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lkinc i Sene No. .377 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI 450 
f) " 8.10 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler içın 

.12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbül de§'ildir. 

CUMARTESİ 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
a) Münakasaıar 

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

Birinci nevi ekmek: 1420 ton- sade yağı: 500-900 
k. (aç. ek. mb. 2050 ve 720 L. tem· 153 ~5 ve 
54 L.) (İzmir Liseler ve Orta Okullar SAi\.) 2-7-37 15 -

Un: 6 6 20 ve 9 ton (pa7.. mb. 720, 720 24000 ve 
1080 L. tem 54,54 180 ve 8l L )(Burnava Tlim.) 21-6-37 10 15 

Koyun eti: 20 ton · sığır eti: 55 ton (temd.) (paz. 
mb. 70 O ve 13750 L. tem. 1556,23 L.) 
(Tophane Levazım) 22-6-37 14 -

Pastörize süt 163400 litre (k.z. m. b. litresi 15 kuruş. 
tem. 1838,25 L.) (İstanbul Belediyesi) 5.7.37 15 -

Sade ya~ı: 50 ton (k.z. m.b. 40000 L. tem. 3000 
L. şart. 2 L.) 7 7-37 13 -

4 

Ankara mülkıye mektebinin kalorifer tesisatı, inşaat 
sütunullda) (Nafıa Vekaleti) 5-7-37 15 -

Matbaa işleri-Kırtasiye-Yazıhane Levazımı 

Ankarada çıkarılnc.:ık olan Türkçe hafta l ık Enfor
nasyon Bültenin bastırılması (aç . ek . tem. 221,50 
L) (iktisat Vekaleti) 3·7-'J7 11 -

Holçfray kag-1 dı: 100 k. (aç. ek. m. b. 721 L. te m. 
54,07 L.) (Devlet Basımevi Direk.) 5.7.37 14 -

Sarı zarf: 47,100 adet (aç. ek. m.b. 706,50 L. tem. 
52,99 L.) (Devlet Bzısımevi Dir.) 5-7-37 15 -

S - Mobilya, ev ve büro eşyası, Muşamba-Halı v.s. 

Porl&\tİf karyola: 1050 adet (temd.) (k . z. mb. be-

omrmw 

1 9 Haziran t 937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR) 
İdarehancmizde görüşülur 

Telgr. : İst. MÜNAKASA 
Tel.!fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

,, _________________________ _ 
Istanbul Belediyesinden: 
Keşif bedeli 86 lira 23 kuruş olan Vidos köyü 

mektebinin tamiri pazarlığa konulmuşt~r. 
Keşif evrakı Encümen kaleminde görülebilir. 
istekliler 647 kuruşluk ilk tem'nat makbuz veya 

mektubile beraber 22-6 937 salı günü saat 14 te Da
imi Encümende bulunmalıdırlar. 

~------------------·-----~ 
tarihinden sonra nafıa vekaletinden alınmış 15 bin lira
lık ehliyet vesikası. 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita heri 900 kr. tem. 630 L.) (Harb Okulu) 2 7-37 15 - 1 

6- Teklif mektupları yukarda 4 üncü maddede yazı
lı saatten bir saat evveline kadar kültür ihale ko ""Disyo
nuna makbuz mukabilinde verilecektir. 

Posta ile gönderilecek mektublarm nihayet 4 üncü 
maddede yazılı saate kadar gelmiş o ması ve dış zarfın 
miihür m~mile iyice kapatılmış olması lazımdır. Posta ile 
olacak gecikmeler kabul edilemez. 

Vidos köyü mektebinin tamiri (paz. keş . 86.23 L. 
tem. 6,47 L. L.) (1stanbul Belediyesi) 22-6-37 14 -

Ankara Mülkiye Mek. Sıhlıi tesisat kalorifer tesisa
tı su deposu ve çamaşırhane inşa:ıtı ve tamiratı 
(k.z. b.k. 34,828,22 L. tem. 2.612, 12 şart. 174 kr ) 

6 - Nakliyat· Boşaltma - Yükletme v. s. 

Çamaltı tuzlasından Karadeniz ve Akdeniz sahill erine 
taşınacak ceman 30,000 ton tuzun nakliyesi (k .z. 

(Nafıa Vekaleti) 15 7-37 15 -
Şose tamiri (3664 m.) (aç. ek. b.k. 8320 1. tem. ı 

624 L.) (Kocaeli V ılayeti) 7-7-37 15 -
Demirhane atölyesi ikmali inşaatı (k .z. b .k. 23410 f 

(İnhisarlar U. Müdürlüğü) 22-6-37 11 

7 - Müteferrik 

L. tem. 1756 L. şart. 117 kr.) (Bursa Kültür Dır.) 15-7-37 15 -

Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzeme~ 

Elektrik saatı, bakır tel, ampul suplon izole tel v s . 
{aç. ek. m .b. 2472.40 L. tem. 185.43 L.) 
(Kiliı Şarbaylıg-ı) ı-7-37 ıs -

a) M 0 NA K A SAL A R 
1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonun birlikleri için 50 ton sade yağının 
7.7.37 çarşamba günü saat 13 de kapalı zarfla eksiltme· 
si Yapılacaktır. Sadeyağın tutan 40 bin lira olup muvak· 
kat teminatı 3 bin liradır. Şartnamesi 2 lira mukabilinde 
kon..isyondan verilir. İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü mad
delerindeki vesika ve teminatı makbuzlarını havi teklif 
mektublarını yazılı glin ve saatten bir saat evveline ka· 
dar Ankara levazım amirliği satınalma komisyonuna ver
meleri. 

f stanbul Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 

Maltepede bulunan Piyade Atış okulu için 20 ton 
~?Yun eti ve 55 ton sığır eti için verilen fiat pahalı gö-
ruldü" ·· d h · 937 1 ·· n .. gun en pazarlıkla eksiltmesi 22 az ıran sa ı gu-
u saat 14 de İstanbulda Tophanede satınalma komisyo

n~nda Yapılacaktır. Koyun etinin tahmin bedeli 7000 lira, 
sı&'ır etinirı 13750 liradır. her iki9inin beraber ilk temi· 

~~:. 1556 lir~ 25 kuruştur. Şartnamesi komisy~_nd~. görü-

d lır. fsteklılerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 uncu mad· 
eler· d k · ın e yazılı belgelerle beraber belli saatte omısyona 

ielıııe!eri. 

