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12 I r ıçın 
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BU GCJNKCJ lı 
MOnakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Bakla: 20 ton· enginar 26000 ad.- semizotu: 
15 ton.· bezelye. 9 ton· 12000 ad. marul v.s 
(Tophane Levazım) 8-4-37 14 -

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, M J a zeme, Harita 

Selimiye fırınının hazı aksamı tamı·r edı·ı , · mesı 

.Sıvaıı 10 sınıilı ilk rnt'ktep inşaatı . (Sıvas N • 
fıa Müdürliiğ-ü) a 

Hazinei Evrak binası inşaatı ıfst N ( M" 
8" .. · 4 1

·' ud.) 
u8yukçekm~ce dispansniııin tamiri (lst b I 

eledıyesı) an u 

Hargiin tuzlasında dana burnu inşaat (S' 
inhisarlar Baş. MüdürlüR-ü) 

1 

ıvas 

Y-4-37 15 

16-4-·n H 
12-'1·37 16 

:L6·3-37 14 

2-4-37 15 -

3 EJektrik·Havagazı·Kalorifer t . --- --· esısat ve M ı . -- a zemesı 

Da;utpaşa kışlasının bir mahallin elektrik te· 

M 
sısalı (Tophane Levazım) 
emleket ha t · · J s • ıçın arınatlir ve ampul· 'J4 
em (Kütalıya Vilay~ti) · ~ 

30- '·37 14 .. 10 
ka· 

9.4.:n ı5 _ 

4 Mensucat, Elbise, Kundura Ç - , amaşır v.s. 

1 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

PERŞEMBE 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa i ı . ş en veMaJzemesi-Harita 

İstanbul N f M a ıa üdürl" ~ .. d 
12-4-3 ugun en 

1 pazartesi saat 16 d . 
lüğünde 7000 lira k 'f b ~ lstanbul Nafıa Müdür-
tasnif heyetı' çal eşbı. edeJii Istanbul ışma ması . Hazinei Evrak 
nulmuştur. mşaatı açık eksiltmeye ko· 

Mukavele, Eksiltme B 
ve fenni şartnamele . , . ayındırltk işleri genel husus-ı 
f . rı, proıe k 'f h ' errı diğer evrak da' . d eşı ulasasile buna mu'"te . 

ıresın e .... 1 !Wuvakkat teminat 525 ı· goru ecektir. 
1 t kl'I · ıradır s e ı erın en az 5000 l. 1 k. 

ğrn d . . ıra ı bu . b 
a aır göstereceği vesika .. . ışe enzer iş yaptı-

almış olduğu müteahhidlik veuze~ıne Nafıa Müdürlüğünden 
gelmeleri. Tıcaret odası vesikalarile 

SeJimiye Askeri Satınalma 

Selimiye S" 1 f 
k 

ue ırınınm 

Komisyonundan: 

bazı aksamı t . 
ce tir. Bedeli 
liradir. 1000 liradır. 

T . amır eıtirile· 
emınatı ınuvakkatesi 75 

2-Eksiltme açık ek 'Jt 
3 -Eksiltme 9 4.937 sı me suretile yapılacaktır 

askerlik dairesi b' dcuma günü saat 15 te s" ı· . · ınasın a topl e ınııye 
mısyonunc~ yapılacaktır. anan askeri satınalma ko-
. 4 Talıplerin gereken -
ıbr~z etmeleri meşruttur. resmı vesikalarını komisyoııa 

Şartname her ün k . g omısyonda görüleb'l' 

Yatak car'Vl.f•· A'V\, • yuzu: O''V au. \ ı uksek: Muhendıs ıvı ) J:L·'i·J/ 14 .iU 

5- Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v.s· 

a - ı ır. 

meninde 68840 lira 38 kuruş keşif bedelli Sivasta yapı· 
lacak on sınıflı ilk mektep jnşaatı kapalı zarf usulile 
eksiltmeye konulmuştur. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 
Yalova yeni otelin ahşap mobilyasile perdeleri 

(temdid) (AKAY) 
180 m.lik raf ile 44 parça kütüphane, dolap, 

masa v.s. (Adliye Vekaleti) 

1-4-37 16 -

7-4-37 14 -

6 - Müteferrik 

1 Ka~ yular başlığı: 400 :ıd. (Tophane Levazım) 8-4·37 14 30 

Vilayet Daimi Encümeninde her zaman görülebilir. Mu
vakkat teminat 5 l8J liradır. Eksiltmeye girebilmek ıçın 
isteklilerin müteahhidlik vesikasını ibraz ve bir taahhüd· 
de en az 5000 liralık bina ve buna benzer inşaah ıyı 
bir surette yaptıklarını isbat etmesi meşruttur. Teklif 

, mektublarını lG-4-937 cuma günü saat 15 e kadnr Dai· 

mi Encümene vermeleri lazımdır .. 

i 

Malzeme laboratuvarı için muhtelif alat (Yük- 1 
sek Mühendis Mektebi) 12-4-37 14 -

Dana derisi: 250 k.· kösele 400 k.· kromlu 
kösele: 40 k.-adi tuğla: 87000 ad. (Devlet 

Demiryolları) 
9-4-37 10 -

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 
Kösele kırpıntııı: 2675 k.· şaplı deri kırpınh•ı: 

3500 k. (Tophane Levazım) 8-4-37 15 -
Muhtelif eşya satışı (lst. Gümrüğü B. M.) 30-3-37 13 4-37 v.s. 
Eııki motör ve sinema makinesi (Samsun Vil.) 11 4-37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebz!_: 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komiiyon undan: 

i t b l L 
• . 

1
. ~.ne bag" lı müessesatı için 2 O 

s an u evazım amır ıgt 

bin kilo bakla, 26 bin adet enginar, 15 bin kilo semiz· 

t 9 b
. k"l b l 

6500 
det dereotu, l 2 bin adet 

o u, ın ı o eze ya, a 
marul, 15 bin demet maydanoz, 11500 adet yeşil salata, 

9 b
. d v k' 9 kalem sebze 8-4-937 
ın emel taze sogan ı ceman 

.. .. h d aatınalma komis-
perşembe gunu saat 14 de Top ane e . . . 

. . kt Hepsının tahmm 
yonunda açık eksıltme ıle almaca ır. 

b d l
. 4555 l" d 1' 1k . t 341 lira 62 kuruştur. e e ı ıra ır. temına ı 

. .. .. .
1
. ·1 t klilerin kanuni ve-

Şartnamesi komısyonda gorulebı ır. s e 
sikaları ile beraber belli ıaatte komisyona gelmeleri. 

Sivas İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

ı - Hargün tuzlasında iki yerde yapılacak 2520 lira 
50 kuruş keşif bedelli dana burnu inşaatı 15 gün açık 
eksiltmeye konmuştur. 

