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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 ~ 850 

• 12 .. 1500 
Ecnehi memlek .. tler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma. 
yan tediyat makbul değildir . 

PAZARTESi 

•• 

GAZ-=TESf 

24 Mayıs 1937 

İDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
T ei~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

Hergün çıkar iktisadi , mali ve ticari gazetedir 

-~-===:::::~~~~~. ~~~=====-·~~~ 
ve 15000 kg. sığıreti kapalı zarf usuliJe alınacaktır. 

BU GONKO 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LİSTESi 

a) Münakasalar 

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

Arpa: 444 t. · ekmeklik un: 132 t.- arpa: 320.4 t. 
kap. zarf) tem. 1332, 1278 ve 1202 
(Gaziantep Askeri Kom.) 15 6-37 15 

Burma dağlıç eti: 2200-2500 k. (temdid) Bey· 
, o~fo Vakıflar M.) 31·5-37 15 -

Koyun eti: 10 ton.· sığıreti: 15 ton . kap. za. 
5242 ve 5973.75 lira.· !393, 15 1. ve 448.03 l. 

(Selimiye) - 9-6 37 11 -
Konya cezaevi için bir yıllık ekmek ıhtiyacı 

K 
(r.z .. tem. 1997,28 L) (Konya C. Muddeiumum) 11-6-37 11-
ırşehır cez · · · le k aevı ıçın e me ihtiyacı (1 senelik) 

Y (k.z. tem. '450 L.) (Kıqehir C . Muddeiumum.) 27-5-37 14 
umurta 28800U ad. (açık ek. keş. 4176 L. tem . 
313.20 L.) (Ankara Levazım) 7-6-37 15 

Fabrik:ı unu 124000 le . (k z lem. 1395 L.) 
(Cezre taburu Satınalma Kom.) 6·6-37 10 

3 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

K" . 
argır santral binası inşaatı (aç. ek5. m. b. 
1948,12 lem. 146.11) (fzmıt Beled) 26-5-37 1n -

Akçakoyunlu tuz!. bir havuzun tamiri (aç eks. 
m.b. 2306 09 tem. 1731.) (Ankara lnlıia.B.miid.) 10-6·37 15 -

3 - İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat, Hastane lev azı 
Ask. fabrik. sigorta sandığı için ecza ve saire (bir 

... ---l:L\ ıı. .. \ I" • ... ...... ' -· . . 

4 - Elektrik·Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

s 

Dizel motörü (65 beyr.) ile alternatör ka. zıı.· 
m. b: 700C- tem. 5251. (Lüleburgaı Beled.) 7-6-37 16 

Matbaa işleri ·Kırtasiye - Yazıhane Levazımı 

Kağıd· klamaço: 10000, 2nci hamur beyaz: 250000 
muhtelif renk: 46000\ duruk: 200000- gazete: 
15000 tabaka· renkli karton: 20000 ad. ka. 
zarf m. b: 14509.20tem.1088.19 (Dev. Dem.) 10-6-37 15 -

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

Tayyare benzin (73 ok.) p<1z.- m. b. 400 tem. 
601. (Tophane Levazım) 24-5-37 l4.30 

7 - Müteferrik 
Font boru: ) kalem kap. zarf - nıuh. bed: 12000 1. 

u··d) 13-7-37 15 -tem. 900 lira. (lat. Telefon mu · 
Kurşunlu kara kablosu: 13 kalem. k.~· za .- m. b.

12
.
7

_
37 

15 _ 
2\JOUO tem. 1500 (İst. Telefon Mud.) 

Floryada kum ferşi p•z. · (muh. bed 1965·60 

t~m. 145.32 (lıt. Belediyesi) 
24-5-37 14 -

B .... k b 300 ad paz. muh. bed. uyu yem tor ası: · · 4 
300- tem.- 45 (Tophane Levazım) 25·5•37 l -

Su yolları için 125 m, mli k font boru 2480 m. 
(k. z. muh. bed. 7142.40 ), tem. 535.80 l.) 
(Beypazarı Bclediyeıi) 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 

8·6-37 15 -

Buik otomobil: 1 ad. (temd.) (aç. art.) (Elm0n15. Slant.) 8-6-37 15 -
030 d ( ık art keş · • em. 

Hasır şapka 2 a · aç - · 26·5-37 - -
77 1.) (lst. Gümrüğ'ü Başmud.) I 

H d d 'r 100 ton (aç. art. tem. 50 1.) z-
ur a emı - ··) 7 6 37 10 
mir Liman işletme Müdürlıığu ( d.'d) -

h . d bir aded mavuna aç. art. tem ı 
Beş ton acnıın e 

l .. l Memur )Büyii kdere rıhtım cad. 5-6-37 14 -( st. 4 Uncu cra . 

2- Koyun etinin tahmin bedeli 5142 lira ve muvak
kat_ teminatı 393 lira 15 kuruş ve sığıretinin tahmin be-

. delı .. 5973 lira 75 kuruş ve muvakkat teminatı da 
448 Jıra 3 kuruştur. 

3- ~oy:.ı~ ~tinin kat'i ihalesi 9.6 37 çarşamba saat 
11 de, sıgıretının de ayni gün saat 15 de S 1. . d A 
k l 'k d · · . e ımıye e s-

er ı aıresı bınasında toplanan t" t 1 k . 
yonunda yapılacaktır. umen sa ma ma omıs

Gazi Antep Askeri Birlikleri Satmalma 
Komisyonu Başkanlığından: 

Cinsi 
Muvakkat 
teminatı Miktarı 
Lira Kr. K'l G Bir birlik için arpa 
1332 

1 0 r. 
Bir birlik için ekmeklik un 

1278 
444000 

B b 132000 ir irlik için arpa 
1202 320472 

ı .~ U. Antep askeri birliklerinin 937 senesi ihti a . 
ları ıçm .yukarı~a cins ve miktarları yazılı erzak kay at 
zarf usulıle eksıltmeye konulmuştur. p 

2:- istekliler G. Antep Askeri Birlikleri SatmaJma 
Komısyonu. Başkanlığına müracaat ederek şartnameler
den bedelıız olarak tedarik edebilı'rl 

3 Ek er. 
- siltme J 5 6-937 salı günü saat J 5te Gazi Antep 

Hudud 'f aburu kışlasında yapılacaktır. 
4 Is!e'diler, muvairkat teminat makbuz veya banka 

mektubJarıl~ teklif mektublarmı 15-6-937 günü saat 14 e 
kadar Komısyona vermiş bulunmalıdırlar. 

Beyoğlu Vakıflar Direktörliiğünden: 

Sürpagop hastanesi ic;in bir senede 2?.00·250Q fillo 
'temau euuım:;pur 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu birlikleri için 288000 adet yu· 
murta 7.6.37 pazartesi günü saat 15 de açık eksiltme ile 
alınacaktır. 

