
İkinci Sene- No. 363 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGJ t50 
6 " 850 

12 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbül değildir. 

BU GCNKD 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

2 

7-6 37 11 -
Beyaz peynir 14 200 k. (temd.) (aç. ek. m b. 

'4970 1. tem. 327, 75 1.) fAnkara Levaz mı) 
Ekmek: 45384 k. (k.z. m.b. 4878.78 l. tem. 

365~91 I.) (Deniz Levazım Kom.) 18 6-37 14 -

Sebze: 11 kalem. (aç. ek. m.b. 561.50 1. tem. 
43 1.) (Askeri Fabrikalar Salıpaıar) 

SıR"ır eti: 3620 k. (aç . ek. m.b . 1719.5 tem. 
129 1.) (Askeri Fabrik. Salıpazar) 

18·6· 37 16 -

18-6-37 15 - ~ 

İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Manisa Akhisarda yapılacak parti ve Halkevi 
binası inşaah (k.z. m.b. 40000 1. tem. 3000 1. j 
şart. 3 I.) (Akhisar Parti Başkanlığı} 21 6-37 16 - ı 

Şükrü Kıya Bulvarının Montrö meydanile bu 
meydanda Gazi bulvar arasındakı kısmının par
ke ve kesme taşla döşenmeııi işi. (k. z. k. b. 
22602 l. tem. 1695, 15 1. şart. 113 le.) (lzmir 

B 1 d. ' ) 15-6-37 16 e e ıyesı 

Basmahanede baı.ı yol ve meydanlarının parke 
tefrişi işi. (k•z. k.b. 22200 tem. 1665 1.- şart. 
111 k.) (lzmir Belediyesi) 15·6-37 16 -

20 yataklı haet. 2nci kıımının inşaatı (aç. ek. 
k.b. 9508,85 l. tem. 713.17 l.) (Tosya Beled.) 

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

Difenilamin 1 ton santıralit 2 ton (le. z. m.b. 
8100 1. tem. 605.50 1.) (Ankara Asi. Fabrik.) 19-7-37 15 -

Şili köherçilesi 200 ton. (ka. z. m. b. 11000 1. 
tem. 825 1.) (Ankara Ask. Fabrikalar) 19-7-37 16 -

4 -- Nakliyat- Boşaltma - _!~kletme Y. s. __ 

80-120000 ton . maden kömürünün Zonguldaktan 
lıtanbul nakliyesi (temd.) (paz.) (Denizyol. İşlet.) 10-6-37 14-

S- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

Elektrik fabrikası içın mazot: 30 t.- makine yag-ı 
240 teuke Oemd.) (aç. ek.)(Lüleburraz Beled.) 5·6-37 10 -

8- Müteferrik 

Bakır karavana 500 adet (aç. ek. m. b. 1600 1. 
tem. 120 l.) (lıt. Komutanlığ• Fındıklı) 17·6·37 15 

İçi tenekeli tahta ihrac sandıg-ı imali (bir senelik 
ihtiyacı) (aç. ek .) (Uyuşturucu Madd. inhisarlar) 

Saıığı takeometrosu, prizma: 4 er ad.- triliny, 
jaion, 20 şer ad.- şeffaf minkale, mika gönye (60 
ve 45lik): 12 şer ad.· koordinatograf: 1 ad.- ver 
niyeLi münkale: 2 ad.· çelik ,erit: 7 ad. plani
metre: 3 ad . v.ı. (152 ad.) (aç . ek.- m.b. 31721. 
(Tapu ve Kadastro Gen Müd.) 21-6-37 15 -

1 - Müteferrik: 
b) Mlizayedeler 

-

Ekmek parçuı 8100 k. yemek artıntısı 11520 k. 
(temd.) (aç. art. m.b. 548 10 1. tem. 41,11 1.) 
(Is t. Bölge Sanat Ü kulu) 10-6-37 15 -

Merinoı yapaeı (safkan) 12500 k.- (yarım kan): 
6200 k. (k.z.- kil. 120 ve 110 k. tem. 1637) 
(Karacabey Çiftlifi) 25-6-37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
S!zak, Zahire, f t ve Sebze: 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Garnizon birliklerinin ihtiyacı için açık ekıiltmeye ko· 
nulan l 4,2()() kilo beyaz peynire istekli çıkmadığından 
Y~niden ekııltmesı 7.6.937 pazartesi iünil aaat 11 de ya
p •caktır. 

PERŞEMBE 

•• 

0

GAZl;:TESI 
Hergün çıkar iktisadi mali ve ticari gazetedir 

' 
Beyaz peynirin tutarı 4970 'lira olup muvakkat temi- f 

nah 327 lira 75 kuruştur· 
isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika ve 

teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım amir
liği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Askeri Fabrikalar U. MüC't Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 561,5 lira olan 1 1 kalem sebze 
Sahpazarında Askeri Fabrikalar yollamasındaki sa'ınalma 
komisyonunda 18 6·937 cuma ıünü snat 16 da açık ek· 
siltmeye konacaktır. Şartnameler her gün komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 43 lirayı 
malmüdürlüklerinden birine yatırarak makbuzu ve 2490 
No. iu kanundaki vesaikle beraber mezkur gün ve saatte 
komisyonda bulunmaları. 

• • • 
Tahmin bedelli 1719,5 lira olan 3620 kilo sığır eti 

18-6-937 cuma günü saat 15 de Sahpazarında askeri fab
rikalar yollamasındaki satmalma komisyonunda açık ek
siltmeye konacaktır. Şartnamesi her gün komisyonda ğö
rülebihr. İsteklilerin muvakkat teminatı olan 129 lirayı 
Malnıüdürlüklerinden birine yatırarak o gün ve saatte 
2490 numaralı kanundaki vesaikla komisyonda bulunma· 
ları. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 4878 lira 78 kurut olan 45384 kilo ek
mek, 18.6.37 tarihine raalıyan cuma günü aaat 14 de kapah zarf 
usulile alınacaktır. 

Muvakkat teminatı 365 lira 91 kuruş olup şartnamesi komis
yondan her gün parasız verilir. 

İ.teklilerin 2490 uyıh kanunun tarifatı dahilinde tanzim ede· 
cekleri kapalı teklif mektublarını en a-eç belli gün ve saatten bir 
saat evveline kadar Kaıımpaşada bulunan komisyon başkanlığına 

\ makbuz mukabilinde vermeleri. 

