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ikinci Sene- No. 356 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Reımimakbuz mukabili olma
yan tediyat makbul deiildir. 

BU GCJNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münakasalar 

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

Sığır et i: 193 ton (Ka Za . M. B. 52110 L. tem. 
3856 L. Şart: 261 k.) Lüleburgaz Tümeni). 14-6-37 lS -

Sakız kabağı: 6000 kilo . çalı fasulye: ~000 kılo 
(Aç. E.ka . M. B. 495 ve 150 L. Tem. 48 L.) 
(Fındıklıda fstan bul Komutanlığı) l 1-6-37 15 -

Sakız kabağı: 3000 k. - Çalı fasulye: 4500 k. 
(Aç. E.k M B 247 50 ve 75 L. Tem. 24 L.) 
(Fındıkl~da İst.. Kom

1

utanlığı) 11-6-37 15,30 

Guruba Has için sadeyağ 3500 k. (aç. eks. m.b. 
beher kilosu 82 kr. tem. 215,25 l.) (İst. Vakıf 
1 D. kt" ı·· ıs. ··) 16·6-37 15 -ar ıre or uısu ' 

imaret için sadeyağ 700 k. (aç. ek . m. b. be· ·ı 
her kilosu 82 kr. tem. 43,50 l ) (lst. Vakıflar 
O. kt'" ı-~-) 16-6 -37 15 -

ıre or u5 u 
Vejetalin yağı 200 k. (aç. eks. m. b. beher 

kilosu 56 kr. tem. 8.40 l) (lst . Vakıf!. Dir.) 16 6-37 15 -
Ekmek. 50.000 k. (ka. za. m. b. beher kilosu 

11 kr. tem. 412,50 1.) {lst. Vakıfl. Dırek.) 14-6-37 15 -
Süt 40000 k. (aç. eks. m. b. beher kilosu 10 

kr. tem. 300 1.) (lst. Vakıflar Direk.) 14·6 37 15 -
Yoğurt 25,000 k. (aç. ek. m.b. beher kilosu 

15 kr. tem. 28'\25 1.) (lst. Vakıflar Dir.) 14-6·37 15 -
Aınasya cezaevi için ekmek: 122640 k. (1 ıene) 

{k.z.- nı.b. 104N.40 1.- tem. 781.80 L) 
(Am:ısya C. M. Umum.) 8-6-37 15 

Sebze: 12 kalem (aç. eks.- m.b. 4490 1. tem. 
336.75 1.) (Marmara Üssü Bahri) 11-6-37 14 -

~ - İnşaat Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita -- ' - - - - ------
Osmaniye kuabasının (100 ha. meskOn ve _180 ha. 

gayrı meskun harıtası {meskun ha . beherı 15 ve 
gayrı meskun 8 L.) (Seyhan-Osmaniye Uray .. 
Başkanlığı) Her gun 

Mezbaha inşası {aç. eks. Keş. 4975,65 L. Tem. 
373,18 L.) (Demirci Belediyesi) 5-6-37 16 -

Hususi idare ve Halkevleri binaıı inşaalı (tem.) 
(k.z.- Keş . 81061,58 L. tem. 6079,62) (Muğ'a Vil.) 14·6-37 16-

b) Müzayedeler 
'1 Müteferrik: 

l 

ipekli pamuklu mensucat: 632 k. (Keş. 13172,2 L.) (lst. Güm
rüğü Başmüdürlüğü) 27-5-37 14 -

Karııağaç pay mahalli ahırlarında biri,kecek sığır 
gübreleri (paz. keş . 3000 1. tem. 22,50 1.) 
(1 3-6-37 14 -ı\. Belediyesi) 

~~. 

a) M0 NA KASALAR 
1 

f rzak, Zahire, f t ve Sebze : 

Lüleburgaz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Tümen merkez birlikleri için 193 ton sığır eti kapalı 
zarfla 14.6.37 saat 15 de alınacaktır. Muhammen bedeli 
52110 lira ilk teminatı 3856 liradır. Şartnamesi 261 ku· 
ruş mukabilinde alınabilir. Teklif mektubları saat 14 e 
kadar kabul olunur. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
hergün ve eksiltmeye iştirak için belli glln ve saatte tek
lif mektubları ve kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sikalarile Lüleburgaz Tümen satınalma komisyonunda bu
lunnıaları. 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

~3ü!lcü Tümen kıtaatı için 6000 kilo sakız kaba~ı ile 
il .h kılo çalı fasulyesi satın alınacaktır. Açık eksıltme 
\. ı alesi 1 1 ·haziran-937 cuma ıünü saat 15te yapıla

ha tar. Faaulyenin 495 ve sakız kabağının 150 lira mu· 
an:ıınen t t h . h .. .. v led u arı epsi 645 liradır. Şartnamesı ergun og· 
lak~~ ~vv~I komisyonda görülebilir. İıteklilerinin 48. lira~ 
gu11.. enıınat makbuz veya mektublarile beraber ıhale 
koın~8 Vakti muayyeninde Fındıklıda Komutanlık satınalma 

Yonuna gelmeleri. 

PERŞEMBE 

•• 

1

GAZETESI 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

• • • 
33 üncü Tümen 16 ncı alay için 3000kilo sakız kabagı 

ile ~50~ kilo. çelı fasulyesi satın alınacaktır. Açık eksilt-
' me 1le ıhalesı 11 haziran 937 cuma günü saat 15,30 da 
yapılacaktır. Fasulyenin 247 lira 50 kuruş ve kabağın 75 
lira ki tutarlarının hepsi 322 lira 50 kuruştur. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonda görülebilir. isteklilerin 
24 lirahk ilk teminat makbuz veya mektublarile: beraber 
ihale günü vakti muayyende Fındıklıda Komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

Amasya C. Müddeiumumiliğinden: 
1- Amasya cezaevinin mali 1.6.37 gününden 31.5.38 

son.una kadar ~eheri 480 çifti 960 gram itibarile 1 se· 
nelık 122640 kılo Amasya Belediyesinin kabul ettiği ikin
ci nevi buğday ekmeği bugünkü Belediye rayicine göre 
10424 lira 40 santim muhammen bedelile 25.5.37 günün
den itibaren l 5 gün müddetle ve kapalı zarf usul ile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

2 -- İsteklilerin muhammen bedelin yüzde 7,5 u olan 
781 lira 80 kuruş nisbetinde para veya tahvilat veya ban· 
~a mektublar~nın ma_hsiis kanundaki sarahati veçhile tek· 
lıfnameye eklıyerek ıhale günü olan 8.6.37 salı günü saat 
15 e kadar Amasya C . Müddeiumumiliğinde toplanan ko
misyona. vermeleri lazımdır. 

