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ikinci Sene - No .. ~33 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYLIGI ~50 

6 " 850 
12 " 1500 

Ecnebi memleketler için 
J 2 a ylıg-ı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
R eımi makbuz bedeli olma· 
yan tediyat makbül değildir · 

--=>-

BU GONKO 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka..;alar 

1- Erzak, Z<!hire, Et, Sebze v. s. 

Sinop cezaevi için ekmek (Bir sene) (Sinop C. 
Müddeiıımum) 17-5-37 15 -

Kuru ot: 66 ton (Liileburgaz Tiim) 3-5-37 15 
Süt: 4800-7200 k.· yog-urt: 4700- 6900 k.· ekmek 

19000- 3:!000 k. (Devlet Demiryolları) 14-5-37 15 -

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

T h L ) 30-4-37 15 Bina tamiri ( op ane eva:ıım . 

PERŞEMBE 

•• 

'GAZ~TESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Sinop C. Müddeiumumiliğinden, 

Sinob genel ceza evindeki mahkum ve mevkuflara i-6-937 gü-
nünden 1-6-938 gününe kadar bir yıl içinde verilecek ekmek 

1
1 3 5-937 gününden itibaren 15 gün müddetle kapalı zarf usulile 

eksiltmeye çıkarılmıştır. ' 
l Verilecek ekmek 650 randımanlı Samsun bir baş unun· 

dan yapılacak ve her ekmek 960 gram olarak pişirileçektir. 
.2- Ekmekler ceza evi direktörlüğünün göstereceği lüzum Ü· 

zerıne yevmiye 700 ila IOOO adet arasında her gün nihayet saat 
14 e kad~r ceza evine teslim edilecektir. 

3 - istekliler muhammen bedelin yüzde 7,5 olan 2239 lira 
92 kuru.şluk teminatı muvakkate verecektir. 

4 ihale 17-5-937 pazartesi günü saat 15 te Sinob C. Müd 
deiumumiliğinde müteşekkil komisyonda Adliye Bakanhğının me
zuniyetine talikan yapılacaktır. 

5 Teklif ıııektubları 17-5-37 pazartesi günü saat 14 e kadar 
sıra numarasile makbuz mukabilinde dördüncü maddede yazıh 
komisyon reisine verilecektir. 

6- Mektubların beşinci maddede gösterilen saatte vetişmek 
üzere iadeli taahhütlü mektup şeklinde gönderilmesi caizdir. Bu 
hal9e zarfın mühür mumu ile ve iyice kapatılması lazımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Kayseride yapılacak mezbaha ve pastır~.ı ıma· 
lathanelerinin plan müsabakası (Kayserı Beled.) 1-6-37 14 

!
1
tanbul Tcvkifevinde tamirat (lst. Nafıa Müd.) 30-4-37 15 -

Karsta Halkevi inşaatı (temdid) (Kars CHP) 4.5.37 15 -
Paşabahçede hafır ve imla işi ve istinat dıvar· 

1 

7- Şartnameye muvafık olmıyan veya iç!nde şartname dışın-
1 da şartları ihtiva eden tekliflere itibar olunmaz. 

8 Eksiltmeden mütevellit bılcümle rüsum, tekalif ve damga 
resmi ile ilan ücretleri indelhacce ekmeklerin veya unun tahlil 
Ücret ve masarifi ve sair bilcümle masarifat müteahhide aittir. 

9- Şartnameyi görmek ve daha fazla tafıilat almak istiyen· 
ler tatil günlerinden maada her gün Sinop C. Müddeiumumi ka
lemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

i 

1 

larının inşaatı (inhisarlar İdaresi) 6 5-37 10 -
Çabakçur-Bingöl yolunda tesviyei tur abiye: 15000 

m3 (Bingöl Nafıa Müdürlüğü) 3-5-37 15 -

3- İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alatJ Hastane levazım 

Gliserin: 200 k.- Şap: 200 k. kükürt: 10 k · göz 
taşı: 5000 it.· v.s. (Devlet Demiryolları) 3-5-37 10 

4 - Mensucat, Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 

Pelerin: 1150 ad. (temd.) (PTT Levazım Müd.) 14-5 37 1 ı; - ı 
EIM•e (temdid) (Müzik Öğ,.tmen Ok. Müd.) 14·5-37 15 - l 

5 - Mobilya, Ev ve Büro eşyaları muşamba halı v.s. ı 

6 

Yemek masa ve sırası, dolap, camekinlı ecza 
dolabı v.ı. (Samsun Ask. Kom.) 

Nakliyat- Boşaltma -~Yükletme v. s. 

İnhisarlar maddeleri nakliyesi (Samsun lnhi· 
urlar Başmüdürlüğü) 3 5-37 14 -

7- Mahrukat, Benzin, Makine yagları v, s. 

O:lua: 100 ton (Lüleburgaz Tüm) 

8 - Müteferrik 

Kırmızı ve yeşil kordon: 790CO m. (Devlet 

Demiryolları) 
Kabara çivisi: 5000 k. (jandarma Komut.) 

b) Müzayedeler 

1 - Müteferrik: 

30-4-37 15 

3-5-37 10 -
14-5-37 15 -

E d 
. 

4 
k 1 (Pendik Bakterioloji Enst.) 4-5-37 15 -

t ve erı: a em. .. .... ) 3-5-37 14 
Günlik (?): 3116 k. (lst. Gumruğu . . 
Tuğ-la: 100.000 ad. (Kasımpaşa Malıye Şubesı) 3.5.37. 14 -

a) MÜNAKASALAR 

1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

L 
.. 
1 

b T·' en Satınalma Komisyonundan: u e urgaz um 

T
.. b' l'kl .. ·n 66 ton kuru ot pazarlık ile alı-umen ır ı erı ıçı . 
k Ek "lt · 3 5.937 saat 15 dedır. 

naca tır. ıı mesı • . · 24 ı· d 
M h b d l. 1650 lira ılk temınatı 1 ıra ır. 

u ammen e e ı .. .. 
İstekliler şartnameyi görmek uzere he~ iun ve pa~ar· 

l 
~ . . k . . b ili gün ve saatta temınatları ve Ka-
ıga ıştıra ıçın e ı k · 

~ 'k 1 .1 L" leburgaz Tümen satına ma omısyo-
nunı vesı a arı e u 
nunda bulunm alan. 

