
ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye ı::in 

3 AYLIGI 
6 n 

12 ,, 

Kuruş 

450 
850 

1500 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reami makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbul değildir. 

Yıl: 1 Sayı : 282 

iÇiNDEKiLER: 

a) Münakasalar 

- Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 

Zeytinyağı: 400() k. (İst. Komutanlığı) 
Muhtelif aebze: 9 kalem (Ankara Hu· 

kuk Fakültesi 
Arpa: 8 ton (Samsun Askeri Kom.) 

15.3.37 15 30 

9.3.37 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Trabzon Vilayetinde seylib tahribatına karşı 
yapılacak duvar anroşman, mahmuz v. •· 

15.3.37 16 -
2.3.37 

inşaatı (Nafıa vekaleti) . . 
Su kaptaj ameliyesi (Çorlu Beledıyesı). 
Fatsa - Ünye yolunda imalatı sınaye ıle şoıe 

I0.3.37 14 inşaatı. (Ordu vilayeti) . 
Taraua fidanlığında bir hangarın ınıaatı 

(Tarsus Fidanlığı M.) . 
Terme hal binasının ahşap kısmı ınşaatı 
CTeıme Belediyesi) . 

Çubuklu gaz depoıu rıhtımının tamiri (~st. 
Aygır deposu anbarının ikmal inşaatı (lst. 

I0.3.37 

15.3.37 14 -
Bel.) 16.3.37 15 
Bel.) 3.3.37 14 -

3 _ Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Yıldız fidanlıtının elektrik tesi.atı (İst. Bel.) 3.3.37 14 

4 _ Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Kilim: 10000 tane (MMV) 15.3.37 15 -
Hasta abası: 25 t.•pijama: 100 t.-kösele: 

30 k. vs. (Samsun Ask. Kom.) 

22.3.37 16 -

6 Matbaa işleri • Kırtasiye • yazıhane Levazımı 

Konservatuvar için metod ve etüd (İat. Bel.) 3.3.37 14 

7 - Kereste • Tahta v. s. 

Ç 1 dl're1r11·: 2200 ad. (Sivas PTT müd.) ıra ı çam • 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 

Merinos çiftliğinin koyun sütleri (Karacabey 
harası) 

Çivi: 100 sandık (İıt. 3ncü icra M.) 
Flottmann markalı kompresör motörü ve tf'fer. 

(İst. 5nci icra M.) " 
Muhtelif odun ve kereste (Ko~aeli ~rman Mud.) 
Tabanca: 1372 ad. (İnhisarlar Idareaı) 

llAnlar, Emirler, Tebliğler: 

3.3.37 15 -

10.3.37 15 -
1.3.37 15 -

5.3.37 10-11 
2·5 3.37 15 -
9.3.37 lO -

İstanbul Tramvay Şirketi 
'hl' t amenin 14üncü 21 ikincikanun 1911 tarı 1 şar 0 

maddesine göre . atlarda aıağıdaki 
Mart 1937 tarihinden itibaren tekmıl h 

tarifeler tatbik olunacaktır. 

Kıta 

J - 2 ,, 
3-7" 

Subaylar 1-7 " 
,, (Karne) 1-7 " 

k IA il O 1 -7 ,, Askerler, as er ma u erı 
Aıkerler (Karne) 1-7 " 

ilk Orta ve Lise mektebleri t ale· 
J •• • 

beteri, Yüksek mektep ve Unıver-
site talebeleri. (Ayni arabada evden 
mektebe ve mektebden eve kadar) 
lAyni arabada yapılan tekmil u
yahatler için). 

Birinci İkinci 
mevki mevki 
Nakliye ve köprü 
reıimleri dahil 

Kuruş Kuruş 
5 50 3 50 
7 75 5 50 
5 50 3 25 
4 25 
4 25 

4 25 

4 25 

2 -
1 50 

2-

2-

'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

•• 
a) MUNAKASALAR 

l ·t:rzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Sıtmsun garnizon kıtaları hayvanlarının ihtiyacı için g ton ar
pa pazarlıkla satın alınacaktır. Taliplerin Tümen binasındaki ko· 
misyona ielmeleri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Çatalc Müstahkem Mevki eratı iÇin 4000 kilo zeytin· 
yağına ihale günü talibi çıkmadığından pazarlıkla ihalesi 
15·3·937 pazartt!si günü saat 15,30 da yapılacaktır. 

Muhammen tutarı 2660 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel Komisyonumuzda görülebilir. İs· 
teklilerinin 200 liralık ilk teminat makbuz veya mektub· 
ları ile beraber ihale günü vakti muayyeninde Fındıklıda 
Komutanlık satınalma Komisyonuna gelmeleri. 

Ankara Hukuk Fakültesi Direktörlüğünden: 

Mayıs 937 nihayeti:ıe kadar alınacak olan aşağıda cinsleri 
hi2alannda miktarları ve tahmini fiatlarile muvakkat teminatları 
yazılı sebze münakasaya konmuştur. İsteklilerin 9·3-937 sah gü
nü Fakülteye gelmeleri. 

Cinsi 
Tahmini Muvakknt teminat 

fi atı En az En çok Lira Kuruş 
İspanak 20 1200 1800 27 00 
Prasa ıo 2000 2500 18 75 
Lahna 8 500 75ü 4 50 
Karnı bahar 20 500 600 9 00 
Yaprak 20 100 120 1 80 
Elmn .. ao,_ 200 250 5 62.50 
Maydanoz 2 500 600 o 90 
Havuç 10 50 75 o 56,25 

- - - ----
76,25 

2·İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Terme Belediye Reisliğinden: 

l _ Eksiltmeye konulan iş: Terme belediyesince Termede yap· 
tırılacak ~lan 2781 lira 26 kuruş keşif bedelli hal binasının ah-

şap kısmı. .. . A 

2- Mukavele ve umumi şartname orneğı, fennı şartname, ~en-
• k 'f .. klerini istekliler parasız olarak Terme beledıye· nı eşı name orne .. . . 
. d 1 b"l' 1 ve proJ'eyide gorebılırler. sın en a a ı ır er . " " 

J- Eksiltme 14-3-937(?) puartesı gunu saat 14te Terme bele· 
aiye encümeninde yapılacaktır. 

4- Eksiltme açık surette yapılacaktı.r. 

5 _ Muvakkat teminat miktarı 208 lıra 60 kuruştur. 
6 _ İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine göre ynpılacaktır. İs

tekliler bu işi yapabileceğine dair ehliyetname vesair vesikayı 

ibraza mecburdur. 

Tarsus Meyvalı Ağaçlar Müdürlüğünden : 

Tarsus fidanhğınc!a yarım kalmış olan bir hansrar ile ilave 
kllmın yaptırılmaıı 851 lira 6 kuruş keşfile 18-2-937 tarihinden 
10-3·937 tarihine kadar eksiltmeye konulmuştur. 

isteklilerin şartnameyi öğrenmek üzre fidanlık mütel-assıslı
ğına müracaatları. 

