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BU GCJNKO 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Sıvas garnizonu hayvanatı için çayır isticarı 
(Sıvas Tüm Satınalma Komisyonu) 

Darüşşafaka için et ve ekmek (1 sent>) 
(Türk Okutma Kurumu) 

4·6·31 14 -

'27-5 37 15-16 

Cezaevi için ekmek: 135 170,000 kilo 
(Sivas C. M. Um.} 5-6-37 15 

N f. · l · Malzeme, Harita 2 - İnşaat, Tamirat, ~ı~_ı.:.ş_e __ r_ı, ______ _ _ 

Paşa bahçe fabrikasında yemekhane inş ıatı (f nhi-
~·ı··d·· ı~ .... ··) 7-6-37 15 sarlar Umum ıv u ur u6 u 

E d H ık · ·n ·aatı (Erzurum CHP) 10-6-37 15 -rzurum a a evı ı ~ 

Karst:l Halkevi inşaatı (temd.) {Kars CH~) 24.5.37 -
Gönenin (200 ha) halihazır haritası (temdıd) 

d ) 25-5-37 11 -(Gönen Bele iyeıi 

3 Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı v, s. 

Belediye Elektrik aıotörunun 937 yılı mazot ve 
makine yağı (Bayındır Belediyesi} 15·6-37 -

Elek. fab. için mazot 30 ton (Lüleburgaz Bele· 
1 ) 26·5-37 16 diye Miidür üğü . 

Elektrik fabrika111 için 1068 No. mıkıne yağı: 
240 teneke (Lüle bur gaz Beled . Elek. Şirk . ) 26-5-37 16 -

4- Mutcterrık -------
L. k 1 633 k . (lnhi· ıtapon 1408 k. Reçine: 633 · açı, 28·5-37 - -

sarlar Um. Müdürlüğü) . l"k 
1 r f 1 . . sahtıyan ıp ı v.s. 
t aiye e radı için köse e, çıvı •)4_5.37 14 -

3'l kalem (latanbul Belediyesi) I -
V . . k ı dek malzeme ( n · Afonetler ıçın 10 a em ye 4-6 37 15 -

hisarlar Umum Müd.) 
F.lek~rik santralı için buhar makinesi (Kırklareli 

45 gün -Belediyesi) 

b) Müzayedeler 
1 - Müteferrik: 

t. d 31 Mayıs 938e kadar 
Karnağaç müessesa ın il • . . 

2
4.5.37 

bir;kecek gübreler {lst. Beledıyesı) . 14 -

Fatih garajında bulunan tabança~ otomobıl las
tikleri, oenıın deposu, moto11klet v. ıı . 

(lst. Belediyesi) . . . 
7-6-37 14 -

Elektrik te.si satı ve un deyirmeninın ımtıyaıı 
(Lapseki Belediyesi) 

ilanlar, Emirler, Tebliğles 
Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 

Müdlirlüğünden: 

İstanbul Banliyösunda mühim tenzilat 

f . l · aid Flor a, Yeşilköy, Bakırköy gibi say ıye. rer.er!ne 
d · yl banliuö ücretleri pek ziyade endırılmıştır. 
emıryo J 'd ı b 

Hergün istenildiği kadar seyahate mküsa1ı o a~. o~ 1~~ .. l""k bı"r aylık, üç aylık abonman art arı gun e ı gun u ' k · · k l · ı·d· .. bette bulunaca lar ıçm ço e verış t ır. 
munase f" ·· dd 1· · · b Üç aylık bütün bir sa~) ıyek mu e ı ıçın, a onman 

k ı d 0-ı takdirde verı ece para: 
artı a ın la . l . . 

Ye ilkö -Florya-Istanbu .ıçın: 
ş Y u ·· mevkıde Uç ncu 

İkinci mevkide 

Brkırköy-İstanbul için de: 

"ktar 3-5 fer başına isabet eden mı • 

775 
1107 

554 
775 kuruştur ki se

kuruştan ibarettir. 

. • • e Mahsus Büyük Tenzilat 
Devlet Demiryollarında Aıleler k d h h . 

.h tine 8 ar er angı 
1 hazirandan-eylul 937 .nı aJ:nüş kısımları iki ay zar-

bir tarihte başlanmak şartıle,. b"l tleri için: 
fında muteber gidiş, dönüş .~ıle l 1

• eden bunun yüzde yir-
Bir kişide? tam ~.cret,. dıg:r e;ı~O si mukabilinde .b~r 

misi alınır. Bıletler, ucretın yuzd 'bl ~ ~ olunabilir. Tafsılat 
ay daha temdid edilerek üç aya 1• ~g 
için istasyonlara müracaat edilmelıdır. 

30 ikinci Teşrin l 330 tarihli kanun hükümlerine göre 
tescil edilmiş olan ecnebi şirketlerinden ltalya tabiiyetli 1 
(Banka Komerçiyale İtalyana) bu kere müracaatla Ban
kanın Türkiye Umum vekillerinden Francesko Pomi, Riza 
Benzon, Panfilos Demetriyos, Popi Mario, Unberto Mar· 
ka ve mesul muhasip Bruno Çarioli'nin çekildiklerini ve 
geriye kalan Davide Parodi ve Tokatov Victoriya'ya i· 
laveten Aroldo Vannucehi, Haim Barnathan, Fransua Af· 
ker ve F eruccio Colla'yı Türkiye vekilliğine tayin ettiği
m bildirmiş ve lazımgelen vesaiki vermiştir. Keyfiyet ka
nuni hükiimlere uygun görülmüş olmakla ilan olunur. 

· - - ·--

a) MÜ NA K A S A L A R 

1 
Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Sivas Tüm Satınalma Komisyonu Riyasetinden: 

1 - Sivas garnizon hayvanatını çayırlatmak için çayır 
ısticar edilecektir. 

2 İçinde veya yakınında içilecek suyu, barınacak göl
geliği bulunmak üzere kafi vüsatta çayırı bulunanların 18 
mayıs tarihine kadar Sivas tuğ kumutanlık binasındaki 
komisyona kayt ettirmeleri lazımdır. 

3 - Bu tarihe kadar müracaat edenlerin çayırları ma
halinde komisyonca görülecek ve beğenilen çayırların pa
zarlığı 4 Haziran 937 cuma günü saat l 4 de yapılacaktır. 

n .. c. ı ~· ' ... · - ~ . 

Mekteb iç~:·~-ls -senesi mayıs ııihayeti~e kadar iktiza 

k ek kapalı zarf nsulile eksıltmeye konuleden et ve e m . 
muştur. 27.5.37 perşembe gUnü saat 15 te et ve aynı 

·· d t 16 da ekmek eksiltmesi yapılacaktır. gun e saa . 
Talihlerin yevmi mezkiirda müracaatlerı ve şartname-

h .. Nuruosmaniyede Türk Okutma Kurumunda yi er gun 
görmeleri. 

