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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 
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a) Münaka~alar 
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ÇARŞAMBA 
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GAZETESİ 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

ilanlar, Emirler, Tebliğler: 
--~~~~~~~~---=-----

Şirketi Hayriyeden: 
DİKKAT 

Fevkalade tenzilatlı 2 ve 1 aylık 
Kartlarımızın ikinci tertibi de 11 hazirandan itibaren 

mer'iyete geçecektir. İstifade etmek isteyenlerin Galatada 
F ermenecilerdeki idare merkezine veya Köprü İstanbul 
ciheti enspektörlük dairesine müracaat etmeleri ilan olu-
nur. -

a) M Ü NA K A SAL A R 
Sade yağı: 60 ton (k.z. m.b. 51000 ı. t.em. 3800 

1. Şart. 255 kr . (Lüleburgaz Tümenı) 25-6-37 16 -

1 Kuru fasulye: 30.000 kilo (temd.) (aç. ek. m.b. 
3600 1. tem. 270 l.) (Ankara Levazımi) 14-6-37 

Koyun: 7128 k. sığır: 4797 k. (aç. ek. tem. 
362,85) (Deniz Levazımı) 24-6-37 15 -

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 
Sebze: 14 kalem (13720 k.) (aç. ek. tem. 148,54 

1. ) (Den)z Levazımı) 24-6-37 14 -
Yulaf: 484 t. (k. z. m.b. 24200 1. tem. 1715 1.) 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Garnizon birlikleri ihtiyacı için açık eksiltmeye ko
nulan 30,000 kilo kuru fasulyeye istekli çıkmadığından 
14.6.937 pazartesi günü yeniden eksiltmesi yapılacaktır. 

2- Fasulyenin tutarı 3600 lira olup muvakkat temi
natı ~70 liradır. Şartname~i komisyonda parasız görülür. 

3 isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesika 
ve teminat makbuzlarile yazılı i:'Ün ve saatte fevazım a
mirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

(Bornova Askeri Kom.J 28-6-37 11 
Sade yağ: 6500 k. (k.z. m.b . 5330 . tem. 400 

l.) (Yüksek Müdcndis Mekt.) 25-6-37 15 

I~ - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Sarıkaya tuzlası havu7. ve göl tamiri (temdid) 
(b. k. 901 1. tem . 93 1.) (Anlcara inhisarlar 
B "d'" l'"~ü) 14·6-37 15 -aşmu ur u5 

Havza-Amasya-Tokat şehri arasında 1225 metre 
tül ve 7:?50 m2 parke kaldırım döşenmesi 

( '- b k. 2198,20 l. tem. 164,86 1.) (A-
aç. e11.. • .. 11·6·37 15 
masya Nafıa Mud.) . 

Pansyon binası inşaatı ve tesısatı (temd.) (k . z: 
k b 238260 77 l. tem. 131641. ş;ırt. 12 l.) (Yuk-
s~k Mühendi; Mek.) 28-6-37 15 

3 Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

50 periotluk bir alternatörle akuple edilmiş 100 
120 beyg. Dizel motörü ile tablo . (k. z .) 
(Muğla Belediyesi) 9-7-37 16 -

4 Matbaa işleri -Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Gündelik ıenel buyrukların bastırılması ve ay 
nihayetinde kitap haline konması işi (paz. m. 
b. 975 1. tem. 73, 12 I.) (Ankara Gümrük ve 
lnhiaarlar Vekaleti) 10-6-37 15 

Yer ürünü cetveli bastırılması: 100000 ad. {aç. 
ek.) (THK) 14-5-37 

5- Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı v, ı. 
O 10 lave Zonguldak maden kömürü: 4750 t. 

(temd.) (paz. m.b. 47975 1. tem. 3598, 13 1. 
şart. 240 k.) (İzmir Belediyesi) 

6 - Müteferrik 

Buz fabrikasındaki suyun selabet derecesi 0-1 
Fransız sertlik derecesine düşürecek ve saatte 
asgari J 500 litre su tasfiye edecek tas fiye 
cihazı: 1 adet (aç. ek. m. b. 700 l. tem. 53.25 

Bir ay 

l.) (Adana Belediyesi) 28-6-37 15 

Parke taşı 98,500 adet (Amasya civarı taş ocak-
larından temini {aç. ele . m.b. 4698 1. tem. 
352,38 1.) (Amaaya Nafıa Müd.) 11·6·37 15 

Kayık tabaf~: 120 adet tevzi kasesi: 60 adet 
kapaklı çorb• kasesi: 56 adet tuzluk: 120 ad. 
(aç. ek. m.b . 296.60 1. tem. 22,25 1.) (Top-
hane Levazımı) 23-6·37 14 ·-

Bel ipi: 10,000 kilo (paz.) {inhisarlar U. Müd.) 21-6-37 16 -
Muhtelif ebatta karfiça çivisi: 27700 k. (Dev-

let Demiryolları İdaresi) 28-6-37 15 -
Mahruti çadır: 140 ad . (k.z. m.b. 9520 1. tem. 

714 1. (Devlet Demiryolları) 24-6-37 15.30 

b) Müzayedeler 

Buı kalıbı (büyük): 21 adet (küçük): 6 ad. su 
•tabası: 1 ad. Hurda baskül: 1 ad . tuğla: 
1000 ad. hurda demir 250 kilo {lstan. Beled.) 17-6-37 14 -

l'oz antrasit kömürü: 514,578 t. (aç. art. m.b. 
6432.30 1.) (Jst. Gümrüğü Başmüd.) 11-6·37 14 -

lsk•rta evraki matbua, şişe . kanaviçe, ip v.s. 
(paz.) (lnhiurlar ldar.) 22·6-37 15 

~:--; 
GIR 

1 

Lüleburgaz Tümen SatınaJnıa Komisyonundan: 
Tümen birlikleri için 60 ton sade yağ 25.6.937 saat 

16 da kapalı zarfla alınacaktır. Muhammen bedeli 51000 
lira ilk teminatı 3800 liradır . Şartnamesi 255 k'.Jruş mu
kabilinde alınır. Teklif mektupları eksiltme saatinden bir 
saat evveline kadar kabul olunur. İsteklilerin evsaf ve 
şeraitini öğrenmek üzere her gün ve eksiltmeye iştirak 
için belli gün ve saatte teklif ruektupları ve kanuni ve
sikalarile Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bu
lunmaları . 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

1 - Yüksek Mühendis mektebi iaşe ihtiyacından olan 
650() kilo 5330 lira muhammen bedelli ve 400 lira ilk te
minatlı sadeyağ kapalı zarf usulile eksiltmeye konulmuş
tur. 