Burna va Tümen Satınalma Komisyonun.lan: 

C Miktarı Umum tah- Muvakkat 
insi k · t ilo Mahalli mio tutarı temına ı 

Un Lira Lira Lira 
Un 600o Burnava 720 54 
Un 6000 Ödemiş 720 54 
lJ11 

200oo Tire 2400 180 
tb 90oo Söke ı 080 81 

1 O. ı 1.~~si pazarlık ıuretile 21.6.937 pazartesi günü saat 
ı_yıs,30 da yapılacaktır. . 

d, .. ukarıda miktar ve mahalli yazılı unlar hızalarm· 
tır. ioater~ldiği tarihlerde pazarlık sureti)e satın almacak-

?.-U 
litrınd nun tahınin tutarile muvakkat teminatları hiza-

3 a Yazılıdır 
-Şartnaın °l · k · d .. ··ı b'l' 4-i e erı omısyon a goru e ı ır. 

S•ltnaı steklilerin muayyen vaktinde Burnavadaki Aşkeri 
illa ko . 

ınısyonuna gelmeleri. 

Buhar kazıını: 4 adet - sıcak su deposu: 8 adet 

1 

1 

(temd.) (paz. tem. 281.25 L) (Tophane Lev:ızımı 25-6-37 15 30 
Kamyon: 1 ad. (aç. ek m.b. 2500 L. lem. 187.5 L.) 

(Kocaeli Vilayeti) 7 7-37 15 -

b) Müzayedeler 
Sakarya vapuru (paz.) (Dcnızyolları işletmesi) 1 25-6-37 15 -

İzmir Liseler ve Orta Okullar Satmalma Komisyonundan: 

1 
Muhammen yüzde 7,5 mu-

Azı Çoğu bedeli vak. tenıin. 

1 
Nev'i Kilo Kilo L. K. L. K. 

Birinci nevi ekmek 14000 20000 2050 153 75 
• 1 Sadeyağı 500 900 720 54,00 

1 
İzmir erkek lisesi talebelerinin temmuz 937 içinde 20 gün 

müddetle Yamanlar dağında yapacakları askerlik kampı ihtiyaç
larından hulunan yukarda ınikdarı ve muhammen bedeli ve yüz-
de 7.5 muvakkat teminatı yazılı birinci nevi ekmek ile sadeya
ğının 2.7.37 cuma günü saat 15 de Hükumet binasında kültür 
direktörlüğünde toplanacak olan k<?misyonda ihalesi yapılmak ü · 
zere açık eksiltmeye konulmuştur. isteklilerin 2490 sayılı kanun
da sayılı evsaf ve şeraite uygun olanların ticaret odaaında kayıt· 
lı bulunduklarını gösterir 937 yılı içinde alınmış belgelerle ve 
İzmir mal sandığıne yatırılmı4 muvakkat teminat makbuz veya 
hükumetçe kabul ve tesbit edilmiş bankalardan usulü veçhile a
lınacak banka teminat mektublarile muayyen gün ve saatınde 
komisyona ve şartnamelerini görmek için hera-ün sabahtan ak· 
şama kadar Erkek Lisesi direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

* * • 
İstanbulda muhtelif belediye hastahaneleri için ceman 

163400 litre pastörize süt alınacaktır. Bak: İst. Beled. i
lanlarına. 

-
2 

İnşaat. Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi.Harita 

Bursa Kültür Direktörlüğünden: 

1- Eksiltmeye konan iş: Bursa Bölge San'at okulu 
karşısındaki arsada kısmen inşa edilmiş demirhane atöl
yesi ikmali inşaati. 

2- Bu işin muhammen keşif be~eli 2341 O liradır. 
Evrakın birer örnekleri Ankara. lstanbul nafıa dirck

törlüklerinde mevcuddur. Arzu edenler oralardan izahat 
alabilirler. İstiyenler 117 kuruş mukabilinde Bursa bölge 
san' at olrulu direktörlüğünden alabilirler. 

3- Eksiltme 15.7.37 tar~hıne raslıyan perşembe iÜnü 
saat 15 de Bursa ilbayhk bınasında kültür eksiltme ko
misyonunda yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 1756 lira 

muvakkat teminat vermesi ve bundan başka yukarda ya
zılı evrakı imzalaması ve aşağıda yazılı vesikaları gös· 
termesi lazımdır. 

2490 numaralı kanunda yazılı vesikalarla beraber l. l .37 

Kocaeli Vilayetinden: 
İzmir-Adapazarı yolunun Sabanca-Arifiye kısmıada ve 

35+900-39+ 900 kilometreJeri arasında 3464 metre tu
lünde şosenin esaslı tamiratı temmuzun 7 ci çarşamba 
günü saat 15 te açık eksiltme suretiJe ihale edilecektir. 
Keşif bedeli 8320 lira, muvakkat teminat 624 liradır. İs
teklilerin bu miktar teminat mektubu veya banka mak· 
bu7.u, Ticaret odası kayid vesikası ve Vekalet veya Vila
yet Nafıa MüJürlügünden alınmış fenni ehliyet vesikasile 
vilayet makamına, keşif ve şartnaınesini görmek istiyen· 
lerin Vilayet t\afra Müdürlüğüne müracaatleri. 

Nafıa Vekaletinden: 

1 -Eksiltmeye konulan iş: Ankarada mülkiye mektebi 
sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, su deposu ve çamaşırhane 
insaatı ve tamiratıdır. 

Keşif bedeli: 34,828,22 liradır. 
2 - Eksiltme 5.7.937 pazartesi günü saat 15 de Nafıa 

vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usulile yapılacaktır. 

3-Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 17 4 
kuruş bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlüğün
den alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 2,612 lira 12 
kuruşluk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa V ckaıetin
den alınmış müteahhidlik vesikası ve asgari 15 000 ı · 

w • • , ıra 

degermd~ kalorıf~r ve . sıhhi tesisatı iyi bir şekilde yap-
mış . olduguna daır vesıka göstermesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikincı· m dd d ı 
. . a e e yazı ı 

saatten hır saat evvehne kadar Komisyo R · l. w • k . . n eıs ıgıne ma -b~z mukabıl·nde vermesi muktazidir. Postada olacak ge· 
cıkmeler kabul edilmez. 

* . * * Vıdos köyü mektebi tamir edilecektir. Bak: 1 ci 
hifedeki İst. Beled. ilanlarına. sa-

• 

3 
_Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Kilis Şarbaylığından: 

Belediyemiz elektrik tesisatı için elektrik saatı açık 
bakır tel, ampul, suplon izole tel vesaire açık eksiltme• 
çıkarılmıştır. 

1- Muhammen bedeli 2472 lira 40 kuruştur. 
2- !\iuvakkat teminat 185 lira 43 kuruştur. 
3 ~steyenlere şartname, posta vasıtasile gönderilir. 
4- ihale 1.7.37 perşembe günü saat 15 de Belediye 

encümeni huzurunda yapılacaktır. T ... lib olanlar müracaat 
etsinler. 

4 
Math'la işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

' İktisat Vekaletinden 

1 ağustos 937 ila 3 l mayış 938 tarihleri ar asında Tür
kofis tarafından Ankarada çıkarılacak olan Türkçe haf-



! 

