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ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icio Kuruş 
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6 850 

12 " 1500 
Ecnebi memİelc.etler için 

12 aylığı 2700 
Sayısı 5 kuruş 
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yan tediyat makbul detı ır. 
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PERŞEMBE 

•• 

'GAZETES i 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
rnz aaz= ara· nn 

1 T emmnz t 937 

iDAREHANE: 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLAR! 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
T el:2fon : 49t42 

Posta kutuau N. 1261 

F fi 

Bugün ilan olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi acele olmasına binaen 2 Temmuz 937 çuma günü saat 
16 da Sultanahmette yüksek iktisat ve Ticaret mektebin· 
de pazarlıkla ihale yapılacaktır. Mütemmin malumat ve 
şartnameyi görmek isteyenlerin mektep Müdürlüğüne mü· 
r~caatları ve cuma günü saat 16 da yüzde 15 teminatla
rıyle ~ektepte hazır bulunmaları ilan olunur. 

a) Münakasaıar 

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

S 
ıı. t" 276 000 k (kz. kb. 55,000 L. tem. 4010 

ı 5 ır e ı: • · . A k SAK) ıo-7-37 10 
L. şart. '276 kr.) (Diyarbekır s · · 

• 12 ton (aç ek rnb. 510 L. tem. 
Yazlık kuru so~an. ' · 15-7-37 15.30 

38 L.) (lst. homutanlı~ı) 
, lO t ( ç ek mb 400 L. tem 30 L. 

Kuru so2"a0 • on a · · 15·7-37 15 
(lst. Komutanlığı) OL 20 I ) 

6 ( k mb 27 . tem. •· 
Kuru soğan: ton aç. e · · 15-7-37 14 

(lst. Komutanlığı) . . k - •d ) 
75-80 kişilik bir kafilenin yemeklerı (Y ~nı O) e 

b" 
880 

L ) (Yüksek fktısat ve Tıc. Mekt.) 2-7 37 16 -

Y
(lpafz.2m80 t (ltz. mb. 16800 L. tem . 1260 L.) 
u a : on 21-7-37 16 -
(lıt Komutanlığı) 

20 t ( ek mb. 1300 L. tem. 98 L.) 
Patates: on aç. · 

ı K 1
11-) 19-7-37 15.30 

( at. omutan 16 1 

Sadeyağı: 50 ton (kz. mb. 40000 L. tem . 3000 L. 
şart. '2 L.) (Eskişehir (?) Kor.) 14-7-37 10 -

2 1
. t Tamirat Nafia işleri, Malzeme, Harita - nşaa, ı _ -

1 
. M Beraama yolunun arasındaki şose t:ı· 

zmır· enemen· " 
miri (kb. 3008,21 L tem. 2?6 L.) 
(lzmir Vil. Daimi E.nc.) 

S d·ıc- .. d yaptırılacak okulu yapı11 (kb. 6800 
ey ı oyun e . . • 
L. tem. 510 L.) (lzmir Vıl. Daımı Ene:) 

Sın Mamaki Nazimiyede yapılacak askerı kışla ve 

müştemilatı inşaatı (paz. kb. 600,000 L. tem. 

277
50 L. şart. 15 L.) (Tunceli Nafıa Müd.) 

Tunceli Vilayeti içinde takriben 52 km. tulündeki 
Pertek Mamaki yolunnn imalatı sınaiye ve maka· 
dam şose ve 4 km. tulünde tesviyei turabiye in

şaatı (paz. kb. 220.000 L. tem. 12250 L. şart. 
5 L.) (Tunceli Naha Mlld.) 

. 

15-7-37 11 

15-7-37 11 -

7-7-37 15 -

7-7-37 15 -

3 - Elektrik-Havagazı-Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

Miitenavip ceryanla çaİışır ieneratör ve teferruatı: 
1 ad. (aç. ek. mb. 2700 L. tem. 202.50 L.) 
(D. D. Yolları İdaresi) 12-7-37 10 -

4- Kereste· Tahta v.s. 

Kereste: 25 m3 (aç. ek. mb. 1125.84 L. tem. 
84,38 L.) (ln1aat Usta Okulu Direk.) 5-7-37 16 -

Çam dilme: 675,220 m3· kalas: 1414,640 m3- tahta: 

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Diyarbekir Askeri Satmalma komisyonundan: 

Diyarbekir kolordu ve tayyare alayının on dö~t aylık 
ihtiyacı için 276 bin kilo sığır eti kapalı zarf usulıyle sa· 

tın alınacaktır. 
Tahmin bedeli 55200 lira olup muvakkat teminatı 

4010 liradır. 
Şartnamesi 276 kuruş mukabilinde kolordu levazımdan 

verilir. 
İhaleıi 10 temmuz 937 cumartesi günü saat 

kor sahnalma komisyonunda yapılacaktır. ----
10 da 

İstanbul Komutaalığı Satınalma Ko•isyonundan: 

33 cü Tümene bağlı kıtaat ihtiyacı için 12 bin kilo 
Yazlık kuru soğan açık eksiltme ile satın alınacaktır. İha· 
lesi 15 temmuz 937 perşembe günü saat 15,30 da yapı· 
lacaktır. Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyonda 
görülebilir. Muhammen tutarı 510 liradır. İıteklilerin 38 
liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile beraber iha· 
le günü vaktı muayyeninde Fındıklıda komutanlık satın-
alma komisyonuna gelmeleri. 

• • • 
.. İstanbul komutanlığı birlikleri için 10 bin ~ilo kuru 

•ogan açık eksiltme ile satın alınacaktır. İhalesı 15 tem
muz 937 perıembe günü saat 15 de yapılacaktır. Muham· 
lllen tutarı 400 Hradır. Şartnamesi her ıün öileden ev-

6 

1077,2 m3 vagon tahtası: 1757,799 m3 (kz. mb. 
2278,87 .4432,94, 3635,55 5205,05 L. şart. 152 kr. 

(Devlet Demiryolları) 19-7-37 15.31) 

Matbaa işleri-Kırtasiye· Yazıhane Levazımı 

Evrakı matbua: 20 nevi (paz. mb. 980 L.) 
(Ankara Tapu ve Knıiastro U. Müd.) 

Nakliyat- Boşaltma • Yükletme v. s. 

g.7.37 15 

---
20000 ton kömiirün tahmil ve tahliye işi (temd.) 

(kz. bk. tonu 69 kr. tem. 1035 L.) 

(Samsun D. O. Yolları) 

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

Mnzut: 5000 t. (kz. mb. 218000 L. tem. 12150 ı.., 

12-7-37 15 

(Deniz Merkez Lev;ızım Komut.) I 6-8-37 14 
Makine yağı: 3 t. (aç. ek. tonu 300 L. teın. 67,5 L.) 21-7-37 15 

Motörin: 70 ton (aç. ek. tonu 65 L. lem. 341,25 L.) 
(Bandırma Belediyesi) 21 7-'0 15 -

8- Müteferrik 

Demir (5 m m ile 24 m m): 20 ton (aç. ek. mb. 3200 
L. tem. 240 L.) (inşaat Usla Okulu Direk.) 5-7-37 16 -

Çimento: 1400 torba (ııç. ek. mb. 2324 L. • tem. 
174.30 L.) inşaat U ta Okulu Direk.) 

