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Sayısı 5 kuruş 
Reamimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbül deiildir. 

PAZARTESİ 

•• 

'GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

- Erzak, Zahire, Et, Sebze v · s. 

Sadeyag-: 6500 k. (kz. kb. 82 k. tem. 400 L.) 

(Yüksek Müh ndis M.) 
Cezaevinin bir senelik ekmek ihtiyacı (temdit) 

15-7-37 15 -

(kz. tem. 2424,33 L.) (Ankara C. Müd. U M.) 12-7·37 15 -

Kuru ot: 540 ton (kz. mb. 18900 L . tem. 1417.5 L. 12-7-37 17 
Bursa Ask. Kor) 

K k b 22500 L. tem . 1687 L.) 
oyun eti: 50 ton ( :... m · 13 7.37 17 
(Bursa Ask. Kor) 

~- İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
----....;:_ - -

Adanada t:ıyyare hangarı inşaatı. (kz. kb. 15312 L. 
tem. ı 148,46 L .şart. 77 k. (Seyhan Nafıa Dir.) 10-7-37 11 -

~ Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Bakır çıplak kablo tel (95 ve 120 mm2): 730 k. 
bakır izole kablo tel: ?00 m. (aç. ek. mb. l351L. 
tem. 101.33 L.) (Devlet Demiryolları) 26-8·37 15.30 

a) MÜNAKASALAR 

1 
rzak, Zahire, Et ve Sebze: 

İzmir Cezaevi Direktörlüğünden: 

1- İzmir cezaevinin haziran 937 iptidasından mayıs 
•onuna kadar l senelik ihtiyacı olan ve beheri 960 

a:n itibarile şartnamede yazılı şartlar dahilinde ikinci 
vi ekmek 20 gün müddetle ve kapalı zarf usulile mü
kasaya çıkarılmıştır. 
2- İhale 16.7.37 tarihine rasthyan cuma günü saat 

. de İzmir c~zaevi müdürlüğü odasında toplanan ko-
syonda yapılacaktır. 
3- İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 hesabile 

2,5 lira muvakkat teminat vereceklerdir. 
4 - Teklif mektubları 16.7 37 cuma günü saat 14 e 

ldar sıra No. Jı makbuz: mukabilinde ikinci maddede 
Zılı Yerde toplanan komisyon reisine verilecektir. 
Şartnameyi görmek ve fazla izahat almak isteyenler 

•sai saatı zarfmda Bahribaba parkı civarında cezaevi 
tektö l" ~ •• 1 'l A l r ugune müracaat arı ı an o unur. 

Afyon Kor Satmalma Komisyooumian: 
1 
- Kor merkez kıtaları hayvanatı için bin kilo kuru 

;~ ~ksiltmeye konulmuştur. .. .. 
ihalesi 7 temmuz 937 çarşamba gunu saat 15 de 

ş 3 
- Otun tahmin bedeli kilo başına iki kuruş yetmiş 
•antiınd' 

4 
ır. 

5.:_ Muvakkat teminat 173 lira 75 kuruştur .. 
ruı·· Şartnamesi her gün kor satınalma komısyonunda 

ur. 

:. T aliblerin belli gün ve saalta kanuni vesikalarile 
1SYoı 

ıumuza gelmeleri ilan olunur. 

Y··k 
u sek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 

~ekteb· .ı 'ht" 1 k· ın 1937 mali senea? sonuna kauar ı ıyacı o an 
Ştu ılo sadeyağ kapalı zarf usulile eksiltmiye konul
te r .. Beher kilosunun muhammen bedeli 82 kurut ve 

qll tllınatı 400 liradır. Eksiltmesi 15-7-937 tarihine ras-

lls1 p~:'~~be rünü saat ı 5te Gümüşsuyund~ m~kt~p 
37 hılındeki Komisyonda yapılacaktır. lstekhlerın 

llıali 'k ı ·ı 241Vl •lı ~ senesine aid Ticaret Odası vesı a arı e ~ 
lar1 anunun emrettiği diğer vesaiki havi teklif mek
ll~ ~ı llluayyen saatten bir saat evveline kadar Komis· 

•kbuı mukabilinde vermeleri ilan olunur. 

4 - Mensu~at. Elbisel Kundura. Çamaşır v. s. 
-- - -----------
Fotin: 6232 çift (kz . mb. 26797,60 tem. 2010 L . 

şart. 134 kr.) (lst. Gümrük Muhafaza Gen. Kom.) 19 7.37 16 -

5- Mahrukat, Benzin, Makine yagfarı v, s. 

Odun: 149 ton. (kz. tem . 135 L. ) (lst. Üniversitesi) 12-7-37 15 
Gürgen: 150 çeki meşe: 265 ç. odun kömürü J 1,1 t . 

(aç. ek.) (Balıklı Rum Hast.) 29-6-37 15 

6 - Müteferrik 

Çıplak aleminyum matra: 86000 ve 9000 ad . (kz . 

tanesi 80 k. tem. 4690 ve 540 1.. şart. 340 kr .) 

(MMV) 13-8-37 11 -15 
Çelik saçtan tulga: 1500 ad. (kz. tan. 750 kr. tem. 

843 L.) (Jandarma Gen . Kom.) 15· 7-37 10 
Kar kürer makinesi: dar hat: 1 ad. normal hat: 

2 ad. (kz. mb. W ve 165000 L. tem. 15CO ve 

9500 L.) (Devlet Demiryolları) 26-8-37 15.30 
Toprakkal c parke taşı: 15rooo ad. (kz. mb. 14323 L 

tem . 1074,50 L.) (Aditna Belediyesi) 12 7-37 15 -

İşaretler: aç. ek. (açık ehsiltme) - kz. (kapalı zarf) · paz (p lZar
lık) - mh . (muhammen bedel) - kb. (keşif bedeli) - lem. (teminat) -
temd. (temdit) - L. (lira) - kr. ~kuruş) - t. (ton) - k . (kilo) - ş:ırt. 
(şartname). 

Ankara Cezaevi Müdürlüğünden: 

1- Ankara Cezaevinin 1 hazizan 937 tarihinden 31 
mayıs 938 tarihine kadar bir sccelik ekmek ihtiyacı için 
21·6-937 tarihinde açılan kapalı zarf usulile münakasnsına 
zuhur eden talihlerin teklif eyledikleri fiat haddi itidalde 
göriilmediğinden mezkur ekmek ayni şerait altında ve 
kapalı zarf usulile 21 gün müddetle uzatılmasına karar 

verilmiştir. 

2- İhale 12 temmuz 1937 tarihine rastlıyan pazartesi 
günü saat 15 te Ankara Cumhuriyet Müddeiumumiliğinde 
toplanan Komisyonda yapılacaktır. 