• 

1 

c 

1 

talık Enformasyon bültenin bastırılması açık ek iltme usu· 
Jile ihaleye konulmuştur. 

b) M Ü Z A Y E D E L E R 
Teminat akçesi 221 lira 50 kuruştur. İsteklilerin 3 

Temmuı. 937 tarihine tesadüf eden cumartesi günü saat 
10 da Yenişehirde iktisad vekaleti Türkofis dairesinde 
toplanacak l{omisyona ve fazla izahat almak isteyenlerin 
Türkofis neşriyat servisine müracaatları ilan olunur. 

Devlet Basımevi Direktörlüğünden: 

Pey akçesi 
Yüzde 7,5 

L. K. 
54 01 

Tahmini fiatı 

L. K. 
721 00 

Miktarı 

100 
57X82 eb'adında 17 18 
kiloluk Holçfray kağıdı. 

Yukarda miktar ve evsafı yazılı Holçfray kağıdı açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. İhale 5 7.37 pazartesi günü 
saat 14 te devlet basımevi idare komisyonunda yapılacak
tır. 

İsteklilerin ihale çağından evvel yüzde 7,5 pey akçe· 
)erini basımevi veznesine yatırmaları gerektir. 

Şartnamesi Muhasebeden alınabilir. 

Pey akçesi 
yüı:de 7,5 

L. K. 

• • • 
Tahmini fiatı Miktarı 

52 99 
L. K. 

706 50 47, 100 24X3ıl eb'adında 
sarı zarf 

Yukarda miktar ve evsafı yazılı sarı zarf açık eksilt· 
miye konulm:ı~tur. İhale 5·7-937 puuteıi güdü saat 15 
te Devlet Bası'llevi İdar~ komisyonunda yapılacaktır. 

İsteklilerin ihale çağından evvel yüzde 7,5 pey akçe· 
)erini Basımevi veznesine yatırmaları gerektir. Şartnamesi 
muhasebeden alınabilir. 

5 
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Halı v.s. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1-Her bir tanesine biçilen bedeli 900 kuruş olan ve 
pazarlık günü bir istekli tarafından teklif eden fiatı pa· 
halı görüldüğünden 1050 tane portatif karyola kapalı 
zarfla münakasaya konmuştur. 

:.!-Şartnamesini parasıı. almak ve örneklerini görmek 
isteyenlerin her gün komisyona gelmeleri. 

3-llk teminat mikdarı 630 liradır. 
4-İhalesi 2.7.937 cuma günü saat 15 dedir. 
5-Münakasaya gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 cü maddelerinde yaulı vesika ve ilk teminatlarile bir· 
Jikte teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel harp okulu satına ima komisyonuna vermeleri. 

6 
Nakliyat: Boşaltma ·Yükletme ve s. 

• • • 
Çamaltı tuzlasından Karadeniz ve Akdeniz sahillerine 

taşınacak ceman 38,000 ton tuzun nakliyesi. Bak: İııhis. 
U. Müd. ilanlarına. 

7 

\\üteferrik 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Piyade atış, Maltepe lisesi Topçu ve Nakliye okulu 
ile Bursa askeri lisesi için 4 adet buhar kazanı ve 8 adet 
sıcak su deposunun ebsiltmesine talip cıkmadığından 25 ı 
haziran 937 cuma günü saat 15,30 da Tophanede satına!· 
ma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. Tah· 
min fiatı buhar kazanın İstanbul için 700, Bursa için 750 
lira sıcak su deposunun beheri İst. için 100 Bursa için 
150 liradır. tik teminatı 281 lira 25 kuruştur. Şartnamesi 
komisyonda görüiebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli saatte kemisyona gelmeleri 

Kocaeli Vilayetinden: 

Vilayet yolları için iki tonluk 8 silindirli asgari 30 
beygir kuvvetinde bir aded kamyon temmuzun 7 inci 
çarşamba günü saat 15 h açık eksiltme sureti le satın 
alınacaktır. Muhammen bedeli 2500 liradır. 

İsteklilerin yüz seksen yedi bnçuk liralık muvakkat 
teminat mektubu ile vil:yet makamına, şartnamesini gör· 
mek istiyenlerin de Vilayet Nafıa Müdürlügüne müra· 

Denizyolları İşletmesi Müdürlüğünden: 
Sakarya vapuru bulunduğu yerde ve hali hazırile pa· 

zarlıkla satılacaktır. Pazarlık 25 haziran cuma günü saat 
15te idaremiz Levazım Şefliğinde yapılacaktır. İstiyenler 
şerait öğrenmek üzere hergün ve pazarlığa iştirak için 
yüzde on nisbetindeki teminatlarile mukarrer olan gün 
ve saatte Levazım Şefliğimize müracaat etmelidirler. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~ 
-

1 - Nümu • e ve şartnamesi mucibince muhtelif eb' atta 
4 930 000 adet kapsül pazarlıkla satın alııı.acaktır. 

2- Pazarlık, 21 ·6·937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15te Kabataşta levazım ve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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 ilaıı olunur. (3203) 506 4-4 

• •• 
1-10000 kilo bel ipi pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık, 21.6.937 tarihine rastlıyan pazartesi gü· 

nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve mubayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 --Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen şu· 
beden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen kom is· 
yona gelmeleri ilan olunur. 3275 519 3 3 

• •• 
Tampon sünger kağıdı 45000 Tabaka 
Teskerelik kaat 1500 Top 
Küçük karbon kaadı 4000 kutu 
Büyük ,, ,, 2000 ,, 
Karerenaj kaadı 750 Top 
Takrirlik kaad 2000 Top 
İnce makine kag" ıdı 8000 

" 
Kalın makine kiğıdı 6000 ,, 
Müsveddelik kağıt No:5 40 .JO ,, 
Çizgili ,, No:6 1500 ,, 
Çizgili ,, No:2 4000 ,, 
Tel raptiye küçük 3000 kutu 
Battal çizgili kağıt l 500 Top 
Tel raptiye büyük 4000 kutu 
Sarı köşe raptiyesi 1000 ,, 

1 - Numuneleri mevcut yukarıda cins ve miktarı ya· 
zıh ( 15) kalem kırtasiye pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 30-6-937 tarihine rastlıyan Çaşamba 
günü saat 14 de Kabatatta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmel.,ri ilan olunur. (3317) 524 2-4 

• • • 
1-Çamaltı tuzlasından Karadeniz sahillerine taşınacak 

Hl()()() Akdeniz sahillerine 14000 ton ki cem'an 30000 
ton tuzun nakliyesi pazarlıkla eksiltmeye konulmustur. 

2-Pazarlık, 22-6-937 tarihine rastlıyan salı günü 
saat 1 1 de Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım Komisyonunda yapılacaktır. 

