
ABONE ŞARTLARI : 
Türld ye ici n 

3 A Y LIGI 
6 

12 

Kuruş 

~50 

MSO 
1 ~00 

Ecnebı merııl~ketler için 
12 ayl ı ğı 2700 

Sayısı S kuruş 
Res mi makbuz bedel i olma
yan tcd iyat makbül değildir . 

BU GONKO 

Mün kasalar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka"alar 

1 Erzak, Znhire. Et, Sebze v. s. 

2.4.·n 15 -
Sabun: 12 ton (Seli miye) 

Koyun t"ti 7000 k.- 10500 k. ve 7000 k. (Edlr · 3.4.37 14-15 
ne G. Hd . Tg. Komutanlığı ) 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia !~eri, Malzeme, Harita 

Beypaznrın ( lOO ha) ha lihaz ır haritas ı nın tan zim 

B 1 d. ··) 8-4-37 ) 5 ve tersimi (Beypazarı e e ıyes ı 

20 yataklı bir lıas talıaneni rı i nşa atı . (Toıya .~e le~ . ) !4-4·~7 
M:ınisada ilk mektep i n şaatı (Man iı a :V ılaydı~ 15.4-37 
Hariciye Vekaletinde tadila t işleri ( Arık.ıra Yalı .) 14·4-37 

14 
11 
15 -

3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari al at . Hastane levazım 

Eczayı tıbbiye: 267 blem (E•eg-:ı kömür Hvz. 

Sağ-lık Kom .) . . . 
727 kalem sıhhi ecza ve malze m .. nın eksıltmes ı 

g.4.37 15 

yapılmıyacaktır . (MM V) 

4 Elektrik- Havagazı ·Kalorifer tesisat ve Malzemesi - ---
Vıluyct lerevi nın har ici prnjektfü te si sa tı (0alıi · 

1 V k· 1 ı· ) H-~-'n t4 :m ıye e u e ı 

!5 Mensucat, Elbise, K u ıdura , Çamaşır v.s. 

Elbiselık liciverd kumaş: (lemdıd) (Gnlatuara y 
L•sesi) 

Kilim: 2300 tane (jandarma G Komutanlığı) 

Arkn çantalık bez: 18210 ııı. 40 sm. (M MV) 

14-4-37 14.30 
15·4-37 10 -
13·4·37 11 -

6 Mobilya. Ev ve Büro eşyaları muşamba hah v.s. 

Memleket hast. için karyola, etajer, porlirİiatör 
gıbı 7 kalem eşya temdid) ( Kütah ya Vali l iğ'i) 6-4 ·37 15 -

Karyola: 5 1 ad.- madeni şezlong : 50 ad . komo-
din: 50 ad .- iskemle (çelik): 12 ad.· ye mek 
tablası: 10 ad. (Preven torium Müdürl iiğü ) 14-4-37 15 

7 Matbaa i şleri - Kırtasiye - Yazıhane Levazımı -

43700 ad. defter 181500 ad. cetvel 14000 a d. 
cildin tnb ve teclid i. (lst. Orman Direk.) 13·4-37 16 

8 - Mahrukat; Benzin, Makine ya gları v. s. 

Kömür (O 10 ve 10 18 lave): 12-15')00 ton (An· 
kara Elektr. ve Havaga zı TAŞ) 

9 - Müteferrik 

-

Rüzgar ale t i: 40 ta ıı e (MMV) MV 
Madeni barometre : 27 tane (M )

8 
.. d ) 

Mahruti çadır : 50 ad . (lst. Orman a:,mu · . 
2 devirli tipo makinesi (tehir) (Devle t Bas:;evı) 
P . . . .• 80000 ad pul• 80000 ad. t op· 
erçın çıvısı. · · 

hane Levazım) O k b"I t kurş un u 
10 ton külçe kurşun ve 70 · 1 e . l ) 

şimdi l ik alınmıyacak t ır. (Dev let Demıryo · 

12-4-37 11 
13-4·37 l 1 -
15-1-37 15 -

8-4-37 15 -

2-4-37 15.30 

a) MÜ N AK A S A L A R 
.. 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

. . k • S l K misyonundan: Selımıye As erı atına ma o 

k'l ahun pazarlıkla 
ı - Tümen birlikleri içid 12000 1 0 5 T . t kat'i· 

alırıacaktı r. Bedeli 4825 lira 20 kuruştur. emına 1 

yesi 724 liradır. 
15 

d Selimi• 
2 - Pazarlığı 2- 4-937 cuma günü saat el kt 

yapı aca ır. 
ye As. Dairesinde satmalma komisyonnnca T p arlı~ 

3- Şartname hergün komisyonda görUleb~ 1~· azetir
ğa girecekler in resmi vesikalarmı beraberlerıo e g 
meleri meşruttur. 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Garp Hd. Tğ. Sabnalma Kom. Başkanlığından: 

Mıkdarı Bir kilo tahmin İhale tarihi 
Kıt' as ı Cinsi KiJo~u fi atı 

Kr. gün sa atı şekli 
224.A.Hd.BI. leri 
Koyun eli 7000 .t5 3.4 37 ı .ı de A. eks. 
228.A.Hd.Bl. leri 
Koyun eti 10500 45 3.4.37 l-t,30 ,, 

" t 1 TB.Hd.Bl. leri 
Koyun eti 7000 45 3- 4·37 15 ,, ,, 

1- Yukarıda günil, eşkali ve tarihi yazılı koyun eti 
açık eksiltme ile münakasaya konulmuştur. 

2 ·- Evsaf ve şeraitini görmek isteyenlerir. tatil gün· 
!erinden maada hergün komisyonumuza ve Uzunköprü 
hudut taburuna müracaatleri. 

3 - isteklilerin belli gün ve saatte ilk teminat mek
tub ve makbuzlarile ve kanunun 2 ve 3 üncü maddelerin
deki vesikalarla birlikte ihale saatmdan bir saat evvel 
hazır bulunmaları ilan olunur. 

2 
İnşaat- Tam i rat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Beypazarı Belediye Reisliğinden: 

Yapılacak iş: T ahminen yüzde 80 hektarı işlenmemiş 
arazi ve yüde 20 si şehrin dahili kısmın. teşkil eden 100 
hektar raddesinde hali hazır haritasınm tanzim ve ter· 
sımı. 

2- Muhammen bedeli beher hektarı 25 liradan 2500 
liradır. 

3 - Bu işe ait evraklar şunlardır. 
A Münakasa şartnamesi. 
B- Hususi şartname. 
C - Mukavele projesi. 

4 - İstekliler bu evrakları Beypazarı Beledive Reisli · 
iinde ve Ankara, İ stanbul Vilayet Nafıa MüdU;lüklerinde 
görebilirler. 