2- Yumurtanın tutarı 4176 lira olup muvakkat te
minatı 313 lira 20 kuruştur. Ş rtnamesi her gün komis-

11 yonda parasız görülür. 
3- isteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki 

vesika ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte leva
zım amirliği satmalma komisyonuna gelmeleri. 

Cizre Hudud Taburu Satınalma Komisyonundan: 

1- Cizre hudud taburunun bir senelik ihtiyacı olan 
124000 kilo fabrika unu kapalı zarfla eksiltmeye konul· 

muştur. . 
2 - Eksiltme 6.6.37 günü saat 10 da Cızre hudud ta-

buru satmalma komisyonunda yapılacaktır. 
3- Muvakkat teminat akçesi 13g5 liradır. İstekliler 

teminat makbuzlarile teklif mektublarmı eksiltme saatin· 
den bir saat evvel komisyona vermit olacaklardır. 

4- Şartnamesi tabur levazımından alınabilir. 

Ankara c. Müddeiumumiliğinden: 

1- Konya ceza evine 1 yıllık ekmek ihtiyacı 27.5.37 
gününden 11.6.37 gününe kadar 15 gün müddetle kapalı 
zarf usulile münakasaya konulmuştur. 

2 . İhale günü olan 11.6.37 gün~~e miisadif cuma 
gü11ü saat 14 de Konya C. M. U. lı21 dairesinde icra 

kılınacaktır. 
3- Talipler teklifnamelerini 0 güne kadar komisyon 

riyasetine vermiş olacaklardır· 
4 _ Ekmek yerli unundan has olacaktır. 

-- Ve talipler bedeli muhammeninin yüzde 7,5 olan 1997 
lira 28 kuruş teminatı muvakkatolerini teklifnamelerile 
birlikte komisyona verecektir. a) MÜNAKASALAR 

bknka mektubunu y t ı . 
akcesı'nı' 'k' . ı· 1 a ırma arı ve ıh al eden sonra teminat 

ı ı mıs ı o an yü d 15 h b"l . mal l" d z e esa ı e 900 lıraya cıkar· arı azım ır. 

İhale "'7 5 937 t 'h' 
14 - • · a~ı me rastlıyan perşembe günü saat 

de yapılacaktır. IstakliJerin o güne kadar K h' 
z · k · ırşe ır ce-
aevı omısyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

2 
lnsa·tt· farnirat-Nafıa · J • ış en veMalzemesi·Harita 

Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğünden: 

Akçakoyun]u tuzlasında 1 numaralı havuzun 2306 lira 
9 k~ruş .muhammen bedelli keşif varakasına göre tamiri 
a~ı~ e~~ıltmeyc konulmuştur. Taliblerin bedeli muhamme
n~nı.n yuzde 1,5 u olan 173 lira ilk teminat paralarile 
bırlıkte !0.6.37 tarihinde saat 15 de idaremizde toplana· 
c~k komısyona gelmeleri ve şeraiti anlamak için de her
gun tuz fen şubemize veya mahaJli tuzla memurluğuna 
müracaatleri ilan olunur. 

İzmit Belediye Reisliğinden: 
Belebi:e dairesi yamnda inşa olunacak kargir elektrik 

santralı bması 2490 sayılı kanunun hu""k"' 1 . .. 
k k . um erıne gore 

açı e sıltmeye konulmuştur. 

İhale 26.5.937 tarihine rastlıyan çarşamba günü saat 
10 da fzmir belediyesinde yapılacaktır. 

Yapılaca~. kargir binarım keşif bedeli 1948 lira 12 
kuruş olup yuzde 7,5 muvakkat teminat 146 lira ı ı ku
ruştur. 

İstekliler eksiltme şartnamesinin dördüncü madd · d 
y l 'k' 'h l esın e azı ı vesaı ,!_ ı a e tarihinden evvcLhelediyeye tealim=8l=·====ı 

3 

ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 
Askeri Fabrikalar U. Müa. Satmalma Komisyonundan: 

J- Askeri fabrikalar sigorta sandığı için senelik ih
tiyacı ofan ecza vesaire alınacaktır. Talihlerin şartname
yi görmek üzere her gün öğleden sonra istasyon civarın· 
daki Askeri fabrikalar umum müdürlüğli binasında sandık 
muhasebesine müracaatları. 

2 3.6.37 perşembe iı'Unü öğleden sonra saat 15 de 
yukarda yazılı ilaçların kapalı zarf usulile münakasası 

yapılacaktır. En son saat 15 de zarfların sandık muha
sebesindeki komisyona tovdileri lazımdır. 

4 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzem~ 

Lüleburgaz Şarbay lığından: 

Lüleburgaz belediyesi için satın alınacak bir adet di
zel motöril ile bir alternatör 20.5.937 tarihinden itibaren 
kapalı zarf usulile münakasaya konmuştur. İhale 7 .6.937 
pazartesi rünü saat t 6 da Lüleburgaz Belediye encüme
ninde yapılacaktır. 

A Alınacak şeyler: 65 beygirlik dakikada 400 adet de
virli tam dizel 4 zamanlı bir motör ile 55 kilovat amper· 
lik 3 safhalı 50 tekerrürlü 220 380 voltluk bir alternatör 
bedeli keşfi 7000 Hradır. 

B -Pcnni şartname i.üleburgaz elektrik idaresinde 
meccanen alınabilir. 

C-Eksiltme kapalı zarf usuliledir. 
O-Muvakkat teminat yüzde 7,5 hesabile 525 liradır. 
E-Teklif mektubları aynı gün saat 16 ya kadar Be· 

lediye Daimi Encümende kabul olunur. 
P-Gümrük resmi belediyeye aittir. 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

5- Fada izahat almak ve şartnameyi görmek iste
yenlerin Konya ceza evine müracaatları ilan olunur. 

