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Münakasaıar ve Müzayedeler 

LİSTESi 

a) Münaka..;alar 

1 - inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita _ 

Taşkışlanın tamiri (temdid) (lstanbul Kom.) 
Y eşilırmak sahi ileri üzer. sucuklu mahmuzlar 

inşaatı. (Samsun 8ci Daire Su Jş . Müd ) 
Samsun gümrük ısk . tamiri (Samsun Beled .) 
Bafrada umumi hala ir.~aa1 ı (Bafra Beled.) 

26-4-37 15 

22-4-37 15 
19-4-37 14 -

IJ-4-37 14 -

2- İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 
Biologyn Laboratuvarı için alat ve malzeme: 44 

kalem . (İnhisarlar idaresi) 26-4·37 15 -

3 Mensucat, Elbise, K uadura, Çamaşır v.s. --
Elbise d kişi: 180·190 takım (Haydarpaşa Lisesi) 24-4-37 10.30 

4 Matbaa işleri - Kırtasi~ - Y azıhnne Levazımı , 

30 x :15 boyunda zarr: 10000 tane. (lst. Bclcd ) 7-4-37 14 - 1 

Defter ve matbu evrak. (İstanbul Belediyesi) 26-4-37 14 

S - Müteferrik 
! 

Haydarpaşa Nümune lıast. soğuk hava deposu te· 
sısatı (lst. Nafıa Müdürlüğü\ 24-4-37 11 • 

Kapaklı bakır karavana: 250 ad. (temdid) 
(Tophane Levazım) 9 ·4-37 15 -

Galvanizli demir tel: 273 km .- mücerrit fincan: 
2250 tane -diz fin can dea:iri: 2 50 tane (temd.) 
(MMV) - 21-4-37 11 -

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Kereste (Mersin Orman Müdürlüğü) 
Hurda demir (Balatta) 50 ton (lst. Beled.) 

12-4-37 15 -
26-4 -37 14 -

a) M Ü NA K A S A L A R 

1 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Bafra Belediye Reisliğinden: 

Eksiltmeye konan iş: 

Taş Petek kahvesi yanında umumi hala inşaatı. 
1 - Keşif bedeli 2145 lira 25 kuruştur. 
2- Muvakkat teminat 160 lira 88 kuruştur. 

3 _ İhalesi 9 _4_37 cuma günü saat 14 de belediye 

daimi encümeninde yapılacaktır. 
4- İstekliler evrakı hergün belediye yazı işleri ka-

lemınde görebilirler. 

Samsun Belediyesinden: 

Gümrük iskelesinin tamiri işi 

1 S ·· r·u· k iskelesinin ilavei keşfinin encü · - amsun gum 
mence kabulü sebebile yapılmasına lüıum görülen tamir 
ve inşası işi açık eksiltmeye ~0~.ul~uştur. 

2 _ İhale 19.4.37 pazartesı gunu saat 15 de belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. 
3 _ Keşif bedeli yekunu: 3090 lira 46 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat 231 lira 80 kuruş olup bele· 

diye muhasebesine Yatırılması şarttır· 
5 istekliler eksiltme ve fenni şartnameleri belediye 

fen dairesinden alabilirler. 

1 
1 

1 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZIETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İstanbul Komutanlığı Sahnalma Komisyonundan : 

Taşkışlanın tamiratı teahhüt eden üstenci nam ve he· 
sabına mezkur tamirat için ihale günü talibi çıkmadığın· 
dan pazarlıkla ihalesi 26 nisan 937 pazartesi günü saat 
15 de yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 900 liradır. 
Teminatı 68 liradır. 

Nafıa Vekaleti Samsun Sekizinci Daire Su işleri 
Müdürlüğünden 

1 - Çarşamba Yeşil ırmağın her iki sahil üzerinde mev
cut projesine göre sucuklu mahmuzlar inşası ameliyatı 
1 Nisan 937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle vahit 
fiat üzerinden kapalı zeırf usulile eksiltmeye çıkarılmış
tır. 

2- Keşif bedeli 3925 lira 32 kuruş olan bu iş için 

1 
mevcut evrak şunlardır. 

A- Ameliyat ve inşaat resimleri 
B- Hulasa keşif cdveli. 
C- Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D- Hususi ve fenni şartname. 
3 İkinci maddede yazılı evrakı su işleri müdürlüğünde 

her gün öğleden sonra görmek mümkindir . 
4 Eksiltmeye girebilmek için Nafıa Vekaletinden 937 

senesi için bu gibi işleri yapabileceğine dair alınmış bir 
ehJiy~t vesikası veyahut şimdiye kadar bu işleri yapmış 
olanların fenni ehliyetlerini tasdik ettirmek üzre ek~iltme 
gününden bir hafta önüne kadar ellerindeki vesikalarla 
birlikte su işleri müdürlüğüne müracaatları lazımdır. 

5 - Eksiltme 22 4.937 tarihine rastlayan perşembe 
günü saat 15 de Samsunda su işleri müdürlüğü binasında 
toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

Talihler ihale saatından bir saat öne kadar 2490 sayılı 
kanunun hükümlerine göre usuline tevfikan hazırlanmış 

ve mühürlenmiş olan zarflarını su işleri müdürlüğüne 
makbuz mukabilinde vermiş bulun malıdırlar bu saatdan 
sonra gelen teklifler kabul edilmez ve postada vaki ola
cak tehirler nazarı iiibare alınmaz. 

6- Bu inşaahn muvakkat teminatı 294 lira 40 kuruş· 
tur. 

7- İşi üzerine alan müteahhit yüksek Vekaletçe iha
lenin tasdik olunduğu kendiaine yazı ile tebliğ edildiği 
tarihten itibaren 15 gün içinde muvakkat teminatı kat'i 
teminata iblağ ve aynı müddet içinde mukaveleyi noter
likten tescili mecburieir. 

2 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari atat: 

• • • 
Maltepe Biologya laboratuvarı için 44 kalem alat ve 

malzeme alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. hanlarına. - rna' -..= = a == 

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

Haydarpaşa Lisesi Satınalma Komisyonundan: 

Haydarpaşa lisesinde devle-t hesabına okuyan yatılı 
talebenin yalnız kumaşı okuldan verilmek üzere az 180, 
çok 190 takım elbise dikişi açık eksiltmiye konulmuş
tur. 

Eksiltme 24-4-937 cumartesi günü saat 10,30 da İs
tanbul Kültür Direktörlüğü binası içerisinde toplanacak 
komisyonda yapılacaktır. Beher takım elbisenin dikişi 8 
lira hesabilc mecmuunun tahmin bedeli 1520 liradır. 