2 Eksiltme 2·4-937 tarihinde cuma günü saat t 5,30 
da Sivas İnhisarlar baş müdürlüğündeki komisyonca ya-

pılacaktır. . 
3 Muvakkat teminat 189 lıra 37,5 kuruştur. 
4- İstekliler bu işe dair fenni proje ve şartnameyi 

inhisarlar idaresinden parasız olarak görüp tetkik edebi-

lirler. 
5- İsteklilerin muayyen gün ve saatte teminatlarını 

ve ehliyetnamelerini hamilen komisyona müracaatları. 
• • • 

Büyük Çekmece dispanseri tamir edilecektir. Bak: İst. 
Belediyesi ilanlarına. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 
~------------.....;;;._..-----~- ~ 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Oavutpa,a kışlasında ölçme taburunun bulunduğu mahallin 
elektrik tesisatının iliveikeşfi mucibince pazarhğı 3()·Mart 937 si\· 
lı ııünü saat 14,30da Tophanede Satınalma ~omiıyonunda yapı· 
lacaktır. Keşif bedeli 225 lira 60 kuruştur. llk teminatı l7 lira· 
dır. Keşif ve şartnamesi komiıyonda görülebilir. isteklilerin ka· 
nuni ve1ikalarile beraber belli saatte komhoyona gelmeleri. 

Kütahya Vilayetinden: 

Kütahyada yeni yaptırılan Memleket hastanesi için alınacak 
676 lira muhammen bedelli 24 kalem armatör ve ampulleri 9.4.937 
cuma ııünü saat 15te ihale edilmek üzere açık ekıiltmeye konul· 

muttur. 

İDAREHANE 
y . 
oğurtcu han 1 . k • cı at 

No 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

. İLAN ŞARTLAR! 
ldarchanemizde g·· - -ı ___ oruşu ur 

Telegr. : İst. MÜNAKASA 
Tele fon : 49442 

Posta kutusu N. 126I 

25 Mart 1937 

1- ihale K- h 2 uta ya Daimi -Şartnamesi h - Encumeni huzuru d 
ve isislenebiJ" ergun Daimi Ene- n a yapılacaktır . 

., . ır. umen kalem' d .. -
'' lsteldil · ın e goruJebilir 

erın bede)' 
muvakkat tt>rninatl . ı rnuhammenin ü d racaatları. arıle Kütahya Vilayeti ri .z _e 7,5ğu nisbetinde 

aıını Encümenine mü-

4 
Mensucat - Elbise - l<undura-Çamaşır \'. s. 

Yüksek Mühendis Mekt b. A 
K 

e ı rttarma ve Eksiltme 
omisyonundan 

Yatak çarşafı 
Yorgan 

" Yasdık yüzü 

400 Adet 
400 )) 

Mektep t ı b . . 600 a e csı ıçin 1" " 
nuktarı yazıh yatakh uzumu olan yukarıda c' . 

1 
ane Leva . . ınsı ve 

ras ayan pazartesi gu" .. zımı ıçın f 2·4·937 tarı'h' 
k' k · nt• saat 14 30 d ıne ı omısyon marifetile ve k 'k . a Mektep dahilinde-
caktır. açı e sıltme He satın alma-

. Muhammen bed f' 16 
isteklilerin şartnam c: '. • 1 ~-60 ve ilk teminah 

·· esını gormek ·· muracaatları. uzere mektep 

nKltY ışıeutı'S:;'"ı=nu"""t:""ı:""ı:c-----

122 liradır. 
idaresine 

1 - Yalova kaplıcalarında inşaatı ikmal edilmekte olan 
otelin ahşab mobilyasile perdeleri için kapalı zarfla ya· 
pılan münakasa neticesinde alınan son fiat 26800 lira 
h.addi itidal~e görülmediğındcn bu işin ihalesi açık ek· 
~ıl~me suretıle y~pılmasına karar verilmiş ve eksiltmiye 
ıştırak şartı tahfıf edilmştir. 

2-Muvakk.at. teminat yukarıda yazılı miktardan aşağı 
~)arak her talıbın teklif edeceği fiatın yüzde yedi buçu-
gudur. • 

3-Eksiltme 1-4-937 tarihli perşembe günü saat 16 da 
başlıyarak 17 de bitti~i takdirde 17 de karar verilecektir. 
Eksiltme Karaköyde idare merkezinde Şefler Enciimcnin· 
de yapılacaktır. 

4-Şartname, keşif ve resimleri görmek ve mütemmim 
malumat almak istiyenlerin idare Levazım Şefliğine mü-

racaatları. 

Adliye Vekaletinden: 

1- Vekalet ihtiyacı için yaptırılacak 44 parçadan i
baret kütüphane. dolap, masa ve sandalyalar kapalı zarf 
usl· liyle eksiltmeye konmuştur. 

2- Eksiltme 7-4-937 çarşamba günü saat 14 de veka· 
let levazım müdürlüğü odasında komisyonunda yapılacak· 
tır . 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferi evrak veka-· 
let levazım müdürlüğündedir. İstekliler her zaman görüp 
icap eden tafsilatı mezkur müdürlükten isteyebilir. 

4- Tahmin edilen bedel 7 460 lira olup muvakkat te-
minat 559 lira 50 kuruştur. 

1 

5 - Eksiltmeye gireceklerin teminat mektup veya mak· 
buzlariye şartnamede yazıh vesikaları şartname mucibince 

1 

vermeleri lazımdır. 
6- Teklif mektublarının eksiltme günü saat 13 çe 

kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri 
1 lazım gelip postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

l 
1 

• * • 

l - Temyiz mahkemesi binası bodurum katındaki iki 
odaya şartnamede yazılı olduğu üzere 180 metrelik raf 
açık eksiltme suretile eksiltmeye konulmuştur. 

2 Eksiltme 7-4-937 tarihine müsadif çarşamba günü 
saat 15 de vekalet levazım müdürlüğü odasında eksilt· 

me komisyonunda yapılacaktır. 
3- Rafların tahmin edilen bedeli 971 lira 42 kuruş· 

\ lur. Muvakkat teminat 73 liradır. 
l 
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Sayfa 2 

İsteklilerin şartnamede yazılı vesikaları ve teminat 

mektup ve yahut makbuzlarile birlikte eksiltme gunu ve 

saatinde komisyona başvurmaları ve şartnameyi görmek 

ve fazla tafsilat almak için her gün saat 9 dan t 7 ye 

kadar levazım Müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 

beher kilo tahmin fiatı 5 kuruş, şaplı deri kırpıntısının 
8 kuruştur. Teminatı 62 lira 6 kuruştur. Şartnamesi ko

misyonda, kırpıntılar Tophane Dikimevinde görülebilir. 

İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Fındıklarımıza rağbet 

Fındık fiatb.rı yükaekliğini 
muhafa%a etmekte, ihracat nor
mal şekilde yapılmaktadır. 380 
bin ton stok maldan tüccarın 
elinde 40 bin ton kalmı,tır. 

Ankara kömür sergısi tehir 

edildi 
Mühim ecnebi firmalarının 

yolda olan eşyalarının yeti,ip 
teşhir edilebilmesi için Ankara 
kömür serıisinin açılması 23 
nisana tehir edilmiştir. 

> 

6 

• * • 
Muhtelif eşya satışı Bak: İst. Gümrüğü B. Müd. ilanı-

na. 