Kayık tabnğı: 120 ad. - tevzi kiisesı: 60 ad. • tuz
luk: 120 ad. - kapaklı çorba kasesi: 56 arl. (temd.) 
(nç. ek. mb. 296,60 L. tem. 22,25 L.) 
(Tophane Levazım) 

5-7 37 16 -

5-7-37 16 -

Eskişehir (?) Kor Satınalma Komisyonundan 

. Kor ve tayyare alaymın 13 aylık ihtiyacı için 50 bin 
kılo sade yağı kapalı zarf usulile alınacaktır 

. ı:ahmin bedeli 40 bin lira olup muvakkat teminatı 3 
bın hradır. 

Şartnamesinj görmek isteyenler 2 lira bedel mukabi
linde kolordu levazımdan alabilirler. 

14 temmuz 937 çarşamba günü saat 10 da kolordtJ 
satmalma komisyonunda zarflar açılarak kati ihalesi ya· 
pılacaklır. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

Tunceli Nafia müdürlüğünden: 

.. Ek~ltme~e ko~ul~n iş : dördüncü umumi müfetttşlik 
bolgesınde 1 uncelı vıhiyeti içinde Sın Mamakı Nazimiyede 
yapılacak as eri kışlalar ve müştemilatı inşaatıdır. Tahmin 
edilen bedeli 600 bin liradır. 

İsteyenler şartnameleri 15 lira bt:del mukabilinde Tun
celi Nafıa Müdürlüğünden alabilider. Kıl yt!m torbası: 300 ad. ltemd.) (paz. mb. 300 L. 

tem. 22,50 L.) (Tophane Levazım) 

b) Müzayedeler 

5-7-37 15 30 Eksiltme 7.7.937 tarihinde çarşamba günii saat 14 e 
kadar Elaziz'de Tunceli Nafia müdürlüğü dairesinde 

\ yapılacaktır. 

E.kmek kırıntı8ı ve yemek artığı (aç. art. kjlosu 1 kr. 
tem. 5,25 L.} (Ank. Mck. Mubayaat Kom .) 12-7-37 15 -

Teneke: 2500 ad. - makarna sandı2'ı: 98 ad. (temd ) 
(aç . art. mb. 144,70 L . tem 22 L.) (Tophane I..vz.) 5 .7.37 15 30 

Elyan ve Sakariya vapurları (lzmirde) (aç. art. tem. 
yüzde 10) (hususi) (Herbert Vitol, İzmir) 14 7-37 lJ 

işaretler: aç. ek. (açık eksiltme) • kz. (kapalı zarf) • paz (p.ızar
lık) • mb. (muhammen bedel) • kb. (keşif bedeli) - tem. (tcminnt) -

temd. (temoit) - L. (lira) • kr. (kuruş) • t. (ton) • k (kılo) • şart. ı' 
(şartname). 

1 

vel komisyonda görülebilir. İsteklilerin 30 liralık ilk t~
mirıat makbuz veya mektuplarile beraber ihale günü vakti 
muayyeninde Fındıkhda komutanlık satınalma komisyo· 
nuna gelmeleri. 

• * • 
233 cü Tümene bağlı 16 cı alay ıçın 6000 kilo kuru 

soğan açık eksiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 15 Tem
muz 937 perşembe günü saat 16 da yapılacaktır. Muhaın· 
men tutarı 270 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komiııyonda göriilebilir. İsteklilerin 20 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektupları ile beraber ihale ııünü vakti 
muayyeninde Fındıklıda komutanlık satınalma komisyo

nuna gelmeleri. 
* • • 

İstanbul komutanlığı birlikleri hayvanatı için 280 bin 
kilo yulaf kapalı 7:arfla satın alınacaktır. İhalesi 21.7.37 
çarşamba günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 16,800 liradır. İsteklilerin 1260 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublarile teklif mektublarını Fmdiklıda 
komutanlık satınalma komisyonuna vermeleri. 

• ... ... 
33 üncü tümen kıtaatı için 20 bin kilo patates a ık 

eksiltme ile satın alınacaktır. İhalesi 19.7.37 pazart~si 
günü sa~t 15,30 da yapılacaktır. Muhammen tutarı 1300 
liradır. isteklilerin 98 liralık ilk teminat makbuz veya 
mektublarile beraber Fındıklıda komutanlık satınalma ko· 
misyonuna gelmeleri. -

Yüksek iktisat ve ticaret mektebi Müdürlüğünden: 

Mektebimiz Ticaret Lisesi kısmından 75 ili 80 ki ilik 
bir talebe kafilesi Yeniköy veya Trabyada Kampa ç~ka· 
caktır. Bu talebenin muhammen bedeli 880 lira tutan 1 

öğle ve akşam yemeklerindeki iaşesini temin için ve işin 

Eksiltme pazarlık suretiyle yapılacaktır . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 27750 lira mu• 

vakkat teminat vermesi lazımdır. 
• * • 

.. Ek~iltmeye konulan iş : dördüncü umumi müfettişlik 
bolgesmde Tunceli vilayeti içinde takriben 52 kilometre 
tulündeki Pertek Mamaki yolunun imalatı smaiye ve ma
~adam şose. ve 4 kilometre tulünde tesviyei tura }İye 
ınş3:atı tahmın edilen bedel 220 bin liradır. 

isteyenler şartnameleri 5 lira bedel mukabilinde Tün· 
celi Nafıa Müdürlüğünden alabilirler. 

Eksiltme 7-7-937 tarihinde çarşamba günü saat 15 
kadar :unceli Nafia müdürlilğü dairesinde yapılacaktı~. e 

Eksıltme pazarlık suretiyle yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 12250 ı· kk . . ıramuva at 

temmat vermesı lazımdır. 

İzmir İl Daimi Encümeninden: 

Eksiltmeye konul · . 1 · M an ış. zmır· enemen·Bergama yolu-
nun 15+687-17 + 843 kilometreleri arasındaki şosenin e
saslı onrılması. 

Keşif tutarı 3008 lira 21 kuruştur. 
Eksiltme 15.7·,n perşembe günü saat 11 de il d aimi 

encümeninde yapılacaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için müteahhitlik ve ticaret 0 • 

dası belgeleri lazımdır. 
Muvakkat teminat 226 liradır. 

... 
• • 

Eksiltmeye konulan iş: Seydiköyünde yaptırılecak 0 • 

kulun yapısı. 
Keşif tutarı 6800 liradır . 
Eksiltme 15.7.37 perşembe günü saat t 1 de h d · • .. . d 

1 
aımı 

encumenın e yapı acaktır. 
Eksiltmeye girebilmek için müteahhitlik ve ticaret o

dası belgeleri lazımdır. 
Muvakkat teminat 510 liradır. 