İlk teminatı 1 14 liradır. 
İstekliler ilk teminatlarını Liseler Muhasebeciliğine 

yatırmaları ve 2490 sayılı kanunda yazılı vesaikten maa· 
da cari sene Ticaret Odası vesikalarile birlikte belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartname mektebde görülebilir. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

* • • 
Tahsil Müd. için 30X35 boyunda 10000 tane zarf ve 

Sıhhat Müd. için defter ve matbu evrak alınacaktır. Bak: 
İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

7 Nisan 1937 

~ punto ufak harfla~ 
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5 
~üteferrik 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

24·4·937 cumartesi günü saat 1 1 de İstanbul Nafıa 
Müdürlüğünde 2700 lira keşif bedelli Haydarpaşa Nümu· 
ne Hastanesinde yapılacak soğuk hava deposu tesisatı 
açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proje, keşif hulasasile buna müteferri 
diğer evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 203 liradır. 
İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptı· 

ğına dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğün
den almış olduku müteahhit:ik ve Ticaret Odası vesika· 
larile gelmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kömisyonundan: 

Yedek subay okulu için alınacak 250 adet kapalı bakır 
karavanaya verilen fiat pahalı görüldüğünden 9 nisan 
937 cuma günü saat 15 de Tophanede Satınalma komis· 
yonunda pazarlıkla yediden eksiltmeye konulmuştur. Tah
min bedeli 1312 lira 50 kuruştur. İlk teminatı 98 lira 44 
kuruştur. Şartname ve nümunesi komisyo:ıda görülebilir. 
İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

273 kilometre galvanizli demir tel 
'250 tane mücerrit fincan 
2250 tane düz fincan demiri 

Yukarda yazılı üç kalem muhabere malzeme müteaha 
hit nam ve hesabına açık eksiltme ile satıs alınacaktır. 

Hepsinin tutarı 3260 liradır. Fenni şartname ve resimleri 
muhabere şubesinden alınacaktır. İhalesi 21-4·937 çar· 
şamba günü saat on birdedir. İlk teminatı 244 lira 50 
kuruştur. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

Mersin Orman Muamelat Memurluğundan : 

izinsiz kesildiğinden hazine namına müsadere edilerek 
Mersinde ve köylerde mevcut bulunan ve 44 adet mezat 
kaimesinde yazılı 56 ı 5 kilo meşe ve 75 kilo çam kömürü 
ve 13 kilo harnup ve 199 adet ardıç ve 6 adet çınar ve 
77 4 adet çam kerestesi ve ıpo çam sebzP. ve 102 kıııl 
ağaç portakal sandığı ve 161 çam ve 121 karaca ağaç 
kazığı VP. 9 bıçkı ve 9 nacak ve 30 müstamel kendir ve 
üç eski boyundurak ve 7 çıkrık 334 ardıç kazık 12- 4·937 
tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de ihale edilece· 
*inden talip olacakları yevmi mezkurün saat on beşinde 
lçel orman direktörlüğünde müteşekkil ihale komisyonuna 
müracaat ve izahat almak isteyenlerin orman muamelat 
memurluiuna müracaatları ilan olunur. 

• • • 
Balatta bulunan 50 ton hurda demir satılacaktır . Bak: 

İstanbul Belediyesi İlanlarına. 

2 
Emlak 

Emlak Alıcılarına Sekiz Taksitte Satış 

Semti ve Nevi Muham. kıymeti 
Haliçfeneri Abdisubaşı mahallesinde Balat ve Fener
kapısı caddesinde eski 1 1, 13, 12, 14 yeni 1 l, ı 3, 
18 No.lu altında iki dükkanı olan üç buçuk katlı ve 
yedi odalı elektriği havi kargir ev 2500 
Beşiktaş eski Seşvikiye yeni Muradiye mahallesinde 
Bayır sokağında eski 7 yeni ı 1, 11 1 No.lı iki kat-
lı beş odalı kuyu ve elektriği havi ahşap bir ev 1000 
Beyoğlu Feriköy Jkincikısım mahallesinde Halebli· 
ibrahim sokağında eski 7 Mü. yeni 15 No.lı üç kat· 

ı lı yedi odalı terkos ve elektriği havi kiirgir bir ev 2200 
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Beyoğlu Feriköy mahallesir.de Küşadiye sokağında 
eski 3 yeni 5 No.li üç katlı be~ odalı terkos havi 
kargir yiizü tahta kapalı bir ev 2000 
Maltepede Karaağaç sokagında 213 35 No.lı iki kat· 
Jı üç odalı yarım kargir bir ev ()00 

Maltepe Bağdad caddesi Ayazma Gül uyu so
kağında eski 14 949 yeni 50 470 No. lı bir katlı 2 
odalı yarım kargir ev 450 
..\ltımermerde Arnbacıbeyazıd ve Seyyitali mahalle-
sinde Servimeydanı ve Silivrikapı sokağında eski 
50, 12f yeni 66, 121 No. h bir kath .i odalı alıır 

ve samanlığı havi adi kargir ev 800 
Büyükadada Tepeköyünde Acemköşkü .sokağında 
25 Mü. No. lı 5 odalı yarım kargir natamam bir ev 700 
Üsküdarda Ayazma mahallesinde Yastıkçı sokağı 
eski 6 yeni 12 No. lı 3 katlı 5 odalı lerkos ve e-

lektriği havi akşab bir ev 800 
1- Arttırma 5-5 937 tarihine dü~en c;arşamha gunu 

saat 14 de Emniyet Sandığında yapıl.1cak ve gayrimen· 
kul muhammen kıymetlerini hu ursa eıı çok b~del vere· 
nin üstünde b·rakılacaktır. 
' 2- Arttırmıya girmek için o gün muhammen kıyme· 

tin yüzde 1 O nisbdinrle pey akçeler ile müracaat lazımdır. 
3 - Bedelin dörtte biri peşin geriye kalanı 8 sene, 8 

müsavi hksitle ödenir. Taksitler yüzde 5 faize tabidir. 
4 - Taksitler ödeninciye kadar gayrimenkul Sandağa 

birinci derecede ipotekli kalır. 

!~hisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1-İdaremizin Tekirdııgı Şarap fcürikası için şatlııaıııeı.i mu

cibince 600 ton rekompvze maden kijıııürü paznrlık'a satın alı· 
nacaktır. 

2-Pazarlık. "'-4-1937 tarihine rutlıyan perşembe fUllu uat 
15 de Kabataşta Leva:=ım ve Mübayut ,ubesiııdeki alnu koıııiı
yonunda yapılacaktır . 

3 Şartnameler para~uz olarak he,. gün sözü ge~ · ıı :tulledcn 
alınabilir. 

4-İstckliler pazarlık içın tayin edilen gün Vf' ıtaatte yuzde 
7,5 &Üvenme paralarile birlikte adı ııeçC"ıı koıııisyouıı ~dıııeleri 

ilan olunur. " IC~I.. 218 ..ı ..ı 

Kilo 

• • • 

-t200 Saf ıııf'til alkol 
m.ıo Aseton 
UOO Piridin ba"t"ıı 

1.- Yukarıda eins ve miktarı yazılı malzl"ınr: şısrhıamt"lf'ri 
nıucibince pazarlıkla alınacaktır. 

