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İkinci Sene Sayı : 312 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 ,, 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylıg-ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Reami makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir. 

CUMARTESİ 

•• 

'GAZEa:TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

3 Nisan 1937 

~ punto ufak harfla~ r i·l~nların santimi (~~) ı 

L kuruştur. J 
Munalı.ısa Gıızetc,.,~ 

.a) MÜ NA K A S A L A R 
155 kuruş mukabilinde Şose ve Köprüler reisliğinden ve· 
rilecektir. 

Muvakkat teminat 2325 liradır. 
BU GONKC 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 
1 

Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin yol ve köprü 
inşaatı yaptıklarına dair müteahhitlik vesikasını ibraz et· 
meleri meşruttur. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Teklif mektublarmın 20·4·937 salı günü saat l5e ka

dar Komisyonu Reisliğine verilmesi lazımdır. 
a) Münakasalar 

Kırklareli Tüm Satınalma Komisyonundan : 

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

Arpa: 250 ton (temdid) (Kırklareli) 15.4-37 16 

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

Kırklarelinde Tüm. Birlikleri için alınacak olan 250000 kil o 
arpaya talip çıkmadığından t~krar kapalı zarfla ahnacaktır. l-.u
hammen fiatı beş kuruştur. Tutarı olan 12500 liradır. İlk temina
tı 887 lira 50 kuruştur. Şartnamesi hergün Tüm satınalma komis
yonunda görülebilir. ihalesi 15-4-937 perşembe günü saat Uidadır. 

3 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

MM V Satınalma Komi ıyonundan, 

Polatlı-Haymana yolunda 3 menfez inşaatı. 
(Ankara Valiliği) 

19-4-37 15 

Kastamonu-Boyabad yolunda betonarme Kıvrım 
çayı köprüsü inşaatı. (Nafıa Vekiletı) '.20·4-37 16 

Dumlupınar anı'ının bekçi evi ve cerhe dıvar· 
!arının tamiri. (Afyon Kor.) 13-4-37 15 

Kanalizasyon projesi tanzimi (Samsun Beled.) 15-4-37 15 -

2 
İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri veMalzemesi-Harita 

Samsun Şarbaylığından: 1 

3 Elektrik-Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

__ K_e_m_a-lp-a-şa-~~-ın-ın elektrik tesisatı (M. 

1

1 Kemalpaşa Belediyesi ) 30-4-37 -
Elektrik malzemesi 374 kalem (MMV) 21-5-37 15 -
Kaynak telleri le elektrod (Devlet Demir yol.) 6-5-37 15 -15 15 ' 

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

Karyola tek yataklı: 53 ad.- çift yataklı: 137 
adet (jandarma Genel Komutanlığı) 16-4-37 15 -

Şehrimizin park iskelesile devlet demiryollarının vınç 
iske'esi arasından denize akmakta olan laiımları birleş
tiren bir ana lağımı inşasına, ve bu lağımın getireceği 

mevaddın teaffüne meydan verm 'yecek bir şekilde ve ta
bı'i bir ceryaula şehirden uzaklaştırılması için icabeden 
tt!sisatın yapılmasına ait proje ve teferruatile keşif dos
yasının tanzimine ihtiyaç olduğundan bu aşağıdaki esas· 
lar dairesinde açık eksiltmeye konulmuştur. 

374 kalem elektrik malzemesi kapah zarfla eksiltme· 
ye konulmuştur. Tahmin edilen bedeli Jlj0[) lira olup ilk 
teminat parası 2437 lira 50 kuruştur. İhalesi 21-5-937 cu
ma günü saat '5 dedir. Şartnamesini almak isteyenler 
165 kuruş mukabilinde M. M. V. Satınalma komisyonun
dan alabilirler. Muhabere ile şartname gönderilemez. Ek
siltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü mad
delerinde istenilen belgelerle birlikte ihale günü en geç 
bir saat evveline kadar teminat ve teklif mektublarını 
Ankarada M. M. V. satınalma komisyonuna vermeleri. 

M. Kemalpaşa Belediye Riyasetinden: 

1 - Kasabanın 933 senesinde yapılan ve Nafıa Veka· 
letince tasdik edilmiş bulunan ve şartnamesi mucibince 
125 bin liralık keşifli elektrik tesisatının yapılması ve 
işletilmesi imtiyazı 20 sene müddetle talibine verilecektir. 

2- Kasaba 15 bin nüfuslu ve 4 bin küsur haneden 

ibarettir. 
1 Proje ve teferruatının yapılması için muhammen 

S- Muteferrık • 
lrAc:f iir .. Ptİ fiOO litadır. 2- Muvakkat temınat aKçaısı ., .... " " - - • oa?ue ~aln~c ·,..lcAı"Vli..mnnmi t .. nvirab icin \f.\\Qv~t i\i· 

4- Eksiltmiye girebilmek için Bayır.dırlık Vekaletinın 

1 

Ankara lst. için resim müsabakası (Devlet 
Oemiryolları) 20-7-37ye kadar 

Fart kamyonu: 3 ad. (Kırklareli Belediyesi) 16-4-37 16 ' 

Gümü~ kumu: 10 ton (Askeri Fabrikalar) 16-4·37 14 
9 NoJu ı1iy,b saç (90 180); 320 k.(lst. Beled.) 6-4-37 14 -

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 
5117 model Fiat otomobil (müstamel) (f eriköy 

Maliye Şubesi) 
Gübre: 1'.20 ton (Ankara Merkez Hıfzıs. Mües.) 
Meşe: 2000 m3 (Belgrad Orman Müdür.) 
Matbaa hurufatı ve çizgisi: 1025 k. (lst. Güm· 

rük Müdürlüğü) 

1 

5-4-37 9-12 
104-37 11 -
19-4-37 14 -

5.4.:~7 14 -

I ,~ 
ilanlar, Emirler., Tebliğler: -

Şirketi Hayrieden: 

4 N
. 937 pazar sabahından itibaren araba vapuru 
ısan b d - · 'kl"kl 

seferleri arttırılmış ve mevsime uygun azı egışı ı er 

yapılmıştır. İlanlar iskeleler• asılmıştır. 

İstanbul Birinci Mıntaka Kadastr• Müdürlüğünden: 

Ad 1 k tab'ı Heybeliadanın kadastrosu ikmal 
a ar azasına . 

d'l · r K d t kanununun 25 inci maddesı ahkamı· 
e ı ~!ş ırt. ~ askrlonan harç ve rusum cetvelleri Heybe-
ııa gorc anzım ı ı • . 