3- Uıale günü Müddeiumumilik dairesinde toplanan 1 
komisyona saat 15 ten sonra verilecek teklifle teminat 
mektubları kabul edilmiyecektir. 

4- İhale 8.6.37 salı günü saat 16 da Amasya C. 
Müddeiumumilik dairesinde toplanan komisyon huzurunda 
yapılacaktır. 

5 - Fazla izahat almak istiyenler Amasya C. Müd· 
deiumumiliğine veya o yer Cezaevi Diaektörlüğüne iha
leden evvel müracaatları ilan olunur. 

Marmara Üssü Bahri Satinalma Komisyonu 
Başkanlığından: 

Cinsi Kilosu 

Bakla 4000 
Semizotu 2000 
Taze fasul. 8000 
Kabak 5000 
Patates 15000 
Taze sovan 3000 

Kuru sovan 12000 
İspanak 3000 
Patlıcan 5000 
Bamya 2000 
Domates 6000 
Salça 3000 

Tahmini tutarı 
Lira 
200 
1 ıo 
640 
350 
1050 

150 
360 
210 
250 
300 
240 
600 

4490 

İlk teminatı 
Lira Ku. 

336 75 

27 Mayıs 1937 

iDAREHANE : 
Y oğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
icfarehanemizde görüşülur 

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

Posta kutusu N. 1261 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri veı\1alzemesi-Harita 

Seyhan-Osmaniye Uray Başkanlığından: 

100 hektarı meskün (her bir hektarı 15 lira) 180 htk· 
tarı gayri meskun her bir hektarı 8 lira düz bir arazi 
üzerinde ve yolları geniş ve muntazam Osmaniye kasa
basının Bayındırlık Bakanlığının kabul ettiği şartlar dahi· 
linde halihazır haritası yaptırılacağından talihlerin hergün 
belediyeye müracaatları ilan olunur. 

Demirci Belediye Seisliğinden: 

1- 4975 lira 65 kuruş kıymeti muhammene ve keşifli 
mezbaha inşası 20-5 937 perşembe gününden itibaren 
5-6-937 cumartesi günü saat 16 ya kadar müddetle açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Bu işe ait şartnameler mukavelename nafıa işleri 
genel şartnamesi keşif ve lıulasai keşif cetveli proje 
mezbaha yapı nizamnamesini istekliler Demirci bel~diye
sinden görebilirler. 

3- Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 373 lira 18 
kuruş muvakkat teminatını vermiş ve bu gibi 5000 lira· 
lık inşaat yapmış olduğunu gösterir müteahhitlik vesikası 
ibraz etmesi şarttır. 

4 - İhale 5·6·937 cumartesi günü saat l 6da Demirci 
belediye dairesinde encümen hnzurunda yapılacağından 
isteklilerin gelmeieri bildirilir. 

Muğla Nafıa Direktörlüğünden : 

1 - 20-5· J 937 perşembe günü ihale edileceği ilan o
lunan Muğla Vilayeti merkezinde yaptırılacak 34695 lira 
75 kur!.lş keşif bedelli hususi idareve 46365 lira 87 kuruş keşif 
bedelli Halkevi binaları eksiltmesine istekli çıkmadığından 
buna aid müddet 14·6-1937 pazartesi günü saat onalhda 
ihale edilmek ilzere uzatılmıştır. 

Keşif bedeli ceman 81061 lira 58 kuruştur. 
2 - Bu işe aid evrak şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi. 
B - Mukavelename projesi. 
C - Bayındırlık işleri genel şartnamesi. 
D - Fenni ve hususi şartname. 
F - Silsilei fiat keşif hülasa cetveli .. 
İstekliler bu evrakları 406 kuruş bedel mukabilinde 

Muğla Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 
3 - Eksiltme 14 6-1937 pazartesi günü saat onaltıda 

Muğla Vilayeti Daimi encümeninde kapalı zarf usulile ya· 
pılac3ktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için 6079 lira 62 kuruş · 
luk muvakkat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden a· 
lınmış müteahhitlik vesikası ve ayrıca 50000 liralık yapı 
işlerim ~aşardığına dair vesika göstermesi lazımdır. 

5- isteklilerin teklif mektublarını 3 üncü maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar encümen reisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Komutanlığımız Denız erleri ıçın yukarıda cınsı ve 
miktarları yazılı l 2 kalem sebze açık eksiltme ile satın 
alınacaktır. Eksiltmesi 1 l .6.37 cuma günü saat 14 de İz
mit Tersane kapısmdaki komisyon binasında yapılacak
tır. İsteklilerin yukarıda yazılı ilk teminatlarile birlikte 
kanuni vesikalarını muayyen gün ve saatte komisyon baş· 
kanlığına vermeleri. 

latanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 
Muhammen 

bedel 
kuruş 

~hisarlar U. 
-

Müdürlüğünden: 1 

1 l 

İlk temin. 
lira kr. 
412 50 

İhale günü 
14.6.37 pazartesi 

saat 15te kap. zarf 
300 00 açık 14.6.37 pa

zartesi sa. 15 te 
285 25 açık 14.6.37 pa· 

zartesi saat 15 te 
937 seneıi için Gureba hastanesine lüzumu olan yu

karıda yazılı 3 kalem yiyecek ayrı ayrı ve hızalarında 
gösterilen şekillerde eksiltme~e konulmu§tur. İhaleleri yu
karıda yazılı gün ve saatte I~tanbul Vakıflar Başmüdür
lüğü binasında toplanan komısy~nda yapılacaktır. Şart
nameleri hergün levazım kalemınde görülebilir. Kapalı 
zarfla yapılacak ekmeğe istekli bulunanlar teklif mek
tublarını 2490 sayılı kanunun tarifatı veçhile hazırlıyarak 
ihale saatinden bir aaat evveline kadar komisyon riyase
tine makbuz mukabilinde vermeleri mecburidir. Posta ile 
gönderilecek teklifnameler bu saate kadar usulü dairesin· 
de kapatıp ıcönderilme lidir. Postada olacak gecikmeler 
kabl.ll edilmez. 

Cinsi Miktarı 
Ekmek 50000 

Süt 40000 tO 

Yoğurt 25000 15 

1- 1000 atlet kar gözlüğü ve 300 çift tahta ayakkabı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2-Pazarlık ~1-5-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

3-Taliplerin verecekleri malların bir nümunesini tuz 
fen şubesi müdürlüğüne göstermeleri ve beğenildiğine 
dair vesika almaları lazımdır. 

