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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI .t50 
6 " 850 

12 " 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul dej'ildir. 
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'GAZ~TESI 
Hergün çıkar iktisadi , mali ve ticari gazetedir 

21 Mayıs 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
idarehanemizde srörüşülur 

Telesrr.: lst. MÜNAKASA 
T eh~fon : 49442 

Posta kutuıu N. 1261 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~9B!!! 

BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Aygırlar için yulaf : 18932 kilo (Samsun Vilayeti 
Daimi Encüm6ninden) 31-5-37 16 -

Harbiye okulları ihtiyacı için koyun eti : 18000 
kilo (Samıun Ask. Sa. Al. K.) 29-5-37 9 -

Garnizon birlikleri için toz şek r : 30000 kilo 
(Ankara L~vazım Amirliği Satın Alma Komis-

yonu) 
Sığır eti; 325 ton (temdid) (Ankara Levazım) 29·5-37 11 -

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
--------
Kütahyada Karagöz Ahmetpaşa camisinin kub · 

beleri üzerlerinin lcurşun kaplaması (temdid) 
(Kütahya Vakıflar Direk.) 10·6-37 ıs -

Alaçam·Gümenoz yolu üzerinde Gümenoz ahşap 
köprfü,U tahliyesinin beton armeye tahvili (Sam-
sun Vilayeti Daimi Encümeninden) 24-5-37 15 -

Ankara K. Haınam yolundaki ova çayı köprüsü 
üz.erine parke kaldırım inşaatı ( Ankara Nafıa 
Müdürlü2'ü) 22-5 37 15 -

Ankara çubuk baraj yolunun münhani kısıml~rda 
seyrisefcrin temini için tarafeyin hen-ieklerine 
çimento buz konularak yolun genişletirilmesi 
(Ankara Nafıa Vekileti) 22-5·37 ıs -

,_ 3 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v .s. 

Kaput kürklenmesi: kısa: 500 ad.- uzun: 1000 
ad. (Jandarma Genel Komutanlı~ı) 8·6-37 15 ·-

4 -- Nakliyat· Boşaltma • Yükletme v. s. 

Mrk. vesaiti nakliyesi müddet Haziran 937 den 
mayıs 935 sonuna kadar {Samsun Sahil Sıhhiye 
Merkezi) 29-5·37 10 -

5 - Mahrukat, Benzin, Makine yagJarı v, ı. 

Sömi-kok kömürü: 500 ton. (Çanakkale Beled.) 31-5-37 15 -
Tuvenan maden kömürü: 200 ton (Mudanya Beled.) 3-6-37 15 -

6- Müteferrik 

Galvanize adı demir tel : 500 kilo - Demir tel : 
550 kilo- Galvanize demir bağ' teli : 1300 kilo 
ile galvanize dikenli tel : 500 rulo (Haydarpa· 
şa da Devlet Demir Yollan ldareıi) 25-5--'7 10 -

Demir tel: 750 k.- tavlanmış soba teli: 1000 k.-
adi demir (galv.): 3500 k. bağ teli: 1000 k. 

(Devlet Demiryolları) 7-6-37 10 -
Kilçiik kazan 150 kişilik: 40 50 ad- (30 kişilik): 

40-50 ad·- bakraç lkapaklı): 50 80 ad.- mah-
ruti çadır: 3000 ad. Uandarma Gen. Komut.) 7-8-6-37 10-15 

Şamandırlar için boya: 500 liralık. (lst. Deniz 
Ticaret Müdürlüfü) 24-5-37 14 -

b) Müzayedeler 
1- Müteferrik: 

Ayakkabı: 246 k. (İstanbül Güm. B. Müd.) 24-5-37 14 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Harbiye okulları ihtiyacı için 18000 kilo koyun eti a-· 
çık eksiltmeye konulmuştur. Tutarı 4500 liradır. Muvak· 
kat teminatı ise 337 lira 50 kuruştur. Eksiltmesi 2.9 ma
yıs 937 cumartesi günü saat 9 da tilm binasındakı ko
misyonda yapılacaktır. Şartname parasızdır. Almak ve 

görmek isteyenlerin ""her gün gelmeleri. 
İsteklilerin teminatlarile beraber eksiltme günü ko

. misyona müracaatları ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1- Garnizon birlikleri için kapalı zarfla eksiltmeye 
konulan 30.000 kilo toz şekerine istekli çıkmadığından 
17-6-937 tarihine kadar bir ay zarfında pazarlıkla alına· 
caktır. 

2 - Şekerin tutarı 8400 lira olup muvakkat teminatı 
630 lira~ır. Şartnamesi komisyonda görülür. 

3 isteklilerin kanunun 2, 3 cü maddelerindeki vesi
ka ve teminat makbuzlarile pazarlığı yapılmak fızere ya
zılı tarihe kadar levazım amirliği satınalma komisyonuna 
müracaatları. 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden; 

t - Samsunda alıkonulacak aygırlar için 8932 kilo yu· 

laf sahnahnacaktır. 
2- Muhammen bedeli 600 liradır. 
3-Muvakkat teminatı 45 liradır. Teminat bankaya ya

tırılarak makbuz veya mektup ibrazı şarttır. 
4- İhale 31 mayıs 937 tarihine rastiıyan pazartesi gü· 

nu saat 16 da Vilayet daimi encümeninde açık eksiltme 

usulile yapılacaktır. 
5-Yulaf haziran 937 tarihinden itibaren her üç ayda 

bir Kürtün ırmağında Sıfat istasyonunda teslim cdiltcektir. 
6-lhale 249J sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanu· 

nu hükümlerine göredir. 
7 - Şartnamesi Vilayet daimi encümen kalemindedir. 

Tafsilat almak istiyenler her gün görebilirler. 

Ankara Levazım Amirliği Satmalma Komisyonundan: 

Ankar Ga ' zo u hirli1 1 • • • ... ·n !mı-"" zarfla eksilt
meye konulan 325 ton sığır etine teklif edilen fiat pahalı 
görüldüfıünden bir ay zarfında pazarlıkla alınacaktır. ilk 
pazarlığı 29-5-937 cumartesi günü saat 11 de Ankara Le· 
vazım amirliği satmalma komisyonunda yapılacaktır. Sı
ğır etinin tutarı seksen bir bin iki yüz elli lira olup mu· 
vakkat teminatı 5312 lira ~ kuruştur. Şartnamesi 406 
kuruş mukabilind~ verilir. isteklilerin kanunun 2 ve 3 
üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarile be
raber yazılı gün ve saatte komisyona gelmeleri. 