2.- Pazarlık, 8·4-IH37 tarihine rastlıyaıı Per~eıııbe güııü saat 
16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şuhesiıı<kki :tlıın koınii· 
yonunda yapılacaktır. 

3.- Şartnameler parasız olarak hu gün sözü gf'çen 4ubeden 
alınabilir. 

4. İsteklilerin pazarlık için tayİın edilen gün ve saatte yizde 
7,5 güvenme paralariyle birlildc adı ıeçeıı koıniıyoııa g,.lıııeleri 
ilin olunur. ( 1731) 220 .'l-3 

• • • 
1- Şartnamesi mucibince 10000 ıııetrc Aıneriltan lıt"Zİ pazar-

lıkla alınacaktır. 

2- Pazarlık, 19-Hl.l7 tarilıiııe rastlıyan pa:ııu lesi ıeiinii saat 
15te Kabataşla Levazım ve l\lübayaat şube~indeki alım konıiıyo· 
nunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız: olarak lı rgüıa sÖLİİ geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin t"dilen gün ve saatte yü:tde 
7,5 güvenme paralarivle birlıkt~ adı g .!Ç~n ko ııisvona ırd neleri 
ilan olunur. ( 1825) 2.lti 'l - 4 

* * "' 
Liste 1-22 Kalem Optik aletler (Zeis mamulatı) 

Mikrotom levazımı (Yung firmasından) 
Bakteriologie ve Mycologie aletleri 
Laborator filitrderi (Seitz fabrika ma-

" ,, 

" 

,, 

" 

2· 5 
3. 8 
4. 2 

5. 1 
6- 6 

" ,, 

,, 

mulatı) 

Laboratuvar terazisi (Sartorius mamulatı) 
Rasat aletleri (Fuess veya Lambrecht

göttiogen mamulatı) 
1- İdaremizin Maltepe tütün Enstitüsii Biologya La

buratuvarı için yukarıda gösterilen 6 gurup halinde ve 
fenni şartnamelerinde miktar ve evsafı yazılı cem•an 44 
kalem muhtelif alat ve malzeme ayrı ayrı pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2- Pazarlık 26-IV-937 tarihine ra&tlıyan Pazartesi 
~günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Miihayaat ~ube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak her giiıı l:iÖZii geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçııı tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı 1teçen 
alım komisyonuna gelmeleri itan olunur. t 194.t) 266 1 - 4 

1 Istanbul Gümrüğü Başmiidürlüğiinden: -, --------.....: 
• Gümrük satışıntları: C .0 . markalı 130 çuvalda bozuk l'.3100 kilo 

şekerin salış ilıinı Kurun gazete~inin ')9 1-1917 ~ünlü nushasındadır. 

(1729) ~47 

Bina ve arazı tahsil Müdürlüğiiııe 
.30X35 boyunda 10000 tane zarf. 

Muhammen İlk 
bedeli teminatı 

175 13,13 

Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olah zarf pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve şartnamesi En
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 n{ımaralı kanun
da yazılı vesika ve hazasında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 7 .4.937 çarşamba günü saat t .ı de 
Daimi Enciinıende bulunmalıdırlar. 

<i> ı 932 2n2 

* • 
Senelik ıuuh;.ım. İlk 

kiraları teminatı 
K:ıruuğa~ ıııt>:tl·~hu .. ıııdu 1 numaralı 

ot deposu 104 lira 7,80 
., :! ,, 

" " 
107 

" 
8,25 

J ,, 
" " 

183 ~ 13,73 

" ,, 4 .. " " 
104 ,, 7,80 

" 5 
" " 

,, 162 
" 

12, L) 
Karaağaç mezbaasında bulunan ol depoları birer sene 

nıüdddle ayrı ayrı kiraya verilmek iizere açık artırmaya 
kouu·muşlardır. Şartnameleri Levazım Mtidürliiğündc gö
rülebilir. İstekliler hizalilrıııda gösterilen ilk teminat mak

buz veya mektubile beraber 19 4-937 pa:rnrlesi gihü saat 
14te Dı.ıiıııi Eııciiın~rıde btılunnıalıdırlar. ( 1 ~()2) 252 

Sıhhat i~leri Müdlirlüğü içiıı liiı.uıuu olan defter ve 

matlrn evrak açık eksiltmeye konulmuştur. Listesile nü· 
mune ve şartnamesi levazım miidiirlüğünde görülebilir: 
Burıların hep ;ine 3 ~24 lira 55 kuruş kıymet talımin olun· 
muştur . İstekliler 2490 N .lu kar.unda yazılı vesika ve 249 
lira 34 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubil:: be
raber 26-4-9 )7 pazartc.-;i günii saat 14 de Daimi Encü-
ıııeııde bulunmalıdırlar. (İ) 1945 :w.~ 

ot: • • 
ileher melre murabbaına 8 lira kıymet konulan Ci

hangir yangın yerinde kantar sokağında 16 cı adada 377 
harita N. 2 metre 80 santimetre yiizlü 29 metre 60 san
timetre murabbaı salıa.sıııdaki arsa satılınıık üzere açık 
arttırmaya konulmu~tur. 

Şartııamesi levazım ıntidürliiğiirıde görülebilir. İstekliler 
1 7 lira 7() kuruşhık ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 26-4·937 pazartesi giiııü ırn.:ıt 14 de Daimi Encü· 
nıtııclt l:ıuluıınıalıdn lar. (B) ( 1946) 264 

• 
* * 

tieher kilosuna bir kuruş fiat tahmin olunan Halatta 
köprii dubalarının tamir edildiği kızak yerinde tahminen 50 
to!ı hurd.ı demir satılmak iizere açık arttırmaya konul
muştut. Her türlü rusum ve vergi alana aittir. Şartname 
si lev . zım müdürlüğünde göriilebilir. İstekliler ,n lira 50 
kuru.şluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
~6-4 9;)7 pazartesi g·ünü saat 14 de Daimi Encümende 

bulunm<ılıdırlar. (B) (1947) 265 

Kanunlar, Kararnameler ,Ticard muhadeltri 

Elektrik tesisat i~leriııde serbest ve müstakil olarak 
çalı~nıak isteyenlere Nafıa V ckaletiııce verilecek 

clıliyeluameler hakkında talimatname 

MaJde 1 D-.lıili elektrik tr: .. int işlerinde aerbrısl ve müsta-
kil olınak çalı,nıak isteyenlt'.rt: Nafıa Vckiletincc .l aınıf dıliyel 
Vtjjika.sı verilir. 

M11dde 2- Ehliyet vesikası ftl:ıcaklara Türkiyedc Türk vatan
tlatlarına tahsiı edilecek sanat ve hizmetler hakkınd,.ki 2007 ve 
2249 No. lı kanunlar ahkamına ve bun'ara istinaden netir ve 
ilin edilen taliıuatname vt' tamimlere ıcöre muamel~ yapılır. 

