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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 AYUGJ 450 
850 

G n 1500 
12 " 

Ecnebi memleketler için 
12 aylığı 2700 

Sayısı 5 kuruş 
Reımimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

BU GCNKCJ 

Münakasaıar ve Müzayedeler 

LiSTESi 

a) Münaka..;alar 

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

Enstitünün 585 talebesile 140 müstahdeminın 
yemekleri (1 sene müd.) (temdit) (k .z. m.b. l 
ki~i için 50 ve 30 kr. tem. 6138,50 1.) 
(Ankara Yüksek Ziraat Enıtitüıü Relc.) 25-6-37 16 -

SadeyaR"ı: 28.000 kilo (k.z. m.b. 27160 1. tem. 
2037 1. şart. 136 kr.) (Manisa Tümeni) 28-6-37 17 -

Elemek: 20,000 kilo (aç. ek. m.b. 2000 l. tem. 
150 1.) (Ankara Levazımı) 28-6·27 14 -
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Sade yağ: 11400 ve 11400 kilo (k.z. m.b. 111 

kil. 100 kr. tem. 855 J.) (Fdirne G . Hd. Tuğay) 23-6 37 11 15 Jb 
Patlıcan, kırmızı domates, taze fasulya . taze .t 

kabak, taze bamya (aç. ek.) 
(Edirne G. Hd. Tuğay) 21 ve ~2-6-37 11-16 

Kuru ot: 773 ton (k.z. m.b. 2\098 1. tem. 
1 

1507,35 1.) (Tophane Levazımı) 28·6·37 15 - : 
Stğır eti: 38 ton koyun eti: 5000 k. süt: 2250 

k. yoğurt: 2250 k. (aç. ek. ve k.r. lem. 
470,25 ve 112,50 ve 37,50 1.) (Afyon Tümeni) 22·6·37 10,15 

Ekmek, 15-17000 k. (temd.) (aç. ek. tem. 
140,25) (Yüksek Deniz Tic. Merk ) 

PınarhiHr için kuru ot: 517 toa (k .z. tem. 
1067 1.) (Vize Aıkeri Kom.) 

Kuru ot: 69, 126, C>2 ve 69 ton (aç. ek. tem. 143, 

14 6-37 11 -

23-6-37 15-16 

143 281 ve 108 1.) (Vize Ask. Kom.) 23-6-3i 15-16 
Koyun eti: 200 ton (temd.) {pu. m.b. 7(000 l. 

tem. 4750 l. şart. 350 k. (Ankara LcvazıM) 18-6-37 15 
Yulaf: 375 ton. (lc.z. m.b. 187501. tem. H07 1. 

(Bornova Aıkeri Kom.) 29-6-37 11 

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

Ankara-lıtnnbul yolunun ara:ıında beton asfalt 
kaplam al; şose inşaatı ve sair müteferrik ame· 

1 
1 
1 

liyatı (k. z. k.b. 73048 l. tem. 4902.40 1. 1 

tart. 366 kr.) (Ankara Nafıa Vekaleti) SO 6 37 16 - ! 
Vali konatında yaptırılacak trotuvar ve par- 1 

maltlık ve .. ire inıaah (aç. ek. b. k. 714,75 
l. tem. 53,61 1.) (Afyon llbaylığ-ı) 18-6-37 15 - ~ 

Konya Ereflisinde idroelektrik santralının inşaa-
tı (k.z. k.b. 205498,21 1. tem. 11525 1. şart. 
20 l.) (Sümer Bank Umum Müd.) 1-7-37 14.30 

Bünyan kasab. (125 ha) halihazır hıuitaaının 
tanzimi (aç. ek. ha . rı 25 ve 12 1. 
(Bünyan Belediyesi) 7-7-37 10 -

5 -- Nakliyat· Boşaltma - Yükletme v. s. 

inhisarlar mamulatı nakliyatı (aç. ek. tem. 1281. 
(Edirne inhisarlar Baımüd.) 15-6-37 15 

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

Tuvenan maden kömürü: 200 t.' (elektr. sant. 
için) (aç. ek. tonu: 12,251.) (Mudanya Beled.) 18-6-37 15 -

~Müteferrik 
suvari bineğine elveritli hayvan 

(Jandarma Genel Komut Ankara Satınalma Kom.) 

1 - M··t f 'k ~ 

b) Müzayedeler 

Saç Yat bidonu: 300 adet demir gliserin fıçısı: 
600 adet aaç gliserin fıçısı: 300 adet deair 
oleurn fıçııı: 300 ndet (paz. m.b. 1230 1.) 

A. ~A.ılceri Fabrikalar Ticaret Kaleai) 
~·ara illerle. kazası 937 malı yılı taş, kuru 
(~eç v.ı. rüsumu. (lc.z. m.b. 17-400 l. 

nkara Valiliği) 

21-6-37 14 -

Bir ay 

__ _____,,_. ~---

CUMARTESİ 

•• 

.GAZETESİ 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

MON KASA 
1 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze : 

Edirne G. Hd. Tuğay St. Al. Kom. Başkanlığından: 

1- Tuğayın Edirnedeki birlikleri için 11400 Süloğ
lundaki birlikleri için 11400 kilo sadeyağ kapalı zarf u· 
sulile münakasaya konulmuştur. 

Yağların muhammen bedelleri 100 kuruş ilk temi nal· 
ları 855 liradır. Edirnenin 23·6.37 çarşamba günü saat 
1 1 de Süloğlunun 23.6.37 çnrşamba gilnü saat 15 de ya
pılacalrtır. 

isteklilerin belli gün ve saattan b,r ~:ıat evvel zarfla
rını komisyona vermek üzere kanunen icap eden vesaik· 
ile birlikte hazır bulunmaları. 

• • • 
Tuğay birlikleri ihtiyacı için 31-1 Teş.·937 ke kadar, 

patlıcan, kırmızı domates, taze fasulye, taze kabak, taze 
bamya açık eksiltme ile sahıı alınacaktır. Patlıcanın mu· 
hammen bedeli 6 kuruş ilk teminatı 90 lira kırmızı do
matesin 5 kuruş teminatı 42 lira taze kabağın 5 kuruş 
teminatı 75 lira, taze bamyanın 12 kuruş teminatı 188 
lira taze fasulyanın 8 kuruş teminatı 100 liradır. 21.6.37 
pazartesi günü saat 1 1 de patlıcanın saat 15 de kırmızı 
domatesin 22.6.37 salı günü saat 11 de taze kabağın 15 
te taze bamyanın 16 da taze fasulyanm açık eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Manisa Tümen Satınalma Komisyonundan: 

1- Manisa Tümen kıtaatının ihtiyacı için 28,000 bin 
kilo sadeyağı kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

2 -İhalesi 28.6.937 pazartesi günü saat 17 de Manisa 
Tümen satmalma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin bedeli 27160 lira ol'..lp ilk teminat parası 
2037 liradır. 