3 İstekliler muhammen bedelin yüzde 7,50 u olan 
2424 lira 33 kuruşluk muvakkat teminat vereceklerdir. 

4- Eksiltmeden mütevellid rüsum. teklif ve damga 
resmile ilan ücretleri ve indelhace ekmeğin tahlil ücreti 
vesair bilcümle masarif müteahhide aittir. 

5 Teklif mektubları 12 temmuz HU7 pazartesi günü 

saat 14 e kadar ııra numaralı makbuz mukabilinde ikinci 
maddede yazılı Komisyon Reisliğine verilecektir. 

6 - Şartnameyi görmek ve faıla izahat almak istiyen· 
lerin mesai saatı zarfında Cebecide Cezaevi Müdürlügüne 
müracaatleri ilin olunur. 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Garnizon 
Bursa 
Mudanya 
Bandırma 

Ton 
420 

60 
60 

540 

Muham. tutarı 
Li. Kr. 

14700 
2100 -
2100 -

18900 -

İlk teminatı 
Li. Kr. 

1102 50 
157 50 
157 50 

---
1417 50 

Bursa, Mudanya ve Bandırma rarnizonlan için yuka
rıda yazılı 540 ton kuru ot kapalı zarf yolu ile 12.7.37 
pazartesi ginü saat 17 de Bursada askeri satınalma ko
misyonunda eksiltmeye konulacaktır. Muhammen fiatları 
ile ilk teminatları yukarıda yazılıdır. Şartnameleri Bursa 
satınalma ve İstanbul, Ankara leva.11m amirlikleri satınal
ma komisyonundadır. 

Bursa Askeri Satınalma komisyonundan: 

. Bursa ve Mudanya garnizonu için 50 bin kilo koyun 
etı kapalı zarf usulile J 3 temmuı 937 salı günü saat 17 
de Bursada askeri satmalma komisyonunda eksiltmeye 
konacaktır. Muhammen fiatı 22,500 liradır. İlk teminatı 
1687 liradır. Şartnameleri Bursa satınalma ve lstanbul, 
Ankara levazım amirlikleri satınalma komisyonundadır. 

28 Haziran 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
ldarehanemizde göriişülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Sücüllü Belediye Başkanlığından: 

1- Pazarlığa konulan iş: Sücüllüye gelmekte olan su 
başı pınarı mecrasının tami!'İ ve 4200 metrelik kısmının 
yeniden beton künk yapılması menbada bir kaptaj havuzu 
iki aded tahliye savağı bedeli keşfi 9504 lira 59 kuruştur· 

2- Bu işe aid evrak şunlardır. 
A- Rapor 
B- Fenni şartname 
C- Tahlili fiat metraj. keşif cetveli. 
D- Proje ve resimler. 
İstekliler bu evrakı İaparta Nafia müdürlüğünden veya 

Sücüllü belediye başkanlığmdan görebilirler. 
3- Pazarlık 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da 

S~cüllü belediye dairesinde yapılacaktır. 
4- İsteklilerin yevmi mezkürda 713 liralık teminat 

akçası ve n lfıa vekaletinden alınmış müteabhidlik ehli
yetnamesi, ticaret odası vesikası ile birlik müracaat 
etmeleri lazımdır. 

• • • 
1- Pazarlığa konulan iş: Sücüllüye getirilecek suya 

ilave edilecek Kozludere pınarı suyunun 1600 metre tu
lündeki beton künk ferşiyatı ye bir kaptaj havuzu ile bir 
adet kanal tahliye savağı inşasıdır. 

2- Bu işin bedeli keşfi 2077 lira 88 kuruıtur. 
3- Bu işe aid evrak Isparta Nafıa müdürlüğliudo ve 

Sücüllü belediye dairesinde görülebilir. 
4- Pazarlık 19 temmuz 937 pazartesi günü saat 16 

da Sücüllü belediye dairesinde icra edilecektir 
5 - isteklilerin 156 lira teminat akçesi Nafıa vekale

tinden alınmış ehliyetname ticaret odası vesikaaiyle bir· 
likte yevmi mezkiirda müracaatları lazımdır. 

Seyhan Nafıa Müdürlüğünden : 

1 - Eksiltmiye konan iş: Adanada yapılacak tayyare 
hangarı inşaatı. Keşif bedeli 15312 lira 81 kı.ıruştür. 

2- İstiyenler evrakı 77 kuruş bedelle Nafıa Müdür· 
lüğünden alabilirler. 

3 Eksiltme 10-7-937 tarihinde cumartesi günü saat 
on birde Seyhan Nafıa Dairesinde yapılacaktır. 

4- Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 1 148 lira 46 
knruşluk teminat vermesi ve Resmi gazetenin 3397 sa
yılı nüshasında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhidlik 
vesikası ibraz etmesi lazımdır. 

3 
Eltktrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Samsun Belediye Riyasetinden: 

Belediyemizce yeraltı elektrik kablolarında huaulo a-elen irm 
mahallini tayin eden bir bat meaaba aleti aabn alınacacaktır. Sat
mağa talib olanların aletin evufını, şeklini, bedelini bildiren tek
lif mektublarmı ve katoloklarını 15 7-1937 tarihine kadar Beledi
yemize ıöndermeleri ilan olunur. 

M, M. V. Satmalma Komisyonundan: 

. ,1- BiçiJe? ederi 2700 lira olan bir ışıldak ile grup elektro. 
Jenı açık eksıltme ile aatın alınacaktır. 

2- ~ksiltmesi 8 temmuz 937 perşembe günü saat l I dedir. 
3- tık teminat 202 lira 50 kuru,tur. 

4- Şartnameıi M. M. V. satınalma Komiıyonundan parasız 
alınır. 

5- Ekıiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 uyılı ka
nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yaz.ılı belgelerle birlikte ekailt
me gün ve s&llhnda M. M. V. satınalma ko.da bulunmaları. 

4 
Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 

Lüleburgaz İlçebayhğmdan: 

Kaza kır bekçileri için 55 ila 75 takım maakaput el· 
bise sa tmalmacaktır. 



Sayfa 2 

9 Temmuz 937 tarihinde ihale edilmek üzere eksiltmi
ye konulmuştur. 

Beher takımın muhammen bedeli 19 lira 50 kuruş ve 
ilk teminat 109 liradır. Elbiseler nümunesi Kaymakamlık
ta mahfuz kumaştan yapılacaktır . 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanhğı İstanbul 
Satınalma Komisyonundan: 

1- Gümrük muhafaza eratı için 6232 çift fotinin 19 
temmuz 937 pazartesi günü saat 16 da kapalı zarfla ek
siltmesi yapılacaktır. 

