
•car 

ikinci Sene No. 369 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGJ t50 
6 .. 850 

12 .. 1500 
E.cnelıi memleketler için 

12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka..;alar 

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

Koyun eti: 4700 kilo (aç. ek. m.b. 1645 1. tem. 
123-37 l.J (Ankar..ı Doğum ve Çocuk Bakımevi 
Baştabibliği) 18-6-37 14 

Koyun eti: 3500 kilo (aç. ek. m.b. 12:25 1. tem . 
91,88 l.~ (Ankara Emrazı Zühreviye Has) 18·6-37 14 -

Kuzu eti: 600 k. (aç. ek. m.b. 210 1. tem. 
15,75 1.) (Ankara Emrazı Zühreviye Has .) 18-6-37 14 

Yeşillik, pancar, şalgam, havuç (k. z . m.b. 
5200 1. tem. 390 1.) (Ankara Mrk. Hıfzıs· 
sıhha Müe~seııesi Müd.) 23-6-37 11 -

Tereyağı 8100 k. (temd) (paz. m.b. 7290 1. tem. 
546,75 1.) (Tophane Levazımı) 17-6-37 15 -

Sığır eti: 125000 k. (k.z. m.b. 35000 1. tem 
2525 1. (Vize Ask. Kom.) 26 6·37 11 -

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Ankarada Tıcaret Odası binası inşaatı (k. z. 
şart. 15 1.) (Ankara Tic. ve San.1yı Ocl R.) 14·6·37 15 

Sıvas barut deposunun şosadan depoya kadar 
olan yoluna kaldırım d9şeme işleri (aç. ek. 
h. k. 1276,17 1. tem. 96 1.) (Sıvas İnhisarlar 
B "d'' lu··x.··) 16-6-37 15 aşmu ur 6 u 

Jandarma garnizonu inşaatı (temd.) (lc.z. k. b. 
137394, 69 1. tem. 8119,73 l.) (Çanakkale 

Nafıa Müd.) 2'2-6-37 15 -
Şamran sulama kanalının 2 noi kısmının hafriya· 

tı ve imalatı sinaiye (k.z. k.b. 44993.321. tem. 
3374.50 1. (Vaıt Su işleri lci Şube Mühend.) 25-6-37 14 -

Kütahyada 2649 m.lik yol inşaatı (temd) (paz. 
k.b. 20129,91 1. tem. 1509.741.) (Fskişehir Ask. 
Kom .) 15·6-37 14 

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane lev. 

Kibrit antimon: 1200 k. cam tozu: 700 k. (aç . 
ek. m.b . 1690 1. tem. 126,75 1.) (Ankara As· 
keri Fabrikalar) 28 7-37 14 -

Klorat dö potas: 1200 kilo (aç. ek. m.b. 1200 
1. tem. 90 l. (Ankara Askeri Fabrikalar) 26-7 -37 15 -

4 Kereste - Tahta v. s. 

Gayri mamul kereste 6110 m3. (paz.) (İçel fıbay .) 14·6 37 14 

5- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, 8 • 

Benzin: 18-20,000 kilo (aç. ek . m.b . 4940 1. 
tem. 370.50 I.) {Başvekalet Levazım Müd.) 22-6-37 15 -

6- Müteferrik 

Rakı şişeıeri için mantar: 11,550,000 ad. şarap 
şişe ve galonları için mantar: 11000,000 adet. 

( paz ) (1 n hisarlar Umum Müd.) 25-6-37 16 
Demir tel (1. 2 . 5. mm): 750 kilo. tavlanmış 

soba teli: 1000 k. galvanize bağ teli! 1000 k, 
(temd. aç. ek. m.b. 996,25 1. tem. 7472 kr. ) 

(Devlet Demiryolları} 18-6-37 10 

1 - Müteferrik: 
b) Müzayedeler 

Boş teneke: 2500 adet makarna üzüm ve çay 
sandıkları: 98 adet (aç. art. m.b. 144,70 1. 
tem. 22 1.) (Tophane Levazımı) 24·6·37 15.30 

Hurda eşya 11 kalem (k.z. m.b. 5300 L tem. 
397,50 1.) (Tophane Levazımı) 24-6-37 15 -
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-...a> M Q N A K A S A L A R 
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~, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi Baştabibliğinden: 

Cinsi yüzde 7,5 muvakkat 
Mu ham. Tutarı teminatı 

1(0 Yun fi atı kilosu Lira Lira K. 
eti 35 4700 1645 123 37 

PERŞEMBE 

•• 

GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazettdir 

F ?! 1 

1- Müessesenin senelik et ihtiyac mikdarı yukarda ' 
yazılı olup 1 O gün müddetle açık eksiltmeye konulduğun
dan 18.6.37 cuma günü saat 14 te ihalesi yapılacaktır. 

2- İsteklilerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz olanlar evsaf 

· ve şartnamesinı görmek üzere her gün ışıklar caddesin
de Ankara doğum ve çocuk bakımevi başkatibliğine ve 
ihaleden evvel muvakkat teminatlarını Ankara defterdarlık 
veznesine yatırıp mukabilinde alınacak makbuz ile bera
ber ihale gür:ü müessesede teşkil olunacak komisyona 
müracaatları bildirilir. 

Merkez H1fzısıhha Müessesesi Müdürlüğünden: 

1-Muhammen bedeli 5200 lira yeşillik, pancar, şal· 
gam, havuç 23.6 937 çarşamba günü saat 1 t de kapalı 
ı.arf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

2- -Bu işe girmek istiyenler 390 liralık muvakkat te
minat ile ticaret odasına kayıdh ve bu işle meşgul oldu· 
ğunu tevsik etmesi. 

3-Şartname parasız olarak müesst;se muhasip müte
mecUiğinden ahnabilir. 

