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BU GCJNKD 
Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

1-· Erzak, Zahire, Et, Sebze v. s. 

Sığır eti: 80 ton (ka 2 .. _ m b 24000 1.- tem. 
. ... ,: . 10-6-37 15 

1800 1.) (Balıkeıir Ask. Kow.) -
Sığır eti: 225 ton (ka za _ m b. 65250 1.- tem. 

. . . 10-6-37 16 -
4512.5) (Kırklareli Tüm) 

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita --
26 No.lu istasyon caddesinde 676 m. uzunluğ'ku~ 

daki eski şosenin yerine bazalt taşından pa e 
kaldırım ve kısmen arnavud kaldırımı yapılmak 
ve iki yanlarına bordür dizilerek bir t~ra~ı 1be· 
ton trotuvar inşası (kap. z. keş. 17832,5 · 
te-m. 1337,75 1.) (Ceyhan Belediyeıi) 1-6-37 14 -

Kütahya garnizonunda yol inşaatı: 2649 m. 
(tem. paz.- m. b. 20129,Yl 1.- tem 1509.74) 

{Eskişehir Ask. Kom.) 68 
Hayvan pazar yeri inşaası (ka. zı. mb. 19789. 

h B 1 d ) 4-6·37 ı 4 -
tem. 1500) (Af yon Kara isar e e · 

3 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malıemes i 
---------

Jandarma telefon şebekesi için telefon r~alze
mesi (paz. keş. 11740,25 1. tem. 880,52 1.) 

(lstanbul Belediyesi) 
29-5-37 11 -

4 - Kereste • Tahta v. s. 

Göçmen evleri için mamul kereste: 913 m3 
(Kandemir Ormanından} (paz.) (Konya 

iskan Müdürlüğ'ü) 2-6-37 15 -

5 - Nakliyat· Boşaltma • 'Y~letm~:...!:. 

Bafra ve Alaçamdan bir sene zarf~.n~a S?msun'~ 
sevk edilerek idare malı yaprak tutunlerın naklı • 
(temdid)(Samsun inhisarlar Başmüd.) 3-6·37 15 -

Tokat merk. ambarİarından Reşadiye ambarına 
350-500 ton tuzun nakli (aç. eks. keş. 6500 1. 
tem. 488 1.) (Samsun İnhisarlar Başmüd.) 9-6-37 14 

6- Mahrukat, Benzin, Makine yag1arı v. ı. 

Bakanlık binek otomobili için benzin: 6340 litre 
{aç. ek. keş. 16801. tem. 126 1.) (Kültür Bakan.) 7-6-37 14-

7 - Müteferrik 

Kar gö~lüğü 10000 adet tahta ayakkabı 300 çift 
.. (paz.) (İnhisarlcr Umum Müdürlüğ'ü) 31-5-37 16 -
Usküdarda konacak benzin tankı 2 ad. (paz. 

keş. 340 ı. tern. 25,50 q (~st. Belediyesi) 27-5-37 14 -
Küçük yol malzemesi ve şomınoman takozu. 

(ka. za.- m. b. 68000 ve 25500 1. tem. '4650 
ve 1912,5 1.) (Devlet Demiryolları) 9-7-37 15.30 

1,5 tonluk kamiyonet (ford ve emsalı): 40 tane 
(ka. za.- m. b. 64000 l. tem. 4250 1.) (MMV) 25-6-37 11 -

Harbiye okulu 937 yarsubayları için 1~5)0(Ad~t 
portatif karyola tkap. za. teın. 709 · n 
k l ) 7-6-37 14 -

ara Levazım Amir iği 0 ) 
Manevra sandığ-ı 1050 adet (kap. z. tem. 63 l. 

(Ankara Lev. Amirli~i Satınal111a Kom.) 7-9-37 14,45 
Sattaniye 1050 adet (kap. z. tem. 867 1.) (An-

kara Levazım Amirliği) 7-6-37 15,30 
Kılınç 1050 adet (kap. z. tem. 591 L) (Ankara 
Levazım Amirliği) 7-6-37 16.30 

Sırma kemer 1050 adet (kap. z. tem. 749 l.) 
(Ankara Levazım Amirliğ'i) 7-6-37 17 -

Font boru ve ak11m 102 ton (kap. z. keş. 
8544 ı. tem. yüzde 7,5) {Zara Belediyesi) 21-6-37 14 -

Anason (inhisarlar U. Müdürlüfü) 7-6-37 ye kad. 

b) Müzayedeler 

1- Müteferrik: 
Çay, kağıt, muşamba, demir çubuk, pndra v.a. 

(Samsun Gümrük Başmüd.) 3-6-37 10 -
İtfaiye ambarında bulunan iç ve dış lastik köh

ne battaniye projektör vesaire 45 kalem, hur
da eıya (aç. art. m.b. 187,70 l. tem. 13,92 l.) 
(lstanbul Belediyesi) 8-6-37 14 -

Moris m. otomobil: 1 ad. (tem.) (aç. art.) (in-
hisarlar Başmüdürlühü} 26-37 14 -

Telefon malzemesi (paz. keş. 11740,25 L. tem. 
880,25 L.) (Jıt. Beled.\ 29.5.37 11 -

SALI 

•• 

'GAZETESi 
,-

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

llAnlar, Emirler, Tebliğler: -
Türkiye Ziraat Bankası İstanbul Şubesinden: 

24 mayıs 937 pazartesi günden itibaren 1 teşriniev
vel 937 tarihine kadar bankamız gişelerinin aşağıdaki sa· 
atlerde ara verilmeksizin açık bulunduracağı ilan olunur. 

Adi günlerd2 : 

9,30 dan 15,30 a kadar 
Cumartesi günleri: 

9, 15 den 11,30 a kadar 

) MÜNAKASAL 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Kırklareli Satınalma Komisyonundan: 

KırklareJi Tümen birlikleri ;çin kapalı zarfla 225000 
kilo sığır eti satın alınacaktır. Muhammen bedeli 29 ktı.· 
ruş hisabile 65250 liradır. İlk teminatı 45 t 2 Jira 50 ku· 
ruşhır. Şartnam~si h~r gün Tümen satınalma komisyonun
da görülebilir. ihalesi 10.6.937 per..,embe günü saat 16 da 
dır .. İstekliJer kanunun 2, 3 ündlt maddesindeki vesika ve 
temınat mektuplarını havi zarflarını belli gün ve satten 
en az bir saat evveline kadar Tümen satınalma komis
yonuna vermeleri 

Balıkesir Satınalma Komisyonundan: 

8000 kilo sıQ'ır eti kapalı zarf usulile 1 O haziran 937 
tarihinde saat 15 de eksiltmeye konmuştur. Muhammen 
bedeli 24000 liradır. Muvakkat teminatı 1800 liradır. İs
teklile.~i~. tartnamesi~i gör?1ek üzere her gün ve adı f e· 
çen gununde de cksıltmeyı açma saati olan saat 15 den 
bir saat evvctine kadar teklif mektuplarile Balıkesirde 
kolordu satınalma komisyonu Başkanlrğma müracaatları. 