Madde :l- Ehliyet vesikaaı olıua!la talil, olacakların haiL ola
cakları başlıca 4artlar: 

a) 18 yaşını ikmal etmiıı olml\k, 
b Elektrikçilik sanatını yapamıyacak dc:rct•cJe sakal olma

mak, 
c) Hüsnü ahlak aabibi olduiuııa dair polisten verilmiş bir şa

hadetnamesi bulunmak. 
Vilayetlerden lalib olanlar, yukarıki tartları haiz bulundukla

rını l(Öshırir evrakı ve vesikaları iıtidalarına ilittircccklerdir. 
(Viliyet nafıa müdürlüklerince tıudiklı birer örnekleri de kabul 
edılebilir). 
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neticesinde ehliyetname almağa hak keshedenler örneği ilişik ta
ahhüd:ıameyi iınzelayıp vekalet gönderilecektir. Bu gibilere pullu 
ve fotograflı birer ehliyet vesikalı verilir. 

Ma-lde 7- Üç sınıf üzerinden verilecek ehliyetnameler ber· 
ve:çhiati taanife tabi tutulmuştur: 

Birinci sınıf: 
a) Bu sınıf ehliyetnameliler 1035 No. lı mühendislik veya mi· 

marlık hakkındaki kanuna ek 3077 No. lı kanun mucibiDce yük
'ek elektrik mühendisi veya e:lektrik mühendisi unvanını ta,ıyao 
kimselerdir. Bunlara vekaletçe ayrıca bir ehliyetname verilJDeı • 

b} Yapabilecekleri işler: 

Her türlü dahili elektrik tesisat projalırini yapmak ve tatbi· 
katını deruhte eylemek. 

İkinci sınıf: 
a) Bu sınıf ehliyetname, 
1- Sknat ınekteblerinin elektrik şubelerinden mezun olanla· 

..a; 
2- Orta tahsil görüp le ya ticaret odalarınca müseccel birin· 

ci sınıf ehliyelnaıneyi haiz kimselerin müesseselerinde ve yahut 
Devlete aid veya Devlet sermayesile teşekkül eden müeuesele
re bağlı atölye, fabrika, imalathanelerde veya imtiyazı vekalet
çe verilmiş elektrik şirketlerinde bu sınıfın yapabil eccti elektrik 
te<ıisalı iı;lcrinde laakal 3 sene müddetle bilfiil çalı.mı' ve liya
kat göstermiş olduğuna dair merbut nümun ui mucibince vesika 
ibraz edenlere; 

3- 3 üncü sınıf ehliyetnımeyi haiz olup da sanat mekteple• 
rinin gece kurslarına devam ederek me1un olduğuna dair şeha· 

dctname getiren ve ayni ı:amanda ikinci fıkrada yazılı olduğu 

veçhile müesseselerde liyakat gösterdiğini mübeyyin vesika ibraz 
edenlere; 

İmtihanları yapıldıktan sanra verilir. 
b) yapabilecekleri işler: 

15 kilovat<1 kadar ve en çok mü.temadi 600 volt ve millena
vih safhalar arası ·tOO voltluk tevettürle işleyecek bilcümle dahi
li elektrik tenvirat tesisatını yapmak, 15 kilovat takatında ve 
t>ıı çok mütemadi liOll volt ve mütenavib safhalar arası 400 volt
hık levdlürle İ:jlcr kuvvei muharrike tesisatını yapmak. 

Zil ve mümasili işaretleşme tesisatı, yanaın ihbar tesiutı 

radyo ahiLelerinin anten ve mümasili tesisatını yapmak. 
Ancak bu sınıf elıliyetn.uneliler insan ve eşya taşıyan asan· 

sör tesisatını yapamazlar. 

PİYASA HABERLERİ 

Petrol inhisarı 
Mayi malıruka lı ucuzlatmak için bunların satışının disiplin al· 

tına alıııınaıı düşünüldüğünü söylenmişti. Bu hususta aldığımıı 
mülcmnıinı maluınata göre hükümet petrol, beazin ve bunlardan 
çık.an maddeleri inhisar altına almaj'a karar vermiştir Bunun 
için merkezi şehrimizde olmak üzere bir petrol inhisar idaresi 
kurulacaktır. İnhisarın mahiyeti bir satış inhisarı olacaktır. Bu 
suretle bugün memlelretimizde petrol, benzin ve benzeri madde· 
lerin satışına hakim olan dört büyük kumpanyanın faaliyetine 
son verılecektir. 

Petrol, benı.iıı ve sair maddeler doğrudan doğruya inhisar 
idaresi tarafından hariçten alınacak ve mevcut resimler d~ zam 
edildikten sonra hiç bir kir ilive edilmeden satılacaktır. 

Hükumetin bu inhisarı kurmaktan gayesi bir taraftan h'yatı 

ucuzlatma yolunda en büyük adımlardan biriai Jtmak, diter ta· 
raftan beş .senelik zirai programında m•hsulün motörlü vaııla· 

!arla idr ki için müstahsile en genit imkanı vermektir. 
Dolayısiyle bu tekilden bilumum mayi mahrukatla itliyen mo· 

törler, otomobiller, otobüsler, kamyonlar, askeri vasıtalar istifade 
edecek ve Türkiyede el'an petrol lambası yakan on milyondan 
fazla halk ucuz petrola kavuşacaktır. 

Küçük tasarruflar ıçın 

Borsa acenteleri birliği milli tahvilleri ve hükumetin istikraz· 
larını alakadar eden çok muhim mali bir projenin üzerinde meş· 

gul olmak tadır. Bu proje ile küçük tasarruf hesaplarını milli 
tahvilin~ yatırılması ve borsa ile alakalandırılması istihdaf edil
m eklrdir. Bu suretle halkın t .. arrufu en emin bir yere yatırılmış. 
laı!ıı faiı ı;tliıir t:ir } ale lıcnulmuş \'e Türk parasının geniş •e· 
kilde cevelanı temin edilmi~ olacaktır. Bunun ancak milli tahvil
lerin halka taksitle verilmesile kabil olacağı düşünülmüştür. Mer· 
kez bankası, Sıvas Erzurum, Ergani bakır yolu iıtikraz 

tahvillerinin bu suretli! küçük tasarruf sahiplerine verilmesile 
bir taraftan halkı tesarrufa alıştırılacak, diter taraftan buna para 
yatıranların yüzde 7,5 faiz ve ayrıca ikramiye almaları temin o
lunacaktır. Şimdi bankalardaki küçük tasarruf mevduatı 50 mil· 
yon liradır. Bunun ve bundan sonraki küçük hesabı carHerin 

tahvillere ve . ilerek borsulan geçirilmesi büyük bir mali hareket 
telit edeceği gibi devlete de en faydalı bir şekil temin edilmit 
olacaktır. 