1
. d N h' M·'d'rı'yeti binasında ve plan suretlerı de 
ıa anın a ıye u ı . . . 

S lt h tt M"l a Defterhane Bırıncı Mıntaka Kadas· 
u ana me e u g ı.7 ·h· d · ·b 

t M
··d·· . t" · hanesinde 27.3.9,, tarı ın en ıtı a· 

ro u urıye ı resım 

ren 2 ay müddetle askıya alınmıştır. · · 1 n tahdı'd ve tesbite 
Gayrimenkul sahiplerının yapı a . 

k b
. 't' l 

1 
varsa kanunun maddeı mahsusası mu-

arşı ır ı ıraz ar . . . K d .. 
"b' ··dd t" ı'çı'nde Bırıncı Mıntaka a astro mu-

cı ınce ve mu e ı 
düriyetine müracaatları ilin olunur. 

• * * 
E 

· .. .. k tabı' Sarıdemir mahallesinin kadas· 
mınonu azasına _ . . 

t 
'k 

1 
d'l . t' Kadastro kanununun 2a ıncı ahka· 

rosu ı ma e ı mış ır. t ti · E · .. t . k 1 nan harç ve rusum ce ve erı mı· 
mına gore anzım ı ı . . 

.. ·· K K k ı g-ınca ve plan suretlerı de Sulta· 
nonu aza ayma am ı . . . 

h tt 
.. 

1 
D ft hane binasında Bırıncı Mıntaka 

na me e mu ga e er . d 30 3 937 t 'h' d 
K d t M 

.. d'" · t' esimhanesın e - - arı ın en a as ro u urıye ı r . 
itibaren 2 ay müddetle askıya alınmışbr. Gayrımenkul 

h
. l · · l t hdid ve tesbite karşı bir itirazları 

sa ıp ı::rının yapı an • . . "'dd · 

3 - İhale t5-4-937 tarihinde perşembe günü saat 15 
de Belediye daimi encümeni huzurile yapılmak suretile 
28 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

4 _ Projenin tanzim müddeti ihale tarihinden itibaren 

bir aydır. 
5- Talipler projenin ihtiva edeceği plan, ve liste ve 

teferruatile şartnamesini fen dairesine müracaatla alabi-

lirler. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 

l _ Dumlupınar anıtının bekçi evi ile cephe dıvar· 
larının tamiri açık eksiltme ile yaptırılacaktır. 

2- İlk keşfi 867 lira 13 kuruş olup muvakkat temi-

natı 65 liradır. 

olbabdaki tamimlerine tevfikan kanuni vesaiki haiz bu-

lunmak şarttır. 
5 - Şartname ve projeyi görmek istiyenlerin Belediye 

kalemine müracaatleri. 
6- Talip olanlar müzayede ve münakasa kanunu mu

cibince kapalı zarfla yapacakları tekliflerini nihayet 937 
nisanın 30 uncu akşamına kadar Belediye Riyasetine ver· 

meleri ilan olunur. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 5003,30 lira olan lraynak tellerile muhammen 
bedeli 12173.59 lira olan eleklrodlar ayrı ayrı 6-5-37 perşembe 
günü saat 15-15, 15 de kapalı zarf usulile Ankarada İdare bina· 

sında satın alınacaktır 

J- İhalesi 13-4-937 salı günü saat 15 de kor satı-
nalma komisyonunda yapılacaktır. 

4- Şeraiti anlamak isteyenler 
gireceklerin belli gün ve saatte 

ilan olunur. 

her fÜD ve eksiltmeye 
komisyona gelmeleri 

Bu işe girmek isteyenlerin kaynak telleri için 375,25 ve elek-

\ 
trodlar için 913.02 liralık muvakkat teminatla kanunun tayin et
tiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 numaralı 

\ 

nüshaaında intişar etmiş olan talimatname dairesinde ahnmıt 
vesika ve tekliflerini ayni gün aaat 14 ve l4, l5 e kadar komis· 
yon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Ankara Vilayetinden: 

19·4-937 tarihine raslıyan pazartesi gunu saat 15 de 

Ankara Vilayeti dahilinde toplanacak Vilayet Daimi En
cümeni odasında 21215 lira 36 kuruş keşif bedelli Polatlı· 
Haynıan yolunun 2o+000-43t000 kilometreleri arasın
da 3 adet menfez inşaatile 10000 m3 ham taş ihzar atı 
kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Bu işe aid keşif evrakı Ankara Vilayeti Nafıa Mü-

dürlüğünde görülebilir· 
Muvakkat teminat 1591 lira 20 kuruştur. İsteklilerin 

teklif mektublarile muvakkat teminat mektub veya mak
buzlarını, Ticaret Odası vesikasını ve 1937 senesine aid 
olmak üzere Nafıa vekaletinden alını~ oldukları müteah 
hidlik ve:;ikalarını hamilen ihale günü saat l 4 de Encü. 
men Riyasetine vermeleri lazımdır. 

Nafıa Vekaletinden: 

\ 

Şartnameler paraaız olarak Ankarada Malzeme Daireainden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 

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

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Eldeki örnek ve vasıflarına uygun olmak şartiyle 
53 tek yataklı ve 137 çift yataklı karyola 16-4-37 cuma 
günü saat l 5 de açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

2 Şartnamesi komisyonumuzdan para1ı1ız alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek isteyenlerin 328 lira 76 ku· 
ruşluk teminat makbuz veya banka mektublarını belli gün 
ve saate kadar komisyona vermiş olmaları. 

5 
~iiteferrik 

Kırklareli Tümen · Satınalmn Komisyonundan! 

k dd ı. mahsusası mucıbınce ve mu eh 
varsa anunun ma e . . .. 
. . d B. . . M t ka Kadı:ıstro Müdürıyetme muracaat-
ıçın e ırıncı ın a 

20-4-937 tarihli salı günü saat 16 da Nafıa vekaletinde 
Şose ve Köprüler reisliği eksiltme komisyonu odasında 
3 l 000 lira keşif bedelli Kastamonu vilayetinde Kastamo· 
nu·Boyabad yolunda betonarme Kıvrımçayı köprüsü inşa~ 
atı kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferri diğer evrak 
Kapalı zarfla ikişer tonluk üç adet F ort kamyonu ah nacaktır. 

ları ilin olunur. 