5 - Eksiltme 8·4·937 perşembe günü saat 15 te Be· 
tediye dai resinde müteşekkil Encümen huzurunda yapı

lacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 
lira muvakkat teminat akçesile aşağıda yazılı 
bulunmaları lazımdır . 

187 buçuk 
~artları haiz 

7 - Fenni ehliyet ve ihtisasları Nafıa Vekaletince 
kabul ve tasdik edilmiş olan mühendisler ve toprağraf· 
lar veya bu kabil mühendis ve topaj'raflarla bu işe or
ortakhk yapacak noterlikten musaddak müteahhidler gı· 

re bilirler. 
8 Talihlerin yukarda yazılı f"Ün ve saatten en çok 

bir saat önce Belediye Reisliğine müracaatla muvakkat 
akçelerini yatırmış bulunmaları lzzım olup hariçten mek· 
tub, telgrafla eksiltmiye iştirak olunmaz. 

Toıya Belediyesinden: 

1 Eksiltmeye konulan iş: Toıya kasabasında yeni-
den yapılacak 20 yataklı hastahanenin keşif ve projesin
deki kısmın inıaatına aiddir. Bn inşaatın keşif bedeli 
7 495 lira 53 kuruştur. 

2 - Bu işe aid şartnameler ve evrak fUnlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi · 
B- Mukavelename. 
C - Nafıa işleri genel ıartnamcıi. 
D - Fenni şartname. 
E- Hususi şartname. 
F - Keşif cetveli, silsilei fiat cetveli , metraj cetveli . 
G- Proje. 
İstekliler bu evrakı Tosya Belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 23·3-937 den l 4-·4·937 tarihinde çar· 

şamba günü saat 14 de T osyada Belediye dairesinde Be· 
lediye Encümeninde açık eksiltme usulile yap1lacakhr. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 562 lira 
17 kuruş muvakkat teminat vermesi ve fenni ehliyet ve· 
sikasile 9.:n sicilli ticarette kayidli olduğuna dair T. C. 
vesikası ibraz etmesi şarttır. 

İsteklilerin mezkur günde Belediye Encümeninde ha
zır l>utunmaları ilan olunur. 

1 

İDAREHANE : 
Yoturtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
ldarebanemizdc görüfülur 

Telegr. : lıt. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Poıta kutuau N. 1261 

Ankara Valiliğinden: 

Hariciye Vekaletinde yapılacak 1550 liralık keşif be
delli tadilat işi 14 4·937 çartamba günü saat 15 de Na
fıa Müdürliiğü odaeında toplanan komisyonda açık eksilt· 
meye konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 116 lira 25 kuruştur. İstekliler te· 
minat mektubu ve ticaret odasının musaddak vesikasiyle 
Nafıa Müdürlüğünün fenni ehliyet vesikasını haiz olduk
ları halde yukarda yazıla gün ve saatte komisyona gel
meleri. Buna ait şartname ve saireyi her gün Nafıa daire· 
sinde görebilirler. 

Manisa Vilayetinden: 

1- Maniaada yapılacak olan 5042~ lira 14 kurut bedeli ke · 
şifli ilk mektebin 26000 lira 30 kurutluk bir kıaım inıaah kapalı 
zarf uıulile ekıiltmiye koaıulmu,tur. 

2- Bu i'e aid t•rtoame ve keıif evrakı 130 kurut beJel mu· 
kabilinde Maniaa Nafıa Müdilrlüj'ündeo ahnabilir. 

3 - Eluiltme niunın 15nci per9embe ~ünü uat 1 l de Vilayet 
Daimi Encümenin~e yapılacaktır . 

4 - Muvakkat teminat miktarı 1950 ~ ira 03 kuruttur. 
5- Ekıiltmeye gıreceklerin Nafıa Vekaletinden ahnmıt ehli· 

yet veıikaaı ve 1937 yılına aid Ticaret OdHı veıikaaını ve mu· 
vakkat teminata aid makbuzu kapalı zarfın içine koymaları n 

kapalı zarfın ibıannda 2.ı90 aayı lı kanunun 32nci maddeaine ria· 
yet etmeleri lazımdır. 

Bu ekıiltmiye gireceklerin 2490 uyılı kanun daireainde haıı:ır· 
hyacakları kapalı zarflarını )5.4.937 pertembe a-ünü saat ona ka
dar Mani1& Valilitine vermeleri ve poıta ile gönderileceklerin 
aynı kanunun 34 üncü maddeıine riayet etmeleri lhımdır. ilin 
olunur. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Ereğli Kömür Havzası Sağlık Komisyonu Baıkanlığından: 

1- Zonguldak kömür havzası sallık tefkilitına lüzumu 
olan 267 kalem eczayı tıbbiyenin muhammen kıymeti 
4988 lira 35 kuruıtan ibarettir. 

2 - İbtiyacatm listesi ve şartnameai lstaobulda 4 ncü 
Vakıf han maden irtibat memurluğunda ve Zonıuldakta 
sağlık teşkilalı baı hekimliğindee parasız alınır. 

Eksiltme 8-4-937 tarihinde perıem'>e iÜnÜ saat l 5 te 
Zoniuldakta Maden Müdürlüğünde sağlık komisyonu ta· 
rafından yapılır. 

4- EksHtme açık ekıiltme suretiyle olacaktır. 
5 - Muvakkat teminat 375 liradır. 

Milli Müdafaa V ek ileti Satınalma Komisyonundan: 

9 nisan 937 cuma günü saat 15 de ihalesi ilin edilen 
727 kalem sıhhi ecza ve malzemenin 1atm alınmaıından 
şimdilik vazgeçilmi,tir. 

4 

Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Dahiliye Vekiletinden: 

1- Y enişehirde Devlet mahallesinde Viliyetlerevioin 
harici projektör tesisatı kapalı zarf usulile ekıiltmeye 
konmuştur. 

2- Eksiltme 14·4-37 tarihinde çarşamba ıünü saat 
15,30 da . Vekalet binası içinde toplanan ıatınalma komis
yonunca yapılacaktır. 

3- Muhammen keşif bedeli t t 276 lira 90 kuruıtur. 
4 - Muvakkat teminat 845 lira 77 kuruştur. 
5 - İstekliler bu baptaki şartnameyi veaair fenni ve· 

saiki Vekalet Levazım Bilroıundan bilabedel alırlar. 

6 - İsteklilerin l 4-4-37 tarihinde çarşamba iÜDÜ saat 
14,30 a kadar teklif mektublarını satınalma komisyonu 
reisliiine vermeleri ve makbuz almaları İcab eder. 