Ordu Bayandırlık Direktorluğundan: 
l - Fataa-Ünye yolunun Ot000 12+ 198 kilometreleri ara-

11nda yedi aded bir metrelik, dört adet iki metrelik, iki aded üç 
metrelik, üç adet beş metrelik menfe~ ile bir adet 2x 7 ve bir 
adet dokuz metrelik ve mecmu bedelı 32,799 lira 96 kuruştan 
ibaret imalatı sınaiye inşaatih o+ooo - 9+509 kilometreler ara
ııında 7573 metrelik k11mın şose olarak inşası 15, 169 lira 22 ku
ruş ki ceman 47969 lira 18 kuruş bedelile ve 10 ·3·937 çarşamba 
&"Ünü ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf uıulile eksiltmiye ko· 
nulmuştur. 

2 - Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
A- Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 
C - Bayınd1rlık işleri genel şartnamesi 
O Şose, kargir ve beton inşaata dair fenni şartname 
E- Hususi fartname 
F - Keşif cetveli, ıilsilei fiat cetveli, metraj cetveli 
G- Proje, grafik. 
İıtekliler bu şartnameleri ve evrakları 250 kuruş bedel mu

kabilinde Ordu Nafıa Müdürlütünden alabilirler. 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu hnn, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

27 Şubat 1937 

~- ~kı!ltme IO 3-937 çarşamba günü saat 14 te Ordu Encü· 
menı Daımı kaleminde yapılacakbr. 

4 - Ekailtme kapalı zarf usuJiie yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 3598 lira muvakkat 

teminat vermesi ve aşağıdaki vesikaları haiz olması liizımdır. 
A- Ticaret Oclası vesikası 
B- Nafıa Vekaletinden alınmış ehliyeti fenniye vesikası 
6-:- Teklif mektubları üçüncü maddede yazıla saatten bir saat 

evvelıne kadar Encümeni Daimii Vilayete getirilerek Eksiltme 
Komisyon~ Reisliğine verilecektir. Posta ile gönderilecek mek
tubların nıhayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumile iyice kapatılmış olması lazım· 
dır. Postada kalacak gecikmeler kabul edilmez. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 - 4:2-937 günü ihalesi yapılmak üzere ilan edilmiş olan 
Trabzon·lran transit yolunun Trabzon vilayeti içinde seylab tah· 
ribatına karşı yapılacak duvar anroşman, mahmuz vesair inşaat 
görülen lüzum üzerine tekrar eksiltmeye çıkarılmışhr. 

Keşif bedeli 125,855 liradır. 
2- Eksiltme 15-3·937 tarihinde pazartesi günü saat 16 da Na

fıa Vekaletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Kbmisyonu 
odasında kapalı zarf usulile yapılacakbr. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak ~ 
kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden hnabi-
lir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 7513 liralık muvak· 
kat teminat vermesi ve Resnıi Gazetenin 3297 sıryılı nüshasında 
yazılı talimatnameye tevfikan müteahhidlik vesikası ibraz etmesi 
lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını ikinci maddedoa yazılan saat· 
ten bir saat evveline kadar Komisyort Reisliğine makbuz muka
bilinde vermeleri muktezidir. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. 

Çorlu Belediye Reisliğinden: 

~7~ lira bedeli kesifli Corluva 3 kilometre mesafede Havuz
lecektır. 

İhale günü 2·3-937 salı günüdür. 
Sözü geçen günde Çorlu Belediyesinde müteşekkil Encümen 

huzurunda yapıl&cağı ilan olunur. 
Mezkur güne kadar malumat almak isteyenler hergün Çorlu 

Belediyesine müracaat edebilirler. 

* • • 
Aygır deposunun ikmal inşaatı pazarlığa konmuştur. Bak: İs· 

tanbul Belediyesi İlanlarına. 

• • • 
Çubuklu gaz deposu rıhtımı tamir edilecektir. Bak: istanbul 

Belediyesi İlıinlarrna . 

3-Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
• • • 

Yıldız bahçesi fidanlığına elektrik tesisatı yapılacaktır. Bak: 
İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

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

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Samsun askeri hastanesi ihtiyacı için 25 hasta abası, 
100 kat Amerikan bezinden pijama, 15 tabib gömleği, 10 
patiska yatak çarşafı, 20 patiska yatak kılıfı, -10 patiska 
yastık yüzü, 30 kilo kösele pazarlıkla satın alınacaktır. 
İsteklilerin tümen binasındaki komisyona müracaatları 
ilan olunur. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınahna Komisyonundan: 

Her birine biçilen ederi 330 kuruş olan 10000 tane kılim ka
palı zarfla nhnacaktır. Şartnamesini 165 kuruşa ve örneğini gör
mek isteyenlerin ber~ün öğleden sonra Komisyona gelmeleri. iık 
teminat miktarı 2475 liradır. İhalesi 15-3-937 pazartesi günü saat 
15 tedir. Eksiltmeye gireceklerin 249\) sayılı kanunun 2 ve 3üncü 
maddelerinde yazıh vesikaları ve teminatlarını teklif mektublarile 
birlikte ihale saatinden en az bir saat evvel Ankarada M. M. 
Vekaleti Satınalma komiıyonuna vermeleri. 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Fen heyeti daimi amele için alınacak 5Q takım elbise ve 
50 çift postal 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 701,50 liradır. 
3 Muvakkat teminat 53,25 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek isteyenler hergün yazı işleri kalemi· 

ne ve isteklilerin de 5-3-937 cuma günü B!lat 10,30 da Belediye 
encümenine müracaatları. (teshih) 



1 ! 

Sayfa 2 

5-Mobilya, Ev ve Büro eşyas1, Muşamba, Hah v.s. l 
1 

Akay İşlet!llesinden: \ 

1- Yalova kaplıcalarında inşaatı 
olan otelin ahşap mobilyasile perdeleri 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltmeye ait evrak şunlardır: 
A- Münakasa şartnamesi 
B- Ahşap mobilya listesi 
C- Perde listesi 

ikmal edilmekte 
kapalı zarf usulile 

O- Ahşap mobilya fenni tarif listesi 
E- Fenni şartname 
F - Müfredatı münakasa ~artnamesinde yazılı planlar 
3- Eksiltme Karaköyde idare merkezinde Şefler en-

cümeninde 22 mart 937 tarihli pazartesi gunu saat 16 da 

yapılacaktır. _ 1 ı'kı' 1. 4- ikinci maddede yazılı evrak ve plan ar ıra 

mukabilinde İdare veznesinden alınabilir. 
5- Talihlerin yazılı günde nihayet saat 15 e kadar 

tekliflerini Encümen Reisliğine makbuz mukabilinde tevdi 
etmeleri lazımdır. 

... • • 
Zührevi hastahanesi için 33 tane karyola alınacaktır. Bak: İs

tanbul Bel~diyesi hanlarına. 

6·Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
Konıenatuar için etüd ve metot alınacaktır. Bak: İstanbul 

Belediyesi hanlarına. 