4-Şartnamesi 136 kuruş mukabilinde Manisa Tümen 
satınalnıa komisyonunda görülebilir. 

5-İsteklilerin Ticaret Odasında kayıtlı olmaları şart 
olmakla beraber 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü madde· 
lerinde ve şartnamelerinde yazılı veıikalarla birlikte te
minat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir 
saat evvel Maaisa Tümen satınalma komisyonuna verme· 
leri. 

Ankara YUksek Ziraat Enstitüsü Rektörlüğünden: 

1- Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün 585 talebesile 
140 milstahdeminin 10 haziran 937 ıonuna .kadar müteah· 
hide ihalesi ilan edilmiıti. 

Tayin edilen iünde talip çıkmadığından eski şartlar 
üzerine· tekrar ilan olunur. 

2- Bir temmuz 937 iptidasından mayıs 938 sonuna 
kadar bir ıenelik sabah öğle ve akşam yemekleri kapalı 
zarf usulile eksiltmeye konulmuttur. 

3- 25 haziran 937 tarihine rastlıyan cuma gUnü saat 
l 6da ihalesi yapılacaktır. 

4- Talebenin beheri için 50 ve müstahdeminin bebe· 
ri için 30 kuruş günlük iaşe bedeli tahmin edilmiştir. 

5- Muvakkat teminat tutarı olan 6138 lira 50 ku
ruşluk banka mektubu veya vezne makbuzlariyle teklifle
rini muhtevi zarflarııun ihaleden bir saat eYveline kadar 
komisyon reislitine vermeleri ve ihale saatinden komis
yonda hazır bulunmaları. 

6- Fazla izahat ve paraııı şartnamesini almak iıte
yenlerin Ytikaek Enıtitü daire müd&rlüğOne müracaatları. 

İstanbul Levazım Amirliği Satın alm a Komisyonundan : 

İdareleri İstanbul levazım amirliğine bağlı kıtaat hay
vanatı için 773 ton kuru ot 28 haziran 937 günü saat 
l 5t~ Tophanede satınalma komiayonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yapılacaktır. TahmiD bedeli 20,098 liradır. İlk 
teminatı 1507 lira 35 kuruıtur. Şartnamesi komiıyonda 
görülebilir. İsteklilerin 2490 ıayılı kanunun 2 ve 3 üncü 
maddelerinde yazılı belgelerle beraber teklif mektuplarını 
ihale saatinden bir uat evvel komisyona vermeleri. 
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iDAREHANE: 
Yoğıntcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Per('embe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İdarehaneınizde görüşülur 

1 
Telgr.: İst. MÜNAKASA 

Tel-fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

~~ 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
. Kırıkkale askeri ıanat mektebleri ihtiyacı olan 20 bin 

kılo ekmek 28.6.937 pazartesi günü saat 14-15 ~ kadar 
açık eksiltme suretiyle satın alınacaktır. Muhammen be· 
deli 2000 liradır. isteklilerin 150 lira ilk teminatlarını 
Kırıkkale askeri fabrikalar muhasebeciliği veznesine ya
tırılarak beJJi gün ve saatto mekteb satın alma komisyo• 
nuııa gelmeleri. 

• • • 
Ankara garnizon kıt'at ve müessesah için kapalı zarf

tan pazarlığa çevrilen 200 ton koyun etine pazarlık gü
nü istekli çıkmadığından 18.6.37 cuma günü saat 15 te 
tekrar pazarlığı yapılacaktır. Koyun etinin tutarı 70 bin 
lira olup ilk teminatı 4750 liradır. Şartnamesi 350 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. İsteklilerin kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerindeki yazılı vesika ve teminat mek
tuplarile yazılı gün ve saatte Ankara Levazım imirliği 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Yiiksek Deniz Ticaret Mektebi Müdürlüğünden: 

Çoğu Azı Muham. fiatı Muvak. teminatı 
kilo kilo kuruş lira kuruş 

Ekmek 17000 15000 1 1 140 2~ 
2.6.37 gününde açık eksiltme ile ihalesi mukarrer iken 

talip zuhur etmiyen mektebimizin mayıs 938 nihayetine 
kadar ihtiyacı olan yukarıda miktarı yazılı ekmeğin 14 
haziran 937 gününe raslıyan pazartesi günü saat 11 de 
aynı usul ile ihale yapılacaktır. Taliplerin şartnamesini 
görmek üzere mektep muhasebesine müracaatları ve ek· 
siltmeye iştirak edeceklerin 2490 sayıfı kanunun 2, 3 ün· 

1 cü maddelerindeki şartları haiz olmaları ve muvakkat te
minatlarını istanbul Yüksek mektepler Muhasebeciliği 
Yeznesine yatırdıklarını gösterir makbuzlarile yeya ban· 
ka mektublarilc belli gün ve saatte mektepte müteıekkil 
komisyonu mahıuıuna gelmeleri. 

Afyon Kor Satınalma Komisyonundan: 

1-Afyon garnizonu için 38 ton sığır eti kapalı zarfla 
5000 kilo koyun eti 2250 kilo süt 2250 kilo yoğurt açık 
eksiltme ile satın alınacaktır. 

2-Siğır, koyun eti 22.6.37 salı günü saat 10 d• süt 
yoğurdun saat 15 de kor ıalınalma komiıyonu .ıcla eksilt
meleri yapılacaktır. 

3-Deierleri sığır etinin beher kilosuna 16 kuruş 50 
santim, koyun etinin 30 kuruş, ıüt ve yoğurdun beher ki
losuna 12 kuruş tahmin edilmiştir. 

4-Muvakkat teminat sığır etinin 4 70 lira 25 kr. ko· 
yun etinin 112 lira 50 kuruş, süt ve yogurtun 37 lira 50 
kuruştur. 

Bornova Askeri Satınalma Komisyonundan: 
375000 kilo yulaf kapalı zarfla 29.6.37 salı günü saat 

11 de münakasası yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 
18750 lira olup ilk teminatı 1407 liradır. İsteklilerin mu
ayyen vaktinden bir saat evvel teklif mektuplarını Bor· 
novadaki aıkeri ıatınalma komisyonuna vermeleri. 

Vize Satınalma Komisyonundan : 

1-Pınarhisarm 517 ve 69, Demirköyüı:a 126, Alpulıu· 
nun 52, Vizenin 69 ton kuru ot. 