2- Kapalı zarf usulile yapılacak işbu eksiltme için 
isteklilerin teklif mektublarını 2490 numaralı kanunun 
emrettiği vesikal:ırla beraber 3 üncü maddede yazılan 
saatten bir saat evvel zarflarını komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

3 - Eksiltme 25.6.37 tarihine tesadüf eden cuma gü
nü saat t 5 de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebi 
binası içindeki arttırma ve eksiltme komisyonunda yapı- ' 
lacakhr. 

4- Posta ile fönderilecek mekt~bların nihayet 3 ün
cü maddede yazılı saate kadar gelmış olması ve dış zar
fın mühür mumile iyice kapatılm~ş bulunması şarttır . Pos
tada olacak gecikmeler kabul edılmez. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan: 

İzmir Bornovadaki Topçu alayı hayvanlarının ihtiyacı 
için 484000 kilo yulaf kapalı zarf usulile münakasaya ko
liulmuştur. Münakasası 28.6.937 pasartesi günü saat 1 1 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 21200 lira olup muvak-

kat teminatı 1715 liradır. isteklilerin münakasa saatinden 
bir saat evveline kadar muvakkat teminatlarile teklif 
mektuplarını Bornovada askeri satmalma komisyonuna 
vermeleri. 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Cinsi Miktar ve ölçüsü Beher kilosunun tahmini 

bedeli kuruş santim 
Koyun eti 7128 kilo 46 
Sığır eti 4797 ,, 32 50 

1- Yukarıda cins ve miktarları ile muhammen bedel
leri yazılı olan 2 kalem et, 24 haziran 937 tarihine rast
hyan perşembe günü saat 15te açık eksiltme usulile 
alınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2- İşbu 2 kalem etin muvakkat teminatı 362 lira 85 
a kuruş olup, şartnamesi komisyondan hergün parasız alı

nabilir. 

9 Haziran 1937 

İDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 1261 

3 - İsteklilerin, 2490 sayılı kar 
rile birlikte ve belli gün ve saat e 
komisyona müracaatleri. 

da yazılı vesikah
a ımpaşada bulunan 

Cinsi Mikdar ve ölçüsü 

Çalı fa~ulye 700 kilo 
Aysekadın fasulye 

Beher kilosunun tah
mini bed. Kr. Sn. 

4 50 
700 il 

Barbunye fasulye 500 
" Semizotu 600 
" Sakız kabağı 900 ,, 

Bamya 1000 
" Patlıcan 1500 ,, 

Kırmızı domates 1500 il 

Kurusoğan 1850 
" Patates 2120 ti 

İspanak 800 " Lahana 700 
" Pırasa 700 
" Domates salçası 150 " 

Y ekfın 13720 kilo 

8 
4 50 
2 
2 50 
8 
6 
2 50 
5 
5 
3 25 
3 
3 25 

18 

l - Yukarda cins ve miktarları ile muhammen bedel
leri yazılı olan 14 kalem yaş sebze, 24.6.37 tarihine ras
lıyan perşembe günü saat t 4 de açık eksiltme usulile a
lınmak üzere münakasaya konulmuştur. 

2- İşbu 14 knlem sebzenin muvakkat teminatı 48 li
ra 54 kuruş olup, şartnamesi komisyondan her gün pa
rasız verilir. 

3 - isteklilerin, 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla 
birlikte ve belli gün ve saatte Kasımpaşada bulunan ko
misyona müracaatları. 

• • • 
Soğan, gaz, kurukası yumurta, kuru üıüm patates, sal-

ça alınacaktır. Bak: lstanbul Vakıflar ilanın . 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 
~------------------------------------------------

Ankara İnhisarlar Başmüdürlüğünden: 
Keşif bedeli 901 lira olan Sarıkaya tuzlası havuz ve 

göl tamiri işlerinin ilan edilen açık ~ksiltmesine talip çık
madığından 2490 sayılı kanununun 43 üncü maddesine 
göre açık ek9iltme ve ihale on gün müddetle uzatılmış 
olup 14.6.937 tarihinde saat 15 de tekrar icra edileceğini 
~e taliblerin 93 lira muvakkat teminat paralarile birlikte 
idaremize müracaatları ilan olunur. 

Amasya Nafia MüdCrlüğünden: 
1- Havza- Amasya- Tokat yolunun Amasya şehri içe

risine rastlayan 127 + 440 128+665 kilometresi arasında 
1225 metre tul ve 7250 metre murabba park kaldırım 
döşenmesi. 

2 - Bu işin bedeli keşfi 2198 fö 20 kunıştur. 
3- Bu işe aid evrak şunlardır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi ve fenni şartname 
D) Bayındırlık işleri genel şartnamesi 
E) Keşif ve tahlili fiat cedvelleri. 
4 - Eksiltme 1 1 .6.937 tarihine tesadüf eden cuma günü 

saat 15 te Amasya vilayeti daimi encümende yapılacaktır. 
5 - Eksiltme açık olarak icra edilecektir. 
6 - Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 164 lira 86 

kuruş muvakat teminat vermesi ve müteahhitlik ehliyet-
namesi ibraz etmesi şarttır . 

7-İsteklilerin 11-6-937 günü saat 15 de Amasya en
cümeni vilayetinde hazır bulunmaları ılan olunur. 

Yüksek Mühendis Mektebi Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

1- Yüksek Mühendis Mektebi binasının bulunduğu ar· 
sa dahilinde yaptırılacak 238,260 lira 77 kuruşluk keşif 
bedeli pansivon bi11aS1 inşası ve tesisatı kapalı zarf usu· 
lile eksiltmiye konulmuştur. 

İstekliler şartnameleri ve evrakı 12 lira bedel mukabi
linde mekteb idaresinden alabilirler. 

Eksiltme 28 6·937 tarihine musadif pazartesi günü saat 
15 te Gümüşıuyunda Yüksek Mühendis mektebi binası 
içindeki Aarttırma ve Eksiltme Komisyonunda yapılacaktır. 

Eksiltmiye girebilmek için isteklilerin 13ı 164 lira mu· 
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vakkat teminat vermesi, bundan başka asağıdaki vesika
ları haiz olup getirmesi lazımdır. 

