
ikinci Sene - No .• i28 

=== ::sa F 

ABONE ŞARTLARI : 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 " ısrnı 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığ-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reımi makbuz bed eli olma
yan tediyat makbul detildir. 
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'GAZ~TESI 

Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir , 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~----------~ 

BU GCNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Bakla, semizotu. taze soğan (Selimiye) 7-5-3i 15 -

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia iş~eri, Malzeme, Harita 
1 ----,, 

l nci topçu Al. ve İstihk. tab. mutfak ocakları· 
nın tamiri. (lstanbul Komutanlığı) . 10-5-37 15-16 , 

Memba üzer. muhafaza havuzu ve kapt111 yapıl· 

,, 

B 1 d l • ) 4.5.37 15 . 
ması v.s. (Ilgın e e ıyesı , . , , 

M 1. b' · şaatı (temdıd) (Halı~.esır Yıl.) 29-4-37 15 -a ıye ınaııı ın . r 
Koyulhis:ırda mektep in.şası (temd.) (Sıvas Na ıa 
Müdürlüğü) (temdit) 24-4-37 

Fenerde bir kilise havuztınun tamiri (ls, Beled.) 26-4-37 14 -

3- ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane levazım 

Cerrahi alat: 102 kalem kulak bo~a:ı burun alet i: 
56 k. takım cihazi: 5 ad. (lstanbul Sıhhi Mües.) 5-5-!17 15 -

4 Eleklrik·Havagazı·Kalorifer tes~at ve Malzemesi 

Ampul. 4815 ad. (inhisarlar İdaresi) 4 5-37 15 -

5 - Mensucat, Elbise, K uodura, Çamaşır v.ı. 

Pijamalık bez: 4:?60 m. (Tophane Levazım) 
Yatak yünü: 1800-2200 k. (Jandarma Kom.) 
Yün bayrak: 300 ad.· beyaz çul: 100000 ad. 

(İnhisarlar Umum Müdürlüfü) 

27-4-37 15 -
7-5-37 10 

5.7.5.37 10-15 

6 Matbaa işleri ·Kırtasiye • Yazıhane Levazımı_ 

Tasnıf varakası (beyaz) :?0000 ad.- (kırmızı) 

5000 ad. (İstanbul Belediyesi) 26-4-37 14 -

7 - Mahrukat, Benzin, Makine yagları 

Mazot: 600 ton (Deniz LevazımJ 

v, •• 

26-4-37 14 

1 

_ı 

1 

8 - Müteferrik ! 
' 

Kaldırım taşı: 200-500 m3 (Lüleburgaz Beled.) 3-5-37 16 -
Yangın söndürme aleti: 30 ad. (Tophane Levaz.) 27·4-37 14 - ' 
Çinko Je~en: 50 ad. (Tophane LeYazım) 26-4-37 14.30 
Portatif çadır: 2000 ad. (Jandarma. ~.' Ko~.) 8-5-37 10 -
Torna tezıahı. oksijen kaynak ve dokmecı takı-

mı . çadır: 38 ad. (Bolu Nafıa Müdürlüğü) 3.5.37 15 -
Gümüş kumu: 10 ton (temd,) (Askeri f~brik.) 26-4-37 14 -
Hasus tera7.i: 25 ad. {inhisarlar ldaresr) 7-5-37 15 -

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

S" ü k- - . 1200 k. (lıt. Levazım) 27-4-37 14.30 

Y
onmk ş omur. k) 12290 k (lst Gümr. M.) :?6-4-37 14 
astı (ipek-pamu : · ' 

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: -
Selimiye Askeri Satınalma komisyonundan: 

1- Tümen ihtiyacı için, Selimiye !le Haydarpaşa h~s~ 
t h . 6000 k'l bakla 3000 semızotu ve 3000 kılo a aneııne ı o ' 
t v ·ı B w daki Birlikler için de 4200 bakla, aze sogan ı e ogaz v k S 
1600 . t 1600 kilo taze soian alanaca tır. e· 

semızo u ve 

' 

J 

• 

VECİZELER • 
Genç bir baş ancak dinç omuzlar üzerine 
rabilir. 

du-

Göze güzel görünmeyeni gönül çekmez. 
Her güzel şey sevilir. 

• 

limiyeye ait olanların bedeli 454 lira 50 kuruş boğazların
~ınkinin de 321 lira 44 kuruştur. Boğazın ilk teminatı 24 
lıra JO kuruş Selimi yenin ise 34 lira IO kuruştur. 

2 Eksiltme açık eksiltme sureti le 7 .5.637 cuma gü-
nü saat 15 de Selimiye askerlik Da. binasında As. satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

- ---

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri vcMalzemesi-Harita 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

1 inci Tokçu alayıom mutbak ocakları tamir ettirile· 
cektir. Açık eksiltme ile ihalesi 10 mayıs 937 pazartesi 
günü saat 15 te yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 350 
liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel Komisyonda 
görülebilir. Ilk teminatı 26 liradır. 

• • • 
İstihkam taburunun mutfak ocakları tamir ettirilecek-

tir. Açık eksiltme ile ihalesi 10 mayıs 937 pazartesi günü 
saat 16 da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 250 lira 
dır. İlk teminatı l 9 liradır. 

Balıkesir Nafıa 937 ye te11düf eden .alı günü 
Direktörlüğünden: Hat 15 te ihale edilmıek üzere 

15-4-937 tarihinde kapalı zarf açık eksiltmeye konulmuıtur. 
usulile ihale edilmek üzere ek· Bu huıu.taki evrakı keşfiye 
siltmiye konulan Balıkesir Vi- ve projeleri görmek ve şeraiti 
liyet merkezinde 15969 lira 25 1 °?ünakauyı anlamak istiyenle
kuruş bedeli keşfili Maliye bi- 1 rın iıgın Şarbaylığına müracaat 

ki k d 

!
' et.meleri ilin _olunur. nası inşaatına iste i çı ma ı· 

ğındao 29-4·937 tarihine ruh· 
yan perıembe günü saat J5te . Sıvas Nafıa Müdürlüğünden: 
evvelce mükerreren ilin edilen 1 

ıerait dahilinde pazarlık ıure· ' 
tile yaptırılacağındaiı talihlerin 
yukanda yazılı gün ve aaatte 
Bahke•irde Vilayet Konağında 
müteşekkil komisyona müra· 
caatları ilan olunur. 

Ilgın Urayından: 

1- Memba üzerine yapıla· 
cak muhafaza havuzu ve kap· 
taj. 