Kırşehir Cumhuriy~t Müddeiumumiliğindcn: 

1 

IMatbaa 
5 

işleri, Kırtasiye, Yazıhane M~dzenıesi 

Selimiye Askeri Satınalma Komisyonundan: 

ı - Haydarpaşa hastanesile Selimiyedeki birliklerin ha· 
ziran ve temmuz 937 ayları ihtiyacı olan 10000 kı. koyun 

Kırşehir cezaevinin bir senelik ekmeği kapalı zarf u· 
sulile 6.5.937 tarihinden itibaren 21 gün müddetle müna- 1 

kasaya konulmuştur. İsteklilerin yüzde 7,5 kuruş hesabiJ.e 1 
450 lira teminat akçaları veya hükümetçe tanınmış bır l 

Haydarpaşa gar binası Satmalma Komiıyonundan: 
Muhammen bedeli 14509 lira 20 kuruş olan 10000 ta

baka klamaço kağıdı, 250000 tabaka ikinci hamur 



1 

( 
1 

• 
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f 

• 

beyaz kağıd, 200000 tabaka duruk kağıd, 15000 tabaka 
gazete kağıdı, 20000 adet reııkli karton I0.6.937 ~~rşem~ 
be günü saat 15 te Haydarpaşa gar binası dahılındekı 
komisyon tarafından kapalı zarf usul~le satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 1088 lıra t 9 kurusluk mu
vakkat teminatla kanunun tayin ettiği vesikaları, Resmi 
gazetenin 7.5.936 gün 3297 numaralı nüshad.a intişar ~t
miş olan talimatname dairesinde alın?1ış vesık.a .~~ teklıf
lerini ayni gün saat t 4 e kadar Komısyon reıslıgıne ver
meleri lazımdır. Bu işe aid şartname ve mukavele proje· 
leri parasız olarak komisyondan dağıtılmaktadır. 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 
İstanbul Levazım Amjrliğj Satınalma Komisyonundan: 

Harita genel direktörlüğü için 400 liralık. v~. ~~ ok
tanlık tayyare benzini 24 mayıs 1937 pazartesı gunu saat 
t 4.30 da Tophanede satınalma komisyonunda pazarlıkla 

eksiltmesi yapılacaktır. Teminatı 60 l~rad~r.. İ.ha'e .gu~u 
teslim şartile alınacak olan işbu benzm ıçın ısteklılerın 

belli saatte komisyona gelmeleri. 

7 
~üteferrik 

İstanbul Telefon Direktörlüğünden: 

İdare ihtiyacı içiu muhtelif cins ve eb'adda l 3 kalem 
kurşunlu kara ksblosu kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş· 

tur. İ b 1 
Eksiltme 12.7.37 pazartesi günü saan 15 de stan u 

Te'efon Direktörlüğü alım satım komisyonunda yapıla
caktır. 

Muhammen bedel 20,000 lira, muvakkat teminat t 500 
liradır. 

Şartnameleri çalışma günlerinde 
görülebilir. İsteklilerin bu tarihte ~n 
dar teminat paralarile müracaatlerı. 

levazım dairemizde 
geç saat 14 e ka-

İstanbul Telefon Direktörlügünden: 

İdare ihtiyacı için muhtelif cins ve ebadda 5 kalem 
fond boru kapalı zarfla eksiltmeye konulmu.ştur. 

Eksiltme 13-7-937 salı günü saat t5te Istanbul Tele
fon Direktörlüğü Alımsatım Komisyonunda yapılacaktır. 

Muhammen bedel 12 000 lira, muvakkat teminat 900 
lirAdlr 
gorı..ıebılır . 

İsteklilerin bu tarihte en geç saat 14e kadar teminat 
paralarile müracaatleri. 

B~ypazarı Belediye Reisliğinden: 

Eksiltmeye konulan: 
Su yolları ihtiyacı için 125 mm . lik 2480 m. tülinde font bo· 

ru olup 8.6.37 salı günü saat 15 de belediye encümeninde ihale 
edilecektir. 

Muhammen bedeli 7142 lira 40 kuruştur. Eksiltmeye girebil
mek için talihlerin muvakkat teminat olarak 535 lira 80 k. ver· 
meleri ve ihale günü saatinden l saat önce 2490 sayılı kanunun 
38 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzim edecekleri teklif 
mektublarının belediye riyasetine vermeleri lazımdır. Postada vu
kua gelecek gecikmeler kabul olunmaz. 

Bu işe ait şartnameler bila bedel belediye riyasetinden iste
nebilir. 

İstanbul Levazım am'rliği Satınalına Komisyonundan: 

fstanbul levazım amirliği anbraı için müteahhit hesabına 300 
adet büyük yem torbası 25 Mayıs 937 salı günü saat 14 te Top· 
hanede satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 300 liradır. Tcminllt 45 liradır. İhale günü teılim şartiyle 
alınacak olan işbu yem torbaları için isteklilerin belli uatte 
komisyona gelmeleri. 

• • * 
Floryada kum ferş edilecektir. Bak: İst. Beled. ilan-

larına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 

1 
Miiteferrik 

Emniyet Sandığından: 

Yapılan müzayedede değerini bulmıyen 928 morleJi açık Buik 
otomobili 8.6.37 tarihine düıen ulı günü saat 15 de peşin para 
ile Emniyet Sandığı binasında satılmak üzere yeniden açık art· 
tırmıya çıkarılmıştır. Otomobil, hergün levazım servisine müra· 
caat suretile Sandık bina1ı yanındaki garajda görülebilir. 

İstanbul Gümrüğü BaşmUdürlüğOnden: 
Gümrük satışından: Galata ambarındaki Z. C. markalı 11-15 

ve 520-523 sayılı dokuz undıkta 1015 lira deterinde 2030 adet 
hasır şapka 26·5-937 günü Gümrük Htıf komisyonunca aynı am
barda açık artırma ile satılacaktır. İsteklilerden 17 lira pey ak
çesi ve Maliye ünvan tezkeresi aranır. 

İzmir Liman İ~letme Müdürlüğünden: 
T · d b. 'k n·ş 100 ton kadar hurda demir haziranın ers~nemız e ırı ' ı 

yedinci pazartesi günü saat 10 da açık. arttırma il~ satılacaktı. 
isteklilerin muvakkat teminat akçesı olan 50 lırayı peşinen 

idsre veznesine yatırmaları lazımdır. 
Levazım servisinden izahat alınabilir. 

İstanbul 4 üncü İcra Memurluğundan: 
Mahcuz olup paraya çevrilmesi mukarrer olan 5 ton hacmin: 

de bulunan 1 ad t mavuna 29 5.37 gününe rastlıyan cumartesı 
saat 10 dan itibaren 1-t e kadar açık arttırma ile satılacaktır. 
O gün 300 lira kıymeti muhammeneııi üzerinden 100 de 75.olm~· 
dığı takdirde ikinci arttırma için muayyen 5.6.37 cumarlesı gu
nü yine saat lO dan 14 e kadar tekrar aatışa devam c:-lunaca.k 
tır. isteklilerin eyamı ınezkurede Büyükderede Rıhtım caddesın 
de Mehmet Sabrihin dalyan barakası önünde hazır bulunacak 
memuruna müracaat etmeleri ilan olunur. 

22!!!±!! 22 !9 

.iSTANBUL BELEDiYESi İLAN~ 
·--~ ... · . -·. -~·~ -- -

muhammen ilk 
bedeli teminatı 

Floryada yeni yapılan soyunma gardi-
roplarının önüne kum ferşi 1965,60. 147,42 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedeh yazılı o
lan kum işi pazarlığa kon.ulmuıdır. Şartnamesi Encü
men kaleminde görülebilir. istekliler 2490 numaralı ka
nunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk ~emina~ 
makbuz veya mektubile beraber 24.5.937 pazartesı gllnu 
saat 14 de Daimi Encümünde bulunmalıdırlar. 