Devlet Demiryolları İşletme U. Müdürlüğünden: 

Eskişehirde bulunan idaremize aid hastane ile talebe pans· 
yonunun bir senelik ihtiyacı olan aşatıda yazılı süt, yoğurt ve 
P-kmek ayrı ayrı ihale edilmek üzere 14·5 937 cuma günü saat 15 
te. Gurup hizasında yazılı muhammen bedeller üzerinden kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. Bu işe girm•k istivenler bu i.t• aid 
"i ... " ....... .u'"' "• ıuwnw • ••"" t'a ""J""'"""• ıu• a .. -J ww.111•i'"'.aıa. ~vıuıayuu an.aa•, 

Eskişehirde hastane operatörlüğile talebP. pansiyonu direktörlü· 
ğündcn parasız olarak tedarik edilebilir. 
Grup 1 Süt 4800-7200 k. yoğurt 4700 6900 muham. bedeli 

1771,87 tem. 132,89 
Grup 2-Ekmek 19000- 32000 k. muhammen bedeli 3360 teminat. 

252 liradır. 

2 
İnşaat- Tamirat·Nafıa işleri vcMalzemesi-Harita 

Istanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Sirkecide Demirkapıda Vekalet muayene heyeti bina· 
sının tamiratı 30·4·937 cuma günü saat 15 de T ophaned~ 
satınalma komisyonunda pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır 
Keşif bedeli 190 lira 8 kuruştur· 

Teminati 29 lira 71 kuruştur. Şartnamesi komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin belli saatte komisyona gelmeleri. 

Kayseri Şarbaylığından: 

Kayseride yaptırılması takarrür eden Mezbaha 
ve Pastırma imalathaneleri planları aşağıdaki 

şartlar dahilinde müsabakaya konulmuştur. 

1- Kayserinin hususiyetinin başlıca noktaları: 
A- Senenin yalnız üç ayında yirmi bin sığır kesilerek 

pastırma yapılacağı ve senede 40 bin koyun ve keçi ke· 
sileceği nazarı dikkate alınması ve icabında tevsiinin de 
düşünülmesi. 

B- Akar su yoktur. Motör kullanılacaktır. Şehirde 
kanalizaııyon yoktur 

C - Bina kargir olacaktır. 
D- Şehirde elektrik tesisatı vardır 
2- Şartname ve şehrinin hususiyeti nazarı itibare 

alınarak bir mezbaha planı yapılacak ve mezbaha civa
rında birinci maddenin (A) fıkrasında yazılı ıo bin sığı
rın pastırma yapılabılmesi için bir pastırma imalathanesi 
planı da ayrıya ilave edilecektir. Birinci derecede haizi 
ehemmiyet mezbahadır. Mezbaha ve imalathane planları 
ayrı ayrı yapılacak her ikisinin bedeli keşfi 200 bin lirayı 
geçmiyecektir. Müsabaka neticesinde birinci gelen plan 
sahibine 700 lira, ikinciye 250 ve üçüncüye 125 lira mü· 
kafat verilecektir. 

3 - Birinci derecede planı kabul edilen zat ayrıca 
500 lira ücret mukabilinde hesabat ve keşif ve teferrüa
tında planın tasdikinin kendisine tebliği tarihinden ittba· 
ren 20 gün zarfında yapmağa mecburdur. 

29 Nisan 1937 

-...;ı 
ayıs bahar bayramı günü 

., ğ slerinizi Türk Maarif l ~:~iyeti rozetlerile süsleyi· J 
~ ~ 

4~ Gönderilecek planlar 1 ·6-37 salı günü saat 14 de 
Beledıyede teşekkül edecek heyette bulundurulacaktır. 
Mezkur gün saat 14 ten sonra gelecek planlar müsaba
kaya iştirak edemiyecektir. 

5- Planların ve hesabatının mühendis veya mimar 
~-a~~fından mezbaha yapı nizamnamesindeki esaslar göz 
onunde tutularak yapılması şarttır. Planın kabul tarihin
den ~.ti.~aren az~mi 20 gü.n zarfında hesabat ve keşfin 
ve butun teferruatı Beledıyeye verilmediği takdirde mü
sabakadaki mükafat ve plan üzerindeki müktesep hakkı 
kaybetmekle beraber altıncı madde mucibince alacağı 
mükafatı da iadeye mecburdur. 

6 Müsabakada ikinci ve üçüncülüğü kazanan müka
fatını müsabaka neticesi ilan ediHr edilmez ve birinc!liği 
kazanan mükafatının nısfını plan Vekaletçe tasdik edil
diğinde derhal ve diğer nısfını da keşif ~cretile birlikte 
alacaktır. 

Kars Cumhuriyet Halk Partisi Başkanlığından: 

. 1- K~r.s şehrinde yapılacak 49323 lira 61 kuruş bedeli ketif· 
lı Halkevı ınşaatı kapalı :zarf usulile 14937 gününden itibaren 
20 gün müddetle eksiltmeye konulmuştur. Tayin olunan müddet 
içinde talip çıkmadığından ihale 4·5·937 saat 15te yapılmak üzere 
10 gün uzatılmıştır. 

2- ihale Cumhuriyet Halk Partisinde toplanacak ilyöokurul
ca icra edilecektir. 

3- Muvakkat teminat 3699 lira 27 kuruttur. 
-'_:- Bu işe ait proje, keşif evrakı, münakasa tartnamesi ve 

fennı şartname Cumhuriyet Halk Partisi Batkanlıiından parasız 
verilecektir. 

5 İ~tekli olanla" teklif mektublarını 2490 ır.yıh kanuna uy-
gun şekılde hAzırlıyarak teminat mektubları ve ehliyet veaikala
rını havi bir zarf içinde muayyen saate kadar makbuz muk b'-
linde Parti Rulranhıı...... ..a·--•--~-- , a ı 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden: 

30-4-937 cuma günü .aat 15 te İatanbulda Nafıa Müdürlütünde 
1658 lira keşif bedelli lıtanbul Tevkifevi ikinci kısım tamiratı 
pazarlıkla eksiltmiye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni 
şartnameler, proje, ketif hulisuile buna müteferri diğer evrak 
daireainde görülecektir. 