= 

Muhammen fiatı 8550 liradır. İlk teminatı 6..t 1 lira 25 kuruştur. 
Şartnamesi Tümen aahnalma komisyonnnda hergün görülebilir. , 
İhalesi 16·4-937 cuma günü saat 16dadır. istekliler kanunun 2 3 
üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını havi zarf
larını belli gün ve saatten en az bir saat ev. eline kadar Kırklar· 
elinde Tümen satınalma komisyonuna vermeleri. 

Ankara İstasyonu için Resim Müsabakası 

1- Ankarada yeni inşa edilen istasyon b\nası 
...ı:: olünün karşılıklı iki yan duvarlarında yapılacak 
boya resimler için bir müsabaka açılmıştır. 

yolcu 
yağlı 

2- Müsabakaya girecek resimler; tuval ii.zerine yağlı 
boya, eskis halinde J JO mikyasında olacaktır. 

3- Müsabakaya girecek resimler Nafıa Vekaletinden 
tayin edeceği bir jüri heyetince tetkik edilecektir. 

-=- . 4- Müsabakaya girecek resimlerin nihayet 20·7·937 
tarihine kadar Ankarada Devlet Demiryolları Umumi 
Müd~rlüğüne makbuz mukabili teslim edilmiş olması şart
tır. Bu tarihten sonra gelecek resimler müsabakaya ka
bul edilmez. 
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5- Her resim altına san'atkar tarafından bir rumuz 
konacak ve ayrıca mühürlü bir zarfla rumuz sahibinin 
adresi ve ismi yazılarak gönderilecektir. 

6 - idarece verilen plan üzerine her takım eserın 
mahalline vaz'ı sırası gösterildiği gibi ayni numaralar 
takımı teşkil eden resimler üzerine de konacaktır. 

7- Müsabakaya konacık üç takım eserden sırasile: 
Birinciye 1000 lira 
İkinciye 750 ,, 
Üçüncüye 500 ,, 

mükafat verilecektir. 
8- İsteklil'!r müsabakaya gönderilecek resimlerin ev 

safı, mevzuu ve sairesi hakkındaki şartname ile bu resim
lerin yolcu binasında konulacak mahalline aid planları 
Haydarpaşa Birinci, Sirkeci Dokuzuncu, fzmir, Sekizinci 
İşletme Mi1dürlüklerinden ve An karada O. D. Yolları Yol 
dairesinden p:ırasız olarak alabilirler. 

9- Fazla tafsilat almak ve yapılacak eserlerin ko· 
nulacak mahallerini yerinde görmek istiyenlerin Ankarada 
D. Demiryolları U. Müdürlüğüne müracaatları. 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan 

Müteahhit nam ve hesabına 1 O ton gümüş kumu 
Tahmin edilen bedeli 800 lira olan yukarda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Satınalma Komisyonunca 16-4-937 cuma günü saat 
14 de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Sartnaroe para· 

. . . • -· •··· ... .... Y'"'' '" ffiuvaKKat temı · 
nat olan 60 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad· 
delerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

• • • 
Haseki hast. için 320 kiio 90x J80 boyundR 9 No. lı 

siyah saç alınacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

b) M Ü Z A Y E D E L E Fi 

1 
Müteferrik 

Feri köy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

Kazanç vergisi borcunun tahıili için 507 model müstamel bir 
aded Fiat otomobili satılacaktır. 

fateklilerin 5.4.937 tarihine musadif pazartesi günü saat 9dan 
12ye kadar Taksimde Takızafer caddesinde Senihinin Milli gara· 
jına gelmeleri. 

Belgrad Orman İşletme Direktörlüğünden: 

1- Belgrad Devlet ormanından tahminen 2000 metre 
mikabı işlenmemiş ve fırtınadan devrilmiş kereste ve di
reklik meşe ağaçları J9-4-937 pazartesi günü saat J 4 
te ihale edilmek üzere pazarlığa konulmuştur. 

2- Ağaçları görmek istiyenler hergün Bahçeköyünde 
Belgrad ormanı isletme direktörlüğüne müracaat edebi
lirler. 

3 Şartnameyi görmek için İstanbul orman işleri Di-
rektörlüğüne ve Büyükdere Bahçeköyünde Belgrad orma
nı işletme direktörlüğüne müracaat edebilirler. 

4- Beher metre mikibın işlenmememiş muhammen 
fiatı 11 lira olmak üzere muvakkat teminat 155 liradır. 

5 - İhale İstanbul Vilayeti binasında Orman Direk
törlüğü dairesinde olacaktır. 

6- İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı 
olması ve gereken evrak ve vesaiki birlikte 

>ı ilan rlunur. 

eusafı haiz 
getirmeleri 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürlüğünden: 

1- Müessese gubre deposunda teraküm etmiş olan 
120 ton gübre pazarlık suretile arttırmaya konmuştur. 

2 - Pazarlık 10·4-37 cumartesi saat 11 de yapıla· 
caktır. 

3 Tahmin bedeli 180 liradır. 
4- İsteklilerin 13 lira 50 kuruş muvakkaı teminatı 

budud ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğüne veznesıne 
yatırarak makbuzu ibrazı lazımdır. 

* • * 
1025 kilo kurşun halitasından matbaa 

gisi satılacaktır. Bak: İstanbul <..iümrüğü 
İlanlarına. 

hurufatı ve çız
Başmüdürlüğü 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

Haseki hastahanesine lüzumu olan 
320 kilo 90X 180 boyunda 9 lu 
siyah saç (bir kilosu 19 kuruş) 60,80 4,56 

Yukarda cinsi mıktan ve muhammen bedelleri yazılı 
olan saç pazarlığa konulmuşlardır. Evrakı Encümen ka
leminde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanunda 
yazılı vesika ve hızasında göstf!rilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 6-4-937 salı günü saat 14 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(B) 1872 251 

1 lstanbul Gümrüğü Başmüdürliiğünden: l -------
Gümrük satışından: 3ıl8l mezat kaimesi 1025 kilo 928-18 lira 

kurşun halitasından matbaa hurufatı ve çizgisinin 5 4-937 günü saat 
14 te lstanbul Gümrüğ'ündeki satış salonunda açık artırmalaıı yapıla
caktır. Artırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi v.e ün· 
van tezkeresi aranır. (1803) 244 

