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BU GCJNKO 
ıııu1ozayedeler 

Münakasaıar ve ...... 

a) Münakasalar 

CUMARTESİ 

G z T si 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

İstanbul Komutanlığı Satır.alma komisyonundan: 

Gümüşsuyu hastahanesi için .tOOOU kilo süt açık eksiltme ile 
satın alınacaktır . İhalesi 3.j.37 pazartesi günü saat 15,30 da ya· 
pılacaktır. Muhammen tutarı 4800 liradır. Şartnamesi hergün öğ
leden evvel komi syonda görülebilir. isteklilerin 360 liralık ilk te
minat makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti mu· 
ayyeninde Fındıklıda komutanlık satmalma komisyonuna gelme· 

leri. 

•"'* Gümüşsuyu hastahanesi için 30000 kilo yoğurt kapalı zarf ile 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu ban, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, Per,embe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
T e\.:fon : 49-142 

Posta kutusu N. 1261 

İstanbul Defterdarlığından: 
Keşif bedeli 409 lira 46 kuruştan ibaret bulunan Vila· 

yet. Hükumet Konağı bahçesinde Başvekaleti evrak mah
zenınde yapılacak hala ve demir parmaklıklar pazarlıkla 
eksiltmeye konulmuştur. 

~st~k!ilerin keşif ve şartnamesini görmek istiyenlerin 
bu ış ıçın Nafıadan alacakları vesikalarla 19-4-937 pa· 
zarlesi günü saat 10 dörtte yüzde 7,5 pey akçelerile 
Milli Emlak Müdürlüğünde toplanan komisyona gelmeleri. 

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

alınacaktır. ihalesi 3-5-37 pazartesi günü saat 16 da yapıl acaktır. 
Muhammen tutarı 5400 liradır. Hergün öğleden evvel şartname· 
si komisyonda görülebilir. İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 1 3 
üncü maddelerindeki vesaikle beraber ihale günü vakti muayye· 
ninden en az bir saat evveline kadar teklif mektublarını Fındık· 
lırla komutanlık satı:ıalma komisyanuna vermeleri. 

3 
l 

: 
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. . T h e Leva7.ım) 3-5-37 15 -
Ekmek pişirılm~sı. ( op an y· ) 3.5.37 11-l:i 

. 77 80 ve 45 ton ( ıı:e 6 Sığır etı: · 
30 

(1 t. Komutanlığı) 3-5-37 15.3 -1 
Süt: 40 ton yoğurd: ton 

9 

t T 
. t Nafia işleri, Malzeme, Harita 

2 - nşaat, amıra · --

4-5-37 16 - ~ E.reıı-lide fenni mezbaha inşaatı. (~reğli Beled.) 
ıs d h ı · demır parmaklık 

Vilayet konağın a e a ve 
apılması (lst. Defterdarlı~ı) .. . . 

Es~işehir karölaj. parke ve bordur ışı (Devlet 

19-4 37 14 -

3-5-37 15 -
Demiryollan) d k' b ardroblarının arkasın a ı e 
Florya soyunma g . . 

ton yolun inşaııı (İstanbul Beledıyesı} 3-5-37 14 -

Haseki hast. için ecza: 51 kalem (lst. Beled.) 

4 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 
--------------

Muht. vatlık ampul: 3744 ad. ltemdid) (İs-
tanbul Üniversitesi) 22·4-37 11 -

5 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Yüz havlusu: 4000 ad: (Tophane Levar.ım) 19-4-37 ıs 

6 - Kereste • Tahta v. s. 

Etri Karaçam a2'acı: 200000 m3. (Mersin Liman 

l,letme Şirketi) 
20-4-37 -

\ 7- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v. s. 

Pamuk yağı: 20 ton (Devlet Demiryolları) 3.5.37 15 -

8- Müteferrik 
3 5.37 ıs -

3-5-37 15.45 

2-6 37 14 

Etüv tamiri (lstanbul Komutanlığı) 
Sun'i Portland çimentosu: 2500 ton (Devlet 

Oemiryolları) 
Silindir honik tezgahı, zımpara tezgahı, bileme 

tezgahı. (Nafta Vekileti) 
Çöpü deni:ıe atması işi (Is~ . . Belediyesi) 
Keten tütün ve sigara şerıdı: 69910 ad . 

22-4-37 ye kadar 

(inhisarlar idaresi) 
Sabit etiiv makinesi: 1 ad. (MMV) 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

P k Ucatl . 7, 3 kilo (lst. Gümr. Başm) 
amu menı · . I 

B
. ı.· t kineleri (lst. Sncı cra Mcm.) 
ıçr.ı, orna ma 

O b·ı dek aksamı ve itfaiye hortumu. 
toaıo ı ye 
(Feriköy Maliye Şubeıi) . 

Motörlü detirmen ve vantilatör (AEG) (lst. 

3cü icra Meınurlufu) 

6-5-37 15 -
3-6-37 11 -

19-4-37 14 
30-4-37 13-14 

27-4-37 10 -

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire; f t ve Sebze : 

1 

1 

' 

i 

1 

1 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Kömisyonundan: 
Malte e piyade atış okulunun Teşrinisani 937 sonuna 

kadar ek~eklerin pişirilmesi için 3 Mayıs 937 . pazartesi 

Vize Satınalma Komisyonundan: 

l - Alpullu alayının 77 ton, P. Hisarın 80 ton ve di· 
ğeri 45 ton aığır eti. 

2-İhaleler kapalı zarfla. ve ayrı ayrı yapılacaktır. 
3 - Alpu\lunun et muhammen bedeli 16940 lira P. Hi· 

sarın 20000 ve diğeri de 1 t 250 liradır. 
4 - Alpullunuh ilk teminatı 127 t lira, Pinarhisarm bi

risi 1500 lira ve diğeri 844 liradır. 
5 - Alpullu etinin ihalesi 3 mayıs 937 saat 15 te Pı

narhisarın, saat 11 de Vizede yapılacaktır. 
6 -Şartnameler arzu edenlere her gün Vize Satınalma 

komisyonunda gösterebilir. 

e::::: --

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Karadeniz Ereğli Belediyeslnden: 

1- Eksiltmiye konulan iş: Kasabaya tahminen iki bu
çuk veya üç kilometre mesafede Emir pınar altmda şose 
kenarında fenni mezbaha inşaatma aittir. Bu inşaatın 
keşif bedeli 14899 lira 44 kuruştur. 