'"üteierrik 
lstanbul Levazım Amit liği Satınalma Komisyonundan: 

· L __ ı_st_an_h_u ı_G_l_im_r_uğ:....ü_B_a_şm_u_· d_ü r_li_iğ_u_nd_en_ : __ -_I 
Gümrük Satışından: \hale günü: 9-4·937. 2736 mezat kaimesi 793 

kilo 3J49.82 lira KA marka 2772 1 No. Basma halinde pamuk men
sucat. lha ı e günü: 12-4-937. 310'~ m.k. :.03 k. 1065.16 1. ZK ın . 1817, 
1818 n Sade ı:amuk çorap. ihale günü: 14-4-937. 417 m k. 1560 k . 
1207.46 ı. CV m. 6 40 n. Sade mantar tapa. lhale giinü: 16-4 937. 
'2067 m. k. 12 .200 k . 524 78 1. yüzleri ipek içi pamuk yastık. ihale 
günü; 19 4-937. t595 m. k. '2'.?.200 k . 630.37 1. Dolu sinema şeridi. 
ihale Kiini.i 1-4·937. 3047 m. k. 80 k. 773.10 1. SF ın . 2550 n. Ku
tuda podra . llıale günü: 23-4-937 . 44~ m. k. 550 k. 601. 16 1. TC m. 
5404 n. Mazotl ,ı mütelw rik motör. ihale güı . i.i: 26-4-937 · 388 m. k. 
34 k. 666.71 l. CR ın . Alkolsüz uçan yağ. llı:ıle giinii: 28 4-937. 
1863 

111 
k. 50 metre mükal ı 514 25 1. Muhtt"lif n. Aı.il si.ilfürim. 

ihale gürü: 30-4-37. 143 m. k. 755 adet 991.73 l. ~GK m 138 n. 

İspanya hükumetinin dahili 
harblerden dolayı Avrupa piya· 
sanına fındık çıkaramaması bu 
piyasadan mal alan milletleri 
bize çevirmiştir . Hiç bir sene 
bu şekilde yüksek şeraitle ih
racat yapılmamıştır. Bu hal 
köylüyü ve tüccarı ziyadesile 
memnun etmiştir. İç fındığın 
kilosu 79 kuru•• kadar satıl• 
maktadır. 

Beynelmilel serginin m6him 
Turizm hareketlerine vesile o· 
labilmesini teminen sergi bu 
suretle Ankaranın güzel bir 
mevsimine de tesadüf ettiril
miş olacaktır. 

Sergiyi ziyarete gideceklerin 
Ankarada yer bulabilmeleri me· 
selesi de ehemmiyetle göz önü
ne alınmıştır. Mevcut oteller 
kafi gelmiyeceğ'inden bazı mek· 
teplerle birkaç büyük müeaae· 
selerin misafirlere tahsisi dü,ü
nülmektedir. 

Harp akademisi hayvanatı için 400 adet kayış yular 

başlığı 8 Nisan 937 perşembe günü saat 14,30 da To

phanede Satına\ma Komisyonunda açık eksiltmesi ya~ı
lacaktu- . Hepsinin tahmin tahmin bedeli 1t20 liradır. Ilk 
teminatı 84 li adır. Şartname ve nümunesi komisyonda 

görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli 

saatte komisyona gelmeleri . 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan : 

24 nded Schumann Volümenomelre<ıi 
18 " Muhtelif eb~dda çimento eleği 
24 ,, ,, " norma\ kum eleği 

Tef~rrüatile beraber Michaelis manivela cer aleti. 
" Malzeme laboratuarı için lüıumu olar. yukarda cir.s ve mik-

tarı yaı. lı malzeme açık eksi\tmiye konulmuştur. Eksiltmesi 
12-4-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü saat 14te mektep bi
nası içindeki Komisyonda yapılacaktır. Muhammen bed li JOOO 
ve ilk teminat 75 liradır. İsteklilerin şarlnamesini görmek üzere 

ınekteb idaresine müracaatları. 

Devlet Demiryolları ve Umanları İşletme U. İdart:sinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya

zılı 2 gurup malzeıne ve e~ya her gurup ayrı ayrı ihale 

t dilmek üzere 9-4 37 cuma günü saat 10 da Haydarpa

şada gar binası dahilindeki komisyon tarafından pazar-

lıkla satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat 

teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksilt• 

me günü saatine kadar komisyona müracaat lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler komis; ondan parasız olarak 

dağıtılmaktadır. 
t -250 kilo dana derisi. 400 k. kösele, 40 kilo kromlu 

kk t t 
· ~ ... ı' .. • '" ... •· - ~" \,.,,.."Q ve muvak· 

muva a emınah ~220 kuruştur. -

•• \ 

b) J~ UZA y DELEA 

1 
Müteferrik 

Samsun Vilayet Daimi Encümeııinden: 

. Satılık eski motor ve sinema makinesi 

l - istiklal mektebinde bulunan motor ve sinemama· 

kinesi ve teferruatı satılığa çıkarılmıştır. 
2 - Motor tek silindirli motora akuple bağlı 

65 volt ~.,O amper 1350 devir 1,95 kilovteluktur. 

kuvveti 5 beygir takatındadır. 

3 - Sinema makinesinin eczası 11 kalemdir. 

4- Muhammen bedeli 200 liradır. 
5 - Muvakkat teminatı 15 liradır. 

dinamo 

Makine 

6 Pazarlık 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale 

k~n~nu hükilmlerin~ ~tevfikan nisanın t ( inci perşembe 
gunu saat 15 te V ılayet daimi encümeninde yapılacaktır. 

1 - Pazarlığa iştirak edenler makine ve teferruatını 

görmüş satış şartnamesini okumuş addolunur. 

Satış şartnamesi encümen kalemindedir. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürli.iğünden: 

7 kilo 620 l. 72 k. müstamel ipekli yünlü zeme elbi

s.':.~i 70 k. 5 IO,Oô l. büyük masura da sarılı suni ipek ip

lıgı, 15 k. 1404 63 J. safi ipek kordela 30-3-937 günü 

saat 14 de İstanbul Gümrüğünden satış salonundan açık 
arttırma ile satılacaktır. 

* • • 
532 kilo ZZACH markalı 6973 lira 35 değerindeki 

mobilya kaplamağa mahsus top halinde muşamba Sirke

cide satış müd. kapalı zarfla 13-4-937 tarihinde satılacak
tır. Muvakkat teminat 523 liradır. 

İstanbul Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

2 No. lı dikimevinde birikmiş olan 2675 kilo kösele 

kırpıntısı ve 3500 kilo şaplı deri kırpıntısı 8·4·937 per

şembe günü saat 15 de Tophaııede satınalma komisyo

nunda açık arttırma ile satılacaktır. Kösele kırpıntısının 

k k 1 1549 
sayıl kanun mucibince vukarıdakı e.':> ya başldrın· 

eçc ş:ı p a . ı . 

d 1 
" 1 de ve .:aat 13 5 de 2490 ~ . Kan. hükümleri ılairesın-

a yazı ı gun er ·' · 

d 1 l 
nbuldaki gümrük satış salonunda :ıçı k arfırnııı ile satılacaK-ı 

e ve s a · ıı .. ·· 
2- Ülkeye ithal için alıcı .. ıkmazsa aynı celsede ya ban ı ere g-olu-

u-ıme'< sart ile isleklisine satılacağı 3 lstek lılerin yi'7.dC yedı buçuk r ~ . . 
pey akçe~eri ni gösterir makbuzlari e bera ber kanunun t :.yın. eltığı za-
mana bdar komisyona mi.iracaat etmeleri 4 Peşın para ı.le ~al .. al
mak istemeyenlerden erba b ı ticaretden olduklarına dair m . .ı ıyenın un
van te7.keresi aranacağı 5- Peşin parıı ile mal almak ıstey.c ~ler o 
malın değerini yatırdıktan başka ihaleyi müte~kib ıhale bevdelını der · 
hal vcrecefı ve hu gibilerden ünvan tezker~sı aı. annıı~acagı 6- Her 
ihale günü <livar ilanlaıında yaz.ılı eşyanı~ yeşın para ıle paıar\ıkla 
ve ayrıca salılaca~ı ilan olunur . (1624) 213 