!~hisarlar U. Müdürlüğünden: 
27000 top sigara kaadı muhtelif eb'atta 
2058 Bobin 11 ,, renkli 11 

8000 ,, ,, 11 beyaz ,, 

125000 " " " " " 
20000 ,, ,, ,, Lüks ,, 
1 15 3 937 de pazarlığı yapılacak 320000 bobin sigara ka-

adından maada şartnamesi mucibınce yukarıda cins ve miktarı 
yazılı 182050 top ve bobin siıara J?iadı pazarlıkla satın alına-
caktır 

--····• "" • uvı larınıne raııhyan pazartesi gÜnÜ Sl'lat 
15 de Kabataş ta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis · 
yonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve satte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur. (1477) 190 4-4 

"' • * 
1- İdaremizin Gönen Yaprak Tütla bakımevine ,artname ve 

projesi mucibince yaptırılacak 2035 lin keşif bP.delli parke kal
dırım ve betonarme geçitlerin inşaatı açık eksiltmeye konulmuş· 
tur. 

2 Eksiltme 6-4-937 tarihine rastlayan salı günü saat 15te 
Kabataıta levazım ve mübayaat tubeıindeki Alım Komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 152.63 liradır . 

4- İhale evrakı hergün sözü geçen şubeden alınabilir. 
5- İsteklilerin ihaleden en az iki gün evvel İnhisarlar İnşaat 

Şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yaptıklarına dair 
Resmi vesaik gösterildiktf'n sonra alacakları ehliyet vesikası ile 
kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile ihale günü yukarıda adı geçen Alını Komisyonuna gel-
meleri ilan olunur. ( 1519) 194 4 l 

• • • 
1 -İdaremizin Tekirdatı Şarap fabrikası için şartnamesi mu-

cibince 600 ton rekompoze maden kömürü pazarlıkla satın alı
nacaktır. 

2-Pazarlık, ~4-1937 tarihine raatlıyan perşembe günü saat 
15 de Kabataşta Leva:ım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4-İstekliler pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 ıüvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilfo olunur. "1681,, 218 3 4 

Kilo 

• • • 

4200 Saf metil alkol 
900 Aıeton 
900 Piridin baaen 

l. - Yukarıda cinı ve miktarı yazılı malzeme şartnameleri 
mucibince pazarlıkla alınacaktır. 

2.- Pazarlık. 8-4-1937 tarihine rastlayan Perşembe günü saat 
16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat .Şubesindeki alım komis
yonunda yapılacalıtır. 

3.- Şartnameler parasız olarak her giln ıözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4. İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komiıyona gelmeleri 
ilan olunur. ( 1731) 220 2-3 

• • • 
1500 kilo çember raptiyeıi 
500 " ,, kavalyesi 

1 - Yukarıda cinı ve miktarı yazılı iki kalem malzeme pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2-P.!lzarhk. 9.4 .937 tarihine raahyan cuma günü aaat IS de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım Komiıyonunda 
yapalacakiır. 

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

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komisyona gelmeleri 
ilan olunur "1682,, 219 3 - 4 

* • • 
6000 kilo bel ipi 
4000 11 kalın kınnap 

5000 11 baş ipi 
- Yukarıda cins ve mıktarı yazılı üç kalem malzeme şartname

leri mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 13.4.937 tarihine rastlayan Salı rünü saat 15 de 
Kabataşda Levazım ve Mübayant Şubesindeki alım Komisyonunda 
yapılacakdır 

3 Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen şubeden alına-
bilir . 

4 istek lilerin pazarlık i\in tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 ıüvenme paralarile birlikte adı geçen Komisyona gelmeleri ilan 
olunur. "1795,, 229 2-4 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Kararname .\~ 2 6111 
30 5 Hl36, •:tı 1 1937 tarih ve 2 5715, 2 5870 liavılı kararnameye 

ekdir. 
Maden kömiirü müstahsillerinin imrar edecekleri kömürlerden 

alınan nisbi resimlerin emanet hesabına kaydedilen kısımlarının 

iaclesine d ıir ve 1836 ye 1937 takvim seaelerine aid 24715 ve 
2 5870 sayılı kararnamelerinin birici maddelerialn (8) fıkrala · 
rında ilişik şekildeki gibi degişiklik ye Hiveler yapılmuı; lktı
sad Vekilliğin 3 3 1937 tarih ve 911 9717 sayılı tezkereıile yapılan 
teklifi üzerine İcar Vekilleri Heyetice 5 3 1937 de onuamııtır. 

5 3 1937 
Madde Nısbi resimlerin emanet heubına kaycledilen k111m· 

larının iadesine dair 1937 takYim sene.ine aid 10 5 1936 tarihli ve 
2 4915 unmaralı kararnamenin birici maddeıinin "8,, ltendioe 
aşağıdaki fıkra ilave edilmiştir: 

1935 takvim senesinde ihtiyari olarak dıt piyasaya kclntGr im· 
rar etmemiş olanların 1935 taklim ıenesinden 1936 takvim aene· 
sine devredilen stokları 1936 takvim senesi için hariç piyaaaya 
sevketmeğe mecbur oldukları kömür heaabına dahil edilmez ve 
bu kısımdan alınam nisbi resimler tamamen irade kaydediiir. 

Madde 2 - 1937 takvim senesine aid nisbi resimlerin emanet 
hesabına kaydedilen kısımlarının iadesine aid 20 1 1937 tarihli ve 
2 5870 unmaralı kararnamenin birici maddeainin "8,, bendi aşa
ğıdaki tekilde tadil edilmi,tir: 

IOJT LllKvım senesi nihayetinde görülecek hesap neticesinde 
maden kömürü müstahsillerine bundan evveki senelere aid ıtok· 
larıle beraber mezku sene zarfinda yahacakları imarat mıktarının 

O - 50.000 olanlar 100 de 20 
50.000 - 1 ()().()()() ,, il 24 

100.000 . 150.000 " " 28 
150.000 - 200.000 " " 32 
200.000 - 250.000 " " 36 
250.000 - 300.000 " " 40 
300.000 - 350.000 " il 44 
350.000 - den yu"arı 11 48 

inden a4ağı olmamak üzre, ecnebi memlekatlere vuku bulan im· 
aratlamın her bir ton lave ve kriplesi için 1,25 lira ve her bir 
ton tuvenanı için 0,96 l!ra olmak üzere emanet kaydedilen meb· 
lağlardan redddiyat yapılır. 

