
ikinci Sene - No .. ~ I6 

ABONE ŞARTI ARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI t"iO 
fi 83') 

12 " l.))ı) 
Ecnelıı menılt ketler ı~·•n 

1'.2 aylığı 27011 
S 1 y;,-;ı ·5 kuruş 

Reıımi makbuz bedeli olma· 
yarı tediyat makbul değildir 

BU GONKO 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi ---
a) Miin aka ... alar 

1 - Erzak, Zahire. Et, ~ebzc v. s. 

Bulgur: 15 ton (Çatalca Tüm) 20-4-37 10 -

2 inşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Y k k 1 A .,a,.ıkale Sivasın, betonarme u arı a e ve ~ ıs • c; 
ı.·· ··ı · ııtı (tünıdı'd) (Nafın Veka 1etl) 26-4-37 1 ı<oprıı erı ınşa •· . A , , 

G " · · tı· .;:80 ad (Gelıbolu fskıın M) 2:2-4-37 14 >OÇ•neıı evı ınşa:ı . ,., · 

3 - Mensucat, Elbise, K u11dura, Çamaşır v.s. 

Haki el 1is•lık gabardin kumaş. videla çizme: 
11150 1 ft ün battaniye 105 ı ad. (H:ırg Ok ulu) 15-4-37ye kad 

ç , y k"" "kb . Yelkenbezi: 4000 m.· yolcu vagon oru · ezı 

1500 m. (Devlet Demiryolları) 26-4-37 10 
Nevresim battaniye kılıf: 700 ad. yatak kılıfı: 

350 ad.- yastık kılıfı: 350 ad .- peçete: 700 

ad. battaniye: 350 ad. (jand.ırma Komut.) .. N-~-37 10-11.3 

4 - Mobilya, Ev ve Biiro eşvaları muşamba hrıh v.~·

Altlı üsthı karyotıı: 100 ad. (Tophane Levaz.) 13-4-37 15 
Portatif karyola: 1050 ad. (Harp okulu) 15 4-37ye kad. 

(Ml':nsucat sütununda) 

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

O 10 lave Zong-uldak maden kömürii: 4750 ton. 

ttemdid) (İzmir Belediyesi) 27 4-37 16 -
Motörin yafı: 2500 k.- madcnyaf'ı: 500 k. 

(Tophane Levazım) 14 4-37 14 -

6 - Müteferrik 

Demir Levazımı. (lst. Üniversitesi} 26 4-37 15 -

Kutu fabrikası için deri, cild şeridi. kapsül. 

(İnhisarlar ldareııi) 24-4-37 10 -
MulıteliJ cins makkaplaı (Aııkt>ri Fabrikalar} 24-5-37 15 -
Çu~uklu gaz depolara yapılac11k boru (lst. Bel.) 9·4-37 M -
Göçmen evleri için kiremit: 3 milyon ııd. (Ge-

libolu iskan Müdürlüğü) 23·4-37 14 -
Branda eşy:ı örtüsü: IO (M:ıhruk:ıt sütununda) 14-4-37 .14 -

(Tophane Levazım) 

Matra, manevra sandığı, manevra kemeri v.s. 

(Ankara Hp. Okulu) (Mensucat sütununda) 15 4-37yc kan. 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

Elektrik motörü, etüv makinesi ve otomobil

ler. (Ankara Valiliği) 15·4-3L 11 -

sz:a 

a) MÜNAKASA LA R 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Çatalca Tümen Satınalma Komisyonundan: 

ı 5 ton bulgur açık eksiltme usulile münakasaya kon
muttur. Münakasası 20-4·37 salı günü Hat IO da Çatal· 
cada tüm satınalma komisyonunda yapılacaktır. Muham-
men bedeli 1950 liradır. ilk teminatı 146 lira 25 kuruş 
tur. İsteklilerin ilk teminat makbuzlarile komisyona gel-

2 
fn$aat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Nafıa Vekaletinden: 

26·4·37 taribli pazıutesi günü saat 15 de Nafıa Ve
kaletinde Şose ve Köprüler Rei~liği Eksi!t~e ~omi~~onu 
odasanda 68000 lira ketif bedellı Sıvas Vılayeta dahılınde 

PERŞEMBE 

T si 
lieq{ün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ve Sıvas·Koyulhisar ve Koyulhisar-Reşadiye yoHarı üze 
rinde Yukarıkale ve Aşağıkale betonarme köprüleri in· 
şaatı kapalı zarf usuliJe tekrar eksıltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna mÜf ( ferrik diğer evrak 
340 kuı uş mukabiliude Şose ve Köpriiler Reisliğinden 
verileceldir. 

Muvakkat tenıinat 4650 liradır. Eksiltmeye girebilmek 
ıçın i:;tcklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz ve bir taah
hüdde en az 30000 liralık köprü ve buna benzer inşaatı 
iyi bir surette yaptıklarını ispat etmeleri meşruttur. 

Teklif mektub arını 2 1-4·37 pazartesi günü saat ı 4 e 
kadar Komisyonumuz Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Gelibolu İskan Dairesinden: 

E.ksiltmiye konulan iş : Kaza merkezile köylerde 
937 mal~ senesi içinde yaptırılacak 580 göçmen evidir. 

2 inşa edilecek evlerin kiremidile kereste aksamı 
(bina iskeleti, çatı, tavan çitaları, mamul kapı, çerçeve, 
döşeme, çivi, kireç dahil) iskandan verilmek ve diğer 
malzemesi miiteahhide ait olmak üzere keşif bedeli 98176 
lira 60 kuruştur. 

i : 3 Talihler evrakı ihale . gününden evveJ Vilayet İs
r ı kan Müdürlüğünde ve kaza iskan Memurluğunda hergün 
~ görür ve liizım olan izahati alabiJirler. 

" İhale kapalı zarf usuliledir. Talibler ihaleden bir 
saat evvel teldif mektublarile berı:ı.ber teminat makbuzla
rını Kaza f skan Komisyonu Reisliğine tevdi ederler. 

l 5 Talihlerin keşif bedeli üzerinden kanun mucibince 
vermeleri lazım gelen muvakkat teminatın miktarı 6 f 58 
lira 83 kuruştur. 

il 6 - İhalenin 22-4-937 günil saat 14te Kaza İskan Ko· 
' misyonunda icra edilecegi ilan olunur. 