• -·zo:C :'.":l ,.,, > • tt 

Muhammen İlk 
bedeli temina\1 

Büyükçl!kınece dispanserinin tamiri 
279,95 2\ 

Yukarda cinsi ıniktarı ve muhammen bedelleri yazılı olan. ta
---ı.:x.~ lznn11lmuslardır. Şartnamesi Encümen kalemınde 

211·3·9.17 cuma günü saat l 4te Daimi Encüı~ende bulu~::.-;1ıJ;;.1;~: 
i ( 1664) 217 

* * * 
Şimdiye kadar Vakit müessesesi tarafından Belediye namına 

idare edilen afişaj muamelatı 24-3 937 tarihinden itibııren beledi· 
yece tedvir edilecektir. Bu tarihten itibaren bilumum ilan ve 
afiş işleri için İstanbul belediyesi muhasebesinde teşkil edilen afi· 
şaj bürosuna müracaat edilmesi lüzumu ilan olunur. (8) "1665" 215 

. 
PiYASA HABERLERİ 

Belçika uzum ithalatçılarının , Üzüm suyu ve üzüm peltesi 

şikayeti Birkaç senedenberi yaş üzüm 
Belçika uzum ithalatçıları ihracı için uğraşan tüccarkrı-

Türk üzümlerinin tam manasi- mız bu işten daha ehemmiyetli 
le standardize edilmemiş olma- bir mesele ile yeniden meşgul 
sından şıkiyetçidirler. Numa· olmıya başlamışlardır. Taze 
raların daima değiştirildiğinden üzümle beraber ın:ıhsulün dö-
9 olarak ısmarlanan bir parti- küm (bağ bozumu) zamanında 
nin 8 ve hatta 7 numara ola- üzüm peltesi istihsalı ve bun-
rak teslim edildiğinden bahset- !arın ihracı düşünülmektedir. 
mekte ve l:u hal devam eder- Haber aldığımıza göre, Türk 
se Belçika piyasasında Türk Ofis bu işle pek yakından ala-
üzümlerinin itibarden düşeceti· kadar olarak şehrjmizde bulu-
ni ilave etmektedirler. Bu ha· nan bir ıoma fabrikasiyle te-
lin önüne geçmek zamanı çok· masa geçmiştir. Bu fabrika ü-
tan gelmiştir. Tarışın bu hu· züm suyu ve peltesi için tec-
husustaki mesaisi takdire şa· rübeler yapacak ve ihraç şerait 
yan olmakla beraber diter ih- ve evsafını tetkik edecektir. 
racatçıların da bu hususlara Bu suretle şıralık üzümlerimiz 
tamamen riayetlerinin temini daimi bir ~ahraç bulacaktır. 
Türk üzümlerinin istikbali ba-
kımından çok faydalı olacaktır. 

Yunan ticareiinin bilançosu 
İstatistik idaresi Yunanistan· 

da 937 ikincikinunda yaptığı 

harici ticaret muamelesinin 
tafsilatını neşretmiştir. Buna 
ııöre bu ay zarfında Yunanis· 
tana 2.16,876 tonluk l ,09.t,584,-
000 drahmi kıymelinde emtea 
ithal edilmiş ve 56,813 tonluk 
1,058,115,000 drahmi kıymetin
de ihracat yapılmış ır. 

Geçen senenin ayni ayında 
ithalatın kıymeti 895.719.000 
drahmi ve ihracatın da 554,· 
606,000 drahmi tutınuftu. 

Halkevlerinin hepsinde 

radyo bulundurulacak 
Cumhuriyet halk partisi, bü

tün Halkevlerinde radyo bu
lundurulmasını kararlaştırdı. 

Kalabalık şehirlerdeki Halkev
lerinde sin~ma makineleri de 
bulundurulacaktır. Bu işleri 

görüşüp tespit etmek üzere par· 
tide teşkil edilen komisyonlar 
işlerini bitirmiştir. 

Alınacak radyo ve sinema 
makinelf'rin in tipleri bugünler
de tespit edilecek ve satın alı· 
narak Halkevlerine gönderile- 1 

ceğtir. 

-
Portakal ıatışı 

Portakallarımıza haricten ye
niden ta\ebler yapılmaktadır. 
Yüzlük çift sandık portakallar 
'l70 kuru,tan satılmaktadır. 

İhracat normal şekilde devam 
etmektedir. Bu yıl portakalla
rımıza fazla islf'k olduğu için 
dahilde portakal fiatları biraz 
yüksekçedir. 

Salça domates ihracatı 

Geçen sene İzmir ve hava\i
sinde külliyetli miktarda kır 
domateslerinin kilosu bir ku
ruştan satıldığı halde müşteri 
bulamaması bazı müteşebbıs 
tüccarlarımızın nazarı dikkatini 
celbetmiştir. Bu müteşebbisler, 
çürüyen bu mühim mahsulün 
pelte halinde ihracını düşüne 
rek şimdiden tetkiklere başla
mışlardır. Haber aldığımıza gö 
re, bu iş için bazı tesisat vü
cuda getirilecek ve hava11 bo
şaltılmış teneke kutular imal 
eden bir müessese kurulacak
tır. Bu suretle mahsulün fazla· 
ıı bu yeni tesisat sayesinde 
Av:upaya pelte (salça) olarak 
ihraç edilebilecektir. Fenni bir 
tarzda hazırlanacak olan pelte· 
\erin havasız kutularda biilun
zulmaksızın muhafazası temin 
olunacaktır. Yalnız bu işe ra
kip olarak İtalya vardır. Hal
buki domateslerimizin daha 
tatlı ve vitamince daha kuY
vetli olması Türk pelteleri için 
çok iyi vasıflardan sayılmak· 

tadır. Hatta şimdiden Alman
ya için kilosu 38 kuruştan alı
vardır. 

Bundan başka İstanbuldan 
halk trenleriyle Ankaraya ri
denle; gecey\ trende geçirebi· 

leceklerdir. 

Ereğli kömür şirketi 
hissedarları 

Ereğli kömür 1irketl satış 
mukavelesinin şirket hiuedar· 
ları umumi heyetince tasdik e
rtildiği şirketin Ankaradaid 
mümessilleri tarafından İktisad 
vekaletine bildirilmıştir. 

Mukavelenin tasdiki için hü
kumetçe hazırlanarak BUyük 
Millet Meclisine verilmiş olan 
kanun layihası meclisin tasdi• 
kine iktiran ettikten sonra aa· 
tış muamelesi tekemmül ede
cek ve akabinde şirket emva
linin tesellümüne başlanacaktır. 

