ils sont condamnes a perdre une grande partie de leur valeur 
des qu'on leı teint au moyen de couleurs artificielles. Celles·ci 
se decolorent d'ailleurs rapidement. 

Lea matieres premieres pour la production de couleurs natu
relles abondent en notre pays. Elles occupaient une place de 
premier ·rang parmi nos articles d'exportation avant la decou· 
verte deı couleurs artificielles. En adoptant de nouveau les cou· 
\cura naturelles, on economisera des sommes importantes que 
l'on depenıe actuellement pour l'importation des couleurs artifi
cielles et ce ıera autant de gagne pour l' economie et lcs fi. 
nances nationalea. 

Le miniıtere a reıerve a ce rapport toute l'importance qu'il 
merite. 