7 - Poıta ile gönderilecek teklif mektublarının 6 ncı 
maddede yazılı saate kadar Reisliğe gelmiş bulunması 
şarttır. Postada olacak iecikmeler mut.eber deiildir. Dış 
zarfların mUhi.ir mumile iyice kapatılmıt olmaıı şarttır . 
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Sayfa 2 MÜNAKASA GAZETESi 
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hile 43700 adet defter 18 t 500 adet ceuvel 14000 aded 
cildin tab ve teclidi kapalı zarf usulile münakasaya ko-
nulmuştur. · 

Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v.s. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma Kom. dan: 

Bir tanesine 340 kuruş kıymet biçilen 2300 tane vasıf 
ve örneğine uygun kilim 16·4·937 perşembe gunu saat 
onda kapalı zarf eksiltmesile satın alınacaktır. Şartnamesi 
parasız komisyondan alınabilecek olan bu eksiltmeye gir· 
mek istiyenlerin 586 lira 50 kuruşluk teminat ve ,arlna· 
mede ya~ılı belgeleri muhtevi teklif mektublarmı belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

Galatasaray Lisesi Direktörlüğünden: 

Cinsi Miktarı Tah bed. İlk teminat 
Elbiıelik laciverd kumaş 280 metre 1190 lira 89,25 lira 

Galatasaray Lisesi parasız yatılı talebesine yaptırıla· 
cak elbise için yukarıda miktarı cinsi, muhammen bedeli 
ve ilk teminatı yazılı kumaşın pazarlıkla eksiltmesi 14-4·37 
çarşamba günü saat 14,30 da İstanbul Kültür Direktörlü
ğü binasında Liseler Muhasebeciliğinde toplanan Okul 
satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin Ticaret Odası belgesi, ruhsat, Unvan tez
keresi ve Lise 'er muhase~ ecilığine yatırmıt oldukları ilk 
teminat makbuzile Komisyona ve şartnameyi a-örmek üze
re Okul idaresine gelmeleri. 

MMV Satınalma komisyonunean: 

1- Müteahhit nam ve hesabına ve heksine biçilen e
deri 13,657 lira 80 kuruş olan 1821 O metre 40 saatim 
arka çantalık bez açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

2- İhalesi 13 nisan 937 salı giinü saat 11 dedir. 
3- llk teminat 1024 lira 34 k•nuştur. 
4- Şartnamesi parasız olarak Ko. dan alınır. 

• 
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Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Kütahya Vilayetinden: 

Kütahya Memleket hastahanesi için: 
Muhammen bedeli 

beheri 
Lira K. Adet 
25 50 25 Kemerli, çelik somya)ı kar ola 
30 00 1 İngiliz sistemi kırma karyola 
9 00 55 Demir etajer 

27 00 Portirigatör 
10 00 2 Eskabo 
70 00 2 Arabalı Sediye 
5 50 2 Demir sandalya 

nm ihaleıi gunu talip çıkmadığmdan eksiltme müddeti 
6-4-937 sah günü saat 15 de ihale edilmek üzere uzatıl
mıştır. İsteklilerin 104 lira muvakkat teminatile mezkur 
ifÜD ve saatte Kütahya Vilayeti Daimi Encümenine mü• 
racaatları ilin olunur. 

Preventorium Direktörlüğünden: 

Muham. Fi. 
Lira Ad en Lira 

50 24 Karyola 
50 21 Madeni şezlong 

244 50 14 Demir çelikten mamul komodin 
12 7 ,, ., ,, iskemle 
10 2 t Müteharrik yemek tabelisı 

Öğretmen ve taleb~ sanatoryomu için satın alınacak 
yukarıda isimleri ve muhammen fiatları yazilı ve evsafı 
şartnamesinde teabit edilmit hastane levazımı 14-4-937 
çarşamba günü saat 15 de Cağaloğlunda Cumhuriyet 
"Datbaası karşısındaki Yüksek mektebler muhasibliğindeki 
komisyonda açık eksiltmeye konulmuştur. Bu eşyaları ver
mek isteyenlerin Ticaret OdKsının bu gibi hastane leva· 
zımı yaptığına ve fabrikası bulunduğuna dair bu seneki 
tarihli ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rine göre ellerinde vesikaları olmaları şarttır. 

1 2 - Bunların ihale tarihinden itibaren bir ay zarfında 
tap ve teclid le Orman idaresine teslimi şarttır. 

3-İlan 30-3-937 tarihinden 13-4-937 tarihine kadar 
on beş gündür. Yevmü ihale 13-4-937 tarihine müsadif 
Salı günü saat 16 de Orman direktörlüğünde müteşekkil 
komisyon marifetile icra edileciktir, 

4 Bunların tab ve teclidi muhammen bedellerine göre 
muvakkat teminati 28~ liradır. Talip olanların ihale ta· 
rihinden bir saat evvele kadar arttırma ve eksiltme ka
nununa tevfikan zarflarını komisyona teslim etmeler• bu 
saatten sonra verilecek zarflar kabul edilmiyecektir. 

8 . Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saıre 
--------~-------------~ 

Ankara Elektrik ve Havagazı TAŞ. 

Ankara Elektrik ve Havagazı Türk Anonim Şirketle· 
rinin bir senelik kömürü \yıkanmış O 10 ve 10 18) aylık 
1000 tonluk partilerle toptan satın alınacaktır. 

12 ilci 15000 ton miktarında olan ihtiyacımızı temin 
etmek istiyenlerin şeraiti anlamak üzere Ankarada Şir· 
ket merkezıne müracaatleri ilan olunur. (husı.ısi) 

9 
~üteferrik 

İstanbul Orman Başmüdürlüğünden: 

1 - Ziraat Vekaleti hesabına şartnamesindeki 

dairesinde ve bez ve ipleri nümune veçhile çift 
dört buçuk metre kutrunda 50 adet mahruti çadır 
zarf usulile münakasaya vazedilmiştir. 

şerati 

satıhlı 

kapalı 

2 - Çadırların ihale tarihinden itibaren bir ay zar· 
fında teslim edilmesi şarttır. 

3 - İlan 20 iÜn müddetle 27 mart 9J7 tarihinden 15 
nisan 937 tarihine kadardır. Yevmi ihale 15 nisan 9.17 
tarihine müsadif perşembe gününde Orman Müdüriyetin
de müteşekkil kom~ıyon marifetile saat 15 de icra edile
cektir. 

4 - Çadırların muhammen bedeline göre muvakkat 
teminat akçeşi 562 lira 50 kuruştan ibarettir. Talip olan· 
larıo ihale tarihinden bir saat evvel arttırma ve eksiltme 
kanununa tevfikan ihtisas vesikası ve istitaat mnliye mek
tubunu ihtiva ile zarflarını komisyona teslim etmeleri ve 
bundan sonra verilecek zarfın kabul ~dilmiyeceği. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

5-4·937 tarihinde ekıiltmeye konan 10000 kg. külçe 
kurşun ile 700 kilo bilet kurşununa ait eksiltme görülen 
lüzum üzerine feshedilmiştir· . 