(B) 2922 454 

j~hisarlar u. M üd Ür 1 üğün de~ ILD_e_vı_~ı __ oe_m __ ir.:..yo_ll_ar_ı _lş_le_tm_e_U_m_u_m_M_u_· d_ur_ıu_gu_· n_de_n 
1- Paşabahçe İspirto Fabrikası için şartnamesi mu

cibince 4800 lira muhammen bedelli 10 adet istim kon
törü açık eksiltme uşulile satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme, 15-6-937 tarihine rastlıyan sala günü 
saat 15 te Kabataşta Levazım ve Mübayaat ~)ubesindeki 
Alım komisyonunda yapılacaktır. 

3- Muvakkat teminat 360 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

Şubeden alın~bilir. . . .. . 
5- ısteklılerin münakasa tarıhınden on gun evvelıne 

kadar fenni tekliflerini İnhisarlar Umum Müdürlüğü Müs
kirat Fabrikalar Şubesine vermeleri ve münakasaya gire· 
bilmek için de münakasadan azami bir gün evveline ka
dar verilen tekliflerin muvafık bulunduğuna dair mezkur 

şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 
miyecektir. 

6- isteklilerin, kanunen kendilerinden aranılan vesaik 
ile 5 inci maddede yazılı vesikalar ve yüzde 7,5 güven
me paralariyle birlikte eksiltme için tcıyin edilen gün ve 
saatte adı geçen Alım Komisyonuna gelmeleri ilan olu-
nur. (234 ı) (333) 3-4 

• • • 
1 -2·4-937 tarihinde şartname ve resmi mucibince 

kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan edilen kıyım maki
neleri bıçaklarını bilemeğe mahsus 8100 lira muhammen 
bedelli 3 adet bileme makinesinin eksiltme tarihi temdit 
edilerek 3-6-937 tarihine rastlıyan perşembe günü saat 
15 e talik edilmiştir. 

2-Muvakkat teminat 607 lira 50 kuruş~ur. 
ViiLOu ve ıvıubayaat şubesinden ve (M 16-i95) sayılı re
simleri İnhisarlar Tütün Pabrikalar şubesinden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girmek isteyenlerin ihale gününden en 
az bir hafta evvel fiatsız tekliflerini İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü Tütün Fabrikalar şube:sine vermeleri ve tek
liflerinin kabulüne dair mezkur şubeden vesika almaları 
lazımdır. 

5-İsteklilerin yukarıda tayin olunan gün ve saatte 
eksiltmeye girebilmeleri için mühürlü teklif mektubunu 
ve 4 cü maddede yazılı vesika ile kanuni vesikaları, yüz· 
de 7,5 muvakkat tı::minat akçasını ihtiva edecek olan ka
palı zarflarını en az ihale günü tam saat 14 e kadar Ka
bataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki alım komis
yonu reisliğine makbuz mukabilinde teslim etmeleri ilan 
olunur. ( 19(()) 257 4-4 

• "' . 
1- 1408 kilo Litapon, 633 kilo Reçine, 633 kilo alçı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 28·5·937 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
l 6 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 ilan olunur. "2840,, 436 2-3 

Betonarme Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden 
1- İstekli çıkmadıtından dolayı ihalesi yapılamamış olan 

Maraş ViJiyetinde Kayseri·Maraş ve Maraş-Eloğlu yolları üzerin
de yapılacak 180,500 lira keşif bedelli Beton arme Alikaya, Su
çatı, Tekir ve Aksu köprüleri inşaatı yeniden eksiltmeye çıka
rıJmııtır. 

2- Eksiltme 27-5-937 perşembe günü saat 16 da Nafıa Veka· 
letinden Şose ve Köprüler Reisliği Ekıiltıne Komisyonu odasın
da kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. Muvakkat teminat 10275 li
radır. 

3 - Şartname ve buna müteferri evrak 903 kuruş bedel mu -
kabilinde Şose ve Köprüler Reisliğinden alınabilir. 

4 - Ekıiltmeye girebilmek için isteklilerin müteahhitlik vesi
ka.mı ibraz ve bir teahhüde en az 60000 liralık köprü ve buna 
benzer inşaat) iyi bir sure.tte yaptıklarını ispat eylemeleri meş
ruttur. 

Teklif mektuplarını 27-5·937 perşembe günü saat 15 e kadar 
Komisyon reisliğine makbuz mukabilinde verilmesi lazımdır. 

"2647n 4J7 3-3 

• 

Muhammen bedeli 1933 lira 20 kuruş olan 500 kilo ralvanize 
adi demir tel. 550 kilo demir tel, 1300 kilo galvanize demir bağ 
teli ile 500 rulo galvanize di <enli tel 25-5-37 salı günü uat IOda 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komiayon tarafından pazar· 
lıkla satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isleyenlerin 145 liralık muvakkat tem~nat ve 
kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte pazarlık günü saatıne ka
dar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paruız olarak dağıtıl-
maktadır. (2869) 444 2 2 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

3078sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 

gösterir Talimatname 

(Dünkü nüshadan dnam) 

Madde 20- Al Naklolunan tuzların tezkerelerinde veya fatu
ralarında yazılı mevridlerinde veya yolda utılması halinde me;· 
rid addolunması icab eden satıy mahallerinde satış veya nakıl· 

leri tarafından tezkerelerinin İnhisarlar İdaresine verilmesi mec
buridir. 

Bu mecburiyete muhalif hareket edenler kanunun 28 inci 
maddesine göre cezalandırılır. . 

B) İnhisarlar teşkilatının bulunmadığı yerlerde tezkereler~." 
gümrük memurlarına, buniarıo da bulunmadığı yerlerde en bu
yük maliye, olmazaa mülkiye memurlarına ve köylerde muhtar 
veya ihtiyar heyetlerine imza mukabilinde verilmesi caizdir. Bu 
suretle verilen tezkere ve faturaları alanların da derhal en ya
kın İnhisarlar İdaresine göndermeleri mecburidir. 

C) İnhiurlar idaresine gerek nakil ve sahiolcri tarafındatn 
1
-ye 

• --· • "' ucy cuc'\" ıararıncıan es ım 
olunacak veyahut gönderilecek tezkerelerin nihayet 3 gün zar-
fında tezkereyi kesen inhisar teşkilatına, ve faturaların da tan· 
zim edildiği yerdeki veya oranın tabi bulunduj'u inhisarlar i da
reıine ı:önderilmesi ve oralarca da her hanıi bir taleb ve tetkik 
sırasında ibraz edilmek üzre ayrı ve muntazam bir dosyada hüs· 
nü muhafazaları şarttır. 