S. v·ı ~ 1·1 Cumhuriyet Müddeiumumiliğinden : 
ıvas ı aye 

· · 938 seneli mayıs nihayetine kadar bir se-
Sivas ceza evının . . 5000 

"h · çifti 960 gram hısabıle en azı 13 ve en 
nelik ekmek kı · ıtıyaclı k alınacak olnn ekmek yıllık yerli ve sa· 

t 170000 1 o o ara d 
ço u d fabrikanın ikinci unundan olup çarşı a sa· 
rıbaş buğ~ayın . an ve kt ve belediye narkı üzerinden tenzilatla 
t l D ikincı neYı ekme en . • • 'b k 1 f 1 a ~ 1- yıı 937 tarıhınden ıtı aren apa ı zar 
ihale edilmek uzr_edd attamünakasaya konulmuştur. Talip olanla · 
usulile 20 gün mu . e e . tı oıuvakkata akçası ve banka mek· 

- d 7 5 hesabıle temına . 
rın yuz e • • . uınartesi günü saat 14 de Cumhurıyet 

b ·1 h · ranın beşıncı c · tu u ı e azı . . d -teşekkil komisyona ve daha zı· -dd . U Tk daresın e mu 
Mu eı mumı 1 

'. • l rin hapisane müdüriyetine müraca· 
yade malumat almak ıstıyen e 
atları ilan olunur. 

2 

i t T ·rat·Nafıa işleri vcMalzemesi-Harita 
nşaa. amı . 

. h" 1 Umum Müdürlüğünden: in ısar ar 
. . . Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi 

l - ldaremı1zın k " 16559,, lira 71 kuruş keşif bedelli 
'b' yapı aca 

mucı ınce h . ·n inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt-
amele yemek anesını 

meye konul~uştu~·.6_937 tarihine raıtlay an pazartesi günü 
2- Eksıltme M'"b t Ş b · d k" 

K b t ta Levazım ve u ayaa u csın e ı 
saat l 5te a a aş ılacaktır. 
Alım Komisyonunda yap . 

kk t teminat 1242 lıradır. • 3- Muva a k k b'l' d l h' 1 l lh l rakı 83 uruş mu a ı ın e n ıaar ar n· 4-Ş b ".ede: ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
şaat u esın e 2 ·· 

5- İstekliler ihaleden en az . gun evvel bu gibi iş-

1 . ff k' tle yaptıklarına daır resmi vesaik ile İn-
erı muva a ıye .. d' . 

h. ı ı· t Şubesine muracaat e ıp ehlıyet vesikası ısar ar nşaa 

almaları. . 
- M'"h'" ı·· te'ıclif mektubu kanutıı ve ehliyet vesika· a- u uru ... 

ları ile muvakkat teminat akçesını ıhtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günü en. geç saat tam 14 e kadar yu
karda adı geçen alım Komısyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. M 

Erzurum C. Halk Partisi Başkanlığından: 

1 - 10.6.37 perşembe gfinü saat 15 de Erzurum Cumhuriyet 
~alk Partisi binası dııhılinde müteşekkil eksiltme komisyonunda 
6:>,000 lira inşaat bedeli olan Halkevi binası inşaatı kapalı zarf 
usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2- Evrakı fenniyesini görüp okumak istiyen iıleklile-r Trab· 
zon ve fstanbul Nafıa Müdürlüklerile üçüncü umumi müfettişlik 
nafıa müşavirlikinde okuyabilirler. 

3- Muvakkat teminatı 4500 liradır. 
4- İstekliler Resmi Gazetenin 7.5.936 gün ve 3297 sayılı 

nüshasında çıkan talim!ltoameye göre 937 seneyi maliyesine aid 
olup nafın vekiiletinden alınmış ve 53 bin liralık yapt işleri yap · 
tığına dair vesikasını ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve 
eksiltme kanununun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tan
zim edecekleri teklif mektublarını birinci maddede yazılı 10.6.37 
perşembe günü saat 14 e kadar komisyona iyice mühürlü oldu
ğu halde vermeleri lazımdır. 

5 Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

Kars C. Halk Partisi Başkanlığından: 

1- Kars şehrinde yapılacak 49323 lira 63 kuruş bedeli keşif
li Halkevi inşaatı kapalı zarf usulile 14.5.37 günü ihale edilmek 
üzere uzatılmıştır. Talip çıkmadığından pazarlık suretile ihalesi 
2-t5.37 gününe uzatılmıştır. 

2 İhale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak iıyönkurul-
ca yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruıtur. 
4- Bu işe aid proje, keşif evrakı, münakasa şartnamesi ve 

fenni şartname C. H. P. Başkanlığından paraSl'ı verilecektir. 
5- İstekli olanlar teklif mektublarını 2490 sayılı kanuna uy

...(Un şekilde hazırlıyarak teminat mektublnrını ve ehliyet vesika· 
lnrını havi bir zarf içinde muayy;m aaata kadar makbuz mukabi· 
linde Parti Başkanlığına ver'tleleri ilan olunur. 

Gönen Belediyesinden: 
(!;.: ___ : 1 ,,, • • r# -- --· . ·- · · ·- ·----···_· .. ·-:· 

bedelli ve tahminen iki yüz hektar olarak münakasaya verılmış 

15-5-937 tarihinde saat 1 O da ihalesi kararlaştırılmıştır. Talib çik· 
madığından 25 5-937 salı günü saat 14 te ihale edilmek üzre mü
makasa temdid edilmiştir. 

3 
ı\\ahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Bayındır Belediyesinden : 
Belediyemiz elektrik motorunun 937 mali yıla mazot 

ve makin~ yağı ihtiyacı kapah zarf usulile 25 5·937 gü
nünden 15-6-937 gününe kadar yirmi gün müddetle ek· 
siltmeye çıkarılmıştır. Talip olanların münakasa şartlarını 
görmek üzere belediyemize müracaatları ilan olunur. 

Lüleburgaz Belediye ve h~susi muhasebe elektrik şirketi 
Müdürlüğünden: 

Elektrik fabrikası için 240 teneke 1068 numara maki
na yağı açık eksiltmesile ah nacaktır. Eksiltmesi 26-5-937 
çarşamba günü saat 16dadır. Muhammen bedeli 576 lira 
olup ilk teminatı 43 lira 20 kuruştur. 