--~-

Kereste, tahta ve saire 
3 

* • • 
25 m3 kereste alınacaktır. Bak: Müteferrik sütununda 

İnşaat Usta Okulu ilanına. 



Sayfa 2 

4 
Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane Malzemesi 

Tapu ve kadastro umum Müdürlüğünden· 
Tapu idarelerine lüzumu olan ve 980 lira muhammen 

bedelli 20 nevi evrakı matbua pazarhk!a yaptırılacağm
dan isteklilerin 8.7.937 perşembe günü saat 15 de umum 
müdürlük binasında teşekkül edecek satınalma komisyo
nuna yüzde 7,5 pey akçasile müracaat etmeleri lazımdır. 

Şartname ve nümuneleri görmek isteyenler levazım· 
müdürlüğüne müracaat edebilirler. 

5 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Samsun Devlet Demiryolları işletme U. Müdürlüğünden: 
31.5.938 tarihine kadar idare namına Samsun limanına 

vapurla gelecek olan tahminen 20 bin ton kömürün va· 
purdan supalan alınması ve idare iskelesine nakli ile su
palao olarak idareye teslimi işi kapalı zarf usulile eksilt
meye konulmuş ise de talip çıkmamıştır, 

Bu tahmil ve tahliye işi 12.7.937 tarihine rasthyan 
pazartesi günü saat 15 de Kayseride işletme müdürlüğü 
binasında toplanacak olan komisyon tarafından muvakkat 
ihalesi yapılmak üzere yeniden kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye konulmuştur. 

Vapurdan alınarak idare iskelesine naklecilecek kö· 
mürün beher tonuna muhammen bedeli 69 kuruştur. 

Bu işe girmek isteyenler 1035 liralık muvakkat temi· 
nat vermeleri ve kanunun tayin ettigi vesika ve beyan
namelerini havi teklif mektuplarını ayni gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri veya kanunun tari· 
fatı dairesinde posta ile gönderilmeleri lazımdır. 

Bu işe ait mukavelename ve şartname projeleri Sam
deposu ile Samsun istasyon şefliklerinde ve Kayseride 
işletme müdürlüğünde parasız olarak dağıtılmaktadır. 

6 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonundan: 

Milli Müdafaa Vekaleti Deniz Merkez Levazım 
Satınalma Komisyonundan: 

1 - Tahmini o !an bedeli 218000 ve ilk teminatı 12150 
lira olan 5000 ton mazutun kapalı zarfla ek.-;iltmesi 16.8.37 
pazartesi günü saat 14 de vekalet binasında müteşekkil 
komisyonumuzda yapılacaktır. 

2- Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun ge
reğince vesikalarile teminatı havi kapalı zarflarını saat 
t 3 e kadar komisyonumuza vermiş bulunmaları ve posta· 
da vukua gelecek gecikme yüzünden yapılacak müracaat
lerin kabul olunmıyacağı. 

Bandırma Belediyesi Elektrik işletme İdaresinden: 

Bandırma belediyosi elektrik işletme idaresine aid e· 
lektrik fabrikasının senelik ihtiyacı olan 70 ton motorin 
beher tonu 65 lira, muhammen bedelle alınacaktır. İhale 
açık eksiltme usulile yapılacaktır. Buna ait şartname be· 
delsiz olarak elektrik işletme idareıinden verilecektir. 

Ekıiltme 21.7.37 günü saat 15 de işletme idaresi ko· 
misyonunda icra edilecektir. 

Eksiltmeye iştirak edebilmek için 341 lira 25 kuruş 

muvakkat teminatı Ziraat bankasına yatırmıya mecbur• 
dur. Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olu· 
nur. 

• • • 
Bandırma belediyesi elektrik işletme idaresine ait e

lektrik fabrikasının senelik ihtiyacı olan 3 ton makine 
)'ağı beher tonu 300 lira muhammen bedelle alınacaktır. 

İhale açık eksiltme usulile yapılacaktır. 
Buna ait şartname bedelsiz olarak elektrik işletme i

daresinden verilecektir. 
Eksiltme 21.7.37 günü saat 15 de iksiltme idaresi ko

misyonul'.ica icra edilecektir. 
Eksiltmeye iştirak edebilmek için 67 lira 50 kuruş 

muvakkat teminatı Ziraat bankasına yatırmağa mecbur
dur. 

Keyfiyet istekli olanlarca bilinmek üzere ilan olunur. 

7 
l\\üteferrik 

İnşaat Usta Okulu Direktörlüğünden, 

1- Aşağıda cinsi, mahiyeti, mikdarı ve muvakkat 
• teminat akçeleri yazıh üç kalem malzeme açık eksiltme 

usuliyle ve ayrı ayrı olarak taliplerine ihale edilecektir. 

MÜNAKASA GAZETESi 

2 - İhale 5 temmuz 937 pazartesi günü saat on altıda 
Ankarada okullar sağışmanhğında toplanacak olan artır· 
ma ve eksiltme komisyonu tarafından yapılacaktır. 

3- Taliplerin ihale gününden evel teminat akçelerini 
okullar sağışmanlığı veznesine yatırmaları lazımdır. 

4- İhale edilecek olan üç kalem malzemeye aid 
şartname okuldadır. Arzu edenler direktörlükten parasız 
olarak alabilirler. 

Muham. fiatı Muvakkat 
İhale edilecek Tutarı teminatı 

malzemenin adı Mikdarı lira lira lira kurüş 
kereste 

(Kadron kalas ve 
tahtadan mürekkeb) 25 m3 45 1125 84 38 

Demir 
(5 mm. ile 24 mm 
arasmda) 20 ton 160 3200 240 
Çimento 4100 torba 1.66 2324 174 30 

İstdnbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Müteahhit nam ve hesabına 300 adet kıl yem torbası 
eksıltmesine talip çıkmadığından 5 temmuz 937 paz arte~i 

günü saat 15,30 da Tophanede satınalma komisyonunda 
pazarlıkla alınacaktır. Tahmin bedeli 300 liradır. İlk te· 
minatı 22 buçuk liradır. Şartname ve nüaıunesi komisyon
da görülebilir. İsteklilerin belli saate komisyona gelme 
leri. 

• • * 
Müteahhit nam ve hesabına l 20 adet kayık tabağı 60 

adet tevzi kasesi 56 kapaklı çorba kasesi 120 adet tuzluk 
5.7.937 pazartesi günü saat on altıda Tophanede satınalma 
komisyonunda açık eksUtme ile alınacaktır. 

Hepsinin tahmin bedeli 296 lira 60 kuruştur. İlk temi
natı 22 lira 25 kuruştur. 
Şartname ve nümunelerı komisyonda görülebilir. İsteklerin 
kanuni vesikalarile beraber belli saatte komisyona gelme· 
leri. 

b) M (J D E 

Ankara mektebler Mübayaat Komisyonu Reisliğinden : 
Siyasal bilgiler okulunda ihale tarihinde itibaren ma· 

yis 938 gayesine kadar günde çıkacak yemek artıkları ile 
ekmek kırıntıları açık arttırma ile satılacaktır. Bunların 
tahmin edilen mikdariyle fiat tahmini aşağıda yazılmıştır. 
Muvakkat teminat 5 lirn 25 kuruştur. Arttırma 12 temmuz 
937 pazartesi günü saat l Sde mektebler mahasebeci!iği 
binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi her gün 
parasız olarak mektebte görülebilir. 