2 - Yalnız 517 ton kapalı zarfla diğerleri açık eksiltme 
3-Alpullu otunun tutarı 1430, Demirköyün 3790 Vi

zenin 1898, Pınarhisarın 14218 ve 1898 liradır. 
4-Pmarhisarın İlk teminatı 1067 ve 143, Vizenin 143 

Demirköyün 281, Alpullunun 108 liradır. 
5- Demirköyün fiat tahmini 3, diğerleri 2,5 kuruştur. 
6- ihaleleri ayrı ayrı 23.6.37 çarşamba ırünü saat 

15, 16 da Vizede yapılacaktır. 
1- Şartnameler arzu edenlere her gün Vize satınal· 

ma komisyonunda gösterilmektedir. 

2 
İnşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita -

Afyon İlbay lığından: 

Vali konağında yaptırılacak 714 lira 75 kuruş keşif 
bedelli tratuvar ve parmaklık ve saire inşaatı l 8·6-37 ta· 

rihinde saat 15 de daimi encümende ihale edilmek üzere 
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açık usulle eksiltmeye konuld.a. Muvakkat teminat 53 li
ra 61 kuruştur. Keşifname ve şartname nafıa idaresinde 
ıörülebilir . isteklilerin daimi encümene gelmeleri ilan o· 
lunur. 

Stımer Bank Umumi Müdürlüğünden: 

Ereğli Bez fabrika11 ivriz idroelektrik santralı inşaat 
MUnakasası 

1- Bankamızm Konya Ereğlisinden İvriz mevkiinde 
yaptırılacağı muhammen keşif bedeli 205.498,21 olan 
ldroelektrik santralı inıaatı vahidi fiatla ve kapalı zarf 
usulile eksiltmeie konmuştur. 

- Münakasa evrakı 20 lira mukabilinde Ankarada 
Sümer Bank inşaat servisinden alınabilir. 

3- Ekıiltme 1 temmuz 937 perşembe günü saat 14,30 
da Ankarada Sümer Bank umumi müdürlüğünde yapıla· 
cakhr. 

4- Muvakkat teminat 11 ,525 liradır. 
5- isteklilerin ihale gününden en az bir hafta evvel 

Sümer Bank inşaat servisine gelerek bu kabil bir inşaatı 
yapabilecek fenni ehliyetlerini iıbat ve İcab eden vesika
ları ibraz ile eksiltmeğe gireceklerine dair birer veıika 
almaları şarttır. 

6- Teklif mektublarını havi kapalı zarflar, ihale günü 
saat 12 ye kadar makbu.a mukabilinde Ankarada Sümer 
Bank muhaberat servisi müdürlüğüne teslim edilmiş ol• 
malıdır. 

7- Bu inşaatı banka dilediği müteahhide vermek hak
kını muhafaza eder. 

Bünyan Şarbaylığından: 

1- Bünyan kasabasının hali hazir vaziyetini gösterir 
haritası Nafıa Vekaletinden gönderilen f eoni şartname 

dairesinde yaptırılmak üzere bir ay müddetle münakasaya 
konulmuştur. 

2- Haritası yapılacak saba tahminen 50 hektar mes
kiın, 75 hektar gayrimeskun olmak il zere 125 hektardan 
ibarettir. 

3- Meskün kısmın hektara 25, gayrimeskun kısmınki 
12 lira muhammen bedel kabul edilmiştir· 

5- ihale 1 temmuz 937 çarşamba günii saat 1 O da 
Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır. 

3 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Edirne inhisarlar Başmildürlilğünden: 

937 mali senesi içinde Uzunköprü şümendüfer istas· 
yonuna Uzunköprü idare anbarile Keşan, Meriç, İpsala 
idarelerine nakil olunacak dolu ve boş mamul tütüıı ye 
içki sandıklarile dolu bot ispirto ve suma bidonla:rının 
nakliyesi iti mevcut şartnamesi mucibince 1.6.37 tarihin
den 15.6.37 tauihine kadar 15 gün müddetle açık eksilt· 
meye konulmuştur. Bedeli haddi liyıkı bulunduğu takdir· 
de 15.6.37 salı ıünü saat 15 de ihalei muvakkatesi yapı· 
lacaktır. lıteklilerin 128 lira depozito yatırmak şartile 
yevmi mezkôrde Edirne başmüdürlügüne veyahut Uzun· 
köpril inhisarlar idaresine mtiracaatları ilan olunur. 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

• • • 
Sarı kalem ucu, eyi cins kaı.m sapı, eyi nevi renkli 

kalem, kopya kurşun kalemi, renkli. kalem, ıiyah kurıu~ 
kalem, yazı makine yağı, yazı makıne fırçaıı, yazı makı· 
ne şeridi 13 mm, toplu iğne ve tampon ahnacakbr. Bak: 
İnhisarlar Umum Müd. lıinlarına . 

6 

Mahrukat Benzin-Makine yağları v. s 

Mudanya Belediyesinden: 

Belediye elektrik santralının bir yıllık ihtiyacı için 
iki yüz ton tuvenan maden kömürü açık e~si~t~e i_1e 
alınacaktır. Muhammen bedeli beher tonu on ıkı lıra yır
mi lteı kuruştur. Vermek istiyenlerin arttırın~, ekıiltm~ 
kanununun tarifi veçhile teminatla beraber ıhale g~nu 
olan 18 haziran 937 cuma günü saat 15 te Beledıye 
fncümeninde bulunmaları ilin olunur. 

6 
~üteferrik 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satmalma 
Komisyonundan: 

4 yaşından küçük ve 8 yaşından büyük olmamak ve 
boyları da en az 1 metre 43 santim olmak üzere suvari 
bineğine elverişli hayvanı olup da satmak isteyenlerin 
Yenişehirde jandarma genel komutanlığı satınalma ko · 
miıyonuna baş vurmaları. 

b) rv1 Ü Z A Y E D E L E R 

1 
Müteferrik 

Askeri Fabrikalar Ticaret Kaleminden: 
Küçük Yozgat barut fabrikalarında mevcut cins ve 

miktarı aşağıda yazılı yağ bidonu, gliserin fıçısı ve demir 
bidon 2 l haziran 937 tarihinde :$aat 14 te ticaret kale· 
minde pazarlıkla satılacaktır. İstiyenler . hergün Küçük 
Yozgat barut fabrikasında görebilirler. isteklilerin mu· 
hammen bedeli olan 1230 liramn yüzde 7 ,5 u nisbetinde 
muuakkat teminatla tayin edilen gün ve saatta tic..:aret 
kalemine müracaat eylemeleri. 

Hurda Sağlam 

Saç yağ bidonu 200 ad. 100 ad. 
Demir gliserin fıçısı 100 " 500 ,, 
Saç gliserin fıçısı 50 ,, 250 
Demir oleum fıçıs• (çift demir çenberli) 300 ,, 

Ankara Valiliğinden: 

Ankara Merkez kazası 937 mali yılı taş, kum, kireç, 
tuğla vesaire rusumu kapalı zarf uıulile müzayedeye ko· 
nulmuş ise de talibi çıkmadığından 20·5-937 gününden 
itibaren bir ay müddetle paıarlığa konulmuştur. 