2 

İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri veMalzemesi·Hadta 

Ceyhan Belediyesinden: 

- 26 numaralı istasyon caddesinin çar4a mebdeinden itibaren 
0+430-+ 106 kilometresi arasında 676 metre uzunluğundanki 
eık\ şose sökülerek yerine yeni olarak Toprak kale bazalt taşın· 
dan paket kaldırım ve kısmen arnavut kaldırımı yapılacak ve iki 
yanlarına bordür dizilerek bi:- taraflı beton trotuvar inşa edile
cektir. 

2- ~u inşaat ve ametiyahn keşif tutarı 17832 Jira 58 kuruştur. 
3 ihale 1-6 937 sah günü saat 14te belediye salonunda, dai· 

mi encümen huzuriyle ve kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
4- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin, nafıa vekaletinden 

bu gibi itleri yapabilecetine dair 937 senesine ait ehliy~t vesi· 
kası istihaal etmiş olmaları meşruttur. 

5 istekliler teklif mektubları ihale saatinden önce 2490 nu· 
maralı (arttırma, eksiltme ve ihale kanunu) hükümlerine uygun 
surette ihzar ve temhir ederek ihale ıaatinden önce encümen re

islitine tevdi etmiş olacaklardır. 
6- Saat 14 den sonra veralecek teklif mektubları kabul edil

mez ve postada vuku bulacak tehirler nazarı itibare alınmaz. 
7- Bu işin muvakkat teminatı 1337 lira 75 kuruştur. 
8- Fazla izahat almak; şartname ve projeleri görmek isti

yenler her,ün mesai uati içinde fen işleri bürosuna baş vurabi
lirler. 

Afyon Karahisar Belediyeıinden: 

1- Yapılacak inşaat: Afyonkarahi1ar Belediyesine 
ait 19789 lira 68 kuruş bedeli keşifli hayvan pazar yeri 
inıasıdır, 

2- Bu inşaata ait şartname, plan, harita ve diğer ev
rakları 5 lira bedel mukabilinde Afyon Belediyesinden a
lınacaktır. 

3- Bu inşaat 16.5.37 tarihinden itibaren 4 6 37 t · · · arı· 
hine kadar 20 giln müddetle ve kapalı zarf 1·1 k usu ı e e -
siltmeye konmuştur. 

4- İhalei kat'iyesi 4.6.37 tarihine raslıyan cuma gU
ntl saat 1 1 de Afyonkarahisar Belediyesi encümenince 
icra kılınacaktır. 

5-İsteklilerin artırma eksiltme ve ihale kanununun ka
palı zarf hakkındaki hükümlerine tamamen riayet ederek 

25 Mayıs 1937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

-= 

Galata, Perşembe pazaı ı 

iLAN ŞARTLARI 
ldnrehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
Telefon: 49~42 

Posta kutusu N. 1261 

ihale tarihinden bir saat evveline kadar zarflarını 
miş bulunacaklardır. 

6- Teminatı muvakkate l 500 liradır. 

ver-

1 - Fazla malumat almak 
fahen hergün Afyonkarahisar 
tedikleri malumatı alabilirler. 

istiyenler tahriren veya şi

Belediyesinc müracaatle is-

Eskişehir Satınalma Komisyonundan: 

20.129 lira ?I kuruş bedeli keşifli Kütahya Uarnizon 
ve cıva~ındakı 2~49 metrelik yol inşası işine istekli 
~ıkmadıgırıdnn bır ay pazarhğa bırakılmıştır. İlk pazarlı· 
gı. 27-5-937 ~erşembe günü saat 14 dedir. Muvakkat te
mınatı 1509 lıra 14 kuruştur. Keşif ve şartları Eskişehir· 
de Askeri satınalma komisyonunda görülebilir. isteklile
rin kanunun tayin ettiği vesaik ile pazarlık saatinde E _ 
kişehirde Askeri satınalma komisyonuna gelmeleri. 

1 

3 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

* • * 
. 117 40,25 1. keş. telefon malzemesi alınacaktır. Bak: 
lst. Beled. ilanlarına. 

4 
l(ereste, tahta ve saire 

Konya ~kan Müdürlüğünden: 
Çumrada yapılacak göçmen evleri için lüzumu olan ve 

sureti ihzar ve ebadı ve cins ve miktarı fenni şartname 
ile kereste listesinde yazılı 913 metre mikab mamul ke
restenin 2490 sayılı kanun ve olbapteki Vekiller heyeti 
kararına tevfikan 2·6-937 tarifine müsadif çarşamba günü 

1 
saat 15 de Konya İskan Müdürlüğü Dairesinde pazarlıkla 
ihalesi yapılmak üzere eksiltmeye çıkarılmıştır. 

1 Keresteler Hadim ve Karaman arasındaki Kande-
vir ormanından ve hükumetçe gösterilecek maktadan ke
silecek ve orman resmi hükumete ait bulunacaktır. 

2- Kerestelerin 455 metre mikabı mamul olarak 31 
Temmuz 937 tarihinde ve 458 metre mikabı da vine ma· 
mul olarak 31 Ağoslos 937 tarihinde Çumra kazasında 
Hükurııetcc gösterilecek tesellüm mabaline teslim edile· 
cektir. 

3- Kerestelerin cins ve ebad ve miktarını gösterir 
liste ve fenni ve idari şartnameler İstanbul ve Konya is· 
kan müdürlttklerinde mevcud olup talipler her zaman gö
rebilirler. 

4- Talipler kerestelerin muhammen kıymetine naza· 
ran yüzde l 5 nisbetinde kat'i teminat akçesi depozito et
meye mecburdurlar. 

komisyona bizzat veya 
muayyen gün ve saatte ek-

Talipler teminatlarile birlikte 
musaddak veki leri vasıtasile 
siltmeye iştirak edebilirler. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

İnhisarlar Samsun Başmüdürlüğünden: 

Bafra ve Alaçamdan 1 sene zarfında Samsuna sevke· 
dilecek idare malı yaprak tütünleri nakli için teklif edi· 
len fiat haddi layik görülmediğinden münakasası 3.6.37 
perşembe güuii saat 15 e talik edilmiştir. Talihlerin mü
racaatleri ilan olunur. 