İsteklilerin şartnameyi ıörmek üzere hergün ve eksilt
meye iştirak için belli gün ve saatta teminatlarile beledi
ye encümenine gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
Elektrik fabrikası için 30 ton mazot açık eksiltme ile 

alınacaktır. Eksiltmesi 26·5-1937 Çarşamba günü saat 16 
dadır. Muhammen bedeli 2250 lira olup ilk teminatı 158 
lira 62 kuruştur. İsteklilerin şartnameyi ıörmek üzere her 
gün ve eksiltmeye iştirak için belH gün ve saatta temi
natlarile Belediye encümenine müracaatları ilan olunur. 

z: r 

4 
~üteferrik 

Kırklarsli Belediye Neiıliğinden: 
kal•t;nd en musaddak Elektrik pro· 

Kırklareli şehrinin nafıa v~k antralına ilave edilecek 30025 
• . .b. cud elektr 
Je&ı mucı. ınce. ~ev .2oo-2'° efektif beygir kuvvetinde bir bu-
lira bed~lı k~şıfh 16~rri:l•tl 12.5.37 den itibaren 45 gün müddetle 
har makınoaı ve tef tur 

l rP"' . ·· k a konu B 1 d' mun1a as~y . yil•"c 1 ,5 teminat akçesi olan 2252 lirAyı e e ıye 
steklılerın l · · l · 60 ku· . •tır.ıtıa an ve şartnameleri almak ıstıyen erın 

ve-zne11ne Y 125 · · ı · ı 
k ull" kuruş aöndormelerı 1 an o unur. ruşlu P 



* 
"' * İtfaiye efradı için 30 kalem kösele, çıvı, sahtiyan iplik v. s. 

alınacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

• • * 
Yavşan tuzlası dekovil hattı ve agonetleri için 10 kalem 

yedek malzeme alınacaktır. Bak: inhisarlar U. Müd. ilanlarına. 

• . ... 
1408 k. litapon, 633 k. reçina \'e 633 k. alçı alınacaktır. Bak: 

ı inhisarlar U. Müdürlüğü ilanlarına. 

1b) M Ü Z A Y E DE L E R 

1 
Müteferrik 

Lapseki Belediyesinden: 

Lapseki Belediyesi tarafından 9.l5 yılı içinde başlanıp 936 yı
landa ikmal edilmiş alan modern 60 beygir kuvvetinde müceddet 
mazotla müteharri t dizel motör ve mukabili dinsmo ile müceh
hez tam tetkilath ve mütenavip ceryanlı elektrik tesisatı ve bu
na merbut ruhsatı resmiyeyi haiz bulunan bir taşlı un değirmeni 
haziran 937 iptidasından itibaren belediye kanunnnun 19 uncu 
maddesi 4 üncü bendinin A fıkrası dahilinde şerait ve devletçe 
müttehaz kaidelere muvafık olmak üzere 40 seneye kadar imti
yaz verilmesi belediye meclisinin 29.4 37 içtimaında karar altına 
alınmış olmakta talihlerin Lapseki Belediye Riyasetine müracaat

ları ilin olunur. 
• . "' 

Karaağaç müess. 31 mayis 938e kadar birikecek gübreler 18· 

tılacaktır. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 
• • • 

fatih garajında bulunan yanık ta~anca, otomobil lastikleri, 
benzin deposu v .a. satılacaktır. Bak: lıt. Beled. ilanlarına. 

Türkdili arkadaşımız 
Balıkesirde çıkan "Türkdili,, gazetesi on iki yaşına 

girmiştir; arkadaşımızı kutlular, muvaffakiyetli çalışma· 
larinda devamını dileriz. 

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

1 - Yavşan tuzlası dekovıl hattı ve vagonetlerı ıçm 
şartnamesi mucibince - 1500 - l'ra muhammen bedelli 10 
kalem yedek malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 4-Vl-937 tarihine rastlayan Cuma günü 
ıaat 15 de Kabataşda Levazım ve Miibayaat Şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameler paraaız olarak hergle sözü geçen 
ıubeden 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. 

l 4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
ıaatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte adı e=eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olumr. "2839" 435 1-4 

• • • 
1- 1408 kilo Litapon, 633 kilo Reçine, 633 kilo alçı 

pazarlıkla satı:ı alınacaktır. 

2- Pazarlık 28·5·937 tarihine rastlayan Cuma günO saat 
16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
' Şubeden alınabilir. 

4- İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko· 
misyona gelmeleri ilin olunur. "2840,, 4J6 1-3 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1 - l~t~kli. çıkmadıtından dolayı ihaleai yapılamamıt olan 

Maraş Vılayetınde Kayseri ·Maraş ve Maraş-Eloj"lu yolları üzerin
de Yapılacak 180,500 lira ketif bedelli Beton arme Alikaya, Su
ça1tı, Tt•ltar ve Akıu köprülc-ri inşaatı yeniden ekıiltmeye çıka
rı mıt ır . 

. 2- Eksiltme 27-5-937 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka-
letınden Şose ve Köprüler Reiıli""i Ekıilt K · d 

& me omısyonu o asın-

dad kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 li
ra ır. 

3 - Şartname ve buna naüteferri evrak 903 kuru b d ı 
k b·1· d Ş K .. -1 f e e mu. a ı ın e oıe ve opru er Reialiğinden alınabilir. 

4 Eksiltmeye girebilmek için ideklilerin müteahhitlik veai
kaaını ibraz ve bir teahhüde en az 60000 liralık köprü ve buna 
benzer intaat~ iyi bir surette yaptıklarını ispat eylemeleri meş
ruttur. 

------

Şehir içinde eşekle nakliyat yasaktır. Bu yasak Be
yoğlu ve Eminönü belediye şubeleri çevresinde 1 ağustos 
1937 den itibaren ve diğer mıntıkalarda da 1 şubat 
1938 den itibaren tatbik edilecektir. Bu husustaki umu-· 
mi meclis kararı aşağıya yazılmıştır. İlan olunur. 

FIKRA 
(Beyoğlu, Beşiktaş, Eminönü, Fatih şubei idariyeleri 

sur dahilindeki mıntakalarında ve Kadıköy şubei idariye
sinde Kurbağalı derenin garbinde eşegın nakil vasıtası 
olarak kullanılması memnudur. (B.) (285 l) 44 l 

* . • * 
lslanbul'un en son vaziyetini, Belediye hududlarını; 

belli başlı abidatını bütün teferruatile göstermek üzere 
bastırılan ve nefis bir ciltle ciltlettirilen şehir rehberinin 
tanesi perakende olarak 2,50 liraya satılmaktadır. 