3 
Mensucat - Elbise · Kundura ç 

---...-------------=-amaşır v .s. 
Devlet Demiryollan ve Limanlara U. Müdürlüğü 

Satanalma Komisyonundan: 

Muhammen bedeli 4280 1 2 lira olan 4000 metre yel
ken bezi ile 1500 metre yolcu vagon körük beı.i 26 4 37 
pazartesi günü saat 10 da Haydarpaşada gar binası dahi 
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme ile satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 321 lira 4 kuruşluk mu· 
vakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte 
eksiltme güni.i saatine kadar komisyona müracaatları la
zımdır. Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
dağıtılmaktadır. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Polis mektebi ihtiyacı için: 
1- Eldeki örneği bezlerinden vasıfları dairesinde ma· 

mu] olarak 700 Nevresim battaniye kılıf, yatak çarşafı ve 
ı 350 yatak kılıfı, yatak yüzü 350 yast.~k. kılıfı ve 700 pe· 1 

çete ve yüz havlusu kapalı zarf usulu ıle 24-4·937 cu-
martesi günü saat 10 da satın alınacaktır. 1 

2 - Tamamına 8109 kıymet biçilen ve eşyaya ait şart
nameler parasız olarak komisyondan alınabilir. Örnekleri 1 
vardır, . 1 

3 - İlk teminat 623.18 hradır. 1 

* • • 

8 Nisan lf37 

İDAREHANf'. 
Yoğurtcu han, 1 <"İ knt 

No 3 ve 4 

C IJt .. , Per C'Tıbc f·lZ ırı 

il.AN ŞARTLAPI 
ld.ırehnnemızd~ gö·u Jl ır 

Telegr.: lst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

4 

Mobilya, Ev ve Biiro eşyası, Muşamba, Hah v.s. ---... 4-.;---
İstanbul Leva1:1m Amirliği SatmaJaıa Komisyonundan: 

İstanbul asker konağı için 100 adet su b'.rusundan 
altlı ve üstlü karyola 13-4 37 sah günü saat 15 de Top 
hanede sntınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 1800 liradır. İlk teminatı 127,5 liradır. 

.'\1.lhrukat Henzin - h akine yağlan ve saire 
~ -·----~-~ ·-----~------

İımir Belediyesinde 

Belediye Ha vagazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı 
olan 4750 ton Zero Dis Lave Zonguldak maden kömürü 
kapalı zarfla eksiltme ile 27·4·937 saJı günü saat 16 da 
Belediye Daimi Encümeninde ih-ıle edıleccktir. Bedeli mu· 
hammeni beher tonu H) Hm IO lrnruştan 47975 liradır. 
Şartnamesi 240 kuruş bedel mukabilinde Havdgazı mü· 
dürlüğünden s ıtılmnktudır. Taşradan isteyenler ŞJrtname 
ve posta ücretlerini peşin olarak göndermelidirler. iştirak 
için 3590 lira 13 kuruşluk muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubiJe birlikte 2490 sayılı kanu
nun tarifi dairesinde hazırlanmış teklif er ihale günü olan 
27-4-937 salı günü saat 15 e kadar fzmir Belediye reisli· 
ğine verilmelidir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kömisyonundan: 

İstanbul deniz yollama müdürlüğU için 1 O Branda eş· 
ya örtüsü 2500 kilo motorin yağı 500 kilo maden yağı 
14-4-37 çarşamba günü saat 14 de Tophanede satmalma 
komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin be· 
deli 1 195 liradır. İlk teminatı 90 liradır. Şartname ve 
nüınunesi komisyonda görülebilir. 

Eşya öı·tüsü ayrı ve yağlar ayrı olarak ihaJe edilebi
lecektir. 

6 
1\1 ü tef errik ---- -

İstanbul Üniversitesi Satanalma Komisyonundan: 

Tıb Fakültesi. İkinci Hariciye kliniği için alınacak ve 
muhammen bedelı l 40JO lira tutan demir Iev 26-4 37 

t . .. .. azımı 

pazar esı gunu saat 15 te ihale edilmek üzere kapalı 
zarfla eksiltmeye komılmuştur. 

Talihlerin ?490 5 ı k . . 1 0~11 . ayı ı anuna uygun vesıkalarıle ~ lı~alık ml.lvakkat teminat ve teklif mektublarını ihaJeden 
b~r saat evveline kadar Rektörlüğe vermiş olmalıdırlar. 
Lıste ve şartname hergün Rektörlükte görülür. 

Gelibolu İskan Dairesinden: 

1- Eksiltmiye konulan i~: Kazamız muhteJif köylerinde 
937 mali senesi içinde yaptırılacak göçmen evleri için lü· 
zumu olan yerli kiremidi mubayaasıdır. 

Polis mektebi ihtiyacı için eldeki vasıf ve örneğine 
uygun 350 battaniye kapalı zarf usuliJe 24-4 937 cumartesi 
günü saat 11 30 da satın alınacaktır. 

Bir tanesi~e 12 lira kıymet biçil~~ battaniye şartnamesi 
parasız olarak komisyondan alınabılır. 

2- Mubayaa edilecek kiremidin miktar• 3,000,000 dur. 
3 - Beher kiremidin muhammen ~Ôeli bir kuruş 

, hesabile umumi bedeli 30,000 liradır. 

İlk teminat 315 liradır· ---
Ankara Harp Okulu Mü !ürlüğündcn: 

Harp Okulu için alınacak olan 3500 loetre hakı elbi· 
selik gabardin kvmaf, bin elli çift vidala çizme. bin elli 
adet portatif karyola ağaçtan, ma kılıf bin elli adet alüa 
minyom matra ma kılıf askı kayışile, bin elli adet sırma 
takımlarile beraber kılinç, bin elli adet yün battaniye, bin 
elli adet manevra sandığı, 1050 adet manevra kemerine 
ait numune vereceklerine 15 nisan 937 tarihine kadar 
Ankara Harp okulu levazımına vermeleri. 

4 - TaJibler kiremidin mecmuuou taahhüd etmek is
tedikleri takdirde tenzilat tekliflerini umumi bedel üze· 
rinden icra ederler. 

5 - Müteahhidler inşaat yapılacak köylerin civarında 
tesis edecekleri ocaklardan bir veya birkaç köyün ihtiya· 
cını pazarlıkla temin etmek suretile talib oldukları tak· 
tirde beher kircm:din bedeli iJterinden tenzilat yaparlar. 

6 - Bu işe müteallik evrak şunlardır. 
A- Yerli kiremid fenni şartnamesi 
B- Mukavelename sureti 

1- T alibler bu gibi evrakı ihale gününden evvel Vi · 
layet iskan MüdürlüğiiJJÔe ve Kaza iskan memurluğunda 
hergün görür ve la%1m olan izahatı alırlar. 

8 - İhale 2490 ıayılı arttırma ve eksiltme kanununa 
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tevfikan taliblerin taahhüd edecekleri mıktarın bedeline 
göre açık münakasa veya kapalı zarf usulile yapılacak

tı. 

9 Müteahhidler kiremidin umumunu vermeğe talib 
oldukları taktirde muhammen bedel üzerinden, veyahud 
beşinci maddede yazılı sarahat dairesinde talib oldukları 
taktirde teklif edecekleri bedele göre yüzde 7,5 kuruş 

hesabile muvakkat teminat vermesi lazımdır · 

10 - Eks;Itme 23 4-937 gününde saat 14 de Kaza 
lsk iin komisyor~u da icra edilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Salınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına muhtelif cıns Makkaplar 

Tahmin edilen bedeli 17200 lira olan yukarda yazılı 

malzeme askeri fabrikalar umum müdürlüğü satınalma 
komisyonunca 2 ı.5 .37 pazartesi günü saat 15 de kapalı 

zarf ile ihale edilecektir. Şar'name parasız olarak komis
yondan verilir. 