Muvakkat teminat 125 liradır. 

İsteklilerin en az 1000 liralık bu işe benzer it yaptığına dair 
göstcrec.?ti vesika üzerine Nafıa Müdürlütünden almıt oldutu 
n.aiteahhitlik ve Ticaret Odası vesikalarile gelmeleri. 

Bingöl Nafıa Müdürlüğünden: 

3-5-937 pazartesi günü saat 15 de Bingöl vilayeti Nafıa mü
dürlüğü odasında 14800 on dört bin sekiz yüz lira bedeli keşifli 

Çabakçur· Bingöl yolunun 37 +000 ili 40+ 000 ıncı kilometreleri 
arasında 15000 metre mikap tesviyei türabiye ameliyatı lrapalı 
zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

Kaya hafriyatı 11-t kurut, Küskülük kaya hafriyatı 63 kurut 
ve toprak hafriyatı 39 kuruşıur. 

Evrakı keşfiye, ıartname mukavelename.i ve buna müteferri 
bütün evrak Bingöl ·:ilayeti Nafıa müdürlilğünde görülebilir. 

Muvakkat \em inat 1110 liradır. 
. İstekliler resmi gazetenin 7-5-936 tarih ve 3297 sayısında yazıla 

talımatnameye göre Nafıa Vekaletinden alınmış müteahhitlik ve
sikalarını ihtiva etmek şartile 2490 sayılı arttırma ve ekıiltme 
kanununun 32 inci maddesindeki sarahat dairesinde tanzım ede
cekleri teklif mektublarını 3-5-937 pazartesi günü saat 15 fe ka
dar komisyona vermeleri ilia olunur. 

• * .. 
Paşababçede yol açılacaktır. Bak: İnhisarlar U. Müd. 

ilanlarına. 

3 
ilaçlar, Klinik ve ispençiyari alat: 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme U. İdaresinden: 

Muhammen bedellerile miktar ve vasıfları aşağıda ya
zılı 2 gurup malzeme her gurup ayrı ayrı ihale edilmek 
üzere 3 5-·37 pazartesi günü saat lO da Haydarpaşada 
gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık ekıiltme 
ile satın alınacaktır. Bu işe girmek iıtiyenlerin hizaların· 
da yazılı muvakkat teminat ve kanunun tayin ettiğ_i ve
saikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komısyona 
müracaatları lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan paraıız olarak 
dağıtılmaktadır. 

1- 79000 metre kırmızı ve yeşil kordon yumak: Mu· 



hammen bedeli 2765 lira ve muvakkat teminatı 207 lira 
38 kuruştur. 

2- 50 kilo gliserin, 200 kilo nışadır, 200 kilo şap, 
t O kilo kükürt, 5000 kilo göz taşı, 300 kilo adi hamızı 
kibrit, 10,000 kilo tuzruhu muhammen bedeli 2259 lira 
80 kuruş ve muvakkat teminatı 169,5 liradır. 

4 
Mensucat - Elbise · Kundura-Çamaşır v .s. 

P. T. T. Levazım Müdürliiğünden: 

t - İdare ihtiyacı için 1 150 aded pelerin kapalı zarf
la alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel 12650, muvakkat teminat 948, 75 
lira olup, eksiltme l 4·5-37 cuma günü saat 15 te Ankara 
P. T. T. satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

3- İstekliler teminatlarmı idare veznesine yatırıp 
alacakları makbuz veya muteber banka mektubu, kanuni 
vesaik ve müteahhidlik ehliyet vesikasile teklif mektubu· 
nu muhtevi kapalı zarfı yevm! mezkfırda ~aat 14 e ka· 
dar komisyon riyasetine tevdı edeceklerdır. 

4- Şartnameler Ankarada Levazım Müdürlüğünden, 
lstanbulda Aynjyat Şubesi Müdürlüğünden parasız verile· 
cektir. 

Müzik Öğretmen Okulu Direktörlüğünden: 

Okulumuz talebelerinin elbiseleri 26·2-37 tarıhinde 
ihale edilmiş ise de müteahhid, taahhüdünü yapmamış ol· 
ması dolayısile tekrar müteahhid nam ve hesabına 14 
mayıs 937 pazartesi günü saat 15 te Okullar Sayışman
hğındaki komisyonda açık eksiltme ile münakasası yapı· 
Jacaktır. 

Şartnameyi görmek istiyenler Müzik Okul Direktör· 
liiğüne baş vurmaları. 

5 
Mobilya, Ev ve Büro eşyası, Muşamba, Hah v.s. 

Samsun Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Samıun garnizon kıtaları ihtiyacı için yemek, masa ve ııra· 

ıiyle çamatır ve bulaşık tekneleri, dolab, ıu küpü · ve camekanlı 
ecza dolabı pazarlıkla yaptırılacak ve satın alınacaktır. Komiı· 

uzere tuoletı oliı'uınaa'ır'nt<Jlftıırohil 1 MUYaclrl'"~MeıeYr. ant'mPlc 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

f o hisarlar Samsun Başmüdürlüğünden: 
Samsun'dan şartnamesinde yazılı mahallere sevk edi

lecek mamul tütün, müskirat, ispirto, kırtasiye ve inhisara 
aid diğer bilumum eşyanın ücreti nakliyesi 15 gün müd
detle açık münakasaya konulmuştur. 

isteklilerin parasız şartnnamesini idaremiz satış şube
sinden almaları ve munakasaya iştirak etmek üzerede 
3.5.937 tarihine rastlayan pazartesi günü ihale için mu
karrer saat 14 de Başmüdürlükde müteşekkil komisyona 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

7 
Mahrukat Benzin - Makine yağlan ve saire 

Lüleburgaz Tümen satın alma Komisyonundan: 

Tümen birlikl~ri için 100 ton odun pazarlıkla ahna
caktır. Pazarlığı 30 4-937 saat 15 dedir. Muhammen be• 
deli 1500 lira ilk teminatı 113 liradır. İstekliler şartna
meyi görmek üzere her gün ve pazarlığı iştirak için belli 
gün ve saatta teminatları ve kant ni vesikalarile Lülebur
burgaz Tümen sahn:ılma komisyonunda bulunmaları. 