2 Bu işe aid şartnameler ve evrak şunlardır: 

Ekşiltme şartnamesi, mukavelename, Nafıa işlftrİ genel 
şartnamesi, hususi ve fenni şartname, kesif ve h1.1lasa cet-
veli, proje, mezbaha yapı nizamnamesi. 

istekliler bu evrakı Ereğli Belediyesinde görebilirler. 
3 - Eksiltme 4.5.937 tarihine müsadif sah günü saat 

16 da Ereğli Belediye dairesinde Belediye encümeninde 
kapalı zarf usulile yrpılacaktır. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1117 lira 
46 kuruş muvvakkat teminat vermesi ve Nafıa vekaletin
den alınmış ve en az ~4~ lira~ık in~aatı yapm.ış A oldu
ğunu gösterir müteahhıdlık vesıkası ıbraz etmesı lazımdır. 

İsteklilerin teklif mektublarını 3 üncü maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar Belediye Reisliğine mak
buz mukabilinde vermesi muktezidir. Postada vukua ge· 

lecek gecikmeler kabul edilmez. 

lstanbul Belediyesinden 

Keşif bedeli 2846 lira 96 kuruş olan Floryada soyun· 
ma gardiropları arkadaki beton yolun inşası açık eksilt· 
meye konulmuştur. Keşi~ evrakı ve şartname levazım mü· 
dilrlüğünde görülebilir. istekliler 2490 numaralı kanunda 
vesika ve 213 lira 53 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 3.5.937 pazartesi günü saat 14 de Da
imi encümende bulunmalıdırlar. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Eskişehir i&tasyon meydanile ambar binası arkasında 882 M2 
karolaj 3300 M! parke ve 232 Mt. bordür işi karolajın metre 
murabbaı 296, parkenin metre murabbaı 350 ve bordürün metre 
tulü 150 kuruştan ceman 14508 ha 72 kuruş muhammen betlelle 
yeni şartnamesine gör? . 3·5·3? pazartesi günü saat 15 de Haydar
paşada gar binası dahılınde ışletme komisyonunca kapalı zarf 
usulile ek iltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltmeye girmek istiyenler yüzde 7 ,5 muvakkat teminat tu
tarı olan 1088 lira. 15 kuruş teminatla 2490 No. h kanunla muay· 
yen ve 7-5-936 tarıh ve 3297 numaralı resmi gazetede ilan edilen 

.. .. at 15 de Tophanede satınalma komısyonunda 
guı~u e:iltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 2880 liradır. 

ıİ1t teminat 167 liradır. Şartnamesi komisyonda görülebi
lir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli komisyona 

vesikalarla birlikte yukarına yazılı münakasa ıününde saat 14 e 
kadar kapalı teklif mektublarını komisyon reisliğina vermeleri 

lazımdır. 
Bu işe ait şartnameler ve istenilen izahat Haydarpaşadn bi· 

rinci işletme yol başmüfettişlıği tarafından parasız olarak verile· 

cektir. 
gelmeleri 

İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

• • • 
Haseki için 51 kalem ecza alınacaklır. Bak: İstanbul 

Belediyesi ilanlarına. 
w 

4 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

t stanbul Universitesinden: 

Üniversite ve müştemilatına alınacak olan ve muham· 
men bedeli 1980 Jira 23 kuruş tutan 37 44 adet muhtelif 
vathk elektrik ampulleri için 12-4-937 tarihinde yapılan 
açık eksiltmede son verilen fiat yüksek görüldüğünden 
eksiltme tekrar 22·4·937 perşembe günü saat 1 1 de açık 
eksiltmesi yapılacaktır. 

Talihlerin 149 liralık muvakkat teminatlarını yatırmış 

olmalara lazımdır. 

5 
Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ordu hastahaneleri için 4000 adet yüz havlusuna verilen fiat 
pahalı görüldüğünden tekrar pazarlığa 19-4-37 pazartesi günü 
saat 15 de Tophanede satınalma komiıyonunda yapılacaktır. Tah· 
min bedeli 3200 liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda gö· 
rülebilir. l.teklilerin belli saatle komisyona gelmeleri. 

6 
Kereste, tahta ve saire 

Mersin Liman İşleri İnhisarı T. A. Ş. Mübayea 

Şirket atelyesinde Tamirat işlerinde kullanılmak üzere 
çapları ve sayıları aşahına yazılı Kara cam eğrisi kereste 
alınacaktır. 

Boy En Gen. 
200 x 18 x ıı 

150 x 18 x 11 
120 x 18 x '1 
150 x 20 x 11 
180 x 18 x 11 

tane 
1000 
1600 
1200 
900 

1534 

Metre 
39,600 
47,520 
28,512 
29,800 
54,671 

200.000 

M3 

Bu eğri ağaçları atnlyede teslim etmek şartile vermek 
isti yenlerin 20.4.937 tarihine kadar şirket satın alma ko · 
misyonuna lekliflerini ve fiyatlarını mektubla bildirmeleri 
lüzumu ilin olunur. 

7 
Mahrukat Benzin · Makine yağlan ve saire 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 9000 lira olan 20 ton tasfiye edilmiş pa· 
muk yağı 3-5-37 pazartesi günü uat 15 de kapalı zarf uıulile 
Ankarada idard binasında ıatın alınacaktir. Bu işe ırirmek iste· 
yenlerin 675 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiti 
vesikaları, resmi gaz:eteoin 7-5-936 gün ve 3297 No. lı nüıhuın· 
da intiş r etmiş olan t"limatnamc dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün snllt 14 e kadar komisyon reisliA"ine verme• 

leri lazımdır. 
Şartnameler para1ız olarak Ankarada malzeme dairtsiuden1 

Haydarpaşada te.ellüm ve sevk şefliğinden, \ımirde Alsancak 
mağazasından, Adanada 6 ncı işletme müdürlüğünden dağıtılmak· 
tadır. 
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l\\üteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 
1 adet etüv tamir ettirilecektir. Açık eksiltme ile ihalesi 3 

mayıs 937 pazartesi günü saat 15 de yapılacaktir. Muhammen 
keşif bedeli 643 lira 50 kuruştur. Şartnamesi hergün öğleden ev· 
vei komisyonda görülebilir. (eteklilerin 48 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile beraber ihale günü vakti muayyeoin· 
de Fındıklıda komutanlık satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Nafıa Vekaletinden: 
1- 2 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 de Anka· 

rüda vekalet Malzeme eksiltme komisyonunda üç grup 
4 parça atölye tezeahının grup grup ve kapalı zarf u
suliy le eksiltlmesi yapılacaktır. 