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

.of-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 3518 555 1-3 

1 Devlet Demiryollar1 işletme Umum Müdürlüğünden 
Muhammen bedeli 14509 lira 20 kurut olan 10,000 tabaka kla· 

maço kitıdı, 2j0.000 tabaka ikinci hamur beyaz k~tıt, 460,000 
tabaka muhtelif renkte 2 nci hamur kitıt, 200,000 tabaka duruk 
kitıt, 150,000 tabaka gazete kitıdı, 20,000 adet renkli karton 
S.7-937 pertembe günü uat 15 tc Haydarpaıada gar binuı dııbi· 
tindeki komiıyon tarafından kapalı zarf uıulü ile utın alına· 
caktır. 

Bu ite ,ı-irmek iıteyenlerin 1088 lira 19 kuruıluk muvakkat 
teminatla kanunun tayın ettitl veoikaları, reomi gazetenin 7-5·936 
gün 3297 No. lu nuıhaaıııda intiıar etmit olan talimatname daire
sinde alınmıı nıika Ye tekliflerini ayni gün ıaat 14 (on dörde) 
kadar komisyon reiıliriııe vermeleri lizımdır. Bu ite aid tartna· 
me ve mukavele projeleri paraaız olarak komiıyondan datıtıl· 
maktadır. (3472) 551 1-4 

• • • 
Muhammen bedeli 5817 lira olan muhtelif eb'atta cem'an 27700 

kilo karfiça çlviıi 28-6-937 Pazarteai günil eaat 15 de Haydar· 
paşada gar bina11 dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
uıulil ile satın alınacaktır. Bu ite girmek iıteyenlerin 436 lira 28 
kuruıluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiti veaikaları, 

reomi gazetenin 7-5-36 gün 3297 No lu nuıha11nda intitar etmit 
olan talimatname daireıinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün ıaat 14 de (on dörde) kadar komiıyon reiılitine vermeleri 
lazımdır. 

Bu İfa ait şartnameler komiıyondan 

maktadır. 

para11z olarak datıtıl· 
(3264) 518 3-4 

---

~ 
Pasta, şeker ve şekerleme, Çikolata, Bisküvi, tahin 

ve kos helvası ve emsalini yapan mııesseseler 
hakkında talimatname. 

1 - Pasta, şeker, şekerleme, çikolata, bisküvi, tahin 
helva«ı imalathaneleri ka~ır binalarda kurulacak ve hu sa
nat ve mesleğe tahsis edilecektir. Bu imalathanelerde başka 
sanat ve iş yapılması veya bunların mesken veya yatakha
nelerle bir kapı ve merdiven ile ilişik olması veya yatak
hane olarak kullanılması memnudur. 

2 İki metre yüksekliğe kadar duvarları her vakit yı-
kanarak temizlenebilmek için fayans ile muntazam hir su
rette örtülmüş ve zemini çini ile döşenmiş olacaktır, ve 
zeminin münasip yerinde akıntı sularını !ağma sevkeden 
ıskaralı ve oıfonlu delikler bulunacaktır. 

3- Müesseseler imalatın şekline ve vüs'atine göre kafi 
genişlikte \'e serbe't çalı~abilecek , urette en az a~ağıdaki 
kunmları birbirinden ayrılmış olarak ihtiva edecektir. 

A) İmalathane ve ocak 
B) Bulaşık yıkama yeri 
C) İptidai maddeler deposu 
D) Hazırlanmış maddeler deposu 
E) Mahrukat deposu 
l- İlk <lört kısım ziyadar ve pencereler muntazam ola

cak ve sinek girmesine mani olmak üzere ve dışardan sa· 
bit ve ince bir tel kafes ile örtülecektir. Ham deği~tirmek 
üzere ihtiyaca göre pencereler üzerinde tertibat veya baca
ları yapılacaktır. 

5- Bu nıücssesderden her türlü su ihtiyacı şehir mer· 
kez suyu (terkoo) ile temin olunacak, bulunduğu sokakta 
terkos suyu tesisatı olmıyan müesseseler temiz olduğu is· 
pat edilmiş bir su ile dolduracakları en aşağı yarım tonluk 
ve müessesenin liiakal bir günliik ihtiyacına kafi bir rn de
posu bulunduracaklardır. lmaliithanı> dahilindeki maşa)aı 
mermer veya fayansdan olac11k ve bütün kaplar ve malze· 
me tam bir temizlik içinde bulunacaktır. 

6- Ocaklardan (harngazıda dahil) çıkan dumanlar ve 
gazlar etrafa yayılmadan davlumbaz tarzında bütün ocak 
sathını kapla)an geniş ~ğızlı bacalar va;ıtasile damdan dı

şarıya çıkarılacaktır. 

7- Bulaşık mahalli mermer veya dökme taşdaıı olup 
yıkanmış kapların süzülmesi iı;in oluklu kısmı bulunacak 
ve duvar kı~mı mermer veya fayans olacaktır. Kazan, ten· 
cere, mablak, formalar gibi şeyler temiz raflarda veya do
laplarda saklanacaktır. 

8- İptidai maddeler aj'.!;ızları kapalı kaplar içinde ve 
muntazam kapaklı dolaplar dahilinde veya raflarda bulu-
nacaktır. -

9- İmal edilmiş gıda maddeleri cam tahta veya kapak
lı dolaplarda muhafaza edilecektir. 

10- İmalathane khımları ile doğrudan doğruya alakası 
olmıyacak tarzda i~çiler için rnyunup giyinme, yemek ye
mi', el yüz yıkama yerleri ve aptesane yapılacak ve işçiler 

daima temiz tutulacak tam bir iş gömleği giyeceklerdir. i
malathane dahilinde yatılamaz . 

11 :\1ahrukat deposu muntazam ve etrafını kirletmi
crk bir şekilde olacaktır. 

12 Kullanılacak iptidai maddeler saf ve temiz olacak 
ve hu husustaki talimat ve nizamlara uygun bulunacaktır. 

Pasta, şeker, şekerleme, çikolata, bisküvi, tahin, kos hel· 
vası ve emsalini yapan müesseselerin tabi olacakları sıhhi 

şartları gösteren talimatname yukarıya yazılmiştır. İlgili o· 
!anların malumu olmak üzere ilan olunur. (B) (3530) 556 

Litre 

• • • 

1000 Emraaı Zühreviye 
75000 Cerrahpa,a Haıtanesi 

1500 Zeynep Kamil ,, 
64000 Haseki 
21900 Beyoğlu 

163400 

" 
" 