2 - Tasınlanan tutarı 26797 lira 60 k'.Jruştur. 
3- Şartname, evsaf komisyondadır. 134 kuruş muka

bilinde verilir. 
4 - İsteklilerin ilk teminat olarak 20 tO liralık vezne 

makbuzu veya banka nıektuplarile birlikte teklif mektup· 
larını belli günde saat 15 e kadar Galatada eski gümrük 
binasındaki komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

5 
Mahrukat Benzin-Makine ya~lan v. s 

İstanbul Üniversitesi Arttırma ve Eksiltme Pazarlık 
Komisyonundan: 

Cinsi Miktarı Muhammen fiatı Teminatı İhalesi 
Odun 149000 kilo Beher 250 kilosu 8 liradan 135 L. 12-7-37 s. 15 

1 - Üniveraite merkezile Fakülte ve onlara bağla müeS1ese· 
lere alanacak olan odun yukarda yazıla a-ün ve saatte Rektörlük
te kapalı zarfla eksiltmeye çıkarılacaktır. 

2 - Talihler 2490 sayıla ihale kanununda yazılı vesikalarile 
beraber teklif zarflarını ihale iÜnÜ sut 14 e kadar makbuz mu
kabilinde rektörlüj'e vermiş olmalıdırlar. 

3 - Şartname ve liste hergün rektörlükte okunabilir. 

Balıklı Rum Hastanesinden: 

Hastanemize lizım olan l 50 çeki gürgen, 265 çeki 
meşe ve 11100 kilo odun kömürü eksiltme ile satın alı· 
naçağından eksiltmeye iştirak etmek isteyenlerin ~ksilt
menin icra edileceği 29.6.37 salı günü saat 15 den ev· 
vel Galata Büyük Bal•klı hanmda 69 sayılı Büroya eksilt· 
me şartlarını öğrenmek üzere ve mezkür gün ve saatte 
yüzde 15 pey akçesile birlikte gelmeleri. 

6 
't\üteferrik 

Adana Belediye Riy~setinden: 

1 - Şehir yolları için 150000 adet Toprakkale parke tatının 
satın alınması kapala zarf usulile ekıiltmiye konulmuştur. 

2 - Keşif tutarı 14325 liradır. ' 
3 - Muvakkat teminatı 1074 lira 50 kuruştur. 
4-lhaleıi Temmuzun 12 inci pazartesi günü saat !5 te belediye 

encümeninde yapılacaktır. 
5-Şartname, keşif vesair evrakı belediye fen işleri müdürlü· 

ğündedir. istiyenler orada görür ve alabilirler. 
6-Taliplerin ihale günü saat 12 ye kadar teklif mektuplarını be· 

ledi ye reisliğine vermeleri ve ihalede hazır bulunmaları ilin olunur. 

MMV Satınalma Komisyonundan: 

Bir tanesine biçilen ederi 80 kuruş olan 86000 ve 
9000 tane çıplak al~mioyum matra ayrı ayrı kapalı zarf-
la alınacaktır. 

86000 tanesinin şartnamesini 340 kuruşa ve diğeri-
nin parasız almak ve örneklerini görmek isteyenlerin her 
gün komisyona ge'meleri. 86000 tanenin ilk teminatı 4690 
ve 9000 tanenin ilk teminatı 540 liradır. 9000 tanenin İ· 
halesi 13.8.37 cuma günü saat l 1 de ve 86000 tanenin 
ihalesi ayni günün saat 15 indedir. 

Jandarma lienel Komutanlığı Ankara 
Satınalma Komisyonundan 

l. -- Bir taneıine 750 kuruş fiyat tahmin edilen l 500 
çelik saçtan mamul tulga 15.7,937 perşembe a-ünü saat 
onda kapalı zarf eksiltme satın alınacaktu-. 

2. - Buna ait şartname parasız olarak komisyondan 
alınabilir. Ve koınisyonda ve İstanbul Demirkapıda Jan· 
darına yoklama kurulundaki örneği görülebilir. 

3.- Eksiltmesine girmek istiyenlerio şartnamede yazılı 
vesika ve 843 lira 75 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
banka mektuplarım muhtevi teklif mektuplarını belli gün 
saat dokuza kadar komisyona vermiş olmaları. 

• • • 
O. D. Yolları İdaresince l 00 ton telgraf 

bağ teli satınalır.acaktır. Bak: D. D. Yolları 

ve 2 ton 
il anlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
lıtanbul Gümrüğü Başmildürlüğünden: 

Gumrük satışından: Saravburnu 4 sayılı ambaranda 
SR markalı numarasız 578 sandıkta 38524 kilo taralı a 
ğırlıkta ve 5029 lira değerinde bulunan kesme şekerler 

MÜNAKASA GAZETESi 

2-7-937 gunu kapalı zarf usulile Sirkecideki sahş salo· 
nunda satılacaktır. Şartnameler aynı yerdeki satış mü· 
dürlüğünden parasız alınır. İsteklileri 378 lira teminat ak· 
çesi makbuzlannı ve Ticaret Odası vesikalarını usulü 
dairesinde zarflarına koymaları lazımdır. Teklif mektub· 
larını havi zarfların tam saat 12ye kadar Satış Müdürlü
ğüne makbuz karşılığında verilmesi mecburidir. Zarflar 
saat 13de sahş salonunda usulü dairesinde açılacaktır. 

• • • 
Gümrük satışından: Sarayburnu 4 No. lu gümrük am· 

barında PYCE markalı numarasız 531 sandıkta ve 30532 
kilo taralı aiırlığında ve 4580 lira değerindeki kaçak ve 
kısmen bozuk ve kısmen de bozulmak üzere bulunan kes· 
me şeker açık artırma ile Sirkecideki sdış salonunda 
12·7·37 günü saat 14 de şartnamesi mucibince satılacak
hr. İsteklil rden 345 lira muvakkat teminat ve Maliye 
unvan tezkeresi aranır. 

!
.--_------~------------------------

İnhisarlar U. Müdürlüğünde~! 

1 

1.- Kapalı zarfla eksiltmeye konulup isteklisi çık· 
madığından ihalesi yapılamıyan (8100) lira muhammen 
bedelli 3 adet bileme makinesi şartnamesi ve resmi mu
cihince pazarlıkla satın alınacaktır. 

2. -:-- Pazarlık 2 7-19,\7 Cuma günü 
taşta inhisarlar levazım ve Mübayaat 
komisyonunda yapılacaktır. 

saat 15 de Kaba· 
Şubesindeki alım 

3. - Yüdze 7,5 muvakkat teminat 607,50 liradır . 