Talibleri eski bedeli olan 17400 lira yüzde 7,5 nisbe
tinden teminatlarile mezkur müddet zarfında pazartesi 
ve perşembe günleri Vilayet Daimi Encümeninde, şartna
mesini görmek istiyenlerin hususi idare tahakkuk ve 
tahsil müdiirlüğüne müracaatleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünd~I 
-

Sarı kalem ucu 2000 kutu 
Eyi cins kalem sapı 1500 adet 
Ağaç kalem sapı 6500 ,, 
Eyi nev'i renkli kalem 6000 ,, 

Kopya kurıun kalemi 62000 ,, 
Renkli kalem 10000 ,, 
Siyah kurşun kalem 56000 ,, 
Yazı makine yağı 500 sişe 
Yazı makine fırçası 700 adet 
Yazı makine şeridi 13 m m 6000 ,, 
Toplu iğne 6000 kutu 
Tompon 1000 adet 

1- Nümuneleri mevcut yukarda cins ve miktarı yazılı 
12 kalem kırtasiye pazarlıkla ıatın alınacaktır. 

2 - Pazarlık, 28-6-937 tarihine rastlıyan Pazartesi 
günü saat 14 de Kabataşda levazımve mübayaat şubesin
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

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

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yüzde 7 ,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen komiı
yona gelmeleri ilan olunur. (3319) 526 1 - 4 

• • • 
1- 6000 kilo göz taşı pazarlıkla satın alınacaktır. 
2- Pazarlık 14· VI-937 tarihine rastlayan Pazartesi 

&ilnü saat 14 de Kabataıda Levazım ve Mibayaat Şu
besindeki alım komisyonunda yapılacakhr. 

3- Şartnameler paraaır; olarak herila ıözü geçen 
ıubeden alınabilir. 

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gtin ve 
saatte yüzde 7,5 l'livenme paralariyle birlikte adı «eçen 
Komisyona gelmeleri ilin olunur. "3202,, 505 3 - 3 

• • • 
1- Çamaltı tuzlası için "15000,, kilo külçe kurı•n 

pazarlıkla satın alınacaktır. 

2- Pazarlık, 15-6-937 tarihine rastlıyan 
saat t6da Kabataşta levazım ve Mtibayaat 
alım komisyonunda yapılacaktır. 

ıalı günü 
şubesi.ndeki 

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

4- isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saat· 
te yüzde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen ko-
miıyona gelmeleri ilin olunur. (3204) 507 3 - 3 
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Hususi İdareden aylık alan emekli. öğretmen ve me· 
murlara ve öksüzlerinin Haziran 937 üç aylıkları 11 -Ha
ziran-937 Cuma gününden itibaren Ziraat bankasından 
verilecektir. Emekli ve öksüzlerin nufus ve aylık cüzdan· 
larile birlikte bankaya müracaatları ilan olunur. 

(B) (3333) 523 2-2 

{ Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden J 

Aşağıda iıimleri muhammen bedelleri ve munkkat teminat· 
lara yazılı muhtelif mah:eme 2.l-7-1937 cuma ıünü saat 15,30 da 
ayrı a yra 11ra ile ve kapalı zarf uıulile Ankarada idare binasında 
satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin muvakkat teminatları ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları , resmi gazetenin 7-5·936 gün ve 3297 No. 
lu nüsha11nda intişar etmiş olan talimatname daireaiade alınmıt 

vesika ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar Komiıyon Re· 

iıliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme daire.inden, 

H · Paşa Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılmaktadır. 
Malzemenin iımi Muhammen bedeli Muvakkat teminat 

lira lira 

1-4 adet elektrikli bagaj 
araba ve teferruatı. 9000 675 

2-14 adet elektrikli el mat· 
kap Makina ve teferruatı. 12000 900 

3-Bir adet boru ucu daralt-
ma tezgahı. 4000 300 

(3247) 513 3- 4 

Kocaeli İnhisarlar 
Başmüdürlüğünden: 

İdaremizin Hendek Müdürlüğü He Düzce Müdürlüğü, Gündoğ· 
du ve Üskübü memurluğu anbarlarında mevcut kabili tezayüd 
ve tenakus ( 1,700,000) kilo yaprak tütünlerin Adapazarı tarikiyle 
İzmitte İnhisarlar Başmüdüriyeti tranıit ambarı iıkeleainde bulun· 
durulacak idare motörlerine teslim şartiyle yapıl acak aakliya· 
tı 2490 sayılı kanunun 46 ıncı maddeıinin (L) fıkruı ve olbaptaki 
şar~name mucibince pazarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

! -Şartname suretleri Kabataşda İstanbul inhisarlar Baş Mü
dürlüğü yaprak tütün ve ziraat şubelerinden Kocaeli Baş Mü
dürlüğünden , Adapazarı Hendek ve Düzce Müdürlüklerinden 
bili bedel alınabilir. 

2-Ekıiltmeye iştirak etmek ilteyen taliplerin muhammen be
delin yüzde 7,5 niıbetindeki güvenme paraları olan 1310 lirayı 

İdare veznesine yatırarak mukabilinde alacakları vezne makbuzu 
veya Hükümetce muteber Milli bir bankanın bu mıktarı ihtiva 
eden teminat mektubu ile beraber 21-6-937 tarihine müHdif pa
zartesi günü Hat 15 de Kocaeli Bat Müdürlüğü merkezinde top· 
!anacak olan Komisyon Riyaıetine müracaat etmeleri. 

3234 512 3 4 

Kanunlar, Kararnameler, Ticaret muhadeleri 

Maliye Vekaletinden : 

(Dünkü nüshadan devam) 

7 GGndelik gayri ufi kazanç üzerinden veraiye tabi olan 
mükelleflerde vergiye matrah olan gündelik gayri safi kazancın 
komisyonca tesbit olunan mikdardan fazla veya noksan olması 
Yeya nakil vasıtaları adedine göre verginin fazla veya noksan 
tarhedilme1i; 

8- Kanuni mecburiyetler in ifa olunmaması dolayııile 42, 51 , 
52, 53, 58, 76 ve 85 maddelerde yazılı ceza zamlarının fazla ve· 
ya nok1&n yapılmuı; 

9 - Beyannameye tabı olan veya ııayri ufi irad üzerinden 
nrgi veren mükelleflerden sene içinde ite ba,hyanlara o ıene i· 
çin vergi tarhı ; 

10- Sene içinde işini bırakan ••yri safi irad üzerinden nr
giye tabi mükelleflerden çalıştığı müddete nazaran fazla veya 
noksan vergi tarholunması; 

11 - Kanunun 82 ine\ ve 84 üncü maddelerinde yazılı mik · 
tarlardan fazla ve noksan har~ iatifuını mucib olacak şekilde 

ruh1&t tezkereleri vergi karnelerinin, mükellefin nevi ticaret ye 
sanatına göre yanlış Yerilmeai; 