Nevı mikdarı Beher kilosuna tahmin edilen fint 
Ekmek kırıntısı t O kilo kuruş 
Yam ek artıgı 1 O ıı 1 

İstanbul Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Maltepe askeri lisesinde mevcut olan 2500 teneke ve 

98 adet makarna çay v~ üzüm sandıklarına talip çıkma· 
dığmdan 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 15 de top· 
hanede satınalma komisyonunda açık arttırması yapıla· 

caktır. 

Tahmin bedeli 144 lira 70 kuruştur. Teminatı 22 lira· 
dır. Eşyalar okulda görülebilir. İsteklilerin belli saatte 
komisyona gelmeleri. 

Satlık vapur ve vapur tekneleri 
(Hususi) 

İzmirde Karşıyaka-Bayraklı şosesi üzerinde kain Bay· 
raklı tersanesi denilmekle maruf tersant:de kızakta bulu
nan 920 senesinde inşa edilmiş çift makineli ve çift ka
zanlı "Elyan,, ve gene ayni tersanede kızakta bulunan 901 
senesinde inşa edilmiş tek makineli "Sakarya,, isimli İz· 
mir körfezinde ve haric limanlar arasında calışan iki adet 
vapur ile bu vapurların makine aksamının yedek parça
ları ve bir adel kızakta ve bir adet kıçtan kara denizde 
hurda halinde vapur tekneleri, kızak çekme vinci, buhar 
makinesi, buhar kazanı, makaralar, krikolar, trasmisyon 
vesaire 14 temmuz 937 tarihine tesadüf eden çarşamba 
günü saat on birde yukarıda yazılı mahalde açık artırma 
suretile satılacaktır. Alıcıların tahmin olunan kıymetin 
yüzde onu nisbetinde pey akçesi vermeleri lazımdır. Tel
laliye resmi alıcıya aiddir. 

Vapurlar bulundukları hal ve vaziyette her türlü mas· 
rafları alıcıya aid olmak kaydile oldukları gibi veya 
(masrafı alıcıya aid olarak demir, saç, bakır, pirinç, ah• 
şab kısımları ayrıldıktan sonra cins cins ve ton hesabile) 
hurda halinde ve mahallinde teslim almak suretile satıla· 
caktır· Fazla tafsilat almak istiyenlerin İzmirde Gazi Bul· 
varında 8 numaralı Demirelli hanındaki yazıhanesinde 

mukim avukat Salime veya İzmirde İkincikordonda 72 5 
numaralı binada Herbert Vitele müracaat etmeleri lazım· 
dır. Alıcıların tayin edilen gün ve saatte yukarda yazılı 
yerde hazır bulunacak olan heyete müracaatleri alakadar· 
ların malümu olmak üzere ilan olunur. 

l Temmuz 1937 

Otobüs sahiplerine 
Otobüs talimatnamesi mucibince camların dağılmaz 

cinsten olması şarttır. Memlekette bu cins cam tedariki 
imkan dahiline girmiş olduğundan bilumum otobüslerin 
birinci teşrin 1937 tarihine kadar camlarım dağılmaz 
şekline sokmaları lazım geleceği ehemmiyetle ilan olunur. 

(3836) 609 

Kanunlar. Kararnameler, Ticaret muhadeltri 

Radiyolofi, radiyoın ve elektrikle tedavi ve diğer 
fizyoterapi müesseseleri kakkında kanun 

(385 nci nüshdan devam) 

Madde 6 Röntgen ve radyom ve her nevi elektrik aletleri 
ile ted:ıvi ancak müessese mesul mütehassısı tarafından vP.ya ne · 
zareti altındtı yapılır ve her tedavi seansının bitmesinden sonra 
her hasta için ayrı olarak tutulacak bir müşahede varakasına ya
pılan tedavinin nevi ve devam müddeti ve cereyanın kuvveti 
veya tatbik ediien rad}•omun mikdar ve şekli ve tedavi yapılan 

nahiyenin genişliği ve snir tafsilat lcaydedilerek mütehassıs tara 
fından imza edilir. Bu müşahede kağıtları en az üç sene muha· 
faza edilir. 

Madde 7 Tabibler ve diş tabiblcri muayenehanelerinde yalnız 
tedavileri altında bulunan hastalarda teşhis için kullanılmak üz re 
rontgeıı teşhis aleti ri veya tedavi için faradizasyon, galvanizasyon, 
diyatermi ve sair cihazları bulundurabilirler. Bu cihazlar ve bulun· 
dukları yerler üçüncü madde göre yapılacak niı:amnameüeki şart· 
lara uygun olarak her türlü arızalara mani olac:ık şekilde tertibatı 
havi olmaları lazımdır. 

Bu cihazları kullanmak için husu i iı.in almağa lüzum yoktur. 
Yalnız böyle cihazlar konulduğu ve kullanıldığı bir hafta içinde o 
yerin en büyük sıhhat mt"murll!ğuna yazı ile bildirilmesi mecburidir. 

Tabib ve diş tabibleri muayenehanel rinde bulunduracakları 

ve kendilerinin kullanacakları hu cihaz ve aletleri iyi kullanma~a 
muktedir olduklarını bir vesika ile ısbata veya bir müt hass11 
yanında en az üç aylık bir kurs veya stsj y pmağa mecburdurlar. 

Bu maddenin birinci fikrasına göre muayenehanelerincle cihaz 
ve alet bulunduracı k tabib veye diş tabiblcrinin tedavileri altında 
olan hastalardan başkasının rontgenle teşhis veya elektrikle tedavi 
için para ile hariçten hasta kabul etli'~leri takdirde birinci mad· 
dede yazılı şartlara göre izin almağa mecburdurlar. 

Madde 8- R~smi ve hususi hastaneler, sanatoryomlar veya 
bunlara benzer müesseselerde bulunan ve birinci maddede yazılı 

teşhis ve tedavi aletlerinin tertibatı, üçüncü maddeye göre yapı· 

lacak nizamnamaye •uy '. un olması lazımdır. 
Husuıi hastanelerde yapılan ve hariçten par ile yalnız bu 

aletlerden istifnde etmek üzere hasta kabul edilen tesisat için 
birinci maddede gösterilen şekilde izin almak lazımdır. 