2 

inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 

Ankara Nafıa Müdürlüğünden: 

Bedeli keşfi 1200 liradan ibaret bulunan Ankara Çu-
• buk baraj yolunun münhani kısımlarında seyrüseferin te

mini için tarafeyin hendeklerine çimento buz konularak 
doldurulması suretile yolun genişlettirilmesi 22-5-937 de 
pazarlıkla ihale edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuş-

tur. 
Muvakkat teminatı 90 liradır. İsteklilerin teminat mek-

tubunu ve ticaret odasından mnsaddak vesika ile Nafıa 
Müdürlüğünün fenni ehliyet vesikasını haiz oldukları hal
de sözü geçen günde Nafıa Müdürlüğü odasında teşek· 
kül eden komisyona saat 15te gelmeleri ve buna ait ke· 
şif ve şartnameyi Nafıa dairesinde görebilecekleri. 

• • • 
Bedeli keşfi 2430 liradan ibaret bulunan Ankara-K. 

Hamam yolundaki ova çayı köprüsü üzerine parke kaldı
rım inşaatı 22-5·937 de pazarlıkla. ihalesi yapılmak üzere 
açık eksiltmeye konulmuştur. Temınatı muvakkatesi 175 

lira 25 kuruştur. 
İsteklilerin teminat mektubunu ve ticaret odasından 

musaddak vesika ile Nafıa müd.?r~üğünün fenni ehliyet 
vesikasını haiz oldukları hal~e sozu geçen günde Nafıa 
odasında teşekkül eden komısy?na saat 15 te gelmeleri 
ve buna ait keşif ve şartnameyı Nafıa dairesinde görebi 
lecekleri. 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden: 

Alaçam·Gümenoz yolunda ahşap köprü 

Gü Eksiltmeye konulan iş: (Alaçam- Güınenoz yolu üzerinede 
menöz ahşap köprüsü tahliyesinin beton armaya tahYili. 
1- Keşif bedeli 4015 lira 41 kuruştur. 

2- Muvakkat t · b 301 · -kasına yat l k emına lıra 25 kuruştur. Teminat it Ban-
3- İhai:1 ;~~9 makb~z . veya mektup srösterilm .. i ıuttır. 

Vilayet d . A "
37 tarıhıne rastlayan pazarte.i günü ıaat 15te 

!lımı encumenind k k ·ı . 4- B . . e açı e sı tme uıulale yapılacaktır. 
u ışe aıt evrak şunlardır: 

A) Keşifname 
B) Fenni fartname 
C) Eksiltme şartları 
Ç) Mukavele projesi 
D) Bayındırlık işleri genel şartnamPııi 
E) Proje 
5- istekliler a11amd k" "k 1 .. 
A) C 

. . Y a• a ı vesı a arı 
0
0.termete mecburdurlar. 

arı sene ıç · d T' Ve5ika ın e ıcaret odasında kayitli olduğuna dair 

B) B · · 
l 

uhı~ı yapa~ilecej'İne dair Vilayet Nafıa Müdürlütünden 
a ınmış e lıyet vesıkası 

~- Eksiltmeye srirenler bütün evrakı görmüt addolunurlar. 

k
" - .ihale 2490 sayılı artırma ve ckıiltme ve ihale kanunu bü
umlerme ıöredir. 

A 8 - .!alip olanlar hergün Vilayet Nafıa Müdürlütüne ve Dai
mı encumen kalemine müracaatlll bütün evrakı ıcörebilir. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
. 1 - Kntahyada Karagöz Ahmetpaıa camisinin 2400 
lı~n bedeli keşifli son cemaat mahalli kubbeleri Üzerleri· 
nın kurşun kaplaması 1 1 ·5-937 gününden itibaren bir ay 
müddetle açık artbrmaya konulmuştur. 

2 - Takarrür edecek bedel haddi layık görüldüğün
~en 1 O 6 937 gününe müsadif perşembe günü ıaat 15 te 
ıhale yapılacaktır. 

~ - Ke,·f şartnamesi hakkında malumat almak ye 

ta~ıratı .~eruhte etmek istiyenlerin Kutahya Vakıflar fda· 
resme muracaat etmeleri ilin olunur· 

3 
Mensucat - Elbise - Ku d ç n ura .. amışır v.s. 

• • • 
1500 kaput kürklenecektir. Bak: müteferrik sütunun· 

da Jandarma Genel Komutanlığı ilanlarına. · 

4 
Nakliyat: Boşaltma . Yükletme ve s. 

Samsun Sahil Sıhhiye Merkezi Tababetinden: 

Merkezimizin vesaiti nakliyesi 14 mayıs 1937 den iti· 
baren 15 gün .müddeti~ eksiltmeye konulmuştur. 29 mayıs 
1937 cumartesı iilnü sabahleyin saat IO da sah"l hh" 

k . d .b l . l Si ıye 
mer ezın e ı a esı yapılacaktır. Müddet haziran 1937 den 
mayıs 1938 sonuna kadar bir senedir. lst kl'l · t 
•• v k .. e ı enn şar ı 
ogrenme uzere merkeze müracaatları ve yü d 1 5 
k 

. . . . z e , pey 
a çesını getırmelerı ilan olunur. 

5 
Mahrukat Benzin - Makine yağlara ve saire 

Mudanya Beledi~; ... ı;inden: 
.. Belediy~ elektrik santralının r yıllık ihtiyacı için iki 

yuz ton Tuvenan maden kömtirü açık arttırma ile alına
caktır. Vermek istiyenlerin arttırma, eksiltme kanunun 
t 'f h.l . b un arı ı veç ı e temınatla eraber ihale günü olan 3 hazi-

ran _19d37 bpe1rşemb1 e g~1~ü saat on beşte Belediye Encü· 
menın e u unma arı ı an olunur. 

Çanakkale Şarbaylığından: 

l - Elektrik ~otörlerinin santrala teslim her tonu 26 lira 95 
kuruştan 12.975 lıra 25 kurut muhammen bedel ye 1541 lira mu· 
vakkat temınatı 500 ton ~ömikok kömürü 18 srlln müddet ve ka
palı zarf usulile ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

2- İstekliler bu işe ait tartnameyi parasız olarak Çanakkale 
BelediyHi elektrik şeflitinden alabilirler. 

3- Eksiltme 31 .5.37 pazartui wünü .. at 15 t• Betediye dai-
resinde encümen huzurile yapılacakbr. 

4 - Teklif mektublarının ihaleden bir ıaat evYeline kadar 
encilmene makbuz mukabilinde verilmesi, posta ile sranderilecek 
mektubların yukarıda yazalı saate kadar yetiştirilmi' olması ve 
zarfların mllhilr mumile kapatılmış olmaıı. 