4-Teklif mektubları yukarıda birinci maddede yazılı 
saatten bir saat evveline kadar daireye getirilerek ek
siltme komisyonu reisliğine makbuz mukabilinde verile· 
cektir. Dış zarfm mühür mumu ıle iyice kapatılmış olma· 
sı lazımdır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Ankara Emrazı Zühreviyc Hastanesinden: 

Tahmin fiatı 

Kr. 
Koyun eti 35 
Kuzu eti 35 

Miktarı tutan Yüzde 7,5 temi· 
natı Li. Kr. 

kilo 
3500 

600 

Li. Kr. 
1225 
210 

91 88 
15 75 

Emrazı zühreviye 1435 107 63 
1- EmrazJ zühreviye hastanesinin 1 s~netik et ihti· 

yacı miktarı yukarda yazılı olup 10 gün müddetle a.çık 
eksiltmeye konulduğundan 18.6.37 cuma günü saat 14 de 
ihalesi yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin arttırma ve eksiltme ihale kanununun 
2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesaiki haiz olanlar ev· 
saf •;e şartnames!ni görmek üzere hergün emrazı zühre
vive hastanesine ve ihaleden evel muvakkat teminatları
nı. Ankara defterdarlığı veznesine yatırılıp mukabilinde 
alınacak makbuz ile beraber ihale günü hastanede teşkil 
olunacak komisyona müracaatlarını bildirilir. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul Levazım amirliğine bağlı müesseseler ıçın 
8100 kilo tereyağına talip çıkmadığından 17.6.937 per
şembe günü saat t5 de Tophanede satmalma komisyo· 
nunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 
7290 liradır. İlk teminatı 546 lira 75 kuruştur. Şartna
mesi komi9yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesika· 
larile beraber belli saatte komisyona gelmeleri. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1 - Pınarhisarm 125000 kilo sığır eti. 
2- İhaleıi kapalı zarfla ilk teminatı 2525 liradır. 
3- Tutarı 35000 liradır. Tahmini fiat 28 kuruştur. 
4- İhalesi 26.6.37 cumartesi günü saat 11 de Vize-

de yapılacaktır. 
5 - Şartnamesi hergün V~ze satınalma komisyonunda 

arzu edenlere gösterilmektedır. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

-
Ankara ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: 

Ankara ticaret ve sanayi odasının postahane cadde
sindeki arsası üzerine inşa ettireceği ticaret odası binası 
kapalı zarfla münakasaya konmuştur. İhale 14.6.937 pa
zartesi günü öğleden sonra saat 15 de odada yapılacaktır 
En az elli bin liralık inşaat yapmış oldukluını resmi tas
dikname ile isbat edecek talip ve müteahhidler 15 lila 
mukabilinde odadan şartnameyi alabilirler. 

il 

1 O Haziran t 937 

7 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, t ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Sıvas inhisarlar Başmüdürlügünderı: 

75V?EZ 

1276 lira 17 kuruş birinci keşifli Sivas barut deposu
nun şosadan depoya kadar olan yoluna kaldırım döşeme 
işl eri 2.6.937 tarihinden itibaren on beş gün müddetle a
çık eksiltmey~ konulmuştur. İhalesi 16.6.937 tarihine mü· 
sadit çarşamba g~nü saat 15,30 dad1r. Talipler buna dair 
alan keşif kaadını inhisarlar idaresinde her vakıt görebi
lirler. isteklilerin ihale günü 96 lira yüzde 7,5 teminat 
parasile birlikte Sivas İnhisarlar Başmüdürlügüne müra
caatları. 

Çanakkale Nafıa Müdürlüğünden: 

Çanakkale mezarlık civarında yapılacak 137,39.t lira 
69 kuruş bedeli keşifli 3 paviyonluk jandarma garnizonu 
inşaatı 22 6.37 tarihine raslı yan salı gunu saat 15 de 
Çanakkale nafıa müdürlüğü odasında komisyon tarafın
dan ihalesi yapılmak üzere 8.6 37 tarihinden itibaren 15 
gün müddetle ve kapalı zarf usulile tekrar eksiltmeye çı
karılmıştır. 

Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrakı 
Çanakkale nafıa müdürlüğüne, Ankarada yapı işleri u
mum müdürlüğüne ve İstanbulda nafıa müdürlüğüne mü
racaatle görebilirler. 

Eksiltmeye girebiJmek için isteklilerin 8119 Jira 73 
kuruşluk muvakkat teminat vermeleri ve Resmi liazete
nin 3297 sayılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan 
müteahhitlik vesikasile beraber şimdiye kadar 50 bin li· 
rahk tek bir bina inşaatı yaptıklarına dair aynca bir ve· 
sika ibraz etmeleri laıımdır. İsteklilerin teklif mektubla
rını 22.6.37 salı günii saat 14 e kadar Çanakkale nafıa 
müdürlü~ü odasında komisyon reisliğine makbuz mukabi
linde vermeleri muktazidir. 

Nafıa Vekaleti Van Su İşleri On birinci Şube 
Mühendisliğinden: 

1-Eksiltmiye konan iş: Van civarında Şamran sulama 
kanalının 15+ 000 den 35tOOO ye kadar 20 kilometrelik 
ikinci kısım kanal hafriyatı ve imalatı sına\ye inşaatı olup 
keşif bedeli 44993 lira 32 kuruştur. 

İstiyenler şartname vesair keşif evrakını Van Su İş
leri On birinci şube mühendisliğinde görebiJirler. 

2-Bu iş 1 O haziran 937 den itibaren 25 haziran 937 
tarihine kadar 16 gün müddetle eksiltmiye konmuştur. 
Eksiltmesi 25.6.937 tarihine raslıyan cuma günü saat l 4te 
kapalı zarf usulile Van Su işleri on birinci şube mühen
disliği dairesinde yapılacaktır. 

3-Eksiltmiye girebilmek için: İsteklilerin 337 4 lira 50 
kuruş muvükkat teminat vermesi lazımdır. 

Teklif mektubları. üçüncü maddede yazılı saatten bir 
saa~ evve~ Van Su işleri On birinci Şube Mühendisliğin
dekı Komısyon Reisliğine makbuz mukabilir. .: verilmeli· 
dir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
maddede yazılı saate kadar Komisyona gelmiş olması ve 
dış zarfların mühür mumile iyice kapatılmış bulunmaaı 
şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eskişehir Askeri Satınalma Komisyonundan: 

20129 lira 91 kuruş keşif bedelli Kütahya garnizonu 
ve civarındaki 2649 metrelik yol işine yine istekli çık· 
madığından son pazarlığı 15.6.37 salı günü saat 14 de 
yapılacaktır. Muvakkat teminatı 1509 lira 7 4 kuruştur. 
Keşif ve şartları Eıkişehirde askeri satınalma komisyo· 
nunda görülebilir. İsteklilerin kanunun tayin ettiği vesaik 

Be ihale gününde Eskişehir askeri satınalma komisyonu
na gelmeleri. 

3 
IJaçlar, Klinik ve ispençiyari ahit: 

Ankara Askeri FabrikJar Umum MüdürJiiğündcn: 
1.200 kilo klorat döpotas 

Tahmin edilen bedeli 1200 lira olan yukarıda mikdan 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum müdür
lüğü ıatın alma komisyonunca 26· 7-937 pazartesi günü 
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saat 15 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 90 lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 
maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte komisyona 
müracaatları. 