4-İateldilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilan olunur. (2930) 455 2-4 

b) M Ü Z A V E D E L E Fi 

1 
Miiteferrik 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: 13172 lira 2 kuruş dej'erindeki 
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Sayfa 2 

P B N P markalı 632 kilo ipekli pamuklu 
27.5.37 günü saat 14 de eski Galata gümrük 
satı~ ambarında satılacaiı ilan olunur. 

• • • 

mensucatın 

binasındaki 

Karaağaçta toplanacak sığır gübreleri satılacaktır. 
Bak: İst. Beled. ilanlarına . 

Lüleburgaz İlçebayhğmdan: 
Tapu No: Cinsi İradı G. S. Mevkii 

Lira 
33 Kiralık hane 120 Durak Burgaz caddesi 
35 Ah er 12 " " " 37 Hane 120 " " " 39 Kiralık hane 48 ,, " 

,, 
41 

" " 
48 ,, 

" " 
43 

" " 
48 ,, ,, 

" 2 ,, 
" 

12) 
" arka sokak 

4 
" .. 24 ,, 

" " 12 ,, 
" 

24 " " " 14 
" " 

24 ,, 
" " 16 

" 
,, '.l4 ,, 

" 
,, 

18 ,, ,, 24 ,, 
" " ~o 

" 
,, 24 " 

,, 
" 22 

" 
,, 24 " ,, 

" 
Kıymeti 

Lira Dönüm Evlek Mevkii Cinsi 
1 CO 45 2 Özerler istasyon Tarla 
54 8 Özerler istasyon Sebze bahçesi 
General AI; Riza Rifat Hamdi ve müştereklerine şid yukarıda cins, 

mevki. miktar ve iradı gayr's,1fileri yıızılı gayri menkuller vergi borç· 
!arından ötürü Lüleburga:r. Tahsilat komisyonunca hacız ve satış~ çı · 
karılmıştır. Arttırma miiddeti 26 5-1937 gününden itibaren 21 gündür. 

istekli olanların yüzde 7,5 pey akçeleriyle 16·6-1937 tarihine mü
(lsadif çarşamba günü saat 14de Lüleburgaz ldare heyetine miiracaat-
ları lüzumu ilan olunur. (2989) 467 1-4 

Hepsine 70 lira kiymet tahmin olunan Üsküdarda Sel
manağa mahallesinin Cami sokağında yeni 1 N.lı iki kat 
dört odalı ahiap evin enkazı satılmak üzere açık artır
maya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde 
görülebilir. İstekliler 525 kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 7-6-9J7 pazartesi günü saat 14 
de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (1) 2907 451 

* • • 
İstanbul'un en son vaziyetini, Belediye hududlarını, 

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

Fazla talip çıkmadığı için toptan mubayaa edecek kü
tüphane sahiplerine tanesi ikişer liradan satılması bu defa 
Encümence kararlaştırılmış olduğundan isteyen kütüphane 
sahiplerinin Muhasebeye müracaatları luzumu ilan olunur. 

(B) (28~8) 440 2 2 
• • • 

Karaağaç pay mahalli ahırlarında 31 mayıs 938 tari
hine kadar birikecek sıgır gübreleri satılmak üzre açık 
artırma konulmuş isede belli ihale gününde giren bulun
madığından pazarlığa çevrilmiştir. Bu gübrelerin hepsine 
300 lira bedel tahmin olunmuştur. Şartnamesi levazım 

müdUrlüğünde görülebilir. İstekliler 22 lira 50 kuruşluk 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 3 ·6·937 per· 
şembe günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• • • 
(2995) 471 

Senelik 
muhammen ilk 

Unkapanında elvan zade mahallesinde ha· 
cı yakup sokağında 24 ~~. lı beş odalı 

kirası teminatı 

evin yarım hissesi 144 IO 80 
Eminönünde şeh mehmet feylani mahal-
lesinin balıkpazarı sokağında 96 142 N. 
lı dükkan 250 18 75 

Yukardca semti, senelik muhammen kiralarile ilk te· 
minatları yazılı 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 3 6-937 
perşembe gününe uzatılmıştır. Şartnameleri Levazım Mü
dürlüğünde iÖrülebilir. İstekliler hizalarında ya:r:ılı ilk 
teminat makbuz veya mektubile yukarda yazılı günde 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

(1) 2996 472 

Muht.erem 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 

ÇiVi F ABRIKALARI 

MONAKASA GAZETESi 

ı İstanbul Defterdarhgından: 
----Lira K . 

Kuzguncuk: Bağcı sokak eski 19 21 yeni 17 1 sayılı e· 
vin tamamı 400 

Kandilli : Ayazıba arka11 sokağıuda eski 16 yeni 12 
sayılı evin 2 24 payı 20 85 

Beyoğlu : Taksim Ebülfadıl defterdar caddesi eski 
49 yeni 61 sayılı 111,37 metre murabbaı ar-
sanın 2 5 payı 310 36 

Aksaray : Katipkasım alboyacılar sokak eski 82 yeni 
96 sayılı ve 66 metre murabbaı arsanın ta· 
mamı 99 -

Kuzguncuk: Eski tarla yeni ikinci sokak eski 9 müker· 
rer yeni 1-t sayılı 172,38 melre arsanın 1 5 
payı 8 63 

Kuzguncuk: Konçina sokağında eski 98 yeni 25 sayılı 
evin tamamı 300 

Çengelköy : Çeşme sokağında eski 7 9 yeni 11 13 sayılı 
maa arsa barakanın tamamı 35 

Kandillide : Eski yeni mahalle mektep yeni derman so· 
katında eski 1, yeni J 3 sayılı evin tamamı 600 

Çengel köy : Kaldırım caddesinde eski 10 yeni 18 sayı -
lı ve 91,35 metre murabbaı arsanın tamamı 91 50 

Kuzguncuk: Konçina sokağında eski 36 sayılı 172,28 
metre murabbaı arsanın tamamı 43 13 

Kandilli : Kilise üçüncü sokak eski49 yeni 10 sayı· 
lı 63,20 metre murabbaı arsanın tamamı 15 87 

Kandilli : Kilise sokağında eıki 75 yeni 51 sayilı 

evin 1 2 payı fiO 
Yukarıda yazılı mallar 25-6 937 cuma günü saat 14 de kadar 

pazarlıkla satılacaktır. Satış bedeline istikrazı dahili ve yüzde 5 
faizli hazine tahvilleri de kabul olunur. Taliplerin yüzde 7,5 pey 
akçelerini haftanın salı ve cuına günleri saat 14 de yatırarak Def· 
terdarlık Milli Emlak Müdürlüğünde müteşekkil satış komisyo-
nuna müracaatları (F) 2984 466 