2 - isale güzergahı hafriyatı 
ve boru vazileri. 

3- Çelik i.ale boruları ve 
ak.amı hususiyeleri. 

İlgın kaııaba11na isale edile· 
cek olan 7565 lira 71 kuruş be· 
deli kefifli su tesisatı 4 may11 

15-4-37 günü ihalesi yapılmak 
üzere kapalı zarf usulile eksilt
meye konulan Koyulhisarda 
yapılacak 5 sınıflı ve tam dev
reli 14284 lira 42 kurus keşif 
bedelli mektep inta.ına talip 
zuhur etmediğinden 24-4-37 gü
nünde ayni şerait dahilinde u
at 9 da ihale edilmek üırd iha
le müddeti 10 ~ün uzatılmıştır. 
Taliblerin teklif mektublapnın 
ihale günü uat 8 e kadar Vi
layet Daimi Encümenine ver
meleri. 

* • • 
Fenerde bir kiliıenin havuzu 

tamir edilecektir. Bak: iıtanbnl 
Belediyesi İlanlarına. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari al at: 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan; .. 

Gaziantep memleket hastanesine ait 102 kalem cer
rahi alit ile 56 katem kulak boğaz burun ve 5 adet ta· 
kım cihazı açık eksiltmeye konulmuştur. 

1- Eksiltme 5 mayıs 937 çarşamba günü saat 15 de 
Cağaloğlunda Sıhhat ve içtimai muavenet Mlidürlüğü bi
nasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2-Tahmini fiatı 1927 liradır. 

3 - Muvakkat garanti 144 lira 53 kuruştur. 
4-İstekliler şartname ve listeyi hergün komisyonda 

görebilirler. 

1 

4 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

... ... . 
4815 ad. ampul alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına . 

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

Jandarma Genel Komu!anlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Bir kilosuna t t 25 kuruş değer biçilen 1800 den 2200 
kiloya kadar vasıf ve örneiine uygun yatak yünü 7.5.937 
cuma günü saat onda açık eksiltme ile satın alınacaktır. 

Şartnamesi komisyondan parasız olarak alabilecek bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin 20625 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya banka mektublarını belli günü saat ona ka· 
dar komisyona vermiş olmaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Gedikli erbaşları için 4260 metre pijamalık bez 27 
nisan 937 salı günü saat 15 te Tophanede Satınalma ko
misyonunda pazarlıkla alınaçaktır. Tahmin bedeli 2343 
liradır. ilk teminatı 175 lira 75 kuruştur. 

• ... . 
300 ad. yün bayrak ile l 00000 ad. beyaz çul alına

caktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

6 
1 Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane MAizemesi 

• • • 
İlk okurları için 25000 tane tasnıf varakası alınacaktır. 

Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

7 
Mahrukat Benzin · Makine yağları ve saire 

Deniz Levazım SahnSllma Komisyoundan: 

Tahmin edilen bedeli 25200 lira olan 600 ton mazot 
26 nisan 937 tarihine rastlayan pazartesi günü saat 14 
de pazarlıkla alınacaktır. Muvakkat teminatı 1890 lira 
olup şartnameıi 126 kuruş mukabilinde komisyondan her 
gün verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla bir· 
likte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan komis
yonumuza müracaatları. 

8 
\\üteferrik 

Lüleburgaz Şarbaylıiından 

Kasabada yapılacak kaldırımlar için belediyede mev· 
cut şartnamesi mucibince 200 ile 500 metre mikap kal
dırım taşı açık eksiltme ile alınacaktır. ihale 3 ınaytı 937 
pazartesi günü saat 16 dadır. Talipler ayni gün dipozito· 
larını hamilen belediye dairesine müracaatları ilin olunur. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sattnalma 
Komisyonundan, 

Bir tanesine 700 kuruı fiat biçilen yerli bezinden 
yapılmış iki bin portatif çadır. 8·5-937 cumartesi günü 
saat 1 O da kapalı zarf ekeiltmesile satın alınacaktır. 

5-ıstekliler cari seneye ait Ticaret Odası veıikasile 
2490 sayılı kanunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu· 
vakkat garanti makbuz veya banka mektubu ile belli gün 
ve saatte komisyona gelmeleri. 

Şartnamesi parasız olarak komisyondan alınabilecek 
olan bu eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 1050 liralık ilk 

teminat makbuzu veya banka mektubile şartnamede ya· 
zılı vesikaları mnhtevi teklif mektublarını belli gün saat 

1 
dokuza kadar komiı:yona vermiş olmaları. 
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Sayfa 2 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 

Bolu nafıası için 35 aded 
mahruti amele çadırile ay
rıca 3 aded de çift satıhlı 

fen memuru çadırı satın alı· 
nacaktır. Bu çadırların bez
leri Bakırköy Bez Fabrikası 
mamulatından olacaktır. Mu
hammen bedel 2020 liradır . 
3 mayis 937 pazartesi günü 
saat 15 te Bolu Daimi en· 
cümenindc ihalesi yapılmak 
üzere 20 gün müddeti~ açık 
eksiltmeye konulmuştur. Te
minatı muvakkatP.sİ 151 lira 
50 kuruştur. 

İstanbul Levazım amirliği 
Satınalma Komisyonundan: 

3 kor için 30 aded yangın 
söndürme aleti 27 4.927 salı 
günü saat 14 de Tophanede 
satmaima komisyonunda pa
zarlıkla alınacaktır. Tah· 
min bedeli 9 O liradır. İlk 
teminat 72 liradır. Şartna

mesi komisyonda görülebilır. 

• * * 
Yedek subay okulu için 

50 adet çinko leğen 26 
nisan 937 pazartesi gunu 
şaat 14,30 da Tophanede 
satına!ma komisyonunda pa-, 

•*• 

zarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 140 liradır. Teminatı 
2 l liradır. 

Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Satınalma 

Komisyonundan: 
Müteahhit nam ve hesabına 

IO ton gümüş kumu 
Tahmin edilen bedeli 800 

lira olan yukarda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme As
keri Fabrikalar U. Müdür
lüğü Satrnalma komisyonun• 
ca 26-4·937 pazartesi günü 
saat 14 de açık eksiltme ile 
ihale edilecektir. 

Muvakkat teminatı 60 li· 
radır. 