Diğer taraftan Eti bank şir
ketten intikal edecek kömür 

' ocaklarından azami istihsal ya -
pılmaaını temin eyliyecek yeni 
bir işletm~ proıramı hazırla· 
maktadır. Kısım kısım tatbik 
edilecek olan bu proııram mu
cibince yeniden mühim tesisat 
vücude getirilecektir . -Yaş üzüm sevki için bir 

şirket 
- ' .. ::.•:ı-:~- ~ ........ 

sal mıntakalarından pazar yer -
lerine kadar bozulmadan sevk· 
lerini temin etmek üzere frigo
rifik tesisatlı vaıonlar getiril
mesi ve ihraç istasyonlrrında 

soğuk hava depoları yapılmaaı 

kararlatmıthr. 

Bu tesisatı vücude ıetirmek 

üzere l: üyük bir şirket kurul· 
ması dütünulmektedir. 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeler 

Türkiye Cümhuriyeti ile İtalya Kırallıtı ra.sında mün'akid 
T.icare_t Anlaşmaaına bağlı l ve 2 numaralı kontenjan listeleri
nın Turkçe tabılarında bazı pozisyon hatalllrı bulunmaaından do
l~yı R~s~i Gazetede de hatalı neşredildiğinden keyfiyetin taahi
hı Harıcıye Vekaletinin 20-2-937 tarih ve 3796 138 numaralı tez
keruinde bildirilmesi üzerine tanzim olunan 3518 sayılı Reamt 
Gazetede münteşir 2 5"'34 numuralı kararnameye aid düzeltme 
cetvelid ir. 

T. Güm. T. No. 
379 • 3 a 1 
503 d 
538 c 2 
541 d 
709 
709 b 
716 h 
745 a, b, c 

T. Güm. T. No. 
379 • 3 a 1 
503 b 
538 c 
541 b 
709 a 
709 b 
716 h 
745 a, b, c 

italyan Ta. No. 
25 e Zeytinyaaı 

125 e Zeytinyatı 

numaralı listede 
Yanlıt 

Senelik kontenjan 
ton 

Dotru 

6 

2~ 

2 
1 

Senelik kontenjan 
ton 

2 numaralı liıtede 
Yanht 

Dotru 

6,5 

7~ 
~,ı 

(Resmi Gazete, ıayı:355! 11-3.37) 



~5 Mart 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -. .._... 

Cuma 26-3-937 
Taşkıflanın tamiri (lst. Komutanlığı) .\' 289 
G~\~~; binasının 1 inci kısmı inşaatı. Zonguldak Nafıa Möd.) 

xe~nka~a mektebinde hela inşaatı r Afyon Valiliği) .\' 29-t 
nll ara ıstasyon şube binasında kalorifer tesiıatı. (Devlet Demir

yo arı) .\' 291 
Pijamalık bez: 6000 m. - gömlek: H>OO ad •• yemek tevzi arabaaı 

IO ad. (Tophane Levazım) \' 291-293 
Kaputluk gri kumaş: 7000 m'. • şakuli freze: 1 ad. (MMV) 

. \' 291-293 
Türk beziri: ,') t. • İngiliz beziri: 50 t. ince: 1 ,5 t. neftyıığı 12 t. 

.. se~atif: 3 ton. (Devlet Demirı·olları) .\ ' 283 
Somı·kok kömürü: 120 l. (Ziraat vekall'ti) .Y 29-t 
2 inci tertip mübadil bonosu. (ist. Liman sahil aıhlıiye merk.) 

.\' 293 
Somyah karyola: 25 ad demir raf: 55 ad • portirigalör: 1 ad .• 
arabal: sedye v. s . (Kütahya Vamiği) No. 290 
Sabun· 12 t. (İst. Komutanlığı) No. 28H 
Arpa: 100 t->n·Yulaf: 125 ton ·Mısır: 8 ton (Karacabey Haruı) 

No. 292 
~kmek: 200 t. (Marınara Üssübahri) No. 293 
Ispanak: 18 ton (Ankara Levazım) No. 2H4 
Sabun 7 ton Sivas) No. 295 
Koyun eti: 4,5 ton (Kırklareli) No. '.!96 
Sadeyağı: 2200 k. Polatlı) No. 301 
Vakum yağı: 7n teneke (İzmit Belediyesi) No. 301 
• Deniz motörü: 4 ad. (Gümrük Muhaf.) No. 301 
• İpek mensucat ·Fişeklik-Matbaa hurufatı (İ.t. Güm . ı\tüd.) 

No. 301-279 
• Kurban derileri (THK Düzce Şub.} No. 301 
• Hurda eşya (Gülhane hast.) (İst. Komutanlığı) No. 2R8 
Gazyağı: 920J k. (Lüleburgaz) No. 303 
Yerli keten bezi: 200 m. (ist. Beled.) No. 303 
• Maden kömürü: 2600 t.-Kok kömürü: 111 t.-

liye ~ub. \ No. 302 v.ı. (Galata Ma· 

Büyökçekmece dispanserinin tamiri. 1 İst, Belediyeıi) No Jo..ı 

Cumartesi 27-3-1937 

Aıkeri hut. pavyon ve koridor inşaatı (Erzurum) No. 293 

Pazar 28-3 1937 

Muhtelif nakliyat. (Edirne İnhiurldr B. M.) .\' ,~)3 

H
• Ön_lerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir 
amış · "N · · ·1 ' . o.,, ışaretı 1 anı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

İstanbul Borsası 

------Alış 
Sterlin 620, -

1 Dolar 123, 
20 Fransız Fr. l 11, 
20 Liret 120, 
20 Belc!ka Fr. 80,--
20 Drahmi 18, 
20 lıveçre f r. 565,-
20 Leva 20. -

l Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

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

Pengü 21,-
20 lev 12, -
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-

24 3- 1937 

--
London 

Satı' 
620.-
126.-
' 15,-
125 -
84,-
22. 

\ 

Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 

575, 
23. -
66, -
75, 
23,-
28,-
22, 
zs.-
14, 
52.-
52,-

Ati na 
Cenevre 
Sof va 
Amsterdam 

Alış Sah'f 
618,-617. 

0.7914 
17,2375 
15,0325 
4,70 

88,5737 
3,4750 

64,48 
1,4488 

22.70 
4,2220 

l l,4540 
l ,0075 
4, l 75 
4,3742 

0,79 
17.2125 
15,0113 
4,6943 

88,43 
3,4718 

64,4012 
t,4455 

22,00M 
4,2168 

l l,44 
l,96.58 
1, 17 
4,3690 

107,9288 
34,6275 

2,7740 
24,69 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
23 - 3 - 1937 

/ ihracat 
r 

SATIŞ L Aı{ 

Af yon 

" 

MADDE 

ınce 

kaba 
Araşit yaiı 

k 

Arpa 

" 

yemlik çuvallı 
Anadolu 

Av derisi çakal 
kurt 

ad 

" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 

Ayçiçeği 

Badem 

" Bakla 

kunduz 
: porsuk 
: •nnaar 
: tilki 
: la vşan 
: VAl'Şak 

: zerdeva 
yağ: 

: kabuklu 
iç 

,, 

" 
" 
" 
" 
" ,, 

Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 

" 

" 
" 
" 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

KPrikılı 
Kepeli 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

: eks. ıert 
: sert 
• sümter 
kızılca 

mahlüt 

: iç 

: beyaz 
: .s.ırı 

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

: tohumu 
: yağı 

yeni mahıul 

beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 

natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yaiı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

" ,, yarım yağlı 
,, ,, yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 
n ,, ; yağllZ 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

" ,, 

" .. 