5- Eksiltmeye ittirak edebilmek için iıtek\ilerin kan A ev-
safı haiz. bulunmaları laıım geldiği ilan olunur. unı 
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't\üteferrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 996 lira 25 kuruş olan aşağıda cinai ebada 
ve miktara yazıla bir gurup malzeme mukavelenin feshi dolayaaile 
müteahhidi nam ve heaabma 7-6-937 pazartesi günü saat 10 da 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan açık 
eksiltme ile satın almacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 7472 ku
ruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiği veaaikle bir
likte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatlara lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtıl
maktadır. 

1- 750 kilo demir tel 1, 2, 5 mm lik, 1000 kilo tavlanmıt 
soba teli 0,9 ve 1,2 m m lik 3500 kilo galvanize adi demir tel 
0,50-3, 10 m mlik ve 1090 kilo galvanize bağ teli l 2-2m mlik. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satınalma 
Komisyonundan: 

Şartnameleri parasız olarak komiayondan alınabilecek olan 
cins, miktar, muhammen bedeli, ilk t~minat, alım tarzı, gün ve 
saati atağıda yazılıdır. 

lateklilerin şartnamelerinde yazıldığı şekilde belli gününde 
teklif mektublarını komisyona vermİf olmaları. 
Cinai Adedi Beheri Beherini:ı muhammen 

Kg. bedeli Kg. adet 
Küçük kazan 
50 kişilik. 40:50 12:13 150 kr. 
Küçük kazan 
30 kişilik. 40:50 9: 10 150 kr. 
Kulplu kapakla 
bakraç 50:80 3:3,5 150 kr. 

lık teminatı 168 lira 75 kuruştur. İhalesi 7.6.37 pazartesi gü
nü aaat 10 da açık eksiltme ile yapılacaktır. 
Mahruti çadır 300 adet 63 lira 

İlk teminatı 1417 lira 50 kuruştur. İhalesi 7.6.37 aaat 15 de 
kapalı zarfla yapılacaktır . 

Portatif çadır 3000 adet 7 lira 
İlk teminatı 1575 liradır. İhalesi 8.6.37 salı günü saat 10 da 

kapala zarfla yapılacaktır. 

kaput kürklenmesi 500 kısa 
kaput kürklenmesi 1000 uzun 

ilk teminatı 1462 lira 50 kurustur. 
at 15 de kapalı zarfla yapılacaktır. 

11 lira 
14 lira 

İhalesi 8.6.37 salı günü ısa-

İstanbul Deniz Ticareti Müdürlüğünden: 

Şamandıralar için pazarlıkla 500 liralık boya alınacak· 
tır. Taliblerin 24 5-937 pazarertesi günü saat 14 te Ga
la tada Deniz Ticaret Müdürlüğünde müteşekkil Satınalma 
Komisyonuna 37,5 teminatı muvakkateyi havi makbuzlar
la ve şartnameyi görmek istiyenlerin İdare Şubesine mü
racaatleri ilan olunur. 

• • • 
1933,20 L. keşifli 500 K. ealvanixe adi demir tel, 550 k. demir 

tel, 1300 k. galvanize demir bağ teli ile 500 rulo galvaniıe dikenli 
tel satın alınacaktır. Bak: Devlet Demiryolları ilanlarına. 

b) M Ü Z A V E O E L E R 

1 
Müteferrik 

İstanbul Gümrüğü Baş Müdürlügünden: 
Gümrük satışından: 788,52 lira değerindeki E H mar· 

kalı 246 kilo ayakkabının 24-5·937 günü saat 14 te eski 
Galata gümrük binasındaki satış ambarında satılacağı 
ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünde;::! 
1-2-3·937 tarihinde ihale edilmek Uıere kapalı zarfla 

eksiltmeye konulmuş olan, Cibali mer1'ez deposunda ıart
name ve projesi mucibince teıia olunacak 8000 lira mu
hammen bedelli 2 adet yük asansörünün ihalesi yapıla
madığından yeniden kapalı zarf usulile ekıiltmeye konul· 
muştur, 

2-Ekıiltme 2-6~37 tarihine rastlayan Çar9amba gü· 
nü saat 15 de K.bataıta Levazım ve Mübayaat tuliesin
deki alım komiıyonunda yapılacaktır. 

3-Muvakka~ teminat 600 liradır. 
4 - · Şartname ve projeler 40 ICuruş mukabilinde sözü 

geçen şubeden alınabilir. 
5- isteklilerin eksiltme gününden en az on gün evvel 

fiatsız teklif ve kataloklarını lnliiaarlar Tütün Fabrikalar 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin l<abülünü mutazammın 
vesika almalar, lazımdır. 

6-Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca 5 ci maddede 
yazılı vesika ile kanuni vesikaları, muvakkat teminat ak
çesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç iliale günü 
tam saat l:.C. e kadar Kabataşta Levazım ve Mttbayaat 
şubesindeki alım komisyonu reisliğine ma1'buz mukabilinde 
verilmif olmalıdır. ( 1917) 258 i---4 

• • • 
1- İdaremizin Paşabahçe İspirto Fabrikası için şartııa· 

mesi mucibince 2500 lira muhammen bedelli 9 adet su 
kontörü açık eksiltme suretiyle satın alınac;aktır. 

2-Eksiltme, 14-6-937 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 
saat 15 de Kahataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-.Muvakkat teminat 187.50 liradır. 
4- Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınllbilir. 
5-- isteklilerin münakasa tarihinden 10 gün evveline 

kadar fiyatsız fenni tekliflerini inhisarlar Umum Müdür
lüğü Müskirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve müna· 
kasaya girebilmek için de münakasadan azami bir gün 
evveline kadar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna 
dair mezkur şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün 
vesika verilmiye cektir. 

6- İsteklilerin kanunen kendilerinden arauılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güven· 
me paralariyle birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve 
saatte adı geçen alım komisyonuna gelmeleri ilan olunur. 

(2340) (332) J-4 
• .. . 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi 
mucibince yapılacak "16559,, lira 71 kuruş keşif bedelli 
amele yemekhanesinin inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2- Eksiltme 7-6-937 tarihine rastlayan pazartesi günü 
saat 15te Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 1242 liradır. 

4- ihale evrakı 83 kuruş mukabilinde İnhisarlar İn· 
şaat Şubt!sinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 

5- İstekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi iş
leri muvaff akiyetle yaptıklarına dair resmi vesaik ile İn· 
hisarlar İnşaat Şubesine müracaat edip ehliyet vesikası 
almaları. 

