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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI t50 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı S kuruş 

Resmi makbuz bedeli olma
yan tediyat makbul değildir . 

BU GClNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Sadeya~ı: 2200 k. (temdid) (Polatlı) Bir ay) 

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

Gülhane haııt. inşaat (tehir) (Toph,ne Levazım) 19-4-37 1 :l 
Haydarpaşa lisesinde yapılacak tamirat (Hay-

darpaşa Lisesi Müdürliiğü) 8-4 -37 15 
Karsta Halkevi inşaatı (Kars CHP Başk.) 22-4 37 15 
Ün yede santra! binası inşaatı (temd.) (Ünye Beled) 28-4-37 
Ankara San' at okulunda tamirat (Ankara Vali.) 20 4-37 15 -

• 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 1 

1 

Gliserin, nişadır, şap. kükürt v.s. (Devlet 
1
1 

Demiryolları) 22-4·37 10 -
Erzak ve sıhhi malzemesi 505 kalem (tehir) 

(MMV) 19-4-37 15 -
Gliserin, glikol. nitrat dö 9ud, parafin, kükürt 

v.s. (Askeri Fabrikalar) 28-4-37 ye kadar 

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.ı. 

6·4-37 15 -
7-4-37 ıs -

! 
Tela: 11400 m. (temd.) (Tophane LeYazım) 

Battaniye: 210 ad . (Tophane Levazım) 
Kumaş: 2700 m (tP.mdid) (lst. Komutanlı~ı) 
1\aputluk kumaş: 3000 m. kışlık elbiselik 

8-4-37 14 1 

kumaş 4000 m. (Deniz Levazım) 
Pijamalık bez: 25000 m. (MMV) 

7-4-37 11-14 
17-4-37 11 -

5 - Mobilya, Ev ve Büro eşyalartmuşamba halı v.s. 

Altlı üstlü karyola: 35 ad. (temdid) (Tophane 

Levazım) 7.4.37 14.30 

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

Gaz: 15 ton. (temdid) (Deniz Levazım) 19-4-37 14 -

7 - Müteferrik 

Kilit: 16 tane- gemi zinciri: 7300 k. (Deniz 
Lcva:z:ım) 20-4-37 14 -

Fayton koşumu: 1 çift- Saraciye maltemesi: 
4 çeşit (temdid) (lst. Komutanlığı) 8-4-37 14 30 

Kağıd zivana- (6,5 ve 20 librelik) 1 milyon ad. 
(tehir) (Is tan bul Telef on D•rektör lüğü) 12-4-37 -

Kordon~yumak: 79000 m. (Devlet Oemiryol.) 22-4-37 10 -
Pamuk ipliği, şerit. kurşun boru, levha, zift v s. 

(A k • F b ·k ı ) 28-4-37ye kadar 
ı erı a rı a ar 

Askeri fırında bakır semaver ile ocağı ve de· 
posu tamir edilme9İ. (Ankara Levazım) 7-4-37 15 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 
Hurda ızgara ve maden (gemi ocaklarında} 

(Denizyolları lilet.) 10-4-37 10 -

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1-Polath alayının senelik ihtiyacı olarak açık eksilt
meye konulan 2200 kilo sade yağın~ 26-3-937. ~c.uma günü 
saat 16 da yapılan münakasasına tahp gelmedıgınden art
tırma ve eksiltme kanununun 43 üncli maddesi mucibince 
bir ay zarfında pazarlıkla alınac~ktır. 

2-Teminab muvakkate 140 lıra 25 kuruştur. 
3 - Şartnameyi görmek isti yen taliplerin her gün öğ

leden sonra komisyona müracaatları. 

-

---- -

PAZARTESİ 

•• 

'GAZltTESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kömisyonundan: 

Gülhane hastanesinde müdüriyet binasının yapılacak 
inşaat eksiltmesi sartnamesindf: yapılan değişiklik dola· 
yısıle 19 Nisan 1937 pazartesi günü saat 14 de Tophane
de satınalma komisyonunda açık olarak eksiltme yapıla· 

caktır. Keşif bedeli 8416 lira 2 kuruştur. İlk teminatı 631 
Fra 20 kuruştur. Şartname ve keşif komisyonda görüle· 
bilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saate 
komisyona gelmeleri. 

Ünye Belediye Riyasetinden: 

2993 lira 67 kuruş bedeli keşifli elektrik santral bi 
nası inşaatına temdid müddeti içinde talih çıkmadığindan 
28·4 937 pazartesi gunüne kadar bir ay müddetle pazar
lığa bırakılmıştır. İstekliler proje ve teferrüatmı Ünye 
belediyesinden ve İstanbulda Taksimde Şark apartımanın· 
da Elektrik mühendisi Hasan Haletten alabileceği ilan 
olunur. 

Haydarpaşa Lisesi Sahnalma Komisyonundan 

8 nisan 937 perşembe günü saat 15 te İstanbulda 
Kültür Direktörlüğü binası içinde Liseier Muhasebeciliği· 
nde toplanacak Komisyonda 1314 Jira 85 kuruş bedeli 
keşifli Haydarpaşa Lisesinde yapılacak tamirat işleri pa· 
zarlık usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel ve hususi 
•,..., ~-·•••• T-· ..,__ • • • • • • • • • • •• • # 

diğer evrak Haydarpaşa Lisesinde görülebilir. 
İlk teminat 99 liradır. 
İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer iş yap

tığına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa direktörlü
ğünden almış olduğu müteahhidlik ve Ticaret odası ve· 
sikalarile belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Kars Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından: 

Kars şehrinde yapılacak 49323.62 lira bedeli keşifli Halkevi 
inşaatı kapalı zarf usulile eksiltmiye konulmuştur. 

t _ İhale . 22-4 937 tarihine m.ıısadif perşembe günü.saat 15te 
Kars Cumhuriyet Halk Partisi binasında toplanacak llyönkurul 

huzurunda yapılacaktır. , 
2- Muvakkat teminatı 3699.27 lıradır. 
3 Bu işe ait proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve 

fenni şartname Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından bedelsiz 

olarak verilecektir. 
4- İstekli olanlar teklif mektublarını 2490 numaralı kanuna 

uygun şekilde hazırlayarak teminat mektublıırı ve eh~iyet vesika
larını hbvi bir zarf içinde olaralr muayyen saatten bır saat ev: 
veline kadar makbuz mukabilinde Parti Ba9kanlığına vermelerı 
ilan olunur. 