* • * 
Tokat merkez ambarından Reşadiye ambarına nak-

lettirilecek 350 ila 500 ton tuzun nakli açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

İhale 9.6.37 çarşamba günü saat 14 de Tokat Baş
müdüriyetinde müteşekkil komisyonca icra edilecektir. 

Şartname Başmüdüriyet satış şubesine eyyamı tatili· 
ye haricinde her gün görülebilir. 

Talihlerin yevmi ihalede muayyen saatten evval mu· 
hammen nakliye bedeli olan 6500 liranın yüzde 7,5 u o· 
lan -488 liralık muvakkat teminatlarile birlikte mezkur 
komisyonda bizzat veya vekillerinin hazır bulunmaları i
lan olunur. 
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Sayfa 2 

6 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Kültür Bakanlığı Satınalma komisyonundan: 

Bakanlık binek otomobili için alınacak bir senelik tah
minen 6340 litre benzin açık eksiltmeye konulmuştur. is
teklilerin şartnameyi görmek için her gün Gereç direk
törlüğüne ve eksiltmeye gireceklerin de 7 haziran 937 
pazartesi i'ÜnÜ saat 14 de Gereç direktörlüğünde satınal· 
ma komisyonuna malsandığma yatırılmış muhamen kıy
met 1680 liranın teminatı olan 126 liralık makbuzla mü
racaatları. 

7 
\\üteferrik 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

J- Harbiye okulu 937 yarsubay!arı için aşağıda cinıleri , mik
tarları, tahmin bedelleri, fiatları yazılı eşyaların hizalarında gös· 
terilen günlerde eksiltmeleri Ankarf4 harp okulunda müteşekkil 
koıııiıyonda yapılacaktır. 

2- İsteklilerin şartname ve nümuneleri görmek üzere hergün 
eksiltmeye gireceklerin muayyen gün ve saatte teklif mektup ve 
teminat makbulllarile ve vesikalarını zarfların ve eksiltmelerin 
açılma •aatinden bir aaat evveline kadar komisyona vermeleri. 
Eksiltme Eksiltme İlk teminatı Miktarı 

günü .aati tarihi eksiltme şekli Lira adet Cinsi 
pazartesi 14 7-6-937 kapalı zarf 709 I050 Portatif karyola 

630 1050 Marıevra 

" 
14,45 " " " 

sandığı 

" 
15,30 " " " 

867 1050 Battaniye 

" 
16,30 " " " 591 1050 Kılınç 

" 
17 " " " 

749 1050 Sırma kemer 

Zara Belediyesinden: 

Musaddak projesi mucibince fenni şartnamesi, boru 
keşifnamesi, muhammen fiat cetveli, münakasa şartname
si, Ulus ve Cumhuriyet gazeteleri idarehanelerinde mev
cut olup talipleri görebilir. 

Her bir rüsum masraf ve nakliyesi belediyeye ait ol
mak ve Sivasta teılim etmek ve her vagona 15 tondan 
aşağı tahmil etmemek şartlarile 8544 lira bede i keşifli 
102 ton muhtelif fatura font boru ve aksamı mahsusası 
t 9.5.37 den itibaren 1 ay müddetle kapalı zarf usulile 
münakasaya konmuştur. Talihlerin yüzde 7,5 teminat ak
çesi ve muteber banka mektubu muvazzah adreslerile 
münakasaya iştirak edeceklerdir. 

İhale günü 21.6.37 pazarte; i günü olup saat 14 de 
Zara belediyesi encümeninde yapılacağından taliplerin 
yevmi muayyende müracaatleri ilan olunur. 

İnhisarlar Umum Müdürlüğünden: 

Bir miktar Anason mubaysa e-iilecektir. 
Ellerinde bu .ene mahsulünden Çeşme malı Anasonu bulu

nanların 1 haziran pazartesi gününe kadar İnhisarlar Umum Mü
dürlüftünde Müskirat MuamelRt şubusine müracartleri. 

Milli ·Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hep•ine tahmin edilen fiat 64 bin lira olan 40 tane yarım ton· 
luk şevrole, ford ve bunlara muadil evufta emsali kamyonetler 
kapalı zarfla eksiltmeye konulm:ıştur. ihalesi 25.6.37 cuma günü 
saat 11 dedir. idari şartnamesi 320 kuruşa MMV satınalma ko· 
miıyonundan alınır. İlk teminat 4250 liradır. 

Eksiltmeye girebilmek şartları. Bu eksiltmeye girmek isteyen 
firmaları verecekleri kamyonetlerin evsaf şartname plan ve re
ıimlerini 15.6.37 tarihine kadar Ankarada M • V satınalma İco
miıyonuna vereceklerdir. Bu evrak üzerinde yapılacak tetkikat 
ıonunda kendilerinin eksiltmeye girebileceklerine dair tahriri 
tebligat yapılacaktır. Bu tebligatı alan firmalar eksiltmeye teklif 
mektubu verebilirler. 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme Umum 
Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 68,000 lira olan küçilk yol malze· 
mesi ile muhammen bedeli 25,500 lira olan şomınuman 
takozları 9.7.937 cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı ka· 
palı zarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin küçük yol maizemesi ıçın 
4,650 ve şöminuman takozları için de 1,912,50 liralık mu· 
vakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi 

. gazetenin 7-5-1936 gün ve 3297 numarala nüshasında in
tişar etmiş olan talimatname dairesinde alınmış vesika ve 
tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon Reisli· 
ğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 124 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vez• 
nelerinde satılmaktadır. 

• • • 
Üıküdara konacak 2 benzin tanki. Bak: lstanbul Belediyeıi 

il lol arına. 
• • • 

1000 adet kar gözlütü ve 300 çift ayakkabı alınacaktır. Bak: 
İn iaarlar Umum Müdürlüğü ilanlarına. 

. . --

MONAKASA GAZETESi 

b) üz VE E ER 
1 

Müteferrik 

Samıun Gümrük Başmüdürlüğünden: 

Kilo Gı. Cinsi 
10 575 Mukavvadan resimli ve yazılı reklam 
6 00 Toz halinde çay 
o 270 Bayrak şeklinde resimli kağıt 
1 45 Muşamba metro 

42 00 (Tütün sandıklarının kenarlarına mahsus de· 
linmiş adi demir kaba mamulatı 

2 800 adi mukava kutu 
434 00 Yassı adi demir çubuk 
22 ()() Adi pencere camı kırık 
65 ()() Demirle mürettep mukavva kova 

ı 700 Pudra 
2 500 Çay 
Müfredatı yukarda yazılı 11 kalem eşya artırma su

retile 3.6.37 perşembe günü saat 10 da satılacağından 
isteklilerin gümrüğümüzde mütefekkil satış komisyonuna 
baş vurmaları ilan olunur. 