* • • 
t.~00 kilo kibrit antimon 

700 kilo cam tozu 
Tahmin edilen bedeli 1690 lira olan yukarda mikdarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrilralar umum ::nüdürlü
gü satın alma komisyonunca 28·7 937 çarşamba gunu 
saat 14 te açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan v rilir. Talihlerin muvakkat 
teminat olan 126 lira 75 kuruş ve 2490 numaralı kanu· 
nun 2 ve 3 maddelerindeki vesaikle mezkur gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

4 
Kereste, tahta ve saire 

İçel İlbay lığından: 
• 

Göçmen evleri inşaatında kullanılmak üzere Karaiaalı kaza
aındaki "Tlaktalardan kesilecek 611 O metre mikabı gayrimenkul 
kereste pazarlık suretile haziranın l4ün(:Ü pazartesi günü saat 
14te ihale olunacağından taliblerin M~rsin Sıhhat Müdürlüğünde 

müteşekkil Komisyona müracaatları ilan olunur. 

5 
Mahrukat Benzin-Makine ya1?1arr v. s 

Başvekalet Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan İş: 18.000 - 20.000 litre benzin 

dir. Bu benzinden 5 .000 6000 Istanbulda ve Yalovada 
verilmek şartile. 

2-İbale açık eksiltme suretile yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen bedel 4940 liradır . 
4-Eksiltme 22.6.937 salı günü saat 15 de başvekalet 

levazım müdürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacak. 
5-Muvakkat teminat akçesi 370 lira 50 kuruştur. Ek

siltmeye girecekler, eksiltmeden evvel bu parayı maliye 
merkez muhasebeciliği veznesine yatırarak alacakları mak
buz ile birlikte komisyona müracaat edeceklerdir. 

6-Eksiltme şartnamesi levazım uıüdürlüğünde görü· 
lebilır. 

6 
\\ütefcrrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 996 lira 25 kuruş olan aşağıda cins 
eb'adı ve mikdarı yazılı 1 grup malzeme mukavelenin 
feshi dolayısile müteahhidi nam ve hesabına 18.6.37 cu· 
ma günü saat 1 O da Haydarpaşada gar binası dahilinde
ki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alına
caklar. Bu işe girmek isteyenlerin 7 472 kuruşluk muvak
kat teminat ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte ek 
siltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazım
dır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak 
daiıtılmaktadır. 

1-750 kilo demir tel 1. 2. 5. m m lik 1000 kilo tav
lanmış soba teli 0,9 ve 1,2 mm lik, 3500 kilo galvanize 
adi demir tel 0,50-3, IO m m lik ve bin kilo galvanize bağ 
teli 1 2 2 m m lik. 

• * • 
Rakı şişeleri için 1 1,550,000 şarap şişe ve galonları 

için 1 ,000,000 mantar alınacaktır. Bak: İnhi.sarlar U. Mü
dürlüğü ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 
istanbul Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

Maltepe askeri lisesinde mevcut olan 2500 teneke ve 
98 adet makarna, çay ve üzüm sandıkları 24 haziran 937 
perşembe günü saat 15,30 da Tophanede satınalma ko
misyonunda açık artırma ile satıl:::.caktır. Hepsinin tahmin 
bedeli 141 lira 70 kuruşt•Jr. Teminatı 22 liradır. Eşyalar 
okulda görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gel
meleri. 

... • • 
iki No. lı dikimevinde mevcut olup satılığa çıkarılan 

91 kalem eşya 24 Haziran 937 perşembe günü saat 15 
de Tophanede satınalma komisyonunda kapalı zarfla satı
lacaktır. Tahmin bedeli 5300 liradır. lık teminatı 397 lira 
50 kuruştur. Şarl•oamesi komisyonda eşyalar Tophanede 
dikimevinde görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evvel 
komisyona vermeleri. 

1 İ~hisarlar U. Müdürlüğünden: 11 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
------------------------- Aşağıda iaimleri muhammen bedelleri ve muvakkat teminat-

1--İdaremizin Paşabahçe fabrikası için şartnamesi ları yazılı muhtelif malıeme 23-7-1937 cuma günü saat 15,30 da 
mucibince 1 l 00 lira muhammen bedelli 2 adet Santrifüj ayn ayrı sıra ile ve kapalı zarf uıulile Ankarada idare binaaında 
tulumba ve Motörü açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. satın alınacaktır. 

2-Eksiltme 17-6 937 tarihine ra1t1ıyan perşembe JÜnü Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7·5·936 gün ve 3297 No. saat 15 te Kabataşta levazım ve Mübayaat şubesindeki l h d u nüs asın a intişar etmiş olan talimatname dairesil!de alınmıt 

alım komisyonunda yapılacaktır. vesika ve tekliflerini aynı gün Hal 14,30 a kadar Komisyon Re· 
3 Muvakkat teminat 82,50 liradır isliğine vermeleri lazımdır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 

şubeden alınabilir H · Paşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
5-İsteklilerin eksiltme gününden en az bir hafta ev· Malzemenin ismi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

vel fiyatsız teklif ve kataloklarını İnhisarlar müskirat şu- lira __ li_ra ___ _ 
besi müdürlüğüne vermeleri ve tekliflerinin kabülünü mu- l - 4 adet elektrikli bagaj 

araba ve teferruatı . 9000 
tazammın vesika almaları lazımdır. 2-14 adet dektrikli el mat-

6-İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika kap Makina ve teferruatı. 12000 

675 

ile 5 ci maddede yazılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme pa- 3-Bir adet boru ucu daralt· 
900 

ralarile birlikte eksHtme için tayin edilen gün ve saatte ma tezgahı. 4000 300 
adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur . 