Ankara Valiliğinden 

Ankara Sanat okulunda yaptırılacak olan 883 lira 77 
kuru(". bedeli keşifli tamirat, 20 nisan 937 tarihine müsa
dif s:lı günü saat t5 de Nafıa müdürlüğü odasında top
lanan komisyonca açık eksiltmeye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 66 lira 50 kuruftur. 
İsteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından 

musaddak vesika ile Nafıa müdürlüğünün fenni ehliyet 
vesikasını hamil oldukları halde yukarıda sözü geçen 
gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartname her gün Nafıa dairesinde 

görülebilir. 

3 
tı açlar, Klinik ve ispençiyari alcit: 

Devle~ Demiry olları ve Limanları İşi etme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 2 gurup malzeme ve eşya her gurup ayrı ayrı ihale 
edilmek üzere 22-·4-37 perşembe günü saat 10_ da Hay
darpaşada gar binası dahilindeki komisyon [tarafından 
açık eksiltme ile satın alınacaktır~ 

5 Nisan 1937 

~ punto ufak harf!ar~ r i
1

l~nların santimi (2~) l 

L kuruştur. _ J 
Mt1n·ık,1<;n (;, zetcs~ 

Bu i~e girmek i teyenlerin hizalarında yazılı muvak· 
k·~t temı.~a-~ ve ~anunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek
sdı tme gunu saatıne kadar komisyona müracaatları lazım· 
ır. 

Bu işe ait şartnameler k · d 
omısyon an parasız ola k 

dağıtılmaktadır. ra 
l 50 k0 l ı· . . . ı o g ıserın, 200 kılo toz nişadır, 200 kilo 

ş~p, 10. kılo çubuk halinde kükürt, 5000 kilo özta ı 300 
kılo adı hamızı kibrit 10000 k'l t h hg ş ~ 
d r 2259 r t J o uzru u mu ammen be-
d~r.ı ıra 80 kuruş ve 'muvakkat ~teminatı l 69,5 lira-

2- 79000 me~ı-e l ve 2 nci mevki kordon yumak 
~uhammen bedelı 2765 lira ve muvakkat teminatı 207 
lıra 38 kuruştul'. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonnndan: 

1- Hepsine biçilen ederi 10100 lira olan 505 kalem 
ecza ve sıhhi malzeme kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. 

2- İhalesi 19-4-37 pazartesi günü saat 15 dedir. 
3- ilk teminat 757 lira 50 kuruştur. 
4 - Şartnamesi M. M. V. Satınalma Ko. da görülür. 

Askeri Fabrikalar Umam müdürlüğü ticaret kaleminden : 

Aşağıda mikdar ve cinsi yazılı malzeme satın alına
caktır. 28 Nisan 937 tarihine kadar fiatlı tekliflerin umum 
müdürlüğe gönderilmesi lazımdır. Bu malzemenin şartna
meleri her gün ticaret kaleminden alınabilir. 

200 ton Gliserin 
16 ,, Glikol 

1000· 1100 ,, Nitrat dö sud 
30 ,, Nitrat damonyak 

·~ 17 Orlıın~ibuı-
40 ,, Kalaine soda 
12 ,, Parafin 
6 ,, Silikat dö sud 

20 , , Sud kostik 
20 ,, Kükürt (çubuk halinde) 
6 Pamuk ipliği (beyaz) 

500 kilo Pamuk ipliği (sarı) 
1000000 metre Beyaz şerit (pamuk ipliğinden mamul) 