Keyfiyet alakadaranca malum olmak üzere ilan olunur. 

Devlet Basımcvi Direktörlüğündet: 

Pazarlıkla satın alınacak iki devirli tipo makiuesi için şartna· 

mede ba:ıı maddelerde detişiklik yapılmadıkça ittirak edilmiye
ceti bir kaç firma tarafından ileri ıürülmüt olmasından ötürü İs · 

tenilen tadilat icra edilerek pazarlıtın 8 nisan 1937 pertembe 
rünü ıaat 15e bırakıldıtı ilin olunur. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

2 No. la dikimevi için 80 bin adet perçin çıvısı ile 
80 bin adet pulu 2-4-37 cuma günü saat 15,30 da Top
hanede aatınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 2160 liradır. hk teminatı 162 . li
radır. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. is
teklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

MMV Satınalma Komisyonundan, 
lsteklilerin betli gün ve saatten bir ıaat evvel temi

natlarmı sözü geçen muhasibliğe yatırmaları ve bu hu· 
susta yapılan şartnameyi görmek için Haydarpafa Valde· 
bağı Preventorium Direktörlüğilne ve nümuneleri görmek 
içinde mubasibliğe başvurmaları ilin olunur. 

Madeni Barometre: 27 tane madeni barometre açık 
eksiltme ile satın alınacaktır . Hepıinin tutar: 1214 lira 

1 79 l<uruştur. Evsaf ye şartnameıi komisyonumuzdan alı· 
' nacaktır. İhalesi: 13 lV 937 salı iÜnU aaat on birdedir. 

ilk teminatı: 91 lira 10 kuruıtur. 

7 
M :dbaa işleri, Kırtasiye, Vazı hane Mdzemesi 

İstanbul Orman Direktörlüğünden. 

Zıraat Vekaleti hesabına malzemesi Orman idare
si tarafından verilmek üzere uümune ve ıartnameai veç-. . 

• • • 

Rüzgar aleti: 40 tane rüzgar ölçme aleti açık eksilt
me ile satın alınacaktır. Hepsinin tutarı: 2920 liradır. 

Fenni evsaf ve şartnamesi ile nümunesi komisycnumuzda 
görülecektir. İhalesi 12-4-37 pazartesi fÜnü saat 11 de
dir. hk temınatı: 219 liradır. 

30 Mart 1937 

j İnhisarl~r u. Müdürlüğünde~ 
Mikdarı Tepe kutru İrtifaı 
Adet 

- --- - -
225000 29 x 40 
30000 30 x 40 
20000 34 x 45 

700000 25 x 30 
140000 26 x 35 

20000 28 x 35 
8000 30 x 35 

---
1143000 

1 - Nümunesine uyifun olı.ııak şartile yukarda mikdar ve 
eb'adı yaxılı " 1, 143,000,, adet kırmızı renkte kap.su) pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 31-3-937 tarihine rutlıyan Çartamba günü saat 
15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube.indeki Alım Komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

.3 - i.teklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7.5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komiıyona gelmeleri 
ilan olu nur. '' 1521,, 193 4-4 

•"'• 
1- ldaremizin Tekird•iı Şarap fabrikaıı için t•rlnamesi mu· 

cibince 600 ton rekompo>ze maden kömürü pazarlıkla satın alı· 
nacaktır. 

2-Pazarlık. ~-1937 tarihine raatlıyan pertembe günü saat 
15 de Kabataşta l.eva:ım ve Mübayaat tube•indeki alım komiı· 
yonunda yapılacaktır . 

3 Şartnameler parasız olarak her gün ıözü geçen tubeden 
alınabilir. 

4-lıtekliler pazarlık içın tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 ~üvenme µaralarile birlikte adı ııeçen komiıyona gelmeleri 
ilan olunur. "1681,, 218 2 4 

* • • 
1 ~ kilo çember rapt\ye.i 
500 11 ,. kavalye.i 

1 - Yukarıda cinı ve miktarı yazılı iki kalem malzeme pazar· 
lıkla ntın alınacaktır . 

2-Puarlık . 9·4·9.17 tarihine raslıyan cuma günü uat il de 
Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube.indeki alım Komiıyonunda 
yapılacakiı r. 

3-Şartna~eler paraııız olarak her gün sözü a-eçen tubeden 
alınabilir. 

4- fsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen koml11yona relmeleri 
ilan olunur . "168211 219 2 - <& 

ffiANBULJELEDİYESİ iLANLA~I 
Senelik muhammen kiruı 480 lira Şehzade başında Balaban 

ağa mahalle.inde Fevziye caddesi sokatında 11 l~ No.lu ev tes· 
lim tarihinden itibaren 938 ıenesi mayısı sonuna kadar kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım 
Müdürlüğünde rörülebilir. istekli olanlar 36 liralık ilk teminat 
mektup ~·eya makbuzu ile 9-4-937 cuma ıünü saat 14te Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8) (1687) 221 

• • • 
Senelik muhammen kir&11 840 lira olan lcöprOnün Ka-

dıköy İ•keleıinde 3X6 ebadındaki dükkin teslim tarihinden itiba· 
ren 9J8 veya 939 Hneleri May111 ıonuna kadar kiraya 
v eritmek Üzere açık arttarmaya konulmuş iıede belli ihale günün
de isteklisi bulunmadığından artırma 2-4·937 cuma gününe uza· 
tılmıştır. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde rörülebilir. İstekli
ler 63 liralık teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda 
yazılı günde saat 14 de Daimi Encümeade bulunmalıdırlar. 

( 1769) "B,, 2'l2 

PİYASA HABERLERİ 

Yumurta İhracatı 

iktisat V ekileti yumurta ihracatı itine ehemmiyet vermek
tedir. Mevların bir an evvel elden çıkarılmuı tilccara bildiril· 
mıştir. Bu münanbetle depolarında henüz ıevkedilmemit veya 
sevkedilmek üzere bulunan bütün ulamura yumurtaların mevcu
dunu tüccar Vekaletin yumurta kontrolörlüklerine bildirmittir. 

Depalarda yapılacak teftiş e.nuında bu listelerin hakikate 
uygun olmadıtı wörGlüne o tüccar hakkında kanuni muameleye 
teYesıül Qlunacaktır. 

Diter taraftan en mühim yumurta alıcılardan olan İspanyaya, 
dahili harp dolay11ile bir müddetten lteri ihracat yapılmaması 

yumurta tüccarlarını mütkül vaziyete tiltilr•iiftü. Bu yüzden iki 
ay evvel 34 liraya aatılan büyük ıaaclıldar 30 ve bilihaere de 15 
liraya inmitken •OD hafta içinti• fiatlar mab.uı bir derecede yük· 
selm iye batlamıştır. 