7·Kereste, tahta ve saire 

Sivas Vilayeti P. T. T. fy1üdürlüğünden: 

1- Telefon hattı için Koyulhisar kazasının İğdir ormanlar~n
dan kesilmek ve Zara kaza merkezinde tesellüm edilmek şartıle 
2200 adet çıralı Çam direği alınacaktır. Bu Ormanın tarifesi 250 

kuruştur. 
2- Tahmin edilen bedel beher direk için 4 liradır. 
3- Muvakkat teminat miktarı 660 liradır. 
4- Ekıiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Fenni şartname yazılı olduğu gibi direklerin uzunlukları 

sekizer metre ve dip,den 2 metre yukarda çevreleri 60 ve tepe-
.......... u lf UU&UUCl\;.dt\. l t' • 

6 - Ekailtme 3 3 937 çarşamba günü saat 15 te Sivasta Vila
yet P. T. T. Müdürlüğü binasında toplanacak eksiltme komieyo 
nunca yapılacaktır. 

7- İıtekliler 2490 numaralı kanunun tarifatına muvafık ola· 
rak ihzar edecekleri teklif mektublarını 6 ncı maddede gösterilen 
aaatten bir ıaat evveline kadar Sivasta Ekıiltme Komisyonu ri
yasetine bir makbuz mukabilinde teslim etmelidirler. Posta ile 
rönderilecek teklif mektubların ın eksiltme saatına kadar gelmiş 

olmaıı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
8- isteklilerin 3297 numaralı ve 7·5-936 tarihli resmi gazete· 

de münderiç talimatnamede gösterilen ehliyet vesikalarını ver
m-aleri icabeder. 

9- Şartnameler S:vasta ve Tokatta Vilayet P. T. T. Müciür· 
lüklerinde ve Koyulhisar Posta ve Telgraf merkez Şefliğinde ge
rülebilir. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1-Mütefcrrik 

İstanbul 5 inci İcra Memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilen 1 aded {Flott
mann) markalı 'L . Z. tipinde 2923 numaralı ~ift silindirli ve çift 
hava tulumbalı Kompresör motörü ve teferrüatı 5·3-937 tarihine 
teudüf eden cuma günü saat 10-11 e kadar birinci açık arttırma 
auretile i tanbul İhracat Gümrüğü ambarında paraya çevrilecek
tir. Talib olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna mü
racaatleri ilin olunur. 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Aded Cinsi 
699 İsJ>anya mamulatı 7,65 Brovining sistemi 
590 " " 6,35 ., ,, 
83 D. W. M. Markalı 7,6.5 

1 6,35 V alter 
1 7,65 Dreyze marka 

1372 

Yukarıda cins ve miktarlan }'azılı 1372 aded tabanca 
şartname ve nümuneleri mucibince 9-3-937 tarihine ras · 
hyan salı günü saat 10 da pazarlıkla satılacaktır. Bu si
lahları alıp ıatmağa mezun bulunan isteklilerin nümune· 
leri görmek üzere her gün ve pazarlık için de tayin o
lunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile bir· 
liltte Kabataşda inhisarlar Levazım ve Mubayaat şubesi 
Mlldlirlüğundeki satış komisyonuna gelmelt:ri. 

MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul üçüncü icra Memurluğundan: 

Satılmasına karar veri\en yüz sandık çivinin birinci arttırması 
1-3-937 pazartesi günü saat 15 te muhammen kıymetinin yüzde 
yetmişbeşini bulmadığı taktirde ikinci arttı~rası _ 4-3 9~7. perş~mbe 
günü saat 15 te Beşiktaş Uaulcü oğlu ve Şurekaıı Çıvı fabrıka11 
önünde icra edileceği ilan olunur. 

Kocaeli Orman Müdürlüğünden: 

1 - Kocaelinin Gayve ilçesinde hudutları şartnamede 
yazılı Karca Devlet ormanında numaralanmış ve ölçülmüş 
243 M3 191 03 köknar 108 M3 613 D3 kayın ve 71 M3 
302 03 çam ağacına muadil 175 adet numaralı devlik 
ağaç 15 gün müddetle arttırmaya konulmuştur. . 

2 - Arttırma 5-3·37 günü saat 15 de Kocaeh orman 
direktörlüğ"ünde yakılacaktır. 

3 - Beher gayri mamul metre mik' ap muhammen 
bedeli köknar 220 kayın 135 çam 272 kuruştur. 

4 - Muvakkat teminat 66 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartname mukavele projesini görmek istiyenlerin 

bu müddet içinde her gün orman müdürlüğünde ve An· 
karada orman U. müdürlüğüne müracaat edebilirler, 

• • 
Adapazarı orman idaresi tarafından hazine adına tu

tulup İzmite getirilerek ıstasyon cıvarında Necati bey 
okulu karşısındaki arsada bulunan sağlam 78M3 I0,50 D3 
meşe ve 26 M3 641 03 dışbudak 18 MJ 662 O.> kestane 
31 M3 846 03 Karaağaaç ve 68 M3 454 03 ıhlamur ile 
çürük olarak bulunan 1 M3 599 03 dışbudak 878 03 
kestane M3 690 03 karaağaç 7 M3 656 03 ıhlamurdan 
ibaret 2359 parça mamul kereste 15 gün müddetle açık 
arttırmaya konufmuştur. Sağlamlardan meşenin metre 
mik'abı 3444 kuruş dişbudağın metre mık'abı 2624 kuruş 
kestanenin metre mik'abı 2624 karaağacın metre mik'abı 
2542 ıhlamurun metre mık'abı 2624 ve çürüklerden diş
budağın metre mik'abı 1785 kestanenin metre mik'abı 
1785 1785 Karaağacın metre mı'kabı 1720 ıhlamurun met
re mik'abı 1785 kuruştur. Artırma 2·3-937 günü saat 15 
de Kocaeli orman müdürlüğünde yapılacaktır. Teminatı 
muvakkata yüzde 7,5 üzerinden 372 lira 80 kuruştur. 
Artlırmaya ıirmek istiyeoler şartname ve zabıt varakasını 
kocaeli orman müdürlüğünden her gün öğrenebilirler ve 
bu keresteleri yerinde görebilirler. 

Karacab~y Merino;; Yetiştirme Çiftliği M ü4ürlüğünden: 
• .. o -.,, - ---·-·····- .. - .... _. --- ······---

sağım sonuna kadar istihsal olunacak ova ve yayla koyun sütle-
ri 10 mart 937 tarihine musadif çarşamba günü ıaat 15te Meri· 
nos Yetiştirme Çiftliği Müdürlüğü dairesinde açık arttırma usu· 
lile satılacaktır. 

Beher litresine 6 kuruş muhammen kıymet taktir edilmiştir. 

isteklilerin 300 lira muvakkat teminatlarile birlikte artırma günü 
Karacabey Harasında Merinos Yetiştirme Çiftliii Müdürlüğü dai
resinde teşekkül edecek Satış Komisyonuna mürac:ıatleri ilin 
olunur 

!~hisarlar U. Müdürlüğünden: 

1- İdaremizin Yavşan Tuzlası için şartnamesi muci
bince satın alınacak beheri 4750 lira muhammen bedelli 
2 adet Lokomotif kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul
muştur. 