Fazla talip çıkmadığı için toptan mubayaa edecek kü· 
tüphane sahiplerine tanesi ikişer liradan satılması bu de
fa Encümence kararlaştırılmış olduğundan isteyen kütüp· 
hane sahiplerinin Muhasebeye müracaatları lüzumu ilan 
olunur. (B.) (2848) 440 

• • • 
itfaiye efradı için lüzum olan 30 kalem kösele, çivi, 

sahtiyan, iplik vesaire açık eksiltmeye konulmuş isede 
belli ihale gününde giren bulunmadığmdan eksiltme 24-
5-937 pazartesi gününe uzatıimıştır. Bunların hepsine 1371 
lira 80 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnameleri leva
zım nümeneleri de itfaiye müdürlüklerinde görülebilir. İs
tekliler 2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 102 lira 89 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu
karıda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. [B.) (2847) 439 

•*• 
Karaağaç 111üessesatı pay mahalli ahırlarından 3 l ma-

yıs 938 tarihine kadar birikecek sığır gübreleri satılmak 
üzre açık artırmaya konulmuş isede belli ihale gilnünde 
giren bulunmadığından arttırma 24·5·937 pazartesi güniiııe 
uzatılmıştır. Bu gübrelerin hepsine 300 lira bedel tahmin 
olunmuştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. 
İstekliler 22 lira 50 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber yukarıda yazılı günde saat 14 de Da-
imi Encümende bulunmalıdırlar. 2845 438 

• • • 
Fatihte Beledive Levazım. ambarın -la yanık tabanca, 

makinesi vesaire hurda eşya satılmak üzere 
0

açık artırma· 
~a konul~uştur. Bu eşyaların hepsine 636 lira 45 kuruş 
fıat tahmın olunmuştur. I.istesile şartnamesi Levazım Mü
dürl.üğünde görülebilir. istekliler 47 lira 73 kuruşluk ilk 
t~.m~_nat makbuz veya mektubile beraber 7.6.937 pazartesi 
gunu saat l 4te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) (2844) 437 

Ehliyetnamesiz kimselerle çocukların karık ve sandal 
k.ullanmaları ve bunlara kira ile kayık ve sandal verilme· 
sı yasaktır. Belediye zabitası talimatnamesinin bu husus
taki memnuiyeti mutazammm olarak değiştirilen 204 
üncü maddesi aşağıda yazılmıştır. İlan olunur. 

Madde: !04 

(Her hangi bir maksatla olursa olsun umumi nakil va· 
sıtası olan sandal ve kayıkların içinde sandalcısı bulun• 
madıkca ehliyetnameyi haiz olmıyanlara kiralanması mem· 
nudur. 

Muayyen iskel~lerde yolcu taşımak üzere kayık veya 
s~ndal k~llanm~k ısteyenlerin 18 yaşını bitirmiş olmaları 
yuzme bılmelerı ve ehliyet ve bedeni kudret vealkasmı 
~aiz olm~ları mecburidir. Bu şeraiti haiz olmayar.lara eh· 
lıyet vesıkası verilemez. (B.) (2852) 442 

• • • 
Tramvay~ dış kapılarını hareket halinde daima kapalı 

bulundurmaga vatman ve kondoktörlerin mecbur tutulduk· 
larına d_air ittihaz olunan Belediye tenbıhi aşağıya yazıl
mıştır. ilan olunur. 

Belediye tenbihi 

Tramvayların haraketleri esnasında vatman ve koo
doktörler tramvayların kapılarını kapalı bulundurmağa 
mecburdurlar. (B) 2853 443 

ı Devlet Demir Yolları Avrupa Hattı 
9 cu işletme Müdürlüğünden: 

--------....::-....____ 

22 Maviı 1937 tarihinden itibaren gerek Avrupa sürat katar
lariyle Trakya katarları ve gerek İatanbul-Küçu-k çek . .. . mece arası 
Banlıyo katarları yeını vakti hareket cedveline göre işlemeğ~ ba•-

T~klif mektuplarını 27-5-937 per,embe günü aaat 15 e kadar 
Kom11yon reiılitine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

"2647,, 417 2 - 3 

1.ıyacaklardır. B~ katarluın kalkıt ve varı' saatlerindeki değişik
lıkler hakkında ıstasyonlardaki afişlerde tafsilat vardır. 

, Banliyö katarlarının seyrü hareket saatlarını gösteren cep cüz-
danları gifelerde aatılır. (2794) 428 2- 3 Müdüriyet. 

PiYASA HABERLERİ 
:~~;u~<~ 

İstanbulun beş yıllık kalkınma programı 
lstanbul vilayet ve belediyelerinin 1937 büdce projeleri ile beş 

yıllık çalışma programları İç Bakanlığa gelmi,tir. Vilayetin büt· 
çesi 4.622.586 lira, belediye bütçesi de 6.337.335,22 liradır. Vili 
yet bütçesinin 729.300 lirası hususi idare işlerine, 2.041.449 lirası 
kültür işlerine, 97.450 lirası bayındırlık işlerine, 43.761 liraıı zi
raat ve baytar işlerine, 137.767 lirası sağlık ve hayır itlerine, 
400.986 lirası türlü işlere, 1.171.871 lirası da mütterek maaraflara 
iştirak hiasesine ayrılmıthr. Belediye bütçesinin 340.742 liraıı 
eko:ıomik islere, 13.728 lirası evlenme i,lerine, 848.324 lirası aağ
lık, 25.032 liraaı baytar, 2.376303 lirası tamirat ve tezyinat, 
450.648 lirası temizlik itlerine, 1.437.773 liruı muhtelif maarafla
ra, 294.180 lirası ihtiyat akçesine, 750,605 lirası da müşterek maa· 
raflara iştirak hissea\ne ayrılmıftır. 

Vilayet umumi mecliıince kabul olunan beş yıllık proırama 
göre: 

Kültür işleri. - Vilayet hududu içinde 4 yatılı ilk mektep açı-
' lacaktır. Bütçenin müaaadesi nisbetinde ilerde bu mektebler art· 

tırılacaktır. Bu ınekteblere gelecek talebe yiyeceklerini köyler· 
den bulgur, un, yağ. fasulye gibi gıda efyaaı olarak getirecekler
dir. Son on yılda yapılan 150 ilk mektebe ilave olarak beş yıllık 
programın devamı müddetince viiiyet bütçesinde elde edilecek 

~azlalık \'e tasarruf mektep binası yapılmasına ayrılacakbr. 
Bayındırlık işleri. - Halen yürürlükle bulunan 3 yıllık bayın· 

dırlık programının kalan iki yılı için 926.000 lira aarfolunacaktır. 
Bu para ile 1937 yılında Maltepe-Kartal yolu inta olunacak, Se· 
lamiçeşme-Maltepe Yalova-Hamam yolları esaslı ıurette, Kazlıçeı· 
me-Bakırköy-Üsküdar·Şile yollarının da lüzumlu yerleri tamir olu· 
nacak, yol ve köprülerin mütemadi tamiratı yapılacaktır. 

1938 yılında Üsküdar-Şile esaslı toıea' nin tamiratı yapılacak, 
Maltepe-Kartal yolunun beş sc-nelık programdan eksik kalan as
falt kaplama ve tamiratı yapılacak, Edirnekapı-Dağyenice, Yalo
va-Bursa şosesinin tamiratı yapılacak, Kartal-Yakacık yolu asfalt 
kaplanacak, Büyükçekmece-Çatalca yolu tamir olunacak, Üıküdar
Beykoz şosesi esaslı surette tamir olunacaktır. 

Zirut işleri.- Çok miktarda fidan yetittirilecek v~ her sene 
bu iş için 25-30 bin lira harcanacaktır. 