4. - Şartnameler parasız olarak her gün İnhisarlar 
levazım v~ Mübayaat şubesinden ve (M 16 195) sayılı 
resimleri inhisarlar Tütün Fabrikalar şubesinden alınabi
lir. 

5.- Pazarlığa iştirak etmek isteyenlerin pazarlık gü· 
nünden 2 gün evveline kadar fiatsız tekliflerini İnhisar· 
lar Tütün fabrikalar şubesine vermeleri ve tekliflerinin 
kabulüne. dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. 

6. - isteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte yukarıda adı 
geçen komisyona gelmeleri. İlan olunur. (,,685) 598 3 -4 

• 
• •• 

1- ldaremizin Mecidiye Köyünde Likör Fabrikasında 
şartnamesi mucibince yaptırılacak 710 metre m'Jrabbaı 

parke, 1450 metre murabbaı adi kaldırım inşaatı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2-Eksiltme 9.?.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta inhisarlar Levaztm ve Mübayaat şube
sindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli 4019,25 muvakkat teminat 301,44 
liradır. 

4 -Şartname vesair münakasa 
bilinde her gün inhisarlar insaat 
alınabil:r. 3609 

evrakı l l kuruş muka
şubesi müdürlüğünden 

580 2- 4 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedeli 600,000 lira olan Sivas atelyesi kuvvei mu· 
hurike ve sofaj tesisatı 19-8-937 perşembe günü saat 15,30 da 
kapalı zarf usulü ile Ankarada idare bina.unda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek i5teyenlerin 27750 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayiı ettiğı vesikaları, resmi gazetenin 7-5-936 gvn 
ve 3297 No.lı nushasında intitar etmiş olan talimatname daire
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
Komisyon Reiıslığine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 3000 kurufa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. (3469} 550 4 4 

• • • 
Muhamır.en bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 

muhammen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağı için tel ve çu
buklar 6 8 ·1937 cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu ife girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için 1J19 
lira ve oksijen kaynak telleri için de 1016,25 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettij'i vesikaları, resmi gazetenin 
7-5·1936 a-ün ve 3297 No. lu nüshasında intişar etmiş olan tali · 
matname dairesinde alınmıf vesika ve tekliflerini aynı gün saat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler para1ız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpafada Tesellüm ve sevk şefliğinden dı.ğıtılmaktadır. 

• • • 
(3535) 561 3-4 

Muhammen bedeli 18360 lira olan 100 ton telgraf ve iki ton 
bağ teli 15-7-e37 perşembe günü aaat 15,30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1377 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7 -5-936 G. ve 
3297 No.lı nushaıında intişar etmiş olan talimatname dairesinde 
ahnmıf vesika ve tekliflerini ayni a-ün 1&at 14,30 a kadar An· 
kara idare binası içindeki Komisyon Reisliğine vermeleri la· 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şeflij'inden dağıtılmaktadır· 

(3682) 599 1 -4 
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Beyoglu Vakıflar Direktörlüğünden: 

Pangaltıda Cumhuriyet caddesinde 87 No: lu Sürpagop apar· 
tımanın beşinci dairesi. 

Yukarda yazılı akar kiraya ve•ilmek üzere açık arttırmaya 

konulmuştur. lsteklilerin 1-7-937 per4embe günü saat 15 te Beyoğ 
lu Vakıflar Müdürlüğü Mülhaka kalemine gelmeleri. (3506) 559 

L. __ Nafıa Vekaletinden: 
BiNA iSLERi ILANI • 

J- Eksiltme~ e konulan iş: Ankara Müstakil Jandarma taburıı 
mutfak, erzak anbarı, bekçi kulubesi, foHeptik ve kuyu in· 
şaatıdır. 

Keşif bedeli: ~9 666. 97 liradır. 
2- Eksiltme 2-7-937 torihinde Cuma günü saat 15 de Nafi• 

Vekaleti yapı işleri Umum Müdürlügü eksiltme komisyonu oda· 
11nda kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri evrak 148 kurut 
bedel mukabilinde Yapı İşleri Umum Müdürlügünden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için taliplerin 2225 lira 3 kuruşlulı 
muvakkat teminat vermesi ve NaHa Vekaletinden alınmış yap• 
Müteahhitlik vesikasını haiz olması ve en aşağı on bin liralı~ 
bir işi yapmış balunması laıımdır. isteklilerin teklif mektuplarıll1 

ikinci maddede yazılı saatten bir saat. evveline karlar komisyoll 
reisliğine makbuz mukabilinde vermesi muktazidir. 

Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. (1572) (3439) 542 4-' 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Kaçakçı!ık Men ve Takibi için Türk· Yunan 
Mukavelenamesi 

(385 nci nüsbdan devam) 

10- Burjon maden suyu 
11- Amerika asid asetil salisilik komprimeleri 
J2- Boyalı veya sun'i safranlar 
13- Defka markalı ampu\lar 
14- Sakarin 
15- Balık otu 
16- Mahlut unlar 
17 - Boyalı maddeler ve mahşuş çaylar 
18- Müskirat ve meşrubatı küuliye (asid salisilik katılmış ti 

telvin kudretini tezyid için muzırussıhha olacak derecede mevJ 
dı ınuzırra ilave edilmiş.) 

19- Tortulu ve kodeks şeraitine tevafuk etmiyen Fraotl 
mamulatından (Zifrer Gifrer; (Extrait fluide de quinquina) rofJ 
kah kınakına hulasası seyyalesi 

20- Melas (şeker tortusu), (ispirtonun maddei iptidaisind 
olmasına ve ispirto inhisara tabi bulunmasına binaen) 

21 - Anetol 5608 numaralı ve 20·9·1927 tarihli Heyeti Vek 
kararile 

22 - P2muk kozası, sekirdeği, çekirdekli ve 1 a çekirdek 
pamuk veya pamuk fidanı ve akumı nebatiyesi 

23 Yaş ve kuru asına kütüğü ve kökü ve çubuğu ve Y~ 
rağı yelhasıl yaş ve kuru üzüm ve korukdan mrada kiffei alJ. 
mı ve bağlarda müstamel herek, sepet ve küfe ve bunların s• 
ve bağları, floksera yumurtası ve sürfesi ve her ne şekilde ol 
olsun nebati ve adi gübre ve toprak 

24 - Menşeleri japoya olan tıraş fırçaları 
25 - Yonca tohumu 
26 - Hastalıklı buğdaylar 