Bu ayın in ıında ou işin tetkiki için borsa acenteleri bir top· 
lantı yapacaklardır. 

Trakyada açılacak panayir ve sergiler 

Bu sene Trakyanın muhtelif merkezlerinde birçok panayır ve 
.sergiler aı;ılacaktır. Bu sergi ve panayırlarda her türlü ziraat 

mahsulleri, hay" anlar ve mahalli mamulat tethir olunacaktır. 

'frakyada açılacak panayırlar şunlardır: Nisanı1t sekizinde Hayre· 
boluda, Mayısın birinde Uzunköprüde, beşinde Edirnede, yirmi · 
sinde Pınarhisarda, yirmi altısında Kırklarelinde \'e Ayvacıkta, 

Huiramn dördünde Çanpa:ıarda, 8 inde Biga ve Çorluda, on iki· 
sinde Ba?aeskide ve Lüleburgazdn, yirmi ikisinde Lakseki ve 
Çardakta, yirmi dordünde Vizede, otuz birinde Sarayda, Eylülun 

Madde 4 - Dahili elektrik eııshliittlrlerine mahsus olmak üze
re Nafıa Şirket ve Mücsjeııeleri U. Müdürlüğünce bir (enstali
törlük ehliyet defleri) tutulur. Buraya ehliyetname sahipleri 11· 

nıflar itibarile birer sıra nuınaruı alarak kaydolunurlar. Bu def
tere enıtalalörlerin sicilleri, ellerinde bulunan vesaik ve lalimat
namt-nin tatbikine aid bütQıı vaziyetleri yazılır. Ehliyetnaındt>rin 

verilmuindt" vt"ya geri alınnuuıııdu bu dt-flerdeki kayıdlar euı 
ittihaz edilir. 

Madde 5 - Ehliyetname sahipleri yapacakları tt"sislr:re aiti 
pl.ın ve ıtcınaları eleklrik tevziatile alakalı müessese ve ~irkcl· 

lue tasdik ettirdikten sonra ite başlı}•abilecektir. 

1 ikisinde Çanakkalede, yedisinde Çerkezköyünde, sekizinde Ke
~·ında, on üçünde Uzunköprüde, on beşinde Hayraboluda, on 
altısında Kırklarelinde, on sekizinde Pehlivan köyde, yirmi bi
rinde M~lkarada, yirmi befinde Çorluda açılacaktır. 5-8 birinci· 
laşrinde açılacak olan Tekirdağ panayırı da buna dahildir • 

MaJJe G Elleı ~ud eh; -eoilııılıaı lii \' cyıı veı dikler; iııılihau 

Ayrıca 19 ıığustosda Lüleburgazda 6 cylulda Edirnede ve 25 
eylulde Edirrıede v~ 15 eylulde de Çorluda birer sergi kurula· 
cııktıı 
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Gelecek üç giin zarfında vulm bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
--

Perşembe 8 -4-1937 

Adapazar - Hendek yolunun esaslı tamiratı. (Kocaeli Vilayeti) 
.Y 299 
Gelenbevi okulunun tamiri. (İst. Nafıa Müd.) .\' 301 

Afyon 

" 

MÜNA KASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

MADDE 

ince 
kaba 

6 - 4 1937 

k 

fttıalal 

Ton 1 1 

SA1'1Ş L.At{ 

Asgad At.ııııi 
ihracat L"I L· 1 n.I OBU n.( OSU 

Ton Kr· Pıı . I Kr. Pıı. 

550 600 

Sayfa 3 

(Suitc de la 4mc page) 

tic de ııa vie sur lcs routeıı , ıur les montagnes, son vis ge est 
tout bronzc. 

Dccouvrir le centrc deı trcıors de petrol.- qui gisent ous 
terre . travailler ponr mettre au jour cette source Je riclıesseseı; 
et en bire profiter on payı , ced est une affaire de science et 
de t dınique. A ce propoıı, voici ce tfUe dcclare M. Cevat Eyup 
Tnşınan: 

Beypazarı hali hazır haritasının tanzimi (Beypazarı Beled ) .\' 308 

lğdırda muhacır evleri inşaatı {Kars Vilayeti.) .\' 311 

Araşit yagı 

Aı·pa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

105 
4 .lO 4 35 

- C'esıt depuis 40 ans que l 'attention a ete attiree par le 
possıibilitcs d 'exislence du petrole iı Murefte el ses environs. De
jiı lors on dclivrcra des conccs ions; on fera meme 4 iı 5 puits. 
De l'un de ces puits ouvert.s avant 35 anı, on retira pendant 
quelque temps, jusqu'a 2 tonnes par jour; le puits fut ferme par 
la suite. La veritable activite commcnce iı l'epoque du regime 
republicaln. L 'anne derftiere, danıı le environ de Haskeuy, sur 
la Soradere noıı.s forames 3 iı 4 puits. Nous vime6 daus le puits 
pralique pres de l'ancien, de traccs de petrole. En mai dernier. 
dans un puits ouvert aux environs de Murefte, nous rencontrameı 
<les cmanations de gaz d'eclairaxe chargceıı de benzine. Actucl
lcınent, ce puitıı est ftrıne. 

4 köşe demir ( 16 x 16) : 10000 k. (PTT Fabrikası Müd.) .\' 309 
Etlik laborat. kalorifer, su ve lıaı•agazı tesisatı. (Ziraat Ve· 
kileli ) .\' 305 
Fırça : 32:>0 ad. - çelik ölçme şeridi: 10 ad. - kenevir ve sicim: 5 
kalem - rezidü yağı: 2-tO ton. Devlet Demiryolları) .Y 300-302 
Potrel: 100 ad. (Aydın Beled.) .\' :l(ı2 

İşçi elbiscai: 85 takım (İst Telefon nıüd.ı .Y 302 
Otomobil levazımı 161 kalem (MMV) 305 
nekompoze maden kömürü: 600 ton - safi metilalkol: -t200 k. 

aseton ve piridin: 9 er yüz kilo (İnhisarlar İdaresi) .\' 305-307 
Tipograf makinesi: 1 ad. (Devlet matbaası) .Y 308 
Tıbbi ecza: 267 kalem (Ereğli Hvz. sıhhiye kom.) .Y 308 
Yular başlığı: 400 ad .• sebze: H kalem. (Tophane Levazım) ,Y.304 
Bakır veya bronz teli: 275,8 ve 4. 349 ton. • elektrikli köruk -

Muhabere malzemesi: 8 kalem (İst. İ<0mutanlığı .\ ' 303 - .302 
Yulaf: 240 ton (Lüleburgaz) .\' 300 . 