3 Haziran 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLAR! 
ldarehancmiıde görüşüiur 

Telgr.: İıt. MÜNAKASA 
T eı~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

• • • 
Bumahane Dokuzeylıil meydanının parke ve keıme tatlarile 

ve Basmahane istasyonu karşmndaki yolun da yalnız parke tat· 
larile yeniden tefriti işi 15.6.37 salı günü saat 16 da kapalı zarf
la ekıiltme ile ibale edilecektir. Heyeti umumiyeıinin ketif be· 
deli 22200 liradır. Keşif ve şartname ve projeıi 111 kuruş bedel 
mukabilinde başmühendislikten satılır. Taşradan müracaat vuku· 
unda şartname, keşif ve proje bedelile birlikte poıta ücreti pe
finen ırönd~rilmelidir. İştirak için 1665 liralık muvakkat teminat 
makbuzu veya banka teminat mektubile birlikte 2490 aayılı ka
nunun tarifi dairesinde hazırlanmış teklifler ihale günü olan 15 
haziran 937 salı günü saat 15 e kadar encümen reiıliA'ine verilir. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari afat: 

Askeri Fabrikalar U. Müdürlüğü Satınalma Komisyonundan: 

l ton difenilamin 2 ton sanhralit 
Tahmin edilen bedeli 8100 lira olan yukarıda miktarı 

ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mildir· 
lüğü satmalma komisyonunca 19-7-937 pazartesi günü sa· 
at 15 te kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şarhıame para• 
sız olarak komisyondan verilir. Taliblerin muvakkat te· 
minat olan 605 lira 50 kuruşu havi teklif mektublarını 
mezkür günde saat 14 e kadar komisyona vermeleri ve 
kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddele-
rindeki vesaikle mezkur günde saatte komisyona müra-· 
caatları. 

• • • 
200 ton şili köherçilesi 

Tahmin edilen bedeli 11000 lira olan yukarıda mik
tarı ve cinsi yazılı malzeme askeri Fabrikalar umum mü· 
dürlüğü satınalma komisyonunca 19-7-937 pazartesi günü 
saat 16 da kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şartoame pa-

2 rasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat te
minat olan 825 lirayı havi teklif mektublarını mezkur 

· T · t N f · ( · M l · · 1 günde saat 15 e kadar komisyona vermeleri ve kendile· _inşaat- am1ra . a ıa ış erı ve a zemesı-Hanta rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki 

veıaikle mezkur g6n ve saatte komisyona müracaatları. 
Akhiaar Parti Başkanlığından: ~~!!!!llm!!!~~~~~~~!!l!!!!~~~~!!!!!!!~~~~~!!!!I 

Eksiltmeye koııulan iş: Manisa Akhiaarda yapılacak 
parti ve Halkevi binası inşaatı olup bedeli keşfi 40000 
liradır· 

Bu işe dair keşif şartnamesi ve projeler 3 lira muka· 
bilinde Akhisar parti Başkanlığından almabilir. 

Ekıiltme 21·6·937 pazarte.si günü saat 16 da Parti 
başkanlığında yapılacaktır· 

İstekliler diplomalı mimar veya milhendis olacak ve 
bu gibi işleri yaptığına dair temiz kağıdı ve ihale kanu
nun 3 üncü maddesindeki evrakla beraber 3 bin liralık 
teminatlarını mühtevi kapalı zarflarını ihale saatından bir 
saat evvel Parti batkanhğına vormiı olmaları. 

Tosya Belediyeıinden: 

t - Ekıiltmi e konulan iş, Toıya kuabuında yeniden yapıl
makta olan yir~i yataklı ba1taoenin keşif ve proje.indeki ikinci 
kısmının intaatına aiddir. Bu kıımın kefif bedeli 9508 lira 85 
kuruştur. 

iıtekliler bu evrakı Toty• Belediye.inde görebilirler. 
2- Ekıiltme 29 mayıı t937den .17 baz~ran. 1937 tari~inde per· 

şembe günil .aat 14te Toıya Beledıye Daıresınde Beledıye Encü· 

d k l'le yapılacaktır. men e açı eksiltme usu ı . . . . . . 
3- Ekıiltmiye ıirebilrnek ıç~n ıste~l~lerın _7_13 lıra 17 kuruş 

muvakkat teminat vermeıi ve mute~hbıdın bu ışı yapabileceğine 
dair Nafıa Vehiletinden alınmış ehlıyet vesikası ibraz etmesi li-

:ıımdır. d. E 
İlteklilerin mezkur 1ıünde Bele ıye ncümeninde hazır bulun-

maları ilin olunur. 

İzmir Belediyesinden: 

Bayındırlık uba1ında Şükrükaya bulvarının Montrö meydani
le bu meydanla Gazi bulvarı ara1ınd~k~ kıs"1lının parke ve keı· 
me tafla döftnme1i iti 15.6.37 ıalı ırunu Hat 16 da kapalı zarf
la ekıiltme ile ihale edUecektir. Bedeli ketfi 22602 liradır. 

İşin bedelinin 7602 lirası nakten ve mütebaki 15000 lirası ba
yındırlık 1ahuında arttırmıya çıkarılacak analarla öden~cektir. 
Ketif, fartname ve planı 113 kuru~ mukabilinde başmühendislik· 
ten ıatılır. Tafradan iltiyenler, ketıf, fartname ve plan ücretile 
birlikte poıta ücreti petinen göndermelidirler. ittirak için 1695 
lira 15 kuruıluk muvakkat teminat makbuzu veya banka teminat 
mektubile birlikte 2490 sayılı kanunun tarifi daireıinde hazırlan
mış teklifler ihale günil olao 15.6.37 saat 15 e kadar encümen l reiılitine verilir. 

4 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Denizyolları İşletme Müdürlüğünden: 

Kapalı z.arfla eksiltmesinde t.ılibi zuhur etmeyen 80-120 bin ton 
maden kömürünün Zonguldaktan lstanbula nakliyesi işi pazarlıkla t 3 1i
bine ihale edilecektir. Pazarlık 10·6·937 günü saat 14te idaremiı Le· 
vazım şefliğinde yapılacaktır. Talihler şeraiti öğrenmek için levazım 
şeflig-imize müracaat etmelidirler. 

5 
ı\\ahrukat Benzin-Makineyağlan ''· s 

Lüleburıaz Şarbaylıjından: 

Elektrik fabrikası için açık eksiltme ile alınaca2'ı evvelce \lan edil· 
miş olan 30 ton mazot ile 240 teneke makina ya~ına 26 5.937 günün· 
de talip çıkmamış olduğundan eksiltme kanununun maddei mahıusuı 
mucibince eksiltmenin 10 gün temdidile ihalenin 5 haziran 937 cu· 
mart esi iÜnü saat ona bırakılmıştır. 

Talip olanların muayyen gün ve saatta Lüleburru belediye gncü
menine a-elmeleri ilan olunur. 