2- Eksiltme 9.3.937 tarihine rastlıyan salı günüsaat 
l 5te Kaba taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 712,50 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 

Şubeden alınabilir. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden en az on gün ev

vel şartnamede gösterilen esasları ihtiva etmek üzere 
fiatsız ve mufassal tekliflerini İnhisarlar Tuz fen şubesi 
Müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazam
mın vesika almaları lazımdır. 

6- Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve
ıikaları ihtiva e

0

decek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam; saat l 4e kadar yukarıda adı geçen alım Ko
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır. (379) 56 4- 4 

* • • 

1 - Şartnamesi mucibince 30000 ki1o 70Xl00 eb'a
dında ince şişe ambalaj kağıdı pazarlıkla satın alına
caktır. 

2 - Pazarlık 1·3·937 tarihine rasthyan pazartesi gü· 
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden alınacaktır. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri. "7 48,, 1 l O 4-4 

* • • 

'l7 .Şubat 

t 00000 Aded Misket etiketi 70 CJ. L i k 
25000 » " " Galon ?.00 Cl. Lik 

1- Yukarıda cins ve miktarı yazılı 125000 adet misket 
şarabı etiketi nümunesi mucibince pazarlıkla satınalına· 
caktır. 

2· Pazarlık: 4.3.937 tarihine rastlıyan perşembe gunu 
saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3· İsteklilerin pazarhk için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeleri ilan olunur. (836) 128 3-4 

Muhammen İlk 
bedeli teminat 

Yıldız bahçesi fidanlığına elektrik te· 
si satı 
Aygır depo.m anbarmın ikmal inşaatı 
Konservatuvar yatı kısmı için metod 

141 94 
383 62 

10 65 
28 77 

ve etüd 160 12 
Yukarda cinsi mıkdarı ve mulıammen bedelleri yazılı 

olan üç türlü iş pazarlığa konulmuşlardır. Nü~une ve 
şartnameleri Encümen kalC'1linde görülebilir. istekliler 
2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hiıalarında gös· 
rilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3-~937 
çarşamba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı· 
dırlar. (İ) 148 

• . ., 
Keşif bedeli 6062 lira 45 kuruş olan Çubukhı gaz 

deposu rıhtımının tamiri kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 16-3-937 salı günü saat 15 de yapıla· 
ca~tır. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesikadan 
başka Belediye fen işleri yollar şubesinden alacakları fen 
ehliyet vesikasile 454 lira 68 kuruşluk ilk teminat mak-
buz veya mektubile beraber teklif mektublannı ha.-i ka
palı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar 
Oaimı Encümene vermelidirler. (8) 150 

Zührevi hastahanesi için lüzumu olan 33 tane karyola 
açık eksiltmeye konulmuştur. Bir karyolaya 24 lira bedel 
tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2400 N. lı kanunda yazılı vesika ve 
59 lira 40 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 16-3·937 salı günü saat t 4 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (8) 149 

• • • 
Mahallesi sokağı K. N. İradı Sahibi Tahrir No. 

Lira 
Hacı Hesna paşa limanı 1500 İbrahim 47 

49. 49 1 Hatice 
Elmas 

İhbarnamenin T. No Cinsi 
14 8 934 28 47 Kagir ardiye 
Yukarda mevki ve seiresi yazılı 28 4'( numaralı ih

barname sahibi İbrahim ve Hatice Elmasa yapıl n idari 
ve polis tahkikatında bulunmamıştır. Talimatnamenin 136 
mcı maddesi mucibince ilandan itibaren 15 gün zarfında 
bir itiraz yapılacak o)ursa Üsküdar bina ve arazi şube 
memurluğuna müraceati ilan olunur. (8) 151 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletinden: 

Özü: Ecuıaaleria aqr.eti tefti9l,ri 
hakkı~da. 

Eczanelerin ıureti teftitleri 964 sayılı kanun ile bu kanuna 
müteferri talimatnamede açıkca münceriç bulundutu ıibi teftiş 

varakalarında da ayrı ayrı hanelerinde hüliaaten göaterilmit ve 
uyuşturucu maddelerin de nelerden ibaret bulunduğu mahaua 
kanununda ve buna dair netrecf ilen kararda bildirilmit olduğu 
halde bazı mahallerdeki eczanelf!rdc kodeka mucibince bulunması 
lizımgelen müstacel edeviye ile ecza, alit ve edevatın noksan 
olduğu ve mevcud bulunanların da mahıua kanun ve talimatı hü
kümlerine mutabık olarak tasnif, tanzim ve muhafaza edilmediti, 
uyufturucu maddelerin kaydına mahıuı defterin de intizamaız
lığıile beraber morfin, kokain ampulleri ıibi maddeler kayıd ••
tına alınmayıp reçetelerinin saklanmamakta oldutu relen rapor
lıo.rın tetkikinden anlatılmıttır. 

Eczaneler teftitinin 964 sayılı kanun ve bu kanuna müteferri 
talimatname ile kodeks hüküml,ri dahilinde yapılması ve kopya 
defterine bir evvelki teftişe aid yazılan ihtarların yapılıp yapıl

madığının takip edilmesi lüzümu tamim olunur. 

{Resmi Gazete 10·2°-37, aayı 3533) 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 

Pazartesi 1-3-937 

MÜNAKASA GAZETESi 

Madde 1 Menşei Akid Memleketlerde b. . 1 . • 
arazisine idhal edilen tabii n ırı o up dığerlerınin 
hangi memleketin mümasil ::~:ta~::ı:~ı:'aüstah~~llar ?iğer her 
edilecek olan rüsum emsal h 1 tat ık ed:len veya 

k 
· ' ' arç ar ve munzam ha 1 

te alıften başkasına veya daha ük - . • . rç ar veya 
Türk iyeye 

1
·h t y l y segıne tabı tutu im ıyacaktır. 

raç a ugos avyada y 
Türkiyede, en ziyade müsaade e ' ve . ugoslavyaya ihraçta 
de eden diğer memlekete ihra~ta m~zhar mıllet kaydından istifa
rüsumu veya herhangi harçtan b a ~nan veya alınacak olan ihraç 
mıyacaktır. aş ası veya daha yükseği alın · 

Sayfa .1 

__ Ticaret ve Zahire Borsası 
I ~<g:'. CD 31 26 - 2 - 1937 IE O D :s~ 
l~·~~----.~ı----.-~~

SATIŞLAR 

MADDE ithalat 

Ton 

ihracat 

Ton 

Asgari 

Kilosu 

Kr• Pa. 

Aı:ami 

Kilosu 

~ Kr. Pa. 
Doğubeyazıt-Şeyhbob yolunda sinai imalat, tesviyesi turabiye, 
m-ıkadam ve ekip binası inşası . ! Nafıa Vekaleti.) . \: 250 

Transit yolunda 8 ıinai imalatın tadili ile şose inşaatı (Transit 

Madde 2 - En ziyade müsaade . 
teminat kefalete ve rüsum cibayetiye ~~z~~r mıllet. hakkındaki 
ti anın antrepolara ve gümrüklere v:;ın ı a ~ta ~e ıh raca ta , em· 
mürettebatına idhal~t "h t a, gumruk muamelat ve 

, cı , ı raca veya t •t d.l . 
rüğe sevkine müteallik muam l ransı e ı en emtıanın güm. 