A) Nafıa Vekaletinden alınmış yapı müteahhidliği eh
liyet vesikası. 

B) 50,000 liralık iş yaptığına dair Nafıa Vekaletince 
tasdikli vesika. 

C) 937 yılına aid Ticaret Odası vesikası. 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

!'{ uğla Belediye Riyasetinden: 
Eiektrik fabrikası için çift dik silindirli 88 ile 100 K. 

V, A arasında 220 330 volt 50 periyotluk bir alternatör
le akuple edilmiş normal 100 ile 120 beygir arasında ta
kati haiz tip elektrik bir adet dizel sistemi motörle bir 
de tablo satın alınacaktır . 

Temmuzun dokuzuncu cuma günii saat 16 da ihalesi 
yapılmak üzere kapalı zarfla eksiltmiye konmuştur. Teklif 
mektubları ihale günü saat t 2 ye kadar Muğla belediye 
reisliğince kabul edilir. fazla izahat isteyenler Muğla 
Belediyesine müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 
Matbaa işleri, Kwrtasiye, Yazıhane MAizemesi 

Gümrük ve İnhisarlar vekaletinden: 
1 - Gündelik genel buyrukların bastırılması ve ay ni

hayetinde kitab haline konması işi pazarlığa konmuştur. 
2-Bu işir. tahmin edilen bedeli 973 lira ve muvakkat 

teminatı 73 lira 12 kuruştur. 
3 - Pazarlık 10.6.937 perşembe 

let binasında kurulu alım satım 

caktır. 

günü saat 15 de veka 
komisyonunda yapıla-

4 İsteklilerin muvakkat teminatlaram vekalet vezne-
sine yatırarak alacakları makbuzlarla belli gün ve saatte 
komisyona müracaatları. 

Türk Hava Kurumu Satınalma Komisyonundan: 

100 bin adet yer ürünü cetveli bastırılacaktır . Eksilt
mesi açık olarak 14.6.37 pazartesi günü yapılacaktır. 

istekliler şartnamesini piyango direktörlüğü muhasebe
sine hergün görebilirler. 

5 
Mahrukat Henzin-Makine vaj!Jan v. s 

İzmir Belediyesinden: 

Belediye Havagazı fabrikasının bir senelik ihtiyacı olan 
dört bin yedi yüz elli ton zero dis lave Zonguldak ma
den kömurü 4·6-937 tarihinden itibaren bir ay pazarlığa 
konulmuştur. Bedeli muhammeni beher tonu on lira on 
kuruştan kırk yedi bin dokuz yüz yetmiş beş liradır. 

Şartnamesi iki yüz kırk kuruş bedel mukabilinde Ha
vagazı Müdürlüğünden satılır. Taşradan istiyenler şartna

me ücretile birlikte posta ücretini de peşinen gönderme
lidirler. İştirak için üç bin beş yüz doksan sekiz lira on 
üç kuruşluk muvakkat teminat mektubile encümenin top· 
lantı günleri olan cuma ve salı günleri saat 16 da encü
mene müracaat edilir. 

6 
\\üteferrik 

Adana Belediye Riyasetinden : 

1-Belediye buz fabrikasındaki suyun selabet derecesi 
0-1 Fransız sertlik derecesine düşürecek ve saatte asgari 
1500 litre su tasfiye bir adet tasfiye cihazı açık eksiltme 
ile satın alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli yediyüz liradır. 
3 - Muvakkat teminata 53,25 liradır. 
4-lhalesi Haziranın 28 inci pazartesi günü saat on 

beşte belediye encümeninde yapılacaktır. 
5 Şartnamesi Belediy.e Yazı işleri kalemindedir. İste

yenler oradan parasız alabilirler. 
6 - İsteklilerin ihale günü muayyen saate kadar temi· 

nat makbuzları ile birlikte Belediye Encümenine ya şah
sen veyahut teklif yapmak suretile müracaatları ilan 
olunur. 

Amasya Nafıa Müdürlüğünden: 

ı Amasya cıvarı taş ocaklarından temin ve tedarik 
edilmek üzere aşağıda yazılı eb'adda 98500 aded parke 
taşı açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Taşların vasati eb'adı 0,20 boyunda 1, 15 genişli
ğinde ve O, 15 metre derinliğinde olacaktır. 

3 - Ta~ların Amasya şehri içinde gösterilen yerde tes· 
lim edilmek şartiyle beheri 4.77 kuruştan mecmuu keşif 
tutarı 4698 li,.a 45 kuruştur. 

4 - Bu işe aid evrak şunlardır: 

A) Eksiltme şartnamesi 
B) Mukavele projesi 
C) Hususi ve fenni şartname 
O) Keşif ve tahlili fiat cedv ~Ueri 

5 - Eksiltme 11 .6.37 cuma günü saat 15 de Amasya 
daimi encümen odasında yapılacaktır. 

6- İsteklilerin muvakkat teminat olarak 352 lira 38 
kuruş vermesi ve 1 t.6.37 günü saat 15 de Amasya daimi 
encümenine müracaat etmeleri. 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 120 adet kayık tabağı, 

60 adet tevzi kasesi. 56 kapaklı çorba kasesi, 120 tuz
luk, 23 haziran 937 çarşamba günü saat 14te Tophanede 
satınalma komisyonunda açık eksiltme ile alınacaktır. 
Hepsinin tahmin bedeli 296 lira 60 kuruştur. İlk temina· 
ıt 22 lira 25 kuruştur. Şartname ve nümuneleri komis
yonda görülebilir. İsteklilerin kanuni vesikalarile beraber 
belli saatte komisyona gelmeleri. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammfm bedeli 9520 lira olan 140 adet mahruti 
çadır 24.6.37 perşembe günü saat 15,30 da kapalı zarf 
usulile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 714 liralık muvakkat temi
nat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7.5.36 gün ve 3297 No. lı nüshasında intişar etmiş olan 

talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni 
gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine vermeleri la · 
zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daire· 
resinden, Haydarpaşada tesellüm ve sevk şefliğinden da
ğıtılmaktadır. 

• • • 
5817 lira m.b. muhtelif ebatta 27700 kilo karfiça çı-

vi~i alınacaktır: Bak: Devlet Demiryolları ilanına. 
• • • 

10,000 k. bel ipi alınacaktır. Bak: İnhisarlar Ur.ıum 
Müdürlüğü Hanlarına . 