6 
ı\\ütef errik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Komutanlık birlikleri için 500 adet bakır karavana 
vermeii taahüt eden üıtenci nam ve heaabına . milbayaa 
edileceğinden açık eksiltme ile ihalesi 17 hazıran 937 
perşembe güaü aaat 15 de yapılac~ktlr: Muhammen tu-

1600 1. d Şartnamesi her a-un ısa-leden evvel ko-
tarı ıra ır. . . 'Ik · 

· d .. u .. le bilir leteklilerm 120 lıralık ı temma t 
mısyon a gor · 
makbuz veya mektupları ile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyo
nuna gelmeleri. 



1 

• 

Sayfa 2 

Uyuşturucu Maddeler İnhisarından: 

Nümunesi veçhile idaremizin bir senelik i htiyacına tekabül eden 
miktarda içi tenekeli tahta ihrac sandığı imali açık eksiltmiye ko
nulmuştur . 

Eksiltme haziranın yedinci pazartesi günü saat en beşte ldaremi· 
zin Liman hanındaki Kontrol Şubesinde yapılacaktır . 

İstekliler şartnameyi ıörmek ve fazla tafsilat almak için herrün 
ög-leden evvel Kontrol şubemize müracaat edebilirler. 

Tapu ve Kasdatro Genel Direktörlüjünden: 
1- Umum müdürlük fen heyetleri için ataa-ıda cins n aded· 

leri yazılı l 52 aded ve 3172 lira muhammen bedelli alet ve leva· 
zımı fenniye açık eksiltme ile alınacaktır. 

2- Eksiltme 2 l .6 37 pazarteai iÜnÜ ıaat 3 te A:ıkarada umum 
müdürlük zat itleri ve levazım müdürlütünde toplanan komiı• 

yonunda yapılacaktır. 
Şartnameai umum müdürUik zat İfleri ve levazım müdürlüA-ün

den ve İıtanbulda grup tapu ıicil müdürlüğünden alınabilir. 
İıtekliler 2490 nyılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazı

lı belıeler ve muhammen bedelin yüzde 7,5 teminata muvakkate 
makbuzu veya banka kefalet mek tublarile birlikte müracaat ey
lemeleri ilim olunur. 

Aded 
"5000 küsur liraya göre,, 

Aded Liradan 
600 
20 
5 
2 

35 
100 

5 
50 
20 

Sanğı takeometresi "l,. 
Prizma 
Balaatro 
Triciny 
G. Koradi Plinimetre 
Koordinatoğraf 
Şeffaf minkale gradlı 
Verniyeli minkale,, 
Çelik şerit 
J alon Avrupa 

,, ıehpuı 

Mika gönye 60 lık 

" ,, 45 lik 

4 
4 

13 
20 
3 
1 

12 
2 
7 

20 
20 
12 
12 

2, lO 
l 
1 

"l,, Mübayaaaı mali kayıdlar dolayııile imkin dahilinde bulun· 
madığı takdirde "Otto Fönel,, 
" ,, Verilecek takaometrelerin kendi miraları beher takeometre 
için ikiter tane. 

!' -
b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Müteferrik 

lıtanbul Bölge Sanat Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Nevi Mu. M. Mu. Fi. Tutarı ilk Te. Arttırma T. G. S. Şekli 
K. S. L. K. L. K. 

Ekmek 
Parçası 

) 
8100 2 50 202 50 ) 

Yemek 
Artıntııı 11520 

3 ) 41 11 
345 60 ) 

540 10 

10·9-937 Per· 
şembe ıaat 15 Açık 

btanbul Bölıo Sanat Okulunun yemekhanesinde sabah kahvealtıaı, 
öğle ve akşam yemeklerinde artan ve 31-5-937 tarihinde artırmaya 

konulan ekmek parçalarile yemelc artıntılarına istekli çıkmadı2andan 
2490 No.lu kanunun 43üncü maddesine tevfikan ihale müddeti on 
ıün uzatılmıştır. Artırma Cağaloğlunda Yüksek Okullar Muhaıebcci
linde yapılacaktır . 

Karacabey Merinos Yetiştirme Çi~liği Müdürlüğünden: 

1- Merinos yetiştirme çiftliğinin 937 senesi hasılatından 12500 
kilo safkan merinos yapağısı kapalı zarf usulile arttırmaya kouulmuş
muştur. 

2- Artırma ıünü 25 haziran 937 tarihine müaadif cuma günü 
ıaat 15 dir. 

3- Muhammen fiat olarak merinos yapağisının beher kilo 120 
kuruş yarım kıın merinos yapağının beher kilosuna da 110 kuruş 
tahmiR edilmiştir. 

4- Her ikiıi için 1637 lira muvakkat teminat alınacııktır. 

5- isteklilerin Karacabey kazası dahilinde merinos yetiştirme 

çi(tliği müdürlüğüne ihale ıünündc ve 2490 sayılı kanun bükümleri 
dahilinde teminat ve teklif mektubları ile birlikte müracaatları ilin 

olunur. 

\ Devlet Demiryolları işletme Umum MüdürlUgUnden 1 

Muhammen bedeli (15620) lira olan 100 ton telgraf ve 2 ton bai 
teli 16·6·937 çarpmba günü saat 15,30-da kapalı zarf usulile Anka
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek iıteyenlerin ( 1171,50) liralık muvakkat teminat ile 
kanunuun tayin ettiği vesikaları, Resmi Gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 No lu nusha!lında intişar etmiş olan talimatname dairesinde alın
mış vesika ve tekliflerini ııynı gün saat 14,30 a kadar Komisyon Reiı· 
liğine vermeleri lazımdır . 

Şıırtnıımeler parasız olıırnk Ankarııda Malzeme dairesinde, Hay
darpaşada Te!!ellüm ve Sevk Şellığinden dağııılmak.tadır. 

"' "' * 

(3034) 481 2-4 

flk eksiltmesi fesh edilen 300,000 adet telgraf bandı 16-7-937 
cuma günü saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 30,000 liradır. 
Bu işe girmek isteyenlerin 22j') liralik muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettij"i vesikaları reımi gazetenin 7-5-936 gün ve 
3297 numaralı nushaaıBda intişar etmiş olan talimatname daire
ıinde alınmış vesika ve teklifleriui aynı günü saat 14,30 ıı kadar 
Komisyon Reisligine vermderi lazımdır. 