2452 357 4-4 

adet Kova 

" 

• • • 
846 
114 
l IO ,, 

Kanca 
Balta 24.6.937 Perşembe saat 14 

78 ,, Yangın söndürme 
aleti 

37 ,, Kürek 
770 metre hortum 

1000 adet bez torba : 24.6.937 Perşembe saat 16 
1 - Yukarıda yazılı altı kalem yangın malzemesi ile 

bez torbalar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık, hizalarında gösterilen tarihlere rastlıyan 

gün ve saatlerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 -İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko
misyona gelmeleri ilan olunur. 3-01 504 2 -3 

* • • 
l - Nümu e ve şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta 

4 930 000 adet kapsül pazarlıkla satın alın.acaktır. 
2 - Pazarlık, 2 l ·6-937 tarihine rastlıyan pazartesi 

günü saat 15te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapilacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
misyona gelmeleri ilan olunur. (3203) 506 2 - 4 

• • • 
1 - Rakı şişeleri için 11,550,000 şarap şişe ve galon .. 

ları için 1,000,000 mantar pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık 25.6.937 tarihine rastlayan cuına günü saat 

16 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesindeki alım 

komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. 3289 520 1- 4 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Mikdarı Muhammen bedeli hk teminat 
Cinsi kilo kurut lira kuruş İhale günü sa. 
Sadeyağ has
tahane için 3500 
Sadeyağ İma-

82 215 25 16-6-937 çarı . 15 

ret için 700 
Vejetalin yağı 200 
hastahane için 

82 
· 56 

43 
8 

50 
40 " 

> 
" " 

" " " " 
937-senesi için Gureba HHtabaneaile laleli Fıkara imaretine 

luzumu olan yukarda cins ve midarı yar:ıh yiyecek ayrı ayrı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

ihalesi yukarda yazılı gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlüğü 
binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır Şartnameleri hergün 
levazım Kaleminde görülebilir. (2977) 468 

, 

.. 

.~ 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümburiyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaatınız İc<tbı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

(3247) 513 2- 4 

Kocaeli İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

İdare!;11izin Hendek Müdürlüğü ile Düzce Müdürlü~ü, Gündoğ
du ve Uskübü memurluğu anbarlarında mevcut kabili tezayüd 
ye tenakus (l,700,000) kilo yaprak tütünlerin Adapazarı tarikiyle 
l:ımitte inhisarlar Başmüdüriyeti tranait ambarı iskele.inde bulun · 
durulacak idare motörlerine teslim şartiyle yapı'acak nakliya
tı '.:490 sayılı kanunun 46 ıncı maddeainin (L) fıkraaı ve olbaptaki 
şar: naıne mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

1-Şartname suretleri Kabataşda İstanbul inhisarlar Baş Mü
dürlüğü yaprak tütün ve ziraat şubelerinden Kocaeli Baş Mü
dürlüğünden, Adapazarı Hendek ve Düzce Müdürlüklerinden 
bili bedel alınabilir. 

· 2- Ek•iltmeye iştirak etmek isteyen taliplerin muhammen be
delin yüzde 7,5 niabetindeki güvenme paraları olan 1310 lirayı 
idare ve:ı.nesine yatırarak mukabilinde alacakları vezne makbuzu 
veya Hükumetce muteber Milli bir bankanın bu mıktarı ~htiva 
eden teminat mektubu ile beraber 21-6-937 tarihine müsadif pa
zartesi günü uat 15 de Kocaeli Baş Müdürlüğü merkezinde top
lanacak olan Komisyon Riyasetine müracaat etmeleri . 

3234 512 2 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Maliye Vekaleti Varidat Umum Müdürlüğünden: 
.Y 22125 2-4684 138 Özü: Kazanç Vergisi Kanununun 

37nci maddesinin A fıkruı hük
münün tatbik sureti hakkında . 

Hariçten gelen unatkarların ve temsil ve her ne•i oyun he· 
yellerinin muhtelif faaliyet tarzlarına ve duhuliye bileti ile giri
len yerlertle çalışıp çalışmadıklarına göre tabi olacakları mükel
lefiyet şekilleri &fağıda izah edilmittir: 

Kazanç vergisi Kanununun 20nci maddesinin B fıkrası aeyyar 
halinde çalııan her nevi sanatkarları gündelik gayri safi kazanç
ları üzerinden vergiye tabi tutmuş ve 27nci nıaddeıi aalen bu 
nevi mükelleflerden olmakla beraber faaliyetlerinin hususiyetine 
binaen artistleri, şarkı söyliyen ve çalgı çalanları, hizmet erbabı 
gibi kendilerine ödenen paralar üzerinden ve bordro usulile ver· 
giye tabi bulundurmuştur. 

Seyyar surette icrayı aanat edenlerin vergi nisbetleri de ka• 
nunun 37oci maddesinde gösterilmiş\ir. Bu ınaddenin A fıkraaıo
da "Hariçten gelen sanatkarlarla, temsil ve her nevi oyun heyet
lerinin bilet bedellerinden damga resmi, Duülaceze hisaesi ıibi 
resimleı çıkarıldıktan sonra kalanın yüzde 50ıi,, niabetio~e ver
giye tabi ltulundurulacağı hakkında hususi bir hüküm mevcuttur. 

Tatbikatta hariçten gelen ecnebi sanatkarlarla temsil ve her 
nevi oyun heyetlerinin aş11ğıda göaterilen ıekillerde faaliyet icra 
ettikleri görülemektedir. 

1 - Bunlar Türkiyede mukim hakiki veya hükmi bir şabıa ta
rafından celb ve kendilerine sanat icra edecekleri bir mahal tah
sis olunmaktadır. Bu mahal bunları celbedenlerin mülkiyetinde 
olabileceti gibi, başkalarından isticar da edilmit olabilir. Kezalik 
bu mahal eaaaen lokanta, bar, danıing gibi m .. haller olabileceti 
gibi tiyatro, sinema, ıirk ve mümHili duhuliye bileti kullanılması 
mutad olan maha-ller de olabilir. 

a) 37nci maddenin A fıkruıoda yazılı husuıi hal, kanun hük
müne göre münhasıran duhuliye bileti ile girilmesi mutad tiyatro 
ainema, konser, sirk ve emsali yerlerde icrayı sanat eden sanat· 
karlara aid bulunduğundan Türkiyede mukim her h.ngi hakiki 
veya hükmi ••hıslar tarafından bu kabil mahallerde müstakillen 
icrayı sanat etmek üzere celbolunan ecnebi artist ve ıanatkirla· 
rın vergileri bu fıkrai kanhniye hükmü daireainde tahakkuk et· 
tirmek icabeder. Ancak bu sanatkirlar bu mahallerde müatakil
len icrayı sanat etmeyip buralarda verilen temsil veya ıöaterilen 
filim esnasında numara yapmak, kooıer vermek teklinde mü.es· 
seıenin esu iştigaline munzam ve arızi şekilde bir faaliyet ıö•· 
terdikleri taktirde vaziyetleri 37nci maddeye değil 27nci madde 
hükmüne temaa edeceğinden vera-ileri mezkur maddedeki hü· 
kümler dairesinde bordro ile varidat idaresine bildirilmek ıureti· 
ı~ tediye edılmek lazım gelir. 