Karacabey Harası Direktörlüğünden: 

iyi damızlık ve kuvvetli iş hayvanı temin etmek istiyenlerin 
ihtiyacını karşılamak üzere Haramızda yetiştirilen en iyi evsafta 
damızlığa, koşuma ve kasablığa elverişli muhtelif yaşta manda 
boğ'ası 1 inek ve erkek, dişi malaklarından 100 baş, karasığır i
neklerinden de 20 başın perakende ve esmanı peşinen ödenmek 
Üzere açık artırma suretile 4.6.37 cuma günü açılacak olan Man
yas Panayırında satışları yapılacağı ilan olunur. 

İstanbul İnhisarlar Başmüdürlüğünden : 

Kaçak içki naklederken musadere olunarak Bomonti 
içki fabrikasına teslim olunan 623 No. Moris markalı 
bir aded otomobilin yapılan müzayedesinde teklif ohman 
bedel haddi layıkında görülememiş ve 22·5-937 tarihinde 
yapılan ikinci arttırmada talip çıkmadığından t O gün 
müddetle tekrar ilanına karar verilerek 2.6.37 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 te arttırması yapılaca· 
ğından talih olanların otomobili görmek ve pey sürmek 
üzere yevmi mezkfırda Bomonti fabrikasında hazır bulu· 
nacak memuruna müracaat eylemeleri ilan olunur. 

• • * 
İtfaiye ambarında bulunan 45 kalem hurda eşya satılacaktır . 

Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

f iSTANBUL BELEDiYESfiLANLARI 
~- . -------- ----.,_..,. 

2 benzin tangı 
Üsküdara konacak tank 

muhamn.en 
bedeli 

340 

Hk 
teminatı 

25 50 

Yukarda cinsi mıkdarı ve muhammen bedeli yazıh 
olan tank pazarlığa konulmuşdır. Şartnamesi Encü
men kaleminde görülebilir. İstekliler 2490 '.,numaralı ka
nunda yazılı vesika ve hizasında gösterilen ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber 27.5.937 perşembe günü 
saat 14 de Daimi Encümünde bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) 2950 459 

İtfaiye anbarında bulunan iç ve dış lastik köhne bat-
taniye, projektör vesaire 45 kalem hurda eşy<l satılmak 
üzre açık artırmaya konulmuştur. Bu eşyaların hepsine 
185 lira 70 kuruş fiat tahmin olunmuştur. Şartnamesi le
vazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 13 lira 92 ku
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile bt:raber 8·6·937 
salı günü ıaat 14 te Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(B) (2948) 458 

Bir metre murabbaına 2 lira 50 kuruş fiat tahmin 
olunan Cağaloğlunda Mahmutpaşa mahallesinde çıkmaz 
sokakta 37 metre 50 santimetre murabbaı çıkmaz sokak 
ile ayrıca su terazisi ta~ları (bu taşlara da 5 lira kıymet 
tahmin olunmuştur. Satılmak üzre açık arttırmaya konul
muştur. Şartnamesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İs
tekliler 7 lira 41 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mek· 
tubile beraber 8-6·937 salı günü saat 14 te Daimi Encü-
mende bulunmalıdırlar. (B) (2949) 460 

• • • 
Muhammen bedeli 1 17 40 lira 25 kuruş olan Jandarma 

25 Mayıı 1937 

~hisarlar U. Müdürlüğünde~ 
1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartnamesi 

mucibince yapılacak "16559,, lira 71 kuruş keşif bedelli 
amele yemekhanosinia inşaatı kapalı zarf usuliyle eksilt 
meye konulmuştur. 

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

3 - Muvakkat teminat 1242 liradır. 
4- ihale evrakı 83 kuruş mukabilinde İnhisarlar in

şaat Şub~sinden ve Ankara Başmüdürlüğünden alınabilir. 
5 - İstekliler ihaleden en az 2 gün evvel bu gibi iş 

leri muvaffakiyetle 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 2-4 

• & • 

1- Yavşan tuzlası dekovil hattı ve vagonetleri için 
şartnamesi mucibince - 1500 - lira muhammen bedelli 10 
kalem yedek malzeme pazarlıkla satın alınacaktır. 

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

3- Şartnameler paraaız olarak hergla ıöıü geçen 
şubeden alınabilir . 

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

4- İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme parasile birlikte adı t;eçen 
Komisyona gelmeleri ilan olunur. "2839,, 435 2 - 4 

• • • 
1 - 1000 adet kar gözlüğü ve 300 çift tahta ayakkabı 

pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 31-5-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Taliplerin verecekleri malların bir nümunesini tuz 
fen ~ubesi müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine 

dair vesika almaları lazımdır. 
4 --İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 

yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (2930) 455 1-4 

t22!!L __ --=:::-:-

HABERLERİ PiYASA 
• 

lzmırde muazzam bir Elektrik santralı kuruluyor 

Hükumet, İzmir civarındaki sulardan istifade ederek izmiri, 
İzmir kaza ve köylerini tenvir etmek üzere büyük bir elektrik 
santralı kurmağa karar vermiştir. Bu iş için lzmir mıntaka1ına 
gelen mütehasıslar tetkikata başlamışlardır. İzmirin geçen ıene 
sarfettiA-i elektrik miktarı 4 milyon kilovattır. Beı yıllık planda 
büyük elektrik santralı yapıldıktan ~onra bu miktar 25 milyon 
kilovata çıkacaktır. 