Madde 9- Her türlü rontgen, radyom ve elektroternpi mües· 
suelerile tabib ve diş tabibleri muayenehanelerindeki te hise 
mahsus rontgen ve diter elektrik tedavi cihaz ve aletleri ve fiz· 
yoternpi müesseseleri Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekaletince 
teftiş ettirifü. Teftiş sırasında aliikalılar, istenilen izahatı vermeğe 
ve beşinci ve altıncı maddelerde yazılı defterleri ve müşahede 

kağıtlarını göstermeğe mecburdurlar. 
Madde 1 O- Bu kanunda gösterHen salahı yeti haiz olmayanlar 

veya salahiyeti olup da birinci maddeye uyarak izin almamış 

olanlar tarafından işletilen rontgen \ e radyom ve elektroterapi 
ve sair fizyoteraki müesseseleri Sıhhat ve içtimai Muavenet V ki· 
Jetinin salahiyetli makam ve memurları tarafından verilecek mü· 
::ekkere üzerine o yerin en büyük mülkiye mirin vereceği emirle 
hemen kapatılır. 

Madde 1 J - Mütehassis olduğu halde bu kanunda yazılı müea· 
ıescler için izin almıyanlar 50 liradan 100 liraya kadar ve izinsiz 

bu müesseseleri açan mütehassıs olnııyanlar 200 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasile cezalandırılır. 

İzin almaksızın evvelce müracaat edip de müracaatları rededi
lernler, böyle bir müe sese açanlar hakkında yukarıki fikradaki 
birinci hale göre hükmedilecek para cezası 75 liradan ve ikinci 
hale alınacak para 300 liradan aşağı olamaz. 

Madde 12- Üçüncü ve dördüncü maddelerde yaz.ıh niz.amna· 
mel erle tesbit edilecek vasıf ve şartlara uygun olmadığı teftiş 

neticesinde görülen müesseseler noksanlarının tam mlanmasına 
kad<ir Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilliği makam ve mumur· 
larıo vereceği müzekkere üzerine o yerin mülkiye amirinin 
emrile kapatılır. 

Tabib ve diş tnbiblerinin muayenehanelerinde bulunan cihaz· 
la rla sair elektrik tertibatı nizamnameye uygun bulunmadığı 
takdirde bunların da noksanlarının tamamlnnmasına kadar kulla
nılamıyacak bir şekilde bnlundukları yerde işletilmekt n yukarıki 
fıkra hükmü dairesinde menedilir. 

Madde 13 Üçüncü maddede adı sreçen nizamnamedeki vuıf 
ve .şartlarn uygun olmıyan cihazları kullananlar 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezasile cezalandınrlıır. 

Madde 14 - Bu kanunda yazılı suçlar hakkında sıhhat ve 
İçtimai Muavenet Vekilliği makam ve memurlarının C. Müddei· 
umumilerine yazacakları müzakkerc üzerine kanuni takib yapı· 
yapılarak muhakemeleri sulh mahkemeleri tarafından şorülür. 

12 nci maddeye göre kapatma ve men' i ınucib s bepl~r l 1 ve 
13 üncü maddeler mucibince ceni takibe esas teşkil ettiği tak
tirde mahkemeden aksine bir karar verilceye kadar kapatma ve 
men kararları devam eder. Kapatma ve men'i İcab eden sebeb 
cezai takibi müstelzim değilse alakalılar kapatma ve men karar· 
larına karşı idari yoldan itirazda bulunabilirler. 

Muvakkat madde A · Bu kanunun neşri tarihinde mevcud 
rontıen ve radyom ve elektrotcrapi müesseseleri sahipleri bir ay 
içinde bulundukları yerin en büyük ihhat memurluğun bir 
beyanname yererek üçüncü maddede yazılı malümatı ve.1ikalari· 
le birlikte vermeğe mecburdurlar. 



J Temmuz 

te Muayenehanelerinde yalnız teşhise mahsus rontgenle elektrik 

1 
~avi aletleri bulunduran tabib ve dış tabibleri c!e bu müddet 
Çınde beyanname vermek mecburiyetindedirler. 

Tertibata üçüncü maddede yazılı nizamnameye uygun olmıyan 
İie11e.e Hhiblerile muayenehanelerinde rontgen ve elektrik ci· 
•ı:i bulunduran tabib ve dış tabibleri salahiyetli makam tarafın· 
arı noksanın tesbitile kendilerine tebliği tarihinden itibaren altı 
y • • 

ıçınde noksanlarını ikmale mecburdurlar. 
Muayyen zamanda beyanname vermiyenler 25 liradan 100 lira· 

a kadar hafif para cezasile cezalandırılırlar. . . 

1 
.8- Dördüncü maddede yazılı fizyoterapi ınüeueselerı sahıb· 

t~ı bu husu.taki nizamnamenin neşri tarihinden itibaren bir ay 
Çınde bulundukları yerin en büyük sıhhat mem~runa . bir ?e~an· 

lale ile, niumname ile istenilen malumatı vesıkalarıle bırlıkte 
trıneğe mecburdurlar. Bu müesseselerin tertibat ve aletlerinde 
0"••n bulunduğu anlaşılırsa salahiyetli maka.m tarafından ~~k
•rıın tesbit ve alakalılara tebliği tarihinden itıbaren altı ay ıçın· 
t tarnamlamağa mecburdurlar. . . 

'tuayyen zaman içinde bu bendde yazılı mecburı~etlerı yap · 
1hnlar 25 liradan 100 liraya kadar hafif para cezuıle cezalan-

•tıhrlar. 
C • (A) ve (B) fıkralarında yazılı müessese ve muayenehane· 

trde bulunan ve nizamnamelerdeki vasıf ve şartlara uygun ol· 
1Yan rontgen fizyoterapi vesair elektrik teşhis ve tedavi alet· 

tri sıhhat ve' hayata zarar verecek halde oldukları anlaşılırsa 
o!(ıanlarınm ikmaline kadar bu kanunda yazılı uıul mucibince 

'Pattırılır veya kullanmaktan menedilir. . . 
i Bu hükme aykırı harekette bulunan müessese sahıbl~rı~e ta: 
b ve dış tabibleri hakkında bu kanunun 1 linci maddesı hukmu 

lbik olunur. 
Madde 15- Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
Madde lt>- Bu kanunun hükümlerini icraya Adliye. Dahiliye 

t Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekilleri memurdur. 
Resmi Gazete tarih: 28 nisan 1937 sayı: 3591 

Tamimler 

l'daliye Vekaletinden : ·'! 22118 4 • 5917 - 148 
Özü: Yıllık hesaplarını ve bilançolarını 

bir merkezde toplayan ticantha
nelerin şubelerı tarafından veri· 
len hesap hulıisalarınm tetkik ve 
kayıdlarına tatbik edildikten son
ra alakadar varidat idaresine ir
sali hakkında. 