Madde 21 A) Tuzların mevridlerinde ve gerekıe nakilleri 
esnasında tezkereleri veya nakliye tezkeresi hükmündeki fatura· 
ları da ibraz etmeyip de bunların ziyaa uğrattıklarını iddia e

lienlerin tuzları idarece alıkonulur. Veya her kilo ve kfisuru için 
alınacak IO kuruş depozito mukabilinde serbest bırakılır. 

Tuzln idare ambıırından veya tuzlasından alındığı iddia e
•lınişse oralarile; tuz satıcı arından alındığı bildiri)mişıe mahal
li idare, yoksa mülki teşkilat ve o da yoksa köy ihtiyar heyet
lerile ve şimendifer istasyonlarından alındıiı eöylenmişse heyet· 
Jerile ve şimendifer istasyonlarından alındıtı söylenmitıe istas· 
yon şefliğile muhabere edilerek, evvelce tezkere veya fatura a· 
lındığı sabit olursa tuzlar veya depozite akçesi geri veriJir. Sabit 
olmaua tuzlar kaçak sayılarak yerli veya ecnebi olduğuna göre: 

K.ınunun 27 inci maddesi delaletile 23 maddesi ve ayrıca da 
1918 numaralı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Depozito akçesi bu husuıtaki hükmün kat'i neticesine talikan 
meykuf tutulur. 

{Devamı var) 

• 

lstanbul Borsası 
22 5-1937 

Paralar Çekler 
Alış Satıf Alıt Satıı 1 Sterlin 62D, 627, London 625,25 625, l Dolar 123,50 126,- Nev York 0.7904 0,7905 20 Fransız Fr. 110, 113,- Par is 17,6875 17,67 20 Liret 120, ~ 125- Milin o 15,0212 15,0175 20 Bclcika Fr. 80,-- 84,- Brükıel 4.6810 4,6884 20 Drahmi 19, 22, Atina 87,405 87,7560 20 fsveçre Fr. 570,- 578,- Cenene 3,4496 3,4614 20 Leva 20,- 23,- Sof ya 63,9357 63,91 1 Florin 63,- 66,- Amsterdam l,4440 1,4434 20 Çek kronu 70,- 75, Prag 22,67 22,6615 Avusturya Si. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 Mark 25, 28- Madrid 13,1725 13, 1675 , 

Zloti 20,- 25,- Berlin 1,9650 1,9662 Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 20 Lev 12,- 14, - Budapeft 3,9840 3,9825 20 Dinar 48,- 52,- Bükreı 107,63 107,5875 Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 İsveç kuronu 30, -32,- Yokohama 2,7540 2,7530 Tür~ altını 1055, - 1065,- Moıkova 24,0625 24,0725 Banknot Oı.254,- 255,- Stokholm 3,1160 3,115 
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Gelecek iiç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

- -- MUHTİRA -
-· .... 

Sah 25-5- t 937 

Bey?ğlu Beşiktaş mıntakaların çöplerin denize dökülmesi 
(tıtanbul Belediyesi) .\~ 339 

Karaağaç meıbahaeında soğuk hava pavyonu inşaatı .\~ 3-1 I 
Karaağaç mezbahasında çengel tesisatı (İst. Beled.) ,, ! JH 
7 aded iç ve 7 ad dış lastiği (İst. Beled. ).\! J.ı3 
Defatır ve evrak matbua 3 kalem (İst Beled.) .\' 343 
Eczayı tıbbiye 59 kalem (İst. Beled.).\: 342 
Bilecik 10000 ton maden kömürü tahmil ve tahliye işi (Devlet 

Demiryolları) .\: 335 
Kaputluk kurnaş 10.000 m. (Ankara Milli Müd. Vek. s. a.) ,\! 340 
Kok kömürü 810 t. tuvenan kömürü 20 50 t. krible kömürü 

100 t. ıİstanbul Liseler Mub.) .\': 3-10 
Yoğurt 60 ton. (Ankara Lev. Amirliği S. A. K.) .\~ 341 
Ayazağada Binicilik okulu inşaatı (İst. Kom. S. A. K. Fındıklı.\~ 341 
Vali evi inşaat (Samsun Vil. Daimi Encümen) N. 342 
Cezaevi için ekmek 12000 kg. ( fokat Müd. Umumiliği N. 342 
Bir sene zarfında tuz nakliyatı (Samsun İnhis. Müd.) N. 348 
Cezaevi için ekmek ihtiyacı Afyon Müd. Umum ) 
Gönenin (200 ha) halihazır harita (temdit) (Gönen Beled.) N. 350 
Galvanize adi demir tel: 500 k. - Galvanize demir bağ teli: 1300 

k. - Demir tel: 550 k. - Galvanize dikenli tel: 500 rulo (Hay
darpaşa Devlet Demir.) No. 351 

Camcı Ali mahallesinde Vezneciler caddesinde 81 No. lı hanenin 
tamiri (fst. Beled.) .\: 352 

• Bıçkı makinesi (İst. 7 inci icra Mem.) .\! 352 

Çarşamba 26·5· 1937 

inhisarlar mamulatı nakliyatı (Ankara inhis. Başmüd.) No. 342 
Cezaevinin bir aonelik ekmek ihtiyacı (Bursa C. Muddei Um.) 
Kuzu: 25 t. - koyun: 20 t. - sığır: 40 t. (Marmar Usaübah.) .\~ 343 
Kırtasiye levazımı nakliyatı (Maliye Vekaleti) No. 338 
Eskişehir İst. karolaj 88 m2 - parke: 33000 m2 • bordür işi: 232 

m. (Devlet Demir.) No. 341 
Odun: 1400 t. (Devlet Demir.) No. 342 
Sebze: 1 l kalem - et: 4 t. - ekmek: 1600 k. (Askeri Fabrikalar 

Salıpazarda) No. 342 
Planya: 1 ad. • torna lezgahı: 3 ad. (PTT) No. 343 
Yoğurt ve süt: 12 ten (Çorlu Ask. Sa. Al. Kom.) No. 315 
Maı.ut: 30 t. (Lüleburgaz Beled.) No. 350 
Makina yağı (Lüleburgaz Beled.) No. 350 

Perşembe 27-5-937 

Don yağı: 6000 k. (Haydarpaşa Dev. Demir.) .\! 340 
Telefon kablosu: 22W m. - çıplak tel: 1000 k. (Haydarpaşa Dev. 