Hastaneler" lüzumu olan Paıtörize süt kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Bir litre süte 15 kurut fiat tab· 
min olunmuştur. Eksiltme 5-Temmuz-37 Pazartesi günil 
saat 15 de Daimi Encümende yapılacaktır. Şartnameıi 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. lıtekliler 2490 No. lu 
kanunda yazılı vesika ve 1838 lira 25 kuruşluk ilk teıııi• 
nat makbuz veya mektubiyle beraber teklif mektuplarıo• 
havi kapalı zarflarını yukarıda yazılı günde saat 14 e 
kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu ıaatten sonr• 
verilecek zarflar kabul olunmaı:. "B.,, "3531,, 5.'i1 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri .... 
Maliye Vekaletinden : 

(374 ci nüıhadan devam) 
4- Kanunun 21 inci maddesinde yazılı cezaların 

nokaan tatbik olunmaıı; 
5- Verginin tarhında kanunun 8 ncı maddesinde 

niıbetlarin fazla veya nokHn tatbik edilmui; 

futa •'" .,,, 
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19 Haziran 

6- Tarh muamelesinde hesap hatası yapılması: 
2430 numaralı kanunda idhalat mevaddma müteallik vergıoın 

rh ve tahakkuk muameleleri için husmıi hükümler mevcud bu-
Unduğundan yukarıda sayılan hatalar hakkıodaki hüküm, mün· 
asır k k tt" ·1 an varidat idareleri tarafından tarh ve tahak u e ırı en 
ınai ~ · b · b k lerin rnueaseselerle sigorta şirketlerı ve anka ve an er 
uarnele vergileri hakkında tatbik olunacaktır. 

G) 3731 numaralı kanunla alınan istihlak vergiıinde: 
Bu kanunun 6ncı maddesinde dahildeki imalat ve istihsalatta 

erginin tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 2430 numaralı 
Uarnele Vergisi Kanunu hükümlerine tabidir, denilmiş olduğun· 

an bu verginin tahakkukunda vukua gelecek hatalar hakkında 
İ Muamele Vergiıi Kanununun 15 inci maddesi hükmü tatbik 
unrnak lazım gelir. 

. Kanunnn birinci madde1inde vergi mevzuuna alınan eşya taf
'~en ve Gümrük Tarifesinin numaraları da zikredilmek suretile 
0sterilmiş olduğundan bu verginin tahakkukunda vukua getiri
ehilecek hatalar hemen de hesap hatası ve yanlış nisbet tatbikı 
t~llerine inhisar etmektedir. Bu vergide idareten tashihi müm

un olan hatalar şunlardır: 
. 1- Vergive tabi f'şyanın kanunun birinci maddesinde yazı 

tnıkdarlardan fazla veya noksan mikdarda teklif edilmesi; 
~- Verginin tarhında, he.ap hatası yapılmuı: 

~ ldhalat efyasına aid i.tihlik Evergisi, gümrük idarelerince ve 
gurnrük resmile birlikte tahsil olunacağından, bu fıkrada sureti 
tashihi gösterilen hatalara aid hüküm münhasıran varidat idare· 
!erince tarh ve tahakkuk ettirilen istihlak vergisinde tatbik olu
nacaktır. 

3 - Yukarıda ikinci maddenin A ila C fıkraların.la gösterilen 
hataların vukuu "D fıkrası hariç,, gerek tetkik teftiş neticesin
~e, gerek mükelleflerin müracaatı üzerine anlaşılınca bu vergile
rın tahakkukile iştigal eden varidat tahakkuk memurları (vari· 
dat meınur veya muavinleri , şube şef ve rnemurları ve katibleri) 
tarafından hatanın nevi mahiyet nasıl vukua getirilmış olduğu 
ve nasıl düzeltileceği derç ve bu vergilerin idari kaza mercilerin
den geçmeden katiyet kesbetmiş oldukları da tasrih edilmek su· 
retile bir müzekkere yazılarak düzeltilmesi için müsaade istenilir. 

Kazalarda en büyük malmemuru ve vilayetlerde varidat mü· 
dürleri bu müzekker- - · l h k"h d k ... uzerıne yapı an atayı tet ı e ere tas-
hihi yerinde görürlerse f k ld · · d B , k k l d v· ~ uva ı o uğunu ışaret ve ımza e erler. 

u evra aza a~ an ılayet Defterdarlığına gönderilir. Defter· 
darlıkça da keyfıyet tetkik olunarak tuhib muvafık görülürse 
defterdarın -tasvibile icra olunur. Merkez kazalarında varidat mü· 
dü~leri tarafından mu_v~fık olduğu işaret edilen tashihler de ke
zalık defterdarın ta1Vıbıle icra olunur. Merkez kazaların da vari
dat müdürleri tarafından muvafık oldugu işaret ed ı len taahihler 
de kezalik defterdarın tasvibile icra edilir. Defterdarın tasvibini 
de havi olan bu müzakkereler tashih evrakı müsbitesi olarak 
saklanır . Mashihat mütehakkık verginin tamamen veya kısmen 
terkinini istilzam eylediği takdirde ayrıca 1996 numaralı kanu
nunun ıureti tatbikına aid nizamnamenin 47 inci maddesile 25 
mayıs 935 tarihli ve 12907 80 137 numaralı umumi tebligat muci 
bince terkin muamelesi ifa edilir. 

iV - Bina veogisinde vukua getirilen hatalar da kıımı mah
susunda gösteril-liği şekillerde tashih olunur. Bu tashih muame
leleri de hususi idare tahakkuk memurları tarafından hatanın 
nev'i, mahiyeti, nasıl vukua getirilmiş olduğu ve ne suretle dü· 
zeltileccği gösterilmek şartile yazılacak bir müzakkere üzerine 
vilayet hususi idare müdürlerinin muvafakatı \'e valilerin tasvibile 
icra elunur. 

V - Tashih muameleleri, mükellefe evvelce tarholunan vergi· 
nin tezyidini mucib oldutu takdirde , vergi farkı ikmalen tarh 
ve huıusi kanunlarında yazılı usul ve merasim daireıinde mükel
lefe tebliğ olunur. Mükellefin bu tarhiyata karşı kanunlarında 
~uılı hükümler daireıinde itiraz ve temyiz hakları mahfuzdur. 
itiraz netieeainde tahakkuk eden farklar, mütemmin bir tekalif 
cetfelile tahıilit idaresine bildirilir. İkmal en tarh olunan verginin 
aslı ihbarname ile tebliğe tabi bulunmadığı (hayvanlar vergiıinde) 
:akdirde mükellefe tebligat yapılmsz. Tahakkuk ettirilen vergi 
~rkı rnütemmim bir tekalif cetvelile tahsilat idareıine bildirilir. 
,;_ta nıükellef aleyhine ise vergi farkı teşkilat nizamnamesi ile 

d .5·1935 tarihli ve 12907 80 137 numaralı umumi tebliğ ahkamı 
aır · esınde terkin mahsub veya r~ddolunur. 
vı ' v i : Kazanç, Hayvanlar, Veraaet (menkul emvalde} muamele 

k:b •:ıhlik Vergilerin tahakkuku için müruru zaman müddetleri 
t b u ve hu müddetlerin mürurundan ıonra mükelleflere vergi 
~ akkuk ettirilmeyeceği tasrih edilmiş olduğundan, tahakkuk 
ve~a?'~lelerinde Hazine aleyhine vukua ıetirilmiş olan hatalara 
d k.gının taaluk ettiği ıeneye nazaran, müruru zaman hadis ol-
0~ tan sonra , mutalli olunursa artık bu hatalar tashih ve ıslah 
U unan:ı•:z. Bu takdirde, ziyaa uğrıyan Hazine hakları, Muhasebei 
aebu~ıye Kanununun 13 üncü maddesi hükm l dairesinde hatayı 

e ıyet veren tahakkuk memurlarına tazmin ettirilir. 
ve B~ dairede muamele ifuı ve gönderilen nüshaların merksz 
ri lllulhakat maliye ve hususi idare memurlarına dağıtılmuı 

ca olunur. 8-9-936 
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Alıt Satı1 