Köylerin kalkınması. Köy ihtiyaçlarına cevap vermek üzere 
köy işleri için programın devamı müddetince her ıene 132598 
harcanacaktır. Bu paranın 3000 lirası ziraati himaye, ıslih ve 
teşvik için, 750 lirası mahsullere arız olan hastalıklar için, 2500 
lirası haşerelerle savaş için, 11560 lirası çiftçiye rehberlik 'e mü
cadeleyi idare etmek üzere yapilacak teşkilat ve masraflara, 2880 
lirası kümes hayvanlarının ıslahı için, 33168 lirası viliyet içinde 
sığır ve atırkının ıslahı için yapılan tetkilit ve damızlık aygır 
ve boğa satınalına masrafları içiH, 49280 lirası da yemişçilik ens
litüıü ve fidanlık için harcanacaktır. 

Diğer işler.- Bunlardan batka ziraat aletleri ve tohumluk al
mak için her sene bütçeye 20-30 bin lira konulmasına çalıııla

caktır. Kasabaların Heri vaziyet ve planlarının tanzimine yardım 
için her sene 3500 lira, kaaabaların elektriklenmeaine yardım ola -- --··- ---v •u- .. ,.. ..... '-Uaıu.ı.ıa1111UC1U n.urunmBK IÇln 311011.• 

cak tedbirlere de 25000 lira harcanacaktır. 

istanbul Borsası 
.: 19 5-1937 

Paralar Çekler ----
Alış Satış Alıt Satı, 

Sterlin 627, 627, London 625,25 b'25, 
Dolar 122.- 126,- Nev York 0.7904 0,7903 

20 Fransız Fr. 113, 114,- Par is 17,6875 17,67 
20 Liret 120, 125- Milino 15,0212 15,0175 
20 Belc:ka Fr. 80,-- 84,- Brükıel 4,6810 4,6884 
20 Drahmi 19, 22, - Atina 87,405 87,7560 
20 İıveçre Fr. 570,- 578, - Cenevre 3,4496 3,4614 
20 Leva 20, - 23,- Sof ya 63,9357 63,91 

1 Florin 63, - 66,- Amıterdam 1,4440 1,4434 
20 Çek kronu 70,- 75, - Prag 22,67 22,6615 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
1 Mark 25, 28,- Madrid 13,1725 13, 1675 
1 Zloti 20,- 25,- Berlin l,9ti50 1,9662 
1 Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 

20 Lev 12, - 14, Budapeft 3,9840 3,9825 
20 Dinar 48,- 52,- Bük ret 107,63 107,5875 

J 

Ruble . 30 - 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 1 

İ•veç kuronu 30, - 32, Yokohama 2,7540 2,7530 
Türk altını I059, - 1060,- Moskova 24,0625 24,0725 
Banknot Oı.254,- 255,- 1 Stokholm 3,1160 3,J 15 

4 

Muhterem Mü•terilerimlze lıan 
. Her nevi, her miktarda çivileri fabrikalarda teslim 
iktisat Vekaleti tarafından tesbit olunan baz ı g ku· 
ruş fiyatla muhterem müşterilerimizin emrine amade 
tuttuğumuzu ilan ederiz 

ÇiVi F ABRIKALARI 

ıııuııııııııııınmm ıın ıııııımıııııımıııııuııııuııunıı•ıuw .. m•••ıııımmııımıumm11 

YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

llllU Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
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20 Mnyıs 

Gelecek iiç gün zarfında vuku ~ulacak 
Miinakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA 
-· .... 

Cuma 21-5-1937 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 

~aa3j 19 -5- 1937 Fa~ 

SATIŞLA!{ 

Aıgari Azami MADDE ithalat ihracat 
Kiloıu Kiloıu 

Sayla 3 

(Suite de la 4me page) 

canalisation, mais non plus selon l'nncien programme, mnis selon 
le plan que M. Prost aura trace pour l'lstanbul future. Ln cnna 
H.ation passera nuS&i iı Kourtoulouch, Sourp-Agop, Fatih, Ak Sa
ray, Kabatache, Tarlabachi, Azapkapou, Yuksek-kaldirim, Knra
keuy, Kassimpacha, Kadikeuy. 

Les travaux rebommenceront en 1939. La municıpalite y de
pensera 200.000 livres par an. 

Hp. okulunun içme suyu teıiutı - elektrik malzemesi: 374 ka- Ton Ton Kr· Pa. Kr. Pa. Le prix du gaz 
lem (MMV) .\~ 339-312 

Toprak işleri (Ankara Beled.) .\'; 340 . . 
Dökümhnne koku: 400 t. (Devlet Demıryol.) .\• 327 

Afyon 
,, 

Araşit 

: ince 
: kaba 

yağı 

t, 
La commiasion de tarification a etabli le prix de gaz ; lstan

bul et Kadikeuy, pour le troisieme trimestre de l'nnnee 1937. 

Znbıta memurlarına 265 elbise yaptırılacaktır (ist. Beled.) .\! 339 
Mutahhar Avrupa pamuğu: 100 ton (Askeri Fabr.) :'° 343 
Cezaevinın ekmek ihtiyacı (Kütahya C. M. Um.) .\ 342 

Arpa : yemlik çuvallı 12 4 10 4 35 

A Kadikeuy, le prix du nıetre cube a ele reduit de Ptn. 6,34 
a 5,39 et iı latan bul de Ptrı. 6, 16 a 5,36. 

Le prix pour la region de Beyoghlou ora etabli lundi. 

Sığıreti: 80,45 ve 77 ton (Vize) .\; 338 
Benzin: 88 ton (Çorlu) .\~ 338 
Un: 145 ton (Kayseri) .'\! 338 
Kuru ot: 384 ton (Adana) No. 332 
"' Gübre: 15 ton (Selimiye) No. 3..~8 
İnhisarlar mamulatı nakliyatı (Samsun İnhisarlar Müd.I .. \~ 348 
Benzin : 20-30 ton (Afyon Ask. Sa. Al. Komisyonu) .\' 348 

Cumartesi 22-5-1937 

Bafra köprüsü tadilatı (Samsun Nafıa Müd.) .\~ 345 
Odun: 700 ton {Tekirdağ Askeri Sat. Al. Kom.). No. 347 

1 Kağzmand:ı font borularile su isalesi (Kars Nafıa Müd.). ~\; 34 
Kır bekçileri için 55 takım elbise (Bolvadin İlçebaylığı) .\• 348 
3000 kilo sade yağı (Vize Ask. Sa. Al. Kom.) .• \~ 348 