500 ,, Saf kurşun boru 
8 ton Kurşun levha 

14 ,, Meksifalt DX 
2 ,, Zift 
2 ,, Talk 

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

~~~~~~~~~~~~~~~....:;..._ 

İstanbul Levazım .Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İki No. lu Dikimevi için 11400 metre tela 6 nisan 
937 salı günü saat 15 de Tophanede satınalma komisyo
nunda pazarlıkla alınacaktır Tahmin bedeli 2850 liradır. 
İlk teminat 213 lira 75 kuruştur. Şartname ve nümunesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

• * • 
Topçu nakliye okulu için 21 O adet battaniye 7 nisan 

937 çıır,amba günü saat 15 de Tophanede satınalma 
komisyonunda pazarlıkla aiınacaktır. Tahmin bedeli 1680 
liradır. Teminatı 252 liradır. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona 
gelmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

7 inci kor için 2700 metre kumaş evsafına göre iha· 
le günü talibi çıkmadığından tekrar açık eksiltme ile iha
lesi on gün uzatılarak 8·4-37 perşembe günü saat 14. de 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 1809 liradır. İlk temınat 
136 liradır. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonendan: 

Tahmin edilen bedeli 7800 lira olan 3000 metre ka-
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putluk kumaş. 7-4-37 tarihine rastlıyan çarşamba günü 
saat 1 t de pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 585 lira olup şartnamesi komisyon
dan bergün parasız verilir. 

isteklilerin, 2590 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bu1unan ko
misyonumuza müracaatları. 

• • • 
Tahmin edilen bedeli 10,000 lira olan 5000 metre kış

lık elbiselik kumaş, 7 nisan 9.17 tarihine rastlıyan çar
şamba günü saat 14 de pazarlıkla alınacaktır. 

Muvakkat teminat 750 lira olup şartnamesi komisyon
dan hergi.in parasız verilir. 

MMV Saiınalma Komisyonundan: 

t- Her bir mdresine biçilen ederi 25 kuruş olan 25 
bin metre pija.malık bez kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parası almak ve örneklerini görmek 
istiyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3 İlk teminat miktarı 468 lira 75 kuruştur. 
4 İhale t 7-4-937 cumartesi giinü saat ı t dedir. 

5 

Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hala v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Topçu nakliye okulu için karyola borusundan 35 adet altlı ve 

üstlü karyola 7-4-H37 çarşamba günü saat 14,30 da Tophanede 
satınalma komisyonunda paarlıkla -:ksiltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 542 lira .30 kuruştur. İlk teminatı 40 lira 70 kuruştur. 
Şartname komisyonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komis
yona gelmeleri. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Deniz Levazım Satınalına Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 3225 lira olan 15 ton gaz. taah
hüdünü ifa edemiyen mütecıhhid nam ve hesabına olmak 
üzere, 19 Nisan 937 tarihine raslıyan Pazartesi günü sc:at 
14 de açık eksiltme usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminat 24 t lira 88 kuruş olup şartnamesi 

her gün komisyondan parasız verilir. 
İsteklilerin 2491l sayılı kanunda yazılı vesaik ile ve 

bp._\t:_a.iU\..v.e •. QAAtP K:ı~ımoasada bulunan komisvonumuza 

7 
ı\\iiteferrik 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Takribi tutarı 2880 lira olan 16 kilit takriben 7300 
kilo ağırlığında ve 28 57 mm kalınlığında gemi zincırı· 
nin 20-4·37 tarihine raslıyan salı ~ünü saat 14 de pazar
lığı yapılacaktır. Şartnamesini görmek isteyenler hergün, 
pazarlık için yazılı günde 216 liralık muvakkat teminat 
mektub veya makbuzlarile Kasımpaşadaki komisyona mü
racaat etmeleri. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

2 ci Kor için bir çift fayton koşumu ile dört çeşit saraciye 
malzemaine ihale günü talibi çıkmadığından ihalesi 1 O gün urn
tılarak tekrar açık eksiltme ile 3-nisan·937 perşembe günü saat 
14,30da ihalesi yapılacaktır. Muhammen tutarı 500 liradır. İlk 
teminat 38 liradır. 

İstanbul Telefon Direktörlüi'ünden: 

Açık eksiltme suretile satın alınacagı ilan edilen 
800,000 adet 6,5 ve 200,000 aded 20 librelik kağıd zıva 
naların münakasaları 12-4-37 pazartesi gününe talik edil
miştir. 

Nümune ve şartnameleri hergün Malzeme dairemizde 
görülebilir. İsteklılerin mezkur günde saat 15 de 45 lira
lık muvakkat tf!minat paralarile Direktörliiğümüz binası 
içinde satınalma komisyonuna müracaatleri. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Ankara istasyonundaki askeri fırında hamur suyu 
ısıhnağa mahsus bakır semaver ile ocağı ve deposu mü· 
teahhidi nam ve hesabına olmak üzere pazarlıkla tamir 
ettirilecektir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

b) ru ÜZAYEDELER 

1 
• 

Miiteferrik 

Oenizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 

İdaremiz hurdalığında toplanan gemi ocaklarından 
çıkmış bir miktar hurda ızgara ve maden 1 O 4-937 günü 
saat onda pazarlıkla satılacaktır. Talib olanların şeraiti 
öğrenmek üzere her gün ve pazarlığa girmek için yu
karıda yazılı gün ve saatte Levazım Şefliğimize müra
caatleri. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd;;-1 
]- fd:ıremizin Maltepe Tütün Enstitüsünde ş:ırtname ve proıesı mu

cibince yaptırılacak 2972 lira 32 kuruş keşif bedelli Sundurma inşaatı 
açık eks itmeye konulmuştur. 

'.2- Eksiltme 15 4-937 tarihine rastlayan perşenıLc günii saat l5 le 
Kabataşta Levazım ve Müb:ıyaat Şubesindeki Alım Komisyorıunda ya
pılacaktır. 

3- Muva~kat teminat 222.92 lıradır. 
4- Şartname ve projeler her gün 15 kul"UŞ mukabilinde sl.izü geçerı 
Şubeden alınahilir. 

5- istekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu g-ibı işleri ınuvaffakiyelle 