2395 numaralı Kazanç Vergisi Kanununun 10 uocu maddesi 
Uc:ibince, şubelerinin yıllık hesaplarını ve bilançolarını bir. mer· 
tıde toplıyan teşebbüsat erbabile müeıseselere, . y~lnız bır be
arıname tar.zim ederek bunu bütün muamelelerının toplandığı 
•hal varidat idaresine verebilmeleri hakkı tanınmış ve bu kabil 
şebbüsat erbabının şubelerine merkezlerine gönderdikleri hesap 
Ulisalarının •uretlerin beyannameleri11i merkezleri tarafından ve· 
leceğine dair bir ihbarnameye bağlıyarak men•ub oldukları va· 
dat idarelerine vermeleri mecburiyeti tahmil edilmiştir. 
Şubelere bu mecburiyetin tahmin olunması merkezin bulun· 

Utu mahalde verilen beyannamenin i•tinad eylediti heaapların 
lkiki ıırasında şubelere aid heHpların da mahallindeki kayıd 

e defterlerle tatbik edilmek suretile tetkikatın tamamiyetini te
in maksadına müstenid bulunduğu halde bir merkezden beyan-
llıe veren ticarethane 'ubeleri larafmdan mahalli varidat ida
lerine verilen hesap hulasalarının hiç tetkik ve şube kayıdları· 

a tatbik edilmeksizin, merkezlerinin mensub olduiu varidai ida· 
lerine ıönderilmesile iktifa edildiği ve hu yüzden lüzumıuz 

. ubaberelere yol açıldığı, binnetice merkeze aid tetkikai ve tah· 
•Yatın da gecikmesine sebebiyet verildiği anlaşılmaktadır. 

(devamı var) 

SAVA NİKOLAİDİS 

80Ya, Vernik, Asfalt, Selülos, Roheroit Macunları, 

ve her nevi hususi boya sıparışı yapıhr 

Galatada, Balık Pazar, Kurtunlu Han, 21 

İstanbul Borsası 
30 6- 1937 
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MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek üç gün zarfmda vuku bulacak 
Münakasa ve Müzayedeler hakkmda 

MUI-ITİRA 
--

Cuma 2-7-1937 

Demir: 20 ton • çimento: 1400 torba • kereste: 25 m3 
(Ankara İnşaat Usta Okulu) No. 378 

Sadeyağ: 23400 k. - kuru ot: 62 ton (Konya Kor SAK) No. 378 
Saraçhane köprüsü tamiri (Edirne Nafıa Müd.) No. 379 
Sadeyağı: 54 ton - zeytin yagı: 8500 k. (Vize Tümeni) No. 379 
Saman: 84960 ve 96000 k. (Edirne Tuğayı) No. 379 
Tekirdağ'ından-Muradlıyn 2628 m3 kereste nakli (Kırklareli İskan 

Müd.) No. 380 
Et, çöp taşıma kamyonlarile ( 1 er ad.) ölü ta11ıma otomobili: 1 ad. 

(Zonguldak Beled ) No. 380 
Mangal komürü: 6 ton · odun: 200 çeki - kok: 50 ton (İst. Zi

raat Mek.) No. 38l 
Garajı önündeki bahçenin ihata dH•arlarının vesaire inşaatı 

(Nafıa Vekaleti) No. 381 
Sığır eti: 80 ton (Manisa Tümeni) No. 382 
Soğan: -' ton (ist. Vakf. Dir.) No. 382 
Bileme makinesi: 3 ad. (inhis. U. Müd.) No. 384 
Çamaşır yıkama makinesi: 3 ad. (Tophane Lvz.) No. 384 
Genel nufus sayımı neticelerini göıteren kitabın basımı: 10 cilt, 

2 şer bin aded (İstatistik Genel Dir.) No. 367 
Aktuzlasında bir müdür evi, 2 memur evi, 1 idare binası, 1 a· 

mele hangarı ve 2 tuz ambarı inşası (Erzurum İnh. Başmüd.) 
No. 372 

Kilim: 7000 ad. (MMV) No. 373 
Battaniye: 10000 ad. (MMV) No. 373 
Ekmek, et, yumurta, mercimek, pirinç, •irke, limon, un v. 1 • 

(Nafıa Okulu Dir.) No. 374 
Bayrak ve fora: 455 ad. (İst. Deniz Tic. Dir.) No. 374 
Beton arme de n iri: 22 ton • bağ teli: 250 k. (Nafıa Vek.) ·'~ 375 
Et:6890 k. • ekmek: 27690 k . · aadeyağ: 1515 k. (İst. Liseler SAK) 

.\: 375 
Müstakil jandarma taburu mutfak erzak ambarı, bekçi kulubesi, 

foseptik ve kuyu inşaatı (Nafıa Vek.) No. 375 
Gölede inekhane ve inekhane müd. binaaı inşaatı (Kars Nafıa 

Müd.) No. 375 
Portatif karyola: 1050 ad. (Ank. Harp Okulu) No. 377 
Domates: 60 ton (Ank. Lvz. ,,~ 378 
Ekmek: 14000 k. - sade yağı: 500 k. (İzmir Orta ve Lise Okul· 

ları Dir.) No. 378 
Sığır eti: 15 ton - koyun eti: 10 ton (Selimiye Ask. SAK) .Y 388 

Cumartesi 3·7-1937 

Ekmek, et, şeker, zeytin, yağ', sabun ve sebze (Hukuk Fakült) 
No. 385 

Leyli talebelerin çamatır yikanmuı {Huk. fak. Dir.) No. 383 
Havlu: 4800 ad. (MMV) No. 380 
Mangal kömürü: 16 ton (Tekirdat Ask. SAK) No. 380 
Patates: 45 ton (Ankara Lvz.) No. 378 
Yular: 3475 ad. (Ank. Jand. Gen. Komut.) No. 375 
Haftada 1 kere enformasyon bülteni bastırılması (iktisat Vek .) 

No. 377 
Türkofisin aylık bülteni baatırılmaııı (İktisad Vekaleti) .Y 381 

Pazar 4-7-937 

Satır eti: 87 ton (Kayaeri Kor) .\~ 374 
Binek hayvanatı : 100 ad. (Sıvaa Tümeni) .\' 380 

,,. 
$ Önlerinde yıldız itareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş: "No.,, işareti ilanı havi gazetemizin 1ayı11n1 gösterir. 

B\\umum Müteahhit ve Tiiccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

Münakasa ve Müzayede ilanlarını, günü gününe, top
lu ve tasnif edilmiş surette ancak "MUNAKASA 
GAZETESİ,, nde bulabilirsiniz. O, sizin en lüzümlü 
Rehberiniz dir. Menfaabmz icabı hemen abone kay
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

~-------------------------
Resmi Devairin 

Dikkat nazarına 

''MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin bütün 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir. Orada çıkan 
bir münakaıa veya müzayede ilanı bu meıleğe inti
sap edenleri hemao harekete getirir, ve azami ran-
demen verir. İlan ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. ilanlar 

Türk Maarif cemiyeti Resmi 
ilAn işleri Limited Şirketi 

vas ıtasile gönderilebilir. 

1 

Sayla .l 
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Ticaret ve Zahire Borsası 
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MADDE 

Afyon : ince t . 