Afyon 
n 

Araşit yağı 
Arpa 

: ince 
: kaba 

k 365 

yolu Başmühend. Erz urum) .\' 263 
330 t .f "f . e ita, eşyanın muayene ve idhar 

Asnı , tarı elerın tefsiri tarzına . dh l " ıne, 
tekrar ihraca da şamild . ' 

1 
a at ve kabulü muvakkat ve 

ır. (Devamı var) 

Dikili -Ayvalı yolunun inşaatı (İzmir Vilayeti) .\! 271 
İstanbul - Ankara yolunda varyant yolu inşaatı (Ank. Nafıa müd.) ,, 

Av derisi 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

çakal 
: kedi 

4 20 
.\~ 273 ad ç 220 ,, ,, 140 . Sivaıta pavyon inşası (Sivas Tümen K . ) .\: 277 

Siva.ta 4 dükkanın inşası (Sivas evkaf Müd.) .\" 276 
Belediye iskelesinin demir aksamı tamiri (Mudanya Bel. ) .\~ 279 
Elektrik santralına 200 beyg. bir buhar makinesinin ilavesi 

PiYASA HABERLERİ 
,, 
,, 

: kunduz 
" .. 1400 

: porsuk ,, ,, 640 
: aıansar 3500 " 

,, 
" 

" : tilki 
:..;. :><+)()(+ ~ 

,, 
: tavşan 

(Kırklareli Belediyesi) .\; 264 
Kışlık elbi1elik kumaş: 70-85000 m. kaputluk kumaş: 30-40000 m. ,, " 

550 
a 22 

21200 ad. elbiıenin dikilmeıi (Jandarma Komut.) 273-270 
Patiska (2 m. l!ninde): 2100 m. (Devlet Basımevi) .\! 271 
Pijamalık bez: 23000 m.-Tire çorap: 3200 ç. · yün fanila: 800 ad. 

(Tophane Levazım) .\' 280-270 
Battaniye: 2l00 ad. (MMV) .\! 275 
Elbise 79 takım (Gerze Kaymakmamlığı) ,\' 277 
Sömi-kok kömürü: 100 t. (Maliye Vekaleti) .\'· 274 
Şası kamyonu: 1 ad. (Akhisar vilayeti) .\' 271 
Alautal köşebent, levha ve perçin: 4129 k. - ayni şey galvanizli 

İtalyaya krom satıyoruz 

108808 k. (Deniz Levazım) .\: 246 . 
Matbu evrak: 39 kalem - baskül: 15 ad. (lstanbul kom.) X 270-271 
Aleminyum, sellofan, parşömen !e lüküs kağıdı - ince şişeler 

için ambalaj ~ağıdı: 30000 k. (lstanbul PTT Müd) .\: 275 
Süpürge, fırça, küfe, vermiyon, transmisyon kayışı (770 m) - cam 

malzemesi - çam tomruk (1860 ad.) Zeytinyağı: 15 ton (Devlet 

Etibank tarafından kurulmuş 
olan Şark kromları Türk Ano
nim Şirketile İtalya firmaları a· 
rasında krom satışı üzerinde 
müzakereler yapıldığı haber a
lınmıştır. Etibankın işletmektt'! 
olduğu 8 krom madeninden ve 
bilhassa kalite itibarile dünya· 
nın en yü! ... sek vasıflı kromu 
olan Guleman cevherinden is
tihsal edilecek senevi yüz bin 
ton krom madeninin mühim bir 
kısmı İtalya tarafından alınmak 
istenmektedir. Bu miktarın bu
günkü krom fiyatlarına göre 
tutarı bizim paramızla 2,5 
mi_lyon 1iraya yakındır. 

Demiryolları) .\" 272-273-275-274 
Ekmeklik un: 300 ton (Çorlu kor. Kom.) ,\'_ 271 
Zeytin yağı: 7900 k. (İstanbul komutanlığı) X 273 
* Çivi: 100 sandık (İst. 3 üncü İcra M.) .\" 282 
Yatak kılıflığı bez: 38000 m.-elbise torbalığı bez: 9600 m. (Topha-

ne Levazım) .\" 281 

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

Kararname No. 2 6050 
Gümrük tarifesinin 328 A numarasına dahil olup gazete ve 

mecmualarla mekteb kitaplarının basılmasında kullanılan kağıd
ların gümrük resmi hakkında İktisad, Gümrük ve İnhisarlar ve 
Maliye Vekilliklerinden yazılan tezkereler, İcra Vekilleri Heye-
tinr~ IA..'>.0)., '-•~:ı.: •• .ı. 4..~ı.;t. • · • -~4. ... 1 .. ,. • .ı : ı .... ı. 3 , ,.n;~An h ... 

zırlanan ilişik kararın, 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete is-
tinaden, mer'iyete konulnıuı onanmııtır. 16-2-937 

1 - Yalnız gazete tab'ında kullanılmak üzere ve bundan baş · 

ka bir maksad için kullanılmamak şartile yekdigerinden beşer 
santim fasılalarla muvazi filigram çizgilerini havi olan ve bu ka
rarın neşri tarihinde gazetelerin basımasında kullanılan gümrük 
tarife listesinin 328 A numarasına dahil adi matbaa kağıtları üze· 
rine mevzu gümrük resmi 100 kilosunda 100 kuruş olmak üzere 
te1bit edilmiştir. 

2 - Gümrük tarife numarasının 328 A pozisyonuna giren di
ğ~r nevi kağıtlar üzerine mevzu güm~ük resmi tarifede yazılı 
tam had olan 100 kilosunda 900 kuruşa iblağ edilmiştir. 

3 - Bu kararın neşri tarihinden itibaren 10 gün içinde ha
riçteki fabrikanın siparişi kabul edildiğine dair vesaiki İktisad 
Vekaletin..! ibraz eden gazete ve mecmua idarelerinin bizzat ge
tirdikleri birinci maddede yazılı cinslerden rolo halindeki filig 
rarn11z kağıtlar dahi Lu karar hükmünden isti(ade eder. 

4 - Bu karar neşri tarihinden 40 gün sonra mevkii meriyete 
ıirer. Ancak birinci ve üçüncü maddelerde yazılı gazete ve mec· 
mua kigitları hakkında bu karar hükmü netri tarihinden mute
ber olur. 

(Resmi Gazete 20 Şubat 937, sayı 3539) 

Türkiye-Yugoslavya l icaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesinin taadikı hakkında kanun 

Kanun X : 3125 Kabul tarihi: 10-2-937 
Madde 1 - Türkiye Cümhuriyetile Yugoslavya Kıratlığı ara· 

11nda 28 birinciteşrin 936 tarihinde Ankarada imza edilen ve 5 
ikinciteşrin 936 tarihinde mer'iyete konulan Ticaret ve Seyrise
fain Mukavelenamesile merbutu mektuplar tasdik olunmuştur. 