8 
~üteferrik 

lıtanbul Jandarma Satınalma Komiıyonundan: 

Miktarı Nev'i Tah. Bedel Muv. tem 
L. K. L. K. 

5000 kilo kabare çiviıi 1750 131 25 
1- Tahmin bedeli ve muvakkat teminatı yukarda yayılı .500() 

kilo kundura kabara çiviıi açık ekıihme ile 1atın alınacaktır. 
2 Ekıiltme Gedikpaşada Jandarma Dikimevi binaaında lı

tanbul Jandarma ıatınalma komiıyonunda 14 mayia 937 cuma 
ıüaü aaat 15 de yapılacaktır. 

3- Nilmune ve tartname her ıün komiayonda ıörillebilir. 
• • • 

79000 m. yefil ve kırmızı kordon yumak alınacaktır. Bak: 
hiç autununda D. Demiryolları ilinlarına. 

b) MÜ Z A VEDELER 

1 
Müteferrik 

Pendilr Bakteriyoloji Enstitüsü Direktörlüğünden: 

Teminatı 

Muvakkate K. 
Tahmin 

edilen bedel 
L. K. 

Miktarı 

Kilo Baş nevi 

563 
900 
600 

75 00 
120 00 
80 00 

200·500 1 - 2 Öküz kasablık 
450-800 1 O 20 Koyun ,, 
450·800 t O - 20 Keçi ,, 

300 40 00 150-200 Dana ve öküz 
derisi (yarı ku· 
rumuş bir halde) 

Pendik Bakteriyoloji Enstütüsüne aid yukarda yazılı 
dört kalemden ibaret öküz. koyun, keçi, etleri!e yarı ku
rulmuş bir halde dana ve öküz d~risi açık arttırma su· 
retiyle 4 mayis 937 tarihine musa~if salı günü sa~.t 15 
Kartal bele~iyesinde satılacaktır. Oküz, koyun, keçı, ve 
derileri görmek istiyenler hergün Müesses~ Direktörlüğü· 
ne ve arttırmaya girmek istiyenler muayyen olan gün ve 
saatte teminatlarını Kartal Malıandığına yatırarak Be· 
lediyedeki satış komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 

Gümrük satışından: B. J. markalı otuz sandıkta ve kanuni 
3116 kilo ağırlığıoda ve 624 lira değerindeki günliik Galata sa· 
tış anbarımızda 3-5-937 günü saat 14te şartnamesi mu~ibince a~ık 
artırma ile satılacaktır. İsteklilerden unvan tezkeresı ve 47 lıra 
teminat akçesi aranacağı ilin olunur. • 

Kasımpaşa ~aliye Şubesi Tahsil Şefliğinden: 

Eyüp Silahtar ağa 148 sayılı Molla zade Sabri h;~la harma· 
nında haciz edilen ve 22-4-37 perfembe günü saat 11 de sahtı 
yapılan 100 bin tuğlaya aatıt ııünü talip zuhur etmedi~inden s~
tış günü 3-5-37 gününe rutlıyan pazartesi günü saat 14 e tehır 
edilmiştic-. Keyfiyet malüm olmak üzere ilin olunur. 

j~hisarlar U. Müdürlüğünde~! 
1-İdaremizin Paşabahçe fabrikasında şartnamesi mu· 

-!L!--- ---1---1, .,"),. .. ~OO!ıl .'.\') lir.A k~~jf nPdPllİ hafır VP. 

imla işi, istinat duvarlarının inşaatı pazarlık usulile ek· 
siltmeye konulmuştur. 

ı- Pazarlık 6-5·937 tarihine rastlıyan perşembe gü· 
nü saat 10 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesin· 
deki 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 paralariyle birlikte adı geçen Alım 
Komisyonuna gelmeleri ilan olunur. "2389,, 343 1 4 

ll 
Senelik 

muhammen İlk 
kirası teminatı 

İstinyede Emirgan caddesinde 7 4 88 Nh. 
7760 metre murabbaı tarla 40 
Ortaköy Cavit aga mahallesind~ Cavit 
ağa mektebi 60 
Halıcıoğlunda keçeçipiri sokağında 52 
N.lı dükkan 24 
Beyoğlu tarlabaşmda 49 N. lı ev. 240 
Taşkasapta fenai çeşmesı sokağında 
serçavuş yusufağa mektebi 48 
Beylerbeyinde çamlıca sokağında J 5 
N. h eski hamidiye mektebi 60 
Cağaloğlunda hadım basan paşa medre· 
sesinin 5 N. h odası 24 
Aksaray çakırağa mahallesinde tramvay 
caddesinde 29 N. h Bekirpaşa mektebi 42 
Köprü altında Kadıköy iskelesinde 88 
N. lı dükkan 2400 
Eyüpte camiikebir mahallesi.ıde hekim 
kutbettin mektebi 72 
Köprünün yeni Kadıköy iskelesinde 3X6 
boyundaki dükkan 840 

3 

4 50 

80 
18 

3 60 

4 50 

l 80 

3 15 

180 

5 40 

63 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk temi· 

natları yazılı olan mahaller teslim tarihinden 938, 939, 
940 seneleri mayısı sonuna kadar ayrı ayrı kiraya veril
mek üzre açık artırmaya konulmuşlardır. Şartnameleri 

' levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
18·5·937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende bu-
lunmalıdırlar. (İ) (2392) 346 

Senelik 
muhammen hk 

kirası teminah 
Arnavutköyünde Lütfiye mahallesinde 
Ayazma sokağında 30 63 N.lı ev 84 
Kadıköyde Osmanağa mahallesinde 
kumluk sokağında 51 N.lı dükkan 84 
Fatihte kırmastı mahallesinde celep 
Mehmet efendi medresesi 150 
Üsküdarda iskele başı sokağında mihrimah 
mektebi 30 
Kumkapıda bayram çavuş mahallesinde 
123 30 N. lı araa 6 
Kadıköyünde caferağa mahallesinde mu
vakkithane caddesi sokağında 1 N. lı 
dükkan (İş Bankası) 900 
Üsküdarda atık valide mahallesinin va• 
lidei atık medresesi. 144 
Üsküdar tembelhacı Mehmet mahalle-
sinde demirciler sokağında 7 3 N.lı dükkan 72 
Üsküdarda Debağlar sokağında Hayrettin 
çavuş mektebi 30 
Kadıköyde Osman ağa mahallesinde 

kumluk sokağında 53 N. lı dükkan 144 
Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinde 
Hasfırın sokağında 9 N. lı üstünde 
bir odalı dilkkan 48 