Demir.} .Y 340 
Altınyırmağının ıslah ameliyesi (Samsun Su İşleri Müd.) .\~ 340 
Tuvenan kömürü: 455 t. (G. Hd. Tg. Kom. Edirne) .\'· 341 
Mazut: 19,80 t. (G. Hd. Tg. Kom. Edirne) M 341 
Lamba makinesi: 2430 ad. (Haydarpaşa Dev. Demir.) .\! 342 
Yumurta: 500,000 ad . (Tophane Levaz.) .\~ 343 
Bakır, lanı, su kovası, ip merdiven ve saire (İıt. Defter.) X. 3ıü 
~ayseri-Maraş yolu arasında 4 köprü inşaatı (Nafıa Vekal.) .\! 343 
Uıküdar çocuk bakım evinde ihata duvarı inşaatt (İst. Beled.) 

.\: 343 
Menteşe, k,alay ve saire (İst. Beled.) .\; 345 
Şası (3 tip) 60 tane (lst. Beled.) ,\; 345 
Beyaz peynir: 14200 k. (Tophane Levazım) .\: 345 
Memleket halt. için iliç Ye sıhhi malze-me: 162 kalem - emrazı 

zühreviye hast. için 59 kalem iliç (Samsun Vilayeti) .\~ 345 
Boru: 6000 m. - vana: 12 ad. · dirsek: 18 ad. - kur,un: 2 ton -

katraalı salmastra: 2000 k. (Turgutlu Beled.) .\:346 
Ekmek ve et (bir sene için) (Okutma Kurumu Daruş.) .\: 350 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin sayısını göıterir. 
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• ~u YORGI D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 
1 

111111 Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
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! "DEVRİM" i 
~ . 
::: Tercüme Bürosu : 
ıı-