Pazartesi 24-5-937 

Karaağaç müesseıatı için matbu evrak (fst. Beled.) .\~ 339 l 
hrnir bezi: 1100 m. _ pamuk: 2350 kg - bobin ve yangın ma ze· 

mesi (İst. Beled.) .\: 339 . 
Zeytin: 27 ton (Tophane Lev. Am.) .\~ 339 
Telefon malzemesi (İst. Beled.) .\: 339 
Jandarma garnizonu inşaatı (Çanakkale Nafıa Müd.) .\: 336 
!'iastahane inşaatı (Tosya Beled.) .\: 3~4 . 
istihkam fab. kışlasının kanalizasyon ışlerı (fst. Komut.) .\: 340 
Makkap (A k. Fnb.) .\: 316 
Benzin: 3000 ton (PTT Vil. Müd.) .\: 340. . ~ 
Etirnesut't~ yaptırılacak Türkkuşu hı:&nrarıyle muştemılatı (T. Ha-

va Kur. Gen. Dir.) .\' 349 
Tav ocağı: l ad. (Ank. Mil. Müd. Yek.) .\: 342 
Buharlı kazrın: 4 ad .. sıcak su deposu: 8 ad. (Tephane Levazım) 
. .\; 340 
Üstüpü: 100 ton (Haydarpaşa Dev. I?emirrol.) .\: 340 • 
Erznk: 29 kalem _ sebze: 37 kalem (lst. Lıseler Muhas.) .~! 340 
Dökrne boru: 37 adet .. Kenevir ip: 1300 kilo • katranlı ıp: 1000 

kg. - uparçiye mumu: 30000 ad. - parafin: 300 kg. (Haydar
d Paşa Demiryol.) .\'. 340 

eniz altı kablosu: 700 m. Sandık kabloıile (Hay. 'Dev. Demir.) 
No. 340 

S"' 
ttt: 70 ton (Ankara Levazım) No. 341 

trıat dfi~me: 245000 ad. _ 4 delildi zinko düğme - pantalon toka· 
ıı: 25 ad. vesaire (Gedikpaşa Jand. Sa. Al. Kom.) No. 341 

Dahili elbiselik kumaş: 505 m. (İst. Liseler Muhas.) No. 341 
Abuvatmı&nlı dökme boru: 45 ad. - vana: 17 ad. • flaoçlı vana: 

22 ad. (Devlet Demir.) No. 338 
Mangal kömürü: 32 t. - meşe odunu: 250 çeki (ist. Liseler Mu-

hu.) No 340 
ll~eş tuğlaaı: 20000 ad. (Haydarp. Dev. Demir.) No. 340 
Sıvaı civarında bir pavyon inşau· (Sivaa Vil. Daimi En.)JNo. 346 
l::yup Kemerburgaz arasında posta nakliyatı (Eyüp PTT) No. 342 
Silindirli kanaviçe mavi ve kırmızı çulaa (Gedikpafa Jand. Sa. 
--Al. Kom.) No. 341 

• Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
.........._Hamiş : "No . ., işareti ilanı havi gazetemizin sayııım ıröıterir. 
....... ~ 

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
demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruıtur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Liınited Şirketi 

vaııtasile gönderilebilir. \ _____________________ ,. 
~ 

Her kesin kitabı 
_ _ . . . 'f 1 . . b' araya toplayan "Her Butun vesaılı naklıye tarı e erını ır b h d ·r 

kesin kitabı,, yeni plan ve nefis bir tekilde ilk a ar an t ı· 
baren çıkmıştır.. d k · 'z 

Bu kitaptan birer tane elde ediniz. Çok istifade e ece ıını · 

. 

ı ... t. -l..'b• ·.ı...: ··• ıyaz ıuıı ı ve y.azı ı.-. B ld v • ARTUN Baıımevi 
aıı ııı yer· 

10 Direktörü: İımail Girit Galat. Bilhir ıobk No. 

" 
: Anadolu 

Av derisi : çakal 

" 
: kedi 

., : kunduz 
,, : porsuk 
., : •anıar 
,, : tilki 
,, : tavşan 

" 
: varşak 

,, : zerdeva 
Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
,, iç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday : Eks. yumutak 

,, : yumuşak 
,, : eks. sert 
,, : sert 
,, : sümter 
,, : kızılca 
,, : mahlut 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz : iç 
Çavdar 
Darı : beyaz 
,, : sarı 

Fasulye 
Fındık : iç tombul 

,, : iç sivri 

" 
: kabuklu 

Haşhaf : tohumu 

" 
: yakı 

ipek 
irmik 
Kaplıca 

Kcçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten : tohumu 

" 
: yatı 

Koza 
Kut yemi : yeni mahsul 

Mercimek 
M111r : beyaz 

" 
: ıarı 

Nohut : isp. tohumu 

" 
: kalburlanmıf 

" 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yath 

,, ,, : yarım yatlı 

• " 
: yatıız 

Peynir kaşer : yatlı 

" 
,, : yağsız 

Razmol 
Suaam : yeni mahıul 

,, yatı 
Tiftik : oğlak 

,, : ana mal 

n : çenırelli 
,, : deri 
,, : kaba 
,, : ıarı 

Un : ekıtra ekstra 

,, : ekstra 

n 1 inci yumuıak 
,, ,, sert 

Yapak Anadolu 

,, ,, tabak 

" 
: Trakya kırkım 

• ,, tabak 

Yulaf 
Zeytin yatı : ekltra 

,, n : yemeklik 
,, n : aabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
" Şikaıo 
,, Vinipek 

Arpa Anvers 
Mısır Londra 
Keten t. ,, 
Fındık G. Hamburı 

" K " 

ad 
,, 

JJ 

,, 
,, 
,, 

" 
" ,, 

508 

55 

16 

14 

61 

28 

4 

17 

15 

ç 

" 
• 
" 
" ,, 
• 
ç 

6 IO 

6 10 

4 17 

437 

25 

l IO 

51 

6 22 

6 20 

4 22 

26 

K.S. 

6 52 
6 14 
6 29 
4 98 
3 65 
8 04 

87 58 
R7 58 

iıaretler : ki (kilo), ad (adet), ç (çift), kr (kurut), pa (para), ti 
(filin), aa (aantim), ıt (sterlin), RM \Rayhsmark), p (pen· 
ni), B.IFr (Belcika frank), t (ton). 

Avis f f ici 
1 De la Municipalite d'lsta b ı j 

La construction, dans les Halles Centrales, d'une Halle des 
legumes, d'•a prix estimatif ele 48350 livres est mise en 
adjudication sous pli cachete. Les cahiers des charges 
peuvent etre obtenus de la Direction de 11Economat 
ınoyennant 242 piastres. L'adjudication aura lieu le sn
medi 29 mai a 11 heures par dev ant le Conseil Perm nent 
de la ville. Outre les documtnts requis d'apres la Joi N. 
2490, les interesses doivent remettre au Conseil Perma
nent, juıqu'a 10 heures, un certificat de capacite tech
niquo delivre par le Service Technique de la Municipa
lite, accompagne d'une quittance ou d'une lettre de ga
rantie provisoire de 3526,25 livres, et les plis cachetes, 
contenant leurs offres. (B) (27 48) 4 ı 8 2-

De la Direction des chemins de fer de l'Etat 
780 tonneı de fonte heınatite et 180 tonnes de fonte pour 

fonderie No. 3 d'une valeur de Ltqı. 54.070 seront achetecs pnr 
voie d'adjudication sous pli cachete le 5 juillet 1937 Lundi a 
J~ 30 h. au local de l'administration Generale a Ank rn. 