Şartnameler 150 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa Veznelerinde 
.atılmaktadır. 3106 496 2 4 

MONAKASA GAZETESi 

1 jSTANBUi8~LE"DİY_ESİ iL4N~_~RIJ 
Motörlü kara nakil vasıtalarının 

fenni muayenelerine dair 
Talimatname 

1- Muayenelere 15 Hadran 937 tarihinde başlana

cak ve günde elli vasıta muayene edilecektir. 
2- Muayene yeri lstanbulda Sultanahmed parkı, A

nadolu cihetinde ise Kadıköy iskele kumluğudur. 
3- Emniyet altıncı şube seyrusefer merkezinde 1 Ha

zirandan itibaren bir müracaat defteri açılacak ve 25 
haıiranda kapanaoakdır. Seyrusefer fen memurlarında 
olan bu deftere muayene gilnleri için yapılan müracaat
lar vasıtaların pilaka numaraları işaret edilmek surctile 
kaydedilecek ve müracaat sahiblerine muayeneye gele• 
cekleri tarih ve günü gösterir bir etiket verilecektir. 

f{ uayeneye gelinirken bu etiket de beraber getirile· 
cektir. Müracaat için bizzat ielmeye mecburiyet yokdur. 
Her hangi bir kimse bir veya müteaddid arabalar ıçın 
müracaat edip sıra alabilir. 

4 - Muayene gününden evvel yazı ile nazeretini tes
bit ettirmeden kayıd edildiği günde muayeneye gelmeyen 
nakil vasıtaları bu muayeneyi takip eden ilk cuma günü 
ve beş lira ceza vermek suretile muayene edilir. Bu 
cuma günüde gelmeyenltr ondan sonraki cuma günü 
muayene olunur, lakin bu takdirde ceza on lira olarak 
alınır. Bu seferde gelmiyenlerin pilakası sökülür ve bütün 
muayeneler bittikten ıonra tayin ve ilan edilecek bir 
günde muayene o!unur. 

5- Muayenede kusurlu görülüp her ne sebeble olur· 
sa olsun pilakaları sökülen nakıl vasıtalarının ikinci mua
yeneleri yalnız cuma günleri yapılır. Mamafih ikinci de 
fada muayeneye gelipde eksikliklerini düıeltmiyen ara
balardan füzülen işgala sebeb verdiklerinden dolayı beş 
lira ceza alınmak suretile üçüncü muayeneleri yine cuma 
günleri yapılır. Lakin üçüncü muayenede de kusurlu gö· 
rüldüğü takdirde muayene bütün muayeneler bittikten 
sonra ilan edilecek günlerde muayene edilecektir. 

6- Muayeneye gelen vasıtalar teknik bakımdan her 
cihetce iyi vaziyette olacaklardır. İcabında vasıtaların 
fren kampanaları dahi sökülerek balataların ve kampana· 
larıd vaziyeti tetkik edilecekdir. 

7- Taksi ve otobüslerde boyası eksik, döşemesi fena, 
camları kırık, cam makanizması bozuk kapıları kolayca 
açılmayan ve iyi kapanmayan dingili ve karoserisi aksa· 
mı sesli ve lakça tekerlekleri salgıla olanla!"ın derhal pi
lakları alınacak ve oodan sonra beşinci madde ahkamı 
tatbik edilecektir. 

8- Bütün motörlü kara nakil vasıtalarında lamba, 
far arka kırmızı lambaları yanmayan veya bu husustaki 
talimata uymayan el kornası bulunmayan taksilerde taksi 
saatı üzerindeki lambası far ve küçük lambalarla bera· 
ber bir düymeden yanmiyanlarm pilakaları alınacak hak
larında beşinci madde ahkamı tatbik edilecekt:r. 

9- Motöra tüten, yatak ve supapları vuran, elektrik 
tesisatı kusurlu, akimülatörü boşalmış susturucusu hatalı 

vasıtaların ve istepneıi bulunmayan taksi ve otobüslerin 
pilakaları sökülerek haklarında beşinci madde ahkamı 
tatbik edilecekdir. 

10- Anadolu cihetlerindeki motörlü kara nakil vası· 
taları 12, 13 ve 15 Temmuz tarihinde muayene edilecek
tir. Bunlarında müracaat defterine kayıd olunmaları el· 
zemdir. Bu cihetteki motosikletle de bu günlerde mua
yene deftere kayıd olduktan sonra geleceklerdir. 

11-Rumeli cihetindeki motosikletler deftere kayıd 
olarak 6 ve 8 temmuz günlerinde muayene olacaklardır. 

12- Otobüsler 1, 5 ve 6 te:mmuz günlerinde muaye
neye seyrüseferdeki müracaat defterine kayid olduktan 
sonra geleceklerdir. 

13 19, 20 ve 22 temmuz günleri kamyon ve kam
yonetler muayene edileceklerdir. 

14- Sair giinler, cumartesi ve çarşamba 
deftere kayid olan taksi ve hususi otomobiller 
dukları günlerde muayene edileceklerdir. 

müstesna, 
kayid ol· 

15-Müracaat defterine kayid olmayan hiç bir motörlu 
kara nakil vasıtası m'Jayeneye rirmeyecektir. 

16-Muayeneler 15 ağustosda bitecektir. 

17-Muayeneyi geçen motörlu nakil vasıtalarının ön 
camlarına pilaka numaraları perfore edilmiş bir etiket 
yapıştırılacaktır. Kara nakıl vasıtaları bu etiketini bütün 
ıene taşımaya mecburdur. Her hangi suretle etiketi bo
zulanlar 1 O kuruş mukabilinde bir yenisini altıncı şube 
muh"asebesinden alabilirler. 

18 -Muayeneler bittikten sonra muayeneye 
hiç bir motörlü kara nakıl vaaıtasının sarusefer 
musaade edilmeyecektir. 3166 

girmemiş 

etmesine 
501 

3 Haziran 1937 

ı İnhisarlar Umum Müdürlüğünden 
500 ton çavdar sapı isteniyor 
Paşabahçe fabrikamız ihtiyacı için şarlnameaindeki v&1ıflara 

göre 500 ton çavdar sapı aatın alınacaktır. 
1- Sapların Te~rinievvel iptidasından başlamak üzere uami 

dört ay zarfında fabrikaya teslimi meşruttur . 

2- Talip olanların yüzde on bet teminat akçeaile beraber ve 
7 haziran 937 tarihine kadar İnhiaarlar Umum Müdürlüğünde Mua· 
melat şubesine müracaatle teklif mektublarını Yermeleri. 

(3131) 4~ 2-3 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

(Dünkü nüshadan devam) 

Bunun için programa göre her ay vasati olarak vücuda i'eti· 
rilmesi lazım gelen her nevi ihzarat ve ameliyat ve inşaat mik· 
tarlarını müddetleri hizasında gösterir grafikler yapılıp vücuda 
getirilen işler her ay bu grafiğe geçirilmek ıuretile mukayese ve 
tetkik edilecektir. İşin mühim ve müstacel olmaıı halinde yukar
da yazılı tetkikat her on beş veya yedi ıün aaıla ile yapılır. 