6 30 

6 30 

11 25 

2 25 

o 45 

67 50 

10 80 

5 40 

2 25 

10 80 

3 60 
Yukarda semti senelik muhammen kiralarile ilk te· 

minatları yazılı olan mahaller teslim tarihinden itibaren 
938, 939 veya 940 yılı mayısı sonuna kadar ayrı ayrı 

kiraya verilmek üzre açık artırmaya konulmuılardır. Şart· 
nameleri levazım müdürlüğünde görülebilir. İstekliler hi
zalarında gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile 
beraber 20 5.937 pazartesi günü saat 14 de Daimi encümen-
de bulunmalıdırlar. (1) 2393 347 

• • • 
Hepsine 15 lira kıymet tahmin olunan Kumkapıda 

Muhsine Hatun mahallesinde İbrahim pata yokuıunda 
Çelebi Mehmed efendi mektebi ankazı satılmak üzere 
açık arttırmaya konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdür· 
lüğünde görülebilir. İstekliler 112 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubiyle beraber 18-5-1937 Sah günü 
saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

• "' . (1) (2390) 344 

Beyoğlu Kaymakamlığından : Fındıklıda ismet İnönü 
llK uKuıuna KammaK uzere ıımmlakı takarrur eden Fın· 
~ıklı Molla Çelebi mahallesinin Molla Bayırı sokağında Dr. 
izzet ve Sadukanın hissedar bulundukları 11 No. lu 1978 
metre murabbaı sahasında arsanın metre murabbaına ko
misyonca taktir edilen 2 lira kıymet üzerinden istimlak 
edileceğini 129.5 tarihli istimlak kararnamesinin 8 inci 
maddesi mucibince tebligat makamına geçmek üzere ilin 
olunur. (B) (2391) 345 

PiYASA HABERLERİ 

Sebze halinde nakliyat teşrinievvel batında el arabalarile 
yapılacak 

Sebze halinin 2 ıene ev\·el yllpılan nakliye tarifeai yenibaftaa 
tetkik edilerek birçok in~irmeler yapılmıttır. Bundan bafka hale 
gelecek meyva ambalajlarının 100, sebze ambalijlarının da 150 
kilodan fazla olmamuına karar verilmiftir. 

Halde nakliyat teşrinievvelin bafından itibaren elarabaları ve 
makinelerle yapılacaktır. 

ipek böcekçiliti 

Mecliı ziraat encümeni ipek böcekçiliği, ipek haceti tohumu 
ytiştirilmeıi, muayene ve satılmaaı hakkındaki kanun projeainl 
müzakereye ba,lamıştır. 

Bu projeye göre Ziraat vekileti, ipek böcekçiliti lzerinde 
fenni arathrmalarda bulunmak ve tadri1at yapmak ilıı:ere bir ipek 
böce çiliği enıtitüsü kuracaktır. Ayrıca vekiletin IGzum göreceği 
yerlerde bu enıtitüye bağlı olmak üzere ipek böcekçiliği iatH· 

yonları alınacaktır. 

Evvelce Türkiyede kurulmuf ipek böcekçiliti mektepleri, bu 
kanunun meriyete ıirdikten aonra böcekçilik iıtaayonları haJine 
girecektir. 

İpek böceği tohumu yetiftirilmesi, 1atılmaaı, mücadeleai itleri 
Ziraat vekiletinin teftiş ve kontrolü altında bulunacaktır. 

İpek böceği yetiştirmek üzere yeıri kurulacak bir dönüm dut 
bahyensiden IU yıl erazi vergiai alınmayacaktır. 

Sırt hamallığı 

Sırt hamallığının kaldırılması hakkında belediye ile ticaret 
odasının birlikte yaptıkları tetkikler ikmal edilmiftir. 

Belediye yakında ilga kararı üzerinde filen tatbikata geçecek· 
tir. Ancak, emrin her mıntakada derhal tatbikine imkin ııörül· 
memektedir. 

Evveli müsait ve düz yerlerde tecrübe mahiyetinde olarak 
tatbikata sıeçildikten sonra alınacak neticeye göre hareket edile
cek ve diğer mıntakalara da tefmil olunacaktır . 

Sırt hamallı_jının kaldırılmaaı münaaebetile etJ• nakliyatında 
kullanılmak üzere bazı vesait tedarik edilecektir. 
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29 Nisan 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

-- - MUHTİRA -
-·~ 

Cuma 30-4-937 

Aydın, Mutia, fsparta, Elaziz, Ban~ırına 
1

ve Malatya .ş~hirlerioin 
içme suyu tesisatı (Belediye imar Kom. - Dahılıye Yek.) 

.\; 290-296 
Meyvalar için soğuk hava depoları tesisatı (Ekonomi Bakan. 

.\; 307 
Tckirdağın hali hazır haritasının tanzimi (Tekirdağ Beled.) 311 
Saçtepe - Kızıl yokuş yolunda şose sınai imalat, ekip binası 

inşaatile tesviyei turabiye işi (Transit yolu Başm.?h~~·~ .\' 3ı9 
Kay.seri-Maraş • Eloğlu yolunda 4 ad. betonarme koprusu inşaatı 
(Nafıa V~kaleti) 321 . , 
Artezyen kuyuları açılması (Hayrabolu Beled.) .\ .. 326 
Parti binasında kalorifer tesisatı (CHP Zonguldak) .\"• 31 l 
Meml. haat. kalorifer tesisatı (Küt2hya Vil. .\' 320 
Elektrik tesisatı (Kemalpaşa Beled.) .\' 312 
Elektrik teaisaiı (Havza belediyesi) .\' 314 
Lokomobil (75 beyg) ve elektr. mal~e~esi (Ni~ip U.ray~) \ ' 298 
Tudalara tatlı .su tedariki (Ankara lnhısar. Mud •• \ 3.1 