Kararname .\~ 2 6114 
Memleket içinden tedarik edilemedığinden ötürü dışardan ge· 

tirilmesi 1ı-erekli görülen ve Gümrük Tarifesinin 366 G. 367, 368, 
369 ve 370 inci numaralarına giren pamuk ipl_iklerinin kliringli 
memleketlerden serbestçe idhalini teminen Genel İdalit Rejimi 
Kararnamesine bağlı "V 11 listesindf'n tıkarılarak aynı kararna· 
meye bağlı 4KI,, liste•ine alınması; iktiaad Vekilliğinin 5 3 1937 
tarih ve 2767 sayılı tezkeresile yapılan tak lif üzerine icra Ve · 
killeri Heyetince 9 3 1937 de onanmıthr. 

9 3 1937 

(Reımi Gazete tarih 22 Mart 937 Sayı: 3560) 

PİYASA HABERLERİ 
:4> ~--

Alhn vr. gümüş eşya 

Memleketimizde ziynet Cfyuında kullanılan altınların ayarla
rı resmi bir müessese tarl\fından damga vurulmak ıuretil~ teabit 
edilmediiinden piyasada bazı kuyumcuların kendi vurdukları 

damgalarla sattıkları hulliyatı yüksek iyarlı gösterip halka kan· 
dırdıkları görülmektedir. 

Komşu memleketlerde hulliyat resmi bir müe11ese tarafından 
ayarlandığı ve damgalandığı için oralardo halkı aldatmanın im
kanı yoktur. Memleketimizde ise ayarlanmak ve damgalanmak 
mecburi değiltlir. 

Arzu eden kuyumcular darphaneye giderek itledikleri eserle
ri damgalatmaktaJırlar. Fakat keyfiyet ihtiyari oldutu için ek
seri kuyumcular mallaıını damgalatmamaktadırlar. 

Bu vaziyetin doğurduğu mahzurların önüne geçmek ıçın 

Darphane Müdüriyeti hulliyatı damgalatmak işini meaburi yapan 
memleketlerin bu husustaki taliınatnamelerini getirterek tetkike 
başlam14tır. Tetkiklerin neticeıinde hazırlanacak rapora göre 
Maliye Vekaleti tarafından bir kanun layihası hazırlanarak Ka· 
mutaya takdim edilecektir. 

35( 

ta.ı 

H 

Ho 

Li 
a, 
ç 
Si 
H 

B 
• 
• 

o 
p 

a~ 

~ 



. - -------------iil:::::.,...__ . - -
- -

3 Nisan 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-·--
Pazar 4-4-937 

35()() m. haki kumaş - 1050 çift vidala çizme, 1050 battaniye, ma
tara kılıfı, manevra kayJşı v. s. için nümüne verilmesi. (Ankara 
Harp Okulu Direk.) X 307 

Pazartesi 5-4-1937 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

Afyon 

" 

MADDE 

ince 
kaba 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

2 - 4 - 1937 

ithalat 

Ton 

14 

ihracat 

Ton 

SATlŞLAI{ 

Aıgari 

Kiloıu 

Kr• Pa . 

7:50 

4 27 

Aır.ami 

Kilosu 
Kr. Pa. 

4 30 

Horasan - Saçtepe şose: 8 ad. ekip binası ve 6 ad. • sınai ima· 
Av derisi 

yemlik çuvallı 1ı Anadolu 
çakal ad ç 

lat inşası (Transit Yolu B. Müh. Erzurum) .\' 279 
İstihkam taburu kışlasının tamiri (İst. Komutanlığı) .\'.! 298 
Galatasaray Lisesi Ortaköy şubesinin tamiri (İst. Li"eler Muha-

seb.) .\~ 300 
Pansöman çadırı: 10-13 ad. - hastahane çadırı: 34-45 . ad. - çelik 1 

halka: 66000 ad. - yerli matara: 12000 ad. (MMV).\:275·301 
Arazöz: 2 ad. (Çorlu Kor) .Y 302 
Antimon: 1000 k. (Ask. Fabrik.) ~\' 332 
Mobilya: 101 parça (Nafıa Vekalf'ti) .\: 300 
Keıtane telgraf C.ireği: 113 ad. (İıt. Vil. PTT Müd.) .,! 301 
Kışlık elbiselik kumaş: 70-85000 m. - kaputluk kumaş: 3040000 

k. - pamuk: 6080 k. (Jandarma G . Kom.) ·': 299 301 
linoleum: 780 m. (Deniz Levazım) .Y. 299 
Bulaşık yıkama makinesi: 1 ad. (Tophane Levazım).\: 278 
Çelik sa~ dolabı: 43 ad. (Ziraat Vekilet_i) .Y. 296 
Sigara kağıdı: 182050 bobin (İnhisarlar idaresi) ·'~ 297 • 
Hırdavat çelik malzemesi: 47 kalem - çivi 5 kal~m • bilet . kom· 

postörü: 50 ad. - İlaç: 25 kalem (Devlet Demıryolları) .\ 300 

Bulgur: 27 ton (Selimiye) .\~ 298 
• kiğıd kırpıntısı: 3 ton (İst. Belediyesi) .\~ 303 
• Köhne alat: 116 kalem (İst. Komutanlığı l .\' 312 
Taşkışlanın tamiri (İat. Komutanlığı) .\:. 311 
Sömikok (Sivas Öğr. Okulu) No. 311 
Kum, çakıl. çimento (Sivas Elektr. Biri.) No. 311 
Matbaa hurufatı ve çizgisi (İst. Gümr. Müd.) No. 312 

Salı 6-4 1937 

·d· · t (İnhisarlar fd.) 
Gönende trotuvar ve betonarme geçı 1 ınşaa 1 

... \~ 299 . f M""d) \" 299 
Uaküdar cezaevinin esaslı tamiratı (lstanbul Na ıa u · · 
Pijama: 576 ad. - spor donu: 1000 ad. - patiska kısa don: 3600 

ad. (Tophane Levazım) ·'~ 309-300 
Hava piki: 'l3000 k. (D<vlet Demiryolları) .\' 310 
Muht. cin• kiğıd (İat. Beled.) .\: 301 
Somyah karyola: 25 ad. demir etajer: 55 ad. · portirigatör: 1 ad. 

v. s. (Kütahya Valiliği) .\: 308 
lspanak: 18 ton. (Ankara Levazım) .Y 309 
Siyah saç: 320 k. - Kırtasiye: 24 kalem - Boru: 250 m. (lıtanbul 

Belediyesi) No. 311-312 

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

İstanbul Borsası 
2 4-1937 

Paralar 

1 Sterlin 
l Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belc:ka Fr. 
20 Drahmi 
20 İıveçre Fr. 
20 Leva 

Aht 
615,-
123,-
111, -
120, 
80,--
18,-

560,-
20,-

J Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

1 Avuıturea Sl. 21,-
l Mark 25, 
l Zloti 20,-

Pengü 21,-
20 Lev 11,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 İsveç kuronu 30, 
1 Tür~ altını 1042, 
1 Banknot Oı.247,-

YURTTA$ 

Türk parası, kaya 
gibi sağlam duru-

yor. 