5- Mühürlü teklif mektubu kanuni ve ehliyet vesika
ları ile muvakkat teminat akçesini ihtiva edecek olan 
kapalı zarflar ihale günü en geç saat tam 14 e kadar yu
karda adı geçen alım Komisyonu Başkanlığına makbuz 
mukabilinde verilmiş olmalıdır. 2835 433 J-4 

İSTANBUL BELEDİYESi :iLANLA~ 
- - -

Senelik 
muhammen ilk 

kirası teminatı 
Arnavutköy Lütfiye mahallesinde Elçi so· 
kağında 32 61 N.lı ev 72 5 40 
Arnavudköy Lütfiye mahallesinde Ön so-
sokağında 5 7 N.lı ev 72 5 40 
Arnavudköy Lütfiye mahallesinde Ara-
lık sokağında 9 11 N·Iı ev 60 4 50 
Zeyrek İbadethane sokağında 64 N.h 
Zembilli Ali efendi mektebi binaaı 50 3 75 
Zeyrekte İbadethane sokağında Saliha 
sultan mektebi binası 1 l O 8 25 
Cığaloğlunda Cezri kasım mahaJlesinde 
Hilali Ahmet sokağında Hadım Hasan pa-
şa medresesinin 6 N. odası 30 2 25 
Hasekide Heseki mahallesinde Haseki 
caddesi Bayrampaşa mektebi binası 150 1 1 25 
Çemberli taşta Molla F enari aokağında 
Küçük Vezir han üst kat 6 N.lı ev 30 2 25 
Tepebaşında Meşrutiyet caddesinde 14 
N.lı dukan ıoo 7 50 
Kapahçarşıda Yorgancılar mahallesinde 
Ali paşa hanının 10 N.lı odası 24 1 80 
Vefada Molla Hüsrev mahallesinin Ko-
vacılar sokağında Ekmekcibaşı Ahmet 
paşa medresesi 190 14 25 

Yukard" semti senelik muhammen kiralarile ilk te· 
minatları yazıla olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938, 939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı ki· 
raya verilmek üzre açık artırmaya konulmuş isede belli 
ihale gününde giren bulunmadığından artırma 25 5-937 
salı gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Müdür
lüğünde görülebilir. İstekliler h izalarında gösterilen ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber yukarda yazılı 
günde saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) 2887 447 
"' • • . Senelik 

muhammen ilk 
kirası teminatı 

Büyükadada Çankaya caddesinde eski 
Belediye dairesi müştemilatından ev 120 9 
Büyükadada yalı mahallesinde kumsal 
caddesindeki gazino mahalli. 80 G 

Yul<arda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi
catları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 938, 
939, 940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya 
verilmek üzere açık artırmaya konulmuştur. Şartnameleri 
levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
7 -6-937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümende bu-
lunmalıdırlar. (8) 2886 446 

Devlet Demiryolları işletme Umum MüdiirlUgiind;n~) 

Muhammen bedeli 1933 lira 20 kuruş olan 500 kilo galvanize 
ani demir tel, 550 kilo demir tel, 1300 kilo galvanize demir bağ 
teli ile 500 rulo galvanize di0

-ı:enli tel 25-5-37 salı günü aaat lOda 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafmdan pazar
lıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 145 liralık muvakkat teminat ve 
kanunun tayin etliği vesaikle birlikte pazarlık günü saatine ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komiıyondan parasız olarak datıtıl· 
maktadır. (2869) 444 l-2 

Kanunlar. r(ar arnameler, Ticaret nıuhadeleri 

J078sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nüshadan d4vam) 

Madde 16- A) Nakliye tezkerelerin hükmü verdiği tarihten 
itib:.ren sayılmak üzere metinlerinde sayıla müddetçe muteber• 
dir. 

B) Tezkerelere yazılması tazım gelen müddetler her halde 3 
günden eksik olmamak üzere, tuzların satın ahndığa yerden gö
türüleceği mahallin uzaklığına yol vaziyetlerine ve bunların nak
line tahsis olunacak at, araba, merkep, deve, kamyon iliihiri gibi 
taşıma vasıtalarının bu mesafeyi yaz, kış ve yağış mevsimleri 

de nazarı itibare alınmak suretile kaç günde kat edebileceklerse 
ona ilave olunacak ... bir o kadarından ibaret bulunacaktır. 

Bilfarz: 
Sı vaısın Bedirli tuzlasından alınap deve ile taşının.ak üzere 

takriben 350 kilometre uzakhkta bulunan ve yol vaziyetleri de 
oldukça arızalı olan Elazize götürülecek tuzların bu meufeye an
cak 8 günde nakled leceği hesaplansa; bir o kadarı dıı eklenerek 
tezkere 16 gün için muteber olacağının meşruhan yazılması la
zım gelecektir. 

C) 'f ezkerede yazılı müddetleri içinde mevridlerine nakloluo
mayan tuzlar tezkeresiz sayılarak kaçak addolunur. 

Şukadar ki: 
Mevsim icabları dolayısilc yolların kapanması, köprülerin bo

zulınasa, yolların geçit vermemesi, nakil vasıtalarının bozulması, 

kırılması, nakil edenlerin veya hayvanların hastalanması, sakat
lanması, ölmesi gibi mücbir sayılabilecek sebeplerin; , vukubuldu· 
ğü yerin inhisarlar teşkilatına, bulunmıyan yerlerde en büyük 
mülkiye memuruna veya ihtiyar heyetine tevsik ettirilmesi şarti
le ve umumi miidürlüğün de,,usulü dairesinde emrü muvafakatı 
alındıklan sonra kabulü caizdir. 

Gecikme keyfiyetini tevsik ettirmiyenler hakkında kanunun 
23 üncü matfdesile 27 inci mad..fesindeki sarahata tevfikan 1918 
numaralı kanun hükümleri de ayrıca tatbik olunur. 

Madde 17- A) Gerek tuzlalardan ve gerekse idare ambarla
rından alıcılara, satılacak tuzlar için idarenin salahiyetli memur· 
ları tarafından behemeha! tezkere kesilip :verilmesi ve müşterile
rin de bu tezkereyi her halde isteyip alması:mecburidir. 

8) İnhisarlar idaresi nam ve hesabına satış yapan Fşimendifer 
istasyonlarmca satılan tuzlar için alıcılara verilecek faturala-;'da 
nakliye tezkeresi yerine kaimdir. 

C) Bu faturaların da hükmü, tanzim tarihlerinden itibar edil
mek üzere metinlerinde meşruhan yazılı müddetçe muteberdir. 