B) Hayvanlar vergisinde: 
2897 numaralı Hayvanlar Vergiıi Kanununun 22 inci madde

sinde, mükellellere kendi beyanlarına uymayacak ,ekilde tabak· 
kuk ettirilen ver2'ilerden gerek hayvanın nev'i ve adedi, gerek 
18 inci maddede yazılı vergi miktarları noktuından maddi hata 
yapıldığı takdirde vilayetlerde varidat müdürleri ve kazalarda 
malmüdürlerinin tuvibile bu hataların tubihine mezuniyet ve
rilmiştir. Bu salahiyet bu hallerde kullanılacaktır: 

1- Hayvanlar vergiıine tabi bayyanı bulunmayan bir miikel
lefe verıi tarbedilme1i; 

2 - Malik oldutu hayvanın nevi ve adedine ıröre tarhı lazım· 
aelen verıiden fazla veya noksan ve rai tarholunmaıu; 

3 - Kanunun 18 inci maddeıindeki verıi miktarlarının fazla 
veya noksan be18p edilmesi; 

4 - Verıi tarhında hesap hata11 yapılmuı; 
5 - Kanunun 24 üncü maddeıinde yazılı ceza zamlarının faı· 

la veya nokun tatbikıı 
C) Vera.et ve intikal vergisinde: 
797 ye 1836 numaralı kanunlarda bu verginin tarh muamele• 

lerinde vukua a-etirilecek hataların ne ıuretle dilzelteceti bak• 
kında hüküm bulunmakla beraber bu yazının bat taraflarınd• vr 
rilen izahat mucibince bir klmıeye kanunen mükellef detil ikeO 
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vergi tarhını veya kanunun gösterdiğinden fazla tarhedilmesini 
icap ettirecek hataların idareten düzeltmesi zaruri bulunduğun
dan bu verginin tarhiyatında vukua getirildiği vergi tahakku~ 
ettikten ve katiyet keabettikten aonra anlaşılan hatalarda tarhı
hat idari kaza meclislerinin tetkikinden geçmeyip kanuni müd
deti içinde itiraz edilmemiş bulunmak suretile tahakkuk etmiş 
veya katiyet iktiıab etmit ise aşağıda yazılı hallere maksur ol
mak üzere vilayetlerde varidat mfidürlerinin ve kazalarda mal
ınüdürlerinin taavibile düzeltilir. 

1- Kendisine vergi tarhını icab ettirecek bir miras veya ge
rek vasiyet tarikile gerek bedelsiz her hangi bir . tarzda . ıva~sız 
olarak bir intikal vaki olmıyan bir kimseye vergı tarhedılmesı; 

2- 1836 numaralı kanunun 19 uncu maddt-sinde yazılı yaş 
haddine göre muayyen nisbetlerin dununda veya fevkinde vergi 

hesap olunması; 
3- Kanunun 17 inci maddesinde yazılı ve vergi matrahı o· 

lacak emlak ve arazi kıymetlerinin noksan veya fazla alınması, 
•eya bina iradlarından kıymete intikal esnasında hesap veya nis· 
bet hatası yapılması; 

4- Kanunun 18 inci maddesine bağlı 1 ve 2 numaralı cet-
vellerde gösterilen vergi nisbetlerinin gerek vergiye matrah olan 
kıymet miktarlarına, gerek karabet derecelerine veya intikal e
den emvalin veraset veya vasiyet vesair ıvazaız intikal olmasına 
göre yanlış tatbik edilmesi; 

5- Mirasçı hiaaelerinin Kanunu Medeni hükümlerine muhalif 
surette tayin edil mit olma11 dolayıaile fazla veya noksan vergi 
tarholunması: 

6- Kanuaun 22 inci ve 23 üncü maddelerinde yazılı ceza 
zamlarının fazla veya noksan tatbikı. 

Bina vergisinde: 
Bu vergide 2 nevi yanlışlık yapılabilir: 