Ceux qui desirent y prendre pnrt doivent remettre iı la Pre· 
sidence -de la Commission Je meme jour jusqu iı 14,30 lı. leurs 
offres, une garantie provisoire de Ltqs 3.753,50. Les certificats 
exiges par la loi et un cettificat de conıpetencc dresse suivant 
fes preacriptionı parues dans le Journal Officicl du 7 mai 1936 
No. 3297. 

Lcs cahiera deı charıres sont en vcnte au prix de Ptrs. 270 
aux CaiHes d'Ankara et de Haydarpacha. 

• • * 
Des pieces de rechange pour voitures t wagonı, d'unc va· 

leur de Ltqs. 85.000 eront achetees par voie d'adjudicntion sou 
pli cachete le mardi 29 Juin 1937 iı 15.30 h. au local de l' Admi
niıtration Generale iı Ankara. 

Ceux qui de irent y prendre part doivent remettre a la Prc
ııidence de la Commission le meme jour juıııqu'iı 14.30 b. leuı s 
offres une garantie provisoire de Ltqs. 5.500, les certificats cxi
ges par la loi et un certificat de competence delivte suivant les 
preıcriplions paruea dans le Journal Officiel du 7 mai 1936 No. 3297 

Leı cahiers dea charges sont en vente au prix de ptrs. 425 
aux Caiases d' Ankara et de Haydarpacha. 

"' • • 
Troiıı changemenb de voie İl double cffet, dix changemcnt 

de voie ıimples et deux croisements d'une valeur de Ltqs. 44120 
seront achete• par voic d'adjudication ıııou pli cnchete le Ven
dredi 11 juin 1937 a 15,30 h. u local de l' Administrntion Gene
rale iı Ankara. 

Ceux qui desirent y prendre part doivent remettre iı la Prc
ıidence de la Commission le meme jour jusqu'a 14 30 leurs of
freı, une garantie provisoire de Ltqı. 3.309, les certificats exigcs 
par la loi et un certificat de competence delivre suivant leııı prcs
criptionı parues dans le journal Officict du 7 mais 936 No. 3297. 

Les cahiers des charges ıont en ventc au prix de ptrs. 220 
aux Caiues d' Ankara et de Haydarpacha. 

De l' Administration Generale des Chemins de fer 
et des Ports de l'Etat 

Le lrain de banlieue desservant sous le No. 49 journellcment 
la ligne Pendlk-Haydarpncha est supprime • partir du 22-4-937 t 
remplace par un autre lequel sous le No. 1049 quitt ra Pendik 
it 22 h. 35 et arrivcra a Haydarpacha iı 23 h. 30. Le fait est por
te a la connaissance du public. 

•~.~&A~~A+••~ ~ .... ~ .. •••• • • f • .., ... .., ........................................................ .., ....... fi •••••••••••• :4 •••••• 

:i: '' D EV R ı· ' :~: y o 
+ y 
.t. T B ,. ;) ercüme Ürosu ·:: 
~ ~ 
•:• Her liı;andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
•!• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •!• 
+ ~ •!• Azami ihtimam ve sürat •!• 
...... Fiyatlar müt:edildir •!• ._:. gayet: •!• 
+) "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 

1 ••• •:• Hususi ,tenzilat yapı ır • .. ~ y • 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •:• 
•:• Telefon : 49442 •• .. ~ 
y ~ 
•!• •·:••!• ·:· •) •• •!••:••!••!••:• •!••!• ..... ~ •!• I.• .... ~ ., •• t!.. • ............ :. ... ... ... ... ~ ~ • ~ "1 ,., • ."T .... • 
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Dcuxieme Annec - No. 350 

ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 n n 850 

12 n ~ 1500 

Etranger : 12 aoiı Ptu. 2700 

Le No. Ptra. 5 
Pour la Publicite ı 'adre1ıer 

i l ' Adminiıtration 

JEUDI 

•• 
MUNAKA~ 

. 
GAZETE Si 

Journal Quotidien des Adjudications 

Tableau Synoptique des Adjudications 1 

20 MAi 1937 

ADMINIST RA"l ıUN 

• Y oıhourtchou Hnn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse T ele1rraphique : 
lalanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 
-

Objet de l'adjudication Mode Prix Caution. Ucu d'adjudication et du Jours l leureı 
d 'adjudicat. estimatif Proviıoire Cahier des Charxes 1 

(Pour les trois jours suivants) 

-~~~~~--------------------~--~--_.;..------------------..-. -----------------------~-ıa---------------~------ı 

1 

A) Adju~ications au Rabais 
Construction- Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Coostruction- Cartograpbie 

Construdion Maison du Pcuple a Erzeroum 

Preparation carte actuelle de Gue unen : 200 ha 
(aj.). 

Construction M • ison du P " uple a f\ars < aj.). 
Construction d 'un refect oire a la fabriquc de Pa

chabahtche (cah . eh. P. 83). 

Comlaustible - Carburant- Huiles 

Mazout : 30 tonnes pour fabri que electr. 

• Provisionı 

Pain pour le penitcncier : 135·170000 kilos 
Pain et viande (jusqu'a fin Mai 1938) (pour Oaru

chefaka). 

Divers 

Cuir, clous, maroquin, fils ete. : 30 lots 

Machine a vapcur (160-~40 CV eff .) avec accessc:i
res (pour central electrique (cah. eh. P. 185) 
(aj.). 

Pli cacb 

Publique 

Gre a gre 
P li cacb. 

Pu blique 

Pli cach. 
Publique 

Pu blique 

" 

65000 - 4500 -

L. 13-18l'ha. 

49323 63 3699 27 
16~59 71 1242 -

'.J250 - - 158 62 

1371 80 102 89 

30025 - 2252 -

{ Parti du Pcuple, Erzeroum 
Dir. Trav. Pub. lstanbu\ Z.ongou\dak 

Municipalite Geuncn 

Presidence Parti du Peuple Kars 
Direction Generale Monopoles K.tache 

Oir. Soc. Elcctr. Municipalitı~ Luleb . 

Procureur General Republiquc Sivas 
Ligue lnstruction Nuruosmanie 

{ Com. Perm. Municipalite lstanl- ul 
Dir . Economat ,, " 

Municipalite Kirklare\i 45 j . İl partir 

10-6-37 

25.5.:17 

24-5-37 
7-6-37 

26-5-37 

5-6 37 
27-5-37 

24 5-37 

12·5 37 

Gr6 a gre 1500 - Com. Ach. E.conom. Monop. K.tache 4 6-37 :ı P ieces de rechange pour wagonne'.tes et ligne De-

!
!I cauville : 10 lots 

Litapone : 1408 kiloı Resine: 633 kiloı- Pli tre : 
1 

633 kiloı 

B) Adjodications a la sure1cblre 
Reservoirı de benzine, motocyclctte, rcvolvers, 
pneuı , machine a concassor les grain~ ete. 