Satış 

620,-
126.-
115,-
125 -
84,-
22, -

575, 
23,-
66,-
75, --
23,-
28,
ıı, 

23,-
14, -
52,-
52,-

-32, 
1043,-
248,-

En cmın tasarruf 

imtiyaz ıııhibi ve yazı i,leri 
Direktörü: lırnail Girit 

London 
Nev York 
Par is 
Milin o 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof va 
Amıterdam 
Prag 
Viyana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeft 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

Alış 

()17, 
0.7919 

17,2375 
15,ü.ı37 
4,7025 

88,5737 
3,4758 

64,5056 
1,4464 

22,71 
4,233-t 

11,4667 
l,9tl92 
4,1734 
4,0113 

108,2658 
34,67 

2,7775 
24,64 

3, 1434 

Satı, 

618,-
0,7910 

17,2075 
15,0194 
4,6950 

88,43 
3,47 

64,4012 
1,4440 

22,6730 
4,2265 

11,4482 
1,9660 
4, 1666 
4,0050 

108,09 
34,6275 

2,7740 
24,69 

3,1434 

parası, Türk pa

rasıdır. 
Uluaal Ekonomi 

ve 
Arthrma kurumu 

Basıldığı yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

" ,, 

" 
" 
" 
" 
" 
" 

kurt ,, 
: kunduz 
: porsuk 
: 11ansar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

" 

" 

" 
" 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
" 
" ,, 

" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

,, 

" Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Kcçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" 

Pamuk 

Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
ıert 

• sümter 
kızılca 
mahlfit 

: iç 

: beyaz 
: ıarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

yeni mahıul 

beyaz 
: sarı 

iıp. tohumu 
: kalburlanmıt 
: natürel yeni 

Pamuk yağı: 
"tohumu: 

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

Peynir kaşer: yağlı 
,, " : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" 

Un 
,, 
" 
" 

Yapak 

" 
• 
• 

Yulaf 
Zeytin yafıı 

" " 
" " 

: yeni mahıul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 

: deri 
: .kaba 
: ıarı 

ekstra ek.tra 
ekatra 
1 inci yumutak 

" ıert 
Anadolu 

" tabak 
Trakya kırkım 1 

,, tabak 

ekıtra 

: yemeklik 
: sabunluk 

240 

120 

15 

2 

30 

15 

15 

17 

56 
12 75 

TELGRAFLAR 14937 

" 
• 1600 

" 
" 2600 
" 500 
a 23 

2600 
ç 4550 

6 24 

ö 30 

5 6 

4 37 

5 

25 30 

50 

3000 
650 
26 

6 29 

6 35 

510 

30 23 

55 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 27 şi 4 p Ki 3 88 
• keten tohumu " ·n ,, tonu 13 st. 7 ,. ,, 8 13 

Anvera Arpa Lehiıtan Şubat " 100 ki. 135 8. Fr. ,, 5 74 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi 11 3 ..ı p .,. 6 79 
Şikago " Hartvinter Mayıa ,, Buşeli 141 3 4aent ,, 6 79 
Vinipek. " Manitoba " " " 144 l 2 ,, " 6 71 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 160 R M. " 81 31 

,, ,, Levan " " " ,, 160 ,, ,, 81 31 

işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(tilin), 18 (santim), ıt (sterlin), RM lRaybımark), p (pen
ıı i), B. Fr (Belcik• frank), t (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me page) 

il eat prefcrable que la force motrice soit fournie par la houille 
ou le gaz pauvre. 

Ceux qui veulent faire des offres .doivent adresser au plus 
tard juıqu'au 30 avril 1937 leurs soumiısions ain i que leı des
sins, catalogues, prix et motifs de preference au Turkofiı. 

Du Ministere des Travaux Publics 
Vingt tonnea de lames de fer d'une valeur eıtinaative de 3.000 

Ltqs seront achetees par voie d'adjudication publique. 
L'adjudication aura lieu le lundi 16 mai 1937 iı 15 heurea, par 

devant la commissioıı dea adjudications de matcriel, au Minis-
tere deı Travaux Publics a Ankara. 

Leı cahiers des charıes y relatifs sont delivreı gratuitement 
par \a direction des materiels iı Ankara et par l'ageoce de re· 
ceptionnement du Minislere des Travaux Publicı iı Haydarpaeha. 

Le cautionnement provisioire est de 225 Livres. 
Les peraonnes devant participer a l'adjudication sont invitees 

a se presenter par devant la commİssion SUll•mentİonnce le lundi 
17 mai 1937 iı. 15 heureı. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le charbon turc (Suitc) 
Vu ces qualites, on voit done que les charbon; turcs conıti

luent en premier lieu un combustible de tout premier ordre pour 
la fabrication du gaz d 'eclairage. 

• • • 
En outre ilı conYİennent particulierenıent bien comme cbar-

bons de fours de verrerie, de fours a puddler, de foun İl rcchauf· 
fer, de fours İl porcelaine, de fours a cuire leı briqueı et danı 
les industries ou des gaz chaudı so:ıt employeı pour le sechage, 
la teinturerie ete. .•. 

Enfin Cet charbonı sont tout il fait indiqueı pour et.-e utiliıeı 
comme houilles marechaleı dans leı forges et pour servir dans 
les fabriques de produits chimiquea, dans toutes leı chaudieres 
tubulaires de machinea, soit terrestres, soit marineı, dan touı 

les foyera d'alimentation par la base, bref, partout ou il eıt ne· 
ceasaire d'avoir un combuıtible ricbe en gaz et s ' agglomerant au 
feu iı l'etat de coke. 