b) Ecnebi sanatkarlar veya oyun heyetleri lokanta, bar, dan· 
sing, çalgılı kahve gibı duhuliye bileti ile girilmesi mutad 011111• 

yan mahallerde icrayı sanat etmek üzere getirildikleri taktirde 
keza.ik haklarında 37nci madde hükmünün tatbikına mahal yok· 
tur. Bunlar kendilerini celbedenlerin müıtabdemi vaziyetine ıir 
miş olacaklarından bunların vergileri de kendilerini celbedenlet 
tarafından 27 nci madde hükmü ldaireainde verilecek bordrot• 
müsteniden tahakkuk ettirilerek tahıil olunur. 
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2- Bu nevi ecnebi artist ve oyun heyetleri münferiden veya 
tnüctemian ve kendi namı besablarına icrayı sanat etmek üzere 
de Türkiyeye gelmektedirler. Bu suretle gelenlerden: 

a} Sanatlarını isticar ettikleri bir mahalde münhasıran duhuli
ye bileti kullanarak icra eyledikleri taktirde bunların vergileri de 
kezalik 37 nci maddenin A fıkrası hükmü dairesinde tahakkuk 
ettirilir. Bu taktirde kanunun 54 üncü maddesinin emrettiği ih
bar mecburiyeti icrayı sanat edilen mahallin bir bina olması v~~ 
ya muayyerı bir arsaya kurulmuş kabili nakil ;adır ve emsa l ı 
halinde bulunması bu hükmün tatbikı noktasından haizi tesir de
ğildir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 

Cuma 11-6-1937 

Makas muzaaf 3 adet - l:asit 10 ad. - Kruvazman 2 ad. • Kru-
vazman 2 ad. (Devlet Demir.) No. 331 

Afyon 
,, 

Araşit 

Arpa 
,, 

Sayfa .J 

Ticaret ve Zahire Borsası 
9 - 6 - 1937 l(-cc ~ 

MADDE 

ince t. 
: kaba 

yağı 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

ithalat 

Ton 

80 

ihracat 

Ton 

300 

SATIŞLA!{ 

Asgari 

Kilosu 

Kr· Pa. 

530 

4 5 

Azami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

580 

b) Bu artistler veya oyun heyetleri, muayyen bir mahalde ça· 
lışmıyarak seyyar bir halde sokak ve meydanlarda icrayı sanat 
ettikleri taktirde vaziyetleri kanunun 20nci maddesinin B fıkra
sına temas edeceğinden bu taktirds vergileri 37nci maddenin B 
fıkrasında yazılı nisbetler dairesinde tahakkuk ettirilir. 

Ekmeklik un 530 ton (Niğde Tümeni) No. 349 
Cezaevi için ekmek (Konya C. Müddeium.) No. 352 
Sığır eti 80 ton (Manisa Tümeni) No. 355 
Karaman eti 26500 k. - kuzu eti 500 k. (İstanbul Evkaf Müd.) 

Badem : kabuklu 

6 seri numaralı ve 25-4-934 tarihli umumi tebliğin yukarıdaki 
izahata muhalif bükümleri kaldırılmıştır. 

Bu dairede muamele ifası lüzumunun merkez ve mülhakat 
tnaliye memurlarına tebliği temenni olunur. 

26 2 1937 

Kararname No. 2 6545 
lktisad Vekilliğince hazırlanan ve Şürayı Devletçe görülerek 

4-5· 1937 tarih ve 8804 sayılı tezkere ile tevdi olunan (Teşviki 
Sanayi Kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 3 üncü madde· 
•İnin A fıkrasında yazılı fazlai istihsalin ne suretle takdir ve 
tayin edileceği hakkında) ilişik nizamnamenin, mer'iyete konul
ması; İcra Vekilleri Heyetince 6-5-1937 de onanmıştır. 

6-5-1937 

Teşviki Sanayi Kanuna müzeyyel 2!65 sayılı 
kanunun 3 ilncü maddesinin A fıkrasında yazılı 

fazlai istihsalin ne suretle takdir ve tayin 
edileceği hakkinda nizamname 

Madde 1- Her hangi bir sanat ,ubesinde istihsal fazlalığı olup 
olmadığına karar verebilmek için evveıemirde memlekette o sa· 
n~tla utraşan müesseselerin çalışma müddetleri ve bu çalışmaya 
g~re en çok ~ıkarmakta oldukları mamul mikdarı ve çalışma 
muddet ve ekıplerinin artırılması kabil ise bu taktirde elde ede· 
bilecekleri en çok mamul mikdarı ve elde ettikleri mikdarların 
piyasada satış ~aziyeti ve ellerindeki sipariş mikdarları ve stok 
mevcudları tetkık ve babit edilir ve memleketteki istihlak mik
darlarıı~a dair elde edilmesi kabil olan istatiatkler de gözden ge· 
çirilir. lstibıal, istihlaki tamamen karşıladıktan sonra yüzde yirmi 
beş f-:zla kalıyorsa bu sanat şubesinde istihsal fazlalığı bulundu· 
ğuna lktisad Vekaletince karar verilir. 

Bu tetkikat sırasında bu sanat şubesini alakalandıran mües
ıeıe ve makamların da mütaleası alınır. 

Bir sanat 'ubesi için bu suretle yapılan tetkikat bilahara ya· 
pılacak müracaatlarda da altı aylık bir müddet iein muteberdir. 

Elde edilen mamulün piyasada aranılan vasıflara ve maliyet 
ve fiat gibi unsurlar bakımından meml.aketin iktısadi şartlarına 
uygun bulunması şarttır. 

Madde 2-İstihsali ve imalatı bir tek fabrika elinde kalmış 
olan sanayi şubelerinde birinci maüdede yazılı şartlar bulun sa 
dahi istihsal fazlalıgı var sayılamaz. Bu vaziyettıeki bir sanat şu
besinde yeni bir müe11eıinin tesisi için vaki olacak müracaatlar 
üzerine mevcud kanun ve nizamhra göre muafiyet ruhsatnamesi 
verilir. 

Madde 3-Bir sanat şubesinde mevcud fabrikalar ar,sındaki 

ıayoı meşru birleşmelerin neticesi olarak fiat yüksekliği v~ pi
yasa darlığı gibi haller vukuunda dahi ikinci madde hükmü tat
bik olunur. 