Taliplerin muvaltkat teminat olan 1290 lirayı havi 
teklif mektublarını mezkur günde saat 14 e kadar komis· 
yona vermeleri ve kendilerınin de 2490 numaralı kanun 
2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkür gün v(saatte ko
misyona müracaatları. 

Kutu fabr. için d ri, cild şeridi ve kapsül alınacak· 

tır. Bak: İnhisarlar U. Mtid. ilanlarına. 

"' • • 

Çubuklu gaz depolara boru yapılacaktır. Bak: İstan· 
bul Belediyesi i !anlarına. 

•• 
b) f' UZA ' DELER 

1 
Müteferrik 

Ankara Valiliğinden: 
Muhm. bedeli Depozit 

Cinsi Lira Lira K. 
80 modeli kreysiler markalı otomobıl 
(5 adet yedek malzemcsile) 100 7 75 
Elektrik molörü .o 75 
931 modeli Buik markalı otombil 150 l 1 25 

9JO model Stüdebaker markalı 

otomobil 2jadet yedek malzemeli 120 9 ()() 
Benz Mersedes markalı otomobil. 100 7 50 
Buik markalı otomobil 100 7 50 
Etüv makinesi 25 1 88 
Fort kamyoneti 25 1 88 
Huik markalı otomobil 120 9 00 
930 modeli Stüd .!beker markalı 

otomobil: 22 ndet yedek malze· 
mesiyle 120 9 00 
Linkolen markalı otomobil 1 1 
adet yedek parçalarile 200 15 00 
928 modeli Buik markalı olomo· 
bil 3 adet yedek malzemesiyle 150 11 25 

Yukarda evsafı yazılı elektrik motörü, etüv makinesi 
ye otomobiller 15 nisan 937 perşembe günü saat J 4 de 
ihale edilmek üzere açık artlırmaya konulmuştur. 

İsteklilerin hizalarında gösterilen depozito mııkbuziyle 
defterdarlık satış komisyonuna müracaatları. (Otomobil
leri görmek istiyenler ihale gününden evvel adı geçen 
komisyona müracatları) 

j~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1500 kilo çember rapt\yesi 
500 ,. ., kavalyesi 

Yukarıöa cinı ve miktarı yazılı iki kalem mnlzeme pazar
lıkla satın alınacaktır. 

2 - Pıızarlık. 'Ü 4·9,)7 tarihine raıılıyan cuma günü saat 15 de 
Kabataşta Levazım ve Müb:ıyaat şubeaindeki alım Komisyonunda 
yapılacakiu. 

3 -Şartnameler parasız. olarak her gün söıü geçen şubeden 

alınabilir. 
4-isteklilerin pazarlık için tayin edilen 

7,5 güvenme pnralarile birlikt.:: adı geçen 
ilan olunur "16S2,, 219 

• • • 

gün ve saatte yüzde 
ko .ııisyona gelmeleri 

4 4 

Muhtelif eb' atta " l, 143,000,. ndet şifelere mahsus kap· 
sülün pazarlığı 12-4-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü uat 16 
ya talik edilmiştir. 

'l. lstell.liluin f&rtaarue ve nümuneleri görmek üzere her 
gün, pnarlık için de tayin edilen gün ve saatte yüzde 7,5 gü

venme paralarile birlikte Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube · 
sindeki Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olunur • . "1850,, 243 .l - 4 

1· idaremizin l\'1altcpe Tütün Enst; tüsünde şartname ve prOJt'Sı mu· 
cihince yaptırılacak '297'2 lira 3'2 kuruş keşif bedelli Sundurma inşaatı 
açık eks itmeye konulmuştur 

2-. Eksıltme 15-4-937 tarılıine rastlayan perşt'mbc günii saat 15 te 
Kabataşta Levazım ve Miib;ı.yant Şubesindeki Alım Komisyorı u nıia ya· 
pılacaktır . 

3· Muva:Ckat teminat 222,92 liradır. 
4· Ş:ı.rtname \"C proieler her gün 15 kuruş mukabılı 11ôe sözü geçen 
Şubeden alın ..ı bılır. 

• ıt • 

Çubuklu gaz depolarındaki tanklara 
yapılacak boru 

Muhammen lık 
bedeli teminatı 

365 27,38 
Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olar: boru işi pazarlığa konulmuşlardır. Şartnamesi En
cümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 numarala kanun· 
da yazılı vesika ve hızasında gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 9-4-937 Cuma günü saat 14 de 

5- istekliler ihaleden en az 2 giin evvel bu gibi i ş leri muvaflakiydl~ 
yaptıkları ı a dair resmi vesaik ile inhisarlar inşaat Şubesine miirat:. at 1 

edüp ayrıca ehliyet ve!lika'!ı almalıdırlar. 1 
-6Jsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesaik ile yukarıda ya 
zılı vesika ve yüzde 7 .5 güvC!lme paralııriyle birlikte eksiltme için 1 ( 197 4) 268 
tayin edilen gün ve santtl': adı geçt:n Alım Komisyonuna gelı: c· '~~-.... !""'~ ...... ~"'""'!!'~~"!""'".~~!!!!"!!"""'!~~~~~~!!!!!!!!!!!~~!!!'!!'!!!! 

Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

leri ilan olunur. (1794) 228 3-4 1 

• • • 
6000 kilo lıel ıpı 

40UO ,, kııiın ktnnııp 

5000 ,, baş ipi 
1 - Yukarıd:ı cins ve mıktarı yazılı üç kalem malzrmc şattnıın r· 

leri mucibince paznrlıkla !!atın alırıacaktır. 
2 Pa;r.a rl ı 1, 13 4-937 tarihine ra:o1tlaya; Salı günü sant 15 de 

Kabatnşda IJevazıın "' C Mlibayaat Şubesindeki alım Komi~yonunda 

yapılacakdır . 
3 Şartn:ıaı clcr parn~ız olarak hergün söıii geçen şu!'edc n alına· 

bilir . 
4 isteklilerin pazarlık İyin tayin edılen gün ve s11alte yüzde 

7,5 ıüvenme p:ı ral:ırilc birlikte rıılı g-eçeıı Koıni"vona gel meleri ıliin 
olunur. "1795., 229 :l - 4 

• * .. 
1700 Ayak yerli siyah deri 

100 ,, ,, lacivert,, 
100 ., ,, vışne 

100 ,, ,, nefti ,, 
IOOOO metre 35 mm genişliğinde beyaz cilt şeridi 

800000 adet siyah renkli küçük kapsül 
J. - İdaremizin kutu fabrikası için yukarıda cins ve 

miktarı yazılı evrakı matbuaya mahsus levaımı ornekleri 
mucibince pazarlıkla satın ahnacaktır . 