~ ~ 
•!• Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. ; 
.. ~.. hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- C• 
~ l ~ ': me erin tercümesi derühte edilir. .-.• 
y A • h • • .. • Azami i timam ve sürat .... • * 
~ F 6 •;• ivat:ıar gayet: müt:edildir ;. 
+ ~ <• "MÜNAKASA GAZETESi" Abonelerine + 
..... Hususi tenzilat yapılır + : + :~: Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 O 
.. ~. Tele fon : 49442 + • 6 
~~~~~ ~ • •YYv+o++++++++++o+++•++++ 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
22 - 5 - 1937 

MADDE 

Afyon ince t. 

" 
: kaba 

Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 

" 
: Anadolu 

Av derisi : çakal ad 
: kedi 

" 
: kunduz 

" 
: porsuk 

.. : •ansar 
,, : tilki 

: tavşan 
" 
" 

: varşak 
: zerdeva 

" Ayçiçeği yağ : 
: kabuklu Badem 

,, 
Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

,, 
,, 

" ,, 
.. 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" fasulye 
Fındık 

" 
" 

1 Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 

iç 

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

mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı . . 
: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohunıu 
: yatı 

: · ahsul : yenı m 

Mısır : beyaz 

" Nohut 

" ,, 
Pamuk 

: sarı 
: i•P· tohumu 
: kalburlanmıf 

t .. el yeni ; na ur 

Pamuk yağı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
· yarım yağlı 

" " . 
" ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Suaam 

,, yağı 
Tiftik 

" 
" ,, 

" 
" Un 

" 
" 
" Yapak 

" ,, 
" Yulaf 

~ yeni mahsul 

: otlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekıtra ekstra 
: ek.tra 

1 inci yumu9ak 
,, sert 

Anadolu 
: ,. tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 

Zeytin yatı : ekstra 
,, ,, : yemeklik 

" 
: ıabunluk 

" 
DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,. Şikago 

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

,, K ,, 

n 

,, 

" 
" ,, 

,, 
,, 
,, 

ı ı 
SATIŞLA K 

İthalat ihracat K~:~:ri ~:ı::~ 
Ton Ton Kr · Pa. Kr. Pa. 

941 

30 

ll 50 

13 

52 
32 

29 

25 

10 

11 1 

l 1 

... 

4 20 

ç 

" 
" ,, 

" ,, 
a 

ç 

6 .. 

6 5 

4 15 

10 20 

105 

83 

K.S. 

6 63 
5 96 
6 20 
4 91 
3 77 
8 08 

94 16 
94 16 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift), kr (kurut). pa (para), 'i 
(tilin), sa (santim), ıt (sterlin), RM tRayhımark), p (pen
ni), B. Fr (Belcika frank), l (ton). 

Sayfa 3 

(Suite de la 4me paa-e) 

Tuyaux (70 mm3 ) : 4600 metres- Vannes: 12 pıcces- Cou 
des: 18 pieces- Plomb: 2 tonnes- Bourre goudronnec: 19S 
kiloı (pour reseau d'eau) (Municipalite Tourgoutlou) .:Y 3 46 

Pain et viande (juıqu'a fin mars 1938) (pottr Daruchefaka) (Lıgue 
Instruction Nuruosmanie} ~~ 350 

Sabot de lrein : 30000 kilos (Chemins de Fer Etat) .\' 352 

• Les aslerisqueı indiquent une venle par voie <le surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiqucs en rcgard deı :ırticles <ıont ceux du 
journal danı lequel l' a vis a paru. 

lndustrie - Finances - Commerce 

Le developpement de l'elevage a Kars 

On peut expliquer comme suit le.1 raisons d'ordre economique 
pour lf'squelles on n'a profile jusqu'ici des richesses de Kars: Les 
lieux d'elevage sont loin des grands centres de consommation. 
les transport& ne s'operent pas tres rea-ulierement lea fraiı de 
transport du beurre en camions, de Kars a Trabzon, s'elevent a 
6 et a 8 piastres par kg. Ce prix est encore plus considerable 
en lıiver. D'ailleurs, le transport cesse completement au moment 
de la saison le plus rigoureux. Dans ces conditionı, on ne pou
l'ait invcstir de grands capitaux dans le commerce du betail et 
la production du beurre. ActueHement cependant, la situation 
s'est modifiee en partie. A partir de mai. prochain notamment, 
la direction rles chemins de fer prcvoit que les transports s'en
gageront dans une bonne voie. 

Kars exporte surtout du betail et meme du beurre et du fro· 
mage iı destinalion du Caucase. Or, depuis un certain tempı, 
ces exportations baissent d'annee en annee. La raison en est 
danı le fait qu'a la faveur de ses planı agricoleıı, la Russie ıo
vietique a accru sa propre production et n'a plus lieu dese four
nir sur le ınarche de Kan. D' oü la r • ftessite, pour nous. de re· 
cherch~r de nouveaux deboucbes. L .ıegociants de Trabzon et 
d'Erzouroum qui se rendaient a Kr et y inveıtissaient leurs 
capitaux se sont desintere11es graduellernent de cette derniere 
plaoe, par suite de la restriction du marche exterieur. La nou 
,,elle Societe Limited est done appelee a marquer un tournant 
danı la vie economique de la zone de Kars. La premiere tiche 
de la nouvelle societe sera de chercher iı proceder it des ex· 
portations iı destination de l'lran, de l'lrak et de la Palestine. 
En outre, des expcditions d'an1maux vivants seront faites a des
tination d'autres pays. 

Les statistiques nous apprennent que nos exportations de cet 
article sont en hausse. En 1935, elles representaient 851.647 teles 
de betail cootre seulement 363.440 en 1925. L'augmentation a 
done ete de pres du double en dix ans. Quant a noı exporta
tions d'animaux vivants, elles sont en baiue continuc. Elles sont 
tombeeı a 174.000 teles de betail apres l'annee 1929; a 23.606 
en 1930 et, ıi 6.000 enl931 et iı. 1940 et 1935. Elles constituent 
aujourd'hui le chapitre le moinı inıportant de nos listes d' expor
tationı. 

Ces heureux reıultats ne suffilıient pas toutefoiı . Noı possibi
liteı d 'exportation sont, nous l'avons dit plus haut, beaucoup 
plus considerableı. Et des investissements de capitaux dans ce 
domaine ıeraient sanı nul doute fructueux. 

L'exposition des produits nationaux 
sera ouverte le 27 Juillet 

Nous avions deja annonce que la neuvieme exposition deı 
produita nationaux sera ouverte cette annee au iyece de Gala
tasaray. Un~ rcunion a ete tenue hier it cc sujet a l'Union in
dustrielle. A l'i&1ue des deliberatioos qui se prolongeron t trois 
heureı, il fut decide que l'exposition sera inaugurce le 27 juil
let et ferme le 12 Aout. 

Les preparatifs a cette effet, seront entames a partir de lundi. 
La ıituation sera notifiee aujourd'hui par circulairc iı toJs les 
etabliS1ements industriels. A la 9eme cxposition des proı:luits 
nationaux participeront: la Sumer Bank, l'lch Bankasi, la Direc
tion Generale des Monopolcs. Ces trois etablissements feroot 
construire des pavillons grandioses dans le jardin du lycee. 

L'election de deux membres au conseil 
de la Banque Centrale 

Une commission rcunie au vilayet a designe le depute d'ls
ta.nbul M. Ziyaeddin et le conseiller de la Banque Agricole, M. 
Hıkmet, comme les delegucs de notre ville davant participer a 
l'election deı candidats aux deux poıtes vacants de membres 
du Conıeil d'administration de la Banque Centrale qui aura lieu 
prochainement a Ankara. 

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 tirir, ve azami ran-

demen verir. İlan ücretleri ı edildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi .lO kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif cemiyeti Resmi 
nan işleri Liınited Şirketi 

vasıta sile gönderilebilir. 

... 

~----------------------------·' 
imtiyaz sahibi ve )'UI ifl-i 

Direktörü: lımail Girit 
Baıı1dıiı yer: ARTUN Basımevi 

Galata Billur ıoka.k No. 10 
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• ıdeme Annee - No. 353 LUNDI 

•• ABONNEMENTS : 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptn. 450 

" " 850 
M NAKASA 

" " 
1500 

.Etranger : 12 aoiı Ptrı. 2700 

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

a l' Adminiıtration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicatious 