Heyet Büyük ve Küçük Menderesle Gediz ırmatını tetkik et-
mektedir. Gediz nehrinde büyük bir baraj inşa edilerek elektiri
iin bu baraja birikecek sudan istihsali de muhtemeldir. 
~ - ·-• 

lstanbul Borsası 
------ 24 5-1937 

--- -

Paralar 1 Çekler 
Alış Satıf Alıı Satı1 

1 Sterlin 620, 627, London 625,25 625, 
1 Dolar 123,50 126,- Nev York 0.7904 0,7905 

20 Fransız Fr. 110,- 113,- Paris 17,6875 17,67 
20 Liret 120, - 125- Milano 15,0212 15,0175 
20 Beldka Fr. 80,-- 84-

' 
Brükıel 4,6810 4,6884 

20 Drahmi 19, - 22, - Ati na 87,405 87,7560 
20 isveçre Fr. 570,- 578,- Cenene 3,-l496 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 22,6615 

1 Avusturya Sl. 21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 
1 Mark 25, 28,- Madrid 13,1725 13,1675 
1 Zloti 20,- 25,- Bertin 1,9650 1,9662 
1 Pengü 21,- 24,- Varşova 4,16 4,1590 

20 Lev 12,- 14,- Budapetl 3,9840 3,9825 
20 Dinar 48,- 52,- Bükrcı 107,63 107,5875 

Ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 
1 İıveç kuronu 30, -32,- Yokohama 2,7540 2,7530 
1 Türk altını 1055,- 1065,- Moıkova 24,0625 24,0725 
1 Banknot Oı.251,- 255,- , Stokholm 3,1160 3, 115 

_,. ,. '\ 
Satdık arsa 

telefon şebekesinin ıslah ve ikmaline ait lüzumu olan te· 
lefon malzemesi pazarlığa konulmuştur. Malzeme listesile 
şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 
2490 N.lı kanunda yazılı vesika ve 880 lira 52 kuruşluk 1 Eminönünde, Alemdar Caddeıinde Parkın karş111nda müı-
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 29.5.927 cu· teına bir mevkide 81 metre muabaalık bir arsa acele aathk· 

tır. Satınalmak iıteyenler gazetemiz idarehanHine müracaat 
martesi günü saat 11 de daimi encümende bulunmalıdırlar. 1 etmeleri. 

(1) 2947 457 1 , ... __________________ ,,,._ 
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Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MU TİRA :. -
-·:9 

Çarşamba 26·5-1937 

• k İ h" Bnşmüd.) No. 342 l nhiaarlar mamulatı nakliyatı (An ara n ıs. C M dd . U ) 
C k "hf (Bursa u eı m. ezaevinin bir senelik ekme ı ıyacı · U -b h ) "\~ 343 
Kuzu: 25 t. - koyun: 20 t. - sığır: 40 t. (Marmar uu 8 

• -

K · . (1\1 ı· Vekaleti) No. 3.lB ırtaaıye levazımı naklıyah a ıye b d" · ·· 232 
Eskişehir İst. karolaj 88 m2 - parke: 33000 m2 • or ur ışı· 

m. (Devlet Demir.) No. 341 
Odun: 1400 t. (Devlet Demir.) No. 342 Fabrikalar 
Sebze: 11 kalem - et: 4 t. - ekmek: 1600 k. (Askeri 

Salıpazarda) No. 342 
Planya: 1 ad. - torna tezgahı: 3 ad. (PTT) No. 343 • 
Yoğurt ve aüt: 12 ton (Çorlu Aak. Sa. Al. Kom.) No. Jt::> 
Mazut: 30 t. (Lüleburgaz Beled.) No. 350 
M1ıkina yağı (Lüleburgaz Bcled.) No. 350 

Perşembe 27-5-937 

Don yağı: 6000 k (Haydarpaşa Dev. Demir.) ."\~ 340 D 
Telefon kablosu: 2250 m. - çıplak tel: 1000 k. (Haydarpaşa ev. 

Demir.) :\~ 340 1• 1 · M""d) \~ 3-10 . - S ş erı u . . 
Altı nyırmağının ıslah ameliyesi (Samsun u Ed. ne) .\" 341 
Tuvenan kömürü: 455 t. (G Hd. Tg. _Kom .• ;,{

1 Mazut: 19,80 t. (G. Hd. Tg. Kom. Edırne) J\! D ·r) \~ 342 
Dev emı . •. Lamba makinesi: 2430 ad. (Haydarpıışa . 

3
4
3 

Yumurta: 500,000 ad. (Toı>hane Levnz.) ·': (I. t Defter.) .\'? 343 
B . d' ve saıre ı · akır, lans, su kovası, ıp mer ıven _ . aah (N:ıfıa Vekil.).\' 343 
Kayseri-Maraş yolu arasında 4 kl.Spru ınŞ• . atı (İst. Beled.) 
Üaküdar çocuk bakım evinde ihata duvarı ınşa 

.\: 343 . • 345 
Menteşe, kalay ve saire (Iat. Belcd.) ·' 
Şası (3 tip) 60 tane (Ist. Belcd.) .\~ 345 ) \~ J45 
Beyu peynir: 14200 k . (Tophane Levazım .' İ62 kalem - emrazı 
Memleket hast. için iliç ve sıhhi . ~at(;me· n Vilayeti) .\: 345 

zühreviye haat. için 59 kalem _ılaçk" t::~ .. kurşun: 2 ton -
Boru: 6000 m. · vana: 12 ad. • dırse ' B 1 d) \ ' 346 ' 

(T utlu e e · • · l katranlı salmastra: 2000 k. urg K Daruş ) ~· 350 ! 
Ekmek ve ' et (bir sene için) (Okutma urumu . · 

Cuma 28-5-1937 

.1 Alçı . 633 kilo (inhisarlar 
Litapon: 1408 k. · Reçine: 633 kı o • · 

Uı:ıum Müdürlüğü) .\: 350 . \' 348 
Defatir ve evrak matbua (Afyon ViliyEetı) 11.• ' ") "'' 346 

(Af V·ı· t' Daimi ncumenı .ıı• Motorin: 70 ton yon ı aye 1 ) "\~ 345 · 
Kaşer peyniri: 4800 k. (Ankara L~vaıım~~ MS 
Odun: 187240 k. (Gp. Hd. Tuğ Edırne)B. ·

1 
d' ') y 345 

Cimci ahır tarı inşa ve tamiri (İstanbul ele ıyesıl ~~ (İnhiaarlar 
Torna tezgahı: l ad. - makkap: 1 ad. • P anya: · 

Umum Müdürlüğü) .\: 344 ( f -atile) (Bolu Belediye· 
lokomobil: 1 ad. - jeneratör: 1 ad. te erru 

si) .\! 331 f V kaleli) S· 343 
Oiyarbekirde demir yolu etüdfi (Na 't et C H p Başkanlığı) 
lspartada halk evi binası inşası ( ıpaı 8 

' ' . 