Madde 2 - Bu kanun neşri tarihinden mute~erdir. 
Madde 3- Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri He-

yeti memurdur. 17-2-937 

Türkiye ve Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain 
Mukavelenamesi 

Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
ve 

. Yugoslavya Kıralı Hazretleri 
iki memleket araaındaki iktisadi münasebetlerini takviye ve 

inkişaf ettirmek müşterek arzu ile mütehassis olarak bir Ticaret 
ve Seyriıefain Mukavelenameai akdine karar vermişler ve bu 
maksadla murabhaaları olmak üzere; 

Türkiye Cümhuriyeti Reiıi: 
Hariciye Vekaleti Katibi Umumisi, Büyük Elçi Numan Mene· 

menciotlun'!.ı 

Yugoalavya Kıralı Hazretleri: 

. _ ıtalya firmalarile bu satışa 
ılaveten kömür satışı suretile 
5-6 seneye aari olmak Ü7ere 16 
milyon Türk lirası kadar tuta
cağı hesaplanan bir anlaşma 
yapılması ve buna mukabil İtal
yan tezgahlarına muhtelif ge
miler siparış edilmesi ihtima
linden bahsediliyor. 

İstanbul Belediye sınırları 
i'ri11Jc 135,444 Liua vaı 

Bu yekündan 89,762 ev, 1441 
apartıman, 67 pı.nsiyon , 169 
otel, 426 han, 491 bekar odası, 
3, 170 baraka olmak üzere 95526 
tanesi ikamete mahsus ve 35082 
dükkan veya mağaza, 545 büyük 
han, 356 fabrika, 140 hamam, 
380 fırın , 218 garaj. 1353 ahır 
olarak ta 38047'si sanat ve ti
carete ait binalardır. Ayrıca 
yine bu 135,444 binanın içinde 
1844 umumi ve resmi bina var· 
dırki bunun da 481 'i mektep, 
30'u kışla, 303'ü hükümet bi· 
nası, 67'si belediye binası , 49'u 
hastane, 143'ü karakol,487'si 
cami, 192'si kilise, 41 'i havra 
ve 51 ' i sinema veya tiyatro bi
nasıdır. Bu yekünden 71708i 
ahşap, 691,386'sı kargir ve 5 
bin-185'i muhtelit olarak yapıl
mış bina olup bunlardan 4,54!: 
bina kabız, 46939 bina bir kat
lı, 54236 iki katlı, 23119 üç 
katlı, 5037 dört katlı 1568 beş 
veya daha ziyade katlı bina
lardır. Üıküdarda 12675 bina 
mevcuttur. Ayrıca fehrimizdc 
34902 arsa, 628 bostan, 11212 
bahçe, 33 park, 4 spor sahası, 
356 tarla. 381 mezarlık olmak 
üzere 47516 boş yer vardır. -

Kömür istihsalatı 

936 yılı içinde Zonguldak, 
Ereğli ve havalisinde istihsal 
edilen kömürlerin mecmuu 
2,298,649 tondur. İatihsalit en 
fazla Ereğli tirketi hrafından 
yapılmıştır. Bu şirket bütün 
istihsalatın yüzde 29 unu t•t· 
kil eden 665,222 ton kömür is· 
tihsal etmiştir. Ondan sonra 
446,413 tenla Kodu kömür şir· 
keti, 215,189 tonla Türk kömür 
maJenleri Anonim şirketi gel
mektedir. 

İstihsalin en fazla haziran, 

sonra mayiı ve nisan aylarında, 
en az da ilkanun aylarında vu· 
ku bulmuştur. 

927 senesindenberi on sene 
zarfında bütün bu havalide is
tihsal edilen kömürlerin mecmuu 
tonajı 17,538,025 tondur. İstih
salat miktarı da on senedenberi 
muntazaman artmaktadır. 

. Meıela 927 de 1 ,323,833 ton 
ıken muntazaman artarak 1933 
te ~ ,852, 107 tonu bulmuş, 934 
te ıse 2 milyon tonu t ecavüz 
ederek 2,288,269 tonu bulmuş
tur. Şimdiye kadar en faıla 
istihsalit 935 senesinde vuku 
bulmuştur. Bu sene zarfında 
istihsalat 2,340,491 tona baliğ 
olmuştu . 
Yakın zamanlara kadar Zon

guldak kömürlerindeki istihsa
latın en büyük kısmı ecnel:i 
eller tarafından idare edilirdi. 
Fakat Kömüriş gibi milli mü· 
esaeseler de bu işe başladıktan 
sonra vaziyet değişmiştir. Me
sela 930 da Ereğli şirketi 
631 , 132 ton kömür istihsal et-
tiği vakit Kozlu kömüriş şir

keti ancak l25.668 ton kömür 
i .. l ihul o d e b ilrniqti. H albuki 

936 senesinde Ereğli şirketinin 
665,222 ton istihsalatta bulun· 
masına mukabil Kozlu kömür
iş şirketi 446,413 ton ıstihsa · 
litta bulunmak suretile ikinci 
mevki işgal etmiştir. 
. Geçen bir sene zarfında is
tıhsal edilen kömürün 967 781 
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Ayçiçeği 
Badem 

n 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
,, 

" ,, 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

n 
,, 

Haşhaş 

• n 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kıh 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

: kurt 
: zerdeva 

yağ: 

: kabuklu 
lç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. ıert 
: sert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

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

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahıul 

: beyaz 

tonu dahili piyasaya 570,868 ,, 
tonu harice se.vkedilmiştir. Yal- Nohut 

: sarı 
: iıp . tohumu 
kalburlanmış 
natürel yeni 

~ız ıstanbul , lzmir gibi oazı 
lımanlardan da mühim miktar-
da ihraca~ yapılmıştır. Me•ela 
sadece lstanbul limanından 
936 yılı içinde ecnebi memle
ketlere ihrac edilen kömürlerin 
mecmuu 40,751 tona baliğ ol
maktadır. 

. E~e~ kömür isti hsalatı şimdi
kı gıbı muntazaman bir şekilde 
artacak olursa 19-tO senesine 
senevi istihulatımız 3 milyon 
tonu tecavüz etmiş olarak gi· 
receğimiz muhakkaktır. 

Zonguldak Limanındaki 
tahmil ve tahliye işleri 

inhisar altma alındı 
Hükümetin hazıriadığı bir 

kanuna ıöre hükümetle Ereğ
li tirketi arasında akteeilmiş 
28-1 ·936 tarihli mukavele mu
cibince hükümete intikal eden 
madenlere, liman ve demiryol-
larına aid bil 'umum hukuk ve 
menafi, emlak, arazi ve tesisat 
doğrudan doğruya Eti Bank 
k~nun~ mucibince kurulacak 
bır muesaeseye devredilmiştir . 