(Devamı var) 
~~~~2!!!!...!!!!.!!!!...!!.'!!!!!!!!!!!!!!~ 

İs tan bu 1 Borsası 
J 1 - 6-1937 

~------;Ft;:::;-::a~r~a:=-:ı~a~r:......: __ __:;__.:..:.:..::....__:======-------~~ 
Çekler 

Alıı Satıf Alış Satı, 
1 Sterlin 627, 627, London 625,50 626, 
1 Dolar 123, - 126,- Nev York 0.7880 0,7860 

20 Fransız Fr. 110, - 113,- Paria 17,6864 17,6725 
20 Liret 120, - 125 - Milino 14,9640 14,955 
20 Belcika Fr. 80,-- 84,- Brüksel 4,6782 4,675 
20 Drahmi 19 - 23,- Atina 87,37 87,30 
20 lsveçre Fr. 568,- 576,- Cenevre 3,45 3,4466 
20 Leva 20,- 23, - Sofya 63,9488 63,8975 

1 Florin 6.3.- 66,- Amsterdam 1,4325 l,43IO 

20 Çek kronu 70,- 75, - Prag 22,5610 2'l,5430 
1 Avusturya Sl. 20,- 23,- Vivana 4,2062 4,2025 
l Mark 25, - 28,- Madrid 13,9088 13,8975 
1 Zloti 20,- 23,- Berlin 1,9636 1,9625 
1 Penırü 21,- 24,- Varşova 4,1566 4, 1534 

20 Lev 14,- 14, - Budapeşt 3,9810 3,9775 
20 Dinar 52,- 52,- Bükret 107,4340 107,3482 

Ruble 30,- 32,- Belgrad 34,5325 34,505 
1 İaveç kuronu 30, -32,- Yokobama 2,7464 2,7443 
1 Tür;ı altını I051- I052,- Moıkova 24,04 24,06 
1 Banknot Oa.254,- 255,- 1 Stokholm 3,10 3,0982 

-
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YORGİ D.ROSOPULO 
Keresteci ve Filyos ağaçları mütehassısı 

Her nevi tahta ve Kütük bulunur 

• Galata, Kalafat yeri N. 54 - Telefon: 40142 

Luaıııııııınıımınınıınınnnmıııııııın11111ııını111lll1• 11ıımm wıııw1111uım111umı = 
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i "DEVRİM" t 
• • T .. B.. .. •• •:• ercume urosu .. ~. 

~ . . ~ 
• Her liı1andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- .. ~. 
• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik •artna· .,:. A y : i ınelerin tercümesi derühte edilir. ~:• 
A y 
9 Azami ihtimam ve sürat ..... 

• Fiyatlar gayet mütedildir .:. . ~ 
• "MÜNAKASA GAZETESİ,, Abonelerine .. :. . : 
•) Hususi tenzilat yapılır ... 
AA + 
; dres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3-4 O 
.. Telefon : 49442 •:• ..... ~.... . 
Y~y~~6~A666~~AAA•A66~.~.~.A ..... ~~ ...... * •• ~ ••• ~ ............... ....... 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
M .. Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 
lu Unakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top· 
c1-."z tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
Itehb E1:E_SI,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
dedu·e~ıııız dir. Menfaatınız icabı hemen abone kay

ınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfında vulm bulacak 
Münakasa ve Miizayedeler hakkında 

MUHTİRA --. ._ 

Pazartesi 14-6-937 

Sarıkaya tuzlası havuz ve göl tamiri (Ankara nhisarla r Mü-
dürlüğü) .\; 369 

Yer ürünün cetveli bastırılınası (T.H.K) .,! 368 
Kuru fasulye 300,oop k . (Ankara Levazımı) X 368 
Su sayıcıaı 9 adet (inhisarlar Um. Müd.) A! 332 
Süt, yoğurt, ekmek (lst. Vakıflar Direk.} .\: 356 
Halkevi ve idare hususiye binaları inşaatı) (Muğla Vilayeti) .\~ 356 
Sığır eti 193 ton (Lüleburgaz Tümeni) .~; 356 
* Günde 500-1500 k. talaş (Askeri Fabrikalar) ,\' 358 
Kıl çantası 350 adet (Tophane Levai:ımı) ,\! 358 
Hastaneler için ekmek 446320 k. (İat. Belediyesi) .\' 358 
Yün fanila 709 adet (Tophane Levazım .:\! 350 
Kısa çorap 2000 adet (Tophane Levazım) _y, 358 
Kendir ipi 1350 k. no. 60 ve 500 k. no. 50 (MMV) .\' 360 
"' Çam odunu v.ı. (Ankara Orman Dir.) .\~ 360 
Siyah sitil ipi 10000 metre (MMV) .\! 360 
Erzak 25 kalem (Ankara Hukuk Fakültesi) .\: 361 
Kok kömürü 90 t. odun 20 ton (Ankara Hukuk Fakültesi) .\~ 361 

Yoğurt 30000 k. süt 35000 k. (Kırklareli Tümeni) No. 361 
Et nakliye için kamyon 10 ad. çöp nakli için kamyon 1 o.det ölü 

tıaşımak için otomobil 1 ad. (Zonguldak Belediyesi) No. 360 
Leyli talebelerin çamaşırların yıkanması (Ankara Hukuk Fakül· 

teai) No. 360 
Maden kömürü tahmil ve tahliye işi 20000 ton (Kayseri Devlet 

Demiryolları ) No. 362 
Çavdar sapı 400 ton (Şiıe ve Cam TAŞ) No. 362 
Orta okulu inşaatı (lci kısım) (Tire Orta Okulu Direk.) No. 362 
Göz taşı 6000 k. (İnhisarlar Umum Müd .) No. 365 
Ekmek 65 ton, francola 5 ton koyun 38 ton kuzu 2 ton süt 44 t. 

(Ankara Nümune Hastanesi için) No. 367 
Ankara Ticaret ve Sanayi oda .. binası inşaah (Ankara Sanayi 

ve Ticar~t Odası) No. 369 
Gayrı mumu) kereste 6110 m3 (İçel İlbaylığı) No. 360 

Sah 15-6-1937 

Kütahyada yol inşaatı (Eskişehir Ask Sa. Al. Kom.) No. 369 
Buhar sayıcıaı 10 adet dnhis. U. Müd.) 
Elektrik motörü için mazut ve yağ ihtiyacı (Bayındır Beled.) ,y35 I 
Yulaf 444 ton ve 320,472 ton, un 132 ton (G:tzinntep Ask. Sa. 

Al. Kom.) No. 355 
Sığır eti 27,27 ve 40 ton (Lüleburgaz Tümeni) No. 355 
Tela iz malzemesi 106 kalem (MMV) No. 360 
Kaputluk kumaf 150000 metre (MMV) No. 360 
Cezaevi için ekmek (1 sen~) (Afyon C. Müddeium.) No. 357 
Samanlı ırmatı tathir işi (lst. Deniz Tic. Müd.) No. 361 
Otobüsler için bilet 28800 karne (İıt. Beled.) No. 362 
Şükrü Kaya bulvarında yol inşaatı (İzmir Beled.) No. 363 
Basmahane istasyonunda yol intaatı (İzmir Beled.) No. 363 
Çamaltı tuzlası için külçe kurşun 15000 k. (inhis. U. Müd.} :y 365 
Cezaevi için ekmek (1 ıene} (Keşan C. Müddeium.) No. 3M · 
Gazyağı (1 sene için) {Keşan C. Müddeium.) No. 366 
• Sinema aletlui v. s. (lzmir Defterdarlığı) No. 367 

"' Kayık motörü (Balıkçı İlya Sütlüce) .\! 370 
Sığır eti 8 ton - koyun eti ,2 ton (Hadımköy Moat. Mv.) .,~ 370 

Çarşamba l 6·6-1937 

İmaret yatı 7000 k. (İat. Vakılar Dir.) No. 356 
Gureba haat. için yat 3500 k. (İat. Vakıflar Dir.) No. 356 
Vejetalin 200 k. (İst. Vakıf. Dir.) No. 356 
Telgraf teli 15 ton - bat teli 160 kilo (Nafıa Vek.) No. 357 
Dört köıe demir 14 ton - yuvarlak demir 15 ton - cıvata demir 

4 ton dzmir Limanı lıl. Müd.) No. 357 
Çamaltı tuzlasında elektrik santralı tesisi (lnhis. U. Müd.) .\: 358 