-•• 
b) "il U Z A Y E D E L E A 

1 
Müteferrik 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: Bakırköyünde Taş iskelesinde mu
hafaza nezareti altında bulıınan 5 t 4 ton 578 kilo toz. ant
rasit kömürü 6432.30 lira rüsumu ödenmek ve mahallin· 
d~ hrtılarak teslim edilmek şartile 11.6.37 günü saat 14 
te şartnamesi mucibince açık arttırma ile Galata satış 
ambarında satılacaktır. 

İnhisarlar U. ~üdürlüğünden: 
20,000 kilo eski evrakı matbua : Kabataş Kırtasiye ambarında 
6,960 aded Bomonti bira şişesi : Likör fabrikasında 

34,956 ,, muhtelif cins teneke kutu : Cibali fabrikasında 
30,000 kilo tahta parı:aları : Kutu fabrikasında 

3,000 " ıskarta kınnap : Ahırkapı Bakımevinde 

3,000 " " ip " " 
4,025 ,, eski ıskarta kanaviçe ,, ., 

5, 156 " " " ip n deposunda 
2,259 ,, ,. ,. çul 

584 ,, ,, ,, kınnap 
356 ,, ,, ,, etiket bezi : ,, bakımevinde 

7,625 n n yamalık kanaviçe ; " deposunda 
Yukarıda cins ve miktarları yazılı ıskarta malzeme 22-6-937 

tarihine raslıyan salı günü saat 15te pazarlıkla satılacakt.r. İstek
lilerin malları görmek üzere hergün hizalarında gösterilen mahal
lere, pazarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 15 gü
venme paralarile birlikte Kabataşta İnhisarlar Levazım ve Mu 
bayaat Şubesi Müdürlüğündeki Satış Komisyonuna müracaatları 
ilan olunur. 

* * * 
21 adet müstamel buz kahbı id. 6 adet (küçük) 1 

adet su arabası 1 hurda baskül 10900 tuğla 250 k. hur
da demir satılacaktır. Bak: İstanbul Belediyesi ilanlarına. 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Mikdarı Muhammen bedeli İlk teminat ihale 
Cinsi kilo kuruş santim lira kuruş günü saatı 
Soğan 4000 3 9 - 21·6-37 paz.tesi 15 
Gaz 800 22 13 20 ,, ,, ,, " 
Kurukayısı 500 62 23 25 ,, ,, ,, ,, 
Yumurta 60000 adet 1 75 78 75 ,, " ,, ,, 
Kuru üzüm 2500 19 35 62,5,, ,, ,, ,, 
Patates 10000 7 52 50 ,, ,, ,, ,, 
Salça 700 16 8 40 ,, ,, ,, " 

937-senesi için Gureba hastahanesine liizumu olan yukarda 
cins ve mikdarı yazılı yedi kalem erzak ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. İhaleleri yukarıda yazılı gün ve saatte Vakıflar 
Başmüdürlüğü binasında toplanan Komisyonda yapılacaktır Şart-

nameleri hergün Levazım Kaleminde görülebilir. (3067) 490 

Nafıa Vekaletinden: 
16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 15 de Ankarada Nafu 

Vekaleti Malzeme Eksitme Komisyonu odasında ceman 2317 lirı 
10 kuruş muhammen bedelli galvanize 15 ton 4 mm li!:< telgraf 
teli ile 160 kilo 1,5 m m lik bağ telinin kapalı zarf usulile eksilt 
mesi yapılacaktır. Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı parasıı 

olarak Ankara'da Vekalet l\, alzeme Müdürlüğünden alınabi

lir. Muvakkat teminat 173 lira 78 kuruştur. İsteklilerin teklif 
mektublarını 16 Haziran 937 Çarşamba günü saat 14'e kadar 
Ankara'da Vekalet Malzeme Müdürlüğüne vermeleri laı.ırndır . 

c 1305,, "2929,, 456 4 --4 

[i~T A,~_Bu~- BELEDiYEsi ·iLANLARI 
Adet 

21 Büyük kıt' ada saçtan yapılmış müstamel buz kalıbı~ 
6 Küçük kıl' ada saçtan ya pılmış müstamel buz kalıbı 
1 Miistamel tekerlekli saçtan su arabası 
1 Hurda baskül 

10000 Tahminen tuğla harmanında metrük tuğla 
250 kilo tahminen hurda de.mir. 

Anton Kişarın Oktorva resminden belediye olan bor
cundan dolayi haciz altında alınarak satılması takarrür 
eden yukarı da Lİnsleri yazılı malzemenin 17 ·6·937 per
şembe günüJsaat 14 de Şişli Bulgar hastahanesi arkasında 
ve Düşkünler yurdu yolu üzerinde 45-4 No. lu metruk 
domuz mandırası yanında açık arttırma ile satılacağı ilan 
olunur. {B) 3263 516 

* "' * 
Senelik muhammen kirası 60 lira olan Fatihte Kir· 

mas : ı mahallesinde Taphane sokağuıda Taphaııe medre
sesinin eh~ avlusunda bir oda, salon ve bahçe 938 veya 
939 ve 940 seneleri Mayıs sonuna kadar kiraya verilmek 
üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levu:ım Mü
dürlüğünde görülebilir. İstekli olanlar 4 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat mektup veya makbuzu ile 24-6 937 Perşembe 
günü saat 14 d Daimi t:ncümende bulunmalıdırlar. 

(İ) (3279) 517 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde;! 
1- 6000 kilo göz taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 14-Vl-937 tarihine rastlayan Pazartesi 

günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mabayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacakhr. 

3- Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı l!;eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. " 3202,, 505 2- 3 

1- 8000 kilo gazyağı 
* • • 

20000 kilo benzin şartnamelerine göre pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık 1 l.6.937 tarihine rastlayan cuaoa günü saat 
14 de Kabataşta levazım ve mübayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. 3011 478 4- 4 

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

nü saat 16 da Kabata~ta 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 komis-
yona gelmeleri ilan olunur. 3275 519 t 3 

1 Devlet Demiryollar1 işletme Umum Müdürlüğünden i 
Muhammen bedeli 5817 lira olan muhtelif eb' atta cem'an 27700 

kilo karfiça çivisi 28-6-937 Pazartesi gün~ saat 15 de Haydar
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf 
usulü ile satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin -136 lira 28 
kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği vesikaları, 

resmi gazetenin 7-5-36 gün 3297 No lu nushasında intişar etmiş 

olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı 
gün saat 14 de (on dörde) kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl· 
maktadır. (3264) 518 1-4 



9 Haziran 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Maliye Vekaletinden: 
Özü: Kazanç Vergisi Kanununun 

No. 22143 129 . 32444 - 93 7, 9 ve 10 uncu maddeleri· 
terinin sureti tatbiki hakkında. 