: yeni mahsul 

oğlak 
: ana mal 

çeni[elli 
: deri 

fthalat 

Ton 

3-t8 

90 

479 

24 

1 
120 

22 
13 

5 

15 
10 

26 75 
16 

6 
26 

6 

2 

51 
l 

l Ton 

2~0 

Aıgart ı 
Klloıu 

Kr· Pa. I 

4 6 
ç 

" 
• 
" 
" 
" 
a 

ç 

6 5 

5 

4 25 

41 7 

Azami 

Kiloıu 

Kr. Pa. 

4 20 

6 20 

5 3 

4 30 

42 37 

Sayla 3 

(Suite de la 4me page) 

d 4 Ceux qui veulent f aire des offres d . 
ocuments et garantie enumeres ci-ba • oıvent remettre les 

qu 'a dix h., iı la Presidence de la Co • a _ ıa_ date indiquee juı· 
A C t' mmıssıon. 

- au ıonnement de Ltqs 6250 f • et 17 de la loi 2490. . con ormement !lux art, 16 

~- Documents requiı par la loi. 
- Lettre ıignee dcclar t •·ı . (art 4 de la loi) po . ~n qu ı n y a aucun empechement 

D- P . . .ur partıcıper aux adjudications 
erm11 delıvre par 1 B 

sion de reconstruct' ~. ureau technique de la Cornmi.s· 

d
. ıons munıcıpale f' d . ıc~tions. 1 A ın e partıciper aux a<!Ju-

J- Les plis .seront remiı . l P . . 
le jour de l'ad. d' . a a reııdence de la Commiuion 

L 
JU ıcatıon il IO h contr . 

es soumissionı e • d'. ., e quıttance. 
nıandees avec re· . . x~e ıees par la Poste doiveni etre recom· 
. . cepısses de ret t . ındıquee a la Co . . our e parvenır jusqu'a l'heure 

P 
mmıssıon. 

our plus ampl . 
d 

eı renseıanements ' d 
nique eı reconstructions • sa reuer au Bureau tech· 

municipales . 

lndust · f' rıe - ınances - Comınerce 

Lea transportı en commun 
D'apreı les don • .. lite leı t nees. statıstıqueı dres.ııees par 1 

. . ramways crıculant en .11 a Municip~· 
mıllıons 397.577 voyageurs en 1935 v: e ~nt transporte 59 
La longueur totale de ı · d ' ontre JS.615.025 en 1934 

k
. s ıgne.s es tram d'l • . ılometreı. 253 voitures sont . w~ys stanbul est de 36 

eh . mııes en cırculation 
aque JOur, sur ce.s lignes. La Soci. • ' en moyenne, 

possede 320 voitures. ete des Tramways d'Jstanbul 

Le nombre total des voyageuu trans ortes 
de Scutari et seı environs a ete de - ~6- _par les tramways 
935 contre 819.710 pendant 1 dJ .. J.74a pendant l 'annee 

1
. d' e secon semeslre d 1928 ıgne est une longueur de 4o kil . e · Cette 

L t f ' d ometres. 
e ra ıc u Tunnel a d' . • L •t • d 11\ ımınue. e nombre d e e e ı.ı millions 893 609 1924 es voyageurs a 

Les trains de b n'ıie~e end'A t c.ontre 6.146.582 en 1935. 
voyageurs- en 1935 contre 3.217.:.:s o~ı: ~;~9 trans porte 2 580.598 
buable au prolongeınent it Boıtand" d 1 • • Ce recul eıt attri
tari·Kadikeuy. JI e a lıgne du tramway Scu-

3.~.142 voyageurs ont ete transportes en 
de banlıeuc c!e Roumelie contre 3.792.501 en 1935 par leı trains 1929. 

La premiere recoJte de Merzefon 

Dans le village de Gümüıhaci (Merzefon) on a c . 
vendre la recolte de 937. ' ommence İl 

L' Admini.stration des Monopoles commence . h bacı de 165 piastreı a 230. D'apre~ cette evaluat. ac eter les ta
- • • • ıon, on eıtime 

L or~au16lıH1vh ....... ·- .....--~~c--c--~ -==~--'-'• 

il ıemble que quelqueı detailı dans l'ora-anisation de la De· 
niz Bank 1eront rajuıtes. La banque ouvrira ıes guicheta au de· 

but .ie juin. 
L'Etat rache:era cellea des actionı des phare• et du ıervice 

de sauvetage en mer, qui ıont detenuea par des etrangera, et 
ainsi, les deux ıervices .seront cedes en juin a la Deniz Bank. 

11 avait ete d'abord convenu que le siege de la banqur serait 
a lstaobul. Le ministere a modifie ceci, la banque aura son siege 
a Ankara, et deux auccursaleı seulement, l'une it latanbul, l'autre 
a lxmir ou toute affaire maritime leur sera cedee dependra ainıi 
d'une ıeule autorite. 

Nul fonctionoaire ne sera congedie. Si des t'ections de service 
sonl aboliı, leurı fonctionaires seront admis iı d autres charges. 

Le projet de loi ne specifie paa que tout service maritime 
devra etr• aHure par la banque elle-meme. Elle pourra done, 

comme l'Eti Bank et la Sumer Bank y sonl autoriıeeıı fonder des 
ıocieteı pour les charıer d'auurt r les services. 

Dans ces queıtionı d'organisatıon interieure, le projet de loi 
donne au directeur ııeneral de la banque, la pluı grande latitude 

d'agir a .. ııuiıe. 
Enfin, leı organcı qui contrôlent maintenant la marche de. 

affaireı maritimes .seront aboliı et remplaces par quatre contrô· 
leurs nommeı aupreı de la Deniz Bank, l'un par la Preıidence 
c\u Conseil, le second el le troiıieme par le ministere de l' Eco· 
nomie Nationale, le quatrieme par la direction de la banque. 

1 lıveç kuronu 30, 
Tür~ altını 1037, 
Banknot Oı.246,-

-32, 
1038.-
248,-

Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükreı 

Belgrad 
Yokohama 
Moskova 
Stokholm 

lOS,06 
34,67 

2,7775 
24,64 

3, 1.t34 3, 143 4 ,, 
: kaba 
: ıarı 
ekıtra ekıtra 91 

L' Aasemblee de la Societe des Ciments Arslan 

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle mülk 
edinmek isteyeiılere 

M
.. . . f k bir tediye mukabilinde se-
uesseıemız peşın u a 

k
. k d t k 'tl' gayrimenkul satışına karar 
ız seneye a ar a sı ı . b l h f vermiştir. Küçük bir tasarrufla lstan u un k e\ se~ ~ın· 

de her çeşit mülk edinmek fırsatını verece 
0 

an ı an· 

larımızı behemehal dikkatle okuyun~z: Sandığın kiralık mallarının listesını görmek herkes 

için faydalıdır. 

imtiyaz sahibi ve yazı itleri 
Direktöı Ü: lam&il Girit 

Baııldıi• yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur ıokak No. 10 

Un 
,, 
,, 
,, 

Yapak 

" ,, 
" Yulaf 

Zeytin yağı 

" " 
" " 

ekıtra 

1 inci yumufak 

" ıert 
Anadolu 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

ekıtra 

: yemeklik 
ıabunluk 

TELGRAFLAR 20 3 937 

" 
25 
46 

1 

1 

68 

1(.5. 