Bolu Nafıa Müdürlüğünden: 
Bolu Nafıa atölyesine muk· 

tazi bir torna tezgah, oksijen 
kaynak ve dökmeci takımları 
ve teferrüatı l 482 lira ~O kuruş 
muhammen bedelle 3-5·37 tari- . 
hinin pazartesi günü saat 15 te 
Bolu Encümeni Oaimiıinde iha 
le edilmek üzere 20 gün müd
detle açık eksiltmeye konul· 
muştur. Bedel haddi layık gö
rüldüğü takdirde ihalesi yapı· 
lacakhr. Teminatı muvakkatesi 
l l l lira 16 kuruştur. Şartname
sini görmek i11teyenler Bolu, 
Ankara, İstanbul Nafıa Müdür
lüklerine müracaat eylemeleri 
lüzumu ilan olunur. 

25 aded hassas terazi alınacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müdürlü-
ğü ilanlarına. 

b) V1 Ü Z A Y E D E L E R 
1 

Müteferrik 
İstanbul Leva21m am'rliği Satınalma Komisyonundan: 
Tophane askeri fırınındr mevcut 1:200 kilo sönmüs fı· 

rın kömürü ile 850 kilo kazıntı ve kırıntı 27.4.937 salı 
günü saat 14,30 da Topanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla satınalınacaktır. Kömürün teminatı 180 kuruş 
kırıntının teminatı 160 kuruştur. İsteklilerin belli saatle 
komisyona gelmderi. 

* * • 
12200 k. ipek pamuk yastığı satılacaktır. Bak: iat. Gümrüğü 

B. Müd. ilanlarına. 

____ ..;.. __ ...:;.-.., ________ ~--------------------------~- ----
!~hisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

t Şartname ve kataloğu cıucibince 25 adet Hassas 
terazi pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarhk, 7 5 ·937 tarihine 
saat 15 de Kabataşla Levazım ve 
alım komisyonund.a yapılacaktır. 

rastlıyan cuma günü 
Mübayaat .şubesindeki 

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

4 İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçl!n komis-
yona gelmeleri ilan olunur. (2278) 319 1 4 

• • * 
1 - Tütün denklerinin ambalajında kullanılmak üzere 

şartnamesi mucibince ve muhtelif eb'atta 100,000 adet 
beyaz çul pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 5·5-937 tarihine rastlayan çarşamba gü· 
nü saat l5de Kabataşta Levazım ve Mübayaat .Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4-İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte yukarda adı geçen 
alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur .(2279) 320 1 - 4 

* • • 
t-Muhtelif volt ve amperde 4815 adet ampul pazar-

lıkla satın alınacaktır 
2-Pazarlak 4-5·9,\7 tarihine rastlıyan salı günü .. saat 

t 5 de Kaba taşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. \22~0) 32 l 1- 4 

"' • • 
ı - tOOX 150 eb'adında 300 adet yün bayrak pazar-

lıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 7-5·9.37 tarihine rastlıyan cuma günü saat 

10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (2281) 322 1 - 4 

--;-:_~ ~ --- - - ------ ----- ---
~-- -~ -

- ~ 
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İstanbul Belediyesi İlanları 
Eminönü Kazası İdare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahi· 

linde Eyüp Kazasının Belediye hududile mahdut olmak üzre ye
niden bir Belediye şube.si ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu
dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza 
hudutlarına nauran tadilat yapılması için Belediye meclisine aza 
intihap hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde müte
mekkin bulunan h~mşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kaza hududu dahilinde mukim olan kimselerin Mayısın 9 uncu 
Pazar günü saat dokuzdan on sekize kadar aşağıda gösterilen 
yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Rey atılacak sandıkların yeri 
Kaymakamlık binasında 

Beyazit Nahiyesi Müdürlüğünde 
Şehzade Camiinde 

Süleymaniye camiinde 
Merc~n camiinde 
Gedikpaşada semt ocağı bina· 
sındn 

Kumknpıda eski karakol bina· 
· ınnda 

Langa ınektel..ıinde 

Üç mihraplı camii:ıde 

Kantarcilar camiinde 
Küçük Ayasofya camiinde 
Akbıyık camiinde 
Atikalipaşa camiinde 

Feruzağa c11miinde 

Rey atacak mahalle isimleri 
Şehmehmet Geylani, Hocapaşa, 

Hobyar Çelebi Alaettin, Ahıçelebi, 
Tahtakale, Rüstempaşa 
Camcı Ali, Beyazit 
Kemalpaşa. KaJenderhane, Ba
labanağa 

Süleymaniye, Molla Hüsrev 
Çarşı, Dayahatun, Mercan,Sururi 
Tavşantaşı, saraç ishak, mimar 
Hayrettin Çadırcı 

Şehsuvar, Bayram çavuş, Muh
sine hatun kazgani Sadi. Nişanca 
Tülbentci Hüıamettin, katip 
kasım, mimar Kemal, Mesih· 
paşa. 

Hacı kadın, hoca Giyasettin, 
Yavuz Sinan 
De"llirtaş, Sarıdemir, Zindankapı 

İshakpaşa, Küçük: Ayasofya 
Sultanahmet, Cankurtaran 
Alemdar, Molla feneri, Mehmct
paşa 

Binbirdirek, Emin Sinan 

Beşiktaş Kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahi
linde Eyüp kazası Belediye hududile mahdut olmak üzre yeniden 
bir Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu
dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza 
hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclis;ne aza 
intihabı hakkını haiz ol~n ve Belediye hududu dahilinde müte
mekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edi ecf!ktir. 

Kazamız hududu dahilinde mükim olan rey sahiplerinin Ma
yisio 9 cu pazar günü .nat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gösterilen 
yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 
Sanüık yerleri: Rey verecek mahallelerin 

Sinanpaşa camii 

2 Teşvikiye ,, 
3 Ortaköy partı binasında : 
4-Arnavutköy Nahiye binası: 
5-Bebek camii önü: 
() Dikilit&ş hk mektep 

isimleri 
Sinanpaşa, Cihannüma, Abbasağa 
Türkali, Vişnezade, Yıldız 

Teşvikiye, Muradiye mahalleleri 
Ortaköy, Mecidiye mahalleleri 
Kuruçe4ıne, Arnavutköy 
Bebek 
Dikilitaş mahallesi . 