Buna aebep yumurtalarımıaa bariçten J•Di bir alıcı bulunma
ııdir . 

Mübendia Mektebi 

Mühendis mektebinin burünkl binaaının mektepte yapılan 
yeni tetkilittan ve ihdaı olunan yeni tubelerden sonra ihtiyaca 
kafi gelmediti ıörülmektedir. Be1nun için mektebin yanmdaki 
evvelce Nafıa fen mektebi tarafından itral edilen bina alınmıf, 
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Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -
-·~ 

Çarşamba 31-3· 1937 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
' ... 

MADDE 

29 - 3 - 1937 

ihracat 

Muradiye yolunda Çubuk barajında gazino İ•şaatı - Menemen· f V k"l f) 

ithalat 

Ton Ton 

Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

Değirmendere betonarme köprüd intaatı (Na 18 e a e 1 

.\' 292-293 
Brüyet: 21 ad. (İıt. Komut.) .\' 293 
Kömür nakliyatı (AKAY) .\' 286 
Arşiv dolabı (Dahiliye Vekaleti) .\' 292 ld ') \' 299 
Kırmızı renkte kapsül: 1.143.000 ad. (inhiu~lar .. karesı l · .~ 3~' ad 
Teli: 11400 m. - Patiska: 1085(1 m. • Altlı ultlu aryo a. • · 

(Tophane Levuım) .\' 303 

Perşembe 1-4-937 

Maden nahiyesine su iulesi (Niğde Nafıa Müd.) .\~ 295 . ..ı 
Yalova oteli için ah•ap mobilya ile perdeler (AKAY) .\ 30 

T • • ı ıoo d Mendil: Subay battaniyesi: 350 ad. - Er battanıyesı: ~ a .• 
17000 ad. (MMVJ .\~ 2~299 

24-=4 T' çorap: 3140 ve 3200 çift (Top· Nevresimlik &tez: ' :> ın . • ıre 

hane levazım) .\" 303.297 

Un: 79 ton • Odurı: 9 ton (Mersin) ,\' 297 
Bel ipi: 6000 k. (İnhisarlar İdaresi) .\~ 302 
l'aze bakla: 31,5 lon Ankara Levuım) No. 305 -
20-30000 ton kCımür nakliyesi (Şeker Fabrikuı) No. 30:> N 30-
G 1 . t 1 Ray delme makineıi: 15 ad. (Devlet Dem.) o. ~ a vanıze e • . · 305 
Ç l'k d buk tel v 1 (inhisarlar ld.) No. ' e ı ve emır çu · • · · 307 
Makine yağı : 10 çeşit <İst. Komutanlığıl No. 

Cuma 2.4- t 937 

Etlik laboratuv. yolunda k-ınaliıa1yon işle~i. (~ır~at Vek.) .\~ 300 
Çubuk barajında rnuht. inşaat (Nafıa Veka~etı) .\ 3~)() 

Afyon 

" 
Araşit yağı 

Arpa 

" Av deriıi 

.. 
" 
" 
" .. 
" .. 
,, 

: ince 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: çakal 
: kurt 
: kunduz 
: porsuk 
tanı ar 
tilki 
tavşan 

varşak 

zerdeva 

ad 

,, 
,, 
,, 

" 
" 
" Ayçiçeği yağ : 

Badem kabuklu 

" iç 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
IJ 

,, 

" 
" 
" 

Bulgur 

Eks. yumuşak 
: yumuşak 
; eks. ıert 

sert 
sümter 
kızılca 

mahlut 

: iç 

15 

486 

4 3 
ç 
,, 
• 
" 625 
,, JOOO 
.. 
a 25 

ç -!200 

6 12 

6 10 

3200 

4~)()() 

(j 19 

H t l d m uht inşaat (Sivas inhıurlu Mud.) .'fo 304 argun uz aıın a · • 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

12:i 4 37 50 
Gliserin; 1200 k · (MMV) .\~ 299 . 

298 Bez ve kumaş: 1 ı kalem İıt Vakıflar Di.rek.) .\• . . .\' 298 
01() Zonguldak maden kömürü.: 1750 ton (l~mir ~eledıyuı) 
Nışantaş kız mektebi inş~~tı _(l~t. - Na.fıa Mud.)N.\f. 29V7 k) \' 276 
['O t h . u"zer demir koprusunun ıntaatı. ( a ıa e . . 
r ıra ne rı · k k 50 
Gülhane hast. infaat ve tamirat • Kapaklı ba ır ara vana: 
adet (Tophane Levazım) .\'. 298 - 303 
lioıtancıda bina inşaatı (İstanbul Komu~anlığ.ı) .\' 'l98 .\~ 

29
H 

Kasimpaşada atölye ve anba.r inşaatı (lst. .~.ıman İtlet.) 
Zıvllna kağıdı; 1 milyon ad. (lst. Telefon mud.) 277 
Pelerin: 440 ad. (Ankara PTT. Müd.) X 297 
Bileme makinesi: 3 ad. (İnhiurlar idaresi) ,\". 279 
Çinko levha ve çubuğu: 8 ton • kurşun levha ve boruıu: 49 t. 

• kontrplak: 650 ad, maıot: 21.0 ton (Devlet Demiryol. 
.\' 293·284 

Perçin çiviıi : 80000 ad - Pul: 80000 ad (Tophane Lev.) No. 308 
Sabun: 12 ton (Selimiye) No. 308 

Taze kabak: 62,5 ton (Ankara Levazım) ~o. 305 
Feriköy mezarlığı yolunun esaslı tamiri (ht Belediyesi) No . 307 
Meşe azmanı: 390 ad. (Devlet Demiryolları) No. 307 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : 11No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını ıöıterir. 

İstanbul Borsası 
-------

Paralar - -----
Alış 

1 Sterlin 613,-
1 Dolar 124,75 

20 Fransız Fr. 111, -
20 Liret 120, 
20 Belc!ka Fr. 80,- -
20 Drahmi 18, 
20 l1Yeçr• Fr. 575, -
20 Len 20,-

1 Florin 63, -
20 Çek kronu 70,-

1 Avuıturea Si . 21,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20, -
1 Penin 21,-

20 Lev il, 
20 Dinar 48, -

Ruble 30,-
1 lıveç kuronu 30, 
1 Türk altını 1040, 
1 Banknot Oı .247, -

29 3- 1937 

Satıf 
619,-
124.75 
114.-
125 -
84,-
22, 

575, 
23, 
66,-
75. 
23, -
28,
ın. 
23,-
14, 
52.-
52,-

- 32. 
1041, -
248,-

Çekler 

London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brük1el 
Ati na 
Cenevre 
Sof va 
Amıterdam 

Prag 
Vivana 
Madrid 
Bertin 
Vartova 
Budapeft 
Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholııı 