Müteahhidin vücuda getirdiği işlerin programdan ıayaoı dik
kat miktarda noksan zuhur etmesi ve geçen ayın noksan itler 
telafi edilmeyip bilakis noksanlığın artmış bulunmaaı halinde 
kontrol mühendisi bu vaziyetin ve faaliyetin artırılmuı lüzumu
nu müteahhide ihtar etmekle beraber keyfiyetin amirliğine de 
derhal bildirir. 

Müt ahhidin çalıştırdığı işçi veaairenin teıbiti 
J) Kontrol mühendisi müteahhidin muhtelif işlerde çalı4tırdığı 

amele vesair işçileri ve nakliye va11laları ve rnakinalar mikdarla
rını puvantör sürveyyan veya müteahhidden alacatı malümat 
üzerine işin mahiyetine göre günlük, haftalık veyahut aylık ola
rak muntazam buna mahsns deftere kaydettirecektir. Bundan 
başka ahvali havaiye vesaire haaebile çalıtılmıyan günler de mun
tazam yevmiye defterin.? kaydedilecektir. 
İhzarat ve intaa ~ta iş programına göre gerilik 

oldutu halde alınacak tedbir. 

K) Kontrol mühendiıi her türlü ih:ıarat ve iaşratın it progra
mından geri kalmasının sebeplerini tetkik ederek geçen ay çalı· 

şan işci veaaire mikdarlarına kıyasen itçi vesaire mikdarının tak
riben ne nisbette artırılması ve müteahhidin ne gibi ihı.arat ve 
teşebbüslerde bulunmaaı lazım geleceğini müteahhide ihtar ede· 
cek ve kontrol amirliğine de bildirecektir. 

İşci hukukuna müteahhid tarafından riayet 
edilmesi halinde yapılacak muamele 

L) İşçi{erin istihkaklarının tediye edilmediğ'ine ve buna müma
ıil aair mukavele hükümlerinin milteahhid tarafından yerine ;e
tirilmedij"ine dair bir ihbar vukuu veya her ne suretle oluna 
olsun ıttıla hasıl edilmesi halinde kontrol mühendiıi bu huıuıta 
iptidai tahkikat yapıp keyfiyeti kontrol imirine bildirerek yayı · 

lacak mumeleyi istizan edeceklir. 
Vücuda ğetirilen infaat ve ihzaratın ölçülmeıi 

ve rölöve defterine geçirilmeai 
M) Müteahhid tarafından vücüda getirilen her türlü inşaat 

işleri kontrol mühendisi tarafından zemin üzerinde ölçülecektir. 
Kat'i projelerine ıöre yapılan imalatın rötretten yukarı akaamının 
ölçülmeainden makaad projesine muvafık olup olmadığını tahkik 
etmektir. 

Muvafık bulunduğu takdirde huıuıi bir deftere kayde lüzum 
yoktur. 

Kat'i projeıi .nevcud olmayıp mukaYele ve şartname muci
bince tiplere ve tarifata ğöre yapılan imalat ile her türlü inşaatın 
(rotret) den aşağı aksawı, yarma ve imlaların ıenişliji, platform 
rakımı ve şivleri, balast ihzarab, şoıe imalatında blokaj, kırma 

taş asfaltlı kaplama betonu veaaire mikdarlan müteahhide bedeli 
verilmesi meşrut tebdili mecra, muvakkat geçit köprüsü , aervla 
yolu ve hemzemin ıeçit ve bunlara mümuıl ameliyat ve kuyu, 
derenaj, kanalizuyon, su boruları ve mecraları ameliyata ve tü
nellere aid her türlü inşaat kontrol mühendiıi veya muavini 
tarafından müteahhid ve müme11ili ile birlikte zemin üzerinde 
mesaha edilip iş başında rölöve defterine kroki ve maktaları 

çizilecek ve zemin üzerinde ölçülen eb'ad ve rakımları yazılacak
tır. 

Rölöve defterinde sahifeler ııra numaralı olup defterin ilk 
aahifeıine teaithüdüu kilometre mevkii ve mahiyeti ve müteah· 
hidin iımi yazılacaktir. Rölöve defterine teçirilen kayıdların 

batma, aid oldutu itin cinai ve nev'i ve mevkii yazılmıı ola· 
cakhr. Rölöve defterine zemtnin cinai ve teıekkülitı ve sair lü
zumlu malümat da kaydolunacakttr. 

Bu rölöveler deftere ğeçirildikçe her aahifHi kontrol mühen• 
diıliti ve müteahhidlik tarafından müştereken imza:edilecektir. 

(Defter No iV) 
M) Atatmanlar : 
Ataşmana geçirilmeai lazam gelen 

inıaat ve ihzarat 
Rılöve defterine kaydolunan yukarıda yazılı itlerden plin ve 

profiline ğöre yapılmakta olan hafir ve imli ameliyatı profil ve 
arzani maktaları Üzerine geçirilmek ıureiile tahkik ve tetkik 
olunur. Bunlardan gayrısı tamamen ataıman defterine ğeçirilir. 

Ataşman defteri 
O) Atatman defteri bu talimatnameye bağlı (No.) numereıine 

muvafık huıuıi bir defter olup kontrol amiri tarafından her sahi· 
fesi numaralanmış ve kaç sahifeden ibaret oldutu yaxa ile teabit 
ve imza edilmiş olacaktır. Defterin batına hangi ite aid oldutu 
ve imalitın mevkileri ve müteahhidin iımi yazılmıı olacaktır. 

Zemin üzerinde yapılan me
sahaların al•şmana geçirilmeıi 

P) Kat'i rölöveai yapılan işlerin rölöve yapıldıA-ı tarihten iti
baren nihayet bir hafta zarfında atatman defterine ıeçirilmeıi 
mecburidir. 

Ataşmanlardaki yazalar.ın pek itinalı ve re 1 imlerin ıayet mü· 
kemmel olmaaına ihtiya; yok1a da krokilerin :aarabatı kimilevi 
havi ve temiz olması rakamların ve yazıların okuneklı olmaıı ve 
çini mürekkebi veya sabit kalem kullanılması liumdır • 

( 
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3 Haziran ,. 

1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
---~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---

1- Yavşan tuzlası dekovil hattı ve vagonetleri için 
Şartnamesi mucibince - 1500 -lira muhammen bedelli l O 
kalem yedek malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 4-VI-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
saat 15 de Kabatatda Levazım ve Mübayaat Şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler parasız olarak hergöo sözü geçen 
fubeden alınabilir. 

Pazarlığa girebilmek için taliplerin bütün malzemenin 
mufassal resimlerini pazarlık gününden üç gün evvel Tuz 
fen Şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna 
dair vesika almaları lazımdır. 