,\! 336 . 0 y Uarı Ankara) S! 321 
Dinamo ve otomat kömürler• _(D· . · ~ ;

30 Pazar yeri in•ası (Polatlı Beledıyell) .\. -1.·· Mild) '\~ 353 
"' Y - f b l Gfimru.u . •'· 

Hasır şapka: 2030 aded ( stan u (K h' C Müddei Umu-
K k k "htiyacı ırşe ır . 
ırtehir ceza evi için e me ı 

miliği) ;\: 353 

• . . 1 lar müzayedeye aittir. 
* Önlerinde yıldız ışaretı 0 an . t "ızin sayısını gösterir. 
H . . ·ı· havı aaıe em amiş · "No ışaretı ı anı e 

ıııın ınııı nı1111;111 lliı ıııİİıını11 ıııın11ını ıı nıın11111111unıuınını ııı ınuı ıııın nıın n11unıın1111ıııııııııııııı ııuıı ıııuı 11/i 

YORGİD.ROSOPULO, 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 1 

. t hta ve Kütük bulunur 
Her nevı a 1 

l"lll . N 54 _ Telefon: 40142 
l Galata, Kalafat yerı , 11 

lll~uınıuı ııı 11111111111111111111ıııını11111111111111111111111ııı1111111uıııı11nım 111111 !lll llllH ııııııııııı11ı ınııu11111101111111111 
.............. ~.• •• + •• • .... ~ • • .. +. • ~.. ••• ••••••• .. ............. ··- • • ... ... ~yh~~h~~qqV~••~• A .. . . . . . . 

! "DEVRiM" ~: 
v ~ 

:~ Tercüme Bürosu .:. 
• 6 
:~: Her lisandan ve her türlü tercüme işleri ve bil· •!• 
"~• h ··nakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •!• ... assa mu d"l. .. •• 
•:• melerin tercümesi derühte e ı ır. ..:. 
•:• Azami ihtimam ve sürat .. :. 
~ . 
• ~. t mütedildir •!• • Fiyatlar gaye ..... 
(• 1 b l" : •:• "MÜNAKASA GAZETES " A one erme •: .. 
•:• Hususi tenzilat yapılır ~: .. 
~ y 
.:. Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 ~· 
•:• Telefon : 49442 •+• 
~ ~ • • 
·~·~~+~~~·~+~+~++~~·~·~+++ 

1 ıntiyaz sahibi ve yuı itleri 
Direktörü: İırnail Girit 

Basıldıiı yer: ARTUN Ba11mevi 
Galata Billur ıolawk No. 10 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
24 -5 

MADDE 

Afyon 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 
,, 

: ince 
: kaba 

t. 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" ,, 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

: kunduz 
: porsuk 
: •anıar 
: tilki 
: tavşan 
: varşak 
: zerdeva 

Ayçiçeği yağ: 

Badem : kabuklu 
,, tç 

Bakla 
Bezelye 
Börülce 
Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

" Fasulye 
Fındık 

" 
" Haşhaş 

" 
İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mıaır 

,, 
Nohut 

" 
" Pamuk 

: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eka. aert 

: ıert 
: aümter 
: kızılca 

mahlUt 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç aivri 
: kabuklu 
: tohumu 
; yağı 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iap . tohumu 
: kalburlanmış 
; natürel yeni 

Pamuk yağı: 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
,, ,, : yarım yağlı 
• ,, : yağsız 

Peynir kaşu: yağlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Suaam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik oğlak 

" ana mal 

" çenıelli 

" : deri 

" : kaba 
,, : sarı 

Un : ekatra ekatra 

" : ekatra 
,, 1 inci yumutak 
,, ,, aert 

Yapak Anadolu 

" 
,, tabak 

,, : Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı : ekstra 

" " 
: yemeklik 

" 
,, : aabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

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

. ,, K ,, 

" ,, 

" 
" 
" ,, 
" 

ithalat 

Ton 

70 

12..10 

15 

45 

41 

45 

30 

I07 

39 

9t 

1937 

-SATIŞ 

Asg:ıri 

1 

ihracat Kilosu 

Ton 1 Kr· Pa. 

600 

4 5 

ç 

" 
it 

" 
" ,, 
a 

ç 

6 R 

(j ıo 

4 15 

14 

25 15 

37 

111 

il 5220 

.~ < 
Azami 

Kilosu 
Kr. Pıı. 

_. 

6 13 

6 24 

K.S. 

6 72 
5 96 
6 22 
4 91 
3 77 
8 08 

94 18 
94 18 

İşaretler : ki (kilo), ad (adet), Ç (çift!, kr (kurut), pa (para), şi 
(tilin), sa (santim), ıt (aterhn), RM lRayhamark), p (pen· 
ni), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

Sayla 3 

lndustrie - Finances - Commerce 

La culture du riz en Turquie 
Notre sol et notre climat sont tres propicc, n la cuHure du 

riz Le ri:r:. de notre kaza, lnnce sn le marche est vivement de
mande. L'aocienne Joi sur le rizeraieı Jiait les mains des pro 
ducteurs tandis que la nouvelle les a libercs de toutes les en
travea. 

Lea encemmencements ont commence avec entrain. Un spe
oi11liste n ete envoye ici pour les ameliorations A introduire dans 
la culture. 

La negociation du traite de commerce turco-japonais 
Quoique un accord soit intervenu ur les bases fondamentııl s 

du trnite de commerce en negociation entre la Turquie et le Ja· 
pon, il reste encore a regler quelques questions de detail et de 
redaction pour lesqueJles la delcgation japonaise nttend a lstnn
bul des instructions du gouvernement de Tokio. 

Dea qu'elle sera en possession de ces instructions, la delega
tion pıırtira pour Ankarn et l'on espere que l'accord, devcnu 
complet, le traite sera signe tres prochainement. 

Les nouvelles inatallations du port 
Le nouveau port occupera l'emplacement de l'actuel, avec 

prolongement des qunis de Galata iı Findikli, et de Sirkedji iı Sa
raybournou. Les plans elabores dans c sens ont ete approuvcs 
par le Ministcrc de l'Economie et leur realisation n'en entrainera 
qu' une depense de 5 millions de livre . 

L'emplacement s'elendant entre G lah et Findikli passe iı la 
direction generale de& ser\•ices du port, vec les con tructionı 
qu'il comprend, entre autres, l' Academie des Benux-Arts. Tous 
!es vieux immeubles n'nyant nucune utilite seront rnses. Des en
trepôts modernes borderont les quais. Ceı trnvaux ne pourront 
pas etre acheves nvnnt deux ans. Le prolongcment des quais et 
la modernisation de leur outillage, permettra l'nccostage de 25 iı 
30 batcaux par jour. Aucun vapeur ne mouillern plus nu large 
comme a preıent et l'on se passera ainsi des mahonnes pour les 
charıements et dechargementa de cargaisons. 