Leı ıocieteı de1 cimeuh de notre vi1le ont commencc a te · 
nir leura auemblees ııeneraleı annuelles . Malııre que ce fut 
vendredi le jour de l'a11emblee generale de la Societe Anlan. 
faute de quorum, la seance du etre remisf': a une autre jour. 

LH chantiers et les bassins de la Corne d'Or 
Le directeur de la fabrique et des bassinı de Kasim pacha 

M. Cemil est parti pour Ankara, porteur des projels concernant 
le developpement de CCI insta\lationı et la creation d'un nouvel 
arsenal en Corne d'Or. Les quais de Kasim pacha a Azap Ka
pou ıeront reconstruits. On reparera auui les bassinı de radoub. 
Les grandı edifices qui ıervaient de depôts ont ete remis a neuf 
et abritent actuellement des ateliers de meouiıf'rie pourvus d'un 

~ outillage tout neuf. 
Londra Mııır Laplata 2 ci kln. tahmili korteri 26 şi p Ki 3 69 

,, keten tohumu ,, ,, " tonu 13 at. t· ,, 7 90 
1 

Anvers Arpa Lehiıtan Şubat " 100 ki. 130 B. fr. ,, 5 53 

Un atelier pour la construction de pefües embarcations il ete 
aussi amenage. On ı'est deja mis en contact avec les fabriqueı 
allemandes, anıılaiıeı et americaines pour les moteurs et le ma
teriel que \'on feıa venir İl l'usage dea ateliers de reparatioo el Liverpul Buğday Mart " 100 libr. 9 şi 6 p . ,. 6 47 

Şikago ,, Harhinter Mayıs " Buşeli 139 7 81ent ,, 6 50 
Vinipek ,, Maoitoba ,, " ,, 139 7 8 ,, ,, 6 50 
Hamb. İç fınd. Giresun derhal tahmil 100 k.156 R M. ,, 79 35 

,, ,. Levan " " ,, ,, 156 ,, ,, 79 35 

ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kuruş), pa (para), şi 
(şilin), aa (santirn), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen

ni), B~ fr (Belcik• fran'k), t (ton). 

İşaretler : 

de construction. On est en train de construire actuellenıent un 
canot İl moteur de 22 metres , et qui coutera 27.000 Ltqs. pour 
l'adminiıtration deı Po.stea et un autre de 9.000 Ltqı. Vu le nom· 
bre de jour ~n jour croi11ant deı ouvriers il y a deja 800 la 
direction de la fabrique a entrepriı la construction d'un restau· 
rapt qui pourra lea contenir tous. De la nourriture substantie\le 

el a bon marche ıera ıervie aux ouvrien. 
.ı . . . . 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptu. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger : 1'2 moiı Ptrı. 2700 

Le N o. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

ıi l' Adminiıtration 

Deuxieme Annee No. 304 

Tableau 
Objet de I'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
C t f Reparation- Trav. Publics ons ruc ıon- h. 
Materiel de Construction-Cartograp ıc 

Con-truct;on immeuble r.-our commission f nan~~s 
1 Reparation certainca parties du rour de Selımıe 

MÜNAKASA 

Synoptique 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

Publique 7000 -

" 1000 -

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicatioııs 

JEUDI 

1 

des Adjudications 
1 

1 

Caution. 
Provisoire 

Lieu d'adjudication et de Jours 
~~------~C~a~h~ie~r~d!es~C~h~a~rgce~s ............... ----------------

1 T 1 eure
1 

525 
75 

-
-

16 -
15 -

ADMINISTRA'l IU~ 

y oa-hourtchou H::m 
1 er Etare, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Tclephone: 49442 

Boitc Poıtale N. 1261 

Adre11e Telciraphique: 
l•tanbul - MÜNAKASA 

25 MARS 1937 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Vendredi 26 Mars 1937 

-

I 1c.· hl (C mm. Ist. Findikli) .\~ 289 
R,;paration caserne Tac l ıc a oz ldak (Oir. Trav. Publicı 
Construction lere partie Douaneı .onrou 

Zongouldak) .\: 298 Af' ) y 294 

1 

1 

C nstruction ccole Primaire (10 classes) a Sıvas l C o t uction diverscs aux salineı de Hargun 
Pli ~eh. 688'40 38 5183 --

Dir. TraY. Publicı lıtanbul 
Com. Ach. Militaire Selimi!! 
Com. Perm. Vilayet Sivas 
Dir. Gen . Monopoles Sivas 

ı:ı 4-37 
9-4-37 

16-4-37 
'2-4-37 

26 :1 37 

1 
14 - l 

Cons;ru~tion WC. ecole Tchetinkaya ~Vi~~ye~e laıo;ar~ : d'Ankara 
lnstallation chauffage central dans un oc 

ı 

1 

ons ı h k .d .. 
Reparation dicıpen .. ire de Buyuktc e me ıe 

Habillement - Chaussures -· Tissus-Cuirs. 

Drapı de lit: 800 pieces- Taics d'oreiller: 600 
pieceı 

Electri cite·Gaz·Chlluffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

ln5lallation 
p:ıcha 

Armatureı 

g-ional) 

electrique d·une partio caserne Davout

et ampoules : 24 lots (pour hôpttal Re· 

A eublement pour Habitation et 
m . t Bureaux- T apisserıe e c. 

Mobilier et rideaux pour ncuvel hôtel Ya~~va _{•j.) 
1 

Proviıions 

Feves : 20 tonneı- Articlıauts : 26000 pieceı- Po-
·ı tits poiı: 9 tonnes- Laitues: 12000 pieceı ete. : 
I 9 lots 

1 

Divers 
1

f Tctes de bride.s (kayış yular başlıtı): 400 piecoa 
Volumenometreı Schumann: 24 pieces- Cribles a 

ciment: 18 pıeceı- ld. a ıablc : 24 pie<.es
Apparcil de traction Michaelis: 1 piece 

Peau de veau : 230 kiloı Cuir : 400 lı: iloı ld. 
chrome : 40 kiloı Briques ordinairea : 87000 
picccs (ıep.) (aj.) 

B) Adjudications a la sureacbire 
Dechets do cuir: 2675 kilos- ld. de cuir İt l'alun: 

3500 

Fıl de soie artHicieUe: 70 k.- Ruban soie: 15 ki
lo~ ete. 

Publique 2520 50 189 37 
Gr8 i. Jlre 279 95 21 -

Publique 1619 20 122 

Gre a ır~ 225 60 17 -

Publique 676 -

Publiq.e 26800 -
,,,. 1 "IA~(\ 

Publique 4555 - 34 J 6'2 

Pubtique 1120 - 84 -
n 1000 - 75 

Gre it ıre 1187,60 et 89,07 et 
696 3~.:ıo 

Publique P. 6et81ek. 62 06 

Publique - - --

1 Com. Perm. Municipalite lstanbul 
ı Secretariat " ' 

Com. Ach. E<:. Supı.'r. lnıenit:ur.a 

Com Ach. lntend. lıtanbul Tophan~ 

Coa:ı. Penıı. Vilayet Kutahia 

Adm. Expl. AKAY 
ı;- ı•nnnmat Min. lustice 

Com. Ach. Jatend. l!tanbul Tophane 

Com. Acb. lntend. lıt. Tophane. 
Com. Ach, Ec. Super. lnıenieurı 

1 Coaı. Eıcpl. Cb. Fer Etat Haydupaclıa 

Ce •. Ach latend. lıt. Tophane . 