2 -Pazarlık, 2t·4·947 tarihine rastlıyan cumartesi günü 

saat 10 da Kaba taşta Levazım ve Mubayaat şubesindeki 

alım komisyonunda yapılacaktır. 
2 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

1 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçt:n komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. ( 1968) ı61 J 4 

~----·-~--------------~--------~--------------~---
,, 1 sta nb ul Defterdarlığın dan: ı ı 
, ....... -...--~ 

Yeniköyde K~iybaşı cd.de eski 151, 153, yeni 175 
sayılı arı.anır. 'l797560 4792320 payı: 
Divnnyolu Tavukpaıarı sokağıııda eski ve yeni 41) 
snyılı ve 66 metre murabbaı arsanın tamamı: 
Balntta Ayvaosaray caddesinde 29 sayılı dükanın 

Lira kuruş 

108 75 

1»8 00 

tamamı: 750 00 
Kandilli de Yeni Kuyu sokagında eski 44 yeni 6 
sayılı evin tamamı: 60 00 
Kalçacı Hasanağa mahallesinin makascılar sokağın· 
da eski 1, .~. 7, yeni 1,5 .ayılı ev ve dükkanın 

1 120 payı: ()lj 67 
Aksaray Kü-:ük Langa sokağında eski 19, 19 sayılı 
ve 40 metı e no santimetre arsanın tamamı: 245 40 
Mercanda uzunçarşı caddesinde eıki .~27 yeni 82 
sayılı dükkanın 1 4 payı: 225 00 
Küçükpıızıırda Sarı Demir mahallesinin Ali paşa 
han ı içinde 33 sayılı odanın tamamı: 2ı<J 00 

Beyoğlunda Kurtuluş ortme sokağında eski 3,5 
yeni 7.9 sayılı evin 2 3 payı: 274 00 
Beyoğlu Tatavla Puncçu Hiristo sokağında es · 
ki ve yeni 57 sayılı 3~ metre murabbaı -17 De-
simetrelik orsanın tamamı: I03 4 l 

Yukarıda yazılı mallar 16 ·4 937 cuma günü saat 14 de peşin 

para ve açık art:ırma ile satılacal<tır. Satış Lıedeline istikrazı 
dahili ve yüzde beı faizli haı.ine tahvilleri kabul olunur. Talip
lerin } üıde ycdibuçuk p~y akçalarını vakti muayyen inden evvel 
yatıraruk Defterdarlık Milli Emlik Müdürlüğünde müteşekkil sa· 
tış komisyonuna müracaatları. F. (1766) 248 

412- ~ehir suyu şebekesi olan mahallerde kasap ve ta· 
vukcu dükkanlarında şehir suyu bulundurulması mecburi 
dir. Şehir suyu şebekesi olmıyan yerlerde] mevcut ise 
kuyularda:ı tulumbalarla akar su bulundurmak buda müm· 
kün olmadığı takdirde dükkanın ihtiyacına ve vüs'atinin 
tahammülüne göre depolar ihdas etmek suretile ihtiyaç 
temin edilmek iktiza eder. 

Kış zamanlarında laakal günde bir defa yazın üç de
fa dükkan zeminlerinin yıkanması ve t~zgah ile lditiikle
rin her gün sa bun veya sodalı sularla fırçala:11p yıkan
ması ve duvarların temiz tutulması mecburidir. 

Kasap ve tavukcu dükkanlarında akar su bulundu,rul· 
ması ve temiz tutulmasını teminen Belediye zabıta tali · 
matn ımesinin 412 inci maddesi yukarıda yazılı olduğu 

veçlıile değiştirilmiştir. İlgili olanların malumu olmak üze· 
re ilan olunur. (B) ( 1975) 269 

Kanun:ar. Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Elektrik tesisat işlerinde serbest ve müstakil olarak 
çalışmak isteyenlere Nafıa Vekaletince verilecek 

ehliyetnameler hakkında talimatname 

lDilnkü nüshadan devam) 
Üçüncü Sınıf: 
a) İlk mekteb mezunu olup ta ya ticaret odalarınca müseccel 

e birinci sınıf ehliyetnameyi hıtiz kimselerin nıüeueselcrindc 

ve,-ahut Devlete aid veya Devlet sermayesile teşekkül eden mü
eı;seselere bağlı t..telye, fabrikıı., imalathanelerde veyahud da im· 
tiyazı n:ıfıaca verilmiş elektrik şirketlerinde bu sınıfın yapabile· 
ceği elektrik tesisat işlerinde laakal 3 sene müddetle bilfiil ça· 
lışmış ve liyakat göstermiş olduğuna dair nümunesi mucibince 
\"esika ibraz edenlere; 

İmtihanları yapıldıktan sonra 3 cü sınıf ehliyetname verilir. 
b} Yapabileceklerı işlu: 
Bir buçuk kilovata kadar ihtiyac gösteren ve en çok müte· 

navib cercyanlarda safha ile toprak arası 250 volt tevettürle mü· 
temadi cereyanlarda da 230 volt tevettürle işleyen bilcümle da· 
Jahili elel<trik tenvirat tesisatını yap:nak. 

Bir buçuk kilovata kadar tek safhalı mütenavib vej a müte· 

madi ceı-eyanla ve yukarıki tevettürler tahtında işleyen motör 
teı.isatıııı yapmak 

ZH ve mümasili işaretleşme tesisatını ve anten tesisatını yap· 
mak. 

Madde 8 Üçüncü sınıf ehliyetname imtihanlarında •orula· 
cak belli başlı sualler aşağıda gösterilmiştir. 

Dahili elektrik tesisat işlerinde kullanılan bilumum elek· 
trik malzemesi ile ahit ve edevata nid malumat, 

(devamı var) 

PiYASA l-IABERLERİ 

Gümrlikler<len çıkarılan mallar 

Hariçten mal ithal eden bir çok kimselerin son za· 
manlarda bir çok hileler yaptıklotrı anlaşılmıştır. liümrük 
muhafaza teşkilatı yaptığı tetkiklerde mal kalitelerini aşa
ğı göstermek suretile gümrük resimlerinden istifade edil
mek istendiğini meydana çıkarmıştır. Mesela tamamen 
ipekli bir kumaş pamukla karışık gibi gösterilmekte ve 
bu suretle az gümrük resmi verilmektedir. Bu diğer bir 
çok eşyalar üzerinde de tatbik edilmektedir. 

Bu usule bilhassa fabrikalardan alınan orijinal fatura· 
)arla menşe şehadetnamelerinde yanlış gösterilmek sure
tilc yapılmaktadır. Gümrükler idaresi bu hususta lazım 
geien tedbirleri alacak ve bu şekilde yakalanan eşyalar
dan ağır cezalar alacaktır. ----

Erazi tahriri 

936 senesi haziranında meriyete konulan bir kanun 
b~ tarihten itibaren iki sene içinde bütün memleket era· 
zisinin yeni baştan tahrir edilmesini amir bulunmaktadır. 