" : kaba 
Araşit yağı 

Arpa : yemlik çuvallı 
.. : Anadolu 

Badem : kabuklu 

" : iç 
Buiday : Ek•. yumuşak 

" : yumuşak 
n : ekı. ıert 
.. : •ert 

" : •Ümter 

" : kızılca 

" : mahlut 
Bulıcur 
Ceviz : iç 
Çavdar 
Darı : beyu 
,, : sarı 

Fa.ulye 
Fındık : iç tombul 

" 
: iç •İvri 

" 
: kabuklu 

İpek 
İrmik 
Kaplıca 

Kcçikılı 

Kenevir 
Kepek 
Keten : tohumu 

" 
: yağı 

Koza 
Kuş yemi : yeni mahsul 
Mercimek 
Mııır : beyaz 

" 
: sarı 

Nohut : i•p. tohumu 
Pamuk 
Pamuk yatı: 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yağlı 

,, ,, : yanm yağlı 
,, ,, : yat•ız 

Peynir kaş•r : yaj'lı 
,, ,, : yatsız 

Razmol 
Suaam 

,. yatı 
Tiftik 

" 
" ,, 

Un 
,, 

" Yapak 
,, 
.. 
" Yulaf 

: yeni mahıul 

: otlak 
: ana mal 
: deri 
: kaha 
ekıtra ekıtra 
ekıtra 

1 inci yumutak 
,, ıert 

Anadolu 
,, tabak 

: Trakya kırkım 
,, tabak 

Zeytin yatı : ekıtra 
,, ,, : yemeklik 
,, ,, : sabunluk 

DIŞ FiATLAR 

Buğday 

" ,, 

Liverpul 
Şikaıo 
Vinipek 
Anvera Arpa 

Mısır 
Keten t. 
Fındık G. 

Londra 
n Nominal 

Hamburg ,, 

" K " 

ithalat ihracat 

Ton Ton 

15 

157 

15 252 

6 

3 

896 
61 

13 35 

30 

24 

SATIŞLAK . 
Asgari Azami 

Klloau Kiloau 

Kr· Pa. Kr. Pa. 
-

260 

3 23 4 

6 20 

5 7 5 il 

25 

43 

44 30 
130 

27 

52 

60 

K.S. 

6 51 
5 65 
6 58 
5 19 
3 67 
7 94 

94 78 
9-ı 78 
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.:. Tercüme Bürosu ~:· 
~ . . ~ 

•:• Her lİ:iandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- ~:• 
...... b .. k d ••• • assa. muna asa ve müzaye elere müteallik şartna- ~ 
•!• melerm tercümesi derühte edilir. ':. .. b y 
• .... Azami ihtimam ve sürat + 
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Deuxieme Annee - No. 389 

ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 MOIS Ptn. 450 
6 ,, ,, 850 

12 " ,, 1500 

Etnınger: 12 moiı Plrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite a'adre11er 