Alış 

617. 
0.7919 

17,2375 
15,0437 
4,7025 

88,5737 
3,4758 

64,5056 
1,4464 

22,71 
4,2334 

11,4667 
1,0092 
4,1734 
4,0113 

108,2658 
34,67 

2,7775 
24,64 

3,1434 

----
Satıt 

618,-
0,7910 

17,2075 
15,019-ı 

4,6950 
88,43 

3,47 
64,4012 

1,4440 
22,6730 
4,2265 

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

108,09 
34,b'275 

2,7740 
24,69 
3, 1434 

fakat buda ihtiyaca kifi aelmemiştir. Budan dolayı Nafıab Vekin·ı· 
• .. " ve u ye Jeti mektebe yeni bir bina ilavesini muvafık gormu' 

bina için 214,000 liralık tahsiaat vermittir. kh 

,, 
Faaulye 
Fındık 

,, 

" Haşhaş 

.. 
ipek 
lrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
K en evir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 
.. 
" 

: beyaz 
: sarı 

iç tombul 
iç ıivri 
kabuklu 
tohumu 

: ya~ı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahıul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 

natürel yeni 
Pamuk· 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz; tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : }'ağsız 

Peynir kaşer: yağlı 

" 
Razmol 
Susam 

" 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" .. 
" Un 

" 
" ,, 

Yapak 

" ,, 
.. 

Yulaf 

yağsız 

yeni mahıul 

oğlak 

ana mal 
çenııelli 
deri 
kaba 

: ıarı 
ekıtra ekıtra 

ekıtra 

1 inci yumuıak 
,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yatı ; ekıtra 
,, ,, yemeklik 
., ,, : ıabunluk 

TELGRAFLAR 24 3 937 

15 
25 

6 
56 

7 
25 50 

1 2 

22 

45 

2 

9 20 

1 

1 
... 27 4 35 

1 
1 

1 

130 

l(.S. 

Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 26 şi 7 ı 2p Ki 3 77 } 
., keten tohumu 11 ., n tonu Ll ıt. f· ,, 7 90 ) 

Anvers Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 130 B. Fr. ,, 5 35 
L.iverpul Bu&day . Mart ., 100 libr. 9 şi 7 5 8 p . ,, (j 56 ı 
Şıkago ,, Hartvınter Mayıs ,, Buşeli 140 5 Ssent 6 50 

Sayfa 3 
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laires. La recolte annuellc de ce fruit est de 15 millionı de kgrs. 
Raisins. Notre pays possede 346 mille hectares de camps de 

vigne. En 1934, \es s\atistiqueı no:.ıs montrent que la recolte de 
raisinı frais atteignit 879 millions de kilos. Les provinces d'hmir 
Maniua et toutes les zones du banin de la Marmara , produisent 
une quantite abondante de raisins de tres bonne qualite. 

Danı le but d'ameliorer aussi les raisins de la region de l' E · 
gee et d'en faire un type ideal, des pepinieres ont ete recem
ment creees iı l'Ecole d' Agriculture de Hurnova , iı lzmir au vil· 
lage de Haraz et iı Manissa. 

Lea principaux clients etrang'ers en raisinı frais sont l' Angle· 
terre et l' Allemagne. En 1934, I ' Angleterre importa 53 millions 
de kiloı de raiıins provt"nant de l ' Afrique, du Portugal , de la 
Hollande et des Etats-Unis. En 1935 I' Allemagne importa c nviron 
70 million 1 de kgrs. Nos milieux competents esperent que, vu la 
grande consommation d es pays precites, il.ıı pourront etre, dans 
un proche avenir, d 'excellents debouches pour nos raiıins , qui 
sont peut etre les meilleurs du monde. 

L'activite des MonopoJes 

Nous lisonı dans l'"Ankara,, ; 

Parmi les diffe rents travaux a ccomplis au cours de cette an
nee par le miniıtere des Monopoles, nous devons citer leı re· 
formea faites dans l ' industrie du tabac. Celles ·ci visaient, d'une 
part, l 'amelioration de la qualite des produits manufactureı, de 
l'autre, l 'augmentation du rendement par l emploi de moyens 
rationnels. 

La direction generale d es monopoles envisagea, comme P"e
miere mesure pour l'amelioration de la qualite des produita la 
construction de depôts modernes, spacieu:x, bien aeres et bien 
eclaireı . 

Une des mP.sures les plus heureuıes que la direction prit en 
faveur deı ouvriers des manufaclures de t abac, c ' est la conltruc· 
tion, a proximite deı d epôts de Chemsiparha, d 'unc grande mai· 
son de sante contenant dcs re fectoires , sa lles d 'habillement, la
vabos, doudıes , ain i qu 'uıı hôpital de 15 lits, une pharmacie el 
une pouponnicre ou 50 bebes peuvent recevoir des iOİns. 

Cette maison, dont la construction a necessite la depenıe de 
2 .5 millions dt- livres, peut abriter 1.000 ouvriers et 300 ouvrieres. 

Un etablissement similaire sera !,ientôt edifi e a lzmir. 
Les methodes de travail ont ete ameliorees en faveur du 

bien·etre et de la sante de l' ouvrier. Celui·ci ne manipulera plus 
le tabac assis par terre, comme il en etait jadis, mais devant 
des tables et assis. 

O'importants progres ont ete realiıes , en outre dans Ja .tricte 
obcissance des formules qui rcgissent les melanges. Les :nachinCI 
ont ete moderrıisi:es. 

Par suite du clinıat tres sec d'Ankara, les cigaretteı ıe des· 
scclıent tres vite et perdent de leur saveur et de leur arôme. 

C'elt pourquoi l'on crca, dans l'immeuble de la direction ge· 
nerale d ' Ankara, des insta llations de "climatisation ,, , qui per· 
mettent de conserver lea qualites du tabac. 

Un des principes du ministere d es Monopolea es t d 'entrer en 
contact direct avec les producteurıı pour l'achat des mati eres 
premieres, tabac, raisin secs, ou frais . fia-ues , anis, ete .. . 

Le contact direct avec leı producteurs elimine l'action, SOU· 

\'ent nefaste, d es intermediaires. Dans ses achab, la direction 
generale .auvegarde les interets du paysan, en effectuant ıe1 
commandeı en temps voulu, empeclıant, ainsi, la deterioration 
des produita, qui reıtent, par la suite, entre les mains des cul· 
tivateurs et des producteurs. 

La direction generale du monopole des Spiritueux, tout en 
sauvegardant et developpant sa propre production, n'en neglige 
pas pour cela. la protection des fabriqueı particulihts. Un reg· 
lement a ete elabore, qui, lout en imposant aux petits fabricant. 
des condiliona d 'hygiene et de technique, envisage une serie de 
mesure1 suıceptibles d'assurer le developpement d e la fabricalion 
particuliere. 