• Pamuk çanta ve fişeklik: 2803 k. (lst. Güm. Müd.) .\ ' 391 
Kurnctş: 2700 m .• Fayton koşumu: 1 çift • Saraciye malzemesi: 

4 çeşit (İstanbul Komulanlı~ı) No .• l13 
lf. paş11 liaeıinclc t11mirat (H. paşa Lisesi Müd .) No •• ~l ~l 

Cuma 9·4-1937 

Aıas nehri üzer. Horasan demir köprüsü inşaatı . (Nafıa vekiilt!tİ) 
.Y 2ti9 

Erzurum Muallim mel<t. ikmali inşaatı. (Erzurum Kültür Dir) 
.\ " 301 

Selimiye fırının tamiri (Selimiye) No 30~ • _ 
Hargün tuzl ev ve depo inşaatı (Sivas lnhısarl. B. Mu~.) No 311 
İçme suyu şebekesinin tamiri (Babaeski Beled.~ No . . 3(b 
Kütahya· Gf!di-Uşak yolunda 7 köprüniin tablıyelerın betona_rme· 

ye tahvili· armatör ve ampul: 24 kalem (Kütahya Vilay.) ,\' 30J·30t 
İçme suyu isalesile beton depo inşası (Polatlı Beled.) ,\ ' 310 
Nümune hast. kalorifer tesisatı (Erzurum Nafıa Müd.) .\' 300 
Matbu evrak (Telefon Müdürlüğü J No 302 

Benz n: 30f>O lt. (Trakya Gen. İspekterliği) .\' 303 
D na derisi, kösele, kromlu kösele, - adi tuğla: 87000 ad. (Dev-

let Demiryolları) .\' 304 • 
Çember raptiyesi: 1500 k. - Kavalye: 500 I<. - Siklop çemberi: 

50000 k. (inhisarlar İdaresi) .Y 305 
İnelf : 15 ad. (İstanbul Belediyesi) .\· 311 
Sığıreti: 7 ton. (Çıüalca) .\' 309 
Kapaklı bakır karavana: 250 ad . (Tophane Levazım) No, 312 
Safrada umumi hala inşaatı (Baf. a Belediyesi) No. 315 

Cumartesi 10-4-937 

Eminönünde spor ve konferans binası inşaatı (CHP İsi. Başkan.) 
,\' 301 

Köy korucu elbisesi: 60 takım (Gerçüş kaym. ) .\' 300 
• Gübre: 120 ton (Mek Hıfzısıhha Müd.~ .\' 312 
• Hurda izgara ve maden {Denizyoları işlet.) .\' 313 

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

İ sta nbu l Borsası 

Par alar 
Alış 

1 Sterlin 621,25 
1 Dolar 125,25 

20 Fransız Fr. 112, 
20 Liret 120, 
20 Belc!ka Fr. 80,--
20 Drahmi 18, 
20 laveçre Fr. 565, -
20 Leva 20, 

Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avuıturea Si. 21,-
1 Mark 25, 

Zloti 20,-
Pengü 21,-

6 4- 1937 

Satış 

621,25 
125.25 
116,-
125 -
85,-
22, 

575, 
23, -
()f), -

Çekler 
Alış 

619, 
0.79285 

17,1825 
15,0086 
4,7043 

88,2875 
3,4750 

64,2075 
1,4475 

22,6975 
4,2342 

Satıi 
618,-

0,7910 
17,2075 
15,0194 
4,6950 

88,-t3 
3,-t7 

64,4012 
1,4440 

22,6730 
4,2265 

11,4482 
1,9660 
4,1666 . 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" 
" ,, 
.. 

" 
" 
" 

: kunduz 
: porsuk 

Jıansar 

tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 

" 
" 
" 
ti 

" 
" 
ti 

Buğdııy Eks. yuınu<:ak. 
: yuı .!i .. ~ 

" 
" 
" ,, 

" Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" Haşlıaş 

" 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" 
Nohut 

" ,, 

: e}:a. ıt."rt 

ı ert 

:sümter 
kızılca 

malılüt 

iç 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç sivri 
kabuklu 
tolrnınu 

yağı 

: lohumu 
: yağı 

yeni mahaul 

beyaz 
sarı 

iap . tohumu 
kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk 
Pamuk yağı 

"tohumu: 
Pej'nİr beyaz : tam yağlı 

" ,, yarım yağlı 

,, ,, yağsız 

Peynir kaşer : yağlı 

" " Razmol 
Susam 

,, yağı 
l'iftik 

" 
" 
" 
" ., 

Un 

" 
" 
" Yapak 

" ,, 

" Yulaf 
Zeytin yağı 

,, ,, 
'' n 

yağsız 

yeni nıahıul 

oğlak 

ara ınal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ekstra 
ekstra 
1 inci yumutak 

,, sert 
Anadolu 

,, tabak 
Trakya kırkım I 

,, tabak 

ekstra 
yemeklik 

: sabunluk 
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205 

41 

.10 

19 

l 

1 
1 
1 

1 

149 

107 

() 

2 

ç 

" 
• 
" 
" .. 
8 

ç 

h 7 

.Vi 
!) 

9 10 

.ı 35 1 

4 .IB j 

27 ı.ı 

12M 

54 

1 
~ 

l 
1 

1 

1 
1 

1 

l 

1 

1 

ti 25 

5 7 

5 5 

.\O 23 

1.10 

'<.S. 
20 Lev 12, -
20 Dinar 48, -

75, 
23, -
28,-
25,50 
24,-
14, 
52,-
52,-

Landon 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brüksel 
Alina 
Cenevre 
Sof va 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreş 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholın 

11,4375 
1,0092 
4,1760 
3,9983 

108,2658 
34,67 

2,7775 
24,64 

3,1434 

4,(J050 
108,09 
34,6275 

2,77-10 
24,69 

3 , 1434 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 28 şi 1 p Ki .~ fü) 
,. keten tohumu ,, " n tonu 13 st. 15 f· ,, 8 37 

Ruble 30,-
İaveç kuronu 30, 
Türk altını 1044, 
Banknot Oı.247,-

- 32, 
1045, -
248,-

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktörü: İsmail Girit 

Basıldığı yer : ARTUN Baııımevı 
Galata Billur sokak No. 10 

Anvers Arpa Lehistan Şubat n 100 ki. 140 B. Fr. ,, 5 96 
Liverpul Buğday Mart " 100 libr. 1() şi 5 ı 2 p 
Şikago ,, Harh inter Mayıs ,, Buşeli 14.l J 4sent " ~ ;,~ 
Vinipek ,, Manitoba ,, 149 " 
ı.J b . " " • .1 8 ,, " 6 95 -ıanı . iç Fınd . Giresun derhal tahmil IOO k. 1()2 R M. 

" 82 29 
" " Levan " " " " 162 " " X2 29 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kuruş). pa (para), ıi 
(şilin), sa (aantim), ıt (aterlin), RM Rayhımaı k , Jl (pen· 
ni), B . Fr (Belcika frank), t (ton). 