!~hisarlar U. Müdürlüğünde~ 
adet torna tezgahı 
,, matkap ,, 
,, planya ,, 

1-İdarerr.iz için şartnamesi mucibince 2950 lira mu• 
hammen bedelli yukarıda yazılı 3 kalem malzeme açık 
eksiltme suretile satın alınacaktır 

2-Eksiltme 28-5·937 gününe raslıyan cuma günü saat 
10 da Kabataşta levazıuı ve mubayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır· 

3-Muvak!tat teminat 221.25 liradır. 
4 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

5 -İsteklilerin münakasa tarihiuden bir gün evveline 
kadar fiatsız tekliflerini İnhisarlar U. müdürlüğü müski
rat fabrikalar şubesine vermeleri ve eksiltmeye girebil
mek için tekliflerinin muvafık bulunduğuna dair mezkur 
şubeden vesika almaları lazımdır. Son gün vesika veril· 
miyecektir. 

4 - İsteklilerin kanunen kendilerinden aranılan vesika 
ile 5 inci maddede ya2ılı vesika ve yüzde 7,5 güvenme 
paralarile birlikte eksiltme için tayin edilen gün ve saatte 
adı geçen alım komisyona gelmeleri ilan olunur. 

• • • 
"2i 10,, 404 4-4 

1- 1408 kiio Litapon, 633 kilo Reçine, 633 kilo alçı 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 28·5·9,\7 tarihine rastlayan Cuma günü saat 
16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesindeki alım 
Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen 
Şubeden ahnabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat
te yüzde 7 ,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen Ko~ 
misyona gelmeleri ilin olunur. "2840,, 436 3-3 

• • • 
1-Şartnamesi mucibince muhtelif eb'atta tüylü 32 a· 

det lito makinelerine mahsus kösele merdane pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

2-Pazarlık, 7 6-937 tarihine rastlıyan pazartesi günü 
saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat 4ubesindeki 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4 İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçtm komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (2902) 453 2-4 

-"' 

• -
Her kesin kitabı ~I 

Bütün vesaiti nakliye tarifelerini bir araya toplayan "Her 
kesin kitabı,, yeni plan ve nefis bir şekilde ilk l:ahardan Hi
baren çıkn ıştır .• 

Bu kitaptan °birer tane elde ediniz. Çok istifade edeceksiniz. 

• 
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Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

3078sayılı Tuz Kanunu hükümlerinin tatbik suretini 
gösterir Talimatname 

(Dünkü nüshadan devam) 

Beşinci F aııl 

Tuz fireleri ve müteferrik hükümler 

Madde 32- Tuz fireleri tabii haller ve tartlar içinde olarak: 
A) Ambarlarda dökme olarak satılan göl me'tlba ve deniz 

tuzları için azami yüzde 2,5 ve kaya tuzları yüzde 1, 
B) Tuzu tükenen ambarlarda yenilmiyecek bir halde toplana

cak kirli ve topraklı tuzlardan ambara idhalat kaydedilmiş bulu
nan miktarı:ı yekunu ÜZf'rinden yüzde J, 

C) Sene başı sayımı, teftiş veya haleften selefe ambar dahi
linde devren tartılan veya bir ambardan diğerine aktarılan dökme 
tuzlar için o tarihdeki mevcud miktar üzerinden nihayet yüzde 
1 nisbetinde fire kabul olunur. 

D) İdarece mühürlü, etiketli ve damgalı kaplar içeriıinde sa
tılan tuzlara fire karşılığı olarak yüzde 1 hesabile ilaveten bir 
miktar tuz konduğu için bu kapların tesellümleri •ırasında eşka· 
li hariciyelerinde, mühürlerinde veya bandrollarında bir bozuk
luk yoksa başkaca fıre kabul olunmaz. Ambara alındıktan sonra 
bıı kabil iddialar da mesmu olmaz, 

E) Eşkali hariciyeleri, mühürleri veya bandrolları hiç bir su
retlt: bozulmamış olan kapalı kapların içindeki tuzdan her hangi 
bir tesiratı tabiiye ile noksanlaşan miktar mevzuat noksanı na
mile kabul olunabilir. 

F) Tuılarda açıkta ve yığın halinde bulunan tuzların fireleri, 
bekleme müddetlerine, iklime harici teıirlere göre merkezce ta
yin ve taktir olunur, 

G) Herhangi bir ambar veya tuzlada men'i yedi ihtiyarda ol
mıyan sel, yangın, tuğyan, yer sarsıntısı gibi bir afet veya kaza 
neticesi yukarıdaki fıkralarda tayin ve tahdid olunan fireler mik
tarını artırabilir. Bu taktirde keyfiyet derhal teşkil olunacak bir 
heyet marifetile mahallen tetkik ettirilir. 

Tanzim olunacak rapor veya zapta sıöre fire ve zaiyat mikda
rı idarece kabul olunur. Gerek ambarlarda ve gerekse tuzlalar· 
da zuhur edecek firelerin mahsup şekli elyevm hükümleri mer'i 
olan 13 9-933 tarih ve 8 1365 numuıalı umumi emre göre tekem
mül eltirilir. 

Madde 33 - A) inhisarlar idaresinin ambarlarına göndereceği 
tuzlardan ve bunların sandık, çuval, paket gibi her nevi zurufun
dan gerek hususi idareler ve ~erekse belediyeler oamü hesabına 
hiç bir vergi ve resi.m alınmaz, 

B) 200 kiloya kadar (200 kilo dahil) olan tuz satışları için 
tanzim olunacak nakliye tezkerelerile bunlar yerine kaim olan 
faturalara ve otuz beşinci maddede yazılı müessese sahibleri ta
rafından verilecek beyannamelerin bu miktara kadar olanları 
damga resminden muaftır . 

Madde 34- A) memleket içinde hazırlanıp tuzlu olarak veya 
salamura halinde ecnebi memleketlere ihraç edilecek olan peynir 
zeytin, balık, deri ve bağırsak gibi maddelerin imal ve hazırlan
mış şekillerine göre beher adedi veya kilo itibarile vahidi kıya -
sileri için sarfı lazımgelen tuzun miktarı İkhsat, Gümrük ve İn· 
hisarlar Vekaletlerince mü,tereken tayin ve tesbit olunur, 

B) (A) fıkrasında yazılı maddelerin ecnebi memleketlere ihra· 
cında aded veya kilo itibarile vahidi kıyasisi üzerinden sarfolun
duğu tesbit olunacak tuzun beher kilosu için ihraç mıntakasının 
tuzla fiatının altıda beşi nisbetinde prim verilir. 