Eskitehirde yol inşaatı (MMV) No. 200 
Altlı üstlil demir karyola 500 ad. (Ank. Jand. Gen. Kom.) ,,: 360 
Yerli kok kömürü 1680 ton (Ankara Levazım) No. 360 
Yün fanila 60,000 ad. (Ank. Jand. Gen. Komut.) No. 360 
Tela-raf teli 100 ton - bat teli 2 ton (Devlet Demir.) No. 361 
Filyoa·Eretli ve Ki Jimli hatları aratında ray ferşiyatı (Nafıa Ve-

kaleti) No. 361 
Belediye binası intaatı (BHni Beled.) No. 366 

* Önlerinde yıldız iıareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, itareti ilinı havi ıazetemizin sayısını ıöaterir. 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

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

demen verir. hin ücretleri mütedildir. On puntoluk 

küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. Hanlar 

Türk Maarif Cemiyeti Resmi 
ilan işleri Liınited Şirke~i 

vasıtasile gönderilebilir. 

-.·----------------------------------·r' 1 

' 

Sayfa 3 

(Suite de la '4aıe page) 

Fer carres : 14 tonnes - ld rond : 15 tonnes - ld. pour rondel, les 
cornieres, boulons, lames: 4 tonnes (Administration Exploitation 
Port lzmir) No 357 

lnstallation centrale electrique aux salines de Tohamalti (Monopolcs 
Kabatache) No 358 

Construction route iı Eıkichehir (Ministcre Defense Natioaale) 
No 360 

Lits doubles en fer: 500 pieces (Gendırmerie Ankara) No 360 
Coke indigene : 1680 tonnes (lntendance Ankara) No 360 
Flanelles en laine : 60000 pieces {Geııdarmerie Ankara No 360 
Fil telegrapbique : 100 tonnes - Fil de ligature: 2 tonnes (Che· 

mins de Fer Etat) No 361 
Pose de rails sur lea li2'nes Filios·Ere2'hli et Kilimli (Ministere 

Travaux Publics) No 361 
Construction bu batiment Municipal a Besni (Munic ir ıte Beani } 

No 366 

* Les aetcriaquea indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dee uticles sont ceux du 
journal dana lequel l'avis a paru. 

Ticaret ve Zahire Borsası 
11 - 6 - 1937 IE D O ~~ 

MADDE 

Afyon : ince t . 
,, : kaba 

Araşit yağı 

Arpa 

" 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

Badem 

n 
Buğday 

" 
" ,, 

" .. 
Bulgur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

. ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

,, 
Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

,, 
Nohut 

: kabuklu 
: 1ç 
: Eks. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. aert 
: aert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlüt 

·: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yatı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: sarı 
: iap. tohumu 

Pamuk 
Pamuk yağı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yanm yağlı 
,, ,, : yağsız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağııx 

Razmol 
Susam : yeni mahsul 

,, yağı 
Tiftik : oğlak 

,, 
,, 

Un 

" 
" 
" Yapak 

,, 
• 
" 

: ana mal 
: deri 
: kaba 
: ekstra ekstra 
: ekatra 
: 1 inci yumufak 

,, aert 
: Anadolu 

,, tabak 
: Trakya kırkım 

,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yağı : ekstra 

,, ,, : yemeklik 
,, ,, : aabunluk 

DIŞ FİATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikago 

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

,, K " 

imtiyaz aalıibi ve JUi itleri 
Direktörü: lımail Girit 

ithalat 
Aııgari A:ıami ı 
SATIŞLAR 

lh~•cat Kiloau Klloau 
Ton Ton Kr· Pa. Kr. Pa. 

23 

795 

30 

2 

99 

120 

37 

15 

17 

56 367 

7 50 34 

90 21 

3 32 

6 9 6 30 

6 6 15 

4 12 4 13 

4 27 4 30 

25 

15 30 

ı 12 

2 7 

27 30 

50 

120 

K.S. 

5 88 
5 12 
5M 
4 gı 
3 68 
8-

94 41 
9-1 41 

Bl'llıldıiı yer: ARTUN Baıımev' 
Galat. Billur aolc~ No. 10 
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Deuxieme Annee - No. 371 SAMEDI 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptra. 450 
6 n n 850 

MUNAKASA 
12 n n 1500 

Etranıer : 12 aoi• Ptn. 2700 

. 
GAZETESi 

-Le No. Ptu. S 
Pour la Publicite •'adreuer 

a l' Admini.tration 
Journal Quotidien des Adjudications 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) ldjııdications au Rabais· 

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

Coutruction de chauHee en asphalte et beton 
sur la route lstanbul·Ankara (cah. eh. P. 366). 

Construction centrale hydro·electrique a Ererhli 
(Konia) {cab. cb. L. 20). 

Presentation earte actuelle bourı Buniane (125 ha) 
Construction de trottoir, ırilles ete. au Konak du 

Vali. 

Transport- Cbarremeot- Decbarrement 

Mode Prix Caution. 
d'adjudicat. e.timatif Proviıoire 

Pli eaeh. 73048 4902 40 

il 
205498 21 1152S -

Publique L. 25 et 12 l'ba. 

il 
714 75 S3 61 

Tran1port d'articles monopolise• (pendant l'annee Publique 128 -
1937). 

Com9ustible - Carlntrant- Huiles 

Houille tout-venant (pour eentral electrique). Publique L. 12.25 la t. 

Proviıionı 

Repaa des S85 elevea et 140 domestiques (ai .)· 

Beurre frais : 28000 kilos (cah. eh. P. 136). 
Pain : 20000 kilos. 
Lcrumes : 5 lots 
Beurre frai• : 11400 et 11400 kilos. 
Foin See : 773 tonnes. 
Avoine : 375 tonnea. 
Foin •ee: 517 tonnes. 
Foin sec : 69, 126, 52 et 69 tonnes (sep.). 
Viande de boeuf : 38 tonnea- Viande de mouton : 

5000 kiloı- Lait: 2250 kiloı- Yorhourt: 2250 
kiloı. 

Pain: 15·17 tonnea (aj .). 
Viande de mouton: 200 tonneı (ai.) (cah. eh . P. 

350). 

Diver1 

Pli each. 

n 

Publique 

" 
Pli caeh. 

" ,, 
" Publique 

" 
Gre il gre 

P. SO et 30 6138 50 
par personne 
27160 - 2037 -

2000 - 150 -

P. 100 le k. 8SS -
20098 - 1507 3S 
187SO - 1407 -
14218 - 1067 -

470 2S 
112,50 
37,50 

140 25 -
70000 - 47SO 

Lieu d'adiudieation et du 
Cahier des Charps 

Ministere des Travaux Publies 

Direction General Sumer bank 

Munieipalite Buniane 
Vilayet Afion 

Direetion Monopoles Edirne 

Municipalite Moudania 