27 - İpekböceği tohumu 
28 - Müıtahzar afyon 
29 Eşyayı askeriye 
30 - Bilumum gifre makinaları 
31 - Eski bakır paralar 
32 - Sikke şeklinde çiçekli mangırlar 
33 - Gümüt ve sair madenden meskukatı ecnebiye 
34 Türk ve ecnebi sikke ve ziynet altınları taklidleri 

tedavülü gayrı memnu altından gayrı meskukitı ecnebiye ve 
vayimi nakdiye ve ecnebi piyango biletleri 

35 - Türkyede yapılmış efYaya mevlu damgayı taklid ed_,4 
getirilen ecnebi mamulat ve masnuatı 

36 - Hacı Cemal damgalı sabunlar 
37 - Beyaz biberler 
38 - Edeb ve haya ve ahlaka mugayir muharrerat, reıi 

hakkak resimleri, matbua, tesavir, ilainat alameti mahsuu fO 
rafile ve sinema fitimleri ve saire . / 

30 Hükumeti 1&kıta hanedanı azasının resimleriai havı 
tub zarfları ve evrakı saire 

31 - Kara ve deniz ve hava harb teçhizatına müteallik 
eşhas tarafından istimali memnu olan harb vesaiti 

41 Uyuşturucu maddeler (Eczayı tıbbiyede kullanılaO 

dar mürtesna) ~ 
42 - Ha1taların hararetini ölçmeğe mahıuı derece (YıP 

ları mahalleo Hükümetince kontrol edilmiş olduklarına dıit 
saddak şahadetnameleri bulunmıyanlar.) 

43 Beyaz kopya kiğıd ve defterleri 
44 - Sigara kağıdı' kak ve kutusu ve etiketi. (inhisar 1 

getirebilir ' ) 

idhali inhisar altında bulunan eşya ve mevad 
Her nevi barut ve öatlayıcı maddelerle bunları lı 

fitil gibi teferruatı ve kullanılmuı yasak olmıyan tabancal-' 
şekleri, müstahzar olan ve olmıyan av fitekleri ile av nı-1' 
v«: av saçmaları ve potas küherçilesi. 

2 - Kısmen veya tamamen itlenmiş kibrit ve zurufu il• 
kH•ılcım ve hararet çıkararak her hangi bir maddeyi tu·U • 



28 Haziran 

. f't'll' her nevi çakmaklar için kullanılan müştail maddelı veya ı ı 1 b 
. k k akmağa mahsus er ve sün i çakmak taşları· kibrıt ve ça ma Y 

nevi makina, alat ve edevat. h · l'k" 
i . . . .1 Ş • bira ve er nevı ı or 3 - spırto vt: ispırtolu ıçkı er, • arap l - ·1 

de dahil • (kolonya suları, kınakınah sular ve . bunlara mk,u?1dahsıl 
d . öre reıım a ınara ı a iıpirtolu ıtrıyattan ispirto erecesıne g 

olunur.) . ahız ve pipo tütü· 
4 - Tütün , tömbeki, aigara, sigar, enfıye, 5 

nü gibi kullanılacak bilumum otlar 
5 - Her nevi oyun kağıdı 
6 - Tuz 

7 T' ~'elsiz telgraf makina~ı mukabil otomatik surette tar· 
8 - içine atılan para vesaıreye .. . 

1 t matik tertibatla gosteren makına ar 
tan veya muayyen eşyayı_ o o fin ve bütüe milhleri ve uz-

9 Ham afyon, tıbbı afyon, mor - h 1 b-. ı · · ı · de mute assı u· vi hamızlarla küulü cezrilerile bır eştırı mesın . 0 
•
1 

k k . k 
- . ilhleri ve ham kokaıo ı e o aın, e • 

tun eterlerı ve bunların m ' lhl . d'k d't dilodit ' oko· . b )arın mı erı ve ı o ı , gonin tropo kokaın ve un d 
d 1 ' d ' k bunların kimyevi tertiblerinde bulunan mad e· 

1 a , aseb ı ?~ vle . ı'ktisad ve Sıhhat ve İctimal Muavenet Ve· 
er ve u cısım erın 

kaletleaince tayın olunacak müstahzarları . ' 
(Resmi pzete l3-5·397 tarih ve sayı 3600) 

Tamimler Adliye Vekaletinden: 

No: 20 Özü: Da~a resmi para 
cezalarınin tahsil hakkında. 

R · K d ya71 lı para cezalarının tahsil ıureti Damga esmı anunuo a T- k C 
hakkında bu kanunda sarahat mevcud ~Jm~.sına ve u~ eza 

19 24 ·· • maddelui hukmu, amme nevınden o-Kanununun ve uncu . b · 
• k d t' tahsiline daır sarahat uıunmıyan lup hususı anunun a sure ı . 
l t h ·1· de cari olacağına bınaen, pul para ceza· 

para ceza arının a sı ın dd l . h-k- l . 
R · Kanununun 61-66 ncı ma e erı u um erı tarının Damga esmı . . • . 

d . . d 'ıcra dairelerince tahsılı )azım gelır . 
aıresın e ı kl b Jd' ·1 · 

f. · k dairenizdeki icra memur u arına ı ırı meıı Key ıyetın aza 
i ıtenir. 

Radiyolofi, radiym ve elekt~ikle tedavi ve diğer 
fizyoterapi müesseselerı kakmda kanun 

Kanun N. 3153 Kabul tArihi: 19-4-937 
Madde ı -.'1ünhasıran rontgen şuaı vasıtHile teşhis veya hem 

t h' hem tedayi yahut radiyom veya radiyom emanasiyonu 
eşh ıst ved. m mürekkebatile veya her türlü elektrik aletlerile ya u ra ıyo . . . 

t d · ak için müessest- açmıtk Sıbaat ve Içtımaı Muavenet e avı yapm 
V ıckiletinin iznine bağlıdır· " . 

M dd 2 - B rinci maddede adı geçen mue11eıeler yalnız ıh· 
tısas :es~kası almış tabibler tarafından açılabilir .. Bu tabibler a-

kları müessesenin adresini Ae kullanacakları cıhazlaçın mar· 
çaca k · · b'ld. b' · ka ve nevilerini ve radyom mikdarını ve şe lını ı ıren ır ıa· 
tida ile sıhhat ve içtimai vekaletine müracaat ederler. Bu istida· 
ya binanın bir krokisin ve vesikalarının birer örnetini de bağ

larlar. Vakaletçe müessese tetkik ve teftiş ettltilerek ha1ıl olacak 
netieeye göre yazı ile izin verilir. 

İzin alınmadan bu kabil müe1Sese işletilemez ve buralara has· 
ta kabul olunamaz. 