yaptıklarına riair resmi ves:ıik ile inhisarlar inşaat Şubesine mürat.•, at 
edüp ayrıca ehliyet vesikası almalıdırlar. 
-S le; teklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yukarıda ya 
zılı vesika ve yiizde 7.5 K"Üvenme paralariyıe birlikte eksiltme içiıı 
tayin edilen gün ve saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelr:ıc-
leri ilan olunur. ( 1794) 228 2-4 

• • • 
İdaremizin fzmir Fabrikası için şartname11i mucibince 24 

ton Mazot (Ağır dizel yağıl pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 14-4-937 tarihine rastlıyan çar~amba günü saat 

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

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubedt!n 
alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüz· 
de 7,5 güvenme paralarıyle birlikte adı geçen komisyona gelme-
leri iliin olunur. (1826) 2.17 2-t 

• • • 
1 - İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi mucibince 

yaptırılacak .. 16559,, lira "71,, kuruş keşif bedelli amele yemek
luını: .. ini•ı.J.~MiJll: ~20.r.ı~ ... 7orF Hı~ulivlE' eksiltmeüc konulm~sl_µr. 

- ::/.., lclr lht! rastffyan f'azartesı gunu saat 
l 5ıJe K'lbJtaştaL wazım V.! Müb ıyaat Şubesindeki Alım Kcmis
yonund;ı yapılacaktır. 

J - Muvakkat teminat "1241.98,, liradır. 
4 İhale evrakı "8.3,, kuruş mukabilinde İnhisarlar İn§aat 

Şubesinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
5 - istekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi ışleri ınu

vaff akiyelle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İnhisarlar İnşaat 
Şubesine müracaat edüp ehliyet vesikası almalıdır. 

6 l\lühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve ehliyet 
vesikalarını, muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan ka· 
palı zarflar en geç ihale günü tam saat ı..ı e kadar yukarda adı 
geçen Alım Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verilmiş 
olmalıdır. "16-16,, 212 :i 4 

• • • 
1- Şırtnım.: ve planı m ıcibince iki ton yük taşıyabilecek 2700 

lira muhammen bedelli bir adet kamyonet açık eksiltme usuliyle 
satın alınacaktır. 

2 Eksiltme 16-4-937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda ya· 
ı:;ılacaktı . 

3- Muvakkat teminat 202.50 liradır. 
4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şubeden ve 

planı ile lüzumu olan izahat İnhisarlar satış şubesinden alınabilir. 
5 - isteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ve yüzde 1 

7,5 giivenme paralariyle birlikte eksiltme içiıı tayin edilen giin ve 

saattıı adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri il5n lunur. (1796) 230 2-4 

* * • 
Muhtelif eb'ntta " l, 143,000,, adet ~işelere mahsus kap· 

süliin pazarlığı 12-4-H37 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 16 
ya talik edilmiştir. 

2 İsteklilerin şartname ve nümunelt!ri görmek üzere her 
gün, pazarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü· 
vennıe paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. "1850,, 243 2-4 

İnhisarlar İstanbul 
. Başmüdürlüğünden : 

5 Nisan 1937 

'I lstanbul Nafia Miidürlügünden J 

6-4-937 Salı günü saat 15 de İstanbulda Nafia Müdür
lüğünde (2468) lira keşif bedelli Üsküdar ceza evinde 
yaptırılacak e:;aslı tamirat işleri açık eksiltmeye konul
muştur. 

Mukavele, Eksiltme Bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje keşif hulasasile buna müteferri 
diger evrak dairesinde göriilecektir. 

Muvakkat teminat (186) liradır. 
İsteklilerin en az "1500" liralık bu işe beı zer iş yap

tığına dair göstereceği vesika üzerine Nafia Mildürlüğün · 
den almış olduğu müteahhitlik ve Ticaret Odası vesika-
larile gelmeleri. ( 1524) 198 

Senelik muhammen kirası 300 lira olan Kadiköy Cafera
ğa mahallesinde Lorando sokağında G2 No. Bağ mahalli 
937 veya 938 ve 939 seneleri Mayıs sonuna kadar veril-
mek üzere açık artırmaya konulmuştur. . 

Şartnamesi Levazım Miidürlüğünde görülebilir. istekli 
olanlar 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat mektup veya mak
buzile 16-4 937 cuma günü saat 14 te Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (B) (1830) 245 

• 
ot • 

Belediye Turizm şu'>esinde Müseccel tercümanların, 
otel ve acente kondüktörlerinin dört fotograf çektirip 
bizzat getirmeleri. (B) 1890 255 

Kanunlar, Kararnameler,Ticaret muhadeltri 
• 

Kararname .\": 2 6140 

Sigorta primlerinin dövizleri hakkındaki 20· 11-936 tarih \'e 

2 5()()() sayılı kararnameye ek olarak Maliye Vekaletince hazırla
nan ilişik iki maddelik kararnamenin mer'iyete konulması; Ma
liye Vekilliğinin 13·3-H37 tarih ve 5426'2 sayılı tezkeresi üzerine 
İcra VekiHeri heyetince 15·3·H37 de onanmıştır. 

• 
Sigorta primlerinin dövizleri hakkındaki 20-1 1-936 
tarih ve 2 5606 numaralı kararnameye ek ve 1567 

numaralı kanuna müteferri kararnamedir 

1- 2 5()()() numaralı kararnamenin ikinci maddesindeki mü
kerrer sigorta şırketlerinin işlemekte oldu ki arı sigorta branşları 
üzerinden (hayat kısmı hariç) retrosesyonerlerine tediyPye mec
'-··- ~ı.ı .• ı,ı ....... ;..,,:ı,.n ""rhP.jlt növ17le +<>Aiyo olunaoalc yüzde 3 5 
kıs•nına aid döviz müsaadeleri 2 5204 numarnlı kararnamenin 
mevkii mer'iyete vaz ' ı tarihi olan 1-7 736 da:ı itibaren muteber 
olmak üzere harice safi olarak tediye olunacak primlerden değil 
tahakkuk eden gayrı s;~_fi primler üzerinden hesap olunur. 

2- Yine 2 5606 numaralı karardamenin 5 inci maddesi muci
bince: 

A - Mevzuları itibarile umumi sıgorta şartl rı dahiline girmi
yen ve mahiyetleri itibarile de hususiyet arzeden riskolarla. 

B- Mevzuları itibarile umumi sigorta şartları dahilinde bulu
nan ve mahiyetleri itibarile hususiyet arzetmediği halde sigorta 