Madde 18-- A) İster toptancı ister perakendeci olsun alelu
mum tuz satıcılarının 25 kilodan fazla olarak yapacakları her 
satış için müşterilerine müteselıil numara tahtında fatura tanzim 
edip vermesi ve bu faluralar münderecatını da defteri mahsusu
na kaydetmesi mecburidir. 

Bu mecburiyete riayet etmiyenler hakkında kanunun 28 inci 
maddesi hükmü tatbik olunur. 

(Devamı var) 

İstanbul Borsası 
20 5-1937 

Paralar Çekler 
Alış Satış Alış Sa tat 

Sterlin 627, 627, London 62.5,25 625, 
1 Dolar 122,-- 126,- Nev York 0.7904 0,7905 

20 Fransız Fr. ı 13,- 114,- Paris 17,6875 17,67 
20 Liret 120, 125 - Milano l 5,0'l12 15,0175 
20 Belc!ka Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,6810 4,6884 
20 Drahmi 19, 22, - Ati na 87,405 87,7560 
20 İaveçre Fr. 570,- 578,- Cenene 3,4496 3,4614 
20 Leva 20, - 23,- Sof ya 63,9357 63,91 

1 Florin 63,- 66,- Amsterdam 1,4440 1,4434 
20 Çek kronu 70,- 75,- Prag 22,67 2'l,6615 

1 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
l Mark 25, 28-, Madrid 13,1725 13,1675 
l Zloti 20,- 25,-- Berlin 1 ,0050 1,9662 
J Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 

20 Lev 12,- 14, - Budapeşt 3,9840 3,9825 
20 Dinar 48,- 52,- Bükref 107,63 107,5875 

Ruble 30,- 52,- Belerad 34,4575 3.t,4440 
İsveç kuronu 30, -32,- Yokohama 2,7540 2,7530 
Türk altını 1059, - 1060,- Mosltova 24,0625 24,0725 
Banknot Os.25-1,- 255,- Stokholm 3, 1160 3,115 

Muhterem Müşterilerimize ilan 
Her nevi, her miktarda çivileri fabrikalarda teslim 

İktisat Vekaleti tarafından tesbit olunan baz 19 ku· 
ruş fiyatla muhterem müşterilerimizin emrine amade 
tuttuğumuzu ilan ederiz 

ÇİVi F ABRiKALARI 



21 Mayıs 

Gelecek iiç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA -

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsas 

20 - 5 - 1937 

-·- \ _ 
----------:---.---ı<::s"AA~TIŞL A R 

Cumartesi 22 5-1937 

Bafra köprüsü tadilatı (Samsun Nafıa Müd.) .\~ 345 

Od • 700 t (T k" d - Askeri Sat. Al. Kom.). No. 347 
un . on e ır ag N f M"d ) 3 t7 

K d f b l ·1 su isalesi .(Kars a ıa u .. \~ -t 
ağzman a ont oru arı e . · : · ~s 

K b k .1 . . . 55 t kım elbise (Bolvadm llçebayhğı) .\ 3-t 
ır e çı erı ıçın a . 

3000 kilo sade yağı (Vize Ask. Sa. Al. Kom.) .. \ : 348 

Pazartesi 24-5-937 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

: ince 
: kaba 

k 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

" . 1 d ) 339 Av derisi : çakal ad 

K • - atı için matbu evrak (Ist. Be e • ,\: .. kedi 
araagaç muesses ~o k b b" · malze-

İzmir bezi: 1100 m. - pamuk: 23<> g • 0 ın ve yangın : kunduz 

mesi (ist. Beled.) .\~ 339 . " : porsuk 
Zeytin: 27 ton (Top~ane Lev. A~.) .\~ 339 " ; .anaar 
Telefon malzemesi (lst. Beled ) ,\ ! 339 " : tilki 
Jandarma garnizonu inşaatı (Çana~kale Nafıa Müd.) .\~ 336 " : tavşan 
Hastahane inşaatı (Tosya Beled .) .:\~ 334 . " : varşak 
İstihkam fab. kışlasının kanalizasyon işleri (Ist. Komut.) .\~ 340 ,, : zerdeva 

Makkap (Ask. Fab.) .\~ 316 Ay:içeği yağ: 
Benzin: 3000 ton (PTT Vil. Müd.) .\~ 340 . t (T Ha· Badem : kabuklu 
Etimesut'te yaptırılacak Türkkuşu hanıariyle muşteınıla 1 

• ,, : lç 

va Kur. Gen. Dir.) .\: 349 Bakla 
Tav ocağı: 1 ad. (Ank. Mil. Müd. Vek.) .\! 342 h Levazım) Bezelye 
Buharlı kazan: 4 ad. · sıcak su deposu: 8 ad. (Tep ane 

.. .'!\~ 340 D · ı ) \~ 340 
Ustüpü: 100 ton (Haydarpaşa Dev. . emır~o · · M. h ) , . ~O 

(1 t Lıseler u as. ·'· 
Erzak: 29 kalem - sebze: 37 ka_le~ . ~JoO kilo _ katranlı ip: 1000 
Dökme boru: 37 adet. · Kenevır ıp· f' . 300 kg. (Haydar

kg. - ıaparçiye mumu: 30000 ad. • para ın. 

paşa Demiryol.) .\: 340 bl .1 (Hay Dev Demir.) 
deniz altı kablosu: 700 m. Sandık 1':a osı e ' . 

No. 340 
341 

Süt: 70 ton (Ankara Levazım) No. . k d ·· ğme _ pantalon toka· 
mat düğme: 245000 ad. - 4 delikli zınd 0

S uAI Kom ) No. 341 
G d"k Jan . a. . , 

sı: 25 ad. vesaire ( ~ ~ paş~ L" }er Muhas.) No. 341 
Dahili elbiselik kumaş: 50;:> m. (lst. ıse . 17 ad. • flançlı vana: 
Abuvatmımlı dökme boru: 45 ad. • vana. 

22 ad. (Devlet Demir.) No. ~g : 'l50 çeki (İst. Liseler Mu
Mangal kömürü: 32 t. - meşe 0 unu 

Börülce 
Buğday 

,, 

,, 
,, 
,, 
,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Faaulye 
Fındık 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: ıert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

has.) No 340 ar Dev Demir.) No. 340 
ateş tuğlası: 20000 ad. (Hay_d P· · v·ıı. Daimi En ) No. 3ı6 " 

ası lSivas ,, 
Sivas civarında bir pavyon ınş k · t (E - PTT) No 342 · Ha•ha• E da posta na ı ıyn ı yup Y ., 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

yup Keınerburgaz arasın h (Gedikpaşa Jand. Sa. 
Silindirli kanaviçe mavi ve kırmızı çu a 

Ett
.Al. Kom.b). Noh.an3g4alr ve müştemilatı inşaatı (Ankara Hava Ku· 
ımesutta ır 

rumu Gen. Merkezi) ,;\! 349 ~ . 350 
Halk evi bioa!lı inşaatı Kars Halk evi Başke~hgı B\: l d ) \~ 350 
Deri, çivi, sahtıyan, iplik vesaire 30 kalem (lst. e e . • . 