Zonguldak limanındaki büt"' 
t.ahmil ve tahliye işlerile Ere~~ 
laden Filyosa kadar H A. avza, 
gız ve mevkilerinden bu hu . 
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Pamuk : 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

" ,, : yarım yağlı 
" n : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
n 

Razmol 
Susam 

" 

n yağı 

Tiftik 
,, 
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n 

n 

Un 
n 
,, 

" Yapak 

n 

" 
" Yulaf 

: yağsız 

: yeni mahsul 

oğlak 

ana mal 
çengelli 
deri 
kaba 

: sarı 
: ekatra ekıtra 

ekatra 
l inci yumuşak 

,, aert 
Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

n tabak 

Zeytin yağı : ekstra 

" " yemeklik 
" ,, : 1abunluk 

Telgraflar 2937 

,, 
n 

n 
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15 

2 25 
5.fO 

57 50 
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ı 

60 

45 

l 25 

14 50 
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168 75 

14 50 

25 75 

15 25 304 

15-

250 
ç 5300 
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15 5 

5 5 

61 20 

75 

1 

/ 
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dud~ar içinde yapılacak kömür 
?a~ıl , tahmil ve tahliye işleri 
ınhısar altına alınmıştır. 
. _Yukardaki işleri yapmak 

Londra Mısır Laplata 2'ci kin. tahm·ı1·1 
k t h 

korteri 23 ti 9 p Kı· 
" e en to umu 

~nvers Arpa Lehist;n Şubat " tonu 11 ıt. 15 f· ,, 
ıçın Eti B k an sermayesine 
mahsuben Maliye Vekaleti 936 
b.ütcesine 1 ,5 rnilyon lira tah
sısat ilave edilmiıtir. 

Lıverpul Buğday M t " IOO ki. 124 B. Fr. ,, 
ş·k ar " 100 libr. 8 şi 4 J 4 p . ,, 

•. ~go ,, Hartvinter May11 ,, Buteli 130 J 8 Hnt 
Vınıpek n Manitoba 123 " 
H b . " " " am . iç Fınd . Gire.un derhal tahmil 100 k.154 R M." ,, 

4 35 
250 
300 

1500 
660 

"3650 
3000 
26 50 
950 

5500 

6 20 

5 15 

66 

K.S. 

Yugoslavya Fevkalade Murahhas ve Orta Elçisi Bay Branko 
Lazarevitch Cen'lblarını 

" " Lev,n ,, n ,, " 153 " 
. " " -

tayin etmişlerdir. 
Mitşarileyhler uaulüne muvafık bulunan aalahiyetnamelerini 

yekdiğerine tebliğ ettikten sonra atideki husu.atı kararlattırmış· 
lardır. 

imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
Direktörü: lsmail Girit 

Basıldriı yer: ARTUN Basrmevi 
Galata Billur sokak No. 10 

işaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift) kr (k ) 
(tilin), sa (untim), ıt (•terli~) RM • Ruruşh , pa (para), şi 

·) B F ' ' ay ımark) p ( nı , · r (Belcika frank) , t (ton). ' pen-
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Conmuction-Reparation- Trav. Publicı 
Materiel de Construdion-Cartograpbie 
Con•truetion d'ouverture• (menfez) de diff. dimen-

aion• aur la route Fatsa-Unie (cah. eh. P. 250) 
Conatruction de 7573 metrea de chauHee aur la 

•~me route (eab. eh. P. 250) 
Conatruetion d'enroehement pour mur, eperon• ete. 

eontre l'action devaıtatriee dea inondationı (Vil. 
Trab:r.on) (aj.) (eah. eh. P. 629) 

Captare de l'eau de la ıource de Havuzlcr (a 3 
k.ilometre1 de Tehorlou) 

Aebevement de la eonatruction d'un hanarar a Tar
aous 

Coaıtruetion de la partie en boi• dea halle• de 
Terme 

Repar. du quai dea depôtl de petrole de T ehou
bouldoa 

Achenment eon•truction de depôt de• etalona 

Beiı de Coutruction 
Plaacbeı, Poteaux ete. 

Poteaux en pin resineux (de la for~t lghdir) : 2200 p. 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapi11erie ete. 

Meubln en boiı et rideaux pour le nouvel hôtel de 
Yalova (cah. eh. L. 2) 

Lita : 33 piecea (pour hôpital maladiea venerienneı) 

Habilleme ıt - C1nunı.ıres -· Tissu9-Culrs. 

Kilim• : 10000 piece• (cab. eh. P. 165) 
RobH de malade: 25 p.- Pyjamu (americaine): 

100 p.- Blousea de medeein : 15 p.- Cuir : 30 
k.- ete. 

Electricite-Gaz·Chauffaıe Central 
(lutalation et Materiel) 
lutallation electrique de la pepiniere de Yildiz 

... 
Travaux d'lmprimerie-Papeterie 
.. ,tbodı• et etudea pour Jı eoatervatoire 

Provialonı 

Huile d' olive : 4000 kilo• (pour T cbataldja) 
Orıe : 8 tonnea 
Urum•• divera : 9 lot• 

B) ldJıdicatıoıs a la sureıcbere 
Lait de moutoD (ferme elevare Merinos) 
Clou• : 100 cai11ea 

Moteur de compreuıur avec Hı aceeHoir•• (mar
que Flottmua) 

loi• de cbarpente et ht>i• diveu 
Revolver• de diveraea marque• : 1372 pieeea 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli eaeb. 

" 

" 

Gre a rre 

Publique 

., 

Pli eaeh. 

Gre a arre 

Pli eaeh. 

Pli eaeh. 

Publique 

Pli eaclı. 

Gre a 1r1e 

Gre a J"e 

Gre a rre 

Gre a rre 

" Publique 

Publique 
,, 

" 

" Gre a gre 

Prix 
eatimatif 

32799 96 

15169 22 

125855 -

3700 -

851 06 

2781 -

6062 45 

383 62 

L 4 la p. 

L. 24 la p. 

P. 330 lap. 

141 94 

160 -

2660 -

P. 6le1. 

Caution. 
Proviaoire 

7543 -

208 60 

454 68 

28 77 

660 -

59 40 

2475 

10 65 

12 -

200 -

78 26 

300 -

Lieu d' adjudieation et de 
Cahier des Cbarıe• 

r Com. Perm. Vilayet Ordou 
1 Dir. Trav. Pub. ,, ,, 

idem. 

Preıid. Ponts et ChıuHee• 
Min. Trav. Pub. 

Municipalite de Tcborlou 

Dir. Pepiniere de Tauouı 

Municipalite de Terme 

{ 
Com. Perm. Municipalite lıtanbul 
Dir. Eeon. ,, ,, 

( Com. Perm. Munieipalite lstanbuJ 
l Secretariat ,, ,, 

Oir. PTT. Vilayet Sivas 

Adminiatration AKAY, Karakeuy 

1 Com. Pena. Municipalite latanbul 
l Economat ,, ,, 

Com. Aeh. Min. Def. Nat. Ankara 
Com. Ach. Militaire Samaoun 

r Com. Perm. Municipalite latanbul 
\ Seoretariat " " 

{ Com. Pırm. Munieipalite l•tanbul 
Seeretariat " " 

Com. Ach. Comm. l•t. Findildi. 
Co•. Aeb. Militaire Samıoun 
Faeulte de Droit, Ankara 

Ferme elevage Merino•, Karadjabey 
f Fab. U•ulcüoflu et Cie, Beelaiktıche 
l 3me Bur. Exec. l•tanbul . 