Seyyar etüv: 1 ad. (Zile Beled.) 32:5 
Kardif: 3 ton (Deniz ınerk. Kom.) .\' 296 
L d 

- - 3000 t (İzmi Limanı i<ılet. id .) avemarin ma en kömuru: • on · " 
.\' 323 

Dershane 11ruı: 70 a<i. (Haydarpaşa lisesi) .\' 322 
Zeytinyağı: 6 ton çayır: 1475 dönüm. lst. komutanlığı .\' 322 
Yoğurt: 5 ton - süt: 6 ton(Tekirdağ Tüm.) .\: 325 
Telegraf bandı: 300000 ad - hematit: 780 t. • dökme demir: 180 
t. - Ankarada 20000 t. kömürünün tahliye işi (Devlet Demiryolları) 

.\:. 291 - 314 
Kundura köselesi: !O ton vaketc: 8 ton. (Jandarma Komut.) 321 
• Muhtelif eşya utışı (İst. Gümrüğü Müd.) 323 

Cumartesi 2 5-1937 

Mazut: 1500 t. (Deniz Levazım) X 323 

Pazar 29-4-1937 

Koyun eti (Tekirdağ) .\~ 325 
Duvar tamiri (Tarsus Fidanlığı Müd ) X 329 

"' Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, itareti ilioı havi gazetemizin sayısını ıöıterir. 

İs t anbul Borsası 
28 4- 1937 

Paralar -----
Alıt 

Sterlin 624, 
Dolar 123,-

20 Fransız Fr. 10'<,~ 
20 Liret 120, -
20 Beldka Fr. 80,- -
20 Drahmi 18, 
20 İıveçre Fr. 570,-
20 Leva 20, -

1 Florin 6.3,-
20 Çek kronu 70,-

1 Avuıturya Si. 21,-
1 Mark 25, -
1 Zloti 20,-
1 Pengü 21,-

20 Lev 12,-
20 Dinar 48-, 

Ruble 30,-
1 faveç kuronu 30, 
1 Tür~ altını 1053, -
1 Banknot Oı.252,-

Satış 

626. -
126,-
113,-
125 -
84,-
22, -

578, -
23, -
66,-
75. -
23,-
28,-
25,-
24,-
14, -
52,-
52,-

-32,-
1054,-
253,-

Çekler 

London 
Nev York 
Par is 
Milano 
Brükıel 

Ati na 
Cenevre 
Sof ya 
Amsterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşova 

Budapeşt 

Bükret 
Belgrad 
Yokohama 
Moıkova 

Stokholm 

Alış Satıy 

624,50 625, 
o. 7907 o, 7905 

17,6775 17.67 
15,0040 15,0175 
4,6810 4,6884 

87,51 87,7560 
3,4630 3,4614 

6.3,9357 63,91 
1,4440 1,4434 

22,67 22,6615 
4,2265 4,225 

13, 1725 13, 1675 
1,0050 1 ,9662 
4,16 4,1590 
3,9840 3,9825 

107,63 107,5875 
34,4575 34,4440 

2,7540 2,7530 
24,0625 24,0725 

3,1160 3,1154 

.. 1--------------... 
Resmi Devairiı1 

Dikkat nazarına 
"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 

rnüteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir mUnakaıa veya müzayede ilim bu mesleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-

demerı verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif cemiyeti Resmi 
ilan işleri Liınited Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

İmtiyaz aahibi v• yam itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Baaımevi 
Galau. Billur ıoluıık No. ıo 

MÜNAKASA GAZETESi 

Ticaret ve Zahire Borsası 
28 - 4 - 1937 IEoc >;l:2 

SATl$LAI~ 

MADDE ithalat 

Ton 

Afyon : ince 
: kaba 

t, o 25 
,, 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Av derisi : çakal 
: kedi 

ad 

" 
" ,, 
" ,, 

: kunduz 
: porsuk 
: •anıar 
: tilki 

" : tavşan 
" : varşak 
,, : zerdeva 

Ayçiçeği yağ : 
Badem : kabuklu 

" : iç 
Bakla 
Bezelye 

Börülce 
Butday 

,, 

" ,, 
,, 
" ,, 

Bulgur 
Burçak 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fuulye 
Fındık 

,, 

" 
Haşhaş 

" İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 

" ,, 

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

: k. 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 
: tohumu 
: yağı 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahıul 

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

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yarım yatlı 
• ,, : yaj'ıız 

Peynir kaşer : yatlı 
,, 

" Razmol 
Suum 

,, yağı 
Tiftik 

" ,, 
" 

" Un 

" 
" ,, 

Yapak 
,, 
" 
• 

Yulaf 

: yağ11z 

: yeni mahıul 

: oğlak 
: ana mal 
: çengelli 
: deri 
: kaba 
: sarı 
: ekıtra ekıtra 
: ekatra 

1 inci yumutak 
,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeylin yağı : ekıtra 
,, " : yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
" 

1 

TELGRAFLAR 28 4 937 

73 

447 

45 

15 

45 

3 

60 

3 

45 

ihracat 

Ton 

300 

8 

22 

51 

Aıgari 

Klloıu 

Kr· Pa . 

4 6 
ç 

" 
• 
" 
" ,, 
a 

ç 

6 10 

4 36 

10 

9 36 

4 3R 

23 21 

50 

139 

105 

50 

Aıı:ami 

Kilosu 
Kr. Pa. 

4 14 

6 26 

4 37 

5 

31 

l(.S. 

Londra Mıaır Laplata 2 ci kin. tahmili korteri 25 şi Ki 3 58 
• keten tohumu n " " tonu 13 ıt. p 

~nvera Arpa Lehiıtan Şubat ,, 100 ki. 125 B. Fr t· " ; : J 
L~verpul Buğday Mart ,, 100 libr. 9 şi 1 J s' " 
Şıkago " Hartvinter May11 ,, Buteli 128 p . " 

6 25 

Vinipek " Manitoba 129 .. nt " 5 95 
H i ,, " " 58 602 

amb. ç Fınd. Giresun derhal tahmil 100 k. 173 R M". " 
L 

,, 87 85 
" ,, evan ,, ,, ,, ,, 173 i l " ,, 87 8.5 

taret er : ki (kilo), ad (ad•t), ç {çift), kr (kurut) pa (para) ti 
<t.ilin), ıa (aantim), ıt (ıterlin), RM \Rayh~mark) , p (~en
nı), B. Fr (Belcika frank), t (ton). 