London 
Nev York 
Paris 
Milin o 
Brüksel 
Atioa 
Cenene 
Sofya 
Amsterclam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükref 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokbolrn 

625,50 
0.7880 

17,6864 
14,9640 
4,6782 

87,37 
3,45 

63,9488 
l,4325 

22,5610 
4,2062 

13,9088 
ı,9636 
4,1566 
3,9810 

I07,4340 
34,5325 

2,7464 
24,04 

3,10 

626, 
0,7860 

17,6725 
14,955 
4,675 

87,30 
3,4466 

63,8975 
t,4310 

22,5430 
4,2025 

13,8975 
1,9625 
4,1534 
3,9775 

107,3482 
34,505 

2,7443 
24,06 
3,0982 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA -
-·--

P uzartesi 21 -6-937 

Karaman VE' sığır eti (İst. Beled.) .\~ 365 
Erzak ve sebze (Mühendis .ı1ekt.) .\~ 365 

• Fırın odunu: 230 ton (ist. Komut.) .\'. 365 
Sebze: 14 kalem süt ve yoğurt (Kasımkata Deniz Levaz.) .\~ 366 
Ekmek, et, taze yağ, pirinç, makarna v. s. (Ziraat Mekt. Müd.) 

.\: 366 
Mangal kömürü, odun, kok (Ziraat Mekt. Müd.) .\~ 366 
Mutbah ocağı inşaatı (Ankara Levazım) .\ : 366 
Erat kundurası 60000 çift (MMV) .\~ 366 
• Deniz motörü dizel: 1 ad. (lst. Gümrüğü) .\; 367 
inhisarlar muamelatı nakliyesi (Samsun lnhis, Müd.) .\~ 367 
Tütün nakliyatı (Kocaeli İnhis. Müd.) .\: 367 
Elektrik santralı tesisi (Manisa Elektr. Birl.) .\~ 341 
Font boru (ve teferruatı}: 102 ton (Zara Beled.) No. 354 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı (1 sene için) (Kocaeli C. Müd.):,\~ 361 
Gaz yağı: 800 k. (İst. Vakıf. Dir.) No. 362 
Erzak: 4 kalem (İst. Vakıf. Dir.) No. 362 
Takeometre, priıma, sehpa, koorninatograf v. s. (Ankara Ka-

dastro Genf'l Dir.) No. 363 
Akiıar Halkevi binaaı inşaatı (Akiaar Halk Par. Baş.) No. 363 
Mazut: 150 ton (Ask. Fabr.) No. 364 
Sabit etüv: 5 ad. (Ankara Jaud. Kom.) No. 364 
Antimon: 5 ton (Ask. Fabr.) No. 365 
Francola: 12 ton (İst. Komut.) No. 365 
Muhtelif eb' atta kapsül: 4.930,000 ad. (İnhis. U. Müd.) No. 365 
Demir tel: 1700 k. Üst. Beled.) No. 365 
Beyaz ve renkli üstüpü: IOO ton (Devi. Demir.) No. 365 
Bel ipi: 10000 k . ( İnhis. U. Müd.) .\ :: 368 
• Fıçı ve teneke v. s. (A~k . Fabr. Tic. Kalemi) No. 367 
Gazyağı 2160 k. (Edirne Tümeni} No. 373 
Erzak: 7 kalem (İımir Meml. Hu.) No. 373 
Koyun eti: 5 ton (Vize Ask. SAK.) No. 374 

Salı 22-6-1937 

Kışlık elbiselik kumaş 150000 m . (MMVJ .\~ 364 
Kılıflık bez 125000 m. (MMV) .\! 364 
Alih cerrahiye 30 kalem (Ank. Jand. Komut.) .\! 364 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı (1 •ene) (İst. C. Müdd;:i.) .\~ 364 
Buğday kırdırılması 1400 ton (Tophane Levazım) J\ : 366 
Sığır eti 7000-10500 k. (Ank. Harita Gen. Dir.) .\" 368 
• Köhne eşya, kanaviçe, ip, şişe v. ı . 12 kalem (lnhis. U. Müd.) 

No. 368 
Benzin 12000 k . (Başvekalet Levazım Müd.) No. 369 
Jandarma kıtaatı için 3 paviyon inşaalı (Çanakkale Nafıa Müd.) 

No. 369 
Sığır eti 38 ton - koyun eti 5000 k. - süt 2250 k. · yoğurt 2250 

k . (Afyon Tümeni) No. 371 
• Hurda eşya 43 kalem (İzmir Beled.) No. 372 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı l 1 sene) (Urfa C. Müd.) 
Benzin 240 teneke (Edirne Vilayeti) No. 372 
lnhiur mamulatı nakliyesi (Samsun İnhis. Dir.) No. 374 
• Boş sandık 200 adet (Sl\msun lnhiı . Müd.) No. 374 
Akçakoyunlu tuzlasında havuz tamiri (Ank. İnh. Başm.) .\~ 376 
13 mektep tamiri (İst. Beled.) ~\~ 376 
Gayri mamul kereste 6100 m3 (lçel Vilayeti) No. 376 
Kantar 6 adet . baskül 1 ad. (lıt. Beled.) No. 376 

Çarşamba 23 6-1937 

Çamaşır yıkama makinesi 3 adet (Tophane Levazım) No. 341 
Sebze 25 kalem, yumurta 500 bin adet, soğan, patates v . s. 7 

kalem (Mühendis Mekt. Müd.) No. 363 
Sığır ve koyun eti ve ekmek (Kaıımpaşa Den. Levz ) No. 367 
Sabun 10,600 k. (Lüleburgaz Tümeni) No. 367 
Kok 561 ton (Aık. Fabr.) No. 367 
Benzin 800 bidon (İkt. Yek. Lvz. Dir.) No. 367 
tabak 120 adet, tevzi kasesi 60 adet, çorba kasesi 56 adet, tuz· 

luk 120 adet (Tophane Levazım) No. 368 
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MADDE 