Not: 
Halen hiç bir tuzlada tenzilatlı fiatla satış yapılmadığına göre 

verilecek prim miktarı üç kuruş tuzla fiatına nazaran umumiyet 
itibarile yüz paradır • 

C) ı .. emleket dahil inde sarf ve istihlak edilecek tuzlu balıklar 
için de yuknrdaki fikralarda yazılı niıbetleri aşmamak üzere ve· 
rilecek prim miktarı Gümrük ve inhisarlar Vekaletince tayin ve 
tesbit olunur. 

Madde 35 A) ince tuz yapmak için halen açİlmış ve atiyen 
açılacak müessese sahip ve müstecirlerile İkbsat Vekaletinin 
müsaadesi üzerine tuzdan kimyevi maddeler çıkarmak için kuru
lacak fabrika, atelye ve laboratJvaalar sahiblerinin ve toptan tuz 
ticarctile iştigal edenlerin bir ay zarfındaki idbalit ve sarfiyatla
rını ve ertesi aya devrettikleri tuz mikdarını ay nihayetinde mun· 
tazaman bir beyanname ile bulundukları yerdeki veya olmadı· 
ğına göre en yakın mahallerdeki inhisarlar ldareaine bildirme· 
leri ve muamele ve hesablarını inhisarlar idaresinin kontroluna 
her zaman için amade bulundurmak üzere hesap defterleri kay
dını muntazaman yürütmeleri mecburidir. (Nümune 7) 

Bu mecburiye' e muhtlif hareket edenlerden kanunun 28 inci 
maddesi mucibince 25 liraya kadar hafif para cezuı alınır. 

B) Bu müesseselerin verdikleri beyannamelere ve yürüttükleri 
hesabı cari kaydına nazaran idhalat ve sarfiyatları arasında kon
trol esnasında zuhur edecek farklar heaabının İnhisarlar idaresi
ne verilmesi lazımdır. 

C) Altı avlık ntışınıo aylık vasatisi lstanbul, Ankara, İzmir, 
Konya, Adana, Mersin, Samsun, Sı vas, Trabzon, Buna, Eıkişe
hir, Balıkesir şehirlerinde 5000 diter vilayet ve kaıa merkezle· 
rinde 3000 nahiye ve köylerde 1000 kilo olan tuzcular toptancı 
addoluuur. . 

Madde 36- inhisarlar İdaresi şımendıfer idarelerile anlafarak 
kanunun beşinci maddesi hükümleri dairesinde teıbit edeceği 

fiat üzerinden münasip göreceği bir komisyon mukabilinde istas· 
yonlarda kendi namü hesabına olarak tuz satbrabilir. 

Madde 37- İşbu talimatname hükümleri 1 kanunusani 937den 
itibaren mer'idir. 

SON 

Bayındırlık işleri Kontrol Talimatnamesi 

1 - Umumi hükümler: 
Hangi işlerin bu talimatname 

hükmüne tabi olduğu 
Madde l- Yol, köprü, bina, su, demiryol, liman ve diğer bü

tün nafıa ve inşaat ameliyatının kontrolları bu talimatname hü
kümleri dairesinde yapılır . 

Kontrolun kimler tarafında 
yapılacağı 

\re 

tı 

di 
hq 
s~ 
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r 
ya 
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Madde 2- Yukarıda 1 inci madde:ie yazılı her türlü inşaat 
ve ameliyatın takib ve kontrolu, işin aid olduğu kontrol teşkila
tı ve alakalı reislik veya umum müdürlükler tarafından tayin e
dilecek bir mühendis, mimar, fen memuru veya fen heyeti vey&
hut bu işleri gören tanınmış yerli veya yabancı kontrol müease
ıeleri marifetile yapılır. 

Bu memur ve heyetler bu talimatnamede (kontrol) kelimesile 
ifade edilmiştir. 

Kontrola memur olanların 
müteahhide bildirilmesi ( 

Madde 3 - Kontrolun hangi teşkilat veya hangi şahıslar ta- J 
rafından yapılacağı işe ba,lama müddetinden evvel müteahhide 

Yazı ile bildirilir. 
Kontrola verilecek evrak 
Madde 4- Mukavele ve merbutatı ve işe aid mevcud sair 

evrak, proje, reiim ve şartnameler alakalı daire tarafından;(kont
rol) a verilir. 

Kontrol teşkilatı: 
Kontrol teşkilatının kimlerden 

ibaret olduğu 
Madde 5 - Kontrol teşkilatı bir kontrol amiri ile iş cesamet 

ve ehemmiyetine göre maiyetinde icabı kadar mühendis, mimar, 
fen memuru, sürveyyan ve puv~ntörden terekküb eder. 

Kontrol amirliği 
Madde 6 Kontrol amirliği işin aidiyeti cihetine göre aşağıda 

yazılı memurlar veya vekilleri tarafından ifa edilir. 
a) Demiryol inşaatından 1:-aşmüdürler ve başmüdürlük olmıyan 

Yerlerde başmüdür muavinleri ve bnnun da olmadığı yerlerde 
şube mühendisleri. 

b) Vilayet nafialarınca mürakabe edilen işlerde vilayet nafıa 
rnüdürleri. 

c) Su işlerinde su mıntaka müdürleri. 
d) Devlet Demirvollarına aid işlerde yol ba,müfettişleri veya

hut uınum müdürlük tarafından tayin edilecek şefler. 
e) Hususiyeti haiz itlerde yukarda a, b, c, d fıkralarında ya

zıh llı\idürler veya şeflerden müstakil olarak doğrudan doğruya 
umum· · k'l"t cef. ı ıdareye bağlı teşkilat yapılması halinde bu teş 1 a ın ... 
lerı. 

(Bu Şefler vekalet makamınca veya umumi idarelerce tayin 
olunur.) 

_hf) l<ontrolun alakalı umumi idare tarafından tayin edilen bir 
mu end· . 1 sı halinde ıs, mımar veya fen memuru tarafından yapı ma 
kanlrol i . 1. . 'd ·r 1 •. d f dan yapıla-

k 
ınır ığıne aı vazı e er umumı ı are tara ın 

ca tır. 