Ma~de .4.-:He~ h~ngi bir sanat şubesinde memleket heyeti 
umumıyesı ıtıbarıle ıstihsal fazlalığı mevcud olsa bile : 

a) Bu ~anat tubeıi mamulitına muhtac olan bir mıntakaya 
kadar nakıl. masrafı .kıymetin yüzde onundan yirmi beşine kadar 
olursa (~u cıhet vekaletin takdioine bağlıdır) 

~) Bır mıntakada kurulmak istenilen l::tÜesnsenin iptidai mad
desı aynı mıntakada itlenmek zarureti varsa 

b_u gibi .mıntakalarda tesis olunacak mu-esseıeler 
f 

için teşviki 
sanaı mua ıyet ruhsatnamesi verilir. 

Madde 5:--~m~ Müdafaaya aid hususat gibi memleketin ük
•.~k me~f.aatını alakadar eden sanayide yukarıdaki maddele: hü
kumlerının kısmen veya tamamen tatbikı İkt' d V kı:.l t• · 
t kl'f ·1 t V . ısa e i:l e ının 
~ ı ı ı e cra ekılleri Heyetinin kararına bağlıdır. 

Madde 6-1055 sayılı Teşviki Sanayi Kanununa müzeyyel 2261 
sayılı kanunun 3 üncü maddesinin (a} fıkrasına dayanılarak ka
le~e ahn~ış ve. Şurayi Devletçe görülmüş olan bu nizamname 
h~k~m~erı Resmı Gazetede basıldığı günün ertesinden itibaren 
yurumuğe başlar. 

Madde 7- Bu nizamname hükümlerini ' iktisad Vekili yürütür. 

• 
Is tan bu 1 Borsası 

- 9 6-1937 - - --- Paralar Çekler 

1 Sterlin 
Alı, Satıf 
627, 627, London 1 Dolar 123,- 126,- Nev York 

~ Fransız Fr. 110, - 113,- Paris 
Liret 120, - 125 - Milin o 

~ 8elc!ka Fr. 80,- 84,- Brüksel 
20 Drahmi 19 - 23,- Ati na 
20 lıveçre Fr. 568,- 576,- Cenevre 

Le•a 
1 Fı . 20, - 23,- Sofya 

Alış Satıt 
625,50 626, 

0.7880 0,7860 
17,6864 17,6725 
14,9640 14,955 
4,6782 4,675 

87,37 87,30 
3,45 3,4466 

63,9488 63,8975 

No. 355 
Sakız kabağı 6000 k. - çalı fasulye 9000 k. (İst. Komut.) No. 356 

Sakız kabağı 6000 k. • 5alı fasulye 4500 k . ( lst. Kom.) No. 356 
Sebze 12 k. (Marmara Ussübahri Komut.) No. 35ö 
Gaz yatı 8000 k. - be-nzin 20000 k. (İnhis. U. Müd.) No. 357 
Çalı fasulye 8500 k. - kabak 50000 k. - hıyar 20000 adet (Topha

ne Levazım) No. 357 
Boş üzüm küfesi 500 ad. (İnhis. U. Müd.) No. 358 
Sig~ra makinaları için kola 25000 k. - nişasta kolası 10000 k. 

(lnhiı. U. Müd.) No. 358 
Dizel yağı 4 ton - makine yağı 1500 k. - silindir yağı 20()0 k . 

mazut 50000 k. • gaz yağı 2500 k. (İzmir Limanı İşi. Müd .) 
No. 362 

Yoğurt I0,000 k. (Tophaae Levazım) No. 366 
Havza-Amasya-Tokat arasındaki 7250 m2 kaldırım döşenmesi 

(Amasya Nafıa Müd ) .\' 358 
Parke taşı 98,500 ad. (Amasya Nafıa Müd.) ,\' 368 
• Toz halinde kok (lst. Gümrüğü) .\~ 368 

Cumartesi 12-6· 1937 

Tavuk : 10000 kilo (Ankara Levazımı) .\! 366 

Pazartesi 14-6-937 

Sarıkaya tuzlası havuz ve göl tamiri (Ankara İnhisarlar Mü-
dürlüğü) .\: ,369 

Yer ürünün cetvel , bastırılması (T.H.K .\' 368 
Kuru fasulye 300,000 k. (Ankara Levazımı) .\' 368 
Su sayıcııı 9 adet (inhisarlar Um. Müd.) .\' 332 
Süt, yoğurt, ekmek (İst. Vakıflar Direk.) X 356 
Halkevi ve idare hususiye binaları inşaatJ) (Muğla Vilayeti) .\' 356 
Sığır eti 193 ton (Lüleburgaz Tümeni) .\'. 356 
* Günde 500-1500 k. talaş (Askeri fabrika1ar) .\' 358 
Kıl çantası 350 adet (Tophane Leva:.mı) ,\: 358 
Hastaneler için ekmek 446320 k. (İst. Belediyesi) .\~ 358 
Yün fanila 700 adet (Tophane Levazım .\: 350 
Kısa çorap 2000 adet (Tophane Levazım) .\' 358 
Kendir ipi 1350 k. no. 60 ve 500 k. no. 50 (MMV) .\f 360 
• Çam odunu v.ı. (Ankara Orman Dir.) X 360 
Siyah sitil ipi 10000 metre (MMV) .\: 360 
Erzak 25 kalem {Ankara Hukuk Fakültesi) .\: 361 
Kok kömürü 90 t. odun 20 ton (Ankara Hukuk Fakültesi) X 361 

Yog-urt 30000 k. süt 35000 k. (Kırklareli Tümeni) No. 361 
Et nakliye için kamyon lO ad. çöp nakli için kamyon 1 adet ölü 

t&şımak için otomobil 1 ad. (Zonguldak Belediyesi) No. 360 
Leyli talebelerin çamaşırların yıkanması (Ankara Hukuk Fakül-

tesi) No. 360 
Maden kömürü tahmil ve tahliye işi 20000 ton (Kayseri Devlet 

Demiryolları ) No. 362 • 
Çavdar sapı 400 ton (Şişe ve Cam TAŞ) No. 362 
Orta okulu inşaatı ( 1 ci kısım) (Tire Orta Okulu Direk.) No. 362 
Göz taşı 6000 k. (İnhisarlar Umum Müd.) No. 365 
Ekmek 65 ton, francola 5 ton koyun 38 ton kuzu 2 ton süt 44 t. 

(Ankara Nümune Hastanesi için) No. 367 

... 