415 
417 
429 
440 
441 
444 
445 A 

B 
449 
451 
452 
453 
45~ 

457 A 
481 c 

485 
487 c 

D 
488 

424 8 2 
503 A 

B 
505 
517 
519 
520 
521 
523 A 

(Suite de la 4me pare) 

Seulement dea filet. pour peche 

Seulement dee boutonı et des boucleı 

Sayfa 3 

Seulement la t ·1 oı e ciree et verniuee pour deuin 

" uphalte et bitumen 
" les briqueı refracta• f 

li11ant a une temp. t ıres ondant et se ramoil-
era ure ıupc · • IOOO ainıi que les toiles rıeure a deıreı, 

Seulement deı articleı h . • . 
ygıenıqueı en faience 

Seulement deı pieceı de h" . mac ıne en alu . . . 
pıents phumaceutiqueı mınıum, reci-
me. d . ' vues it onguent, articl~ı, de 

ecıne et cuvettes. " 

B 2 Seulement le fer-blanc 
524 A 

B 
526 c 
527 
529 B 

c 
530 
531 8 
533 
536 
537 A 
538 c 
539 A / 

BI 
cı 
Dl 
vı 
Hl 

541 
550 
552 A 

c 
55.i 

557 A 
558 A 

B 
D 
Hl 

non compriı ceux qui ıont a l'etat de pelote 

Seulement les cableı en fer 
Excepte leı tuyaux ay ant un diam'"tre . f. . . 9 5-76 25 . e ın erıeure a 

' ' mm. Cıncluı) et ıoudeı en moyen d'un alliage. 

Seulement leı inatruments . a ruer et leura lameı 

Seulement lea aerrureı 

Seulement d' autrea articlea finı en fer ce . t · · • • ux quı ne 
ıon paa ındıqucı danı lea autrea endroita du tarif. 

559 A 1 1 
21 
3 1 

8 ı ı 
2 

c 1 1 
2 1 

Seulement lea article. de broderie en f'I d . ı e cuıvre. 

562 
564 A 

B 
565 A 

B 
c 

570 8 
D 

574 B 
575 
577 B 
598 
606 
607 z 

616 
618 
619 
623 
632 A 

c 
D 
H 

634 
648 8 
649 
650 

651 
652 
653 A 

8 
665 
666 

excluıivement le plomb en fenille. 

Excepte touı les decheta 

Seulement lea pieces dea inıtrumenb de m · l'f' uııque: am-
p ı ıcateur de muıique, piekups, leur piecea de h S ı . rec ange 

eu ement lea appareılı de cinema et de · · · proJectıon . 

Seulement leı appareilı de deıinfection. 

Avr:c l'autoriaation 
ture. 

prealable du Mini.tere de l' Awricul-

Excepte lea inıtrumentı de muıique 
Seulement ı.. macbinea de diıtillation et de paateuriaa
tioa, les treuilı, lea riteaux, leı appareilı bache-viand 
lea inıtruments frigorifiquea, leı aacenıeurı l• h' e, • ' ..a mac ınes 
i nettoyer et a remplir lea bouteilleı le l . ı ı eıaıveuıeı. 

(a ıuivre) 



E 

' ( 
lı 

in 
I 

1 • 
in 

M 

l)i 

: 

- t -
Deuxieme Annee - No. 333 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptu. 450 
6 " " 850 

12 " " 1500 

Etranger : 12 mois Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite ı'adre11er 

a l' Adminiıtration 

JEUDI 

•• 
MUNAKASA 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

-----

29 A VRİL 1937 

ADMINISTRAlıo~ 

Yoıhourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

Telephonc: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse Teleıraphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

{~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1 Nul n'est censt ignorer la loi ! MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Nous avans le plaisir d'annoncer a nos Lecteurs qu'un journal periodique, denomme : 

et arretes 
Turquie 

Recueil des lois, decrets 
de la Republique de 

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

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

Nous y reviendrons. 
==~~~~~~~~~~~~~~~~~~======~~~============~~~-

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

Mode Prix Caution. 
d' adjudicat. eıtimatif Provisoire 

:-------------------------------------------=---~------~--~. 
A) Adjııdicalions au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Publics 
' Materiel de Construction-Cartographie 

Reparation immeublc a Sirkedji 
Rep:aration 2me partie maison d'arret. 
Construction maison du peuple (aj.). 
Concours pour pları abattoir et fabrique pastour· 

ma a Kayseri. 
Travaux de nivellement sur la route Tchabak· 

tchour·Bingueul : 15000 m3. 
Travaux d'excavation de rrmblaieır.ent, corıslruclion 

murs de soutenement (fabrique Pachabahtche). 

Ameublement pour Habitation et 
Bureaux-Tapisserie ete. 

Gre a gre 

" Pli cach 

" 

" 
Gre a gre 

I 

Tables et bancs de rcfectoire, armoires vitreeı, Gre a gre 
jarres ete. 

Provisions 
Fournitu re pain au penitencier pendant une annee 

(environs 700.1000 pieceı par jour). 
F oin sec : 66 tonnes (aj.). 
L ait: 4810-7200 kilos - Yoghourt : 47C0-6900 ki· 
los Pain : 19000-32000 kilos. 

Transport- Chargement - Dechargement 

Pli cach. 

Gre a g-re 
Pli cach. 