Oir. 

12-4-37 

30.3.37 

9 4 37 

1-4-37 
7.4.37 

8-4·37 

8-4-37 
12-4-37 

9-4-37 

30-3-37 

ıs -
1q -

14 3.) 

H 30 

15 -

16 -
14 

14 -

14 30 
14 -

-

15 -

ıl 
(Ch. Fer Etat) .Y. 29l CI . s . l600 p.- Voitures pr 

1 • 5 • 6000 m - ıemııe . 
T<. i e pour pyıama · · d T 1 ') \~ 291-293 

distribution repaa : 10 P· (lnten . o~ tane • . f le . 1 piice 
t 7000 m _ Fraıseuse ver ıca · Etoffe grise pour capo es : · 

1 ) \ ' 291-293 (Dt-renae Natıona e • ~ O ı · · . ı 5 t -
5 t anglaise . 5 t . - crere • • . 

iluile de lin turque: ·~ 'f. 3 ~ (Ch . Fer F.tat) .\'. 283 
Terebentine : 12 t. Seccatı · ·. 
. k 120 t (\.1in Agr:culture) .\ 294 Semı-co e: · · (D S •t L"tt Pt lstanbul) Bons d'echangcables ( 'me tıra~e) ır. a;ıı . ı . . 

.\: 293 , Et . s fer • 55 p.- Porte·irrirateur L. . . r . 25 p - a ırere · ıts ;ı. sommıe s . · 6 

ete. (Vilayet Kut ahia) .\~ '290 
. 12 t (Comm. lst. Findikli) No. 289 , 

S .von. on. . . . .. .ı t (Hara Karadjabcy) No. 292 O • ıon t - avoınc· 125 t.- maıs. 0 • rg-e. ' · N 293 
p .. 200 t (Birse NavaLe Marmara) o . 
E:::~rds: ıscoo k. (lntend. Ankara) No. 294 
Savon: ,7 t. ( Siv:ıs} No. 295 . 
Viande de mouton: 4500 k. {Kırklarelı) No. 296 
Beurre frais : 2200 k. tPolatli) No. 301 l 
Vacuum: 70: bi'.ionı (Mun. lzmidt) No. 30 
* Moteurs: 4 p. (Comm. Surv. Douan.} No. 301 
"' Soieries: 7050 le. (Douanı lıt.) No. 301 

"' Pe~ux lDiiı.dj~) No . 30! GuUıane) (Comm. lst. Findikli) No . '288 
"' Obıets hors d usa~e S(H_op: Caracteres imprimcrie (Douan. lst.) 
• Carton divers coton- oıerıe•· 

No. 279 

Pf'trole~ 9200 k. (Luleburgaz) No. 30~ N 303 

Toile indivenc: 200 m. (Mun. Jıt~!l.~ 0J~ . .?.; .. • '" c. ~aıaıaJ No. 302 
R~par. dispenıaire Buyuktchekmedje (Mun. lstanb ul) .Y 304 

Samedi 27 Mars 1937 

Constr. pavillon et corridor a l'hôp. militaire (Erzrroum) No. 293 

Dimanchc 28 Mars 1937 

Transport de produits monopoliıeı d'lıtanbul ia Lulebourru ~t 
Tcherkeskeuy (Dir. Monopole Edirne) .\: 303 

* Les aatfriıqueı indiquent une vente par voie do surcncbere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard dcı ıırticles sont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru . 

Avis Officiels 
/ De la Municipalite d,lstanbul J 

cı Cotonnadea : 793 kilos 
Chaussettes coton : 203 kilos 
Bouchons liege : 1560 kilos 

.. 
" 

33-f 9 82 
1065 16 
1207 46 

- -
- -

Ventos Douanes lıtan bul 30-3-37 

lde.111 9.4.37 

" 12-4-37 

14 -

13 30 
13 30 

Leı affaireı d'affichage administrees jusqu'a pre· 
sent par l'Etablissement du "Yakıt,, au nom de la 
Municipalite, seront gerees, a partfr du 24·3·937 par 
la Municipalite elle-meme. Coussins mi-ıoie, mi-coton: 1'2200 kileıı 

Ru l.ıan pour cinema (plein) : 22200 kilos 
Poudre en boite : 80 kilos 
Moteur a mazout : 550 kilos 
Huile volatilc sans alcool : 34 kiloı 
Acide sulfurıque: 250 m3 
Chııpeaux feutre : 755 pieces 
Vieux moteur et app . cinema 

Toile ciree pour recouvreaıent meubleı: 532 kılos 

n 

" 
" 
" 
n 

" 
" 
" Gre i. rre 

Pli cach. . 

524 78 
,30 37 
773 10 
601 16 
666 71 
514 25 
994 73 
200 -

6973 35 

-
" - -
" - -
" - -
" -
" - -
" - -
" - - ., 

15 - Vılayet Samıoun 
523 - Oirection Venteı Douanea Sirkedji 

F ournisseurs et . 
Entrepreneurs 

Negociants, Commissionnaires, Hommes d'affaires! ! ! 
Tous vos concurrents Jisent journellement le 

"MÜNAKASA GAZETESİ" 
DANS VOTRE PROPRE INTERET, ABONNE.Z-VOUS AU "MÜNAKASA GAZETESİ" 

Envoi iratuit de ıpecimen ıur dcmaode 

14-4-37 
16..4-37 
19-4-37 
21.4.37 
23-'4-37 
26-8-37 
28-4-37 
30-4-37 
11·'.'.-37 
13-4-37 

13 30 1 Il est done necesaaire de s'adresser pour toutes 
les affaires d'avis et d'affichai'e, apres la date ci·haut 
indiquee, au Burcau d'Affichagc forme a la Compta
bilite de la Municipalite d'Iıtanbul. 

13 30 
13 30 
13 30 
13 30 
13 30 
13 30 
13 30 
15 
- -

8 (1665) 216 

Adjudication pour l'adduction d'eau potable a Malatya 
Du Ministere de l'interieur: 

Lea travaux de conıtruction ıuivanta ont ete miı en adjudi-

/ cation ıouı pli• cacbetcı. Fourniture de matcriaux neceHairea 
pour Je rcıeau ıi l'intcrieur de Ja vme de la conıtruction de la 

, canaliıation. 

/

! 1 Le prix eıtimatif est de Ltq1. 100,000. 

2- On peut ıe procurer leı cabiera de cbarıea et deviı y 
afferenta du bureau tcchnique de reconıtructionı municipaloa au 

1 
Miniıterc de l' lnterieur contre nraemcnt de Ptra. 500. 

3- L'adjudication aura Jieu Je vendredi 30 avriJ 937 a 11 Ja. 
ıi la commiuion de reconıtructionı municipaleı reunie au Miniı
tere de l'lntcrieur il Ankara. 

(Lire la ıuite en 3me paıo) 