1 Afyon 

-

1 Ar:şit 
Arpa 

" Badem 

" Buğday 

" 
" ,, 
,, 

" ,, 
Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 

yağı 

Fuulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 
irmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mı11r 

" Nohut 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 
: Ekı . yumuşak 
: yumuşak 
: ekı . ıert 

: ıert 
: ıümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 

ithalat 

Ton 

45 

985 

15 

15 

Peynir beyaz: tam yağlı 13 
,, ,, : yarım yaj'h 
• ,, : yatıız 

Peynir kaşer: yatlı 9 
., ,, yaj'ıız 

Razmol 
Susam yeni mah1Ul 

,, yağı 
Tiftik : oa-lak 

,, : ana mal 
,, : deri 
,, : #ha 

Un : ekıtra ekıtra 
,, : ekltra 
,, : 1 inci yumutak 
,, ,, ıert 

Yapak : Anadolu 
,, ,, tabak 
,, : Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ek.tra 

,, ,, : yemeklik 
,, ,, : 1&bunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikaııo 
,, Vinipek 

Arpa Anver1 
Mısır Londra 
Keten t. 
Fındık G. 

" K 

,, Nominal 
Hamburg ,, 

" 

10 

39 

7 

il 

ihracat 

Ton 

ı 

SATIŞLAR 

Aıgari 

Kiloıu 

Kr · Pa. 

3 32 
3 12 

5 35 

5-

3 30 

ıj0 

835 

5 -

61 

Aı:amt 

Kilosu 

Kr. Pa. 

3 35 

6 16 

5 32 

4 5 

98 

55 

K.S. 

5 97 
5 12 
5 72 . 
5 09 
3 57 
7 93 

94 56 
94 56 

Pancar ve yetillik (Ank. Ens. Hıbı111ha Dir.) No. 369 
Sade yağ l 1400 ve 11400 k. (Edirne Tümeni} No. 371 

Kuru ot (Vize Tümeni) No. 371 
Makina yağı 1200· 1500 k., ıilindir yağı 600-800 k. (Amuya Be- .................. ~~~~ ..... ·~~ led.) No. 374 
Ekıkavatör 2 adet (Kocaeli Vilayeti) No. 375 

Benzin tenekesi 176 adet (Tophane Lovazım) .\~ 376 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilinı havi ııa:ıetemizin sayısını gösterir. 

V. Doptoğlu ve Şeriki 
Her nevi fıçı imalathanesi 

Satış yeri : 
Yemiş, Yağ iskele1i Sarraf ıokak No. 5 

Telefon: 22561 

b •• ~yyyy~~~9++++~+++++++•+ 
: . . 
i "DEVRiM" ; 
~ y 

.:. Tercüme Bürosu ::: 
~ ~ . : + ••• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. 

1 

l 
\ 

~ h ••• 
•;.. assa münakasa ve müzayedelere müteallik ıartna- •!• 
••• melerin tercümesi derühte edilir. .. ... 
~ . 
y 6 
•.... Azami ihtimam ve sürat ~ 
~ b .. ~ 

~:· Fiyat:lar gayet mütedildir •:• 
y ~ 

•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine J.. 
~ . 
•:• Hususi tenzilat yapılır •:• 
y 6 
•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 C• 
•!• Telefon : 49442 •> 
o • 
+++++++++++••·~··········· 

imtiyaz aahı"bi H ,. .. itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baaıldıiı yer: ARTUN Ba11mevi 
Galata BillUJ" sokak No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 377 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 " " 850 

12 " .. 1500 

Etranger: 12 aoiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

Tableau 

SAMEDI 

•• 
MUNAKASA 

. 
GAZE T ESi 

journal Quotid·ien des Adjudicationı 

Synoptique des Adjudications 
i 

-----------------Jours He ur~ 1 Mode Prix Caution. Lieu d'adiudieation et <lu 
Obı' et de l' adı' udication 