Bir ko t l • . . d 
t 1 

n ro amırın e 
op anacak . 1 

'1 ış er 
ahh;d~dde 7 - Bir kontrol amirinin uhdesinde müteaddid müte-

K ere aid kontrol işleri toplanabilir. 
taksi:7trot işlerinin lüzuma göre 

Madde 8 · t. e «Ö· b" - Kontrol edilecek iş cesamet ve eheınmıye ın 6 

re ır .,, b" ühendis 
Y

a . Ya müteahhid kısımlara ayrılıp her kısma ır m . 
ve nuıtı .. de ı-

bınd ar memur edilir. Kısımların ehemmiyetine gore 
ca t~ bir muavin ve lüzumu kadar fen memuru sürveyyan ve 
puvan dr b 

ulundurulur. 

(Devamı var) 

İstanbul Borsası 
-----:--.E~~~~=-=26=---=5=---1:.:9.:..:37~-=-:::::-:---~~--
~-ıa_r___ çekler 

1 St Alıc Satıf Alıt Satıt 
ert· ... nı5 625 1 {) •n 620, 627, London 625,~ • 

20 Fr:lar 123,50 126,- Nev York 0.7904 0,7905 
20 L· llsıı Fr. 110,- 113,- Paris 17,6875 17,67 
20 

8
•ret 120, _ 125 _ Milino 15,0212 15,0175 

20 elcika F 80 84 Brüksel 4,6810 4,6884 
20 e;ahrni r. 19:--: 22:= Atina 87,405 87,7560 
2() l eçre Fr. 570,- 578, - Cenevre 3,4496 3,4614 
1 eva 20,- 23,- Sofya 63,9357 63,91 

2() Florin 63,- 66,- Amsterdam 1,4440 1,4434 

1 
Çek kronu 70,- 75, _ Prag 22,67 22,6615 
AvusturyaSl.21,- 23,- Vivana 4,2265 4,225 

l Mark 25 2B,- Madrid 13, 1725 13, 1675 
1 Zloti 20• _ 25,- Berlin 1,0050 1,9662 
l Pengü 21

1 

24,- Varşova 4,16 4,1590 
20 Lev 12'= l4,- Budapeşt 3,9840 3,9825 
20 Dinar 48'.- 52,- Bükref 107,63 107,5875 

I ruble 30,- 52,- Belgrad 34,4575 34,4440 
ıveç kuronu 30 -32, Yokohama 2,7540 2,7530 

1 T ~ • ' k 24 0625 24 07 
1 

Url( altını 1055,- 1065,- Mos ova , , 25 
Banknot Oı.254,- 255,- Stokbolm 3, 1160 3, 115 

Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
~iiteahhit ve Tüccarlarm elinde dir. Orada çıkan 

8 
ır lllünakaaa veya müzayede ilim bu meıleğe inti· 

d ap edenleri beman harekete getirir, ve azami ran-

ı_~ltıeu verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
"U "'k çu hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

"tQl"'k Maarif Cemiyeti Resmi 

"••ıt 11.•n lşıerı Limited Şirketi 
••ıle gönderilebilir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUHTİRA =--== 
-·-

Cuma 28-5-1937 

Litapon : 1408 k. - Reçine : 633 kilo - Alçı : 633 kilo (İnhisarlar 
Uı.:ıum Müdürlüğü) .:'!: 350 

Defatir ve evrak matbua (Afyon Vi)iyeti) .,; 348 
Motorin: 70 ton (Af yon Vilayeti Daimi Encfimeni) .\ :. 346 
Kaşer peyniri: 4800 k. (Ankara Levazımı) ·°"~ 345 
Odun: 187240 k. (Gp. Hd. Tuğ Edirne) ,\; 345 
Cimci ahırları inşa ve tamiri (İstanbul Belediyesi) .\: 345 
Torna tezgahı: 1 ad. - makkap: l ad. - planya: 1 ad . (İnhisarlar 

Umum Müdürlüğü) .\! 344 
Lokomobil: 1 ad. - jeneratör: l ad. (teferrüatile) (Bolu Belediye· 

si) ,,; 331 
Diyarbekirde demir yolu etüdü (Nafıa Vekaleti) ,, : 343 
fspartada halk evi binası inşası (İıpaıta C. H. P. Başkanlığı) 

.\~ 336 
Dinamo ve otomat kömürleri (O. O. Yolları Ankara) ,\! 321 
Pazar yeri inşası (Polatlı Belediyesi) .\~ 330 
• Hasır şapka: 2030 aded (istanbul Gümrüj"ü Mild.) .\! 353 
Kırşehir ceza evi için ekmek ihtiyacı (Kırşehir C. Müddei Umu-

miliği) .\! 353 
Kumaf, eldiven, çanta v. •· (2 nci iflaa M.) .\! 355 

Cumartesi 29·5-1937 

Sebze halı inşası (İst. Beled.) No. 345 
Tahta, demir, uç, cıvata v. s. (kamyonlar için) (lst. Beled.) 

No. 346 
Sığır eti: 325 ton (Ankara Levazımı} No. 351 
Mrk. vesaiti nakliyesi (Samıun Sah. Sıh. Merkezi) No. 351 
Harbiye okulları için koyun eti: 18000 k. (Samsun Aık. Sa. Al. 

Kom.) No. 351 
Jandarma şebekeai için telefon malzemesi (İst. Beled.) No. 354 
Sakız kabağı: 20000 k. - çalı fasulya: 15000 k. (İst . Komut. Fın

dıklı) .Y 355 

Pazartesi 31-5-937 

Harman arabası için bilyeli laatikli tekerlek (İnh. U. Müd.) .\':. 3.15 
~ezaevi için 6 aylık ekmek ihtiyacı (Niğde C. Müddei.) .\':. 342 
imar Birliği apartımanı intaatı (Erzurum imar Birliği) .\~ 344 
Çavdar sapı: 5·600 ton (Şişe ve Cam Fabr. T. A. Ş.) .\! 343 
Adi tuğla: 35000 ad. Devlet Demir.) Xı 343 
• Hurda demir: 30 ton (lst. Beled.) .\! 344 
süt ve yoğurt: IOO ton (Tophane Levazım) ,\~ 345 
Hortum boru: 2500 m. (ist. Beled.) .\; 344 
Çalı faaulya: 60000 k. (Ankara Levazım) .Y! 346 
Amerikan bezi (ist. Beled.) .\; 347 
120 ton maden kömürünün Zontuldaktan-iıtanbula nakli (Deniz 

Yolları İşletme1i) •'! 347 
Cezaevi için 1 senelik ekmek ihtiyac: (Samıun C. Müd.) .\! 348 
Elektrik santralı için kok kömtırü: 500 ton (Çanakkale Beled.) 