Sarıyer Kazası idare heyetinden : İstanbul Belediyesi dahilin· 
de Eyüp kazası Belediye hududu ile mahdut olmak üzre yeniden 
bir Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hu· 
dutlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kısmında, Kaza 
hudutlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza 
intihabı hakkım haiz olan ·:e Belediye hududu dahilinde müte
mekkin bulunan hemşehrilerin reyine müracaat edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mükim olan kimseleriD Mavis 937 
ayının 9 uncu pazıu günü saat 9 dan 18 e kadar Sarıyer, Maden 
yeni mahalle, Büyükdere, Rumeli kavak, Kireç burnu, Tarabya, 
Yeniköy, İstin ye. Emirgan ve Rumeli hisarında bulundurulucak 
sandığa meskur mahallat halkının reylerini atmak üzre müracaat
ları ilan olunur. 

Beyoğlu Kazası idare heyetinden : İstanbul Belediyesi dahilin
de Eyüp kazası Belediye hududu ile mahdut olmak üzre yen!den 
bir Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer belediye şube hudutla
rının Belediye hududu dahiline iıabet eden kısmında kaza hudut
larına nazaran tadilat yapılması için Beledi ve Meclisine aza inti
ha hı hakkına haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemek · 
kin bulunan hemşehrilerin reyine müracaat edilecektir. Kazamız 
hududu dahilinde mükim rey sahihlerinin 9 mayis 937 pazar gü· 
nü saat 9 dan 18 ze kadar merkez Nahiyesinde oturanların kay
makamlığa ve Nahiyemiz dahilinde ikamet etmekte bulunanların 
da Nahiye merkezlerine müracaatla bulundurulacak sandıklara 

reylerini atmaları ilan olunur. 

·Bakırköy kazası idare heyetinden: İstanbul Belediyesi hududu 
dahilinde Eyüp kazasında Belediye hududu ile mahdut olmak 
üzre yeniden bir Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye 
şubeleri hududlarının Belediye hududu dahiline isabet eden kıs· 
mında kaza hududlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye 
meclisine aza intihap hakkını haız olan ve Belediye hududu da
hilinde mütemekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat 
edilecektir. 

Kazamız hududu dahilinde mükim olan rey sahiplerinin Ma
yısın 9 uncue pazar günü saat 9 dan 18 ze kadar aşağıda gös
terilen maballer için ayrılan sandıklara reylerini atmaları ilan 
olunur. 

Sandık yeri: 
1- Bakırköy Kaymakam ve B, Ş. binası: Bakırköy zeytinlik, 

cevizlik, sakızağacı, Yeni mo.halle, kartaltepe ve Osmaniye ma
halleleri. 

2 Yeşilköy Nahiye Müdürlüğü binası: Yeşilköy, İmraniye, 
Köyiçi ve Şevketiye mahallelerile Florya. 

Fatih kazası idare heyetinden: Eyüp kazasının İstanbul Bele
diye hududu dahiline isabet eden kısm: içinde yeniden bir be· 

lediye şubeıi ihdası ve diğer Belediye şubeleri hudutlımnın Be· 
lediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza hudutlarına 
nazaran tadilat yapılması maksadiyle Belediye meclisine aza in
tihabı hakkını haiz olan ve Belediye hududu dahilinde mütemek· 
kin bulunan hemşehriilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Binaenaleyh, Fatih Belediye şubesi hududu dahilinde mukim 
rey sahiplerin in mayisın 9 uncu pazar günü saat 9 dan 18 ze 
kadar mahallelerinin bağlandığı, aşağıda yazılı, mevkilerde bulun
durulacak sandıklara rey varakalarını atmak üzere mezkur mev· 
kilere müracaat etmeleri ilan olunur. 

Eyüpte teşkil edilece'c Belediye şubesi ıçın müracaat 
olunan umumi azanın toplanacağı mevkiin ve bu 
mevkii ere bağlı mahallatın listesi 

(Kaymakamlık Belediye ve Kırkçeşme, Hüsambey, Sinaa· 
Ş. binasında) ağa, Kırmastı, Şeyhresmi, Ho· 

ca üveya, Guruba Hüseyinağa, 
Baba Hasanalemi, Muratpaşa 

İskenderpaşa, Sofular, Hasan· 

2 (20 inci mektep binasında) 

3- (Karagümrük 27 inci ilk 
mektep binasında) 

4- (Eyüp camii havlusunda) 

5 (Rami karakolunda) 

6 (Otakcılar karakol binasında) 

1 (Balat Hamam arkası Fer· 
ruh caddesinde) 

halife mahalleleri. 
Kocadede, Dervişali, Beyceğiz 
Kariyeiatik Alipaşa mahalleleri. 
Muhteıipiskender, Mimarsinan, 
Karabaş, Meslişahsultan, Ha· 
ticesultan mahalleleri. 
lılambey, Eyüp, Dökmeciler, 
Üçşahitler, Gümüşsuyu mahal
leleri 
Rami yeni mah ile, Topcular, 
Rami cuma mahalleleri. 
Fethiçelebi, Nişanca, Cezri 
kasımpaşa, Abdütvedat mahal· 
leleri. 
Balatkarabaş, Avcıbey, Hızır· 

çavuş, Hatip Muslahattin, Tah· 
taminare, Atik Mustafapaşa, 

Hamamı Muhiddin, katip Rus· 
lahattin, Mollaaşkı, Tevkiicafer 
Kasımgunnni mahallelerile Sü
reyyapaşa fabrikası 

8- (Cibali poliı karakolu bina- Haydar, Haraççıkaumehmet,Kü 
sında çükmustafapaşa,Abdi subaşı Müf

tiali, Kasıpdemirihun mahalleleri 
9 - (Ereğli camiinde) Ereğli, Denizaptal, İbrahimça

vu,, Arpaemini, Fatmasultan 
Beyuitağa, Mollaşeref, Ördek· 
kasap, Nevbahar, Sarımu!l8 ma
halleleri. 

10- (Evlıya camiinde) 

11 - (Kazlıçeşme polis kara
kolunda) 

12 (imrahor camiinde) 

13 

14-

(Aksaray Çakırağa cami· 
inde) 
(Hacihüseyinağa camiinde) 

Seyitali, Merkezefendi, ı.!elek· 

hatun, Uzunyusuf, Veledikara
baş mahalleleri. 
Kazlıçeşme mahallesile fab· 
rikalar 
İmrahor, Hacıevhat, Hacıhamza 
Abdiçelebi, Alıfakıh mahalleleri 
Yalı, İnebey, Keçihatun, Ho~yar 
Kürkçübaşı mahalleleri 
Hacı Hüıeyinağa, Kaaapilyas, 
Sancaktar Hayrettin , Davutpaşa 
Arabacı Beyazit, Kocamustafa· 
paşa mahalleleri. 