iı. l' Adminiltration 

JEUDI 

•• 
UNAKASA 
GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

1 
Tableau Synoptique des Adjudications 

~~~~~~~~~~------w~~----~----------------

' 

Objet de l'&djudication Mode Prix Caution. Lieu d'adjudication et du ı.ıeureı 
d'adiudicat. catimatif Proviıoire C h' d CL Jours 1 

~-~~------·~~~~~~----~~~-~~~~~----~--------~~~-· ___________ __,• __ ıe_r ___ es--~n~a~rg~e.~---------------------~ 
1 

A) Adjudications au Rabais 

Conslruction-Reparation- Trav. Publics 
Materiel de Construction-Cartographi~ 

Con,truction du niitiment d'une rcole a Seydikeuy 
Reparation de la chaussee s route lzmir-Menemen-

Bergama 
Construction de chaussee et traveaux d;arts Vilayet 

de Tundjeli (cah . eh. L. 5). 
Construction des casernes ~ı Nazmiye {calı . eh. L. 

15). 

Travaux d•lmprimerie - Papetcrie 

lmpression des registres : 20 lots 

Transport- Chargement - Dechargement 

Charrement et dechargement de charbon : 20000 
tonneı (aj.). 

Bois de Construction, 
P!nnches Poteaux ete. 

Charpente : 25 m3 
"Dilme,, sapin: 675.220m3- Madriers id.: 1414,640m3· 

Planches : id. : 1077,200 m3· ld . pou r wagon~ : 
li57,i99 m3 (cah. eh. P. 152). 

Electricite-Gaz-Chauffage Central 
(lnstallation et Materiel) 

Generateur et accessoires iı courant permanent : 1 
pii·ce 

Combustible - Carburant- Huiles 
Mazout : 5000 tonnes 
Motori ne : 70 tonncs 
Huile pour machine : 3 tonnes 

')ivers 

Fer (5 a 24 m m) : 20 tonnes 
Ciments : 1400 ısacs 
Sacs a fourrageıı : 300 picces (ai .)· 
Assiettes : 120 p. - Tasses pour distri bution : 60 

p . Salieres : 120 p.- Tasses pour soupe : 
56 pİL CeS (ai.). 

Provisions 

Viande ele boeuf : 27601 O kiloı (cah. eh . P. 276 
Oignons secs : 12 tonnes 
Üignons secs : 10 tonneıı 

Oiırnons : 6 tonnes 
Avoine : 280 tonnes 
Pommes de terre : 20 tonncs 
oeurre : 50 tonnes (cah. eh . L. 2) 
Rep:ıs pour 75-80 cleves (au caınp de y en ikeuy) 

B) Adjudications a la surenchere 
Morceaux de pain et reste de repas 
Bido ns : 2500 pieces· Caisscs : 98 pieces (ai.)· 
Vapeur Eliane (1920- 2 chaudı crc) Vapeur Sakaria 

( 1901 1 chaudı ere) (a iz mir) . 

-

Cre iı gre 

" 

Grc ~ gre 

Pli cach. 

Publique 
Plı caclı. 

Publique 

Pli cach. 
Publique 

,, 

Publique 
,, 

Crc a gre 

" 

Pli cacl1. 
Publique 

.. 
,, 

Pli cach. 
Publique 
Pli cach. 
Gre a gre 

Publique 
,, 

Publique 

6800 -
3008 21 

220000 -

600000 -

980 -

P.69lat. 

1125 -
15552 41 

2700 -

218000 -
L. 65 la t. 
L. 300 la t . 

3200 -
2324 
300 -
296 60 

55,000 -
510 -
400 -
270 -

16800 -
1300 -

40000 -
880 -

P. 1 le k. 
144 70 

510 -
226 -

12250 -

27750 

- -

1035 -

84 38 

202 50 

12150 -
341 25 

67 50 

240 -
174 -
22 50 
22 25 

4010 -
38 -
30 -
20 -

1"60 -
98 -

3000 -
- -

5 25 
22 -
10 Ola 

Com. Permanente Vilayet lzmir 15-7-37 
,, 15·7-37 

Oir Trav. Publics Tundjcli 7-7-37 

" 
7.7.37 

Direction Generale Cacastre Ankara 8-7-37 

Oirection Exploitation Chemins de Fer 12-7·37 
Etat Samsoun et Kalsseri 

Dir. Eeole des Contre Maitres Ankara 5·7-37 
1 Admin . Gen. Ch. Fer Etat Ankara 19-7-37 
\ Caissses Ankara et Haydarpacha lzmir 

1 Com. Expl. Ch. Fer E.tat Haydar,acha 12-7-37 

lntend. Marine Pres Min . 1 )cf. Nat. 16-8 37 

Mmıicipalite Bandirma 21-7·37 

" 
21·7-37 

Dir. Ecole ties Contre·Maitrea Ankara 5 7-37 

n 5.7 37 

Com. Aeh. lntend. lstanbul Tophane 5.7.37 

,, 5-7-37 

. 
Com. Ach. Militaire Oiyarbekir 10..7-37 
Cca.. Acb. Comm. lıt. Findikli 15-7-37 

" 
15-7-37 

,, 15·7-37 

Com. Ach. Comm. lst. Findikli 21-7-37 
,, 19-7-37 

Com. Ach. Corps Arme• Eıkiehehir (?) 14-7-37 
Ec. Super. Comm. et E.conomie S.Ahmet 2-7·37 

Com. Ach. des Ecoles Ankara 12-7-37 
C•m. Ach. late.C. l•t. T•,Aaae. 5-7-37 
Herbert Whithall 2me Cordon 72/S, lzmir 14-7·37 

11 
11 -

15 i 

15 -

ı 

1 
1 

15 - 1 

15 -

16 -
15 30 

10 -

14 -
15 -
15 -

16 -
16 -
15 30 
16 

10 
15 30 
15 -
16 -
16 -
15 30 
10 -
16 -

15 -
15 -
11 -

j 

1 JUILLET 193) 

ADMINISTRA':t ıur-. 

Y oghourtchou Han 
ter Etage, N. 3-4 

Galata, Percbembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Poatale N. 1261 

Adresse Tele2raphique: 
lıtanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois 1ours suivants) 

Vendredi 2 Juillet 1937 

Fer : 20 tonnes· Ciment : 1400 sacı- Charpente : 25 m3 (C 
Ecoles des Contre·Maitres Ankara) .\; 378 

Beurre frais : 23400 k.- Foin sec : 62 t . (Corps Armee Ko 
.\~ 378 

Reparation du pont Saratchane (Dir. Trav. Publics Edirne) .\~ 
Beurre : 54 t.· Huile d'olives : 8500 kilos (Division Vize} .Y S 
Paille : 85960 et 96000 k. (Division Edirne) .\~ 379 
Transport de Tekirdagh a Mouradli de 2628 m3- Bois de et 

pente ( ir. Etablis. lmmigres Kirklareli) .\! 380 
Camion pour transport viande · Id. pour ordures Auto corbill• 

1 p. (Mun. Zongouldak) .\! 380 
Grue clectrique ; 1 p. (Mun. Zongouldak) .\ ; 380 
Charbon de bois : 6 t .· Boia : 200 tchekis· Coke: 50 t. (Dir. E 

Agricole lstanbul) .\~ 381 
Pain : 32 t.· Viande : 7 ,5 t.- Bcurre 3000 : kilos· Fromage bl 

800 k . (Dir. Ecole Agricole latanbul) ,,! 381 
Construction mur de soutenement et: autre au jardin du garai1 

Miniııtere (Ministere Travaux Publicı) .\! 381 
Viande de boeuf : 80 t. (Division Manissa) ·'~ 382 
Oignonı : 4 t. {Vakoufs lstanbul .'\~ 382 
Maehines pour aiguiser : 3 p. (Dir. Gen . Monopoles .\! 384 
Maehines lessivea : 3 p. (lntendance Tophane) .\! 384 
lmpression du livre donnant le resultal du reeensement (65·72 

mats) : 10 volumeı (2000 exemplaires (Dir. Gen. Statistique A 
.\; 367 

Construction d'unu maiıon pour le directeur 2 maiıonı pour 
ployes, ıur le loca! de l'administration, un hanrar pour ou\'f 
et 2 depôts de sel aııx salines de Aktouzla (Dir. Gen. Morı 
les Erzeroum) .\ !: 372 

Kiltms : 7000 p. (Min. DCfenıe Nationale) .,~ 373 
Couvertures de lit : 10000 p. (Min. Def. National).\! 373 
Pain, vinnde. oeufs, lentilles, riz. vinaigre, citron, farine ete. 

Ecole Travaux Publics) .\~ 374 
Drapeaux et pavillon : 455 p . (Oir. Commerce Maritime lst•0 

.\! 375 
Fen pour betonarme : 22 t.· Fil de ligature : 250 k. (Min. 1 

Publis) .\! 375 
Viande : 6890 k. - Pain : 27690 k. Peurre frais : 1515 k. (C 

Acb. Lycees lstanbul) .\! 375 
Conıtruction de puit, fo11e septique· Cabane pour gardien ; 

cole de gendarmerie (Ministere Trav. Publicı) .,: 374 
Litı portatifs : 1050 p. (Ecole de Guerre Ankara) .,! 377 
Tomateı : 60 t . (lntendance Ankara) ~\! 378 
Pain : 14000 k. · Beurre fraiı : 550 kilos (Ecoles Secondaif( 

Lyeees lzmir) No 378 
Con1truetion ferme elevage pour vaches et local (Oir . Travaut 

blics Kars) .:\! 376 
Viande de boeuf : 15 tonnes - Viande de moton: 10 tonneı (( 

Ach . Militaire Selimie) ,\ ! 388 

Samedi 3 Juillet l 937 

Brides : 3475 p. (Cendarmerie Ankara) .\! 375 
lmpression d'une foiı par semaine du bulletin d'information (~ 

tere Economie) .\; 377 
Pommes de terre : 45 tonnes (lntendance Ankara) .\~ 378 
Charbon de bois : 16 t . (Com. Acb. Militaire Tekirdarh) Sı 
Eısuie ·mains : 4800 p . (Min . Defense Nationale) X! 380 
lmpreıısioıı deı bulletins mensuels du Tur kof is (en turc et ell 

çais) (Miniıtere Economie) .\! 381 
Leısivare du linge deıı internes (Faculte de Droit Ankara) ,,· 
Pain, viande, ıucre. olive1. huile, savon et legumeı (Facıı11 

Droit Ankara) .\! 385 

Dimanche 4 Juillet 1937 

V;ande de boeuf : 87 tonııes (Corps Araee Kaisıcri) .\~ 314$ 
Aaiaaux pour monture pour l'armee : 100 piiıces (Oiviıioll 

,,! 380 

• Les uteriıqueı indiquent une venle par voie de ıurencbt 
i 

N. B.- Lea Nos indiqueı en regard deı articles ıont cıd 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

l ı 

ı : 
1 

SATILIK RADYO 

~~~~·- ~-~·-~·- ~~~'dl l ~ 
Az müstamel 7 Lambalı FADA marka bir F 

yo makinesi gayet ehnn fiatla satılacaktır. ~ 
Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, ld· 

go. Tel. 41143. 


