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Bugün il3n olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

1- Erzak, Zahire, Et, Sebze v · 8 ' 

Patates: 26 ton (aç. ek. mb. 1625 L. tem. 122L L.) 19-7-37 15 -

Patates•. 12 ton (aç. ek. mb. 840 L. tem. 63 .) 

(İst. Komutanlığı için) 
19-7-37 16 -

Fabrika unu: 300 ton (kz. mb. 3~0 L. tem. 
2250 L. şart. 150 kr.) (Oiyarbekır Kor)• 

Yulaf: 4S000-84000 ve 84000 k. (kz. mb. 24,7SO 

15-7-37 10 --

Ye 
4,620er L. tem. 1856,25 va 346,50 er L.) 

(Buru Ask. S.A.K.) 
20-7-37 17 -

K 961 800 k (kz mb. 31739,40 L. tem. 
uru ot: • · · L ) 19 7 37 11 
2380 46 L. şart. 159 kr.) (Ankara evazım • • -

Ar a· İ 066 000 k. ( kz. mb. 38376 L. tem. 2878,20 

L
p · 't 192 kr.) (Ankara Levazım) 19-7-37 15 -

. şar . L 13'> L ) 
K t " SOOO k. (paz. mb. 1750 . tem. ... • 

•yun e 1
• • 21-7-37 11 -

(Vize Tümenı) 
Koyun eti: 12 ton (temdit) (aç ek. tem. 40S L .) 

Ç l K ) 
16-7-37 16 -

or il or r 

Sığır eti: 12S ton (paz. mb. 35,000 L. tem. 2525 L. 
) 

5.7.37 15 -
(Vize Tümeni 

K t • 69 ton. (aç. ek. mb. 1898 L. tem. 142 L . 
uru 0 • _ . 3.7.37 l l -
(Vize Tamenı) 

2 · T · t Nafı'a 1"11leri, Malzeme, Harita inşaat, amıra , _ Y • __ ---

Ayvalık ve Etlikte su kontrol memurları için kulübe 

l (aç ek kb 328,30 L. tem. 24,6 1..) 
yapı ması. · · · 3 O 
(Ankara Belediyeai) . . 16 7- 1 10.3 

Şerefli koç hiurda dispanaer bınaaı ınşaatı. (paz. 
kb. 2500 L.) (Ankara Vilayeti) 19-7-37 15.30 

Eıkişebirde yapılacak yol inşaah: (kz. mb. l74688,4 L. 
tem. 9984,40 L. şart. 874 L.) (MMV) 19-7-37 10 -

Devlet Baaım evi cilt atölyesi binası tadilitı (aç. 
ek. kb. 3539 L. teıa. 266 L.) {lıt. Nafıa Müd.) 19-7-37 IS -

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, HastaneLev. 

Roatgen malıemesi 15 kalem (aç. ek. mb. 1919 L . 
tem. 143,92,S L.) (lıt. Vakıflar Direk.) 19·7-37 15 -

a) MÜNAKASALAR 

1 
Erzak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Diyarbekir Kor Satınalma Komisyonundan: 

. 1- Diyarbekir kor ve tayyare alayı eratmm 3 ayl~k 
ıbtiyacı için 300 bin kilo fabrika unu kapalı zarf uaulıle 
•atan alınacaktır. 

2- Tahmin bedeli 30 bin lira olup muvakkat teminatı 
2250 liradır. 

3- Şartnamesini görmek iıteyenler 150 kuruş bedel 
tııukabilinde kolordu levazımından alabilirler. 

11 
4- 15.7.37 perşembe günü saat 10 d~ . kolor.du satı· 

alnıa komisyonunda zarflar açılarak katı ıhalesı yapıla· 
Ctktır. 

Vize Askeri Satınalma Komisyonundan: 

l - Viıe alayının 69 bin kilo kuru otu. 
a- ihalesi açık eksiltmesile Vizede yapılacaktar. 
3- Kuru otun muhammen bedeli 1898 liradır. 
4 - Kuru otun ilk teminatı 142 liradır. 
5- İhalesi 3.7.37 cumartesi günü saat 11 dedir· 

• 1 • • 
2 - Denıirköyün 5 bin kilo koyun eti. 3:. İhalesi pazarlık suretile yapılacakt~r. 
4- Tutarı 1750 liradır. Teminatı 132 lıradır. 

hp l İhalesi 21 .7.37 cumartesi günü saat 11 de 
ı acaktır. 

• p • • 
ınarh· v • 

İL l ••arın 125 bin kilo sıgır etı. 
Qa es· kt s.~ l pazarlık suretile vizede yapılaca ır. 
Rır et· . . 

Vizede 

Sığ ının tutarı 35 bin lıradır. 
hıa:r ~tinin ilk teminatı 2525 liradır. . 

eıı 5 temmuz 937 pazartesi günü saat 15 tedır. 

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

Lbtik çiıms: 4 çift, iş gömle~i: 12 ad. önlük 
ve pantalon: 30ar ad. vaketa çizme: 37 çift baş· 

lılc ve gömlek: 60 ar ad. (aç. ek. mb . 650 L. 
tem. 48,75) (Ankara Belediyesi) 13 -7-37 10.30 

Elbiselik kumaş: 150,000 m . (kz. metrosu 278 kr. 
tem. 20430 L. şart. 20 L.) (MMV) 

KAputluk kumaş: 150,000 m. (kz. metresi 
tem. 21750 L. şart. 22,50 L.) (MMV) 

20-7-37 11 
300 k. 