.\: 351 
Yulaf: 8932 k. (Samsun Vil. Daimi Ene.) .\: 351 
Fiat marka otomobil karoseri yapılması (iıt. Beled.) No. 352 
Çubuklu gaz depoları tamiri (ist. Beled.) No. 352 
Oaglıç eti: 2200·2500 k. (Beyoğlu Evkaflar Dir.) No. 353 
Kar gözlütü: 1000 ad. • tahta ayakkabı: 300 çift (lnh. M.üd.) .Y! 354 
"' Ekmek parçası: 8100 k. · yemek artıntııı: l 1520 k. (Is!. Bölsre 

San'at Okulu) .\! 349 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, itareti ilanı havi ga:ıelemizin sayısını ıröıterir. 
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YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

llllU Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 
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:!: '' DEVRiM" : + + 
+ T s·· ·:· + ercüıne urosu + 
~ + •:• Her lisandan ve her tilrlü tercilme işleri ve bil- •:• 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •) 
•!• · ve sürat •:• •> Azami ihtımam ..... . ' ~ 
~:· Fiyatlar gayet mütedildir •:• 
y A 
•) "MÜNAKASA GAZETESi" Abonelerine C• 
•!• Huıusi tenzilat yapılır ..... .. . 
y ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 .. ~. 
•:• Telefon : 49442 (. 
y ~ 

+++++++++++•++++++++++++++ 

imtiyaz sahibi •• yam iti-' 
Direktörü: l ımail Girit 

Baaddıiı yer: ARTUN Baıımevj 
Galabı Billür ıoluıık No. 10 

Sayfa 3 

Ticaret ve Zahire Borsası 
26 - 5 - 1937 

SATIŞLAR 

Asgart Az.ami 
MADDE ithalat ihracat Kilosu Klloıu 

Ton Ton Kr· Pa. Kr. Pa. 

Afyon : ince t. 

" : kaba 
Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 15 

" 
: Anadolu 4 5 

Av deriai : çakal ad ç 
,. : kedi ,. n 

n : kunduz 
" • 

n : porsuk 
" " 

" 
: •anıar " ,, 

,, : tilki 
" " ,, : tav.an " a 

,. : varşak 
" 

" 
: zerdeva ,, ç 

Badem : kabuklu 

" : iç 
Buwday : Eks. yumuşak 

" 
: yumuıak 615 6 7 6 33 

,, : ekı. ıert 

" 
: ıert 62 a ıo 

" 
: ıümter 

" 
: kızılca 

,, : mahlut 

Bulıur 
Ceviz : iç 
Çavdar 60 4 15 

Darı : beyaz 

" 
: ıarı 

Fuulye 
Fındık : iç tombul 1 50 46 

,, : iç ıivri 

" 
: kabuklu 

Haıhat : tohumu 

" 
: yağı 

İpek 
irmik 
Kaplıca 

Keçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten : tohumu 

" 
: yatı 

Koza 
Kut yemi : yeni mahlul 10 15 
Mercimek 
M11ır : beyaz 

• : ıarı 
Nohut : iıp. tohumu 

n : kalburlanmıt 

" 
: natürel yeni 

Pamuk 
Pamuk yatı: 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 20 23 25 

" " 
: yarım yağlı 

• " 
: yatıız 

Peynir kater: yatlı 40 

" " : yat11z 
Razmol 
Suıam : yeni mahıul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

.. : ana mal 

" 
: çenıelli 

" 
: deri 
: kaba 

I ,, 

" 
: sarı 

Un : ekıtra ekıtra 23 

" 
: ekıtra 

" : 1 inci yumutak 

" ,, ıert 
Yapak : Anadolu 3 48 57 

" ,, tabak 

• : Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı : ekstra 

" " ı yemeklik 

" n : 1abunluk 

DIŞ FIATLAR K.S. 

Buğday Liverpul 6 67 
,, Şikago 5 69 
,, Vinipek 5 98 

Arpa Anvers 4 86 
Mıaır Londra 3 84 
Keten t. " 

Nominal 8~ 
Fındık G. Hamburg n 93 9'2 

" K 
" 

93 92 

Satdık arsa 
• d " Emin~nünde, Alemdar CaddHinde Parkın kartıııa a muı· 

lHna bir mevkide 81 metre muabaalık bir arsa acele sattık· 
tır. Satınalmak iıteyenler ıazetemiz i~arehanHİne müracaat 
etmeleri. 
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Deuxieme Annee - No. 356 JEUDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 ,, " 850 

AKA SA 
12 ,, " 1500 

Etranger: 12 111oiı Ptra. 2700 

Le No. Ptrs. S 

AZETESİ 

Pour la Publicite a' adreHer 
a l' Adminiatration 

Journal Quotidien des Adjudications 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes langues 

Adressez-vous sans hesitation au 

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

Specialite : Traduction de cahiers des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de ' · MÜNAKASA GAZETESi .. 

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

1,ableau 
Objet de l' adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction- Cartographic 

Preparation carte actuelle d'Osmaniye : 380 ha . 

Construction abattoir. 
Constr, ction Maison du Peııple et immeııb lc nd-

ministration privee (aj .) (c:ıh . eh. P. 406). 

Provisions 

Viande de boeuf: 193 tonnes (cah. eh . P. 261). 
Courgettes : 6000 kilos - Haricots verls: 9000 

kilos. 
Courgettes : 3000 kilos - Haricots verts : 4500 

kilos 
Huile ı:our mosquee: 700 kiloı. 
Huile pour hôpital Goureba : 3500 kilo11. 
Vei'etaline: 200 kilos. 
Lait : 40000 kilos. 

Synoptique des 
Mode 

d'adiudicat 

Publique 
Pli eacll. 

Pli cach 
Publique 

" 

" .. .. 
,, 

J-rix Caution. 
estimatif Proviıoire 

L. 15 et 
8 l'ha . 

4975 65 313 18 
81 061 58 6079 62 

52110 - 3856 -
645 - 48 -

322 50 24 -

P. 82 le k. 
P.82 le k. 
P.561ek. 
P. 10 le k. 

43 50 
215 25 

Adjudications 
Lieu d'adjudication et <lu 

Cahier d~s Charı.es 

Municipalite Osmaniye 

.. Demirdji 

1 Com. Perm. Vilayet Mouglıla 
1 Dir. Trav Pub. ,, 

Com. Ach. Militaire Lulebourgn7. 
Com. Ach . Comm. Ist. Findikli 

,, 

Direction Evkafs Istanbul 

" .. 
,, 

Jours 

Tous !es jours 

5 6-37 
14-6-37 

14-6-37 
11-6-37 

11-6·37 

16·6 37 
16-6-37 
16-6-37 
14 6-37 

Y oghourt : 25000 kilos. 
Pain : 50000 kilos. 
Legumes: 12 lota (68 t.) 