Salı 25-5-1937 
·· l · d ize dökülmesi Beyoğlu Beşiktaş mıntakaların çop erın en 

(lıtanbul Belediyesi) ,\! 339 . t \ ö 341 
Karaağaç mezbahaeında soğuk ha~a pa~yonu ~::ııa \ ·341 Karaağaç mezbahaaında çengel tesısatı (Ist • . Be .) .\. 
7 aded iç ve 7 ad dış lastiği (İst. Beled.).\ : 343. 
Defatır ve evrak matbua 3 kalem (lst Beled.) .\~ 343 
Eczayı tıbbiye 59 kalem (İst. Beled.).\~ 342 . . • 
Bilecik 10000 ton maden kömürü tahmil ve tahlıye ışı (Devlet 

Demiryolları) .\: 335 . • .. ) .\~ 340 
K tl k k 10 000 m (Ankara Mıllı Mud. Vek. s. a. · 

apu u urnaş • • .. .. .. krible kömürü 
Kok kömürü 810 t . tuvenan komuru 20 50 t. 

100 t. ıİstanbul Liseler Muh.) :" .J:IO K \~ 341 
Yoğurt 60 ton. (Ankara Lev. Am~rlığ~S. AS ;} K. fındıklı\~ 341 
Ayazağada Binicilik okulu inşaatı. (l~t. o_m. .) N 342 • -
Vali evi inşaat (Samsun Vil. Daımkı EnMc~md enU u.mili""'i N. 342 

C 
. • . k k 12000 kg. ( ro at u . m 5 

ezaevı ıçın e me i h. M'"d) N 348 
Bir sene zarfında tuz nakliyatı (Sams~n n ıs. )u . . 

k "hti. Afyon Mud. Umum. 
Cezaevi için ekme 1 yacı B ı d ) N 350 
Gönenin t200 ha) halihazır harita (temdit) (Gönen e e . . 

. 1 l müzayedeye aittir. 
• Önlerinde yıldız iş~r.e~ı 0 :n ~r etemizin sayısını göıterir. 
Hamiş : "No." işaretı ılanı avı gaı; 

,. 
Satıhk arsa 

,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" 
" Pamuk 

: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iıp . tohumu 
: kalburlanmış 
: natürel yeni 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
· yarım yağlı 

" n • 
• ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

,, : ana mal 
,, : çengelli 
,, : deri 
,, : kaba 
,, : sarı 

Un ekıtra ekıtra 

,, : ekıtra 

,, 

" 
n 

,, 
,, 
,, 
,, 

d . de Parkın karşısında müs· 
Eminönünde, Alemdar Cad es~n 

1 
k b"r arsa acele satlık

tc~ına bir mevkide 81 metre mua ~a ı . d ı hanesine müra<'aat 
tır. Satınalmak isteyenler gazetemız ı are ,, : 1 inci yumuşak 

etmeleri. 
. ,, ,, ıert 

Yapak : Anadolu 
,, ,, tabak 

" 
: Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ekıtra 

,, ,, : yemeklik 

'' 
,, : sabunluk 

DIŞ FIATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

,, Vinipek 
Arpa Anvera 
Mısır Londra 
Keten t. ,, Nominal 
Fındık G. Hamburg ,, 

" K " 

n uıın 11111111111181111 Dil' lllUlll!Illllllll llllUllllll uıııı ununıın ııııııııı 111111 nılll uıın ınııınıınııııııınnlllllll!Illll 111111 ili~ 
YORGİ D. ROSOPULO ~~ 

1 Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 111 

ı - K"tük bulunur ~I 
Her nevi tahta ve u 1111 

il 54 Telefon: 40142 11 
111111 Galata, Kalafat yeri N · - 1111 

11111\ ınııı ııııııııııııu1111111111111111111111111111 ııııun11111111n ıııınınınnıınıııımnııı ~~ı:ıııınuıııı 111nınnılllıııııuıııımıı~ 

Her kesin kitabı 1 an "Her 1 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

80 

30 

765 

60 

15 

63 

20 

7 

82 

Aaıı-ari 

Kilo<Ju 

Kr• Pa . 

ç 
,, 
• ,, 

,, 
a 

ç 

4 7 

6 lO 

6 5 

4 15 

10 

4 34 
5 

24 15 

42 20 

110 

51 

Ar.ami 

Kilosu 

Kr. Pa. 

6 17 

6 30 

4 35 
5 4 

27 20 

K.S. 

6 65 
6 19 
6 38 
4 92 
3 72 
8 04 

93 70 
93 70 . . b' araya top ay 1 Bütün vesaiti nakliye tarife_lerı~ı ır . d ilk bahardan iti-

kcıin kitabı,, yeni plan ve nefıs bır tekıl • 
baren çıkmıştır.. . ffade edeceksiniz. 

Bu kitaptan birer tane elde ediniz. Çok ıs 1 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift~, kr (kuruı), pa (para), şi 
(tilin), sa (eantim), ıt (ıterlın), RM lRayhımark), p (pen
ni), B.tFr (Belcik• frank), t (ton). 

l~.------------------~ 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me paıe) 

Preparation carte actuelle de Gueunen : 200 ha (aj. ). (Municipalite 
Geunen) No 350 

• Les aaterisqueı indiquent une vente par voie de ıurenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqueı en regard de1 articles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

L'organisation de notre industrie 
Apres les etudes f aitea par les Ministeres de l'Economie et 

deı Finances, il a ete presque decide de percevoir l'impôt de 
tranaaction sur les matieres premieres a leur arrivee en douane, 
a la conditfon q"e le taux demeure le meme qu'auparavant. 

Les parfumeurs ont demande que l'impôt ıur l'alcool soit 
perçu en meme temps que celui revenant a l'adminiıtration dea 
monopolea. 

Pluı d'une soixantaine de parfumeura se ıont reuniı mercre
di a l'Union induıtrielle et se sont entretenuı a ce sujet. Ilı ont 
decide de transmettre leur desiderata au Miniıtere de l'Economie. 