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

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

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

demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif cemiye1:1 Resmi 
nan işleri Lilnited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. · 

2() orın 63 _ 66,- Amıterdam ç.k k J 

ı ronu 70- 75,- Prag Avu t ' 
1 M ' urya sı. 20 - 23,- Vivana 

1,4325 1,4310 
22,5610 22,5430 ) 
4,2062 4,2025 

111111 ııııııınııı ıııın mrı uıııı 111111 ııını1111111111uıııııı ııııııuıııııııııı 111111111111111 nıın ııı ııı 111111111111111111111111111111111111 

1 YORGİ D. ROSOPULO illi ark ' 
ı Zloti 25, 28,- Madrid 
l Pen2G 20,- 23,- Beri in 

20 Lev 21,- 24,- Varşova 
20 Din 14,- 14, - Budapeşt ar 

Rubı 52,- 52,- Bükret 
l lıve ek 30,- 32,- Belgrad 
l ta/ uronu 30, 
ı 8 " •ltını 1051-

-32,- Yokohama 

•nknot Oı.254 - 1052,- Moıkova 
1 255,- Stokholm 

13,9088 13,8975 
1,0036 1 ,9625 
4,1566 4,1534 
3,9810 3,9775 

107,4340 107,3482 
34,5325 34,505 

2,7464 2,7443 
24,04 24,06 

3,10 3,0982 

11 
v 1 11111 

Keresteci ve Filyos agaç arı mütehassısı 111111 

11111 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur il 
~ Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 il 

1 :m:HllllUllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllllllll lll 111111111lllllllllUI111111111111111111 ~H~ ııııııııııııııııııııııııııı ıııııı ııııu 111111 

,, : iç 
Buğday : Eks. yumuşak 

,, : yumuşak 358 6 10 6 34 
,, : ekı. sert 

" sert 5 34 6 

" : sümter 

" : kızılca 
,, : mahlut 

Bulgur 
Ceviz : iç 25 
Çavdar 4 15 
Darı : beyaz 

n : sarı 
Fasulye 6 50 
Fındık : iç tombul 

it : iç sivri 
,, : kabuklu 50 

İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 13 
Keten : tohumu 

,, : yağı 
Koza 
Kuş yemi : yeni mahsul 
Mercimek 
Mısır : beyaz 

.. : sarı 4 2S 
Nohut : isp. tohumu 
Pamuk 29 50 50 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyazıo: tam yağlı 18 25 28 10 

" ,, : yarım yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yağlı 5 50 39 
n ,, : yağsız 

Razmol 201 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 3 109 120 

n : ana mal 17 25 
,, : deri 

" 
: kaba . 

Un : ekstra ekstra 76 

" ekstra 
,, 1 inci yumuşak 
,, ,, sert 

Yapak Anadolu 6 4.l 57 

" 
,, tabak 

" 
Trakya kırkım 62 64 

,, ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ekstra 

,, 
" 

: yemeklik 
n ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR K.S. 

Buğday Liverpul 5 77 

" 
Şikago 5 09 

n Vinipek 5 52 
Arpa Anvers 4 90 
Mısır Londra 3 69 
Keten t. n Nominal 8 06 
Fındık G. Hamburg n 94 15 

,, K ,, 94 15 

~·~·~·~~·~~~~+++~~++++~b~b .... . ... 
~ "DEVRİM" i v ~ 
~ . 
.:. Tercüme Bürosu ::: 
~ . . ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .:. 
.~., hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
...... 
• Azami ihtimam •:• + ves~d b 

•!• Fiyatlar gaye1: mütedildir .:. 
~ ~ 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •=• 
•!• Hususi tenzilat yapılır O 
+ + •:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 • 
•:• Telefon : 49442 •!• 
• o 
+++oo+•+~++•++•••~++oo++++ 

imtiyaz aahibi ve yazı İ.f&.ri 
Direktörü: lımail G.irit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Baıımevi 
Galata Billur ıokak No. ıo 
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Deuxieme Aonee - No. 369 JEUDI 

•• 
MUNAKASA 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

E.tranger : 12 moiı Ptrı. 2700 -Le No. Ptrs. 5 
Pour la P ublicit e • ad re11er 

a l' Adminiatration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

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

Objet de l'adjudication d'adjudicat . eatimatif Provisoire Cahier des Chars:es 
Jours 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Constru c ti on -Cartogr aphie 

Conıtruction du bitiment de la Chambre de Com· Plı cach . President Cham bre de Commerce Ankar.l 14-6-37 
merco a Ankara (cah. eh L. ısı . 

Pavaıe de cbausseo pres du depôt de poudre de Publique 1276 17 96 - Monopoles Sivas 16-6-37 

Sivaı. 

Creusement 2eme partie cana! Chacıran et ouvrages Pli cach. 44993 32 3374 so l Section Travaux Hydrauliques Van 2S-6-37 
d'art y relatifs . 

Construction 3 pavillons pour ıendarmerie (aj .) . 
" 

137391 69 8119 73 D ir . Trav. Publics Tchanakkale 22-6·37 
Construction route a Kutahia: 2649 metres (aj .) Gre a gre 20129 91 1509 74 Co m. Ach . Militaire E.skichchir 1S-6 37 

Com1austible - Carburant- HuHes 

Benzine : 18-20,000 kil; s. Publique 4940 - 370 50 Oir. E.conomat Presidence du Conseil 22 6-37 

Produita Chimiques et Pharmaoeutiqueı 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 
Chlorate de potasıe : 1200 kilos. 
Antimoine sulfure : 1200 kilos- Poudre de verre : 

700 kilos. 

Bois de Conıtruction 
Planches, Poteaux ete. 

Bois de charpente non ouvrc: 6110 m ~ . 

Provisioaı 

Carottea, ltetteraveı navets ete. 
Viande de mouton : -4700 kilos. 
Viande de mouton : 3500 kilos. 
Viande d' arneaıı : 600 kiloı . 
Beurre fraiı: 8100 kiloı ( aj .). 
Boeuf : 125 tonnes . 

Divers 

Publique 

" 

• 

Gre a gre 

Pli cach. 
Publique 

" 
" 

Gre a gre 
Pli cach. 

Bouchons pour bouteilles de raki : 11,550,000 pie- C re n g-·e 
ces - Bouchonı pour bouteilles et ıalons de 
vin : 1,000,000 pieces. 

1200 -
1690 -

5200 -
1645 -

1225 -
210 -
7290 -

35000 -

90 -
126 7S 

390 -
123 37 
91 88 
15 75 

546 75 
2525 -

Com. Ach. Oir. G ;n. Fab. Militaıres 

" 

Oirect;on Sani•1tire Mersine 

lnstitut Central Hy ıien e Ankara 
Chef Med. Hôpital Maternite Ankara 
Oir. Hôpital Maladies Veneriennes Ank . 