1 
d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier deı Charre• 

~~~~~~~--~~~----~--~~--~~~~--~------------~~------~·--------------------------------------~ 

A) A~udicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

RepAration de l'Eeole de Vidos. 

Aehevement de la" eonstruetion de l'atelier de fon· 
derie de l'eeole dea Arts de Brousse (cah. eh. 
P. 117). 

Construction de ehausaee (3464 m.). 
Reparation et eonııtruction du lieu de lessive , de · 

pôt d'eau, installation de chauffage eentral et 
sanitaiıre a l'ceole de seienee politique Ankara 
(eah . eh. P. 174). 

t Travaux d'Imprimerie-Papeterie 

1 Imprcısion d'une fois par semaine du bulletin d'in· 
formation. 

:; Papier Holtzfrei (57 X 82) : 100 rameı1 de 17-18 k. 
1 Enveloppeı jauncs (24X 34) : 47000 pieee.s 

1 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapi1&erie ete. 

' Lita portatif s : 1050 pieces (aj . ). 

il 
ı :ı 

1 
Transport- Chargement Dechargt ment 

Transport de 30000 tonnes de sel des ulines de 
Tehamalti aux porb de la Mer Noire et de 
l'Egee. 

Electricite-Gaz-Chauff age Ccntral 
(lnstaUation et Materiel) 

Installation de chauffage central (voir "Construe
tion,,). 

Compteur electrique, ampoules, fıl isole, fil en eui· 
vre ete. 

!)iven 

Chaudrons a vapeur : 4 pieces- Reservoirs d'eau: 
8 pieces (aj.). 

Camion (8 eyi. 30 CV.) : 1 pieees 

B) Adjudications a la surenchere 
Vapcur "Sakaria,, . 

Gre a gre 

Pli eaeh. 

Publique 
Pli each . 

Publique 

" 
" 

Pli each 

Gre a gre 

Pli caeh. 

Publique 

Gre a rre 

Publique 

Gre a gre 

86 23 

23-410 -

8320 -
34828 22 

721 
706 50 

6 47 

1756 -

624 -
2612 12 

221 50 

54 37 
5'> 90 

P. 900 la pieee 630 -

2472 40 185 43 

281 25 

2500 - 187 50 

J Com. Pena. Munieipalitc latan' ul 
\ Dir. Economa t ,, " 

Olr. lnstruetion Publique Brousse Tra-
vaux Pub. lstanbul 

Vilayet Kodjaeli 
Dep. Construction Ministere des Tra· 

vaux Publies 

Ministere Eeonomie 

Dircetion lmprimerie Etat 

" 

Coaı . Ach. Dir. Intend. Ankara 
Eeole de Guerre 

Dir. General Monopolcs Kabataehe 

Dep. Const. Min. Travaux Publies 

Munieipalite Kilis 

Com. Aeh. lntend. lıt. Tophane. 

Vilayet Kodjaeli 

Dir. Exploit. Lignes Maritimes 

- , 

POUR VOS TRADUCTIONS 

22-6-37 

15-7-37 

7.7.37 
5.7.37 

3-7-37 

5-7-37 
5-7-37 

2-7-37 

22-6-37 

5-7-37 

1-7-37 

25-6-37 

7-7-37 

25·6-37 

De toute nature En toutes lan•ues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction '' DEVRiM ,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

T echnique, Financiere, Commcrciale ete. 
Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignec 

PR I X H OR S CO N C U RRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de 11 MÜNAKASA GAZETESi '' 

Bureau de Traduction '' DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

14 -

15 -

15 -
15 -

10 -

14 
15 -

15 -

15 -

15 -

15 30 

15 -

15 -

il 

19 JUIN 19!J 

ADMINISTRA'ı lUl'f 

Y oghourtchou Hıın 
ter Eta1r•, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poılale N. 1261 

Adresıe Teleırraphique: 

lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 21 Juin 1937 

lnstallation elcctrique de Manissa (Partie Centralc Seuleıne' 
(Union Eleetrique Manissa} ~\~ 341 

Tuyaux de fonte (avec ses aeee1soires) : 102 tonne.s (Municip• 
Zara) .\'.! 354 

Pain pour le penitencier de Kodjaeli (1 an) (Proeureur General 
K odiaeli) .\~ 360 

Pain poı..r la prison d' Ankara ( 1 an) (Proeureur Gen. Republiq 
Ankara) .\: 361 

Petrole : 800 kilos (Oirection Vakoufs lıtanbul) .\~ 362 
Provision : 4 lots (Dir. Va.koufs Istanbul) .\: 362 
Taeheometres, prismes, trilignes, chevalets, eoordinatographl' 

Rapportcur vernier- Ruban acier ete. (Dir. Gen. Cadastre Ao 
·'~ 363 

Conatruetion maison du peuple a Akhisar (President Parti Akh 
sar) No 363 

Mazout : 150 tonncs (Fabriques Militaires) No 364 
Etuve mobilea : 5 pieees (Gendarmerie Ankara) No 362 
Antimoine : 5 tonnes (Fabriques Mılit:ıires) No 365 
Frangeole ; 12 tonnes Comm. lstanbul) No 365 
Capsules de diveraes dimensions : 4930000 pieees (Dir. Monopol 

No 365 
Fil de fer : 1700 kilos (Munieipalite lstıınbul) No 365 
Corde pour eeinture (Beı ipi) : 10000 k. (Dir. Monopoles} No 'J 
• Bidons et tonneaux (Sect. Com. Fabriques Militaires) No 371 
Petrole : 2160 kilos (Oivision E.dirne) No 373 
Provisions : 7 lots (Hôpital Rcg. lzmir) No 373 
Vıande de : 5 tonnes (Com. Aeh. Militaire Vize) No :fı 

Mardi 22 Juin 1937 

Etoffe pour uniformc d'hiver : 150000 metres (Ministere Defeof 
Nationale) .\: 364 

Toile pour houae : 12500 metre• (Ministere Defenıe Nation.Jı 
.\! 364 

IRstruments chirurgieaux (Gendarmerie Ankara) .\: 364 
Pain pour le peniteneicr (pour 1 anne•) (Proeureur C.eneral Ista' 

bul) 
La.it : 10000 kilos (lntendanee Maritime Kassimpaeha} ·'~ 366 
Coneassage de bles : 1400 tonnes ( Intendanee Tophane 

.\"! 366 
Viande de boeuf : 7000- 10500 kilos (Dircction Generale Cart' 

graph}e Ankara) .\! 368 
* Articleı hors d'usage telı que : Cordes, eanevas, bouteilles et' 

12 lots (Dir. Gen. Monopolcs ) .\ ; 368 
Benzine : 12000 kilos (Dir. Eeonomat Presidence du Conııc' 

.\~ 369 
Construction 3 pavillons pour gendarmerie (Dir. Trav. Publi' 

Tehanakkalc) .Y! 369 
Viande de boeuf : 38 tonnes - Viande de mouton : 5000 kilol 

La it : 2250 lc.ilos - Y oghourt : 2250 kllos ( Division AfiO 
,,; 371 

* Articles hors d'usage coınme articles e lectriques et telephol" 
ques ete. : 43 lots (Munieipalite Izmir) .\:. 372 

Pain pour le penitcneier : 250 tonnes (pour 1 an) (aj .) (Proc. Gtl 
Republique Ourfa) 

Benzine : 240 bidons (Vilayet Edirne) .\: 372 
Transport d'articles monopo!ises (Monopoles Samsoun) .:' !: 374 
• Caisses vides : 200 pieees (Monopoles Samsoun) X 374 
Reparation du bassin aux salineı Aktehakoyounlu (Monopole' 

Ankara) .\: 376 
Reparation de 13 ecolcs primaires (Municipalite lst.) .\! 376 
Bois d,, eharpente non ouvre : 6100 m3 (Vilayet ltehel) ,,; 376 
Balances : 6 pieees - Bascule : 1 pi ece (Munieipalite lst.) .\: 376 

Mercredi 23 Juin 1937 

Maehines lessivcs : 3 pieecs (lntendanee Tophane) .\~ 341 I 
Lea-umea : 25 lots- Oeufs : 50000 pieees Üiinons, pomme• 

terre, harieots sees ete. : 7 lots (Eoolc d'lngenieur} .Y! 363 
Mouton boeuf et pain (lntend. Maritime KaS1İmpaeha X 361 
Savon : 10600 k. (Diviıton Lulebourgaz .Y 367 
Coke : 561 tonncs (Fabriquea Militaires 367 
Benzine : 800 bidons (Dir. Ministcre Economie Ankara) .\~ 361 
Assiettes 120 pieees- Tuses pour diıtribution 60 pieees 

1
, 

Taases pour soupe : 56 pieeea - Salieres : 120 pieees ( 
tendanee Tophane) ·'~ 368 ~ 

Carottea, betteraves, navetıı ete. (lnstitut Central Hygiene Ank• 
,, ! 369 

Beurre frais : 11400 et 11400 kilos (Division Edirne) .\: 371 
Foin see (Dıviıion Vize) .\ !: 371 
Huile pour maehine : 1200-1500 kiloı- Huile pou r eylindr' 

600-800 kilos (Munieipalite Amassia ,, ! 374 
Exeavateurs : 2 pieeeı (Vilayet Kodjaeli) J\ ! 376 
• Bidons : 176 pieees (lntendance Tophane) .,! 376 

* Les uteriıqueı indiquent une vente par voia de ıurencbere·1 
N. B. - Lea Nos indiques en regard deı articles ıont eeuı 

journal danı lequel l'aviı a paru. 