• Pour pouvoir fixer les limite• de cet e.space, oiı a proccde iı 
dt:ı sondagea pres du puitıı qui degageaint Cf!.!I emanatıoııs. Dans 
le <lernieı puits qui ll ete creuse, on trou\a meme du petrole. 
Mais il etait melange iı beaucoup d'eau. Les puits que nous 
avons creuaeı; d ' ici de liı ont determine iı peu prcıı l'etendue de 
la nappe petrolifcre. Maı pour le moment, il m "cst impossible 
ele vous dire ıi 1 on pourrn l'exploiter en quantites industrielles. 

j aİ dcmaııde tın UİtC BU pecialıste s ' il 8V8İt fail des etudes 
tııır les petroles en Thrace et en An:ıtolie e l aıl ıcli ınvestigations 
lui :ıvnicnt donne de bons resultats 

il me repondit romme suit : 

Le petrole que l'on a dt:eouvcrt iı Murefte ıl y a 35 ans. 
aiıısi que les t:manatioııs de gıaz qui ıc sont dt:gagees lors des 
prospections dt- l'annee clf!rniere. dt:ıııonlreııt que les pierres de 
retle reııion ont le pouvoir de produire Ju petrol . il est tre 
possible quc ces me•nes pierres se trouvent sur le flan Sud de 
la monta2'nc. Nous voulon nous rendre compte de la tructure 
ııeoloııique de ces terres en nous servant de la methode elec
trique de la Rcsistivitt: Theophy ique que l'on emploie seulement 
dekuis 2 ou 3 ans dnns les champs petroliferes. Vu le mauvais 
temp • nouı f~mes dan l'oi.ılig-ation de ce ser nolre activite ap· 
rcs un mois de trava il. Nous rccommencerons toutefois en Mai. 

Les etudcs que nouı tı\ ons faitcs les anııces pı ecedentes, nous 
ont permis de dcıigııer les \•ilayets de Madin et Siirt, comme in· 
tercssaııh au p•) ınt de vuc de petrole. 

Nous püıncs identifier la structure de certaincs regions. Mais 
le! ıondagcs effcctues liı·bas ne doiveııt pas etrc faita, comme 
ceux de Murefte, iı unc profondeur de 150 metre ; ils doivent 
depauer ics 1.000 metre . Leı ıoııdagcıı Je Başbirinde ant ete 
pouueı jusqu ' ıi l.~('16 ıııetreı de profondeur. 

Pour intcnsifier la culturc du riz 

De nouvcllcs deciuions importantes ont ete arretces par le 
nıinisterc de l ' Aıriculturc pour la culture intensive du riz. Les 
vilayets ont ete invites par une circulaire de designer le regions 
propic ı au riz qui existent dans leurs limiteı, de les delimiter 
au moyen de borneı et d'en envoyer leı croquis au ministere de 
Ghediz, Torbali, Deıhirme'ldere et Menemen de vastes terres 
propices aux rizeraieı. 

Les creances turques bloquees en Allemagne 
Les comınercantı en cereales de notl'e ville ont envoye ıi An· 

kara unc dclegation qui a'occupen de la que.stion de crt!ances 
turquea bloqucea eıı Allemagne. 

Une gr nde fnbrique de rail , traverses et \\agons 

Deı etudes ont efiecluees au mini tere de Travaux pub· 
lics pour la fondntion entre Karabuk et Zongouldak d'une grande 
fabrique de raila, de trııver e et de wagons. Le ateliers sı: 
lrouvant sur la routc d 'h.mir ~eront ı;gnlcmenl tranıformes en 
~ne _uıine. Le mi~istre dea Travaux publics, M. Ali Tclıetinkaya, 
eludıera ce pro1et u couu du voy ge qu'il entreprendra en 
Suede, d'ici dcu rııoi ıı . 

Nos relations comnıerciales diminuenl avec l9Allemagne 
et augnıentenl avcc l'ltalie • 

M. Huaeyin Avni ecrit dans l'"Akclııam,,: 
Le marche conlinue iı etre calme. Danı cette lourdcur de la 

place, nos rel tion comerciales aY c l'Alamagne jouent un grand 
röle. 

Ainsi que nous l'avions dit la emaine dernicre, nos tran
saclions avcc l' Allemagne ne presentent plus aucun interct. Les 
exportateurs ne parvienncnt pas iı recevoir la contrepartie des 
marchandis:e qu'il veııdent. Dans les condilion actuelles la 
Turquie a pl•s de ,JO ıaillıons de creances bloqueea ur ı• Aİle
magne. 

Grace a leur bureau de contrôle de devises , les Allemands a· 
chetent ıi tres bon marche les marchandises de Turquie et, en 
echange, ils nouı vendenl cher lea leur.s. Auaai , nos importateurs 
hesitent · ils iı se procurer des produits allemands. Tant que cette 
hesitation pcrsistera , le montant de nos avoirı en Alleınagne, 
par suite du clearing, demeutera inchange. 

1 Les departemcnts officiels intereucs etudient la ituation. De 
J l'avis de commerçant , cette situation ne peut se modificr d'ellc· 

l meme et la conclusion d'un nouveau trnite s'impoıe. lls estimcnt 
meme que 1 heure de conclurc ce nouvd accord est venue, et 

1 qu' il n'y aurait pa lieu d'nttendr e davantage. 

1 
Tandis que le trafıc avec l'Allemagne faiblit, nos transactions 

avec l 'llalie 'accrois ent. On comınence di!ja iı ressentir les r e· 

1 

percussiona du traıte de conımerce lurco·italien. La stagnation 
que traverse la pince par ıuite de la phase dans laquelle vie n· 
ııent d'entrer nos r el ti ons ıvec l' Allemagnc est heurcu ement 

I •t~emı • ;:: r le. tfd; iİli utnrv l 6ccord cornm rci 1 avec l 'Jtalie. 
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A) Adjudications au Rabais 
~ Eonstruction-Reparation- Trav. f'ublics 
İMateriel de Construction-Cartographie "' 

Reparation Tachkichla (aj.) Gr~ a gre 
Construction vespasiennes a Bafra 

1 , 
Reparation embarcadere douane Samsou!l 
Construction d'eperons sur les 2 rins du Yechil

irmak (a Tcharchamba) 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs. 

Publique 

" 
Pli cach. 