Lu fabrihants de lits, danı un rakkort adreue au Miniıtere 
de l'Economie, OD fait aavoir qu'au cas meme ou l'importation 
de lits europeens serait libre, ils n'ont aucune sorte de crainte 
de ce fait, les marchandises etrangeres ne pouvant en aucune 
maniere concurrencer leurs produitı. Le Miniıtere a ete fort aa
tisfait de ce rapport. 

Avant-hier, egalement, se ıont reunis a l 'Union induatrielle 
leı fabricants de tissus, bas, flanelles, tricotages. Ilı ,.e ıont a· 
bouches aussi avec les membres de l'Union arriveı d' Ankara. Un 
comite de deux ou trois personnes il ete choiıi pour chaqu• 
branche d'induıtrie. Ces comites ont prepare leı reponseı a 
transmettre au Ministere. 

La loi sur l'organisation de l'industrie sera votee au cours de 
la presente session. Elle contient des dispoıitionı treı importan· 
tes visant a activer la production industrielle, notamment la 
standardieation de certainı produits, la creation d'unions induı· 
trielles et leur groupement en une federation. 

Le combinat de Malatia 
La construction du combinat de Malatia a ete miıe en adju

dication. La pose de la premiere p ierre du combinat aura lieu 
vers la fin juin par le President du Conseil en per onne. 

Les pourparlers avec l' Allemagne 
Une commission partira prochainemeot pour I ' Allemagoe, en 

vue de mener les pourparlera pour la concluıion d'un nouveau 
traite de commerce. Le traite en vigueur a e,..pire au debut de 
mai et a ete prolonge sine die. 

Le bois a importer pour les emballages de sucre 
Par decision du Conıeil des Ministrea, il aera perçu 25 Patr. 

de droit de douane pour les planchea figurant au No 284 D 4, 
destineu a etre utilisees danı lee emballaıes des ıucreı turca 
destin es a l' exportation. 

1 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

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

demen verir. han ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. Banlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

... ------------------------------~ 
........ ~ ............ ,., . . . .. . ............ ... 
w~YYYYYYYYYYYYYY~YYYYY~YY~ 
b ~ 

.:. '' D EV R ı· M '' .:. ~ + 
h ~ y • 

::: Tercüme Bürosu :~: • • 
~ + 
••• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. •. • • •!• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •:• 
+ + ••• Azami ihtimam ve sürat .... . ~ 

•:• Fiyatlar gayet mütedildir •!• 
b ~ • • 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine •:• 
•:• Hususi tenzilat yapılır ~i• 
b y 
.. :. Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 •> : . .... Telefon : 49442 ••• 
• • y + ... A .... ~~~ 
•• ••• .... • .. ••• ••• .. • ••••••••• ~. •!• •!••:• •!• •!• ••• ·:· •••••• v ••• ••• •• .. • 
~ . . . . . . . . . . 

I mtiyaz ıahibi ve JUi itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Basımev\ 

Galat.a Bill\ı.r ıokak No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 351 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptra. 450 
,, ,, 850 
,, ,, 1500 

Etranger : 12 moiı Ptr1. 2700 

Le No. Ptra. 5 
P our la Publicite a'adreaaer 

a l' Adminiatration 

Tableau 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 
Pavage d'un pont sur l l route Ankara-K. Hamam 
Transformation en beton :trme du tablier du pont 

en bois Gumenoz entre Alatchan Gumeno:ı: 
Travaux d'clargissement de la route entre Ankara-

Tchoubouk 
Recouv!ement en plomb des coupoleı de la mos· 

quee Karagueuz Ahmet Pacha de Kutahya (aj .). 

Com'-ustible - Carburant- Huiles 

Semi·coke : 500 tonnes (pour centrale electrique). 
Huile pour machine No 1068 : 240 bidons 
Bezoins en mazout et huile pour machine du mo

teur electrique Municip. (ı::our 1937) 
Houille tout venant : 200 tonnes (pour central eleo· 

trique). 

Provisionı 

Synoptique 
Mode Prix 

d'adjudicat. eatimatif 

Publique 2430 -

" 
4915 41 

Gr~ a gre 1200 -

Publique 2400 -

Pli cach 12975 25 
Publique 576 -

" 

" 

VENDREDI 

•• 

GAZETESİ 

Journal Quotidien des Adjudicatioııs 

des Adjudications 
Caution. Lieu d'adjudication et du 

Jours Proviaoire Cahier des Charg:es 

175 25 Olr. Trav. Publics Ankara 22-5-37 
301 25 Com. Perm. Vilayet Samsoun 24-5-37 

90 - Direction Travaux Public~ Ankara 22-5-37 

Direction E.vkafs Kutahia 10-6·37 

1541 - Municipalite Tchanakkalc 31-5-37 
43 20 Soc. Electr. Municipalite Lulebourgaz 26-.'i 37 

Municipalite Bayindir 15-6-37 

" 
Moudania 3-6-37 

~ Viande de mouton pour ecole ruilitaire : 18"00 ki-
" 

Publique 4500 - 337 50 Com. Ach . Militaires Sıamsoun 29-5·37 

ı. 

loa. 
Avoine pour chevaux : 8932 kilos 
Vi:ınde de boeuf: 325 tonnes (aj.). 
Sucre : 30000 kilos (aj.). 

Habillement - Chaussures - Tissus - Cuirs. 

,, 
Gre iı gre 

,, 

Capolcs fourrecs : (seulement la fourrure) courtes : Pli cach. 
500 pieces- Longues : 1000 pieces 

Transport - Chargement - Dechargement 

Moyen de transport pour l'office aanitaire pcn
dant une annce 

Divers 
T entea coni41ues ; 300 pieces 
Tentes portative• : 3000 pieces 
Chaudrons (pour 50 personnes) : 40-50 pieces Id. 

(30 penonneı) : 40-50 pieces- Recipienta (avec 
couvercle) : 50-80 pieces 

Fil de fer (1, 2, 5, mm) : 750 kilos- ld. galva
niıe: 3500 kllos- ld. pour poele: 1000 kilos 
ld . pour ligature (galvanise) : 1000 kiloı 

Fil de fer g-alvaniae : 500 kilos- Fil de fer : 550 
kilos - Fil de fer galvanise pour emballage : 
1300 kil - Fıl barbele galvanise : 500 rouleaux 

Pei nture pour les bouees 

B) Adju~ications a la sureacblre 
Cbauısurea : 246 kilos 

Pli cach 

" Publique 

,, 

Gre a i're 

" 

Publique 

600 - 45 - Com. Permanente Vılayet Samsoun 
81250 - 5312 - Com. Ach. Dir. Intend. Ank:ıra 
8400 - 630 - Com. Achat lntendance Ankara 

L. 11 et 14 1462 50 Com Gen. Gendarmerie Ankara 

OHice Sanitaire Samsoun 

' 