2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanununun 7, 9 ve 10 uncu 
maddelerinin her tarafta ayrı ayrı tatbik edilmekte olduğu yapı· 
lan teftişlerden anlaşılmış olduğundan yanlış muamelelere 'tlahal 
kalmamak üzere aşağıdaki hususatın tebliğine lüzum görülmüş· 
tür. 

1- Kanunun 9 uncu maddesi mucibince işgal ettikleri ma· 
hallin gayri safi iradı 2000 liradao fazla olan mükelleflere. be· 
yannameye tabi oldukları. varidat idaresi tarafından ikincikanun 
ayından evvel yazı ile bildirilmesi, bu gibi mükellefler ihbarı ta· 
kib eden yıl için beyannameye tabi tutulması icab etmektedir. 

Bu hükme göre, 17 ioci madde mevzuuna giren mükelleflerin 
gayri safi iradı 2000 liradan fazla bir yere geçmek veyahut bu
lundukları belediye veya köy sınırları dahi.inde ilaveten mağa
za, depo ve ardiye kiralamak gibi sebeplerle işgal ettikleri yer
lerin iradları mecmuunun 2000 lirayı g·eçmesi halinde beyanna· 
meye tabi tutulabilmeleri için yalnız iradlarının bu miktarı geç
:niş olması kafi değildir. Kanunun 9 uncu maddesi mucibince 
keyfiyetin ikincikanun ayından evvel kendilerine tahriren ve im
zaları mukabilinde tebliği de lazımdır. 

Bu gibi mükelleflerin, kendilerine tahriren vaki olan tebliği 
takib eden kanunusaniden itibaren defter tutarak o takvim se
nesini takib eden mali yıl vergisinin beyannameliler gibi tarhe
dilmesi ve bu mali yıla kadar geçen yılların vergilerinin da irad
~arının 2000 lirayı ge ;miş bulunduğuna bakılmaksızın, gayri safi 
ırad üzerinden ahnma1ııoa devam edilmesi İcab eder. 

Ancak. kanunun bu hükmün tatbikında vukua getirilecek her 
hangi bir teehhür, mükellefin beyanname usulünde vergiye tabii
yetini bir sene daha geciktıreceğinden tebeddülat günü gününe 
takib olunarak işgal edilen mahallerin iradı mecmunnu 2\lOO lira· 
~1 g~ç~n mükelleflere, keyfiyetin ve ertesi takvim senesi başın-

an ıtıbare-n defter tutması ve müteakıb sene mart ayında be -
yanname vermes· l"" h . h . . ı uzumunun ta rıren ve tabliğ tarihini ve imza-
sını d "akvkı blır varaka mukabilinde tebliğ edilmesi ve bu varaka-
nın ı at e muhafaz · . . . 

2 K 
. .ısına ıtına olunması ıktıza eder. 

anunun 7 ınci m dd . d 2000 1· . . .. a esın e ıra ıradın hesabında 
beledıee ve koy sınırları içinde - d • . . magaza ve eponun dahil oldu-
gu beyan edılmektedır. Bu hükmün tatb"k d b · - l f" . 1 ın a azı mahallerde 
bır mukel e ın muhtelıf nevi işgale tahs· tt"ğ" • d . . . . . ıs e ı ı magaza ve epo 
ıradlarının da btrleştırıldıği anlaşılmıştır Ger k 7 · · dd · _ · e ıncı ma enın 

bu hükmü gerek mulga 755 numaralı kanunda yazılı ,500 liralık 
haddin yeni kanunla 2000 liraya çıkarılmasındaki maksad a ni 
şehrin belediye hududu içinde aynı neviden bir işi, gayri sarı y i
radları mecmuu 2000 lirayı geçen muhtelif yerlerdi" icra t•den
lerin beyannameye tabi tutulmasını istil;;:am ettiğinden iradları 
mecmuu 2000 lirayı geçse de, ayrı ayrı bir haddi doldurmayan 
mahallerde muhtelif işler yapanların, gayri safi irad üzerinden 

veri?'iye tabiiyetleri iktiza eder. 
3- Kanunun 10 uncu maddesinde (ayni mükellef yekdiğerile 

memzucen idare ettiği muhtelif teşebbüsleri için bir, yekliiğerin
den ayrı olarak idare ettiği teşebbüsler için de ayrı ayrı beyan· 
name vermek mecburiyetindedir) denilmektedir. 

Bu maddede muhtelif teşebbüsler için bir beyanname veril
mesinin ölçülü olarak kabul edilen (memzucen idare) den mak
sad a~nı mükellefin, h_erbirine müstakil bir sermaye tahsis vel 
ayrı hır muhasebe tesıs etmiyerek cümlerini ayni sermaye ile i
dare. ettiği ve hesaplarını da memzucen tuttuğu teşebbüslerdir. 

Bı.naenaleyh (memzucen idare) ölçüsü yukarıda beyarı edildiği 
ve~hıle ~uıtakil sermaye ve muhasebe mevcud olup olmamasile 
~ayı~ ~dılmek lazımdır. Mükellefin sicilli ticaretteki kaydı veya 
/r ıkı k~ı~m t~şebbüslerinde aynı müsdahdemleri kullanması ha· 
ıseye haızı teaır değildir. 