{ Entrepôt Pouane Export. latanbul 
5me Bureau Exec. latanbul 

Direction Foreta Kodjaeli 
Com. Acb. Econom. Moaop. K.taebe 

Jours 

10-3-37 

10-3-37 

15-3-37 

2-3-37 

10-3-37 

15·3-37 

16-3-37 

3-3-37 

3-3-37 

22-3-37 

16-3-37 

15-3-37 

3-3-37 

3.3.37 

15-3-37 

9-3-37 

10-3-37 
1-3-37 

5-3-37 

2- 5-3-37 
9-3-37 

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

Tous vos concurrents ıiSent journellement le 

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

Envoi ıratuit de ıpecimen ıur demande 

Heur 1 

14 

14 -

16 

14 -

15 

14 

15 -

16 

15 -

15 

14 -

14 -

15 30 

15 -
15 -

10-11 

15 -
10 -

ADMINISTRA llON 
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Adreae Tileırapbique: 
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MEMENTO DES AOJUDICATIONS 
(Pour les troiı joun ıuivanta) 

Lundi 1 Mars 1937 

Trav. d 'art, nivellem. eon tr. maeadam et maiıon• d'equipe (route 
Doghoubeyazit-Cheyhbob) (Min. Trav. Publics) ·'~ 250 

Tranıf. 8 ouvr. d'art et constr. ehauHee (route transit) (lnı . Conı· 
truetion route Transit Erzeroum) X 263 

Constr. route Dikili-Ayvali (Vilayet lzmir) .'\~ 271 
Coostr. variante route Jıtanbul-Ankara (Trav. Pub. Ankara) ·'~ 273 
Constr. pavillon a Sivaa (Diviıion Sivas) ,,; 277 
Constr. 4 magasins (Evkaf Sivaa) ·'~ 276 
Repar. partiea en fer embarcadere Munıeip. (Mun. Moudania) X 279 
Adjonct. machine a vapeur (200 CV .) a la centr. eleetr. (Mun. 

Kirklareli) -'~ 264 
Etoffe pour unif. hiver ; 70-85000 m. ld. pour eapote : 30-40000 

m. Confeet. coıtumes : 21200 p. (Comm. G. Gendarmerie) 
,,; 273-270 

Batiste (larg. 2 m.) : 2100 m. (lmprimerie Etat) ·'~ 271 
Toile pour pyjamaa : 23000 m. (lntend. Tophane) ·'~ 280 
Couvertures de lit : 2100 p. (Defense Nationale) ·'~ 275 
Chaussettes en fil : 3200 paires - Flanellea laine : 800 p . {lntend. 

Tophane) ,,; 270 
Uniformes complets : 79 p. ı Kaymakamat Guerze) ., : 2n 
Semi-coke : 100 t. (Min. Finaocea) .Y· 274 
Semi-coke: 140-160 t. (Min. Douanes et Moaopoles) .,! 276 
Camion a chissia : t piece (Vil. Akhi11ar) X 271 
Cornieres, plaques, riveta (Allautal) : 4129 k.- Id ralvaniaeea ou 

tôle noire : 108802 k. (lnten 1• Mar.) ·'~ '.l46 
Pieeeı imprimeea: 39 1.- Bascules : 15 p. (Comm. lat. Findikli) 

,,! 270-271 
Papier aluminium, eellophane, parehemine, luxe- Papier pour em· 

ballage bouteilles fines: 30000 k. (Monopole•) ·'~ 270 
Papier emballare (95 x 125) : 4000 k. (Oir. PTT. Ittanbul) X 275 
Balaia, broıaes, couffea a charbon, vermillon, courroie de cran•

mi•ıion (770 m.) -verre a vitre- Troncı de sapin (1850 p.) 
Huile d'olives: 15000 it. (Ch.FerEtat) \° 272-273-275- 274 

Forİno pour t'•İu , 300 l. ( Corpo Aı ... .:~ Tdıuı luu) ~: ~71 

Huile d'olive: 7900 k. (Cemm. l•t. Findikli) .Y 273 
Clouı: 100 caisses (3me Bureau Exec. latanbul) ,,; 282 
Toile pour bousse de lit: 38000 metre• - 1d. pour sacı a habit•: 

9600 metres (lntend. Tophane) X 281 

* Les uteriaque• indiquent une vente par voie de •urenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiqueı en regard dee articles aont ceux du 
journal dan• lequel l'avia a paru. 

lndustrie • Finances • Commerce 

La cherte des clous 
Le prix du fer influe •urtout •ur eeux dea cloua et du ma

teriel de con•trııetion. Let elou• H •endent, en fl'O•, •ur le mar
cbe, a 13 ptrı. le kı; au detail, ilı aoat i 16 ptrı, maiı c• prix 
ut sen•iblemeat aecru en rai•on de la di•tanee du lieu de •ente 
et notamment dam lea villar••· Et la eherte de• clouı intereHe 
direetement le paysan. Ilı •ont vendu• eouramment dan• toutea 
le• epiceries de villag~. Et eomme reneralement le paysan bitit 
•a maiıon lui·meme, e'eat un client dlreet pour lu eloua. 

L'annee derniere, lea e!ous H •endaient en fl'Da a 8 ptn. La 
bauHe e•t done de preı du double. 

Le prix dea clou• interea•e auHi lea pay•am qui ont dea cbe
vaux et de• muleta ain•i que le• petita artiaan• et lea mareehaux 
ferranta. 

La queation revet done une importanee toute particuliere clu 
fait qu'elle touche a l'eeonomie du villase. 

Leı files de Kayseri et Eregli 
Les fileı produits par les fabriquea de Kayteri et d'Eregli ont 

rencontre une 1r1ande faveur •ur le marche. Elleı produtaent actuelle· 
ment mille kilo• de fileı par jour. De• etudH •ont faitea en vue de 
l'aurmentation de cette production ıuivan• lH be•oina. 

De la Societe des Tramways 
d'lstanbul 

Lea '8rif• ci·de11ous ıeront appliques ıur toutes lea lipeı a par· 
tir du ler Mart 1937 : 

1 Cl .. •e 11 Cluae 
Taxe1 Tranıporta et Ponta ineluıea 

Offieien 
,, Abonnementı) 

Soldata, Mutile• Milit. 
Soldıt• (Abonnement•) 
Eeoliera de• eeole• Primairea, Seeon
dairea et Lycee• (du domieile a l'ecole 
et viee veraa dana la m~me voiture) 
Etudianta dea eeole• Superieurea et 
Univeraita (pour n'importe quel par
courı effectue danı la mime voiture) 

S.ctiona Ptrı. Ptra. 
1-2 5,50 3,50 
3-7 7,75 5,50 
1-7 5,50 3,25 
1-7 4,25 
1-7 4,25 
1-7 

4,25 

2,-
1,50 

2,-

2,-