mebaliği ve tehlike derecelerine göre umumi reasürans mukave· 
lelerinde münderiç azami limitler fevl<inde kal:ın riskoların si· 
gortalarına nid olarak serbest dövizle yapılac..ık tediyat 2 5204 
numaralı kararnamenin mevkii mer'iyete vaz'ı olan 1 temmuz 
IH36 dan itibaren \ apılmış olan muamelelere de şamildir. 

(Resmi Gazete, taril.: 25-3 37 sayı:3563) 

PİYASA HABERLERİ 

Sivas-Erzurum tahvilleri 

Anadolu demiryolları tahvilatının Ergani istikrazı ve Sivas
Erzurum tahvillerile değiştirilmesine devam edilmektedir. Tahvi-
15.lın bu .suretle tebdili borsada hareket uyandırmıştır. Fakat fi
atlerde mühim değişikler gö:ıe çarpmamaktadır. Obligasycn 
·I l ,20, mümessil senedi eri 43 liradan muamele görmüşlerdir. Bu
nunla beraber bu fiatler az da olsa normalin fevkinde addedil
mektedir. 

Tahvilatın deiiştirllmeğe batlanması borsada daha ziyade Si
vas·Erzurum tahvilleri üzerine hararetli muameleler cereyan et
mesine sebep olmuştur. Si~as Eraurum tahvilatı 95 liradan mua
mele görmektedir. Erıaai tahvillerinin faiz ödenme müddeti gel
mektedir. Niıııanda tediyata başlanacağı cihetle bu talaviller piya
sadan çekilmiş jlibiciir Dün IOO liradan fazla verenler olmuşsada 
Ergani tahvili bulamamışlardır. Dohyısile Merkez bankası da 
Anadolu tahvili karşılığını Sivas-Erzurum tahvili ile yapmakta
dır. 

2 - Pazarlığı 7-4 37 çarşamba günü saat 15 de le· 
vazım amirliği satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tamiratın keşif bedeli 40 lira olup muvakkat te· 
minatı 3 liradır. Keşfi komisyonda görülür. 

Tütün ve siğara satmak için ruhsat tezkeresi talebinde bulu
nacak dükkancıların sağ, sol ve karşı taraflarına IOO metre me
safe dahilinde tütün satıcısı bulunmaması meşruttur. 

Hu şeraiti haiz olmayan dükkancılara tezkere verilemeyeceğin-

Sivas-Erzurum tahvillerinden dün borsada şimdiye kadar en
der görülmek üzere 188,4-tO lirnlık alım, satım olmuştur. Yukarı
da bahsolvnduğu 1;:ibi bu neticeyi tahvilatın tebdili doğurmuş· 
tur. 

.•.., 
79000 m. kordon yumak alınacaktır. Bak: İlfiç sütunun· 

da Devlet Demiryolları ilanına. 
• • • 

Pamuk ipliği, kurşuıı boru, zift v.s. alınacaktır. Bak: 
ilaç sütununda Askeri Fabrikalar U. M. ilanına. 

den beyhude müracaat etmemeleri ilan olunur. (!53.1) 200 

5 -

imtiyaz sahibi ve yazı işleı·i 
Diı·ektörü: lsmail Gir it 

Basıldığı yer: ARTUN Basımevı 
Galnhı Billiır sokak No. 10 

Türk borcu talıvilleri üz~rine muamele uzalnııştır. Bunun se· 
beplerini diğer tahviller üzerine vaki taleplerde aramah. icap et
mektedir. 

Dün birinci Ünitürk 236, ikinci 120, üçüncü 21, yüzde 60 pe· 
şin ve vadeli Anadolu hisse senedleri 970, Obligasyon J IO, mü· 
ınessil I, Anadolu üçüncü 5 ve çimentodan da 30 tane satılmış 
ve alınmıştıı·. Bundan başka dün ka:nbiyo borsasında muhtelif 
dövizlerden 13,000 sterlinlik alım, satım olmuştur. 
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ithalat ihracat K~:~:ri j ~~::~ 
Ton Ton Kr· Pa . I Kr. Pa. 

Concours de dessin pour les couvertures 
des tracts qui seront distribues a roccasion 

des fetes de Festival 
Gönende trotuvar ve betonarme geçidi inşaatı (İnhisarlar id.) --

.\~ 299 299 Afyon : ince 
: kaba 

k 450 570 
Ü küdnr cezaevinin esaslı tamiratı (İstanbul Nafıa Müd.) .Y 

k d . 3600 Pijama: 576 nd. - spor donu: lOOO ad. - patiska ısa on· 
,, 

Araşit yağı 

Arpa ad. (Tophane Levazım) .Y 309-300 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

ad 

60 
4 27 50 

845 
Hava piki: 2300{) k. (Devlet Demi ryolları) .\ 310 
Mulıt. cins kağıd (İst. Beled .) .Y 301 
Somyah karyola: 25 ad. demir etajer: 55 ad. portirigatör: 1 ad. 

Av derisi 

" 

: çakal 
: kurt " 

5000 ç 
120 

" v. s. (Kütalıya Valiliği) .\' 308 
lspanak: 18 ton. (Ankara Levazım) .Y 309 

,, " 
79 61 

520 
• 

Siyah saç: 320 k. - Kırtasiye; 24 kalem - Boru: 250 m. (istanbul 
Belcdiyesi5 No .. ~11-312 

" 
n 

" 

: kunduz 
: porsuk 
: 21ansar 
: tilki 

" 
" 530 
" 4761 
" 51700 

n 

" 
85 

7640 " 
55000 a 

15 
Tela: l l400 m. (Tophane Levazım) No. 313 

Çarşamba 7-4-937 
" 
" 
" 

: tavşan 
: v.uşak 
: zerde\'a 

Ayçiçeği yağ: 

" t 3.J 
() 1 " 189 1 ç 

k. . . şose insatile sınai Sa ... tepe - Kızıl yokuş yolunda e ıp oınnsı, ) 
>" l B h.ühend. Erzurum 

Badem : kabukJu 

imalat ve tesviyeyi turabiye (Transit yo u · 

.\' 283 M- o· ) y 301 islnm eserleri müzesi tamiri (As:ıratika uz. ır . · ) 
Ask. hast. koridor ve pavyor. inşaatı (Erzurum) .\ 3 Hl k elbise· 
Şahmerdan: 1 ad. arka çantalık bez: 32000 m. - yaz 1 

lik bez: 250·350000 m. (MMV) .Y 28l-J'..>I _d A k ) .Y 27{) 
Manyetolu masa telefonu: 100 ad. (PTT U. Mu · n ara 

Kamyonet: l ad. (lst. Belediyesi) .Y JOl (A k • f b ' y 302 
Cam tozu: 500 k. - Klorat dö potas: IOOO ~· 5 erı a · ' 

Toz kola: 5500 k. (İnhisarlar idaresi) .\" JO.J _d) . 
309 Çıralı çam direği: 1577 adet (Mersin PTT.M~du) · :\
09

' 
Ç .. 450 k ht . 12 3 (Edirne Nafıa u . ·' • • ıvı , - ta a. m . k (G Jatasaray Lisesi) 
Tabak, sürahi, çatal bıçak, fıncan, kaşı v. s. a 

.Y 311 . _ _ d . mendil (Kırık· 
Terlik • gömlek · havlu - fanıla - çorap on 

kale As. Sn Mek.) \" 300 · 303 
Kuru ol 66 ton · odun: 100 ton Lült>burgıız) ·' Leva-
Battaniye: 2IO ad. - Altlı üstlü lcaryola: 35 ad. (Tophane 

zım) No. 313 lb. rk kumaş: 4000 m. (De· 
Kaputluk kumaş: 3000 m. - Kışlık e ıııe 1 

niz Levazım) No. 313 k Levazıın) No. i\13 
t f tamiri (An ara Askeri fırının s • ına}l!r ve e er. 

Perşembe 8 ·4-1937 

1 tamiratı. (Kocaeli Vilayeti) Adapaznr - Hendek yolunun esas ı 
.\· 29H . . 
Gelenbevi okulunun tamiri. (lst. Nafıa Müd.) .\ 301 . 
Beypazarı hali hazır haritasının tanzimi (Beypazarı Beled ) .\ 308 
lğdırda muhacır evleri inşaatı (Kars Viliiyeti.) .Y 311 