4- İsteklilerin pazarlık ıçm tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte adı f!'eçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. "2839,, 435 4-4 

• • • 
1 - 500 adet boş üzüm küfesi 45-50 kiloluk ve kar· 

şılıklı iki kulplu pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık l 1 ·6·937 tarihine rastlayan cuma gunu 

saat t 6 da Kabataşda Levazım ve Mubayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "3010,, 479 2-3 

Bu defterlerde kat'iyen hak ve silinti olmıyacaktır. Bir yan-1 
lıthk vukuunda ilk rakam okunabilecek tarzda üzeri kırmızı ile 
çizilip tashih ve gene kırmızı mürekkeple imza edilecektir. 

Atafman defterine geçirilen plan ve maktalarda rölöve ra· 
kamlarının ve eb'adının ve arazinin cins ve teşekkülünün ve ta
bakalarının g~ı~erilmesi ve rölöve tarihin yazılması lazımdır. A
taşman defterının metraj hanesine hacimleri veya satıhları he
saplanarak yazılır. V ı! hizalarında ameliyatın cinsi Vf' nev'i ve 
vahiei kıyaaii fiat numarası kayid ve ilave olunur. 

R) Müteahhidin vucuda getirdiği işlerin kat'i hesabı: 
İnşaat ve imalat mikdarlarıuın 

kat'i heaabı 
Kontrol mühendisi ikmal edilen imalat ve inşaattan projesine 

tevfikan yapılan (rötret) den yukarı aksamının ayrı ayrı (metraj) 
cetvellerini tanzim eder. 

Tesviye ameliyatı; miktarları arzani maktalar üzerine geniş
likler ve şiv meyilleri zemin üzerinde olduğu gibi geçirilerek 
şartnameye tevfikan maktaı arzani, tek'ip ve tahriki türab yapı
larak heaap olunur. 

(Rötret) den aaağı aksamın hesabı ataşman defterlerinde gös
terilir. 

Yukarıda yazılı hesabat ve teraimattan ifası müteahhide ait 
olup müteahhid tarafmdan yapılanları kontrol mühendisi iyice 
teti<ik ederek tasdik edecektir. 

S) Müteahhide v~rilecek istihkak raporları: 
Müteahhide verilecek istihkak raporlarına aid sitüasyonlar 

Müteahhide verilecek istihkak raporlarına aid muvakkat ve 
kat'i ıitüasyonların tanzimi kontrol mühendisinin vazifeıidir. 

İşin devamı müddetince verilecek muvakkat ıitüasyonların 
ikmal edilmiş ve kat'i heıap cetvelleri naklen geçirilir. Henüz 
ikmal edilmemit veya kat'i hesabı yapılmamış imalat ve inşaat 
mikterları iıe nümunesine muvafık yetil defterde gösterilir. No. VI) 

(Devamı var) 

İs ta n b u 1 B o r s a s ı 
2 6-1937 

Paralar Çekler 
Alış Satıı 

London ()25,25 625, 
Nev York 0.7904 0,7905 
Paris 17,6875 li.67 
Milin o 15,0212 15,0175 
Brükıel 4,6810 4,688-t 
Atina 87,405 87,7560 
Cenene 3,4496 3,4614 
Sof ya 63,9357 63,91 
Amıterdam 1,4440 1,4434 
Prag 22,67 22,6615 
Vivana 4,2265 4,225 
Madrid 13,1725 13,1675 . 
Berlin 1,9650 1,9662 
Varşova 4,16 4,1590 
Budapeşt 3,9840 3,9825 
Bükr•t 107,63 I07,5875 
Belgud 34,4575 34,4440 
Yokohama 2,7540 2,7530 
Moıkova 24,0625 24,0725 
Stokholm 3, 1160 3, 115 

Aht Satı, 
l Sterlin 621, 627, 
1 Dolar 123,- 126,-

20 Fransız Fr. 110, ) 13,-
20 Liret 120, 125 -
20 Belc!ka Fr. 80,-- 84-

' 20 Drahmi 22 - 22, 
20 lıveçre Fr. 56- 575,-J,-
20 Len 20, - 23,-

1 Florin 63,- 66,-
20 Çek kronu 70,- 75,-

1 A.vuıturyaSl.21,- 23,-
1 Mark 25, 28,-
1 Zloti 20,- 2,-
1 Penrü 21,- 24,-

20 Lev 12,- 14, -
20 Dinar 51 - 5 ,-

Ruble 30
1

_ 42,-
1 i 1 

•veç kuronu 30 -32, -1 Tü • , 
'il altını 1055 - 1065,-

l Banknot Oı.254'.- 255,-..... 
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YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur • 1 Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfrnda vuku bulacak 
Mlinakasa v.e Müzayedeler hakkında 

iTİRA --
Cuma 4-6-1937 

Gazyağı: 25 teneke - odun: 15 ton (Ankara Doğum Hastahanesi 
.\ ! 347 

Odun: 20 ton • ıemi·kok: 25 ton - gazyağı: 40 teneke (Ankara) 
Emrazi Zühevirye Hastahauesi) ~\! 348 

Sebze ve erzak: 22 kalem (Ankara Emrazi Zühreviye Hastahanesi) 
.\; 348 

Erat ayakkabları: 40000 çift (M. M. V.) No 346 
Erzak: 40 kalem (Ankara Doğum Hastanesi) No 352 
Sığır eti : 90000 kilo (Vize Asi eri S.A.K .) Nı> 349 
Dekovil hattı ve vagonetleri için yedek malzeme (inhisarlar Müd.) 

No 350 
Çıt;h fasulye: 30000 kilo (Ankara Levazımı) No 352 
• inek v. s.: 120 baş (Karacabey Hausı) No 354 
Mutahhar avrupa pamuğu : 100 ton (Askeri Fabrikalar) No 357 
Tayyare laboratuvarı için: 8 kalem malzeme M. M. V. No 358 
Sebze ve et (Türk Okutma Kurumu) No 360 
Elektrik cereyanının kablo tesiaatı kapama, tuğla v. s . (İzmit Be

lediyesi) No 360 

Cumartesi 5-6- t 937 

Toprak altındc:. kömür deposu ve beton yolları ioşası No. 346 
Ankara Hıfzıssıha Müessesi 
Ereğlidc mezbaha inşaatı .\! 345 Ereğli Belediyesi) 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı 135-170,000 k . . \~ 350 
Sıvas C. Müddei Umumiliği 

585 talebe ve 140 müstahdemyemekleri (Ankara Zıraat Ensti 
tüsü) .\~ 352 

* 5 tonluk mahona (İst. 4cü İcra Memurluğu) .\' 353 
Mezbaha inşaatı (Demirci Belediyesi) .\~ 353 
Yoğurt 60.000 k. (Ankara Levazım) .\ : 360 