Maliye vekaleti kanunun bu hükmünü yerine getirmek 
için vilayetlerde 436 tahrir komisyonu vücude getirmiştir. 
Ancak yapılan tedkikler neticesinde memleketteki bütün 
erazin n tahriri işinin kanunun tayin ettiği müddet içinde 
bitirilmesi için daha 782 tahrir komisyonu teşkili zaruri 
görülmüştür. Bunun için önümüzdeki mali sene içinde iki 
b lçuk küsur milyon lira sarf~dilmesine lüzum hasıl ol
muştur. Bu paranın sarfı ıçın hükumete izin verilmesi 
hakkındaki kanun projesi bugün Meclise gelmiştir. 

Asri anlrepolar 

Şehrimizde mevcnt bulunan fÜmrük antrepolarının 
yıktırılarak yerlerine yeni ye son sistemde antrepolar ya
pılmasına karar verilmişti. 

Şehrimizde bulunan gümrükler 
B. Adil, yıktırılacak antrepoları 
oimuştur. 

ve inhisarlar müsteşarı 
tedkik etmekle meşgul 

İlk yıktıralacak olanlar, Gala tada Mumhanedeki antre· 
polardır. Bu antreponun derhal yıktırılmasına başlanmak 
üzere bir müteahhide ihale edilecektir . 

Bu antrepodaki eşyanın diğer antrepolara nakline baş
lanmıştır. Yıktırılacak antreponun yerine nisan başında 
yeni antreponun inşasına başlanacaktır. 

Bundan sonra sıra ile diğer antrepolar yıktırılarak 
yerlerine ikişer katlı ve modern antrepolar yapılacaktır. 
Bu suretle yıktırılıp yerlerine yenileri yapılacak antrepo
lar, yirmiye balığ olmaktadır. 
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Cuma 9-4-1937 

Aras nehri üzer. Horasan demir köprüsü inşaatı. (Nafıa vekald i 
.\: 269 

Erzurum Muallim mekt. ikmali inşaatı. (Erzurum Kültür Dir) 
,\' 301 

Afyon 

" 

MADOE 

ince 
kaba 

k 

Selimiye fırının tamiri (Selimiye) No 30~ _ 
3 Hargün tuzl ev ve depo inşaatı (Sivas inhisarı. B. Mud.) No 11 

İçme suyu şebekesinin tamiri (Babaeski Beled.) No .. 305 
Kütahya·Gedi-U şak yolunda 7 köprüniin_ tabliyel~rAın be~ona;me-

Araşit yağı 

Arpa 

" 

yemlik çuvallı 
: Anadolu 

ye tahvili· armatör ve ampul: 24 kalem(Kutahya Vılay. ) .\. 3fö-304 
İçme suyu isal esile beton depo inşası (Polatlı Beled ) .\~ .~ 10 
Nümune hast. kalorifer tesisatı (Erzurum Nafıa Müd.) .\:. 300 
Matbu evrak (Telefon Müdürlüğü) No 302 

Benzin: 3060 it. (Trakya Gen. ispekterliği) ,\:. 303 
Dana derisi, kösele, kromlu kösele, - adi tuğla: 87000 ad. (Dev

let Demiryolları) .\~ 304 
Çember rnptiyesi: 1500 k. - Kavalye: 500 k. - Siklop çemberi: 

50000 k. (İnhisarlar İdaresi) X 305 
inelı: 15 ad. tistanbul Belediyesi) X 311 
Sığıreti: 7 ton. (Ç11talca) .\' 309 , 
K ki b k k a . 250 ad lTophane Levazım) No, 312 apa ı a ır aravan · · . . Jl5 
Bafra da umumi hala inşaatı (Baf, a Beledıyesı) No. 

Cumartesi I0-4-937 

E · .. " d konferans binası inşaatı (CHP İıt. Başkan.) mınonun e spor ve 
,\' 301 

K .. k tb· e ·ı· 60 takım (Gerçüş kaym. ) .\' 300 oy orucu e ıs s · 
• Gübre: 120 ton (Mek Hıfzısıhha Müd.~ .\~ 312 
• Hurda izgara ve maden (Denizyoları işlet.) .\~ ,}13 

Pazarlesi 12·4-1937 

Tran it yolunda 8 sınai imalatın tebdili ve Üzerlerinde şoıe inşa-
ati (Transit yolu B Mühend. Erzurum X 296 

Sivrihisar _ Hamidiye } olunda şose ve sinai imalat inşası (Es· 

kişehir Vilayeti) .Y 297 . . 
E d 3- - Mu"ffet binaları ınşaatı Malatya ıst. yolunda par· rzurum n uncu • 
ke inşaatı _ Ceyhan köprüsü ayaklarının inşauı ( Nafıa Vekii· 

leti) .\ JIO 306-305 . . . . 
Floryada asfalt şose inşaatı - Mal~ye kom. ıçı~ bın~ ınşaatı- Pe.n · 
dik Enst. Gübre mecruı inşaatı (Ist. Nafıa Mud) .\ 301-304·3i>5 
Paşabahçe fab. yemekhane inşası - şişe kapsülü: l.143 000 ad. 
(inhisarlar fdar.) .\' 303-311 
Nahiyenin hali hazır haritaaının tenimi (Kızılcabölük Beled.) 

.Y 303 
Rıhtım boyu caddesinin parke inşası (Çanakkale Beled.) 
Tahran'deı elçilik binaları inşaıı (Hariciye Vekaleti) .\' 309 
Memleket hast. kalorifer ve sıcak su tesiııatı (Ünye Beled.) .\':?89 
30000 ton kömürün tahmil ve tahliye işi (Eskişehir) 
Kalopil kavanozu: 1500 ad. (Devlet Demiryolları} .\: 306-298 
Ampul: (fst. Üniversitesi) 306 
Yazıhane: 51 ad. - masa - koltuk (maroken: 56 ad.): 84 'ad. kar· 

toniyer v. ı. (Orman amenajman müf.) 305 
Yüz havlusu: 400H ad. (Tophane· Levazım.) 307 
Benzin: 60[) teneke (BMM) 302 
Rüzgar ölçme aleti: 40 ad. sarı saounlu kösele I0-20 t. - çadır 
direk ve kazığı 140-117000 ad. - Barograf: 44 ad (MMVJ 

No. 308-306·305 
Yorgan: 700 ad. - kılıf: 600 ad.· Şuman volümenometrosu: 'l4 ~d. 