Ona a·· l 
k 

e 0 re muame e ifası esbabının temini ve keyfiyetin 
mer ez ve mülhak kaz l l 1 ki a ar ma memur u arına da tebliği rica olu-
nur. 23.11.936 

• 
Is tan bu ı Borsası 

1 

---=----=-~ 8 6~1937 1 
~~--.:P~a~ra~ıa-;;:r~~-=-_:.:~~Ç==e~k==ıe:__r~-~-

---
Alış Satıf 

Sterlin 627, 627 Alıt Satıı 
Dolar 123, - 126'.- ~::d~nork 62~,~8800 626, 

20 Fransız Fr. ' 0,7860 
20 Liret l 10, l 13,- Paris 17,6864 17,6725 

20 Belc:ka Fr. 120, - 125 - Milano 14,9640 14,955 

20 
80,-- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 

Drahmi 19 23, - Atina 87 3 
20 iıveçre Fr. 568, - 576,- ' 7 87,30 
20 Len Cenevre 3,45 3,4466 

1 Florin ~:= 23• - Sofya 63,9488 63,8975 

20 Ç k 
66,- Amsterdam 1,4325 l,43IO 

e kronu 70 - 7:;; p 1 A ' <J, - rag 22,5610 22,5430 
vusturya Si. 20,- 23,- Vivana 

l Mark 25, 2B,- 4,2062 4,2025 
l Zloti Madrid 13,9088 13,8975 

l Pengu
.. 20, - 23, - Bertin 1,9636 l 962 

21,- 24,- ' 5 

20
20 Lev 14,- 14, ~=~~:veaşt ~,98156610 4, 1534 

Dinar 52,- 52,- • 3,9775 
Ruble 30 - Bükret 107,4340 107,3482 

l · • 32,- Belgrad 34,5325 34 Iıveç kuronu 30 32 y ,505 ı t·· , • - • okohama 2,7464 2,7443 

1 
a:r~ altını 1051 - 1052, - Moakova 24,04 24 06 

0 not Oı.254,- 255,- · Stokholm 3, 10 3:0982 

1 ıııııııııııııııııımın ~mı ııııııııııııııııııııııııııııuııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımınııııııııııııııııııııııııuııuıııııı 

YORGİ D. ROSOPULO 1 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 1 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 
~ 1 Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 11 

ttııııııııııııımıııııı ıııııııııııımııııııııı 111111111111 ınuı ıııınııııııııı ııı ııııu 111111 Mil~ 111111111111111111111111101111111111111111111 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

- MUHTİRA 

P crşembe 1 O-H-937 

Ekskavator 2 adet (Kocaeli Vilayeti) .Y· 330 
Erzurumda halk evi binası inşaatı (Erzurum C. H. P .) .\~ 350 
Kütahya camisi kubbelerinin kurşunlı kaplaması (Kütahya Va-

luflar Direk . .\: 351 
Caza evi için ekmek ihtiyacı (1 sene) Gazianteb C. Müddei Um. 
Kla?1oca kağıdı 10000 tabaka beyaz kağıd 250,000 tabaka duruk 

kağıdı 200,000 tabaka gazete kağıdı 20,000 adet (Dev. Dem. 
yolları) 

Akçakoyunlu tuzlasında havuz tamiri (Ankara İnhisarlar) 353 
Sı~ır et~ 225 ton (kırktareli Tümen) .\: 354 
Sıgır etı 80 ton (Balıkesir ask. S. alm.) 354 
Sığır eti 163 ton (Topane Levazım) .\~ 355 
Koyun eti 20 ton sığır eti 55 ton (Tophane Levazım) .V 355 
Edevat çantası 125 adet (MMV) 357 
Koyun eti 5 ton (Vize Tümeni) .\~ 357 
Guleman krom madenleri civarında 8 bina inşaatı (Şark krom· 

ları T. A. Ş.) .\~. 358 
Peridin 450 k. aseton 450 k. alkol metil 2100 k. İnhisarlar Müd.) 

361 
Zonguldaktan İstanbula 80-12roo ton kömürü nakli (Deniz yol-

ları işletmesi) X 368 
Ekmek parçası 8100 k. yemek arlınbsı 11520 k . .\" 363 
Çakır tuzlası civarında sed inşaatı (Sıvas İnhisarlar) ,\' 364 
Lasti~ ayakkabı JOO çitt (Devlet demir yol.arı) .\"· 355 
Karpıt lambası 500 ad. (Devlet demiryolları) ,\" 355 
Kiıeç 3\lO ton (Devlet Demiryollarıl X 355 
Elbise 38 takım (Darüşşafaka Direk.) No. 366 

Cuma l 1-6-1937 

Makas muzaaf 3 adet · basit 10 ad. - Kruvazman 2 ad . . Kru-
vazman 2 ad . (Devlet Demir.) No. 331 

Ekmeklik un 530 ton INiğde Tümeni) No. 349 
Cezaevi için ekmek (Konya C. Müddeium.) No. 352 
Sığır eti 80 ton (Manisa Tümeni) No. 355 
Kar~:a~;ti 26500 k. - kuzu eti 500 k. (İstanbul Evkaf Müd.) 

Sakız kabağı 6000 k. - çalı fasulye 9000 k. Clst. Komut.) No. 356 
Sakız kabağı 6000 k. - 5alı fasulye 4500 k. ( lst. Kom.) No. 356 
Sebze 12 k. (Marmara Uısübahri Komut.) No. 356 
Gaz yağı 8000 k. - b~nzin 20000 k. (İnhis. U. Müd.) No. 357 
Çalı fasulye 8500 k. - kabak 50000 k. - hıyar 20000 adet (Topha-

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

(lnhiı. U. Müd.) No. 358 
Dizel yağı 4 ton - makine yağı 1500 k .. - silindir yaa"ı 2000 k . 

mazut 50000 k. - ıaz yağı 2500 k. (lzmir Limanı işi M""d ) 
No. 362 · u · 

Yoğurt 10,000 k. (Tophane Levazım) No. 366 

Cumartesi 12-6-t 937 

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

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

• 
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Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

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

demer. verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif cemiyeti Resmi 
ilan işleri Lilnited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

1 

,-------------------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde b ··t·· 

M.. k d ·ı~ l u un una asa ve Müzaye e ı an arını, günü gu"n·· t l une, op-
u ve tasn~f edilmiş surette ancak "MÜNAKASA 
GAZETESi" nde bulabilirsiniz. O sizı'n e ı·· ·· ı·· R . . . ' n uzumu 
ehberınız dir. Menfaatınız ıc<tbı hemen abone kay-

Sayfa .1 

Ticaret ve Zahire Borsası 
8 - 6 - 1937 (tao ~ 

MAD DE 

Afyon 

" 
Araşit yağı 

Arpa 
,, 

Badem 

" 
Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" 
Fasulye 
Fındık 

" 
. " 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

K~çikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

: kabuklu 
: tç 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: sert 
: ıümter 
: kızılca 
: mahli'it 

iç 

beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç •İvri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: i•p. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz : tam yağlı 

,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : yağıız 

Peynir kaşer : yağlı 
,, ,, : yağıız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

" 
" 

Un 

" 
" 
" 

: ana mal 
: deri 
: kaba 
: ekstra ekıtra 
: ekıtra 

Yapak 

l inci yumutak 
,, ıert 

Anadolu 

" 
" 
• 

Yulaf 

,, tabak 
Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yağı : ekıtra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 

Keten t. " Nominal 
Fındık G. Hamburg 

" K " " 

ithalat 

Ton 

210 

3 

3 
15 

65 

19 

17 

3 

J 

27 

ihracat 

Ton 

6 

SATIŞ LAK 
Asgari 

Kilosu 

Kr· Pa. 