Pazartesi 6-6-937 

Kiğ'ıt 88 k. (Tekirdağ Vilayeti) .\! 344 
Paşabahçe fabrikasıntla yemekhane inşaatı (İnhis. U. Müd.) .Y 350 
• Benzin deposu, motosiklet, revolver v.a. (lst. Belediyesi) .\' 350 
Demir tel 750 ııalvanize tel 3500 k. soba için tel 1000 k. bağ 
teli 1000 k. (Devlet Demir yolları) .,~ 351 
Kazan 80-100 adet bakraç 50-80 adet (Ankara Jand. Komut .• \: 351 
Mahruti çadır 300 adet (Ankara Jand. Komut.) .\' .151 
Dökme boru vana dirsek v.s. (Devlet Demiryol. .\' 352 
Hurda dökme 50 ton (Devlet Demiryol.) .~~ 352 
Sanmemit kireç 335 ton (Devlet Demiryol.) .\' 359 
Lito makinelerine mahsuı kösele merdane 32 adet (İnhisarlar 

MüdürUiğü X 352 
Taze tereyaj' 8100 k. (Tophane Levaz.) .\~ 352 
Elektrik malzemeai elektrik kablosu v.s. 26 kalem malzeme 

(Devlet Demiryol.) .\: 352 
Laıtik malzemeai 33 kalem (Askeri Fabrikalar) .\: 352 
Dizel motörü ve alteroator (Lüleburga~ Belediyesi) .\! 353 
* Hurda demir 100 ton (lzmir Limanı işletme Müd.) ·'~ 353 
Yumurta 288000 adet (Ankara Levazım) ,, ! 353 
Battaniye 1050 adet (Ankara Levazımı) .:\: 354 
Portatif karyola (Ankara Levazım) .\! 354 
Sandık 1050 adet (Ankara Levazım) .\: 354 
Kılınç 1050 adet (Ankara Levazım) .\~ 354 
Otomobil için benzin 6340 litre (~nkara. Kültür Bakan.) .\~ 354 
• Kayık 3 adet nlapurya 1 adet (I~t. 7 icra Memur.) .\~ 355 
• Gülcemal vapuru (Deniz Yolları işletmesi) .\ : 358 
Süt 1500 k. yoğurt 1000 k. (Vize Tümeni) .'\! 357 
Kağızman ıu tesisatı için boru ferşiyah (Kars Vilayeti) .'\! 361 
Şoıe intaab 2649 metrelik (Eskişehir Askeri S. A. K.) No. 361 
İliç ve saire 162 kal~m (Samıun Vilayeti) X 362 
Çalışma binuı inşaatı (Samıun İnhis. Müd.) .\' 362 
Çavdar aapı 500 t. (inhiıar:ar U. Müd.) .\: 362 
Sığır eti 800 k. koyun eti 200 k. (Çatalca Mıt. Mevk.) .\~ 362 
İnhiaar mamulatı nakli (Saınsun İnhls. Müd.) .\ : 362 
Bir sene içinde ölenlerin techiz ve tekfen ve telfin iti (Samsun 

Vilayeti) .\: 362 

== 
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* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzay~~eye aittir. 
Hamiş: "No.,, i•areti ilanı havi gaıı:etemızın uyısını göıterir. 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

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

demeı& verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
nan işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

Sayta 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 

2 - 6 - 1937 

M ADDE 

Afyon 

" Araşit 

Arpa 

" Badem 

" 
Buğday 
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Deuxieme Annee - No. 363 JEUDI 

•• 
MUNAKASA 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 n n 850 

12 n n 1500 

Etranger: 12 aoiı Ptrı. 2700 

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

a l' Adminiıtration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Conatruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartograpbie 

Construction mai son du peuple a Akhisar (cah . 
char. L. 3) 

Poıte de paves et- de pierres de taille sur le boule · 
vard Chukrukaya, la place de Montreux et la 
rue menant au boulevard Gazi (cah. eh. P. 113). 

Pavage de la place du 9 Septembre et d'uııe route 
pres de la station Basmahane (cah. eh . P . 111). 

Construction 2me partie de l'hôı.-;ıal de 20 lits. 

Produits Chimiques et Pharmac•utiques 
Instruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Diphenylamine 1 tonne centralite 2 tonnes 
Salpetre de Chili 200 tonaes 

Comltustible - Carburant- HuHes 

Mazout: 30 tonnes - Huile pour machine : 240 bi· 
donı (aj.). 

Provisionı 

Fromaa-e blanc 14,200 kilos (aj) 
Legumeı : 11 lots 

Viande de boeuf: 3620 kilos 

Pain : 45384 kilos 

Transport- Chargement - Dechargement 

Tr..ınaport de Zonrouldak a lıtanbul de: 80-120000 
tonnes de h1>uille (aj.). 

Divers 

Chaudronı en cuivre : 500 pieces 
Tacheometreı. prismes : 4 pieces de eh. - Trili

gnea, jalons, chevalets : 20 piecea de eh. - Pla
nimetres: 3 pieces - Coordinatographe : 1 pie · 
ce - Rapporteurıı tranıparents et rradues, anıleı 
de 60 et 45 o: 12 pieceı de eh.- Rapporteur a 
vernier : 2 pieceı- Ruban acier: 7 piecea ete . 
(152 p.) 

Caisses pour l'exportation doublcea de !cr·blanc 
(pour les besoins du monopole pendant 1 annee). 

B) Adjudications a la sureıcblre 
Morceaux de pain: 8100 kiloı- Restes du repas: 

11520 kiloı (aj .J. 
Laine Merinos (pur sanı) : 12500 kilos- (demi-

Synoptique 
Mode 

d'adjudicat. 

Pli cach. 

n 

" 

Publique 

Pli cach. 

Publıque 

Publique 
,, 

,, 

Pli cacb. 

Publique 

" 

Publıque 

Gre a ve 

Prix 
Htimatif 

40000 -

22602 -

22200 -

9508 85 

8100 -
11000 -

4970 -
561 50 

1719 50 

4878 78 

1600 -
3172 -

548 10 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

des 
Caution. 