- elek - michaelin cl"r aleti - iskarpin: 220 çift (Yükıek Muh. 
mekt.) No. 304-306 

Astarlık bez: 38000 m.- çay, kahve ve yemek takımı: 17 kalem 
<Jandarma Komut.) No. 306 - 305 

.t1üvezzi v. s. çantası lst. PTT Müd.) 305 
Kurşun boru: 20 ton - musluk: 4 kalem - rakor: 50 ad. 
çeşme • 10 ad. (Belediye ıular idaresi) No. 302 

Sadeyağı: 2700 k (Çanakkale) No. 306 
• Pamuk çorap: 203 k. (İıt Güm. Müd.ı No. 30~ 
zivana: 1.000.000 ad. (İıt. Telefon Mid.) No. 316 

buma 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~d.eye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilanı havi gaıetemızın sayısını göıterir. 
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İstanbul Borsası 
7 4-1937 

Av derisi 

" 
" ,, 
n 

" 
" 
" 

: çakal 
: kedi 
: kunduz 
: porsuk 
•anıar 

tilki 
tavşan 

varşak 

: zerdeva 
Ayçiçe~'İ yağ: 

Badem : kabuklu 
n iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 

ad 

n 

" 
" .. 
n 

" 

Buğday 

" 
: Eks. yumuşak 
: yumuşak 

" 
" 

,, 
fi 

Bulgur 
Burçak 
Cc\·İz 

Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

n 

Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Muır 

" 
Nohut 

" 
" 

: eks. ıert 
ıert 

ıümter 

kızılca 

mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

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

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

n tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

yarım yağlı 

yatııız 

" ,, 
" " 

Peynir kaşer: yağlı 
yağsız n n 

Razmol 
Susam 

n yağı 

Tiftik 

" 
" 
" ,, 
" Un 

" 
" ,, 

: yeni mahsul 

oğlak 

ar.a mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
ekstra ekıtra 
ekltra 

Paralar 
Alı, 

Çekler 
Yapak 

l inci yumutak 

" ıert 
Anadolu 

~--

1 Sterlin 621,25 
1 Dolar 125,25 

Alış Sataı 
618,-

" 
" .. 

Yulaf 

" tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

ithalat 

Ton 

il 7 

20 
21 

4 

11 

15 

20 

5 

ı 
I 
1 

1 

6 

4 30 4 3R 
ç 

" 
• ,, 

" 
fi 

a 

ç 

6 17 u 29 

ti 20 6 26 

5 5 

5 
I 
l 5 3 

1 

I 

30 23 

40 

1()0 I05 

20 Fransız Fr. l 12, 

Satış 

621,25 
125,25 
116,-
125 -

London 
Nev York 
Paris 
Milano 
Brük1el 
Ati na 
Cenevre 
Sof va 
Amıterdam 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Var.şova 

Budapett 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

619, 
O.W285 

17,1825 
15,0086 
4,70-13 

88,2875 
3,4750 

64,2075 
1,4475 

22,6975 
4,2342 

0,79IO 
17.2075 
15,0194 
4,6950 

Zeytin yağı : ekstra 6 

20 Liret 120, 
20 Belcika Fr. 80,--
20 Drahmi 18, 
20 İıveçre Fr. 565,-
20 Leva 20, 

l Florin 63.-
20 Çek kronu 70,-

1 Avuıturea Si. 21,-
1 Mark 25, 

Zloti 20,-
Pengü 21,-

20 Lev 12, -
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
. 1 iaveç kuronu 30, 

Tür:C altını 1044, 
Banknot Oı.247,-

85,-
22, 

575, 
23. 
66,-
75. 
23,-
28,-
25,50 
24,-
14, 
52,-
52, -

-32, 
1045,-
248,-

11,4375 
l,9tı'92 

4,1760 
3,9983 

108,2658 
34,67 

2,7775 
24,64 

3, 1434 

88,43 
3,47 

64,4012 
1,4440 

22,6730 
4,2265 

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

ı~.09 
34,6275 
2,7740 

24,69 
3,1434 

' 

n " : yemeklik 
,, " : sabunluk 

TELGRAFLAR 7 4 937 
'<.S. 

Londra M111r Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 28 şi4 1 4p Ki 4 O:& 
,, keten tohumu ,, ,, " tonu 13 ıt. 12 f• 8 31 

~nvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 140 B. Fr. : ~ 95 

ŞL'.~erpul Buğday Mart ,, 100 fibr. 10 şi 7 ı 8 P· ,, 7 24 
ı. ~go ,, Hartvinter Mayıs " Buteli 142 unt ,, 6 58 

Vınıpek_ ,, M_anitoba " " " 148 ı 2 6 95 
Hamb. iç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 162 R M. : 82 18 

" ,, Levan ,, ,, ,, ,, 162 82 8 
" " 1 f cıaretler ·. k"ı (k 1 ( 'ft) k ( ., i o), ad (adet), ç çı , r kuruş). pa (para), ti 

(tilin), sa (Hntim), ıt (lterlin), RM Rayhımark), p (pen
ni), B, Fr (Belcika frank), t (ton). 

• 

Sa yt ı 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le developpement de nos relations comnıerciales a vec 
la Tchecoslovaquie 

Le Ministre de T checoslovaquie a rendu \•İsite, mercredi, nu 
'furkofis, iı Ankaı a, et rı'y esl entretenu au su jet du developpe 
rnent de nos rapports com:nerciaux avec ıson pays. 

Les marchandises accumulees dans le port d'Inebolu 
Le vali de Knstamoni a signnle au minidere de l'E. N. que, 

pnr suile deı tempetes qui ont dure quinze jours, en mer Noire, 
aucun bateau n'a touche, pendant tout ce temps, le port d'lne
bolu, oiı plus de 4.00U pieces ou colis divcr de produits d'ex
portation se sont accumules. Les navires qui ont fait esenle, de
puis, iı lnebolu, aynnt ete tous pleins, ils n'ont pu proceder iı 
aucun chargemcnt. 

Le vali demande done que dt•s mesures urgcnt~s soicnt pri· 
ses en vue d'assurer le transport rapide des stocks ainsi conıi · 
tituees. 

Les machines pourront etre importees librement 

Suivant les renseignements eınanant des cercles autorises, les 
modifications que l'on envisage d"apporter au regime de im
portalions visent tout particulierement les maticres cootenues 
dans la liste "H,, qui jouissent de la liberte d entree et Jes ma
tieres d'importation figurant dans les listes "V,, et "M,, mi es 
a la disposition des ministeres. 

Lcs marchandises du commerce interieur et celles qui sont 
importees, seront dechargees et entreposees separcment. Lt nou· 
veau systeme sera pour le moment npplique iı Ja zone de la 
Marmara. Un reglement a ete deja elabor.; a cet effet les pro
duits inlerieurs partant el venant des ports de cette mer ne se
ront assujettis iı aucune formalite douaniere. 

D'autre part, le gouvernement vient de prendre une tres inı
portante mesure en vue d 'assurer le developpemenl de l'indus· 
trie du pays et pour l"elever au niveau de l'industrie europeenne 
Se rendant compte que le progres de l'ındustrie ııationnle ne 
peut-etre s'assure qu'nu moyen des machines modernes, le gou
vernement vient de rapporter l'interdiction de leuı: entree qu'il 
avait deeretee pour des raisons econorniques. Tous les industriels 
pourront a l'avenir lcs importer moyenoant l'autorisatioıı prea• 
lable du ministere de l'e onomie. Cette mesure judicieusc nura 

1 
un double resultat. Elle augmentera la quantite de notre pro
duction en meme temp qu'elle ameliorera sa qnalite 

l 
1 

Notre balance commerciale s' amelioı c constamment 
La dircction generale de in statistique de la Prcsidence du 

Conseil, a public les donnees concernnnt notre commercc au 
cours de Jam•ier 1937. 