2- Eksiltmeye konan tezgahların cins, muhamm{ n 
bedel ve muvakkat teminat miktarları ---

Haseki hastahanesine lüzumu olan 
51 kalem ecza 

Muhammen ilk 
bedeli teminatı 

600 lira 45 lira 
Yukarıda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 

olan ecza açık eksiltmeye konulmuşlardır. Listesile 
şartnamesi i..evazım Müdürlüğünde görülebilir. İstek· 
liler 2490 numaralı kanunda yazılı vesika ve hizasında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile bera· 
ber 4.5.937 günü saat 14 te Daimi Encümende bulun-· 
malıdırlar. (B) (2146) 301 

• * • 
Grup: Adet: Cinsi Mu ham. 

L. K. 
Muvak• Senelik 

muhammen 

l 
il 

ili : 

1: 200 silindir Honik tezgahı 
2· 580 X50 Takım zımpara 
1: 500 X200 Üniversal takım 

bil~me tezgahı 

L. K. 
7980 00 598.50 

980 00 73.50 

3290 00 246.75 

3- Her guruba aid eksiltme şartname ve teferrüatı 
parasız olarak Ankara velralet malzeme Müdürlüğünden 
alınabilir. 

4 İsteklilerin her gurup için ayrı tanzim edecekleri 
teklif mektublarını 2 haziran 9.~7 çarşamba gunu saat 
14 e kadar Ankarada Vekalet malzeme müdürlüğüne 

vermeleri lazımdır. 
5 Yalnız birinci gurup için teklif mektublarını res

mi gazetenin 7-5 936 tarih ve 3297 sayılı nüshasında çı· 
kan talimatnameye göre alınmış 937 senesi müteahhitlik 
vesikası raptedilecektir. ----

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Mtıhammen bedeli 50,000 lira olan 2,500 ton ıun'i portland 
çimentosu 3·5-937 pazartesi günü saat 15,45te kapalı zarf usulile 
Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 3750 liralık muvakkat teminatla 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname dairesile 
alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,4~ e kadar Komis· 
yon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 250 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

MMV Satın alma Komisyonundan: 

Bir adet komple sabit etüv makinesi kapalı zarf usulile alına· 
caktır. İhalesi 3-ü-937 perşembe günü saat 1 idedir. Tahmin be· 
deli 5006 liradır. İlk teminatı 375 lira 45 kuruştur. Evsaf ve şart· 
namesini almak ve görmek isteyen MMV satınalma komisyonuna 
müracaat ve eksiltmeye gireceklerin 2 •90 sayılı kanunda göste· 
rilen vesaikle ve teminat ve teklif mektublarile birlikte belli gün 
ve saatından en az bir saat evvel komisyona srelmeleri. 

• 
* * 

699l0 ad. keten tütün ve sigara şeridi alınacaktır. Bak: lnhi· 
sarlar U. Müdürlü İlanlarına. 

• • * 
Çöpü denize atmak işi. Bai<; İstanbul Belediyesi ilan-

larına. 

b) f ı Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

Ferıköy Maliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

Taksimde T:ıksim bahçesi karşısında Kuyu sokakta Fiat ga· 
ra)ı sahibi Delpiyanonun kazanç vergisi borcundan dolayı haciz 
altına alınıp satılması icab eden otomsbil yedek aksamı ve itfai· 
ye yarayan hortum vesaire 19-.t-37 tarihine müsadif pazartesi gü
nü saat \O dan itibaren mezbıir garajda ve 20 4-37 salı günü de 
Taksimde Takızafer caddesinde Milli garajda aleni müzayede ile 
utılacağı ilan olunur. 

İstanbul J üne ü İcra Memurluğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesine karar verilen A. E. G. mar
ka motörlü değirmen v~ vantilatör ve sair emval 27-4-37 salı gü
nü saat IO dan i:ibaren Beşiktaş da Köyiçi caddesinde 20 N. lı 
dükkanda açık arttırma suretile satılacağından talip olanların 
mezkur gün ve saatte mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilmesine karar verilım biçki, torna 
makineleri ve saire 30-4-937 tarihine tesadüf eden cuma günü 
saat 13 den 14 e kndar birinci açık arttırma suretile Ayvaosaray
da Cabi camii ittisalinde 97 numaralı dükkanda paraya çevl ile
ceğinden talip olnnlarıu mahallinde hazır bulunacak memuruna 
müracaatları ilan olunur. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Cümrük satışından: 2736 mezat kaimesi 793 kilo 3349.8~ lira 
basma halinde pamuk mensucatın 19-4-937 günü saat 14 de lstao· 
bul gümrüğündeki ntıt salonunda açık arttırmaları yapılacaktır. 
Arttırmaya gireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve Ün· 
van tezkeresi aranır. 

İlk 
kirası teminatı 

Alemdarda hoca rüstem mahalle ve 
sokağında 6 N. lı Darusıuade ağası 
Mehmet ağa medresesi 264 
Çenberlitaşta divani ali mahallesinde 
yeniçeriler sokağında merzifoni kara 
Mustafa paşa medresesi 
Cibalide fener caddesinde 2 N. lı ku
leizemin 
Çemberlitaşta molla feneri mahalle ve 
sokağında küçük vezir hanının üst ka
tında 6 N. lı oda 
Eminönünde hoca Alaettin mahallesinin 
çiçek pazarı sokağında 20 N. lı haseki 
Mustafa ağa mektebi 
Beyazıtta kaşıkcılar sokağmda 75,50 
metre murabbaı yol artığı. 
Sultanahooette İshakpaşa mahalle ve so· 
kağında imrahor ala mektebi 
Cibalide odun i~kelesi mahallesinde ya
zıhane yeri 
Sirkecide hocapaşa mahallesinde ebus

350 

48 

32 

312 

IOO 

lh 

sut sokağındaki 15 N. lı matbaa binası 264 
Süleymaniyede elmaruf mahallesinin 
tevkifhane sokağında 1 odalı taş mek-