Madde 3- Birinci maddede yasılı müeueıelerin bina vasıfları 
ve hastalarla mütehusısları ve orada çalıtan veya bulunan baş

kalarının elektrik cereyanı ve rontgen şuaı ve radyom arızala

rından korunacak tertiblerle bunlara aid levazımın şartlnrı ve 
radyom için bir müe&1eıede bulunması lazım gelen en az mikdar 
ve elektrikle tedaviye mahıuş aletlere aid vasıf ve şartlar hak· 
kında bir nizamname yapılır. 

Madde ~- Birinci maddede yazılı müesseıeler dışında tedavi 
maksadile açılan diğer her nevi fizyoterapi ve bunlara benzer 
rnüeueseler de izne tabi olup bunların vasıf ve tartları hakkın

da bir nizamname yapılır. 
Madde 5- Rontgen ve radyom ve elektrikle tedavi müesse

selerinde buraya kabul edilen hastaları kayda mahıus ve sıhhat 

ve içtimai muavenet vekaletince hazırlanan örneklere uygun pro
tokol defterleri tutulması mecburidir. 

(devamı var) ,,_ ________________________ ~ 

V. Doptoğlu ve Şeriki 
Her nevi fıçı imalathanesi 

1 
Satış yeri: 

Yemiş, Yağ iskeleıi Sarraf sokak No. 5 
Telefon: 22561 

Bilumum MUteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
, Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
lu ve tasnif edilmiş surette ancak . ".MUNA.~~S~ 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sızın en luzumlu 
Rehberiniz dir. Menfaatınıı icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel.: 49442 

1 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA -
--

Salı 29-6-1937 

Vagon yedek parçaları (D. Deıniryolları) No. 346 
• Neftsendikat şirketine ait Umuryerinde bulunan fabrika, ben-

zin deposu, tank, v. s. (İst. Beled.) No. 3j5 
Kırtasiye levazımatı (İnhis. U. Müd.) No. 370 
Arpa: 375 ton (Bornova Tümeni) No. 371 
Koyun eti: 6000 k. (Ankara Lvz.) No. 372 
Sönmemiş kireç (D. Demiryol.) No. 372 
Hayvan pazarı inşaatı (Afyonkarahisar Beled.) No. 372 
Koyun eti: 12 ton • sığır eti 80 ton (Çorlu Aı;k SAK) No. 372 
ManıaJ kömürü ve odun (Edirne Tuğayı) No. 373 
Süt şişesi: 2000 ad. (fst. Beled.) No. 374 
Kuru ıoğan ve patates (Vize Tümeni) No. 374 
Sungurluda 5 sınıflı okulu ikmali inşaatı (1 ci kııım) (Çorum 

Nafıa Müd.) 

Mazut: 6000 k . · makine yağı: 4000 k. - benzin: 2000 k. • gaz 
yağı: 450 k . (Tire Beled.) 

*Tütün: 1280 k . (İzmir İnhis. Müd.) No. 379 
Koyun eti: 200 ton (Ankara Lvz.) No. 380 

Şeker, sabun, peynir, soda, saman, arpa v. s. (İst. Vakf. Dir.) 
No. 382 

2 tonluk bir kamyonet: 1 ad. (Pendik Beled.) No. 384 

Çarşamba 30·6-J 937 

Kırtuiye levazımatı (fnhiı. U. Mild.) No. 370 
Sadeyatı: 37470 k. (Çanakkale Mıt. Mvk. SAK) No. 370 
İst. - Ank. yolu ara11nda asfalt yolu inşaatı (Nafıa Vek.) No. 371 
Musluk: 21 kalem - civata: 5315 k. demir rondela: 100 k. - de-

mir saç: 500 ad. • dökümhane kumu: 440 ton • kendir ipi: 
1300 k. - katranlı ip: 1000 k . (D. D. Yolları) No. 372 

Peışel ve Stlopenzer boorulerı v. s. : 9 kalem (D. D. Yol.) No. 372 
Sığır eti: 80 ton (Çorlu Tümeni) No. 372 
Yoğurt: 4500 k. • peynir: 4500 k. · un, makarna v. s.: 5 kalem 

(Mühend. Mekt. Dir.) No. 372 
Tuver.ıan kömürü: 94 ton - ıraz yatı: 6494 k. (Edirne Tuğayı) 

No. 373 
fzmir·Karayakuplu yolu arasında toprak tesviyesi v. s. inşaatı 

(Kocaeli Vilayeti) No. 372 
Erzak: 15 kalem (fst. Beled.) No. 374 
İlk okulları çocukları için oyuncak (fst. Beled.) No. 374 
Sad" yatı: 3900 ve 37470 k. (Çaoakkal11 Aık. SAK) No. 374 
Patlıcan: 50000 k. (Ank. Lvz.) No. 375 
Kömür: 15 too - odun: 40000 k. (Edirne Mual. Mek.) No. 376 
Yük asansörü: 2 ad. (lnh. U. Mid.) No. 376 
Gümrük bioau intaatı (1 ci kısım) (Zon2'uldak Nafıa Müd.) 

No. 380 
Bozkurt abtap köprüsü inşaatı (Sıvu Nafıa Müd.) No. 381 
Musulbeyli köyünde inta olunacak 1 dershaneli mek. işçiliği 

(Muıulbeyli Köyü ihtiyar Kurulundan) No. 384 
Sığır eti: 193 ton (Lüleburgaz Tümeni) No. 384 

Perşembe 1-7-937 

Patnas ilk okulu binuı inşaatı (Ağrı Vil.) No . 366 
Konya Ereğlisinde hidro elektrik santralı inşaatı (Sumer Bank 

Gen. Dir.) No. 371 
Polatlı-Haymana yolu arasında 1440 m3 kum ihzaratı (Ankara 

Vil.) No. 373 
Ank. jandarma okulu bahcesinde istinad dıvarı inşaatı 

(Nafıa Vek.) No. 373 
Polis zabıtası için elbise (Aok. PTT Gen. Oir.) No. 373 
Kok: 225 ton (Mühendis Mekt. Dir.) No. 373 
Yaşhan civarında binalar İnfaatı (Ask. Fabr. U. Müd.) No, 374 
Cezaevi için ekmek (Gaziantep C. Müddeium.) No. 374 
Tulga: 265 ad. - revolver ve çanta kılıfı getir: 265 çift (İıt. Bel.) 

No. 375 
Jandarma mekt. kanalizasyon inıaatı (Nafıa Vek.) No. 375 
Kereste v. ı. nakliyatı (Akyazı Kereste Fabr.) No. 376 
Cumhuriyet okulunun çatııı tamiri (Ank. Vil.) No. 376 
Elektrik sayıcııı elektrik ampulları, ıalvanize tel v. •· (Kiliı Bel.) 