Concession de l'exp\oitation installation electrique 
et moulin ('40 anı). 

,. 

636 45 

,. 

{ 
Com. Perm. Municipalite Istanbul 
Dir . Ec:onom. ,, n 

47 73 

Municipalite Lapseki 

POUR VOS TRADUCTIONS 

'.28-5-37 

7-6-37 

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 soigneuse 

P R 1 X HOR S C O N_C UR RENCE 

Reduction speciale aux abonnes de · · MÜNAKASA GAZETESi ·• 

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

Nul n'est cense ignorer la loi ' 
Nous avons le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

Recueil des lois, decrets et arretes 
de la Republique de Turquie 

parailra prochainement en notrt: ville. 
Notre futur confrere se propose de donner la traduction en français de toutcs les lois interessant 

directement ou indirectement le Commerce, l'lndustrie, l'Economie, les Financeı, au fur et a mesure de leur 
publication dans le Resmi Gazete (l'Officiel d' Ankara). 

Nous y reviendrons. 

15 -
1 

Vendredi 21 Mai 1937 

lnstallation eau pokable ccole mnitaire (Defenıe Nationale Ankara) 
.\! 339-312 

Travaux terrasscment (Municipalite Ankara) .\! 340 
14 -1 Coke pour fonderie : 400 tonnes (Chemins de Fer Etat Ankara) 

.\? 327 
-

ıs 

16 

14 -
16 

14 

15 

10 

i 

1 Confection iaquett~s pour ngents Municipaux : 265 pieces (Muııici

palite Istanbul) X 339 
Coton <l'Europe purifie : 100 tonnes (Fabriqueı Militaircs) .\'. 343 
Pain pour penitencier (Procureur General Republique Kutahin) 

.\! 342 
Viande boeuf : 80, 45 et 77 tonnes (Vize) .\e 338 
Benzine : 88 tonnes (Tchorlou) .\'! 338 
Farine: 145 tonneı (Kaisseri) .\! 338 
Foin scc : 384 tonnes (Adana) .\! 332 
* Fumier : 15 lonncs (Sclimie) .\~ 338 
Transport: de 267.000 kg. d'artic\es du Monopole venant d'lstan· 

bul (Dir. Monop. Samsun) ,\; 348 
Benzine: 25-30 tonnes ev. 2 pr. le kg. (Com. Ach Militaire) 

Afion) .\: 348 

Samedi 22 Mai 1937 

Transformation du pont Bafra (Direction Travauıc Publics Samso ~ n) 

.\: 345 
Bois : 700 tonnc!I (Com. Ach. Militaire Tekirdagh) .\! 3'17 
Ad<luction <l'eau potable iı Ka~hizman a l'aide de tuyaux en fonte 

(Dir. Trav. Publics Kars) .\: 347 
55 costumes pour gardiens (Vilayet Bolvadin) .\! 348 
Beurre frais: 3000 kilos (Com. Acb. Milit. Vize) 

Lundi 24 Mai l 937 

Materiel telephonique (Municipalite IstanbulJ .\':. 339 
Tuyaux en fonte: 45 pieces- Vanr.es: 17 pieces- Vannes a 

flange : 22 piece9 (Chemins de Fer Etat) .\: 338 
Pieces imprimees pour l'Etablisst-ment Karaag-batch (Municipalite Is· 

tanbul) ,,! 339 
Tissus d'lzmir ı 1100 metres- 2350 kg.- Coton pour matelas: 

3061 kg.- Bobine No. 2415 - Pieccs pour service extinclion 
(Municipalitc lıtanbul) .\~ 339 

Olives: 27 tonnes (lntendance Tophane) ,,: 339 
Construction local gendarmerie (Oirection Travaux Publics Tcha-

nakkale) .\! 336 · 
Conıtruction hôpital (Mun. Tossia}° .\! 334 
Reparation canalis. caserne (Comm. ı~t. Findikli) .\! 3-iO 
Meches (Oir. Gen. Fab. Milit.) .\!316 
Benzine : 3000 tonncs (Dir. PTT. Istanbul ) .\! 340 
Stores bleus: 179 piecea (Mun. lııtanbul) .\! 338 
Charhon de bois : 'i2 tonnes- Charme ; 1050 thceki- C!ıene : 250 

tcheki (Comptabilite Lycees lstanbul) .\~ 340 
Chaudicres a vapeur: 4 picces- Rescrvoir d'ea ..ı : 8 pieccs (Eco· 

nomat Tophanı") .\~ 340 
Etoupe ı 100 tonnes (Chemins de Fer Etat) .\! 340 
Provisions : 29 lots Legumc fraiı : 37 lots (Comptabilitc Lycers 

lstanbu\) .\'. 340 
Tuyaux en fonte avec flang-es: 37 picces - Corde chanvre : 1300 

kilos- Jd. goudronnee : 1000 kiloıı- Bougies spermaceli : 30000 
picccs- Parafine: 300 kiloı (Chemins de Fer Etat) .Y! 340 

Cable ııouı marin : 700 m. (avec boites et coffrcts) (Cheminıı de 
Fer Etat) .:\: 340 

Briques refractaire: 20000 pieceı (Chcminı de Fer Etat) .Y! 340 
Construction pavillon a Sivas (Com. Achate Divi~ion Sivu) ~\~ 346 
Lait : 70 lonnes (lntendance Ankara) No 341 
Boutons mats: 245000 pieces - Boutonı zinc : 620000 pieceı- A

graf es : 92000 pieces - Boucle de pantolons : 25 pieces (Gen
darmerie Gued·kpacha) No 341 

Etoffe pour costumes : 505 metres (Comptab. Lycees lst.) N. 341 
Transport postal Eyoub Kcmerbourgaz et vice-vcrsa (Bureau PTT 

Eyoub) N. 341 
Caneva! a cylindre- Drap bleu et rouge (Comm. G. Gendarmerie 

Gedikpachn) N. 34 
Construction d'un hangar et de ıes dependances (Siege Central Li

gue Aeronautique) N. 349 
Forge: 1 piece {Min. Def. Nat. Ankara) N. 342 

~ Les aaterisques indiqucnt une vente par voie de surenchert-. 

N. B.- Leı Nos i ndiqu eıı en regard deı ıırticles ıont ceux du 
iournal dans lequcl l'aviıı a paru . 

1 ...,.~~~..,,~-·-=!'~~~~~~!!!!!~~~~~"!!""'~~~~~~!'"'!!!!~" 

lndustrie • Finances - Commerce 

La canalisation sera terminee en 1944 
1 

1 La Societe qui construit la canalisation t erminera ıeı travau" 
ı l'annee p rochaine. La Ville continuera e lle·meme a etendre l• 

(Lire la suite en 3me pare) 