19 80 

25 25 

3 60 

25 

23 40 

7 50 , 
~ 70 

1 35 

19 80 

tep binası 36 2 70 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk te

minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938, 939, veya 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı 
ayrı kiraya verilmek üzere açık arttırmaya konulmuşlar· 
dır. ,Şartnameleri Levazım Müdürlüğünde görülebilir. is
tekliler hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 4.5.937 sall günü saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (İ) "2147 ,, 30'l 

* • • 
Senelik 

muhammen İlk 

KapaJıçarşıda yazmacılar mahalle
sinde alipaşa hanının 10 No. lı odası. 
Süleymaniyede molla gürani mahalle ve 
sokağındaki 13 N. lı Şemsettin molla 
gürani medresesi. 
Çakmakcılarda atık İbrahim paşa soka· 

ı ğında çandarlı atık lbrahim paşa med
resesinden müfrez oda 
Babıalide lala hayrettin mahallesinin 
htmasultan sokağında 5 N. lı haci be
şir ağa medresesi 
Hoca Hayrettin mahallesinde mektep 
sokağında 4 N. lı Abdüsselam mektebi 
binası 

Süleymaniyede hoca hamza mahallesi
nin kepenekci sinan sokağında 5 N. lı 
siyaviş paşa medresesi 
Nuruosmaniyede Çemberlitaş mahalle 
ve sokağında 70, 72 N. lı üstündeki 
oda ve kahvehane 
Hiiseyinağa mahallesinde kırık tulumba 
sokağında J 1 N. Darushadis bostanevi 
medresesi 
Samatyada tramvay caddesinde 305 N. 
lı arsa 

kirası teminatı 

24 1 80 

72 5 40 

120 9 

300 22 50 

60 4 50 

240 18 

240 18 

84 6 40 

30 2 25 
Vefada molla Hüsrev mahallesinin ko
vacılar sokağında '83 N. la ekmekcibaşı 
Ahmetpaşa medresesi 190. 14 25 
Cibalide odun iskelesi sokağmda yazı· 
hane yeri 18 1 35 
Fenerde balat caddesinde 41 N. lı ka-
le burcu 36 2,70 

Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi· 
natlan yazılı olan mahaller teslim tarihinden itib uen 
938, 939 veya 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ay
rı kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. 
Şartnameleri levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
hizalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubi· 
le beraber 5·5-937 çarşamba günü saat 14 de Daimi En· 
cümende bulunmalıdırlar. (İ) (2148) 303 

Çöpü denize atmak işine talih 
olanların nazarı dikkatine 

Belediye, 'imdilik azapkapı iskelesi ile muayyen bir 
zaman sonra hayreddin iskelesinden çöpü mavnalarla de· 
ı,11ize atmak işini bir müteahhide verecektir. İş aşağıda 
yazılı şartlar dahilinde yapılacaktır. Bu şartlarla bu işe 
talih olacakların riyaset makamına hitaben yazacakları 
tahriri tekliflerini izahat verebilecek bir memurlarile bir· 
likte 22 Nisan 937 tarihine kadar bizzat temizlik Müdü
rüne getirmeleri lüzumu ilan olunur. 

1 - Denize dökülecek çöpün miktarı yevmiye vasati 
olarak 280-300 metro mikabıdır (bir metro mikabı çöp 
takriben 400-450 kilodur). 

2- Bu çöpler şimdilik yalnız azapkapı iskelesinden 
alınacaktır. Lakin sonraları hayreddin iskelesinden de al
mak mevzuubahis olabilir. 

3- Son çöpler öğleden sonra saat 3,5-4 aralarında 
gelmiş olıcaktır. 

4- Müteahhitler her mavna doldukca mavnaları iske
leden uzaklaştıracak ve son çöp de geldikten sonra ya o 
gün veya ertesi gün bu mavnaları Marmara denizi açık· 
larında cenuba doğru akıntıyı bulduktan sonra denize dö

.keceklerdir. 
Bunun için asgari olarak, ahırkapı feneri ile Oxia de

nilen yüksek hayırsız adayı vasleden hat üzerinde ve Kı· 
nalıadanın şimal burnunu bordaladıtı mahalle kadar açıl
mak lazımdır. Lakin çöpün tekrar sabile gelmeıinden 
müteahhid mesul olduğundan icabı halinde bu akıntıyı 
buluncaya kadar I0-15 mil açıklara kadar gitmek mecbu-

" riycti vardır. 
5 - Müteahhitlerin kullanacağı romorkörler Evrin, Na

mazgah, Çeken, Aydın, yılmaz romorkörleri ayarında bir 
romorkör olacak ve işe ba.,lamadan bu işe elverişli ol
duğuna dair liman riyasetinden bir taksitname getire
cektir. 

6- Müteahhitler bu mıntakalara kadar açılamıyacak 
sert havalarda iskele üzerinde çöp bırakmamayı taahhüt 
edecekler ve bunun için kafi miktarda yedek mavna ih
zar edeceklerdir. 

7 - Mavnalar da bu işi başarabilecek kabiliyette ola
cak ve işe başlamadan liman riyaseti tarafından muayene 
edilip birer tastikname alacaklardır. 

8- ihale şimdilik bir sene olacaktır. Bunun için mü
teahhit teklif edeceği bedelin bir senelik tutarı üzerinden 
kanuni teminatı vermeğe mecbur olacaklardır. 

9- Çöpün şarta muhalif olarak sahile gelecek şekilde 
dökülmesi veya sert havalarda kafi miktarda yedek 
mavna bulundurulmaması hallerinde beher gün için mü
teahhidin istihkakından 100 lira kesileceği gibi. Bu işler 
de mUteahhit nam ve hesabına belediye tarafından hiç 
bir ihtara lüzum kalmadan temin edilecektir. 

(B) (2149) 300 

j~hisarlar U. Müdürlüğünde~! 
1- Şartnaıneıi mucibince 10000 metre Amerikan bezi pazar· 

lıkla alınacaktır, 

2- Pazarlık, 19-4-937 tarihine ra.tlıyan pazartesi günü saat 
15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube1iodeki alım komisyo· 
nunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergüh sözü geçen şubeden 
alınabilir. 