Kadıköy kazası idare heyetinden: İstanbul belediyesi dahilin
de- Eyüp kazası belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden 
bir Eyüp Belediye şubesi idhası ve diger belediye şubeleri hu
dudlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmında kaza 
hududlarına nazaran tadilat yapılması için Belediye meclisine aza 
intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mukim 
bulunan hemşehrilerin reyine müracaat edilecektir. Kazamız budu· 
du dahilinde mukim olan kimselerin 9 Mayıs 937 pazar günü saat 
9 dan 18 e kadar aşağıda gösterilen mevkilerde bulundurulacak 
sandıklara reylerini atmaları ilan llunur. 
Sandık yeri Rey verecek mahalleler 

Kaymakamlık binasında 

Kızıltoprak nahiye binasında 

Erenköy nahiye binasında 

Rasımpaşa mahallesi 
İbrahim ağa 
Osman ağa 
Hasan paşa 
İkbali ye 
Cafer ağa 
Osmaniye Mecidiye 
Zühtü paşa 
Tuğlacı Mustafa 
Göztepe 
Merdiven köy 
İçerenköy 
Sahrayıcedit 

Bostancı 

Suad iye 
Kozyatağı 

. 
Beykoz kazası idare heyetinden: İıtanbul Belediyesi hududu 

dahilinde Eyüp kazasında belediye hududile mahdud olmak üzere 
yeniden bir Eyüp belediye şubesi ihdası ve diger belediye şubesi 
hududlarının belediye hududu dahiline isabet eden kısmında ka
za hududlarına nazaran tadilat yapılması için belediye meclisine 
aza intihabı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mü· 
temekkin bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir· 
Kazamız hududu içinde mukim olan rey sahihlerinin Mayıaın 9 uncu 
pazar günü saat 9 dan 18 e kadar mahalleleri için a1 rılan aşağıd• 
yazılı mevkilerdeki sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

1- Beykoz kaymakamlık binasında Beykoz, yalıköy mahallesi 
2 - Paşabahçe polis karakolu ,. Pa~abahçe İncirköy ,, 
3 Kanlıca ,, ,, ,, Çubuklu, Kanlıca ,, 
4 A . Hisarı nahiye müdürlüğü ,, A. Hisarı Gökııü ,, 
5- A. Kavağı poliı karakolunda A. Kavağı, Mirşah ,, 
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Üsküdar kausı idare heyetinden: İstanbul Belediyesi dahilinde ' 
E~üp kazası Belediye hududu ile mahdut olmak üzere yeniden 
bır Eyüp Belediye şubesi ihdası ve diğer Belediye şube hudutla
nnın Belediye hudut dahiline isabet eden kısmında kaza hudut
lllrına nazaran tadilat yapılması için Belediye Meclisine aza inti
h~bı hakkını haiz olan ve belediye hududu dahilinde mütemek
kın bulunan hemşehrilerin reylerine müracaat edilecektir. 

Kazilmız hududu dahilinde mukim olan rey sahiplerinin 9 Ma
yıs 9.17 pazar günü saat 9dan 18e kadar aşağıda yazılı yerlerde 
bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları ilan olunur. 

Sandık yerleri. Rey verecek mahaller 
Sinanpaşa . Çakırcı, Hasanpaşa, Sa
lacak, ihsanij e, Ayazma, Rumi 
Mehmetpaşa, imrahor, Ahmet Çelebi 

Hamza Fakih, Kefçe dede, Hayret
tin Çavuş, Durbali, Taygar Hamza, 
Tenbel Hacı Mehmet, Gülfem ha 
tun, İnkilap mahalleleri. 

Kaymakamlık binasında 

'> ... - Arakıyeci Haci Mehmet 
camiinde. Selimiye, Gazi asker Ahmet Ef, 

Arakıyeci Hacı Cafer, Aşçıbaıjı , Ta-

3 Valdei atık camiinde 

4- Çinili karakolunda 

6- Fıstık ağacı eski bando 
birliği binasında. 

Kısıklı belediye mevkiinde 

vaşı Hasan ağa' mahalleleri. 
Validei atık, tabaklar, arakıyeci 
Hacı Mehmet, pazarbaşı mahalleleri. 
Selami Ali Ef. mahallesi Murat reis 
selman ağa, Hacı Hesna hatun, So
lak Sinan mahalleleri. 

İcadiye mahallesi. 
Kısıklı, Bulgurlu , Altuni7.ede ma-

halleleri. 
8- Beylerbeyi B. mevkiinde Beylerbeyi, Burhaniye, Güblice, Ab-

dullah mahalleleri. 

MÜNAKASA GAZETESl 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Mlizayedeler hakkında 

: MUHTİRA: -

-...... 
Cuma 23·4-1937 

Otobüs: 5 adet (İzmir Belediyesi) 
Kiremit: 3 milion adet (Gelibolu İskan Müdür.) ,\ ' 316 
Bolvadında mektep inşaatı (Afyon Vil" t") · 32-aye ı .\ a 

Cumartesi 24-4-937 

-

· . · av u. a . • attaniye: Nevresim: 700 ad. - Kılıf · 700 ad H l · 700 d B 
350 ad. (Jandarma Kom.} .\: 316 

Şakuli freze: 1 nd. (MMV) .\' 317 
Haydarpaşada Nümune hast. ıoğuk hava deposu tesisatı (İst Na-

fıa Müd.) .\' 315 . 
El~ise dikişi: 180-190 ad. (İst. Maarif Müd.) ,\' 315 
Kosele: 2000 ayak. - Teclit •eridi· 10000 K"' - k · h k _ . " . , m. - uçu sıya ap-

sul: 800.000 ad . (lnhisarlar ld.) .\~ 319 
Tuğla: 120.000 ad. (Devlel Demiryolları) .\' 322 
Hastahane inşaatı {Tosya Belediyesi) .\' 326 

Pazar 25 4-1937 

Karamurselden - İstanbula yemiş nakliyeıi (Karamürsel Bahçe. 

van birliği) .\' 325 

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

Sayfa 3 

1 
~_T_ic_a_r_et_ve_Z_a_h_ir_e_B_o~r-=-sa=s=ı~ 

m;: 00 31 21 - 4 - 1937 

Afyon 

" 

MADDE 

: ince 
: kaba 

k 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av deriıi : çakal 
: kedi 

ad 

" 
" 
" 
" 
" 

: kunduz 
: porıuk 
: •ansar 
: tilki 

" tavşan 

" : varşak 
" : zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" : iç 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Buiday 

,, 
: Eks. yumuşak 
: yumuşak 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

lthalat 

Ton 

45 

150 

ihracat 

Ton 

lfao ~ 

SATIŞLAR 

Aıgari 1 Azaml 

Klloıu 1 Kiloıu 
Kr• Pa. Kr. Pa. 