La production totale du bassin a atteinl plus de 2 millionı de 
tonnes en 1935. Grice iı la constitution gcologique favorable du 
bassin celui-ci est susceptible de tripler son chiffre de produc· 
tion, si les be.soins de 111 consommation venaient iı l'exiger. 

• • • 
Les exportations ont augmente ces dernieres anneeı d'une fa-

çon assez satiafaisante, l' ltalie, la Grece et l'Egypte tenant leı 
premiers rangı parmi les paya acheteura. 

• • • 
La lignite extrcmement repandu danı le souı·ıol anatolien, ae 

trnnv,. a J'll'nYİmitf. de toutes les agq}omerationı İmportantes du 
payı. 

• • • 
Le basain de Kutahhia-Deyirmiaaz alimente leıı regionsa d 'Es-

kichchir, Ankara, Afion et Konia. 

• • • 
Voici les chiffrea d'analyıe des produits secs du bassin citc 

pluı baut: 
Cendres 
Matieres volatilea 
Carbone fixe 

Coke 
Soufre 
Calories 

14,75 o o 
31,25 o o 
54,00 o o 

100,00 o o 
68,75 o o 
4,75 o o 

6000 iı 7000 
L'antracite turc pouede des pores reiulieres et des molle

culeı extrement fines et une couleur tres foncee (noir homogene) 
96 pour cent de i'antracite turc est d'une composition parfaite, 
c' est iı dire il est consonıme integralement (donne pas de reıiduı) 

• * " 
L'antracite turc se diıtingue des autreı charbons par ıa forme, 

la finesse de ses grains. ıa surface lisse et brillante et ı;a couleur 
homogene. 

• " . 
Les pertes enregistreeı dans les &Utrf's charhonı •' elevant iı 

12 pour cent la reactibilite ainsi que la po11ibilitc de tranafor- . 
mation en huile eat d ' une tres graode importance. Le nombre 
de calories varie entre 7100·7200. Le contenu en cendrea eat 
d'environ 12 pour cent. 

Le developpement de l 'induıtrie miniere turque eo general, la 
creation prochaine d'une industrie lourde nationale, l'exteosion 
progreısive du reseau ferroviaire danı le payı, sont par ailleurs 
autant de facteurs qui permettenl d'escompter une augmentation 
treı senıible de la conıommation du charbon. 

La maroquinerie iı lstanbul 
il rcıulte d'une statistique ctablie par la Chambre de Com· 

ınerce que l'annce 1936 a ete trea proıpere pour l ' induıtrie de 
la maroquinerie a latanbul. On a fabrique notamment 50.000 11acı 
d' eco}İers et 150.()()() HCI a main pOUr dames. 

Nos exportations de coton 
Deı importateurs roumains ıe sont adresacı a la Chambre 

de Commerce d'lstanbul pour demındtr a acheter de 1ranJe1 
quantiteı de coton de Turquie. 

La Turquie au Congres International de sucre 
Un congres international du sucre se reunira i Londres dını 

le courant du mois prochain. Un delegue du gouve~ne~ent y 
participera au nom de la societc generale deı raffınerıes d u 
aucre de Turquie. il partira pour Londreı au commencement du 

moiı d'avril. 
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Deuxieme Annee No. 312 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 " " 850 

12 " " 1500 

Etranger : 12 moiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite a'adreaaer 

a l' Adminiatralion 

SAMEDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESi 

journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction - Reparation- T ra v. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction trois ouvertureı et prepar. 10000 m3 
pierreı s route Polatli-Haymana. 

Construction pont en beton arme Kivrimtchayi 
s route Kaatamoni Boyabad (cah. eh. P. lç5) 

Reparation gu"rite gardien et murs monument 
Doumloupounar 

Presentation projet relatif İl la canaliaation d'un 
quartier de la ville 

Ame'ublemeot pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Lita a 1 matelas : 53 piece.s - iı 2 matelas : 137 
piecea 

Electricite-Gaz-Chlluffage Central 
(lnıtallation et Ma.eriel) 

lnstallation electrique bourg M. Keaıalpacha (avec 
conceısion) 

Materiel electrique : 374 lots (cah. eh. P. 16'ı) 

Filı de ıoudure et electrodes (ıep.) 

Provisions 

Orge : 250 tonııeı (ai.) 

O iven 
Concours pour tableaux (couleura i l'huile) pour 

hall gare. 
Sa ble d' arıent : 10 tonneı 
Tôle noire (No 9-90 X 180) : 320 kilos (pour hô· 

pi tal Hasse ki) 
Camions Ford (2 tonnes): 3 pieces 

B) Adjudicatıons a la sureıchere 
Auto Fiat 507 usaıee 

Caractereı et lignes d'imprimerie (ploınb): 1025 ki· 

loı (ai.) 
Fumier: 120 tonnes 
Boiı de ebene : 2000 1'13 

Mode 
d'adiudicat. 

Pli cach. 

" 

Publique 

" 

Publique 

Pli oach. 

" 
D 

Pli cach. 

Prix 
eatimatif 

21215 36 

31000 -
867 13 

500 -

125000 -

Caution. 
Provisoire 

1591 20 

2325 

65 

37 50 

328 76 

32500 -- 2437 50 
5003.30 et 
12173,59 

1~500 

375,25 et 
913,02 

887 50 

L. 1000,750,500 

Publique 
Gre i gre 

Pli cach. 