ln•titut Arrieole Superieur Ankara 

Com. Ach. Division Maniısa 
Com. Aehat lntendance Ankara 
Com. Ach. Militaire Edirne 

" Coın. Ach lntend. ı.t. Tophane. 
Com. Aeh. Militaire Bornova 

" ,, ,, Viı.e 

,, " n ,, 
il n " 

Afion 

Ec. Super. Commeree Maritime 
Coa. Acb. Oir. lntend. Ankara 

Jours 

30·6-37 

1-7-37 

7-7-37 
18-6-37 

lS-6-37 

18-6-37 

2S-6-37 

28·6-37 
28-6-37 

21-22-6·37 
23 6·37 
28-6-37 
29-6-37 
23 6-37 
23-6-37 
22-6-37 

14-6-37 
18-6-37 

Aaimaux pour monture ageı de '4 a 8 ans. Com. Acb. Comm. G. Gendarm. Ankara 

B) Adju•ications a la sureachlre 
Bidoıas en acier : 300 pieees - T onneaux en fer : 

600 pieoes - T onneaux en aeier : 300 pieees
T onneaux en fer: 300 pieces. 

Gre a ıre 1230 - Section Commere. Fab. Militaires 21-6-37 

Droitl sur l'extraction dea pierres, sable, ehaux, 
briqueı ete. dans le district d' Ankara (pour 
annee financiere 1937). 

Pli caeh. 17400 - Vilayet An kara Un moi• a partir 20-5-37 

POUR VOS TRADUCTIONS 
De toute nature En toutes lancues 

Adressez-voua aans hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T ecb11ique, Financiere, Commerciale ete. 

Tracfoction de cahiers des charges 

Executi•n rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale awx abonnes de • • MÜNAKASA GAZETESi ., 
' Bureau de Traduction '' DEVRiM " 

Galata, Perchembc Pazar, Yoghourtchou Han, No 3-4 Telepbone ; 49442 

Heurel 

16 1 

14 30 

10 
15 

15 -

15 -

~6 -

17 -
14 -

11 - 16 
11-15 

15 
11 
ıs 16 
11 16 

10 ıs 

11 
15 

ıs -

12 JUIN 1937 

ADMINISTRA·ı ıuN 

Y oghourtchou H~n 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
l•tanbul - M0NAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les troiı jours suivants) 

Lundi 14 Mai 1937 

Provisions: 25 lots (Faeulte Droit Ankara) .\! 361 
Coke : 90 tonnes- Bois: 20 tonnes (Faeulte Droit Ankara) .Y 361 
Yoghourt : 30000 kilos- Lait: 35000 kilos (Oivision Kirklareli) 

.\~ 361 
Camion pour tranıport viande- ld. ordure- Autu-eorbillard (Mu-

niei pal ite Zongouldak) .\~ 360 
Lessive des linges deıı eleves internes de la faeulte de droit {Fa

eulte de Droit Ankara) .\' 361) 
Chargement et deehargement de 20000 tonnes de charbon (Che· 

mins de Fer Etat Kalseri) .\! 362 
Tige• de seigle: 400 tonnes (S. A. T. Fabriqueı de Verre) .\! 362 
Construction eeole secondaire ( lere partie) (f.eoleı Seeondaires do 

Tire) .\'. 362 
Sulfate de euivre: 6000 kilos (Dir. Monopoles) No 365 
Pain : 6S tonnes- Fraogeole: 5 tonne - Mouton : 38 tonnes-

Agneau : 2 tonnes Lait : 44 tonnes (Dir. Hôpital Modele An-
kara) .\: 367 

Reparation bassin aux salines Sarikaya (Monopoles Ankara) • :. 369 
lmpression de bulletins : 100000 picces (Ligue Acronautique) .\! 368 
Harieots sees : 30000 kilos (lntendance Ankara) ~\!: 368 
Compteurs d'eau : 9 pieees (Direction Monopoleıı) .\! 332 
Lait, yoghourt. pain (Direction Vakoufs Istanbul) ~\! 356 
Viande de boeuf : 193 tonn es (Division Lulebourgaz) .\! 3S6 
Construction ınaison du peuple et iınmeuble Adminiıtration Privee 

(Vilayet Moughla) .\~. 356 
• Seiure de lıoi s: 500-1500 kilos par jour (Fabriques Militaires) 

.\~ 3S9 
Grands sacs a fourrage : 300 pieces (lntendance Tophane) .\! 358 
Pain pour !es hôpitaux : 446320 kilos (Munieipalitc Istanbul) 

.\: 358 
Flanelles en laine : 709 pieces (lntendance Tophane) ,\". 358 
Cbaussettes: 2000 pieceıı (lntendance Tophane) .\:. 3S8 
Fil de lin : 1350 kilo No. 60 et 500 No. 50 (Ministcre Defense 

Nationalc) .\! 360 
• Bois de pin et autre (Dir. Forets Ankara) .X· 360 
Fıl noir "sitil,, : 10000 metres (Ministere Defense Nationale Ankara) 

No 360 
Construction du biitiment de la Cbambre de Commerce a Ankara 

(President Chambre de Commeree Ankara.) X 359 
Bois de eharpente non ouvre: 6 10 m3 (Direction Sanitaire Mer

sine) .\: 369 

Mardi 15 Mai 1937 

Construeıion routes a Kuhhia : 2649 metreı (Com. Aeh. Militaire 
E•kiehehir) .\! 369 

Compteurs de vapeur : 10 pieees (Dir. Monopoleı) . 
Besoinı en mazout et huile pour maehine du moteur electrique 

(Munieipalite Bayindir) .:\! 3Sl 
Orge: 44 1 tonnes et 320,472 tonnes- Farine pour pain : 132 

tonnes (Com. Ach. Militaire Gaziantep) ~'! 3S2 
Viande de boeuf : 27 .27 et 40 tonnes (Oivision Lulebourgaz) .\'! 355 
Articles de T. S. F. : 106 lots (Ministere Def ense Nationale) ~\'! 360 
Drap pour eapoute : lSOOOO metres (Ministere Defense Nationale) 

,,! 360 
Pain pour la prison (pendant 1 an) {Proeureur Gen. Afion) A! 357 
Travaux de draguage de la riviere Samanli (prea de Yalova) (Di· 

rection Commerce Maritime lstan bul) .i\! 361 
Billets pour autobus : 28800 carnets (Municipalite lıtan bul) .\! 362 
Pose de paves et de pf.erreı de taille sur le boulevard Chukrukaya. 

la place de Montreux et la rue menant au boulevard Gui (Mu· 
nieipalite Izmir) ,\; 363 

Pavage de la place du 9 Septembre et d'une route pres de la sta· 
tion Basmahane (Munieipalite lzmir) .\: 363 

Linıotı de plomb pour saline Tehamalti : 15000 kilos (Directiorı 
Generale Monopoleı) .\: 365 

Pain pour le penitencier de Keehan (1 an) (Procureur Genhal Ke· 
chan) No 366 

Petrole (pour 1 an) (Procureur Gen. Keehan) No 366 
• Articles einematognphiques (Dir. Biens Nationaux lı.mir) N. 367 
Boeuf : 8 tonneı Mouton : 0,2 tonne (Place Forte Hadimkeuy) 

.\! 370 
Moteur pour b:ırque (avee ıes accessoireı) (Pecheur lliu, Sutludje) 

.\! 370 

Mercredi 16 Mai 1937 

Huıle pour mosquee: 700 kiloı (Direction Vakoufı l•tanbul ~! 356 

Hu ile pour hôpital Goureba : 3500 ~ . (Direction Vakeufs Istan bul) 
.\! 356 

V eıetaline : 200 k. (Direction V akouf• lstanbul) No 356 
Fil telcgnphique : 15 tonnes- Fil de lirature : 160 k . (Miniıter• 

Travaux Publics) No 357 
(Lire la suite en 3me pare) 