La perception de l'impôt sur le benefice 
il a ete etabli que les formalit~s relatives aux contribuables 

qui ne sont pas tenus de remettre un bordereau sur l'impôt du 
benefice pour le per&onnel de qu'ils emploicnt dans leur eta
blissements ıont appliques, par erreur, iı quelques departements 
iOuvernementaux et municipııux. 

A ce propos, une circulaire est parvenue au Defterdıırat par 
le Miniatere des Fınances. Aux termes de cette circulaire, tous 
les dcpartements officiels et ctablissemeots prives specifıes iı 
l'art. 30 de la loi sur l'impôt de bcnefice sont tcnus de deposer 
l'impôt de bencfice de Jeurs personnels nux burcaux du fisc res· 
pectif dans l'espace d'une semaine a partir de la date de la 
paye des appointements et gages. Si ce versement n'est pas ef
fectve ilanı l'espace d'une semaine, le montant sera encaiase, 
majore de IO pour cent, du directeur ou du comptablc de l'eta
blissement. 

La Sumer Bank 
Aux termes d'une deciııion du Ministere de l'lnterieur, la Su· 

mer Bank et les fabriques, societes et etablissement auxquels 
cette banque est co-interessee, sont exemptees des dispositions 
legales regissant les adjudications et venteı aux cncheres pu
bliques. 

Les mesures pour accroitre la consommation 
du poisson dans 1 pays 

On mande d' Ankara en date du 13 que le ministhe de l'c
conomie a entrepris dcs demarches auprcs des departementa de 
la dCfeose nationalt-, de l'hygiene et de l'instruction publique 
pour qu'ils faasent consommer du poiason, une fois au moin 
par semain dans les ctablissements relevant de leur re sort. 

En vue d'nccroitrc la consommation du poisson, des Ctudes 
sont en cours sur les moyens d'assurer l'expedition des poissons 
du littornl iı l'interieur du pays. 

Les modifications a introduire 

a l'impôt sur les transactions 

Leı chocolatiers et les maitres des forgeı se sont reunis res· 
pectivement le matin et l'npres-midi iı l'union industriclle en 
vue de deliberer sur ı .. transactions. Par ces deux reunions ont 
priı fin toutes leı etudes preliminaires iı cet effet. 

La deleg•tion industriel.e nantie de toutcs les instructions 
deı fabricants, partira lundi pour Ankara en vuc de participer 
a uouveau aux travaux de la commisaion adhoc qui se reunit en 

cette ville. 

Resmi Devairiı1 

1 

Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 

bir münakasa veya müzayede ilanı bu mesleğe inti
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran
demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 

ilAn işleri Liınited Şirket:i 
vasıtasile gönderilebilir. 

~-----------------------;asm~~d" 
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Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l' adjudication Mode Prix Caution. 

d'adjudicat. eatimatif Proviaoire 
~.._,----~~----~~~--------------:..----........ -------..--_:...:.. 

A) Adjudications au Rabais 
Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographie 
Construetion de trotoire en beton et bordure en 

pierre Bazalte a la rue Station No. 26. 
Construetion loeal pour marche aux bcteı (eah. eh. 

L. 5) 
Construetion chemins a Kutahia : 2649 metres (aj). 

Provi ıons 

Viande de boeuf : 225 tonnes 
Viance de boeuf : 20 tonnes 

Elcctricite-Gaz-Chauffage Ccntral 
(lnstallation et Materiel) 

Materiel telephonique (pour reseau gendarmerie) 
(aj.). 

Transport- Chargement - Dechargemcnt 

Transport de 350-500 tonnes de sel 
Tranıport d'articles monopolises (un an) (aj.). 

Combustiblc - Carburant- Huiles 

Benzine pour auto (pour un an): 6340 litres. 

Boiı de Constructien 
Planches, Potcaux ete. 

Bois de eharpente pour maisons immigres : 9 13m3 
(de la foret Kandevir). 

Divcrs 
Couvertures en laine : 1050 pieces 
Lits portatifs : 1050 pieces 
Malles pour offieierıı : 1n50 pieces 
Sabres : 1050 pieees 
Ceinhires dorees : 1050 pieces 
Tuyaux de fente (avee acce soires): 102 tonnes 
Lunettes pour neige : 1000 pieces · Sa bota en 

bois : 300 paires. 
lnstallation a Scutari- reservoirs de Benzine : 2 

pieees. 
Materiel pour voie etroite et taqueta pour ehemi

nement {cah. eh. P . 124) 
Camions de 1 2 ton r. es (Ford on simil.): 40 pieees 

(eah. eh . P. 320). 
Anis. 

B) Adjudications a la surenchere 
The, peudre, lames de fer, boite en earton, ete. 
Objets hors d'usage : 45 lots. 

Automobile Morris (aj .). 

Taureaux, vaches ete. : 120 tetes. 

Pli cach. 

" 
Gre agre 

Pli caeh 

" 

Gre a gre 

Publique 

" 

Publique 

Pli eaeh. 

" 
" 
" 
" 
" Gre a gre 

" 

17832 58 

19789 68 

20129 91 

65250 -
24000 -

11740 25 

6500 -

1680 -

8544 

340 -

1337 75 

1500 -

1509 74 

4512 50 
1800 -

880 52 

488 

126 -

867 
709 
630 
591 
749 

25 50 

Pli cach. 68000 et 
25500 

4650 et 
1912 50 

4250 -,, 64000 

Gre a gre 185 70 13 92 

Publique 

" 

DUi•• .. --

Lieu d'adjudieation et <lu 
Cahier des Charges 

Municipalite Djeyhan 

Munieipalite Afion 

Com. Ach . Militaire Eakichehir 

Com. Aeh. Division Kirklareli 
Com. Ach . Corpı Armee Balikessir 

{ 
Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. " " 

Direction Monepoles Samsoun 

" 

Commiscıion Aehat Ministere de l'lns· 
lruction Publique Ankara 

Commiasion Etablissement lmmigres, 
Koni.s 

Com. Achat lntendanee Ankara 

" 
" 
" 
" Municipalitc Zara 

Com. Aeh. Econoın . Monop. K.tache 

{ Com. Perm. Municipalite lıtanlu l 

Dir. Eeonomat " " 
{ A<lmin. Gen. Cb. Fer Etat Ankara 

Caisses Haydarpaeha et Ankara 

Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Com. Ach. Econom. Mono- Jusqu'au 
poles Knbatache 

Direction Douaneı Samsoun 
{ Com. Perm. Munieipalite lıtanbul 

Oir. Econem. ,, " 

{ F abrique Bomonti 
Oirection Monopoles lstanbul 

Direetion Hara Karadjabey 

jo1ı1rs 

1-6-37 

4-6-37 

27-5·37 

10-6·37 
10-6-37 

29-5-37 

9-6-37 
3-6-37 

7-6-37 

2-6-37 

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

21-6-37 
31-5-37 

25-5-37 

9-7-37 

25 6-37 

7-6-37 

3·6-37 
8-6-37 

2-6-37 

4-6-37 

Heure 

14 -

14 -

14 -

16 -
15 -

11 -

14 -
15 -

14 -

15 

15 30 
14 -
14 45 
16 30 
17 -
14 -
16 

14 

15 30 

11 -

10 -
14 -

14 -

25 MAi 1937 

ADMINISTRA·11ur. 