No. 377 
Yulaf: 180 t. - arpa: 90 t. (Burnava Tümeni) No. 378 
Asri mezarlığına ihata davarı intaah (Salihli Be!ed.) No. 379 
• Gündelik taze yumurta (Tavukçuluk Enst. Dir.) No. 379 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, itareti ilanı havi ıa:ıetemizin sayısını gösterir. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memlelCetin bütün 

müteahhit ve Tüccarlaran elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı 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 Cemiyeti Resmi 
il6n işleri Liınited Şirketi 

vasıta sile gönderilebilir. 

~!----------------------·----' 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~Ç oo3J 26 - 6 - 1937 

MADDE 

Afyon : ince t . 
,, : kaba 

yağı : Araşit 
Arpa 

" 
: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Badem 

" Buğday 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 
,, 

Bul2ur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fuulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

: kabuklu 
: iç 
: Eks. yumuıak 
: yumuşak 
: eks . sert 
: ıert 
: ıümter 
: kızılca 

: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: isp. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yaglı 
• ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Sunm : yeni mahıul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

,, : ana mal 
,, : deri 
,, : kaba 

Un : ekıtra ekıtra 
,, ekıtra 
,, l inci yumuıak 
,, ,, ıert 

Yapak Anadolu 

" ,, tabak 

" : Trakya kırkım 

" ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yaa-ı : ekıtra 

,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anven 
Mısır Londra 

Keten t. " Nominal 
Fındık G. Hamburg ,, 

" K " 

ithalat 

Ton 

24 50 

30 

45 

15 

58 

12 

3 

15 

70 

7 

540 

3 32 

5 ıo 

8 7 

8 25 

43 20 

16 

45 

K.S. 

6 04 
5 42 
6 10 
5 18 
3~ 
7 94 

94 67 
9-1 67 

++++++++++++++++++++•+~A&A .... . . ~ ...,. ..... " 
! "DEVRİM" i 
• y 

::. Tercüme Bürosu ~=· 
~ y 
~ ~ 
•:• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ~: .. 
~ h k ~ ... • .. • assa müna asa ve müzayedelere müte.allik ~artna· 6 

•:• melerin tercümesi derühte edilir. .) 
y ~ 
•:• Azami ihtimam • .; sürat ~:· 
~ y 
~= Fiyatlar gayet . .:ltedildir t 
~ ... 

•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine + 
•!• H 1 1 O .... ususi tenzi at yapı ır + • 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazan, Yoğurtçu Han, N. 3-4 + 
..... Tele fon : 49442 ••• • • 
6 • 
++++++••••••++++++++++•+++ 
imtiyaz sahibi v• JUi itJ.ri 

Direktörü: lımail Girit 
Baııldıiı yer: ARTUN Basırnevi 

Galata 8iUU, aokak No. 10 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

J MOIS Ptu. 450 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etranger: 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptra. S 
Pour la Publicite ı'adreuer 

a l' Adminiatration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

:onstruction-Reparation- Trav. Publics 
fateriel de Construction-Cartographie 
onstruction hangar d'aviation iı Adana (cah eh . 
P. 77). 

labillement - ChauSBures Tissus - Cuirs. 

LUNDI 

•• 

. 
GAZETE 1 

Journal Quotidien des Adjudicatioııa 

Synoptique des Adjudications 
Mode Prix Caution. Licu d'adjudication et du Jours 

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier deı Charıes 

Plı cııch. 1531,., -· 1148 46 Dir. Trav. Publics Seyhane 10-7-37 

haussures : 6232 paires (cah. eh. P . 13·1) Pli cach. 26797 60 2010 - Com. Ach. Command. Gen. Surveillance 19-7-37 
Douane lstanbul 

:oml:rnstible - Carburant-Huiles 

oia : 149 tonnes Pli cach. 135 Universite lstanbul 12-7-37 
Bur. Hôp. Grec Balikli (Balıkli H Gal:ıta 29-6-37 harme : 150 tchekis - Chcne : 265 tchekis- Puhlique 

Charbon de boiı : 11, 1 tonnes 

>rovisions 

ain pour le penitencier d'lzm ir ( 1 an). 
esoin en pain du penitencaer (pour 1 annee) (aj.) 
eurre : 6500 kilos 
'ıande de mouton : 50 tonnes 
oin sec : 540 tonnes 
oin : 1000 kilos 
:on ser ve de thon : 5000 boites- Id. Y alandji 

dolma : 5000 boites- ld. haricot frais: 5000 b. 

Electricite-Gaz-Chr-tuffage Central 
lnstallation et Ma•eriel) 

ııtallation chauffage central a l'offıce sanitaire 
d'lzmir 

:uivre nu pour cable : (95 et 120 mm2} : 730 ki
los- ld. isole : 200 m. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

mpression de regiıtre (pour l'annee 1937) (aj.). 

Divers 

::;ourdes en aluminium {nues) (cah. eh. P. 340). 
:asqueı d'ac er : 1500 picces 
:huse·neige pour voie Ctroite : 1 piece- Pour 

voie normale : 2 pieces 
~aves de Toprakkale : 150000 pieces 

Pli cach. 
,, 
,, 
,, 
" Publıque 

,, 

Publique 

,, 

Gre a grc 

P. 82 le k. 
22500 -
18900 75 

P. 2,75 le k. 
1500 -

1389 

1351 

2424 33 
400 -

1687 -
1417 50 

173 75 
113 -

104 10 

101 33 

Pli cach P. 80 lap. 4690-510 

" 
P. 750 la p. 843 -

,, 20 et 165000 1500-9500 

" 
14325 1074 50 

Dir. Penitcncier lzmir lb-7-37 
Proc. Gen. Rcpublique Ankara 12-7-37 

• Com. Ach.Ec.Super. lng-enieurs G.souyou 15·7·37 
Com. Ach. Militaire Brousse 13-7-37 

" Com. Ach. Milltaire Afion 
Com. Ach. Oivision Bornava 

12-7-37 
7-7-37 

29-6-37 

Clıef Med. Of!ice Sanitairc lzmir 12-7-37 

1 Com. E.xpl Ch. Fer Etat Haydarpacha 15-7-37 

Vılayet Afion Dans un mois 

Com Ach. Min. De!. Nat. Ankarll 13-8-37 
Com. Ach. Comm. G. Gendarm. Anknr.1 15-7-37 

J AQm. Gen. Ch Fer Etat Ankara 15-7-37 
1 Dep. Matcr. Ank .Clıef Expt"·d. H .paclıa 26-8-37 
Municipalite Adana 12-7-37 