ç 
,, 
• 

4 20 
.. 17 

,, 380 

" 2400 
,, 450 
a 20 

ç 

6 14 

4 20 

1075 
24 

6 19 

9- Çengelköy camiinde Kuleli , Çengelköy mahalleleri. 
10- Kandilli ,, Vaniköy, Kandilli ,, 

1 1 - Kuzguncuk halk partısı 

-- -

···---------------------------------,-
,, 
" 

: eks. ıert 
: ıert 
: ıümter 
: kızılca 
: mahlüt 

6 10 6 15 

bi naaında. Kuzguncuk mahallesi. 

Adalar kazası idare hey"etinden: 
İstanbul Belediyesi dahilinde Eyüp kazası belediye hududile 

rnahdut olmak üzere yeniden bir Eyüp belediye şubesi ihdası ve 
diğer belediye şubeleri hududlarının belediye hududu dahilind~ 
isabet eden kısmında kaza hududlarına n a~ran tadilat yapılması 
için belediye meclisine aza intihabı hakkını haiz olan ve bele
diye hududu dahilinde mütemekkin bulun~n hemşehrilerin reyleri· 

ne müracaat edilecektir. Kazamız hududu dahilinde mukim olan rey sahihlerinin ma 
yıs 9 cu pazar günü saat 9 dan 18 d kadar aşağıda gösterilen 
yerlerde bulundurulacak sandıklara reylerini atmaları ilan olu-

nur. 
Sandık yerleri 

Kaymakamlık belediye Ş . 

Rey verecek mahallelerin isimleri 

Büyükada mahallesi 

binasında 

Heybe!i nahiye M. binasında 
Burgaz nahiye ,, ,, 

Heybeliada 11 

Burgaz ada ,, 
Kınalı mahallesi Kmalıada karakol önünde 

(8) (2272) 318 

• 
* * Keşif bedeli 2846 lira 96 kuruş olan Floryada soyun· 

ma gardıropları arkasındaki beton yolun inşası açık ek· 
siltmeye konulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım 
müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 numaralı kanun· 
da yazılı vesika ve 213 lira 53 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 3·5-937 pazartesi günü sa
at 14 de Daimi encumende bulunmalıdırlar. 

(B) 2158 
• • • 

Fen erde Menahi kilisesi bahçesindeki 

havuzun tamiri 
İlk okullara lüzumu olan 20000 tane 

Muhammen 
bedeli 

135 44 

304 

ilk 
teminatı 

10 16 

beyaz tasnif varakasile 5000 tane kır· 
mızı tasnif varakası 151 1 1 33 

Yukarda cinsi mıktarı ve muhammen bedelleri yazılı 
olan işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuşlardır. Nümune ve 
şartnameleri Encümen kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 
numaralı kanunda yazılı ve11ika ve hızasında göstı::rilen ilkte · 
minat makbuz veya mektubile beraber 26-4-937 Pazartesi 
günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) (2269) 317 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden \ -------------------24-4-937 cumartesi günü 1aat 11 de İstanbulda Nafıa Müdür
lüğünde 2700 lira keşif bedelli Haydar~afa Nümune. Hastahane
ıinde yapılacak soğuk hava deposu teıısatı açık eksıltmeye ko-

nulmuştur. 
Mukavele, eksiltme, Bayındırlık İşleri ge.~el , h~ıusi ve fenni 

şartnameleri, proje keşif hula.asile buna muteferrı diğer evrak 

dairesinde görülecektir. 
Muvakkat teminat 2U3 liradır. İsteklilerin en az 2000 liralık bu işe benzer iş yaptığına dair 

·· t · · - · N f Müdürlüğünden almış oldufcu 
gos ereceğı vesıka uzerıne a ıa . . 
müteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarıle gelmelerı. 

(1930) 293 

- s:t 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve aza mi ran-

demer.a verir. İlan ücretleri mütediJdir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 

ilan işleri 0Liınited Şirketi 
vasıtasile gönderilebilir. 

• 

İstanbul Borsası 

- - - 21 4- 1937 
------------=--:...:.."'---~~--------------__;:~=====-----------Para ı ar Çekler 

- ----~----

l Sterlin 
1 Dolar 

20 Fransız Fr. 
20 Liret 
20 Belcika Fr. 
20 Drahmi 
20 İsveçrc Fr. 
20 Leva 

Alış 

617, 
123,-
109,-
120, 
80,-
18, -

565,-
20,-

1 Florin 63,-
20 Çek kronu 70,-

l Avusturya Si. 21,-
1 Mark 25, 
1 Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48,-

Ruble 30,-
1 İ1VeÇ kuronu 30, 
1 Türk altını ıo.ıs, -
1 Banknot Oı.252,-

Satış 

622, -
126,-
113,-
125 -
84,-
22, -

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

- 32,-
1049, -
253,-

London 
Nov York 
Par is 
Milano 
Brükıel 

Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükre' 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

Alış Satıt 
622,50 622,75 

0.7907 0,7905 
17,6775 17.67 
15,0'll6 15,0175 
4,6895 4,6884 

87,9710 87,7560 
3,4630 3,4614 

63,9357 63,91 
1,44-W 1 ,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 13, 1675 
1,0050 1,9662 
4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

------------------------------Teşekkürü Aleni ' ;ıt••Vevmi ~-~ 
On beş sene evvel ani ola- 1 MO k G , l 

rak müptela olduğum bir na asa azetesı 1 
hastalık dolayisile izdirabın 
teı kini için morfine müptela 
olup müthiş ıurette morfin
man oldum. Hayatımın ıon 

dakikalarını yaşamakta iken 

Bütün Müteahhit ve 

Tüccarların mesleki ga· 

zetesi dir. 

Telefon: 49442 

~-----·;'~ 

,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" 
" 

Haşhaf 

,, 
İpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 
,, 
,, 

: k. 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yatı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: ıarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yatlı 

,, ,, : yarım yatlı 
• ,, : yatıız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, 

Razmol 
Su um 

n 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" 
" 
" ,, 

Un 
,, 
" ,, 

Yapak 

" 

: yatıız 

: yeni mahıul 

: oğlak 
ana mal 

: çena-elli 
: deri 
: kaba 
: ıarı 

ekllra ekıtra 
ekıtra 

1 inci yumutak 
,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

1 33 75 

115 25 

2 50 

" 
: Trakya kırkım I 
: ,, tabak 

" Yulaf 
Z•ytin yatı : ekstra 

,, " yemeklik 
" ,, : sabunluk 

TELGRAFLAR 20 4 937 

14 50 
5 5 2 

5 

4 38 5 3 

1 
1 

55 50 

20 25 

85 

l{.S. 