Y oıhourtchou Hım 
1 er Etaıe, N. 3-4 

Galata, Perchcmbe Bazar 

T elepbone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresae Teleıraphique: 
lıtanbıal - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois JOUrs suivants) 

Mercredi 26 Mai 1937 

-- - . 

Transport de tabae, deı spiritueux et de bidons d'alcool a Bila 
Çubuk, Haymana Beypazar Ayas Valli ban (Direetion Monopo· 
leı Ankara .\! 342 

Pain pour le peniteneier de Brousse (pendant 1 an) (Proeureur Ge
neral Republique füousse) •\~ 343 

Agneau : 25 tonneı- Mouton : 20 tonnes- Boeuf : 40 tonncs 
(Ecole Navale Marmara lzmid) .\! 313 

Transport d'artides de paı:e'erie de Dolmabahtche a l'embarca
daire et vice-verıa (jusqu'a fin 1937) (Oepôt Papeterie Ministere 
Finances Dolmabahtche) No 338 

Carrelage : 88 m2 - Pavage : 3300 m2- Bordure : 232 metres (a 
Ja srare d'E.skichehir) No 341 

Boiı : 1400 tonnes (Chemins de Fer E.tat) No 342 
Legumes: 11 lots Viande boeuf: 4 tonnes- Pain: 1600 lcilos 

(Fabriques Militaires Salipaz.ar) No 342 
Rabot : 1 piece- T ours : 3 pieces (Direetion F abrique PTI) 

No 343 . 

Lait et yogbourt: 12 tonnes (Com. Achat Militaires Tchorlou) 
No 345 

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

jeudi 27 Mai 1937 

Huile interne (donyağı : 600 blos (Chemins de Fer Etat) .\~ 340 
Cable pour telephone (plomb): 2250 metres - Cable en euivre 

(50 mm2): 1000 kilos (Chemins de Fer Etat) ~\! 340 
Travaux d'amelioration du eours de l'Aptalirmnlc (Direction Travaux 

Hydr. Samıoun) 340 
Houille tout venant: 445 tonnea (C1>m. Aeh. füigade Fr. Oueıt 

Edirne) .\; 341 
Mazout: 19,8 tonnes (Com. Aeh. Brigade) Fr. Ouest Edirne .\! 341 
Mccanisme de lampe : 2430 pieeea (Chemins Fer E.tat) .\; 342 
Oeufs: 500000 pieces (lntendance Tophane) x._ 343 
Manehe: 250 metres- Raeeord: 25 pieces- Ecbelle de eorde, 

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

Construction 4 pont en beton arme a route Kn'isseri·Maraehe-Elog-
hlou (Ministere Travaux Publics) .\! 343 

Gonstruetion mur de clôture a la ereche d'Uslcudar (Municip3lite 

lıtanbul) ·'~ 343 
Materiel de telephone (Municipalite Istanbul) .:\~ 344 
Chauis (3 typeıı) : 60 pieces (pour le balles) .\! 345 
Charniere~. eiment, etain (Municip.ılite Iıtanbul\ .\~ 345 
Fromage blane : 14200 lcilos (lntendance Anlcara) ?\! 345 
Medicaments et matCriel sanitaire pour hôpital Regional : 162 lots· 

Pour hôpital maladies veneriennes : 59 lotı (Vilayet Samsoun) 
,,! 345 

Tuyaux (70 mm3 ) : 4600 metres- Vannes: 12 pieces- Cou· 
des : 18 pieces- Plomb : 2 tonnes- Bourre goudronnee : 195 
kiloı (pour reseau d'eau) (Munieipalite Tourroutlou) ,\; 346 

Pain et viande (jusqu'iı. (in mars 1938) (pour Daruehefaka) (Ligue 
Instruction Nuruosmanie) ,\; 350 

Sabot de frein: 30000 kilos (Chemins de Fer Etat) .\! 352 

Vendredi 28 Mai 1937 

Litapone ı 1408 kilös- Reıine : 633 kiloı- Platre: 633 lcilos (Di
rection Generale Monopoles) .\! 350 

lmpreısion de registre (Vilayet Afion) .\! 3~8 
Motorine : 70 tonnes (Commission Permanente Vilayet Afion) 

.\! 346 
Fromaıe "Kachere,,: '4800 kilos (lntendance d'Anlcara) .\~ 345 
Bois : 187240 lc.tlos (Brigade Oueıt Edirne) .\~ 345 
Cons!ruction reparation etables "Djindi. (Municipalite lstanbul) 

.\! 345 
Tour: 1 pieee- ForeuH: 1 piece- Rabot: 1 piece (eta9li) (Di

reetion General Monopoles) ~\! 344 
Etude pour eoAstruetion Chemins de Fer a Diarbckir (Miniıtere 

deı Travauı Publicı) .\! 343 
Locomobile : 1 pieee- Generatriea : 1 pihe (avec tous leurs ac

ee11oires) (Municipalite Bolou) .\! 337 
Conatru~tion maison du peuple a Isparta (Preıid. Parti C:u Peuple 

!aparta) .\! 336 • y 

Charbon de dynamo et d'automate {Chemine de Fer Etat Ankara) 
.\: 321 

Construction d'un lieu pour le marehe (Munieipalite Polatli) 
.\! 330 

• Chapeaux en paille : 2030 pieces ( )ouanes lıtanbul) .\! 353 
Pain pour le penitencier de Kirehebir (Proeureu General Kirche

hir) .\~ 353 

• Les aateriıqueı indiquent une vente par voie de ıurencbere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard <iM articles ıont ceux du 
iournal danı lequel l'aviı a paru. 