4 köşe demir (16 x 16) : IOOOO k. (PTT Fabr.ikası Müd.) . .\" 309 
Etlik laborat. kalorifer, su ve havagazı tesısatı. (Zıraat Ve· 

kaleti ) .\' 305 . 
Fırça: 3250 ad. - çelik ölçme şeridi: 10 ad. - kenevır ve sicim· 5 
kalem _ rezidü yağı: 240 ton. ~Devlet Demiryolları} .\ 300·302 
Potrel: 100 ad. (Aydın Beled.) .~~ 302 
işçi elbisesi: 85 takım {İst. Telefon müd.l .Y 302 
Otomobil levazımı 161 kalem (MMV) 305 
Rekompoze maden kömürü: 60!) ton - safi m.etilal~ol: . 4200 k. -

t · ·d·n· 9 er yüz kilo ıinhisarlar ldaresı) ·' 305-307 ase on ve pırı ı · 
'1'· f k·nesi· ı ad (Devlet matbaası) .Y 308 ~ ıpogra ma ı · · ) 308 
Tıbb· . 267 kalem (Ereğli Hvz. sıhhiye kom. .Y 
Yula~ ~:

2

~;ğı: 400 ad .• sebze: 9 kalem (Tophane L~ v~zrm.~ yao.ı 
B k ş b t ı · · 275 8 ve 4 349 ton. • elelrtrıklı koruk • n ır veya ronz e 1• • : 3 302 

Muhabere malzemesi: 8 kalem (lst. komutanlığı .Y 30. • 

Yulaf; 240 ton (Lülebur.gaz) . :'"283~~ k. {İst. Güm. Müd.) .Y 391 
Pamuk çanta ve fışeklık· 

Ku;aş: 2700 ın. - Fayton koşumu: l çift - Saraciyc malzemesi: 

4 çeşit {İstanbul Komutanlısp) Nt 31.3 M .. d ) No 313 
li. paşa lisesinde tamirat (H. paşa ısesı u · · 

Ö . t• 1 lar müzayedeye aittir. • nlerinde yıldız ışare 1 0 an . . · 
·ışaret·ı a· ıa· nı havi ua.zeteınızın sayısını gösterır. Hamiş : "No.,, 6 

istanbul Borsası 

3 4- 1937 --
----~~--==:::=:~:___:_~--~ç~e~k~l~e~r=----

Paralar ------
Alış 

1 Sterlin 615,-
1 Dolar 123, -

20 Fransız Fr. 111, 
20 Liret 120, 
20 BelC:ka Fr. 80,--
20 Drahmi 18, 
20 İsveçre Fr. 5(10,-
20 Leva 20, 

1 Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

1 Avusturea Si. 21, -
1 Mark 25, 

Zlotf 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 11, 
2o Dinar 48,-

Ruble 30,-
İsveç kuronu 30, 
l'üri< altını 10:12, 
Banknot Os.247, -

Satış 

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

575, 
23, 
66,-
75. 
23,-
28,-
22, 
23,-
14, 
52,
~2.-

- 32, 
1043,-
248,-

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Ati na 
Cenevre 
Sof va 
Amsterdam 
l"rag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 
Belgrad 
Yokohamn 
Moskova 
Stokholm 

Alış Satı~ 
617, 

0.7919 
17,2..~75 
15,0437 
4,10'l5 

88,5737 
3,4758 

64,5056 
1,4464 

22,71 
4,2334 

11,4667 
l,9fi92 

4,1734 
4,0113 

10 ,2658 
34,67 

2,7775 
24,64 
3,1434 

618,-
0,7910 

17.2075 
15,0194 
4,6950 

88,43 
3,47 

CU,4012 
ı ,4440 

22,6730 
4,2265 

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

108,09 
34,6275 

2,7740 
24,6B 

3,1434 

" : iç 

l 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday : Eks. yumuşak 241 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" ,, 
Haşhaş 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" 

: yumuşak 
: ekı. ıert 
: ııert 

ııümter 

: kızılca 
: ıııahl üt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç lombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp. tohumu 
: kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu : 
Peynir beyaz: lam yağlı 

,, ,, yarım yağlı 

,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" 
" 

Un 

" 
" 
" 

: yeni mahsul 

oğlak 

: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekstra ekstra 

ekstra 
1 inci yumuşak 

" sert 

105 

20 
2 

12 50 

15 

? ,,.. 

91 

Yapak Anadolu 9 50 

" 
n 

n 

Yulaf 
Zeytin yağı 

" " 
" " 

,, tabak 
: Trakya kırkım I 
: ,, tabak 

ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 

TELGRAFLAR 1 4 937 

1 

7 50 

6 20 

6 .lO 

5 fi 

4 38 1 
1 

t 

29 15 

50 

130 

102 

4 32 

6 27 

6 35 

• 

5 5 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 27 şi p Ki 3 81 
,, keten tohumu ,, ,, " tonu 13 st. 5 f· ,, 8 03 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 136 B. Fr. ,, 5 76 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 10 şi O 1 8 p.,, 6 79 
Şikago ,, Hartvinter Mayıs " Buşeli 143 3 4sent ,, 6 64 
Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 147 1 4 ,, ,, 6 86 
Hamb. iç Fınd . Giresun derhal tahmil 100 k. WO R M. ,, 80 97 

,, ,, Levan ,, n ,, " 160 ,, ,, 80 97 

İşaretler: ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(şilin), sa (aantim), ıt (aterlin), RM \Rayhımark , p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (toıı). 

l .- Un concours est ouvert pour le choix de des· 
sins pour la couverture des deux côtes de la bro
chure-programme, qui sera distribue iı l'occasion des 
fetes de Festival d'{stanbul 1937. 

2.- Le format du progranıme est de 23 10. 
3.- Le dessin a elaborer doit etre de nature iı faire 

ressortir le caractere de ces fetes recreatives d'lstan
bul et en cinq couJeurs, au maximum. 

4.- Une prime de 100 livres sera attribuee au pre
mier gagnant du concours, et de 50 livres au second. 

5. - Les dessins doivent etre remis jusqu'au 3 Mai 
1937, au plus tard, a la Direction des Affaires Eco
nomiques de la Municipalite. 

6.- Pour obtenir de renseignements complemen
taires iı ce sujet, les participants doivent s'adresser 
iı la Direction des Affaires Economiques de la Muni· 
cipalite. (B) 1831 253 

lndustrie - Finances - Commerce 

Qelques donnees sur la production fruitiere de la Turquie 

On se rappelle que l'annee derniere le Turkofis avait fait 
fabriquer lui ·meme des caisses qui ont servi pour J'exportation 
des fruits frais iı destinntion de l' Allemagne et de l'Europe 
Centrale . 

Les melons, les raisins et les peches qui ont ete ainsi expe· 
dies sont arrives iı bon port, ce qui a donne lieu iı de: fortes 
commandes ad libitum comme quantite. il en resulle que l'Eu
rope tient nos fruits en grande faveur. 

Encouragcs par ce premier rcsullat heureux, les milieux com· 