Londra Mııır Laplata 2 ci kin. tabmili korteri 26 ti 6 p Ki 3 79 
• keten tohumu " ,, ,, tonu 13 ıt. 2 f· ,, 8 04 

Anvera Arpa Lehistan Şubat ,, 100 ki. 133 B. fr. ,, 5 67 
Liverpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 fİ 5 1 4 p . ,, 6 46 

1 lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 1 
Gümrük satışından: 2067 mezat kaimeıi 12.290 kilo 524.78 lira 

l Beyoğlu SürpAııop vakıf Er
J meni hastahanesinde bir bu

çuk ay zarfında tedavi olup 
tifayap oldum. Bu sebeple 
e:nrazı asabiye mütehassısı 
Bay Fahrettin Kerimle mez
kur hastahane Başhekimi 
Ahit ve Bayan operatör Ül· 
fete nihayet.iz teşekkürleri-

imtiyaz tabibi ve yazı İf&.rİ 

Direktörü: lımail Girit 

Şikago ,, Hartvinter Mayıs " Buteli 135 .. at ,, 6 27 
Vinipek ,, Manitoba ,, ,, ,, 136 3 8 ,, ,, 6 34 
Hamb. iç Fınd . Gireaun derhal tahmil 100 k. 172 R M. ,, 87 48 

,. ,, Levan ,, ,, ,, ,. 172 ,, ,, 87 48 -
yüzleri ipek içi pamuk yastık'ın 26-4-937 g-ünü saat 14 de lıtanbul 
Gümrüğündeki satış salonunda açık artırmaları yapılacaktır. Artır
maya rireceklerden yüzde yedi buçuk pey akçesi ve ünvan tezkeresi 
aranır. (2241) 316 

mi sunarım . 

NİMET 

Baaıldıiı yer: ARTUN Basımevi 
Galat• B1llu.- 1oka4< No. 10 

--İşaretler : k~ .(kilo), ad (~det), ç (çift), kr (kurut), pa (para), şi 
(tılın), sa (ıantım), ıt (ıterlin), RM \Rayhımark), p (pen
ni), B . Fr (Belcika frank) , t (ton). 
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Deuxieme Annee - No. 328 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptn. 450 
,, ,, 
,, 

" 

850 
1500 

Etranger : 12 •oiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptu. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

JEUDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution, Lieu d' adjudication et du 