Leı prix des vins ont e te sensiblement diminues pour encou· 
rager la conıommation de cette boisson. 

Quant aux boiuonı fabriquees par la fabrıqu e du monopole 
des Spiritueux, elle reve lent, de l ' aviı unanime, un perfection· 
nement continuel de la qualite. 

Le monopole a lance, cette annee, son nouveau vin de mus· 
cat. fabrique avec le delicieux raisin muscat, qui se trouve en 
abondance a lzmir, dans la region de Burnova. 

Ce vin de deıeert , qui a beneficie de la faveur du public dl!ı 
ıon apparition, est egalement exporte en ırande quantite. 

-- ?1 

Emniyet Sandığı İlanları 

Taksitle mülk 
edinmek isteyenlere 

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

Sandığın kiralık mallarının listesini görmek herkes 
için faydalıdır. 

Yeni büyük binada yatakhane mütalea ıalonları, yeme anek, 
' • • j taııyaea çamatırhane ve aaire bulunacaktır. "P nıiyonn 1•mın d h . . 

olan bu binanın projesini mevcut ihtiyaçları herkesten af a ?~ Levan 

Vinipek. ,, Manitoba ,, ,, ,, 142 3 4 " 6 63 

Hamb. iç Fınd . Gire1un derhal tahmil 100 k . 156 R M~ " -------------------• 
" 79 32 

eyi bilmeleri itibariyle mektebin geçen sene çıkan son ıını a 
lebeleri hazırlamıılardır. k 

k. b' dan çı arı· Yeni bina yapıldıktan ıonra bu kıeımlar H ı ma k . 
. . h · edilece tır. lacak ve eıkı bina yalnız t~drııat k111mlarına ta ili 

,, ,, 
" " " ,, 156 " " 79 32 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet). ç (çift), kr (kuruş), pa (para), fİ 
(filin), H (untim), :t (sterlin), RM \Rayhııuark , p (pen· 
ı i), B. Fr (Belcika frank) , t (ton). 

l mtiyaz aahibi ve yazı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldığı yer : ARTUN Basunevı 
Gala ta Billur ıokak No. ıo 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'Qdjudication 

A) Adjııdications au Rabais 
Conslruction -Reparaticn- Tra v. Pub lics 
Materiel de Construrtion -Carlograplıie 

Coııstructioıı lıi'>pit:ıl 20 lits a Tossia 
Pn~sent. carte acluelle Beypaz:ır (100 ha) 

Cor.struction 1cre partie i:colt> Primaire i.ı Maniııaa 

(cah. eh. P. 130) 
Transf Ü f aire au Min AH. Etrangeres 

Produits Chimiques e~ Pharmaceutiques 
lnstruments Sanitaires -Fourniture pr. Hôp 

Produits plıarnıacculiques: ~67 lots 
On a reııanct- İı l'nchat de:; 727 luts de ıııt dll'il" 

ıııentıı el mat.:r. sarıilaire (4-4 37) 

Habillement - CnauHures Tissus - Cuirs 

Etoffe bleu m \im· pour costumes: 280 metres 
{aj ) 

Kilims : 2300 piece~ 
Toil~ pour ha vre~aes : 18210.40 

Anıeublenıent puur I-labitatien et 
Bureaux Tapisserie ete. 

Lits: 50 p. Clı:ıise<; longues nı· talliques: 50 p.-
Corıımodt's (acıl'r: 50 p .)- Clıııiseıı Id : 12 p -
Plateaux pour repas (mobiles): 10 pii:ces 

Lıb iı sommiers: 25 p.- Etageres fer : 55 p.

P11rte irrigateur: 1 p. ele (aj.) (pour hôpıtal Re
glonal} 

Provisions 

Vi:ınıle <le mouton : '.1450) kiluı. 

Savan: !~ tonnes 

l ravaux d'Imprimerie-Papeterie 

im pressi on et rclıure de 437<X> rt'gistres, 181500 
tablc:aux, 14000 bn. clıures 

(Electricite-Gaz· Chauffage Central 
lnstallation et Mareriel) 

lnıılall. projecteur en dı:lıors <le la Maison de5 Vi· 
layets Yeniı·lıı;lıir-Ankııra) 

Combustible - Carburant- Huiles 

Houillc (O 10 et 111 18 lavt'•e): 1~-15000 t. lpive) 

üivers 
Rivels: 80000 pieces- Rondellcs pour İli.: 80000 

pif.ces (pour maison couture Na 2) 
Mııclıine <le typogr:ıplıie n '2 revalutionıı (aj.) 

Tentes conıques (diam. 4,5 m ) : 50 p. (di·l:ıi livr. 

1 mu is) 
L'adj. relııt. aux 10 t. de lingots de µ!om h et 700 

kilos de plomb pouı lıillets qui <levnit avoir lit~u 

le 5-4-37 a {·le annulee 
Appareil pour mesurer la vitesse Ju vcnt: 40 p. 

Barometrcs ındalliques : 27 pieces 

Mode 
<l'adjudicat 

Publi4ue 
., 

Pli cach. 

Publique 

Publique 

Gre iı grı-

Pli cach. 
Publi4ue 

Publique 

n 

Publique 
Grt! a ~r~ 

Pli cach 

Pli caclı. 

Gre it gre 

,, 
Pli cach. 

Publique 

" 

Prix 
eıtioıatif 

7495 5'.l 
2500 -

26000 30 

1550 -

4Y88 35 

1190 

P. 340 lap 
11687 80 

r' . 451ek. 

C:ıution. 
Provisoirı-

56'l 17 
187 50 

1950 03 

116 25 

:n5 

89 25 

586 50 
10~4 'H 

244 -

104 

4825 20 7 24 

'.L85 -

11'276 90 8-'15 77 

2160 - 162 

5lı'2 50 

2920 - 219 
1214 79 91 10 

l.ieıı d':ıdjudıcntıon et <lu 
Calıier drs Clınrgr:>!I 

Municipalit" de To..,s:a 

f Municipaliit'.· 8t'ypazar 
1 Dir. Trav. Pub lstanbul·Ank ıra 

1 Com. Perın Vıl:ıyet Manissa 
l Dir. Trav. Pub. " " 
Dir. Trııv. Pub Ankara 

Cooı S3nitair<' Bassin Houıller E.rt!glıli 
Coın Adı. Miıı. Def. Nat. Ankara 

{ Conıptab. Lyc~es lstanbul 
1 Dır. Lycee Galatasaray 

C•>m. Aclı . Ank. Comm. G. G.clarmerie 
c, a. \eh. \iın. Del. Nıt. ~akara. 