Publique 

Publique 

Gre it gre 
,, 

800 -
60 80 

8550 -

928 18 

180 -
P. 11 le m3 

60 
'4 56 

641 25 

13 50 
165 -

Lieu d'adiudication et du 
Cahier des Charıes 

{ Com. Perm. Vilayet Ankara 
Oir. Trav. Pub. " ,, 

Preıid. Ponts et Chaussees Min . Trav. 
Publics 

Com. Ach. Corps Armee Afion 

Municipalite Samıouu 

Jours 

19-4-37 

20 4.37 

13-4 37 

15·4-37 

C•Jm. Ach. Ank. Comm. G. Gendarmerie 16-4-37 

Municipalitc M. l\emalpacha 30 4.37 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 21-5·37 
/ Adm. Gen . Ch Fer E.tat Ankara 6-5-37 
1 Dep. Mater. Ank.-Chef E.xped H. pacha 

Com. Ach . Division l\irklardi 

Adm . Gen. Ch. Fer Etat Jusqu'au 

Com. Ach. O. Gen. F.ıb . Militaires 
ı Com. Perm . Municipalite lstanbul 
1 Secretariat ,, ,, 

Com. Ach . Oiviıion Kirklareli 

J Garage Milli, Taxim 
1 Bureau Fisc Ferikeuy 
Oir. Venteı Douaneı lıtıınbul 

lnst. Centr. Hygiene Ankara 
Dir. Foret Bşlgrade 

15-4-37 

20-7 37 

16-4-37 
6 4 37 

16 4-37 

5-4-37 

5·4-37 

10-4 37 
19-4-37 

1 lleure 
1 

\ 

15 

16 

ıs 

15 -

15 -

Soir 

15 
15 15 15 

16 -

14 
14 

16 

9-12 

14 

11 
H 

t 
Rivellt!!m!!~!!!!I!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!~ 

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 leı trois 
jour1 suivantı; les Traites de Commerce et Accords de Clearing. et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant leı hommes d'affaireı, le mouvement de la Bourse deı Changes, de la Boune du Commerce et 

des Cereales, leı Nouvelleı Economiques du payı ete. ete ... 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ ,, 

Envoi iratuit de ıpecimen sur demande 

3 AVRIL 1937 

ADMINISTRA"tıu~ 

Y oıhourtchou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poalale N. 1261 

Adreaae Teleıraphique: 

latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Dimanche 4 Avril 1937 

Present. eehant. pour 3500 metres- E.toffe kaki : 1050- Bottes 
box·calf- Etuis en feutres pour gourdeı : 1050- Couvcrturea, 
c.ourroies de manoeuvrc, ete . (Oirection Ecole Militairc An· 
kara) ,\; 307 

Lundi 5 Avril 1937 

Conıtruction chaussee, 8 maisons equipc et 6 ouvrages d'art sur 
route Horassan Satchtepe (Com. route Transit. Erzeroum) .Y 279 

Repar. caserne bat. fortif. (Comm. lst. Findildi) .\~ 298 
Repar. sect. Ortakeuy Lycee Galatasaray (Comptab. Lyceeı lst.) 

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

neaux en acier: 66000 p.- Gcurdes ind ir ene.s : 12000 pieces 
(Defense Nationale) .\: 275-301 

Arroıeuses : 2 p. {C. A . TehoJrlou) .\: 302 
Antimoine: 1000 k. (Fab . Mılıt.) .\: 302 
Ameublement: 101 p. (Min. Trav. Publics) X 300 
Poteaux telegr. (chataignier): J 13 p. (PTT. Vilayet lst.) .\: 301 
Etoffe unif. hiver: 70·880t 0 m.- ld . pour capotes : 30 40000 m.-

Coton : 6800 k. (Comm . G en. Gendarmer9e) .\~ 299-301 
Linoleum : 780 m. (lntend. Marine) X 299 
Mach~ne a laver la vaisselle: 1 p. (lntend. Tophane) .\~ 278 
Armoires en tôle acier : 43 p. (Min. Agriculture) .\' 296 
Papier a cigarettes : 182.050 rouleaux (Monopoles) .\! 297 
Materiel de quincaillerie : 47 lots- Clous : 5 lots- Composteurs 

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

Gruau : 27 tonnes (Selimie) .\: 298 
* Dechetı papier: 3 t . (Mun. lslanbul) .\~ 303 
• Objcts hors d'usage: 116 lots (Hôp. Gulhane) (Comın . lst. Fin · 

dikli) .\: 312 
Reparation Tachkichla (Comm. lst. Findikli) .\ ; 311 
Semi-cokc (Ec. Normale Sivas) .\: 311 
Sable, gravicr, ciment (Union Elcctr. Sivu) .\~ 311 
Caracteres et lifnes d'imprimerie : 1025 k. (Douanes bt.) .\' 312 

Mardi 6 Avril 1937 

Conıtruction trottoirı1 et pasaages en beton arme a Gucuncne (Mo· 
nopoleı) .\~ 299 

Reparation fondamentale penitencier UskLdar (Dircction Travaux 
Publicı latan Lul .\'. 299 

Pyjamas : 576 pieces - Culottes sport: 1000 pieces ld. batiste: 
3600 pieces (lntendance Tophane) .\~ 309-300 

Fonte brute: 23000 kilos (Chemins de Fer Etat) .\~ 310 
Papier diff. qualiteı (Mun. lstanbulJ .\ : 301 
Lita a ıommiera : 25 pieces- Etagereı fer : 55 pieces- Porte· 

irrİ.l!'ateur : l picce ete . (Vilayet Kutahia) .\: 308 
Epinards : 18 tonneı <lntendancc Ankara) X 309 
Tôle noire : 320 kilos- Papeterie : 24 lots- Tuyau (3') : 250 m. 

(Mun. lstanbul) ,\' 312 311 

• Les uteriıqueı indiquent une vente par voie de aurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqueı en regard de1 ıırticles ıont ceux du 
iournal danı lcquel l'aviı a paru. 

Avis Officiels 

lnstallation frigorifique 

Ministere de l'Economie : 

" Turkofis ,, 
Dea inıtallationı frigorifiquea pour la conurvationı de ra11ın 

fraia et de fruita divera doivent etre conıtruitea danı differente• 
regionı du payı en commençant par Izmir. Ceı entrepota frigo· 
rifiqueı ıerviront a la conıervation de raiıinı, de pommH et de 
legumes deıtineı aux marcheı etrangera: les uns auront une 
contenance de 50 tonnea et lea autreı de 150 tonneı. 

Nouı ne deaignonı pas pour le moment leı conditionı techni· 
ques de cea entrepotı afin de permettre qu'on fuıe deı offreı 

ıur dea formea et dea ıystemes divera. Le choix portera naturel· 
lement aur l'offre la mieux appropriee et la pluı economique. 

il aera en outre procede a l'achat de camions a ventilateura 
ou poaacdant tout autre inıtallation frigorifique pour fonctionner 
eatre le lieu de production, et ~elui de conıommation ainai que 
du "container" conformeı au volume interieur et a la forme 
d'un wagon normal et qu'on chargera de fruita danı l' entrepôt 
pour lea tranıportera bord de bateaux ou dea waıona. 

(Lire la ıuite en 3me paıe) 