Jours d'adjudicat . eıtimatif Provisoire Cahier des Charıeı 
~~~~~~------~---~~~------~------~---~~~---~------~------~~ ------------------------------------------------------------

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- T ra v. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation foyerı cııisines ler regimert artillerie 
et bnttaillon fortif. 

Construction bassin. travaux de captage d'une 
sourcc, adduction de l'eau et fourniture materiel 
y relatif. 

Construction maison Commission Fınances İl Bali
kessir (aj.). 

Reparat on bassin d'une egli ıe (au Phanar) 

Construction ecole a Koyoulhiısar (aj.) . 

Produits Chimiques et Pbarmauutiques 
lnstruments Sanitaires-Fourniture pr. Hôp. 

lnıtruaıents chirurgicaux : 102 lota - lnıtrumerıts 
pour oreille. nez et gorge : 56 lota- Appareils 
de desinfecfion : 5 pieces 

Habillement- Chaussures - Tissus- Cuirs. 

Picces '.Je jute blanches (pour emballage): 
pieces 

Drapeaux (laine-100x150) : 300 pieceı 
Toile pour pyjama : 4260 metres 
Laine pour matelas : 1800·2200 kilos 

Provisions 

Fevtı, cresson et oignon& (rais 

Electricite·Gaz-Chırnffage Central 
(lnataUation et Ma.eriel) 

Ampoules : 4815 piecu 

Com9ustible -Carburant- Huilea 

Mazout: 600 tonnes (cab. eh. P . 126) 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

100.000 

Feuilleı de classement-blanches: 20000 pieces 
Roures : 5000 pieceı (pour ecole priaıaire.s) 

Divers 

Paveı : 200 et 500 m3 
Appareilı extincteurı : .10 pieces 
Cuvettea en zinc : 50 piects 
Balıınceı sensibles : 25 pieces 
Tour, appareil de soudure et de fonderie iı l'oxy

gene, (avec accesıoires) 
Tentes coniqueı : 35 pieceı- Tentes a double ıur

face : 3 pieces (toile Bakirkeuy) 
Sable d'argent : 10 lonnes (aj.). 
Tenteı portativeı: 2000 pieceı 

B) Adjudications a la sureıchere 
Charbon eteint: 1200 kiloıı ete. 
Coussins (soie·coton) : 12290 kilos 

Publique 

Publique 

Gre a gre 

., 

Pli cacb. 

Publique 

Grc iı gre 

,, 
,, 

Publique 

Publiquc 

Gre it gre 

Gre a gre 

Gre 3 grc 

Publiq . e 
Gre it gre 

,, 
Grc a gre 
Publique 

" 

" Pli cach 

Gre a gre 
Publique 

350 et 250 

7565 71 

15969 25 

135 44 

14284 42 

1927 -

2343 -
P. 1125 le k. 

775 94 

25200 -

151 -

960 -
140 

1482 w 

2020 

800 -
P. 7 lap. 

524 78 

26 et 19 

10 16 

H4 53 

175 75 
206 25 

1890 -

11 33 

72 -
21 -

111 16 

151 50 

60 -
11150 -

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 

Municip:ılite llguine 

Com. Perm. ViJ,yet Balikessir 

f Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Secretariat ,, ,, 

Com. Perm. Vilayet Sivas 

Com. Acn. lstanbul E.tabliss. Sanit. 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

" Com. Ach. lntend. lıt. Tophane. 
C•>m. Ach. Ank. Comm. G . Gendarmerie 

Com. Ach . Militııire Selimie 

Com. Ach . Econom. Monop. K.tache 

Com. Ach. fntend. Marine K.pacha 

Com. Perm. Municipalite lıotan bul 
Dir. Econom. ,, 

" 

Municipalite Lulebourgaz 
Com. Ach. lntend . lstanbul Tophane 

" Com. Ach. latend. Iıt. Tophane. 
ı Dir. Trav. Publics Bolou 
1 ,, ,. ,, lıtan bul 

idem 

Com. Ach. D. Gen . Fab. Militairea 
Com. Ach. Ankara Coaım. G. Gendarm. 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
Direction Ventes Douanes lstanbul 

10-5-37 

4.5.37 

29-4-37 

26 4.3; 

24-4 37 

5.5.37 

5.5.37 

7.5.37 
27-4-37 

7-5-37 

7.5.37 

4 .5.37 

26-4-37 

26-4-37 

3-5-37 
21+:-i7 
26·4-37 

7-5-37 
3.5.37 

3-5-37 

26·4-37 
8 5-37 

'1.7-4-37 
26-4-37 

15-16 

15 

15 -

14 

ıs 

15 

10 
15 
10 

15 -

15 -

14 -

14 -

. 16 -
14 -
14 30 
15 
15 

15 

14 
10 

14 30 
14 

-- ----------
- --

22 A VRİL t 937 

ADMINISTRA·ııo~ 

Y Oi'hourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresıe Tclei'raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı JOurs suivants) 

V endredi 23 Avril 1937 

Autobus: 5 pieces (Municipalite lzaıir) .Y· 289 
Tuiles : 3 millions de pieces (Com. Etabliı. lmmigres Guelibolou) 
Construction ecole a Bolvadine (Vılayet Afion) .\: 325 

Samedi 24 Avril 1937 

Couvertures nevresims : 700 pieces- Taics: 700 pieces- Ser
viett c.:ı : 700 pieces- Couvertures de lit : 350 pieces (Comm· 
G. Gendarmerie) .,: 316 

Frııiseuae verticale : 1 piece (Ministere Dcfense Nationale) X 317 
lnstallation depôt frigorifique a l'hôpital Modele Haydarpach• 

(Dir. Travauıc Publics lstanbul) .\' 315 
Couture de 180-190 costumes (Direction Instruction Publics lstan· 

bul ,\; 315 
Cuir : 2.000 pieces Rubıın pour reliure : 10.000 metres- Petites 

capıules noireı : 800.000 pieces (Com. Ach . Econom. Monopoles) 
.\~ 319 

Briques : 120.000 pieces (Chemins de Fer E.tat Ankara) .\~ 322 
Construction hôpital (Municipalite Tossia) .\' 326 

Dimanche 25 Avril 1937 

Transport couffeı de fruitl de Karamurıel aux Halles d'lstanbul 
(Asaoc. Jardiniers Karamur.9el) .Y 325 

* Leı astcriııqucı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Lea Nos indiques en regard deı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

La loi sur l'encouragenıent de l'industrie 

Un de noı confreres du ıoir a annonce hier que a loi 
l'encouragement ı\ l ' industrie ıera supprimee et remplacee p' 
celle du contrôle de l'induıtrie. il appert deı declarations fail" 
it aiveues repriıes par le ministre de l'Econemie que la loi sıf 
l'encouragement a l'industrie qui contient des droits acquis rtf' 

tera en vigueur juıqu'en 1942. Cette loi quı proteıe une part 
de notre induılrie ıera comme le prolongement du nouveau rt 
iİme des importationı. Mais il est naturel que l'industrie prejıt 
diciable aux intereta du payı sera en dehou de sa protectio~ 

Quant a la loi du contrô)e de l'induıtrie, elle sera promulguh 
en vue d'empecer une plus ğrande expansicn de l'industrie dl 
ja suffiumment developpce. ----

Une concession denoncee 

Une concesıion avait ete accordee par le aıouvernement ott 
man a la "Deuhche Bank,, pour la creation a Istanbul et ııı 
la côte de Roumelie d'une voie ferree deıtinee au tranıport d' 
Yoyageurı et deı marchandiseı. On a constate que leı plans d 
la construction n 'ont pas ete remis danı leı delais prevus par 1 
conceHİon. Par consequent le contrat y relatif a ete denonce /r 
le fondı de garantie de 15.000 Ltqı. qui avait ete verse par 1 
Banque a ete inscrit au compte du Tresor. 

La dette turque 
Un communique tranamis par le Miniıtere des Financeı a et 

notifie hier matin aux aıenta de İ>ourae de notre ville. il y e~ 
un moment d'emoi et sans que l'on se soit bien penetre de ! 
nature du communique, leı coura de lTni Turc ıubirent une forf 
rcpercu11ion, doacendnnt jusqu'a 22 Ltqs. 45 pour remonter e~ 
ıuite jusqu'a 22 Ltqı. 65. 

D'apres ce communique, conformement au nouvel accord av' 
la Detle Publique, article 4, parai'raphe 3, l' entree de ceı titr' 
a l'interieur du pays eıt ıoumiıe it certaines conditions. Vol• 
ce qu'on penıe, au sujet de cette deciıion, dans les milieux J 
la bourae. 

Leı titres de l'Uni-Turc ne pourront Ctre importes que plJ 
ceux qui ont de l'argent a l'elranger. 

Or, ces titrem ne ıeront importeı que si les prix iı l'etryıg"' 
convierınent. A l'heure aclueJlc, lH couu de Pariı ıont ıup 
rieure a ceux cotes ici. Ainıi, vendredi ıoir la Bourıe de Parı 

1 qui clôtunit a 327 france rouvait a 340 pour clôturer le soir • 
ıı•iiiiiiii--iiiiiiiiiimiiiiiiiiöi;;n;;iiiiiii;;::;;;=--====--=~=-=;;;;;:=:::;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;:;;;;;;;==-=--==;;;;;:======-----=-=-=------=-=miiim=iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.. meme cours. Sı:s obligation d' Anatolie se negocient a 35,90 tı 

Ciment Arslan 13,70, et le Repreaentatif a 39. 

Notre nouvelle convention commerciale avec la Roumani 

Une mi11ion compoıce de conıeillcra du Turlr:ofiı, MM. Sai 
et Halouk est partie hier pour Bucareat, tn vue de negocier 
nouveau traite de commerce et la convention de clearing q 
nront ıubstituC. a l'accord commercial turco-roumaln qui viel 
prochainement a terme. 

On estime que le nouvel accord pourra regler lea queatioıl. 
remtees en ıuıpenı dans ce domaine entre les deux payı et ııl. 
primer un nouvel eaaor lı leura tranaactionı commercialeı. 