" Com. Ach . lntendance lst. Tophane 
Corn. Ach . Militaire Vize 

Com. Ach. Econom. Monop. K.tache 

2b-7-37 
28 7.37 

14·6-37 

23-6-37 
18-6-37 
18-6-37 
18·6-37 
17-6-37 
26-6-37 

25 6-37 

Fil de rer : 750 kilos- ld. pour poele : 1000 ki- Publique 996 25 74 72 1 Com. Expl. Ch . Fer Etat Haydarpacha 18-6-37 
loı- ld. ralvaniae : 3500 kilos- ld. pour liga-
ture : 1000 kiloı (aj.). 

B) Adjudications a la sureıcbere 
Articles horı d'usage : 91 lots (se trouvant a la 

ma:son de couture No 2). 
Bidonı : 2500 pieccı- Gaisıeı: 98 pieces. 

Pli cach. 

. 
Publique 

5300 - 397 50 Com. Ach . lntend. lıt. Tophane. 

144 70 22 - ,, 

POUR VOS TRADUCTIONS 

24-6-37 

24-6-37 

De toute nature En toutes lancues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,; 
Traduction Juridique, 

Spccialite : 

T echaique, Financiere, Commerciale ete. 
Traductioo de cahiera des charges 

Exiıcution rapide et soirnee 

P RI X H OR S C ON C URR E N CE 

Reduction speciale aux abonnes de '· MÜNAKASA GAZETESi '' 

Bureau de Traductlon '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telephone ; 49442 

Heure 

ıs 

;s - ı 

14 
; 

15 
14 

ıs -

ıs -
15 -

14 -

11 -
14 -
14 
14 -
15 
11 -

16 

10 -

15 

15 30 

10 JUIN 1937 

ADMINISTRA'ı 101'4 

Yoıhourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Teleiraphique : 
l•tanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Vendredi 11 Mai 1937 

-

Aiguille double : 3 pieces- Simples : 10 pieces- Croissements: 2 
p . (pieces.) (Chemins de fer Etat) ,,: 331 

Farine pour pain : 530 tonnes (Division Nighdc) X 349 
Pain pour le pcnitencier de Konia (Procureur General Konia) 

,,: 352 
Viande boeuf : 80 tonnes (Division Maniısa) ,,; 355 
Viande Karamane: 26500 kılos- Viande d'agneaux: 500 kiloı (Oi

rection Vakoufs lstanbul) ·'~ 3S5 
Courgettes : 6000 kilos Hari cots verts : 4500 kilos (Commande-

ment Fındikli) .Y 356 
Courgettes : 6COO kilos - Haricots verts : 9000 Lilos (Commande· 

ment Findikli) X 356 
Legumeı : 12 lots (Base Navale Marmara lzmit) .\~ 356 
Petrole : 80000 kilos - Benzine : 20000 kilos (Monopoleı Kabata

che) ,,: 357 
Haricots verts : 8SOOO ktlos- Courges : SOOOO pieces Comcom· 

bres : 20000 pieces (lntendance Tophane) .Y 357 
Couffes pour raisins : 500 pieces (Monopoleı Kabatache) X 358 
Colle pour machine de cisz-aretıes: 25000 kilos Colle amidon: 

10000 kilos (Monopoles Kabatache) ~': 358 
Huile pour Dieael: 4 t. Huile legere pour machiae: lSOO kilos-

ld. pour cylindre: 2000 kilos Mazout: 50000 k.- Petrole: 2500 
(Direction Exploitation Port lzmir) No 36~ 

Yoghourt: 10000 kiloı (lntendance Tophane) No 366 
Pavage s route Havza-Amassia-Tokat (Travaux Publics Amassia) 

.v 368 
Paves: 98500 piecea (Travaux Publics Amassia) .\! 368 
* Coke en poudre: 514578 tonnes (Douanea Istanbul) .:'! 368 

Samedi 12 Mai 1937 

Poules : 1000 kilos (lntendance Ankara) ·'~ 366 

Lundi 14 Mai 1937 

Provisions : 25 lots (F aculte Droit Ankara) .\ ! 361 
Coke: 90 tonnes- Bois: 20 tonnes (Faculte Droit Ankara) .,! 361 
Yoghourt: 30000 kilos- Lait: 35000 kilos (Oivision Kirklareli) 

.,! 361 
Camion pour tranıport viande- ld. ordure- Autl.)·corbillard (Mu

nicipalite ZoPgouldak) ,,! 360 
Lessive des linges des cleves interneı de la faculte de droit (Fa· 

culte de Droit Ankara) .Y 360 
Charıement et dechıırgement de 20000 tonnes de charbon (Che

mins de Fer F.tat Kaiseri) .\~ 362 

Tigeı de seigle: 400 tonnes (~. A. T. Fabriquea de Verre) ·'~ 362 
Conıtruction ecole secondaire (tere par ie) (Ecoleı Secondaires de 

Tıre) ., ; 362 
Sulfate de cuivre : 6000 kilos (Dir. Monopoles) No 365 
Pan : 65 tonnes- Frangeole: 5 tonne - Mouton : 38 tonneır

Agneau : 2 tonnes - Lait : 44 tonnes (Oir. Hôpital Modele An• 
kara) ,,! 367 

Reparation bauin aux salines Sıtrikaya (Monopoles Ankara) .\~ 369 
lmpreısion de bulletinı : 100000 picces (Ligue Aeronautique) ,,~ 368 
Haricotı secs : 30000 kilos (lntendance Ankara) ·'~ 368 
Compteurs d'eau : 9 pieces (Direction Monopoleı) ·'~ 332 
Lait, yoghourt, paan (Direction Vakoufs lsbnbul) .\! 356 
Viande de boeuf : 193 tonn es (Division Lulebourgaz) ,,; 356 
Construction maison du peuple et immeuhle Adminiıtration Prive• 

(Vilayet Moughla) ,, ! 356 
• Sciure de boiı : 500-1500 kilos par jour (Fabriques MilitaireS) 

~'! 359 
Grands sacs a fourrare : 300 pieces (lntendance Tophane) ,,; 358 
Pain pour les hôpitaux : 446320 kiloı (Municipalite lstanbul) 

·'~ 358 
Flanelles en laine : 709 pieces (lntendance Tophane) ·'~ 358 
Ch.aussettes : 2000 pieceı (lnte r dance Tophane) ,,~ 358 
Fil de lin : 1350 kilo No. 60 et 500 No. 50 (Miniıtere Delen•' 

Nationale) .\! 360 
• Bois de pin et autre (Oir . Forets Ankara) .\: 360 
Fil noir "sitil,, : 10000 metres (Mınistere Def ense Nationale Ankar•) 

No 360 

• Les uteriıqueı indiquent une venle par voie de ıurenchere. 

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