L. 63 lap. 1417 50 Com. Ach. Comm. G. Gendarm. AnkarA 
L. 7 lap. 1575 - " 
P. 150 la p. 168 75 ,, 

996 25 74 72 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 

1933 20 145 - " 

500 - 37 5 Dir. Commerce Maritime Istanbul 

787 52 Oirec.tion Ventes Douaneı Galata 

POUR VOS TRADUCTIONS 

31-5-37 
29-5-37 
17-6-37 

8-6-37 

'.l9 5-37 

7-6-37 
8-6-37 
7-6-37 

7-6-37 

25-5-37 

24-5-37 

24·5-37 

De toute nature En toutes langues 
Adressez-vous sans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

p R I X H O R S C O N: c U R R E N C E 

Reduction speciale aux abonnes de ' ' MÜNAKASA GAZETEsr·' 

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

1 Heure
1 

15 -
15 -

15 -

15 -

15 -
16 -

ıs 

9-

10 -
11 

15 -

10 -

15 -
10 -
10-

10 -

10 -

14 -

14 -

1 

1 

1 

1 

21 MAi 1937 

ADMINISTRA"ı ıor-. 

Yoıchourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T Clephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Telea-raphique: 
latnnbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES AOJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 
nı om 

Samedi 22 Mai 1937 

-

Transformation du pont Bafra (Direction Travauıc Publics Snmsoun) 
.\ : 345 

Bois : 700 tonneı (Com. Ach. Militaire Tekirdarh) .Y! 347 
Adduction d'eau potable a Kaırhizman a l'aide de tuyaux en fonte 

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

Lundi 24 Mai 1937 
• 

Materiel telcphonique (Municipalite lstanbul} .'ü 339 
Tuyaux en fonte: 45 pieces- Vannes: 17 pieces- Vannes a 

flanre : 22 piece9 (Chemins de Fer E.tat) .,! 338 
Picces imprime~s pour l'Etablissement Karaaghatch (Municipalite ls

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

3061 kg.- Bobine No. 2415 Piece.s pour service extinction 
(Municipalitc lstanbul) .\~ 339 

Olives : 27 tonnes (lntendnncc Tophane) .~! 339 
Construction local gendarmerie (Direction Travaux Publics Tcha-

nakkale) .\! 336 
Conıtruction hôpital (Mun. Tossia) .\~ 334 
Rcparation canalis. caserne (Comm. Ist. Findikli) .\: 340 
Mcchcs ( 'ir. Gen. Fab. Milit.) .\'316 
Benzine : 3000 tonnes (Dir. PTT. Istanbul ) S 340 
Stores bleus: 179 picceı (Mun. lstanbul) ~\! 338 
Charbon de bois : 'i2 tonnes- Charme : 1050 thceki- Chene : 250 

tchekt (Comptabilite Lycees lstımbul) .\: 340 
Chaudieres a vapeur : 4 pieces- Reservoir d'eaJ : 8 pieces (E.co· 

nomat Tophane) .\: 340 
Etoupe: 100 tonnes (Chemina de Fer Etat) ,Yı 340 
Provisions : 29 lots Legume frnia : 37 lots (Comptabilite Lycees 

lstanbul) .Y 340 
Tuyaux en fonte avcc flanges : 37 pieces Corde chanvre : 1300 

kilos- ld. goudronnce : 1000 kilos- Bougies spermaceli : 30000 
pie.:es- Parafine: 3CO kilos (Chemins de Fer E.tat) .\" 340 

Cable soua marin : 700 m. (avec boites et coffrets) (Chemins de 
fer Etat) .\: 340 

Briques refractaire : 20000 pieces (Chemins de Fer Etat) .\: 340 
Construction pavillon iı Sivas {Com. Achate Division Sivas) JI: 346 
Lait : 70 tonnes (Intendance Ankara) No 341 
Boutons mats: 245000 pieces - Boutonı zinc : 620000 pieces- A

grafes : 92000 pieces - Boucle de pnntolons : 25 pieces (Gen
darmerie Gued kpacha) No 341 

Etoffe pour costumes : 505 metres (Comptab. Lyceeı lst.) N. 341 
Transport poıtal E.yoult Kemerbourgnz et vicc-versa (Bureau PTT 

Eyoub) N. 341 
Canevas a cylindre- Drap bleu et rouge (Comm. G. Gendırmerie 

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

gue Aeronnutique) N. 349 
Forge: 1 piece (Min. Def. Nat. Ankara) N. 342 
Construction d'un hangar et de ses dependances iı Etimessut (Sier• 

(Central Ligue Aeronautiquc) ,,! 349 
Construction Maison du Peuple iı Kars (Prcaidence Parti du Peu

ple Kara) .,! 350 
Cuir, clous, maroquins, fil : 30 lots (Municipalite lstanbul) .\! 350 

Mardi 25 Mai 1937 

Deversement iı lı mer des ordures de Beyoghlou et de Bechikta
che (Municipalite Ist .) .:'! 339 

Reparation frigorifique et pavillon de depecemcnt (Abattoir Karaa· 
ghatcb) (Municipalite lst.).\: 341 

lnstallation crochets a l'abattoir de Karaaghaıch .\: 341 
Chambre a air (38 x 7) : 7 picces - Pneus pi ece (Pour Auto Ser-

vice extincıt.) (Municipalitc lst.) .\~ 343 
Regiıtres et pieces imprimees : 3 lots (Municipalite lst.) ,,! 343 
Produits pharmaceutiques : 59 lots (Municipali~c latanbul) .ı\! 342 
Chargement et dcchargement de 10000 tonnes de houillc .i ı. sta• 

tion de Biledjik (Chemina de Fer Etat) •\! 335 
Etoffe pour capQute : 10000 metres (Mioistere DafenH N•tionale 

Ankara) No 3~0 
Coke: 810 tonnes- Tout venant: 2050 tonnes- Houille criblCe: 

100 tonnes (Direction Comptabilite Lyceea lstanbul) No 340 
Yoghourd : 60 tonncs (lntendance Ankara) No 341 
Conatruction pavillon de cavaler~e et dependınceı a Aya:ı:aglaa 

(Com. Ach. lıtanbul Findikli) 
Construction maison 'u Vali(Com. Permanente Vilay. Sivas) N.342 
Pain pour penitencier : 12000 kilos (Procureur General Tokat 

No 342 
Transport de sel pendant la duree an (Direction Monopoles Sam

ıoun) No 348 
Pain pour le penitencier d' Afion (Procureur General Afion) N. 350 

(Lire la suite en 3me pare) 

• 