530 

3 30 

6 9 

5 37 

4 16 

42 

9 5 

.ı 27 

27 

42 

Azami 
Kilosu 

Kr. Pa. 

580 

6 12 

6 7 

4 17 

9 15 

4 30 

28 

46 

K.S. 

5 96 
4 95 
5 30 
4 90 
3 78 
8 07 

94 34 
g.ı 34 

~~~····.. -:••YYY~Y·~~~+++6~.6666A~A~A .. - - ...... ~~.~ . ~ 

:t "DEVRİM" ; 
~ y 

.:. Tercüme Bürosu ~:· 
A y .. ~ 
•!• Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ~: .. 
..... h .. k d .... ""' assa. muna .. asa ~e ~.üzaye elere müteallik şartna· ~ 
•:• melerın tercumesı deruhte edilir. ~: .. • ! 
•!• Azami ihtimam ve sürat •: .. 
A y 
.. ~. Fiyatlar gayet mütedildir •!• • • 
•!• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine ::: 
b ~ 
: Hususi tenzilat yapılır C• 
y • 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 + 
•:• Telefon : 49442 •> • • ++++++••·················· 

dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 
1... lı ,_ ____________________ .J· 1 mtiyaz sahibi ve JUi itleri 

Direktörü: lımail Girit 
Basıldığı yer· ARTUN Ba . · ıımev> 

Galata BillU.. sobk No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 368 MERCREDI 9 JUIN 1937 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3. MOIS Ptra. 450 
6 ,, ., 850 

MUNAKASA ADMINISTRA•t ıo~ 

Y oa-hourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 
12 ,, ., 1500 

Etranger: 12 moiı Ptrs. 2700 

Le N o. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiatration 

G AZETES İ 

journal Quotidien des Ad judications 

Telephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Teleıraphique: 

latanbu1 MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
-

Synoptique des Adjudications 
--~~~~~~~~~~~~~~~~-----~----------------------------------------·! Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Lieu d'adiudieation et du 

Tableau 

---------~------------d-'a_d.:.ju_d_i_e_at_. _ _ e_ı_ti_m_•_t_if _ _ _ P,;..ro_viaoire Cahier des Charıe• 
Jours 

A) Adjııdicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Tra v. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation bassin aux salioes Sarikaya (ai.)· 

Pavage s route Havza-Amassia-Tokat : 7250 m2. 

Construction d'un immeuble pour pension (eah. eh. 
L. 12) (aj.). 

Comllustible - Carburant- Huiles 

Houille lavee Zongouldak (O 10) : 4750 tonnes (aj .) 
(cah. eh. P. 240) . 

Electricite·Gaz-Ch11. uffage Central 
(lnstallation et Ma.eriel) 

Moteur Diesel (100-120 CV.) aeeouple a vee 1 al
ternateur (50 per.-220 380 V.) - Tableau: 1 
pi ece. 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression ordre de service journaliers et transfor
m ıtion en livre a la fin du mois. 

lmpression de bulletins : 100000 pieces. 

Provi sions 

Beurre: 60 tonnes (cah. eh. P. 255). 
Haricota ıecs : 30000 kilos (aj.). 
Mouton: 7128 kilos - Boeuf: 4797 kilos . 
Legumea fraia: 14 lots : (13720 kilos). 
Beurre fraiı : 6500 kilos. 
Avoine : 484 tonneı. 

Divers 

Filtre pour fabrique de glace pouvant epurer 1500 
litres d'eau par heure : 1 piece. 

Petits cl"us : 27700 kilos. 
Pavea : 98500 pieees 
Aısiettes: 120 pieces- Tasses pour distribution: 

60 pieees- Tasses avee couvercles pour soupe: 
56 pieees - Salieres : 120 piecea 

Corde pour eeinlure (bel ipi): 10000 kiloı. 
Tentes coniques ~ 140 pieees. 

B) Adjudications a la sureıchere 
Coke poudre anthr. : 514,578 tonnes. 
Articleı hcrs d'u•Ale tels que : Cordea. eanevas, 

bouteillea ete. : 12 lots. 
Formes de g-lace, voiture, baseule, briques et fer. 

Publique 

" 

Pli caeh. 

Gre a gre 

Pli caeh. 

Gre a gre 

Publique 

Pli eacb. 
Publique 

,, 

" Pli each. 
,, 

Publique 

Pli caeh. 
Publique 

,, 

c :e :. :?~e 
Pli eaeh. 

Publique 
Gre a ıre 

901 -

2198 20 

238260 77 

47975 

976 -

51000 -
3600 -

5330 -
24200 -

700 -

5817 -

4698 45 
296 60 

9520 

6432 30 

93 -

164 86 

13164 

3598 13 

73 12 

3800 -
270 -
362 85 
48 45 

400 
1715 -

53 25 

43b 28 
352 38 
22 25 

714 

Oireetion Principale Monopoles 14·6-37 

Ankara 
Dir. Trav. Pubiiea Aınauia 11-6·37 

Com. Ach. Ee.Super. lngenieur.sG.souyou 28·6·37 

Municipalite fzmir Un moıs 

Municipalite Moughla 9-7-37 

Mıniıtere des Monopole• et Douanes 10-6-37 
Ankara 

Ligue Aeronautique lstanbul 14 6-37 

Com. Ach. Oivision Lulebourgaz 
Com. J\4:h. Dır. lntend. Ankara 
Com. Aeh. lntend. Maritime K.pacha 

" 

25·6 ·37 
14-6-37 
24-6-37 
24·6-37 

Com. Ac..h. Ec. SuperieureGumuchsouyou 25-6-37 
Com. Ach . Militaire Bornova 28-6-37 

Munieipalite Adana 28-6-37 

Oir. Chenıina de Fer Etat Haydarpaeha 28-6-37 
Oirection Travaux Publies Amassia 11-6-37 
Com. Aeh. la tend. lıt. Topha.ne. 23-6-37 