4- İateklilerin pazarlık için tayin edilen srün ve saatte yüzde 
7,5 güvenme paralariyle birlikte adı gepn komisyona gelmeleri 
ilia olunur. (1825) 236 3-4 

• • • 
1700 Ayak yerli siyah deri 

100 ,, ,, lacivert,, 
100 ,, ,, vişne 

100 ,, ,, nefti ,, 
10000 metre 35 m m genitliiinde beyaz cilt şeridi 

800000 adet siyah renkli küçük kapsül 
1.- İdaremizin kutu fabrikası için yukaruıla cins ve 

miktarı yazılı evrakı matbuaya mahsus levazım ornekl eri 
mucibince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 24·4·937 tarihine rastlıyan cumartesi günü 
saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mubayaat tubesindeki 
abm komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. ( IQ68) 267 3-4 

• • • 
1- Yaprak tütünlere ariz olan haşaratı öldürmeye 

mahsus en müessis marka 3460 litre mayi ''Pilit ve em
sali müstahıaratn ile bu mayie aid 218 adet tulumba ve 
22700 adet sinek kağıdı pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19-4-937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 16da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. "1983" 272 4-4 
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Nümunesi mucibince 2000 adet büyük 100 adet 

küçük süpürge pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 2 7·4-937 tarihine rastlayan salı günü saat 

14de Kabataşta Levazım ve mübayaat Şubesindeki Alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Uzayedeler hakkmda 

• 

Ticaret ve Zahire Borsası 

--3 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
nıisyona gelmeleri ilan olunur. "2067 ,. 287 2-4 

• • • 
1 Şartnamesi mucibince sigara makinelerinde kul-

Pazartesi 19 4-1937 

Apartıman inşaatı. (Erzurum İmar Direk.) .\:• 3IO 
Sinop • Ayancık yolunda betonarme köprü inşaatı (Nafıa Veka· 

Jeti) .\' 311 

MADDE 

I I 1 

SATIŞLAR 
Aıgal'I Aıı:ami 

ithalat Jhracat K'I K·ı 
l Olu 1 OSU 

Ton Ton Kr• Pa. Kr. Pa. 

lanılmak üzere muhtelif eb"atta 699IO adet -keten tütün 
Ve sigara şeridi pazarlıkla satın eıhnacaktır. 

Polatlı - Haymana yol-Unda 3 menfuz inşatile IOOOO m3 ihzarı 
(Ankara Valiliği) .\' 312 

Afyon 
.. : ince 

: kaba 
t 

2- Pazarlık, 6-V-937 tarihine rastlayan Perşembe 
iÜnü saat 15 de Kabatasta Levazım ve mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. · 

Gülhane hast. inşaat (Tophane Levazım) ,\' 313 
Samsun Gümrük iskel. tamiri (Samsun Belediyesi) ,\' 315 
yatı okulu hamamı inşaatı (Edirne Kültür Direk.) ·'~ 320 
inhisar maddeleri nakliyesi (Edirne İnhisarlar müd.) 314 
Amerikan bezl: IOOOO m. • Filit: 3460 it. - tulumba: 218 aded • 

Araşit yağı 
Arpa 

.. ; yemlik çuvallı 
: Anadolu 

105 

Av derisi 
3- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. sinek kağıdı 22700 ad. (inhisarlar idaresi) .\' 310-317 

.. 
.. 

: çakal 
: kedi 
: kunduz 

4- İsteklilerm pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. (2152) 299 1-4 

Benzin, gaz, gazolin . eyer koşum hayvanı. (Luleburgaz Devlet 
Çiftliği) .\: 318 

Eczayı tıbbiye: 267 kalem (Ereğli kömür hvz.) .\' 320 
Tabak, bardak v. s. şahmerdan: 1 ad, • ecza ve sıhhi malzeme 

505 kalem (MMV) .Y 394 300 • 313 

" : porsuk .. : 11anaar 
il : tilki 
" : tavşan 

VECİZELER 

Dedikodu yapma spor yap. 
Sporcu, çirkinin, kirlinin ve kötunün düşmanıciır. 
Güzel insan iyi insandır. 

PİYASA HABERLERİ 

Tütünümüz için anJarmalar 

. İngiltere, Çekoslovakya ve Av~sturya reji tütün .. f~b.: 
tıkalarile temaslarda bulunan inhısarlar umum muduru 
Mithat Yenel, şehrimize dönmüştür. Mith~t. Yen.~l,, bu te· 
t'tıaslarda üç memlekette tütüncülüğfüııüz ıçın muhım an
laşnıalar yapmıştır. 

Tütün ihracatını kendi kontrolü aıtınna yapacak olan 
lütün Jimiten şirketinin evvelce pek az ihracat yapabil· 

• diğiıniz bu üç memlekete bundan sonra külliyetli mal 
Röndermesi temin edilmiştir. 

Bilhassa Çek ve Avustury rejileri evvelce ihtiyaçları· 
llın rnühim kısımlarını başka yer!erden temin ettikleri 
halde bundan sonra Türkiyeden tütün alacaklardır. 

Ayrıca İngilterede büyük tütün ve sigara fabrikalari
e Yapılan yeni anlaşmalarla buradan gönderilecek Türk 
Ütünlerile İngilterede Türk sigarası yapılıp satılması ka
'arlaşhrılm,ştır. 

Patates ve elma satışı için nizamnamt: 

Ticaret Odası bundan bir müddet evvel biri patates 
i~tışını kontrol, diğeri de elma ihracatını tanzim içın iki 
11
Zarnname kabul etmişti. . 

Bu nizarnnamelernen patatese aid olanına göre lstan
ll!da satılacak patatesler muayyen kiloluk çuvallar için· 
e Ve muayyen tiplerde olacaktı. Fakat bu nizamname 
~ sene tatbik edilmemiştir. Odanın kontrolları göster
lıştir ki bu ölçüye uyan bir tek çuval dahi yoktur. Oda 
llııun, geçen sene nizamnamenin geç kalmış olması se· 

tbile böyle olduğunu görerek yeni mahsul senesi başın· 
' nizamnamenin tatbiki mecburiyetini koymuştur. 

Bu sene nizamnameye uymayan patates çuvalları şe· 
de sattırılmıyacaktır. 
Elına da geçen sene az olduğundan ihrac edilmemiş 

~ hu da niıamnamenin tatbikına imkan bırakmamıştır. 
Yeminli eksperler kaldırıldı 

.Şirndiye kadar ihracat eşyasından bazılarının muaye
ısınj yapan ve raporları resmi mahiyette tanılan yemin
eksperler dünden itibaren kaldırılmıştır. 
Bu iş bundan sonra Türkiyenin her tarafında İktısad 

~kaletinin ihracatı kontrol memurları yapacaklardır. 
htİrnizde yalnız bir kontrol memuru bulunduğu ıçın 
lşkUiata tesadüf edilmemek üzere şehrimizdeki kontrol 
'llı1.1ru adedinin fazlalaştırılscağı 'Jmulmaktadır. 