D'apreı cette statistique, nos exportations s'clevent iı 15283740 
Ltqs. et nos importations a 5.901.675 Ltqs. Or, l'annee passee, 
DOS exportations etaient de 9.)25.570 1 iqs. et nos importatİOOS 
de 6.421.794 Ltqı. 

L'excedent de nos exportalions qui etait l'annee passee de 
2.703.766 Ltqs. est (ionc monte cette annee-ci a 9.382.065 Ltqs. 
Notooı que 12,53 pour cent des importntions de Janvier sont 
constitues par des tissus: viennent ensuite dans la proportion de 
4,64 pour cent les rail de chemins de fer et dnns la proportion 
de 3,98 pour cent les machines pour moulins. 

Quant iı no exportationı, 17.67 pour cent en sont constituees 
par du tabac en feuille, 12,21 pour cent par du ble, 11,42 pour 

1 

cent par deı noisetteı decortiquees. 

La vogue de nos opiums 

1 

I 

Gra<'e a l'cmballage technique realise iı. la faveur des effort 
de l'admini•tration des . onopoles et grace aussi a leurs nutres 
qualitcs particulieres, nos opiums sont, lı l'heurre actuelle, trl!s 
recherches sur le marcbe de Londres 

La revue "The Chemist and Druggist,, paraissant a Londreı, 
dans son numero 29\tO du 14 mars 1937 presente nos opiums au 
marche londonien dnns les terme suivaots : 

"Le mnrche est ferme et normal. Les opiums turcs ont cou
vert le mnrche. Le monopole des opiums turca donne l'impres· 
sion de vouloir accaparer la place. Cette situation a raffermi da
\'antagc le marclıe . 

Leı opiums turcs iı tous les degres sont considere superieurs 
ıi ceux de l'lran et se vendent iı un meilleur prix 

" 
Une fabrique de produits chimiques 

On annooce qu'une grande fabrique de produits chimiques 
ıera crcee a h:mit. 

Emniyet Sandığı ·ıanları 

aksi 
edinmek • 

e k 
s y 

Müessesemiz peşin ufak bir tediye mukabilinde se
kiz seneye kadar taksitli gayrimenkul satışına karar 
vermiştir. Küçük bir tasarrufla İstanbulun her semtin· 
de her çeşit mülk edinmek fırsatını verecek olan ilan
larımızı behemehal dikkatle okuyunuz. 

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes 
için faydalıdır. 

• 
imtiyaz ıahibi ve yazı itleri 

Direktörü: lsmail Girit 
Basıldığı yer: ARTUN Basıme\•ı 

Gal:ıta Billur ıokak No. 10 
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MUNAKASA 
ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptrs. 450 
6 850 

" " 
12 n " 

1500 

Etranger : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı' adreaser 

İl l' Admini.tralion 

. 
GJ\ZETE • 

~ 

Journal Quotidit!n des Adjudicatioıı~ 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 
------ -------
A) Adjudications au R .. ~rtis 

Construction-Reparaticn- Tra v. Publics 
Matericl de Constru' tion -Cartographie 

Constructıon de 2 ponts en bt:ton arme ı route 
Sivas Koyoulhissar-Rıiehadie (aj.) eah. eh. P. 
340~ 

Construetion maisons pour immigres : 580 pieces 
(une partic du materiel fournie par l'ııdministra· 

ti\)n) 

Habillemeat- Chaussures Tissus- Cuirs 

Prt!sent. echantillons relatifs a 3500 metres gabar· 
dine kaki-1050 pa bottes boxc:ılf, 1050 eouver
turu ete. 

Toile a voile : 4000 metres- ld. pour ventilateurs 
wagons pour voyazeurs : 1500 metre• 

Couvertures ncvresims: 700 pieces- Taies: 700 
pieces Scrviettes : 700 pieces 

Couvertures de !it : 350 pieees (aj.) 

Provisions 

Gruau : 15 tonnes 

Ameublement po:.ır Habitatioıı et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Pr s. tch:ınt l!ons rel. a 1050 lits por ati's 
Litıı doJbleı. (fa 1.rıc:ıtıon avec tuyaux d'cau): 100 

pıcces 

Comltustible - Carburant- Huiles 

Houille Zongouldak (lavee O 10): 4750 tonncs (aj.) 
(eah. eh. P. 240) 

Motorine: 2500 kiloı-- Huile minerale: 5v•ı kıloı· 
Couvertuıes Branda : 10 pieces 

Divers 
Tuıles (pour maisons immig-r"s): 3 millions de p 
Materiel en fer pour la Faculte de Medeein~ 
Cuir (d~verseıı eouleurs): 2000 "pieds.,· ruban pour 

reliure (35 mm.): lOOOu metres Petites cap-
sules noireı : 800000 pieces 

Meehes (forets) divers genres 

lnıtallation de tuy:ıux zıux reservoirs de petrole de 
Tehibouklou 

Couverturu "Branda,, : 10 pieces ( voir aviı d:ır.s 

rubrique com bustible) 
Present. eehant. relat. a 1050 gourdeı aluminium, 

ceintures iı bai"onnettes. ceintures et coHres de 
manoeuvre ete. 

B) Adjudications a la surencbere 
Moteur electr .• rtuve Automobi1es (10 pieces 

avec pieces de rechange) 

Mode 
d'adjudicat 

Pli cach. 

n 

Pu!>lique 

Pli each. 

.. 

t>ublique 

Gre a gre 

Pli oach. 

Gre İl ~re 

Prix 
eıtimatif 

68000 -

Q8176 60 

Caution. 
Provisoire 

4650 -

6158 83 

4280 50 321 04 

8309 - 623 ıs 

P. 12 la p. 315 -

1950 - 146 25 

1700 - 12) 50 

47975 - 3590 13 

1195 - 90 -

Pli cach. ou pub. 30000 -

n 14000 1050 
Gre a gre 

Pli each. ınoo 1290 -

Gre a gre 365 '1.7 38 

" 

Publique 1220 

Lieu d'adjudication et <lu 
Cahier de.s Chargeıı 

Prc;ıid. Ponts et Chauss~es Min. Trav. 
Publies 

Etablıuement laımigreı Guelibolou 

Jours 

:L6 4.37 

Ecole Militaire Ankara Jusqu'au l ~ .4.37 

1 Com. Expl. Ch. Fer Et H plclıa. 

C.,,n, Aeh. Ank Comm. G. Gendarmeric 24-~ '.H 

" 

Com. Ach. Divhıion T ehataldja 

Ec. Militairc Ankara Jusqu'au 
Cum. Ach. lotend. JıtanLul To, lıaoe 

Munieipal;te d'lzmir 

Com. Ach. Jntend. lııt. Tophane. 