Proviıoire 

3000 

t69S ıs 

1665 -

713 17 

605 50 
825 -

327 75 
43 -

129 

365 91 

120 -

41 11 

Adjudications 
Lieu d'adjudication et du 

Cahier des Cbargeı 

President Parti Akhisar 

Municipalite lzınir 

n 

Municipalite Touia 

Dir. Fabriqueı Militaires Ankara 
,, 

Municipalite Luleboura-az 

Com. Aeh. Dır. lntend. Ankara 
Service f.xpedition Fabriqucs Militairts 

Salipa:z ı r 
Service Expedation F abriqueı Militaireı 

Salipazar 
Com. Ach. lntend. Maritime K.paclıa 

Jours 

21-6-37 

15-6-37 

15-6-37 

17-6-37 

19-7-37 
19·7-37 

S.6-37 

7-6-37 
18·6-37 

18-6-37 

18 6-37 

Direction Exploitaticn Lignea Maritimes 10·6·37 

Com. Ach . Comm. lst. Findikli 17-6-37 

{ 
Dir Gen. Cadastre Ankara 21·6-37 
Tapou d'lstanbul, Service Enreıiıtrement 

Dircction Monopole des S•upefianb 

{ 
Compt. Ec. Super. lıtanbul 
Dir. Ec. Trav. Publicı n 

7-6 37 

10-6-37 

Pli cach P. 120et110 le k. 1637 Ferme Merinos Karayildiz 25-6-37 

16 -

16 -

15 

14 

15 -
16 -

10 -

11 
16 

ıs 

14 

14 -

15 -
ıs -

15 -

15 -

15 -

aani) : 6200 kilos 
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POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes langues 

Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, Technique, Financiere, Commerciale ete. 

Specialite : Traduction 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, Yoghourtchou Han, No 3- 4 Telephone ; 49442 

3 JUIN 1937 

ADMINISTRA'l ıu~ 

Y oıhourtchou H~n 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adreue Teleırapbique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troia jours suivants) 

Vendredi 4 Mai 1937 

Provisions et l eguınes: 22 lots (Direction Hôpita\ Maladies Vene· 
riennes Ankara) .\; 348 

Chausıures pour soldats: 40000 pairea (Ministere Defense Natio
nale) .\: 346 

Proviıions: 40 lots (Direction Maternite Ankara) ,\; 352 
Viande de boeuf: 90000 kiloı (Commission Achat Militairea Vize) 

.\~ 349 
Pieces de rechange pour wagonnettes et ligne decauville (Direc• 

tion Monopolcs) .\; 350 
Harico:s secs : 30000 kilos (Intendance Ankara) .'\~ 352 
• Tauraux, vaches ete. : 120 tetes (Direction Hara Karadjabey) 

.\: 354 
Construction local pour m:ırche aux betes (Municipalite Afion) 

No 354 
Coton d'Europe purlfic : 100 tonnes (Fabriques Militaires) No 357 
lnstrument pour le laboratoire d'aviation: 8 lotı (Def ense Nationale) 

No 358 
Viande et legumes (Ligue lnstruction Nuruosmaniye) No 360 

Samedi 5 Mai 1937 

Construction depôt charbon souterrain et chemin en beton (lnıti· 
tut Central Hygiene Aıakara) .\! 346 

Construction abattoir a Ereghli (Municipalite Ereghli) .\! 345 
Pain pour le penitentier: 135-170000 kilos (Procureur General Si· 

vas ,\! 350 
Repas deı 585 eleves et 140 domestiques (pcndant un an) (lnıtitut 

Agricole Superieure Ankara) .\! 352 
• Mahone de 5 tonnu (4me Bureau Executif latanbul) .\! 353 
Construction abattoir (Municipalite Demirdii) .\'! 353 
Yoghourt: 60000 kilos (lntendance Ankara) 360 

Lundi 1 Mai 1937 

Tirea de seigle: 500 tonneı (Direction Generale Monopoleı) .Y! 362 
Enterrement doı morts de l'hôpital Reıional (Vilayet Samıoun) 

.'1: 362 
Transport d'articlea monopoliıe• (Monopolcs Samsoun) 1'! 362 
Boeuf: 800 kiloı- Mouton: 200 kiloı (Place Forte Tchataldja) 

.\! 362 
Medicament: 162 lots (Vılayet Samsoun) ~\: 362 
Conıtruction bitiment de tra va il (Monopolea Samıoun) .\! 362 
Papier: 88 lota (Vilayet Tekirda~h) .'\! 344 
Conıtruction d'un refectoire a la fabrique de Pachabahtche (Direc· 

tion Monopoles) .,! 350 
* Reıervoirs de benzine, motoeyclette, revolvera, pneus, machine 

a concaaser les grains ete. (Municipalite lttanbul) No l50 
Fil de fer: 750 kilos Fil galvanise : 3500 kiloa- Fil poer poele: 

1000 k.- Fil pour ligature : 1000 k. (Chemins de Fer Etat) N. 351 
Chaudrons (pour 50 perıonneı) : I Q-50 picces Id. : (30 peuooneı): 

40-50 pieces-Recipients : 50-80 pieces (Gendarnıeri• Ankara) 
.Y! 351 

Tentes coniques: 300 pieces (Gendarmerie Ankara) No 351 
Tuyaux fonte a emboitement: 108 piecea Vannes: 15 pieces 

Coudes de tuyaux a flanıu: 10 pieces (Chemina de Fer Etat) 
No 352 

Dechet11 de fonte: 50 tonnea (Chemins Fer Etat) No 352 
Chaux vive de bonne qualite : 335 tonneı (Cheminı Fer Etat) N. 352 
Rouleaux en cuir pour machine a litognphier : 32 piecea (Direction 

Monopoles) 352 
Beurre frait: 8100 kilos (lntendance Tophane) No 352 
Materiel clectrique tel que : Cible NKBA coffret• tuyaux Stohlpan· 

:ıer: 26 lots (Chemins Fer Etat) No 352 
Articleı en caoutchouc: 33 lots (Fabriquu Militairea) No 352 
Moteur Diesel (65 CV- AlterDAleur (55 KW A) (Municipalito Lu· 

lebourgax) 353 
• Fer camelote: 100 tonnes (Direction ExploitatioD Port Smyrne) 
Oeufs: 288000 pieces (lntendance Ankara) No 353 
Couverture• en laine: 1050 pieces (lnten411aıace Ankara) No 354. 
Lits portatıfıı : 1050 pieces (Intendance Ankara) No 354 
Malles pour officiers : 1050 pieces (lntendance Ankara) No 354 
Sabre: 1050 piecoa (lntendance Ankara) No 354 
Benzine pour auto : 6340 litre (Ministiıre Inıtruction Publictu• Arr 

kara) No 354 
• Filets de peche : 3 pieces- Barque: 1 piice- Salapourria: l 

piece (7me Bureau Executif lstanbul) No 355 
• Bateau Guldjemal (Direction Exploitatton Lirnea Maritime•) 

No 358 
Lait: 1500 kiloa - Yorhourd: 1000 kiJoa (Division Vize) No 357 
Poso dea tuyaux pour l'adduction de l'eau de Kaghizmane (Vilayet 

Kart) No 361 
Conıtruction de chauasees ; 2649 metres (Com. Ach. Militaire E•• 

kichehir) No 361 

* Le11 uterisqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Let No11 indiqueı en regard dea articles ıont c•uıt dıı 
journal danı lequel l'aviı a paru . 