pctents, ont pris done scrieusement en main la question de l'ex· 
portation des fruits frnis. 

il est de notoriete publique que les fruits d'Anatolie arrivant 
iı maturitc bien avant qu'ailleurs presentent de ce fait un avnn· 
tage indcniable. il ne faut pas oublier d 'autre part que le com
merce des fruitı, soumiı iı. une organisation rationnelle, e t as
sez lucratif pour ceux qui l' entreprennent. 

On envisage la creati on des depôts frigoriques, ou seront ra· 
mass~ et gardes les fruıts 1usqu·a qu'il.ıı soient dans de1 endroits 
qui ne sont pas a proximite de la voie ferree. 

Les wagons frigorifiques seront affectes pour le tnnsport de 
ces fruits . 

La queslion de l"exporlation de fruits frais etant done iı l'or
dre du jour, tachons de foıırnir ici quelques donnees sur la 
production fruitiere de la Turquie. 

Les pommes 
Les pommes turques soııt tres en fa ve ur ii 1' etranger. 
Actuellement, les pays qui nous en achetent le plus sont: la 

Palesline, l'Egypte et la Syrie. 
Voici pour ces payı et les :ıutres, la quantitc et la valeur des 

exportations qui ont ete faites au cours de l'annce 1935: 
Kilos Ltques 

Allemagne 28.693 4.747 
ltalie 20.093 1.3 IO 
Grcce 1.633 247 
Chine J 1.750 546 
Palestine 1.514 568 71.007 
Syrie 206.028 12.314 
Egypte 1.267.963 65.779 
Amerique 455 59 
Divers 11.252 583 

Nos pommes sont expediees dans des caisseı de 60, 80 et de 
120 kg. 

D'apres les dispositions prises pour l 'application du second 
programme quinquennal les pommes s~ront standardiı;ees et em
ballces suiv.ıınt: le methodes en usage en Amerique 

A partir de l'annee prochnine, nous exporterons iı l'etranger 
des pommes seches, c' est iı. dire apres avoir ete epluchee iı la 
machin~. 

Les abricots: 
Jetonı, maintenant, un coup d'oeil sur nos abricots. 
La recolte normale s'elcve, approximativement, iı 32 millions 

de kg. <l'abricots ordinaires et iı 70 millions de "zardali,, (nbri· 
cots de qualite inferieureJ. 

On cultive ce fruit principalement a Malatya, Kayserie, Sivas 
et Amasya. 

De 900.000 iı. 1.200.000 kg. d'abricots secı de la rea'ion de 
Malatya sont .. ~estines iı la conıommation interieure. 

Les prunes: 

La production des prunes est de plus de 89 millions de kg. 
Le prunier est cullive iı Biledjik, Kutahya, Balikesir, Isparta, 
Coruk, Kodjaeli, Erzeroum, Kastamonu, Zongouldak Konya et 
Nigde. 

80 pour cent de la recolte a lieu quand les prunes sont a 
l' etat frais. 

On en fait secher une partie pour en faire du "pestil,, (es
pece de marmelade). Parmi les prunes les plus en faveur, il faut 
citer les "Uryani,, , produitc dans la rcgion de Kastamonu. 

Les prunes seches ausıd sont recherchees. 
On les vend a de trcs bonnes conditions sur les marcheı. al

lemands oü on avait expedie l'annce derniere une quanlit~ de 
250.000 kg. (iı uivre) 
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Deuxieme Annee - No. 313 LUNDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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Etranger : 12 aoia Ptra. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite a'adreaaer 

a l' Adminiatration 
]ournal Quotidien des Adjudicatioııs 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudicalions au Rabais 
Construction-Re~aration- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Constructions a faire a la Direction de l'hôpital 
Gulhane (.ıj.) 

Construction maison du Peuple a Kars 
Reparations a f.ıir~ au Lycee de Hal darpach:ı 

Conııtruction batiment cen'rale C-lectrique (aj.) 

Rcparations a faire a l'ecole Aıtc; et Metiers An
kara 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Litı doubles : 35 pieces (aj.) 

Habillement - Chaussures -- Ti as us - Cu irs. 

Grosse toile : 11400 metres (ai-) 
Couvertures : 210 pieces 
Etoffe : 2700 metres (aj.) 
E.toff e ronr capoteı: 3000 metreıt 
Etoffo pour uniformeı d'hiver: 40CO nıetrt.'> 

Toile pour pyjamas : 25000 metres 

Produits Chimiques e t Pharml\~utiques 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hô p 

Glycerine: 50 k.- Ammoniac: 200 kilos- Alun: 
200 k.- Souhe: lO k.-Sulf. cuivre: 5000 lt.
Ac. suH: 300 kilos- Ac. chlorhych.: 10000 ki
los (aj.) 

Mode Prix 
d'adjudicat. eatimatif 

Publique 8416 02 

Pli cacb. 4932~1 62 
Gre a gre 1314 85 

n 2993 67 

Publique 883 77 

Gre iı. gre 542 50 

Gre a gre 2850 -
n 1680 -

Publique 1809 -
Gre a gre 7800 

" 
10000 -

Pli cacıh. P. 25 lem. 

Publiq e 2259 80 

10100 -

Caution. 
Provisoire 

631 20 

3699 28 
99 

66 50 

.. u 70 

213 75 
252 
136 
585 
750 
468 75 

169 50 

757 50 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Charg;es 

Com. Ach. latend. lıt. Tophane. 

Presid. Parti du Peuple Karı 
ı Comptabilite Lyceeı lstanbul 
1 Dir. Lycee Haydarpacha 

1 Municipalite Unie 
) lng. Electr. H . Halet Istanbul 
Oir. Trav. Publics Ankara 

Com. Ach . lntend. lıtanbul Tophane 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
., 

Com. Ach. Comm. lıt. Findikli 
Com. Ach. lntend. M.ırine K.pacba 

,, 
Com. Ach. Min. Def. Nat. An le.ara 

1 Com. Expl Ch. Fer Et. H pacha. 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

Jours 

19-4-37 

22-4-37 
8 4-37 

'.2.8-4-37 

W·4-37 

7 4-37 

6-4·37 
7-4-37 
8-4-37 
7-4-37 
7-4·37 
7-4-37 

22-4-37 

19.4.37 Medicaments et matPriel aanitaire : 505 lots (aj.) 
Glycerine : 200 t.- Nıtrale de aoude : 1000 t.

Soude calcince : 40 tonnes- Para ffine, soufre, 
aoude caustique, diaitrotoluol ete. 

Pli cach. 
Gre a g-re Bureau Com. F.ıb . Militaires Jusqu'au 28 4-37 

Provisions 

Beurre frais : 2200 kilos (aj.) Gre a gre 140 25 Com. Ach. Dir. lntend. Ankara. Un moia 

Comlaustible - Carburant- Huiles 