,, P. 15 le k. 

8 40 
300 -
285·25 
412 50 
336 75 
78 1 80 

" 14-6-37 

Pain pcur le pcnitencier : 122640 kilos (pour 1 
an). 

B) Adjudications a la surenchere 
Tiısus et coton de ıote : 632 kilos. 
Fumier se trouvant a l'abattoir de Karaaghatch . 

Nul n'est 

,, 
,, 

Pli cach. 

Publique 
Gre a grc 

P. 1 lle k . 
4'190 -

1()!124 40 

13172 2 
300 - 22 50 

" 14-6-37 
Base Navale Marmara, Izmit 11-6-37 
Procureur General Republique Amassia 8 6-37 

Direetion Douanes lstanbul 

{ 
Com. Perm. Municipalite [stanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

27-5-37 
3-6-37 

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

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

paraitra prochainement en notrt: ville. . . . . . 
Notre futur confrere se propose de donner la traductıon en françaıs de toutes les loıs ıoteressant 

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

Nous y reviendrons. 

• 

Heure 

16 
16 

15 -
15 -

15 30 

15 -
15 -
15 -
15 
15 
15 
14 -
16 -

14 -
14 -

27 MAi 1937 

ADMINISTRA'lıu~ 

Yoa-hourtchou Han 
ter Etaa-e, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresae Telea-raphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 
--ıuıaı:ı>~""" ........ __ _ 

Vendredi 28 Mai 1937 

-

Litapone : 1408 kilos- Resine : 633 kilos- Platre: 633 k\los (Di
rection Generale Monopoles) .\! 350 

lmpression de re2'istre (Vilayet Afion) .\'! 348 
Motorine : 70 tonnes (Commission Permanente Vilayet Afion) 

.\~ 346 
Fromage "Kachere,,: 4800 kilos (lntendance d'Ankara) .\! 345 
Bois : 187240 kHos (Brigade Oueıt Edirne) .\: 345 
Cons:ruction reparation etables "Djindi,, (Municipalıte lstanbul) 

.\ ! 345 
Tour : 1 piece - Foreuse : 1 piece- Rabot: 1 piece (etabli) (Di

rection General Monopoles) .\! 3-44 
Etude pour construction Chemins de Fer iı Diarbekir (Ministere 

des Travaux Publicı) .\! 343 
Locomobile : 1 picce- Generatrice: 1 pieee (avec tous leurs ac· 

cessoires) (Municipalite Bolou) .\ ; 337 
Construction maison du peuple a lsparta (Presid. Parti , u Peuple 

lsparta) .\~ 336 
Charbon de dynamo et d'automate (Chemins de Fer Etat Ankara) 

.\! 321 
Construction d'un lieu pour le marche (Municipalite Polatl ı) 

.\~ 330 
• Chapeaux en paille : 2030 pieces (Douanes lıtanbul) .\! 353 
Pain pour le penitencier de l\irchehir (Procureur General Kirche· 

hir) .\! 353 
• Tissus, sacı, gants (2eme Bureau F aillite lstanbul 5, Rue Olivo 

Beyoghlou) .\: 355 

Samedi 29 Mai 1937 

Construction halle lcgumes (Municipalite lstanbul) .\! 345 
Tôles bouchons cornieres planches resineuseı ete. (pour camions) 

(Municipali ' e lstanbul) .\: 346 
Via r. de de boeuf: 325 tonnes (lntendance Ankara) .",; 351 
Moyen de transport pour l'offico sanitaire pendant une ann ee (Of

fice Sanitaire Samsoun) No 351 
Viande ce mouton pour ccole militaire: 18000 kiloı (Commiısion 

Achat Militaire Samsoun) No 351 
Materiel tclephonique pour reaeau gendarmerie {Municipalite lstan· 

bul) No 354 
Courgetteı: 20000 kilos- Haricots verts 15000 kiloı (Com. lıtan

bul Findikli) .\'! 355 

i.undi 31 Mai 1937 

Roues a billes et caoutchoutees pour moisonneuıe• Oirection Ge
nerale Monopoles) .Y: 335 

Pain pour le penitencier (pendant 6 mois) (Procureur General de 
Ni~hde) .\: 342 

Construction appartement pour la ligue de Restaurat ion (Direction 
Restauratien Erzeroum) .\ ; 344 

Tige de ıeigle: 5·600 tonnes (S.A .T. Fabrique Verre) .~: 343 
Briques ordinaires: 35000 pieceı (Cheminı Fer Etat) .\~ 343 
• Vieux reverberes et autrcı ferraille: 30 tonnes (Municipalite la· 

tanbul) .\: 344 
Manche en lin (70 mm.): 2500 m. (pour serYİce extinct.) (Munici· 

palite lstanbul) .\; 341 
Lait et yolhourt: H O tonneı (lntendance Tophane) .\! 345 
Haricots verts: 60000 kilos (lntendance Ankara) ,,! 346 
Toile americaine (82 cm.): liOO metres (125 cm.): metres (90 cm.): 

350 metres (Municip.ılite Istanbul) ,\; 347 
Transport de Zongouldak a lstanbul de 80-120 tonnea de houi.lle 

(Chef Economat Lignes Maritimeı) .\! 347 
Pain pour la durce d'une anne• pour la pri l)D de Samıoun (Pro· 

cureur General de Samsoun) .\ ! 348 
• Morceaux de pain: 8100 kiloı- Restes de re pas : 11520 kilos 

(Compt. Ec. Super. Istanbul) .~! 349 
Semi·coke : 500 tonnes (Pour Centrale Electrique (Municipalite " 

Tchanakkale) .\: 351 
Avoine pour chevaux: 8932 kilos (Vilayet Samsoun) No 351 
Fabrication carrosserie pour automobile Fiat (Municipalite lstanbul) 

352 
Reparation aux depôts de petrole iı Tchoubouklou (Municipalite Is· 

tan bul) No 352 
Viande "Daghlitch,.: 2200-2500 kilos (Direction Vakoufs Be· 

yoghlou) No 353 
Lunettes pour neige: 1000 p.- Sabota en boiı: 300 pairea (Mo· 

nopoles Kabatache) 354 

• Les asterisqueı indiquent unc vente par voie de aurenchere. 

N. 8.- Leı Nos indiques en regard deı articles sont ceux dıı 
journal dan• lequel l'avia a paru . 