198 08 
1658 

49323 61 
7011,250.125 

14800 

1650 
177L87 et 

3360 

29 71 
125 -

3699 27 

1110 

2239 92 

124 -
132,89-
25~ 

Lieu d'adjudication et clu 
Cahier des Charge!I 

Com. Ach. lntend. lstanbul Tophane 
Direction Travaux Publics lstanbul 
Presid. Parti Peuple Kars 
Municipalite Kaysseri 

Direction Travaux Publics Bingueul 

Com Ach. Econom. Monop. K.tache 

Com. Ach. Militaire Samsoun 

Procureur Gen. Rt-pub. Sinope 

Jours 

30.4 .:17 
30.4.37 
4-5-37 
1·6-37 

3.5.37 

6·5-37 

17-5-37 

Com. Ach. Division Lulebourgaz 3-5-37 
l Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpaclıa 14-5 37 

1 'eure 

15 
ıs 

15 
14 

15 

10 

14 

15 
15 -

(Pour les troia jours suivants) 
l'-<".3 1 

V endredi 30 Avril t 937 

Adduction eau potable aux villes de Aydine, Moughla. Isparta, El· 
aziz, Bandirma. Malatia (Com. Restaur. Mun. pres Miniıtere in· 
tcrieur) .\! 290 - 296 

insi. dep "ı ts frigorif iqu'!S pour conserv. fruits (Ministere Economie) 
x 307 

Prcparation c:ırt~ Tekirdagh (Murı. Tckirdagh) .\~ 311 
Construction chaussee lravaux d'art. maisons d'cquipes. nivellement 

s rou'e Sa•chtl-pe·Kizilyokouclıe (Con:. Route Transit Erzerouııı) 
.\: 319 

Construction 4 ponts beton arme sur route Kayseri-Marache-El· 
oghlou Min. Trav. Publicı) .\: 321 

Creusement puits artesiens (Mun. Hayrabolou) .\~ 326 
lnstallation chauffage central loca! parti, (Parti du Peuple Zoun· 

i'Ouldak) .\~ 311 
lnstAllation chauffage central hôpital regional (Vilayet Kutahiı) 

.\~ 320 
lnstallation electrique (Mun. Kemalpacha) .\; 312 
lnstallation electrique (Mun. Havza) .\: 314 
Locoınobile (75 CV.) et materiel electrique (Mun. Niı.ip) .\~ 298 
Approvisionnement salines ın eau douce (Monopoles Ankara) 

.\'.: 321 
Etuve mobile : 1 picce (Mun. Zile) .\~ 325 
Cardı ff: 3000 tonnes (Com. Marine) .\~ 296 
Houille lavee marine : ~000 tonnea (Direction Expl. Pt. lımir) 

.\: 323 
Bancs de classe : 70 pieces (Lycee5 lstanbul) .\'. 322 
Huile d'olives : 6 tonnes- Paturag•s : 1475 deun. (Comm. (starı 

bul Findiklı) .V. 322 
Yog-hourt : 5 tonnes- Lait : 6 tonnea (Tekirdagh) A: 325 
Bandes pour tclcgr. : 3 pieces- Hematite: 780 tonncs- Fonte 

180 tonnes- Decharg-ement 20000 tonnes houille (Ankara) (Che 
mins de Fer Etat Ankara) .\~ 296-314 

Cuir pour chauıısures: 10 tonneı - Vachette: 8 tonnes (Comm. G 
Gcndarmerie) .\: 321 

• Ventes a la douane (Douaneı lst.) .\: 323 

Sametli 1 Mai 1937 

Mawut: 1500 tonnes (lntendance Marine) .\; 323 

Dimanche 2 Mai 1937 

Viande de mout n (Tekirdagh) .\! 325 
Rcconstruction mur (Direction Pepiniere Tarsous) .\~ 329 

Transport de produits monopolises. Pu blique Direction Gen. Monopoles Samsoun 3-5-37 1-i - * Les asterisqueı indiqucnt une vente par voie de ıurcnchere. 

Produits Chimiques et Pharmaceuti ques 
lnstruments Sanitaires-F ourniture pr. Hôp. 

Glycerine : 50 kiloıı - Ammoniac : 200 kilos -
Alun: 200 kilos- Soufre: 10 kilos- Sulfate de 
cuivre : 5000 kilos- acide phosph. : 300 lci· 
los- Acide chlor.: 10000 kilos. 

Habillement- Chaussures Tissus- Cuirs. 

Costumes {aj.). 
Pelerines : 1150 pieces (aj.). 

Com9ustible - Carburant- Huiles 

Bois : 100 tonnes (aj.). 

Divers 

Cloua-cabochonı pour chausıureı. 
Cordons rouge et vcrt : 19000 metres. 

B) Adjudications a la surenchere 
Viandes et peaux diveraes : 4 lots. 

GunlulC (?) : 3116 kilos. 
Briqueı : l 00000 pieces taj.). 

Publique 

Publiquı 

Pli cach. 

Gre a gre 

Publique 

" 

Publique 

" ,, 

2:l59 80 

12650 -

1500 -

1750 
2765 

624 -

169 50 

948 75 

113 -

131 25 
207 38 

47 

1 Com. Expl. Ch Fer Etat H.pacha 

Direction Conıervatoire Muıique 
Direction Economat PTT. lstanbu' 

Com. Ach. Division Lulebourgaz 

Com. Ach. Gendarm. Guedikpacha 
1 Com. Expl. Ch. Fer Etat Haydarpacha 

J Municipalite Kartal 
l lnstitut Bacter. Pendik 
Direction Ventea Douanes lstanbul 
Bureau Fise Kasıimpacha' 

3.5.37 

14 5 37 
14-5-37 

30-4-37 

14-5-37 
3-5-37 

4.5.37 

3-5-31 
3.5.37 

10 

1j -

15 -

15 -

15 
10 

15 -

14 -
f4 -

N. B.- Leı Nos indiques en regard deı ıırticles sont ceux d 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Lois, Oecrets lois, Traites de Commerce 

341 A 1 

BI 
c 
o 

342 B 

353 B 
356 
3618 

363 B 
366 1 
367 i 
3681 
3691 
3701 
371 
372 

375 
380 B 
383 

(Suite du No. d'hier) 

Seulement le carton ii paille. 

Excepte lea cartons mata ordinaireı ıana peinture 

Seulcment ceux dont le poidı du mHre carre dep• 
lea 600 gra. 

Seulement lea marquea de fabrique i decalcomanie ı 
vant ii marqucr leı produita commerciaux et industrl 

En avec l'autoriaation prealable du Miniıtere de I'~ 
nomie. 

Seulement les fils et ficelles en coton, 
fabrication deı filets. 
Seulement lcs cordeı et leı cibles. 

deıtineı ; 

409 A Seulement le Manill:ı et le Siaal. 
412 A 1 Avec l'autorisation prt:alable du Ministere de l'Econo 

A 2 Avec l'autorisation prealable du Ministere de I'Econo 
BI 
B 2 

(Lire la suite en 3me pare) 