Couture de 180-190 costLJmes (pour Lycee Haydar- Publique 
pacha) 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
1 

Reıistres et pieces i mprimees pour la Direction Publique 
1 

Sanitaire 

1 
Enveloppca (30 x 35) : 10000 pieces Gre a gre 

-
900 - 68 - Com. Ach. Comm lst. Findikli 

2145 25 160 88 Municipalite Bafra 
3090 46 231 80 ,, Samsoun 
3925 32 294 40 8me Conı. Trav. Hydrauliques. Samsoun 

1520 - 114 - Dir. lnstruction Publique latanLul 

3324 5~ 
{ 

Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

249 34 

175 - l:i 13 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
St!cretariat .. " 

26-4-37 
9-4-37 

19-4-37 
22-4-37 

'26-4-37 

7 4 37 

15 -
14 -
15 -
15 -

(Pour les troiı jours suivantı) 

znr c:a Llli 

Jeudi 8 Avril 1937 

Repar. fondam. route Adapazar Hendek (1460 m.) (Vilayet Ko-
djaelı) ·'~ 299 · 

i{epar. ecole Guelenbevi (Dir. Trav. Publics Istanbul .Y 301 
Prcsent. carte actuelle Beypaur (100 ha.) (Munic.ip. Beypazar) 

.\: 308 
Constr. maiıons pour immigres a lghdir: 239 pii:cea (Vilayet Kare} 

-'~ 311 
~rs carres (16x 16): 10000 kilos (Dir. Fab. PTT. lat.) .\~ 309 
Inıtallation chauffage central, eau et gaz labor. Etlık (Min. Agri· 

culture) X 30) 
ıo 3r1 Pinceaux: 3250 p.- Ruban acier: 10 pieces- Chanvre et hlin: 

5 l"ts Hu ile de rcsidus : 240 tonnea (Ch. Fert Etat) .Y 300-302 
Poutrelles : 100 pieceı (Mun. Aydine) .\~ 302 
Costumes pour ouvriers: 85 pii:ces ete. (Dir. Telephoı.es l.stanbul) 

·'~ 302 
Materiel pour automobile: 161 lots (Defense Nationale) .\~ 305 
Houille recompl ı ee : 600 tonnes - M~thyl alcool pur : 4200 kilos· 

14 Adtone: 900 kilos- Pyridine: 900 kilos (Monopoles .\~305-307 
Machine de typoıraphie: 1 piece (Dir. lmprimerie Etat) .Y 308 

J 1 Produits p!ıarmacectiques: ·267 lotı (Cam. Sanit. Bn. Ereghli) 
,,; 308 

Tetes de brides : 4vu pieces- Ugumea : 9 loıs (lntend. Tophane) 

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

tonnes Materiel de liaison : 8 Jots - Soufflets electriques 
(Comm. ltıt. Findilclı) .\~ 303 302 

Avoine : 240 tonnrs (Lulebourgaz) .V: 3CO 

I Produits Chimiques et Pharmaceutiques 
( lnıtruments Sanitaires- F ourniture pr. Hôp 

f~ lnstrument et materiel pour laboratoire de biolo 
srie tels que: lnstruments d'optique, bacteriologit-. 
mycologie filtres, balances de laboratoire ete. 
(marques Ze'scı, Yung. Fut-ss ete.): 44 lots 

1 Divers 

Chaudronı en cuivre avec couvercles : '260 pieces 
(aj.) 

lnıtallation deı:ôt frigorifıque a l'hôpital Modele 
Haydar pacha 

Fil de fer galvanise : '273 km. - Isolateurs : 2250 
pieces- Crochetı : 225ıl pieces (aj.) 

B) Adjudications a la sureochere 

Gre a gre 

Gre a gre 

Publique 

Publique 

Com. Ach. Econom . Monop. K tache 26-4-37 15 -

1312 50 98 44 Com. Ach lntend. lıt. Tophane . 9-4-37 15 

2700 203 Oir. Trav. Publics lıtanbul '24·-4-37 11 

3260 :144 50 Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara '21 4-37 11 

1 Vieilles ferrailles : 50 tonnes (a Balat) Publique P. 1 le k. 37 50 1 Com . Perm. Municipalite \stanbul '26-4-37 16 -

Boiı divers 
1 Dir. Econom. ., ., 

" Oir. Foretı Vilayet ltchel 12-4-37 15 -

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

Tous vos concurrents liseni journellement le 

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

d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 

~ou~s suivants; les Trait~s de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 

ınteressant les hommes d affaires, le mouvement de la Bourse des Changes, de la Bourae du Commerce et 

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

DANS VOTRE PROPRE 1NTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESİ " 

Envoi gratuit de ıpecimen sur demande 

1 

. 

• Sacs et cartouchieres en coton : 2803 kilos (Douanea lstanbul) 

·'~ 301 
Etoffe: 2700 m. - Chevaux pr. phaeton: l pa. · Ma t~riel de selle-

rie: 4 ıorte (Comm. Ist. Findi leli) No. 313 
Rrt;par lyct-e H. pacha (Dir. Lycee Haydarpacha) No. 313 

Vendredi 9 Avril 1937 

Constr. pont en fer Horassan sur fleuve Aras (Min. Trav. Publica) 

·'~ 269 
Achev. constr. ec. Normale Erzı>roum {Dir. lnstr. Pub. Erzeroum) 

,,:. 301 
Repar. four Selimie (Selimiı~) .,:. 304 
Constr. maison et depôt a Hargun (Monopoles Sivas) .\' 311 
Rı>par . reseau eau potable (Mun. Babaeski) .Y 305 

Tranıf. en betonarme du tablier de 7 ponts s route Kutahia-Guediz
Ouchak - Armaturea et ampouleı: 24 lots (Vilayet Kutahia) 
No. 304-305 

Adduct. eau potable et constr. depôt en beton (Mun. Polatli).\' 310 
lnstall. chauffage centr. hôp. m:>dele (1 lir. Trav. Pub. Erzeroum) 

s 300 
lmpresaion pieces pr. Admlnistr. (Dir. Teleph. lat·) .\' 302 
Benzin~: 3060 it. (lnapect. Gen. Thrace) No. 303 
Peau de veau. cuir, id. chrome - Briques: 87000 p. (Ch. fer Etat) 

No. 304 
Agrafes de cercles: 1500 k. - Cavaliera: 500 k. • Cercles cyclopea: 

500 O le. Monopoleı) No. 305 
Vaches: 15 p. (Mun. lstanbul) No. 311 
Viande de boeuf: 7 t. (Tchataldja) No. 309 
Chaudrons en cuivre avec couvercle : 250 pieces (lııtend. Tophane) 

No 215 

Construction vespasiennes a Bafra (Municipalite Bafra) No 315 

Samedi 10 Avril 1937 

Constr. local pour aport• et conferences a Emineunu (Presid. Parti 
du Peuple lst.) .Y 30l 

Uniformes de gardea-champetres: 60 pieceı (Kayın. de Guertchuch) 
.\~ 306 

• Dechets de rrilles et de metal (Expl. Lignea Maritimeal .\' 313 
• Fumier: 120 tonncs (lntr. Centr. Hygiene) ·'~ 312 

• Les uteriaquea indiquent une vente par voie de aurenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiqueı en regard de1 articles ıont ceux du 
journal dana lequel l'avia a paru. 

lndustrie - Finances • Commerce 

Les prospections de petrole il Murefte 

Un corre1pondant du "T~n,, a rendu vİIİte a Murefte, •Ur 
lieux meme de l'exploration, au directeur de• travaux, M. Cevat 
Eyup Taşman. Cet homme de ıcience a fait ıea ctude1 d'inre
nieur de1 mines en Amcrique. Comme il a paHe la majeure par-

(Lire la ıuite en 3me pare) 