Ecnebi memleketlerde oturanlarin iratları 

Gaz 15 ton (Deniz Levazım) .\: 313 

Buşak.le: 1500 ad. • boru: IOOO ad. · manşon v. s. (Belediye su· 
lar idaresi) .\' 302 

~arke taşı: 60000 m3 (Adana Devlet Demiryolları) \' 318 
içme suyu isalesi (Polatlı Beled.) .\: 320 • -

3 Sevroley_e s~hlıi karoseri :, apılması (İstanbul Kom.) .\' 311 
Yazlık elbıselık kumaş: 100000 ad. (Jandarma kom.) .Y 311 
Kumaş - posta grisi: 4500 m. polis grisi: 3600 m (PTT 

Müd. ) ,\ ' 311 · · U. 

Yatak: 1000 adet • nevresim: 120 ad. - yastık: 160 ad. (İ t b ı 
Yüksek Mekt. Muhaseb,) X 309 8 an u 

Kurşun külçe: IO t. • bilet kur.şun: 0,7 t. - perçin civata , balmu· 
:.ıu .transmisyon kayışı ron~ela. !Devlet Demiryolları) X 310 
· Sınema şeridi 22200 k. (lstanbul Gümrük.) No. 304 
Me~e odunu: 2000 ın3 (Belgrad ormanı) 313 

Salı 20-4-1937 

Kastamoni - Boyabad yolunda betonarme köprü in~aatı (Nafıa 
Vekaleti) .Y 312 

San'at okurların tamiri (Ankara Nafıa Müd.) .Y 313 
Eevatörlü araba: 2 ad. (İnhisarlar İdaresi) ,\' 2~7 
Kilit: 16 ad. • gemi zinciri: (28 57 mm.): 7JOO k. (Deniz Levazım) 

,\' 313 . 

Benzin: 3100 k. (İst. PTT. Müd.) .Y 314 

" : vaı-şak 
,, : zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" : iç 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buğday 

.. 
,, 
,, 
,, 
il 

" Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

.. 
Fasulye 
Fındık 

" 

" 

: Eks. yumuıak 
: yumuşak 
: eka. sert 
: sert 
: aümter 
: kızılca 
: mahlut 

: k. 

: beyaz 
: sarı 

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

ipek 
Bulgur: 15 ton (Çatnlca) 316 zeytinyağı: 3000 k . (Luleburgaz) .Y314 irmik 

Çarşamba 17-4-937 
CHP binası inşaatı (1,.fanisa CHP Başk.) .\' 314 
Samsunda çalışma evi inşası (İnhisarlar İdnresi) .\' 314 
Ttansformaıör binası inşası (Sivas Elektr. Biri.) .Y 322 
Elektrik tesisatı projesi (Keşan Beled.) .\: 314 
Yazlık iskarpin: 772 çift (Sıhhat .ve İçtim. Muav. Müd.) .\' 307 
Galvanizli demir tel: 273 km. - izolatör maa deveboynu: 2250 

ad. (MMV) ,\' 313 
Matba• kağıdı: 88 k. (Tekirdağ Beled.) ,\' 320 
Toz şeker: 2800 k. (Lüleburgaz) .\' 318 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,1 işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göıiterir. 

• 
lstanbul Borsası 

16 4-1937 
Paralar Çekler 

Alış Satış Alış Satıı 
Sterlin 616, 621, Landon 618,50 621, 
Dolar 123,- 126,- Nev York 0.79285 0,7902 

20 Fransız Fr. 109, - 113,- Par is 17,725 17,80 
20 Liret 120, 125 - Milano 15,0686 15,0145 
20 Belc!ka Fr, 80,- 84,- Brüksel 4,7043 4,6950 
20 Drahmi 18, 22, - Atina 88,2875 88,43 
20 İsveçre Fr. 565,- 575, Cenevre 3,4750 3,47 
20 Leva 20, - 2.3, Sofva 64,2075 64,4012 

1 Florin 63,- 66,- Amsterc!am 1,4475 1,4440 

Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iap. tohumu 
: kalburlanmıı 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yağı: 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yatlı 

,, ,, : yanm yağlı 
,, ,, : yaf.ııız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağaız 

Razmol 
Susam 

,, yağı 
Tiftik 

,, 

" 
" 
n 

,, 

: yeni mahsul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 20 Çek kronu 70, -

Avusturea Si. 21,-
75,- Prag 22,6975 22,6730 Un : ekıtra ekıtra 

: ekıtra 
23,- Vivana 

Mark 25, 28- Madrid , 
Zloti 20, - 25,50 Berlin 
Pengü 21,- 24,- Varşova 

20 Lev 12,- 14, - Budapeşt 
20 Dinar 48, - 52,- Bük'tef 

Ruble 30- 52, - Belgrad , 
İsveç kuronu 30, - 32, Yokohama 
Türk altını I041, - J042,- Mo.ııkova 

4,2342 4,2265 
11,4375 11,4482 
1,0092 l,9660 
4,1760 4, 1666 
3,9983 4,0050 

108,2658 108,09 
34,67 34,6275 
2,n15 2,7740 

24,64 24,69 

" ,, 

" 
: 1 inci yumutak 

,, ıert 
Yapak : Anadolu 

,, ,, tabak 
,, : Trakya kırkım 
" ,, tabak 

Yulaf 

ad 2'28 
76 
65 

,, 
,, 
" 
" 259 
,, 3030 
,,17586 

" 13 
n 24 

315 

60 

59 
3 75 

45 

2 

15 

75 

4 

Ecnebi memleketlerde oturup ta Türkiyede iratları 
.llnanların paralarının, bazı mallarımızın dövizsiz ola· 
l diş memleketlere çıkarılması suretile ihracına müsa
~ tdilınesi kararlaştırılmıştır. 