Cam. Etablis. lmmigrPs Guelibolou 
Cl)m. Aeh. Universite latanl.ul 
Com. Ach lntend. lıt. Tophane 

Com Ach. D. Gen. Fab. Mılitaires 

15-4-37 
13 4.37 

'..!7-4-37 

23-4-37 
26-4-37 
20-4-37 

24·5-37 

J Com. Perm. Municipalite lıtanl.ul Y-4-37 
1 Dir. Econom. ,, ,, 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 14-4 37 

Ec. Militaire Ankara Jusqu'au 15·4·37 

Vilayet Ankara 

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 leı Adjudications, suivi 

d'un Tableau Synoptique des Adjudications du jour, d'un Memento de celles qui auront lieu dans les trois 
jours suivants; les Traites de Commerce et Accords de Clearing, et en general les Lois et Decrets-Lois, 
interessant les hommes d'affaires, le mouvement de la Bourıe deı Changes, de la Bour1e du Commerce et 

des Cereales, leı Nouvelles Economiques du payı ete. ete ... 

DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNEZ-VOUS AU " MÜNAKASA GAZETESi ,. 
Envoi gratuit de specimen sur demande 
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8 AVRIL 19.~7 

' 
ADMINISTRA·uvl't 

Yoırhourtchou H::n 
"ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Po • tale N. 1261 

Adresse Telea-raphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

---------
Vendredi 9 Avril 1937 

Constr. pont en fer Horassan sur fleuve Aras (Min. Trav. Publicı) 
.\: 269 

Achev. eonstr. t c. Normale Erzi·roum (Dir. lnstr. Pub. Erzeroum) 

.\~ 301 
Rcpıır. four Selimie (Selimi<') .\: 304 
Constr. m:ıison et dt!pôt a Hargun (Monopoles Sivas) ,\' 311 
Repar. reseau eau potable (Mun. Babaeski) ,\' 305 

Tranıf. en bt;lonarme du tahlier de 7 ponts s route Kutahia·Guediz
Ouchak • Arm;ılures et ampouleı: 24 Jots (Vilayet Kutahia) 
No. 304.:105 

Aclduct. eau potable el eonstr. depôt en beton (Mun. Polatli) .\" 310 
lnstall. clı:ıurfage cenl . hôp. ın dele (llir. Trav. Pub. Erzeroum) 

.\~ 3110 
Im,nession picces pr. Administr. (Dir. Teleph. lıt·) .\~ 302 
Benzine: 30h0 it. (lns~ cet. Gen. Thrace) No. 303 
Pt"aU de ve:ıu. euir, id. ehrome - Briqucs. 87000 p. { Ch. fer Etat) 

No. 30t 
Agrafes de eercles: 1500 k. • C'IValiera: 500 k. - Cercles cyclopeıı: 

500 O Y. Monopoleı) No. 305 
Vachu: 15 p. (Mun. lstanhul) No. 311 
Viande de Loeuf: 7 t. (Tchataldja) No. 309 
Chaudronıı en cuivre avee couvcrcle: 250 pieces (lntend Tophane) 

No 215 
Construction vespasiennes a Bafra (Munieipalıte Bafra) No 315 

Samedi 1 O A vril 1937 

Constr. loca! pour ıporta et conferences İl Emineunu (Presid. Parti 
du Peııple lst.) .\~ 301 

Uniformes de gardes-champetres: 60 picees (Kaym. de Guertchuch) 
.\~ 306 

• Deehcts de grilles et de metal (Expl. Lignes Maritımeıl .\' 313 
• Fumier: 120 tonncs tlntr. Centr. Hygiene} .\~ 312 

Lundi 12 Avril 1937 

Transf. de 8 ouvrareı d'ırt et constr. de chausıee • route tranıit 

(Can . Constr. Route Tranıit Erzeroum .\~ 296 
Conıtr. ehaussee et travaux d'art s route Sivrihisaar-Hamidie (Vila· 

yet Eskielıehir .\~ 297 
Constr. bitiments 3me lnspeetorat (Erzeroum) (Min. Trav. Publics) 

.\~ 301 
Constr. ehaussee asphalte (Floria)-- Constr. iınmeuble pour Com. 

Finanees)- Constr. fosae iı purin a l'lnst Pendik (Oir. Trav. 
Publics lstanbul) .\~ 01 304-306 

Capsules pour bouteilles : 1.143.000 pieecs 
Constr. refeetoire (fabr. Paehabahtche) (Monopoles) .\~ 303 31 l 
Prepar. carle Kizildiabeuluk (Mun. Kizildjabeuluk) .\~ 303 
Pavage route st. Malatia- Constr. culeeı pont Djcyhanc (Min. 

Trav. Publies) .\~ 306-305 
Pavage ruc du quai (Munieip. Tehanakkale) ,\' 305 
Constr. ambassade et rı~sidence d'ete İl Teheran (Min. Aff. Etrın

geres) .\: 309 
lnstall. eau ehaude et chauffage centr. hôpital regional (Vilayet 

Tchan .. kkale) .\: 'l95 
lnıtall. eleetr. de Unie (Municipalite Unie) No 289 
Cnargement et deehargement 30000 tonnes charbon (Eakiehehir}

Boeaux pour ealopile: 1500 picces (Ch. Fer Etat) No 396 298 
Ampoules (110 v.) (Universite lstanbul) No 306 
Bureaux : 31 pieces - Table- Fauteuila (m:ıroquin : 56 p.): 84 p. 

Cartonııieres ete. (lnap. Amcnagement f'cıreta) No 305 
Serviettes pour visage : 4000 pieees (lntend. Tophane) No 307 
Benzine: 600 bidons (G.A.N.T.) No 302 
App. pour meaurer viteHe vent : 40 p.- Cuir jıunc savonne: 

10-20 t.- Pieux et poteaux pour tente.s 117-140000 p.- Baro· 
graphes: 44 p. (Defense Nationale) No 308-306-305 

Draps de lit : 800 p.- Taies: 600 p.- Voluroenometres Schu· 
mann eribles: 7 pieees app. traetion Miehaeli• - eıcarpins: 220 
paires (Ee. Super. lngenieurs) No 304-306 

Toile pour doublure: 38000 ın.- Services iı the, eafe et pour re• 
pas: 17 lots (Com Aeh. Gcndarmerte) No 309-305 

Sacı de facteurs et autres: 6 lots (Dir. PTT. Vil. lıt. No 305 
Tuyau plomb: 20 tonnes Rohineta : 4 lots Raeeords: 50 p.-

Fonlnines a pression: 10 pieces (Adm. Munic. Eau} No 302 
Beurre frais: 2700 kiloı1 (Tchanakkale) No 306 
* Chausıettes eoton : 203 kiloı (Douaneı lstanbul) No 304 
Zivana : 1.000.IJOO pieees (Dir. Telephoneı No 316 

• Les aateriıqueı indiqucnt une vente par voie de aurenchere. 

N. B. - Leı Nos indiqucı en re gard dea articles aont ceux dıl 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Voir notre rubriquo: lnduatde-Financea-Commerce en 3me par• 