POUR VOS TRADUCTI NS 
De toute nature En toutes 

Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

T echnique, Financiere, Commerciale ete. 
T raduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de · · MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de Traduction " DEVRiM " 
Galata, Perchembe Pazar, Y oghourtchou Han, No 3-4 T elephone : 49442 

lansues 

Heure 

11 -

16 -

15 
ıs -

14 
ıs 

15 
17 
17 
15 
10 

15 

10 

11 15 
10 

15 30 
15 
15 
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A.DMINISTRA.l ıui'4 

Yoghourtchou H-n 
l cr Etage, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

r elephone: 494-t2 

Boite Poslale N. 1261 

Adresse Tclegraphique: 
lıtanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 
Jilllllt o 1-

Mardi 29 Juin 1937 

Avoine : 375 t. (Conı Ach. Militaire Bornava) .Y 371 
Viande de mouton : 6000 k. (lntendance Ar kara) .Y 372 
Chaux vive (Chemins de Fer Etat) .\: 372 
Construction d'un local pour le marche aux bctes (Municipalte 

Afionkıırahissar) .\". 372 
Viande de mouton : 12 t. Vıande de boeuf : 80 t . (Corps Ar· 

ınee Tchorlou) .\" 372 
Charbon de bois et bois (Dıvision Edirne) .\' 373 
lfouteilles de !ait : 2000 pieces (Municipalite lstanbul) .\' 374 
Oignons secs et pommes de terre lDivis'lon Vize) S 374 
Construction ecole 5 classes a Sunıourlou (lere partie) (Direction 

Travaux Publics Tchoroum) .Y 375 
Mazout : 6f100 k.· Huile pour machine : 4000 k.- Benzine : 2000 

k.- Petrole : 450 k. (Municipal.te Tire) X 375 
* Tabacs :· 1280 k. (Monopoles lzmir) .\" 3i9 
Viande de mouton : 200 tonncs (lntendance Ankara) .\' 380 
Sucrc, savon, fromage. son, soda, pai\le et foin (Dir. Vakoufs lst.) 

.\~ 382 
Camionnette : 1 p. (Murıicipalil Pendik) No 384 

Mercredi 30 Juin 1937 

Articles de papeterie (Dir. Gen. Monopoles) .\' 370 
Beurre frais : 37470 k. (Place Forte Tchanakkale) .\: 370 
Construction de chaussce en asphalte et beton sur route lst.-Ank 

(Min. Trav. Publics) .\~ 371 
Robinets en laiton : 21 lots- Boulons: 5315 k.- Rondelles: 100 

k.- Plaques de fer : 500 p.- Sable de fonderie : 440 t.· Cordes 
de chanvre : 1300 le.· Corde goudronnee 1000 k. (Chemins de 

Fer E.tat) .\' 372 
Tuyauıc P.ıschel, Stahlpanzer cable caoutchoutc : 9 lots (Chemins 

de Fer E.tnt) ,\' 372 
Boeuf : 80 t. (Division Tchorlou) .\' 379 
Yoghourd : 4500 k.- Fromage : 4500 k.- Farine macaronie ete. : 5 

lots (Ecole Sup. lngenieurs) .\" 372 
Houille tout venant : 94 t.- P{ trole : 6494 k. (Brigade Edirne) 

x 373 
Creusement caniveaux et travaux de remblaiement sur la route lz-

mit·Karayoulouplou (Vılayet Kodjacli) .\~ 378 
Provisions : 15 lots (Municipalitc lstanbul) \: 374 
Jouets pour les enf:ınts des ecole primaires (Mun. lstanbul .\:. 374 
Beurre frais: 3900 et 37470 k. {Com. Aclt. Mılit. Tclıanakkale .\! 374 
Aubergines : 50000 k. (lntendance Arıkara) .Y! 375 
Houille : 15 t.· Bois : 40000 k. (Ecole Normale Edirne) .\:. 379 
Monte-chnrge : 2 p. (Dir. l.en. Monopoles) No 376 
Construction lere partie immeuble douane (Dir. Trav. Pub. Zon· 

gouldak) No 380 
Conslruction pont en bois Hozkourt (Dir. Travaux Publics Sivas) 

No 381 
Ouvrage pour la constructiorı -ie l'ecole (d'une classe) a Mosoul· 

bcykeuy) (Maire de Mosoulbeykcuy) No 384 
Vıan'.il' boeuf : 193 t. (Division Lulebourgaz) No 384 

Jeudi 1 Juillet 1937 

Constrııction ecole primaire a Patnos (Vilayet Aghri) No 366 
Construction centrale hydro·electrique iı Ercghli (Konia) (Direction 

Gen. Sumer Bank) No 371 
Prepnration de eable 1440 m3 s route Polatli-Haymana (Vilayet 

Ankara) No 373 
Construction mur de clôture et de soutcnement et amenagement du 

jardin a l'ecole de gendarmerie Ankara (Ministere Travaux Pu
blics) No 373 

Costumes (gris police) : 875 p.- Costumes gris police : 190 pie· 

ces· Marrons : 155 p. (Oir. Gen. PTT. Ankara) No 373 
C9ke : 225 tonnes (Com. Ach. Ecole logenicur) No 373 
Construction des batiments aux aleniounı de Yahchihan (Dir. Gt'.·n . 

Fabriques Militaires Ankara) No 374 
Pain pour le penitencier (Proc. Gen Gaziantep) No 374 
Casques : 265 p. etuis pour revolverı et sacs : 265 paares 

Guetres: 265 paires (Municlpalite lstanbul) No 375 
Construction canalisation ecole gendarmerie (Min. Trav. Pub.) N. 375 
Transport de bois de charpente et de troncs (Dir. Fab. Bois de 

Charpente Akiazi) No 37~ 
Reparation de la toiture et murs du jardin de l'tlcole Djoumhouri-

yet (Vilayet Ankara) No 376 
Compteur electrique, ampoules, fıl isole ete. (Mun. Kilis) No 377 
Foin : 180 t.- Avoirıe : 90 t. (Division Burnavn) No 378 
Construction de mur de soutenement au oimeticre (Mun. Salıhli) 

No 379 
* Oeu fs frais ( Dir. lnslitut Volailles) No 379 
C epessage a 6 poulailler (Dir. lnatitut Volaillea) No 384 
Fumier de mouton : 5000 k. (Dir. Institut Volailles) No 384 

* Les asteriıqueı indiquent une vente par voie de ıurenclıere. 

N. B.- Leı Nos indiqucs en regard dea ıırticles sont ceux du 

/ journal danı lequel l'aviı a paru. 