Com. Ach. Econom. Monop. K.taehe 21-6-37 

{ Aclmin. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 24-6-37 
Dep. Mat. A nkara Chef Exped. Haydarpacha 

Dir. Ventes Douanca latanbul (Galata) 11-6-37 
Com. Ach. Econom. Monop. K.taehe 22-6-37 

Munieipalite lıtanbul 17-6-37 

-= POUR VOS TRADUCTIONS 
De t oute nature En toutes laneues 

Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de 
Traduction Juridique, 

Specialite : 

traduction '' DEVRiM ,, 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Executien rapide et soiınee 

PRIX HO RS C ON CU RR ENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '· MÜNAKASA GAZETESi " 

Bureau de Traduction " DE\lRIM '' 
Galata, Perchembe Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telephone : 49442 

Heure (Pour les trois jours suivants) 

i5 

15 -

15 

16 

15 -

16 -

15 -
14 -
15 -
11 -

15 

15 
15 
14 

16 -

15 30 

14 
15 

H -

Jeudi IO Mai 1937 

Exeavateur: 2 pieces (Vilayet Kodjaeli) .\' 330 
Construetion maison du peuple a Erzeroum (Parti du Peuple Erze

roum) .\: 350 
Reeouvrement en plomb des coupoles de la mosquee Karagueuz 

Ahmetpaeha de Kutahya (Direetion Vakoufs Kutahia) .\~ 351 
Pain pour le peniteneier (pendant 1 an) {Proeureur General Gazi· 

antep) 
Papier "Kalamazoo,, : 10000 rames- Blane 2me pate : 250000 ra

mes- ld. differents couleurs : 460000 rames - "Dourouk,, : 
200000 rames pour journal : 150000 rames - Carton colorics: 
20000 pieees (Chcırıins de Fer E.tat) .\'. 353 

Reparation bassin aux salincs d' Altchakoyoulou (Monopoles An
kara) .\~ 353 

Viande de boeuf : 225 tonnes (Division Kirklareli} .\' 354 
Vıande de boeuf : 80 tonnes {Commission Aehata Corps Armee 

Balikessir) 354 
Viande de boeuf: 163 tonnes (lntendanee Tophane) X 355 
Viande de ıaouton : 20 tonnes - Vian<le de boeuf : 55 tonnes (ln

tendanee Tophane) .\~ 355 
Viande de mouton: 281 tonnes (lntendance Tophane) ~'~ 355 
Sacı a outillage : 125 pieces (Minıtere Defense Nationale Ankara) 

.\~ 357 
Viande de mouton : 5 tonnes (Commission Aehats Militaires Vize) 
• ,\: 357 
Constructioo de 8 bitiments aux alentours des mines de cbrome 

(Goulemane S. A. T . Chrome Orientaux) .Y 358 
Piridine : 4511 kilos - Aeetone : 450 kilos - Alcool mi:tile : 2100 

kilos (Direction Monopoles) ,\ ; 361 
Transport de Zongouldak a lstanbul de 80-12000 tonnes de houille 

(Direction Exploitation Lignes Maritimes) .Y 368 
* Moreeaux de pain: 8100 kilos- Resles du repas: 11520 kilos 

.\! 363 
Construetion murs aux salines de Tehamalti (Monopoles Sivas) 

S· 364 
Bottes en eaoutchouc : 100 paires (Chemins de Fer Etııt) .\~ 355 
Lampes a carbite : 500 pieces (Chemins de Fer E.tat) .\~ 355 
Chaux vive : 300 tonnes (Clıemins de Fer Etat) .\~ 355 
Costumes : 138 pieees (Ligue lnstruction Nuruosmanie) .\' 366 

Vendredi l l Mai 1937 

Aiguille double : 3 pieces- Simples : 10 pieees- Croisscments: 2 
p . (pieces.) (Cheminı de fer Etat) .Y 331 

Farine pour pain : 530 tonnes (Oivisıon Nighdı') ,\ ' 349 
f?ain pour le penitencicr de Konia (Proeureur General Konia) 

,;\! 352 
Viandc boeuf : 80 tonnes (Division Manissa) .\' 355 
Viande Karamane : :!6500 kilos- Viande d'agneaux: 500 kiloı (Di 

rection Vakoufa lstanbul) .\~ 355 
Courgettes: 6000 kilos Harieots verts: 4500 kilos (Commande-

ment Findikli) .\: 356 
Courgcttes : 6COO kilos- Harieots verts : 9000 lilos (Commande· 

ment Findikli) .\: 356 
Legumea : 12 lots (Base Navale Marmara b.mit) X 356 
Petrole : 80000 kilos - Benzine : 20000 kilos (Monopoles Kabata

ehe) .\! 357 
Harieots verts: 85000 ktlos- Courres : 50000 pieces Comcom· 

bres : 20000 pieees (lntendanee Tophane) .\' 357 
Couffes pour raiıins : 500 pieces (Monopolea Kabatache) .\' 358 
Colle pour machine de Cİ!l'aretles: 25000 kilos Colle amidon : 

10000 kilos (Monopoles Kabatache) X 358 
Huile pour Dieıel: 4 t. Huile legerc pour maehiae: 1500 kilos-

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

Yoghourt: 10000 kilos (lntendanee Tophane) No 366 

Samedi 12 Mai 1937 

Poule.s : 1000 kilos (lntendance Ankara} .\' 366 

* Les aateriaqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiques en regard doe articles ıont ceux du 
journal danı lcquel l'aviı a paru. 

O U C Hl R K E T 1 H A Y R 1 Y E 
ATTENTION 

Rabais extraordinaire du carnet d' abonnement 
d'un et de deux mois 

La seconde serie de noı cartea d ' abonnemcnt entre en •i• 
gueur a partir du 11 juin. Leı peuonnea desireuşeı d'en beni' 

J 

ficicr doivent a'adreaaer au ıiege de l'administration, rue Ferlllç 
nedjiler a Galata ou a l'lnıpectorat du Poat du côte d'lıtanbıaJ. 