Petrole: 15 tonnes 

Div ers 
Chevaux pour phaeton : 1 paire - Materiel de ııel

lerie : 4 ıortes ( aj.) 
Cordon en pelotes (pour wagons 1 et 11 claase) 
"Zivana,, de 6,5 lbs : 800000 pieces de 20 lbs : 

200000 pieces (aj.) 
Cadenas : 16 p. - Chaineıı de navire : 28 57 mm. 

(7300 k.) 

Publique 

Publique 

" 

Gre a gre 

3225 18 

500 -

2765 

2880 -

24L 8::1 Cum. Ach. lntend. Marine K pacha 19-4-37 

38 - Com. Ach. Comm. Ist. Findikli 8-4·37 

207 38 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarp&cha 22·4-37 
45 - Dir. Telephones lııtanbul 12-4-37 

~16 Com. Ach. lntend. Marine K.pacha 20-4-37 

Fil coton blanc: 6 t.- ld. jaune: 500 k.- Tu
yau plomb: 500 m.- Goudron , mexifalt, talc 
ete. (2, 14 et 2 t .) ruban bl.ınc : l milli on m. 

" 
Dir. Com. Fııb. Militaires Jusqu'au 28 4-37 

Reparation aamovar du four militaire et de aeı 
accessoires 

" 40 - 3 - Com. Ach. Dir . lntend. Ankara 

B) Adjudications a la sureocbere 
Grilles et metaux hora d'usage (deı foyers d.es ba

teaux) 

Gre a gre 

F ournisseurs et 

Dır. Expl. Lignes Maritimea 

Entrepreneurs 
Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 

Tous vos concurrents lisent journellement le 

"MÜNAKASA GAZETESİ" 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESi,, 

Envoi iratuit de apecimen ıur demaııde 

7-4 37 

10-4-37 

! 

f 
1 Heure
1 

-ı 

1 

14 

15 
15 -

1 

15 

14 30 

15 
15 -
14 
11 
14 
11 -

10 -1 
15 

14 -

14 30 

10 

14 

15 -

10 -

5 AVRIL 1937 

ADMINISTRA'llU~ 

Yoıhourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adreaae Teleıraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troia jours suivants) 

AC> c:ı 2ilR-

Mardi 6 Avril 1937 

Construction trottoirs et passagcs en beton arme a Gucunene (Mo
nopole•) .,: 299 

Reparation fondamentale penitencier Uskı.:dar (Direction Travaux 
Publicı lıtanbul ,, ; 299 

Pyjamaıı : 576 p~eceı - Culottes sport: 1000 pieceı ld. batiııte: 
3600 pieces (lntendance Tophane) .,: 309-300 

Fonte brute: 23000 kilos (Chemins de Fer Et.ıt) ,,; 310 
Papier diff. qualiteı (Mun. lstanbul) .,: 301 
Litı a ıommierıı: 25 pieces- Etagereı fer: 55 pieces- Porte

irriR"atcur : 1 piece ete. (Vılayet Kutahia) ,,~ 308 
Epinards : 18 tonneı {lntendance Ankara) ·'~ 309 
Tôle noire : 320 kilos- Papeterie : 24 lots- Tuyau (3'): 250 m. 

(Mun. lstanbul) ·'~ 312 311 
Toile: 11400 m. (lntend. Tophane) No. 313 

Mercredi 7 A vril 1937 

Constr. chauısee, maisona d'equipe - Travaux d'art et de nivellc
ment ı route Saçlepe Kizilyokuş (lng. Route Transit Erzeroum) 

.,! 283 
Repar. musee antiquites islamiquea (Dir. Musee Antiquiles) ,,: 301 
Constr. pavillon et corridor (hôp. milit.) (Erzerour:ı) .\: 310 
Marteau-pilon : 1 p.- Toilc pour havresacs: 32000 m.- ld. pour 

uniformes d'ete : 250-350000 m. (Defense N.ıtionale) ·'~ 281-301 
Teleph. table a magneto: 100 p. (Dir. Gen. PTT) .\~ 279 
Camionnette pour travaux canalisalion : 1 p. (Mun. lstanbul) 

.,: 302 
Powdre de verre: 5no k.- Chlorate de potasıe: 1000 kilos (fa-

briques Militaires) ·'~ 302 
Amidon en poudre : 5500 kilos (Monopoles) .Y! 30j 
Po~eaux en pin resineux : 1677 p. (PTT. Mersine) X 309 
Clous : 450 kilos Planches 12 m3 (Dir. Trav. Pub. Edirne) 

.\: 309 
Assieltes, car.fes, soucouı:es. fourchettcs. couteaux ete. (Lycee Ga

latasaray .Y! 311 
Pantouflea Chcmises- Servicttes fl.ınclles, chauHettes, caleçons. 

mouchoir.t (Ec. Genie Kirikkale) .Y 300 
Foin ıec : 66 tonneı- Bois: 100 toıınes ' (Lulebourgaı) .\~ 303 

Couvertures: 210 p. - Lits double: 35 p. (lntend. Tophane) No . 313 
Etoffe pr. capoteı: 3000 m. - ld. pr. uniformes d'lıiver: 4000 m. 

(Jntend. Marmara) No, '.:> 13 
Re par. aamovar et accesoireı (four militaire) (lntend. Ankara) No. 313 

Jeudi 8 A vril 1937 

Repar. fonduıı . route Adapazar Hendek (1460 m.) (Vilayet Ko· 
djaclı) X 299 

Repar. ecole Guelenbevi (Oir. Trav. Publics lstanbul ·'~ 301 
Present. carte actuclle Beypazar (100 ha.) (Municip. Beypazar) 

·'~ 308 
Constr. maiaons pour immigres a Ighdir : 239 piecea Vilayet Kara) 

·'~ 311 
Fers cures (16 x 16): 10000 kilos (Oir. Fab. PTT. lat.) .\~ 309 
lnatallation ~hauffage central, eau et gaz labor. Etlık (Min. Arri· 

culture) .,~ 305 
Pinceaux : 3250~p.- Rub.ın acier : 10 pieces- Chanvre et filin : 

5 1..ıts Huile de residus: 240 tonnea (Ch. Fert Etat) .,~300-302 
Poutrelles : 100 pieces (Mun. Aydtne) .,: 302 
Costumes pour ouvrierıı : 85 pieces ete . (Dir. TelephoReı lstanbul) 

,, : 302 
Materiel pour automobile : 161 lotı (Defense Nationale) .Y 305 
Houille rccompcsce: 600 tonneı- M~thyl alcool pur: 4200 kilos

Acetone : 900 kilos- Pyridine : 900 kilos (Monopolcs .~~305-307 
Machine de typorraphie : 1 piece (Dir. lmprimerie Etat) .,: 308 
Produits pharmacectiquea : 267 lotı (Com. Sanit. Bn. Ererhli) 

·': 308 
Tetes de brides: 400 pieces-' Legume1: 9 lots (lntend. Tophane) 

,,: 304 
Fil bronze ou cuivre: 275,8 et 4, 249 tonnes-· ld . etame : 16,4 

tonnes - Materiel de liaison : 8 lots - Soufflets electrique• 
(Comm. Iet. Findildi) ,,: 303 302 

Avoine : 240 tonnes (Lulebourgaz) X 3CO 
• Sacs el cartouchieres en coton : 2803 kilos (Douane• lıtanbul) 

.,; 301 
Etoffe: 2700 m. - Chevaux pr. phaeton: 1 pa. · Materiel de selle· 

rie: 4 ıorte (Comm . lst. Findikli) No. 313 
Rrepar. lycee H . pacha (Dir. Lycee Haydarpaoha) No. 313 

• Les uteriıquea indiquent une vente par voie de aurenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiqueı ea regard dee articles ıont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru. 

Voir notre rubriqu e lnduat!İe-Finances-Commerce en 3me pare 

s 
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