Tableau Synoptique des Adjudications 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Objet de l'adjudication Mode Prix Caulion. Lieu d'adjudication et du 

.. ~~~~~--~~----~--------------d-'a_d~j-ud_i~c~at~.--~e=•:ti=m:a:ti~f--__:P:_:rovi_s_oi_r_e _______ ç;~~--.2 ..... _Ç,h....,a.;.; _________ J_o_u_r_s _____ ı_; __ eu_re1· a ier es arges 

A) Adjudicatioes au Rabais 
atruction-Reparation- Trav. Publics 
eriel de Construction-Cartographie 

~struction immeuble central electrique (en ma
onnerie) 

Publique 1948 12 146 11 Municipalite lzmidt 26-5-37 

~aration bassin aux salines d' Aktchakoyonlou ,, 2306 09 173 - Direction Generale Monopoles Ankara 10-6-37 

ovisions 
1 
ıuton ı 10 tonnes - Boeuf : 15 tonnes 
ge: 444 tonnes et 320,472 tonnes - Farine pour 
pain : 132 tonnea 
ande de "darhlitch,,: 2200-2500 kilos (aj.). 
eufs : 288"00 pieces 
in pour le penitencier de Kirchehir (un an). 
ıin pour le penitencier de Konia (1 an). 
ırine de minoterie (1 an): 124000 kiloa 

Uectricite·Gaz·Chauffage Central 
lnstallation et Ma•eriel) 

4oteur Diesel (65 CV- Alternateur (55 KW A) 

Travaux d'lmprimerie- Papeterie 

Pli cach. 

" 

Publique 
,, 

Pli cach. 
,, 
,, 

Pli cach. 

5242 ·-5973,75 
- - 1332, 1202, 

1278 

4176 - 313 -
450 -

1997 28 
1395 -

7()00 - 525 -

Com. Ach. Militaire Sclimie 9-6-37 

" 
,, ,, Gaziantep 15-6-37 

Direction Vakoufs Beyoghlou 31-5-37 
Com. Achat Intendance Ankara 7-6-37 
Procureur General l\.irchehir 27 5 37 

,, ,, Konia 11 6-37 
Com. Ach. Bataillon Frontiere Djizre 6·6 37 

Municipalite Lulebourgaz 7-6-37 

Papicrs "Kalamazoo,,: 10000 rames, blanc 2me 
pite : 250000 rames- ld. differcnds couleurs : 
460000 ramcs - "Dourouk,, : 200000 rames -
Pour journ.:ıl : 150000 rames- Cartons colories : 
20000 pieces . 

Pli cach. 14509 20 1088 19 1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 10·6-37 

Comllustible - Carhurant- Huiles 

Benzine de 73 oct. Gre a gre 400 60 - Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 24·4·'i7 

Produits Chimiques et Pharma~utiques 
lnstruments Sanitaires - F ourniture pr. Hôp. 

Produit pharmaceutique pour caisıc d'assurance de Pli cach. Com. Ach. D . Gen. F nb. Militaires 3- 6-37 

fabrique militaire (une annee). 

Oivers 
Cable souterrain (sous plomb) : 13 lots 
Tuyaux fonte : 5 lots 
Tuyaux en fonte 125 m 2 : 2480 metres. 
Sablaıe de la route devant lcs cabincs de Floria 

Grands aacı İl fourrage : 300 pieces 

B) A•judications a la sureıchire 
fer camelote : 100 tonnes 

Chapeaux en paille : 2030 pieces 
Auto marque Bııick (aj.). 
Mahone de 5 tonncs (aj.). 

Pli cach 
,, 
,, 

Gre a gre 

,, 

Publique 

,, 

" 

20000 - 1500 -
12000 - 900 -
7H2 40 535 80 
1965 60 117 42 

300 - 45 -

50 -

1015 - 77 -

Direction Telephones Istanbul 

" Municipalite Beypazari 
{ Com . Perm. Municipalitc lstanbul 

Secretariat ,, ,, 
Com. Ach. lntend. [st. Tophane. 

Oirection Exploitation du Port de 
Smyrne. 

Direction Principale Douanes lstanbul 
Caisse de Surete 
4eme Bureau Executif latan&ul 

Buyukdere Rue du Quai 
Mehmet Sabri. 

POUR"vos TRADUCTIONS 

12-7-37 
13-7-37 
8-6-37 

24-5-37 

25-5-37 

7 6·37 

26-5-37 
8-6-37 
5-6·37 

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

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

Specialite : Traduction de cabiers des charges 

Execution rapicle et soignee 

P R 1 X H O R S C O N1C U R R E N C E 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi ., 

Bureau de Traductlon '' DEVRiM " 

10 -

15 -

11 
ıs 

15 
ıs 

14 -
14 -
10 

16 -

15 -

14 30 

15 -

15 -
15 -
15 -
14 

14 

10 -

15 -
14 -

~-----------------~~----~~~~ •n.~HW~~;~m 

24 MAi 1937 

ADMINISTRA·ı ıu~ 

Yoıhourtchou Hnn 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clcphone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Tcleıraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Mardi 25 Mai 1937 

Deversement a la mer des ordures de Beyoghlou et de Bechikta· 
ehe (Municipalite lst.) ·'~ 339 

Reparation frigorifique et pavillon de depecement (AbaHoir Karaa
ghatch) (Municipalitc lst.).\~ 341 

lnstallation crochets a l'abattoir de Karaaghatch ,,: 341 
Cham bre 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 (Municipalite lstanbul) .Y 342 
Chargement et dcchargement de 10000 tonnes de houille a la sta· 

t\on de Biledjik (Cheminı de Fer Etat) .:\: 335 
Etoffe pour capoute: 10000 metres (Ministere Di-fenae Nationale 

Ankara) No 340 
Cokc : 810 tonnes- Tout venant: 2050 tonnes- Houillc criblee: 

100 tonnes (Direction Comptabilite Lycees lstanbul) No 340 
Yoghourd : 60 tonnes (lntendance Ankara) No 341 
Comıtruction pavillon de cavaler~e et depcndances a Ayazagha 

(Com. Ach. lstanbul Findikli) 
Construction mıison Ju Vali(Com. Permanente Vllay. Sivas) N.342 
Pain pour penitencier: 12000 kilos (Procureur General Tokat 

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

soun} No 318 
Pain pour le penitencier d' Afion (Procureur General Afion) N. 350 
Preparation carte actuelle de Gueunen: 200 ha (•i·>· (Municipıılite 

Geunen) No 350 
Fil de fer galvanise: 50 ) kllos- Fıl de fer galvınise pour cnıbıl

lage : 1300 kilos- Fil barbele galvaııise : 500 rouleaux (Che· 
mins de Fer Etat) .\: 351 

Reparation de la batisse se trouvant a la rue Camer Ali No 81 
(Municipalite lstanbul) .\: 352 

• Scie mecanique (7eme Bureau Executif Istanbul) .\' 352 

Mercredi 26 Mai 1937 

Transport de tabac, des spiritueux et de bidons d'alcool a BalU 
Çubuk, Haymana Beypazar Ayaa Valli han (Direction Monopo· 
leı Ankara .\~ 342 

Pain pour le penitencier de Brousse (pendant 1 an) (Procureur Ge· 
neral Republique B!ousse) .\' 343 

Agneau : 25 tonnes- Mouton : 20 tonncs- Boeuf : 40 tonnea 
(Ecole Navale Marmara lz.mid) ,, ! 343 

Transport d'artides de paı:eterie de Oolmabahtche a l'embarca
daire et vice·versa (jusqu'a fin 1937) (Depôt Papeterie Ministere 
Finances Dolmabahtche) No 338 

Carrelage : 88 m2 - Pavage : 3300 m2- Bordure : 232 metres (a 
la ıra re d 'Eskichehir) No 341 

Boiı : 1400 tonnes (Chemins de Fer Etat) No 342 
Legumes: 11 lots Viande boeuf : 4 tonnes- Pain : 1600 kilos 

(F abriqucs Militaires Salipazar) No 342 
Rabot: 1 piece- Tours: 3 pieccs (Direction Fabrique PTI) 

No 343 
Lait et yogbourt: 12 tonncs (Com. Achat Militaircs Tchorlou) 

No 345 
Mazout : 30 tonnes (Municipalite Lulebourgaz) No 350 
Huile pour machine: 240 bidons (Municipalite Lulcbourgaz) N. 350 

Jeudi 27 Mai 1937 

Huile interne (donya~ı : 600 kiloı (Chemins de Fer Etat) .,'\! 340 
Cable pour telephonc (plomb): 2250 metres- Cible en cuivre 

(50 mm2): 1000 kilos (Chemins de Fer Etat) .\: 340 
Travaux d'amelioration du cours de l'Aptalırmak (Dircction Travaux 

Hydr. Samıoun) 340 
Houille tout venant : 445 tonnes (C0m. Ach. Brigade Fr. Oue.t 

Edirne) .Y! 341 
Mazout: 19,8 tonneı (Com. Ach. Brigade) Fr. Ouest Edirne .;\: 341 
Mecanisme de lampe : 2430 piecu (Chemins Fer Etat) .\! 342 
Oeufs: 500000 pieces (lntendance Tophane) X! 343 
Manche : 250 metres- Raccord : 2S pieces- Echelle de corde, 

sonnerie d'alarme, sceaux : 20 pieces (Direction Biens Nat. Is· 
tanbul) .'ü 343 

Construction 4 pont en beton arm~ • route Ka'isseri ·Maracbe-Elog
blou (Ministere Travaux Publics) .,! 343 

Gonstruction mur de clôture a la creche d'Uskudar (Municipalite 
latanbul) .\: 343 

Materiel de telephone (Municipalite lstanbul) .;\: 344 
Chauis (3 types) : 60 piecea (pour le aalleı) .\! 345 
Charniere.s, ciment, etain (Municip.ılite lıtanbull 0\! 34'5 
Fromage blanc : 14200 kiloı (Intendance Ankara) .\! 345 
Medicaments et materiel sanitaire pour hôpital Reiİenal : 162 lots· 

Pour hôpital maladies vcnerienncs : 59 lota (Vilayet Samsoun) 
x 345 

(Lire la suite en 3me pare) 