Coınµtab Ec Super. Dıahalog!ıloıı 
Dır. Pn:ventoriuoı Valdebagh 

Vılayet Kutalıia 

Cum. ;.\eh. Hrig-. Front Oueııt Est 
Cwm Aclı . Militair~ Selimir> 

Dir. Farets lstanbul 

Ec•onomat Mini'ltere lııterieur 

SAT. Eleclr. et Gaz Ankara 

Cam. Ach. lntend. lstanbul Tophane 

Direcliün lmprimerie E.tat 
~Dir. Gt-rı. Forels lstnnlıul 

Clıemins de Fer de l'Etat 

Com Aclı. Min. Dei Nat. Ankara 

,, 

• 

Jours 

1'1-4-37 
8 4.37 

15-1-37 

14 4-17 

8-4 17 

14 4-37 

15 1-37 
11-4-37 

1-1 4 37 

ö 4-'.H 

·~-4-'{7 

~-4-37 

13 4.37 

14 .4.·~7 

~-4 37 

8·4-37 
l C,-4 37 

12 4.37 
13-4-'.H 

! eure 

l-4 

15 

11 

l'i 

15 

• 

14 30 

10 
11 

15 

15 -

14-l'i 
15 -

16 

15 30 

ıs :~o 

15 
15 

1 1 
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ADMINISTRA'ı l. l'li 

Y oghourtchou 11 • :-
l er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Telegraphiquc: 
lııtanbul MÜNAKASA 

30 MARS 1937 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mercredi 31 Mars 1937 

Coııstr. c:ıs·n barrııge Tclıibouk Constr. pont beton nrme Oeghir
rnenderl' (roııte Ment;men·Mourndw) (Min. Travau'< Publics) 

.\' 29:2 93 
Broueltes: 21 p. (Comm. lst. Findikli) .\' 293 
Tr:ıns;>ort clı:ırbon (AKAY) .\' 286 
Armoires :ı :ırclıivcs (Mınistere lnterieur) .\' 292 
Capsules rouges: 1.143 000 p. {l\fonopoles) \' 299 
Grasse toılc : 11400 m.- Batısle : 10850 m.- Lıts doubles : 35 p 

(lnteııd Tophane) .\' 303 

Jeudi 1 Avril J93i 

Adduction d'e:ıu iı Maden (Niglıde) (Municip:ılite Maden ,\' 295 
Mobi?ier d rıdeaux pour hôteJ Yalova (AKAY .\' 304 
Coııvertures pour offıciers: 350 p.- Pour soldats: 1400 p.- Mou 

clıoırs: 17000 p (Defonse Nııtionalel .\' 298 -29q 
Toile puur nt vresims : 2454 m. Clıaussetıcs en fıl : ~H40 et 

3200 paires (lntend. Tap1ıane) .\' 303-397 
Farine: 79 t.- Bois: 9 t. (Mnsine) .\' 297 
Corde pour ceinture : 6000 k (Monopoles) ,\' 302 

Feves fraic'1es: 31,5 t. (lntend. Ankara Na. 305 
Transport 20·300:.>0 t. charbon Fabr. Sucre) No. 305 
Fil de fer - Mach. pr. percer rails: 15 p. (Ch. fer Et.) No. 30) 
Fil et tiges de fer et d'acier (Monopoles) No. 305 
Huile! de nıa~11ine: 10 lats (Com. lst. Findikli) No. 307 

Vendredi 2 Avril 1937 

Construction ccolcs filles Niclıantache (Direction Travaux Publıcı 
Ista nlıul) .\' 297 

Conslr. montage et riyage pont en fe.ı sur l'l'uplırute (Min. ı:ra· 
v:ıux Publics) .\' 276 

Construction et rcparation lıôpital GuUınnc Chaussures cuivre 
avec couvercles: 50 pieces (lntend Tophane) ,\' 298 303 

Canstructian immeuble iı Bostandji (Comm. lst Findiklı) .Y 298 
Construction ateliers et dt'pôts a Kassımp •• cha (Adın. Expl. Pt. Is· 

tanbul) .\' 299 
Trav. c:ınalisat;on s raute lııbor Etlik (Min Agriculture) .\' 300 
Conııt ruct ion nıaisons :ıu bar rage T chıbouk Mın Tra v. Publıcs) 

.\' 300 
Constr. div. 11ux salines de lıargıın (Manopes Sıvas) .\' 304 
Giye "rine: 1200 k. (Üt•fense Nationale) .\' '299 
Toiles el draps: 11 lots (Valcoufs lstanbul) .\' 298 
Houille Zongouldak 010): 4750 tannes (Mun. lzmit) .\' '98 
Papier Zivana 1.000.000 p. (Dır. Teleplı. lstıınbul) .\' '277 
Pelerines: 440 pieC'es (PTT. Ankara) \' 297 
M:ıclıines iı :ıiguıser : 3 pieces (Monopolcs (756 
Plaqııes et lingots de zinc : 8 1. Plaques et tuyaux de plomb : 

4.9 ı.- Contres plaqucs : 650 p. - Muout : 200 tonnes (Ch. 

Fer Etat .\'293-284 
l{ivets: 80000 p. rondelles : 80000 p. {lntend. Toplıant') ,\' 308 
Savon : 12 tonnes S~lımir) .\' 308 
Caurges: 62,5 t. {lntend. Ankarn) .\' 305 
R··par. roule cimetiere ft'rikeuy (Mun. lstanbulı \' 307 
Troncs de chene: 390 p. (Ch. Fer Etat) ,\' 307 

~ Lcıı aıt{risques indiquent unc vcrıte pıır voie de surenclıere. 

N. B.- Les Nos indiqut;s en regard dcı articles sont reux du 

journal dans lcquel l'avis a paru . 

lndustrie - Finances - Commerce 

Situation agricole et commerciale de nos fruits frais 
D'apres les slatistiques du Ministere de l' Agricultur,., la et 

• c:olte des pommes atteint, annuellcment, en temps normal, 100 CI>') 
tonnes. C'est tout particulierement dans la partie du littoral le 
la .w1er Noire : a Zongouldak, Amasia, Nighde, Gumuchhane,Gs· 
tamouni et Sabandja que la production des pommeı est parti u· 
lierement abondante. Les prinripaux clients de nos pommes s nt 
la Pale~tine: 1.514.508, l'Eıypte: l.267.B63 et la Syrie: 206.'28 
kgrs. 

L'Allemagne, J'ltalic, la Chine, l' Amerique comptcnt aussi pr· 

mi nos bons clients pour les pommes. tl 
L'exportation de nos pommes ıe fait dans des caisses solie• 

de 120, 80 et 60 kgrs. et vues les methodes d'emballage con•Je 
rablement perfeclionnees ces fruits parviennent a destinaıol1 t\ 
danı un Ctat tres satiıfaisant. 

Les abricots produits par notre sol sont de toute prerrere 
quAlite et peuvent rivaliser avec touı les aulres produits srıi• 

(Lire la suile en 3me pasce) 
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