Banknot Oa.247,- 248,- Stokbolm 3, 1434 3, 1434 
Zeytin yatı : ekıtra 

,, ,, : yemeklik 39 

,----------------------·-----, Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarrn 
TELGRAFLAR 15 4 937 

,, ,, : sabunluk 

354 
3 

26 

480 
2681 

105()() 
6 

5 

13 

73 

ç 

• .. 
" 
" a 

ç 

450 
275 

4 13 

6 18 

6 12 

430 

4 37 
ı 

I 

30 

60 

ı 

1 

46 

4 25 

6 26 

6 24 

5 4 

5 

31 

47 

IC.S. İç Ticaret Eşyası için yeni iskele 

1Şehrimizde bulunan Gümrük ve İnhisarlar müsteşarı 
l Okulda, gümrükler başmüdürü Mustafa Nuri ile 
tdarpaşa gümrüklerini gezmiştir. Müsteşar, . ~ilhas~a 
. da yapılan servisleri ve yeniçalışma usullermı tetkık 
hş Ve başmüdUrden izahat almıştır. 

Dikkat Nazarına Londra Mısır Laplata 2 ci kin. tabmili korteri 27 ti p Ki 3 85 
,, keten tohumu ,, ,, ,, tonu 13 at. 2 f• ,, 8 02 

li~-:C •-L 'b' ' ( • b· ecuıı ı ve yazı ıt erı 
•t~'-t•· .. ı iJ Gi . -. oru: ıma rıt 

Baııldıiı yer: ART UN Baaımcvi 

Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasn~f edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESi,, n de bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Re~b.e~iniz dir. Menfaatınız İcitbı hemen abone kay
dedı lınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

Galat• Billılr ıokak No. 10 
1
.,. ___________________ , ____ ,.J 

Anvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 136 B. Fr. " 5 80 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 fİ 7 1 4 p.,. 6 60 
Şikago ,, Hartvinter Mayı• ,, Bu9eli 135 HDt ,, 6 20 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, " 136 1 4 ,, ,, 6 24 
Hamb. lç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 165 R M. ,, 83 93 

,, ,. Levan ,, ,, ,, ,, 165 ,, ,, 83 93 
İşaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para) ti 

(filin), ıa (santim), ıt (ıterlin), RM lRayhımark), p ~ea
ai), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 
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Deuxieme Annee - No. 324 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptra. , 450 3 
6 

12 
.. 
.. 

.. 
" 

850 
1500 

Etranger: 12 mois Ptra. 2700 

Le No-:-Plrs. 5 
Pour la Publicite ı'adreuer 

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

SAMEDI 

•• 
MUNAKASA 

a:zETESİ 

Journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Lieu d'adiudication et du 

Joun Heure d'adjudicat. eatimatif Provieoire Cahier des Cbarıea 
ı ı ~,--~-=--~~~~~~~~~~~--------~--~----....------------~~---------------------....ı-~------------------------·· 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartograpbie 

Constr. WC et grillafe fer au Konak Gouverne
mental 

Construction abattoir moderne a 2-5-3 km. de la 
ville 

Carrelllge : 88~ m2- Pavage: 3300 m2- Constr. 

1 

bordure: 232 mi. (a la ıare Eslcichehir) 
Conr.truction chemin en beton armı! derriere leı 

cabines de Floria 

Habillement- Chaussures Tissus- Culrs. 

1 Servietteıı pour visage : 4000 picces (aj.). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Huile de coton (purifice) : 20 tonnea 

Provisions 

Cuisson de pain (pendant 6 mois) 
Lait : 40 tonnes. 
Yoghourd : 30000 kilos 
Viande de boeuf : 80, 77 et 45 tonnes (aep.). 

Electricite-Gaz-Chlluffage Central 
(Installation et Materiel) 

Ampouleı electriques (diff. watte): 3744 p. (aj.). 

Bois de Construction 
Planches Poteaux, ete. 

Gre a rre 

Pli cach. 

• 
Publique 

Gre a gra 

Pli cacb. 

Publique ' 

" Pli cach. 

.. 

Publique 

Pins courb~s : (karaçam) 200000 rı3 -

Produits Chimiques et Pharmaceutiquea 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp 

Produits pharmaceutiques : 51 lota {pour hôpital Publique 
Hasseki) 

Divers 

Rubans en lin pour cigarettea et tabacı : 69910 p. 
Entreprise de deversement deı ordureı İl la mer 

Ciment Portland artificid: 2500 tonnes (cah. eh. 
' P. 250) 

Etablis {emeri d'aiguisage, cylindrique ete.)~ 4 p . 
F.tuve fıxe, au complet : 1 piece 
Reparation ctu ve 

B) Adjudications a la surenchere 
Moulin et ventilateur a moteur (AEG) 

Scie mecanique; 1 piece Tour: 1 piece 

Toiles cirets (Biches): 100 pieces 

Pieceı de rethange pour auto et mancheı d'in• 
cendie 

Cotonnades : 793 kilos 

Gre a i"'e 
.. 

Pli caob. 

• 
n 

Publique 

Publiqce 

n 

n 

.. 

.. 

419 46 

14899 -

14508 72 

2846 96 

3200 -

9JOO -

2880 -
4800 -
z400 -

1980 23 

600 -

12050 -
5006 -
643 50 

3349 82 

1117 46 

1088 15 

213 53 

675 -

167 -
360 -

14~ -

45 -

3750 -

37 45 
48 -

Dir. Biens Nationaux Iatnbul 19 4.37 

Mnnicipalite F.rerbli (Mer Noire) 4-5-37 

1 Com. Expl. Cb. Fer Etat Haydarpacha 3-5-37 

3.5.37 ( Com. Perm. Municipalite 1.tanbul 
\ Dir. Econom. n ,, 

Com. Ach. lntend. letanbul Tophane 19 4-37 

{ 
Ad. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 3 ·5 37 
Dep. Mater. Anl. Chef Exped. H.pacha 

Com. Aoh. lntead. lıtanbul Tophane 
Cam. Ach. Comm. lıt. Findildi 

" 
Com. Ach. Militaire Vi.ze 

Com. Ach. Univeuite lıtubul 

3.5.37 
3.5.37 
3.5.37 
3.5.37 

22-4-37 

SAT Monopole Port Mersine Jnsqu'au 20-4·37 

{ 
Com. Perm. Muaicipalite lıtanbul 
Dir. Economat ,, ,. 

4 5-3i 

Coa. Acb. Econom. Moaop. K.tachc 6·5~37 

{ 
Com. Perm. MYDi.cipalite lst. juıqu'a\l 22 4.37 
l>ir. Economat " n 

f Admin. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 3-5-37 
\ Cai11es Ankara et Haydarpacha 
Depart. Materiel Min. Trav. Publicı 
Com. Acb. \tin. Def. Nat. Ankara. 
Com. Acb. Comm. lıt. Findilcli 

{ 
Rue Keuyitchi No 20, Bechilctaobe 
3me B•reau Edcutif (lst.) 

2-6-37 
3-6-37 
3-5-37 

27-4-37 

14 -

16 -

15 -

14 -

15 -

\5 -

15 -
15 30 
16 -
11 -

11 -

14 -

15 -

15 45 

15 -
11 -
15 -

10 -

{ 
Ayvanıerail, Diabi diami No 97 
5me Bur. Executif lstanbul 

3o-4-37 13·14 

{ 
Rue Karamouıtaphapacha No 45-47 
ler Bur. Exec. lııtanbul 

{ 
Garaıe Milli, Taxha 
Bureau Fisc F erikeuy 

Direetion Douaneı lstanbul 

22-4-37 10 -

19--t-37 

19.4.37 

10 -

1-t -
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ADMINISTRA·ı ıur. 

Yoıhourtchou Han 
ler Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poılale N. 1261 

Adreaae T elerraphique : 
l•tanb11l - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jovs suivants) 

Lundi 19 Avril 1937 

Conıtruction immeuble a appartements (Dir. Reataur. Ville Erıe 
roum) .\: 310 

Conatruction pont betonarme s route Sinope·Ayandjik (Min. Trıı1 

Publicı) .\! 311 
Conıtr. 3 ouvertures et preparation 10000 m3 pierres s route P 

latli Haymana (Vilayet Ankara) .\! 312 
Constr. dana hôpital Gulhane (lntend. Tophane) .\! 313 
Repara tion embarcation douane Samsoun (Trav. Pub. Samıou0 

.\! 315 
Construction bain İAternat llnatruc. Publicı Edirne) .\~ 320 
Transport rrodults monopoliaeı (Monopoles Edirne) .\; 314 
Toile aeericaine: 10000 m.- Flit: 3460 it.- Pompes: 218 pi 

CM - Piegeı a manches : 22700 P· (Monopolea) .\: 310-317 
Benzine, petrole. gazoline- Sellea, chevaux de trait (Ferme E~ 

Lule\iourıaı.} .\~ 318 
Produits pharmaceutiques : "267 lots (Bassin Houiller Ereihli .\! 3'-1 

M~ Aseiettes, verres, plats ete. - Marteau- Piton: 1 picceı- .. 
camenta: 505 lote (Defenıe Nationale) .\~ 314-300-313 

Petrole : 15 t._,ııneı (lntend. Marine) .\'! 313 
Boucheı a ele : 1500 piccea- Tuyaux : 1000 p.- Manchons, e 

(Admin. Munic. Eaux) .\! 30ı 
Paveı: 60000 pieceı (Municip. Akhissar) .\: 314 
Ballut : 6000 m3 (Ch. Fer Adana) .\; 318 
AdJlui:tİon eau petable (Municipalite Polatli) 320 
Fabri<:ation carrosseries aanitaire pour 3 Chevrolets (Comm. l•I 

bul Findikli) .\: 311 
EtoHe pour uniforme ete : 10000 metres (Comm. G. Gend• 

.\! 311 ~ 
Etoffe griı poste: 4500 metreı- Griı police: 3600 metres (~· 

Gen. PTT Ankara} .\~ 311 
Matelaa : 100 pieces- Nevresims : 120 p.- Couuins : 160 pi~ 

(Comptab. Fc. Super. lstanbtl) .\! 309 
Plomb·linretı: 10 t.- Pour billets: 0,7 t.- Rivetı. boulone, r 

forte, cire. courroie de tranımisaion, rondelleı (Ch. de Fer~ 
.\: 310 

• Bande pour cinema: 22200 kilos (Douanee lıtanbul) -'! 304 
• Bois de chcne: 1000 m3 (Foreta Belırade) .\: 312 

Mardi 20 Avril t 937 

Construction pont betonarme ı route Kaatamouni· Boyabad (~ 
tere Travaax Publics) ~\~ '312 

Reparatioıı Ecele Artı et Metiers (Direction Travaux Public• 
icara, .\'! 313 

Voitures a elevateurs : 2 piecea (Monopoles) .\: 287 
Cadenaa: 16 pii"ceı- Chaineı de navire (28 57 mm.): 7'3f: 

(lntend. Marine) ,\! 313 
Benzine: 3100 kilos (Dir. PTT Vilayet lstanbul) ~~~ 314 
Gruau : 15 tonnes (Tchataldia) .\~ 316 
Huile d'oliveı: 3000 kilos (Lulebourg-az} .\: 314 

, Mercredi 21 Avril t 937 

Conatruction maiıoa parti peuple (Presid. parti pcuple M• 

·': 314 
Construction local etudes Samsoun (Monopoles) .,! 314 
Construction edifice pour tranıform. (Union Electr. Sivaı) .\; 
Projet installation elctrique (Mun. Kechane) .:\: 314 
Eıcarpiaı d'ete : 772 paires 4Dir. Hyı. et Asa. Soc.) .\; 3o0 
Fil de fer ıalvanise : 273 km.- lsolateura pour crocbets: 

pieces (Defenae Nationale) .\; 313 
Papier d'impr)merie : 88 k. {Mun. Ttkirdagh) .\: 320 
Sucre en poudre : :l800 kiloı KLulebourgaz) .,: 318 

• Lea aateriıqueı indiquent une venle par voie de ıurencb 

N. 8.- Lea Noa indiqueı ea reıard dea articles aont eı 
iournal danı lequel l' avia a paru. J 

lndustrie - Finances - Commerce 

La fabrjque de ciınent de Sivas 

Une ırande fabrique de ciment ıera creee prochaio' 
Sivaa pat la Sümer Bank. Lea etudea iı ce propoı ont e 
ıur place par le chef de la ıeetion de l'induıtrie de la 
M. Celll. 

Les oouvelleı acieries 

Lea etudea en vue de la creation d'un nouveau. ıır~ 
haubı feurneaux et d'acierieı ıont pourauiviea actıvelll 

annoace qYe cea ~tabli11ementa ıeront inıtalleı dana 1• 
Kara9, aux environı de Sivaa, qui eat treı riche en 
de miaerai de fer. 

1 