S - Kereste-Tahta v.s. 

Otobüs tamirhanesi için kereste. (aç. ek. mb. 
472.50 L. tem. 36 L.) (Ankara Belediyesi) 

Kaplama tahtası maun: 404 m2 kayık: 406 m2 
(aç. k . mb. 11080 L. tem. 831 L.) (MMV) 

6- Mahrukat, Benzin, Makine yağları v, s. 

Lavema in kömürü.: 2640 ton (kz. mb. 50688 L. 

19-7-37 11 

16-7-37 10.30 

14·8·37 ]() -

tem. 3784,40 L. şart. 254 kr .) (Ankara Levazım) 20-7-37 lS -

7 - Müteferrik 

Caıa: 646 Ad. (otobüs için) (aç. ek. mb. 487 L. 
tem. 36,52 L.) 16-7-37 10,30 

Yahşihan parke taşı lOOOOOad. (aç. ek. mb. 9000 L. 
tem. 765 L.) 16-7-37 10.30 

Mama~ parke taşı; 300000 ad. (kz. mb. 16SOO L. 
tem. 1237,5 L.) 16 7-37 11 -

Temizlik İf için siyah saç. köşebend , demir boru 
v. ıı. (aç. ek. mb . 400 L. tem . 30 L.) 13-7-37 10.30 

Tekerlek parmağı , araba oku, demirci ocağı v.ı . 

(aç. ek. mb. 400 L. tem. 30 L.) 
(Ankara Belediyeai için) 13-7-37 10.30 

Mafraş: 1050 tane (temd.) (pu. taneai 10 L. tem. 
787.50 L.) (Ankara Levazım) 3-7-37 13 -

İşaretler: aç. ek. (açık eksiltme) - k:z. (kapalı zarf ) • paz. (p.ızar· 
lık) • mb. (muhammen bedel) • kb. (keşif bedeli) - tem. (teminat) -
temd. ttemdit) - L. (lira) • kr. (kuruş) • t. (ton) • k. (kilo) - şart. 
(şartna me).lvz. (levazım) 

Ankara Levazim Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu hayvanatı için 1066000 kilo arpa 
' 19.7.37 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarfla eksiltme· 

si yapılacaktır. Arpanın tutarı 38,\76 lira olup muvakkat 
teminatı 2878 lira 20 kuruştur. Şartnamesi 192 kuruş 
mukabilinde komisyondan verilir. 

• • • 
Ankara garnizonu birlikleri hayvanatı ıçın 961800 kilo 

kuru ot 19.7.37 pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla 
ekıiltmesi yapılacaktır. Otun tutarı 31739 lira 40 kuruş 
olup muvakkat teminatı 2380 lira 46 kuruştur. Şartname
sı 159 kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

İıtanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

İstanbul komutanlığı birlikleri içil! 26000 kilo patates 
açık eksiltme ile satın alınacaktır. ihalesi 19 temmuz 
937 pazartesi günü saat 15 de yapılacakır. Muhammen 
tutarı 1625 liradır. İsteklilerin 122 liralık ilk teminat ile 
berah.r Fındıklıda Komutanlık satınalma komisyonuna 

gelmeleri. • ... . 
33 cü Tümene bağlı 16 cı alay için 12000 kilo pata· 

teş açık eksiltme ile satın alınacaktır· İhalesi 19-7 .g37 
pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Muhammen tu· 
tarı 840 liradır. İsteklilerin 63 liralık ilk teminat ile be· 
raher Fındıklıda Komutanlık satınalma komiıyonuna gel· 
meleri . 

Bursa Askeri Satınalma Komisyonundan: 

Garnizon Kilo Muham. tutarı İlk teminat 
Lira Lira K. 

Bursa 450000 24750 1856 25 
Mudanya 84000 4620 346 50 
Bandırma 840 .)0 4620 346 50 

Bursa, Mudanya ve Bandırma garnizonları için yuka
rıda yazılı mikdardaki yulaf kapalı zarfla 20 temmuz 937 
salı günü saat 17 de eksiltmeye konacaktır. Muhammen 
tutarile ilk teminatları hizalarında yazılıdır. 
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iDAREHANE: 
Yoğurtcu ban, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarebanemizde görüşülur 

Telgr.: iııt. MÜNAKASA 
Telefon : 49442 

Polta kutuıu N. 1261 

EZ?TGüil 

Şartnameleri İstanbul, Ankara Levazım amirlikleri sa· 
tınalaıa komisyonundadır. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 

Kor birlikleri ihtiyacı için 12 bin kilo koyun etinin 
kaprlı zarf suretile münakaıası intaç edilmediğinden mez· 
kur etin mHnakasaıı 16.7.737 cuma günü saat 16 da açık 
eksiltme suretile Çorluda Kor satınalma komisyonunda 
yapılacaktır. Şartname ve evsafını görmek isteyenler İs· 
tanbul levazim amirliği satınalma komisyonu ve Çorlu 
satınalma komisyonuna müracaat edebilir. Muvakkat te· 
minat mtktarı 405 liradır. 

2 
inşaat- Tamirat-Nafıa işleri ve Malzemesi-Harita 

İstanbul Nafıa Müdürlüğünden: 

19-7-937 pazartesi günü saat 15 de lstanbulda Nafıa 
Müdürlüğünde 3539 lira keşif bedelli Devlet Basımevi 
cilt atölyesi binası tadilatı açık eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme bayındırlık işleri genel, hususi ve 
fenni şartnameleri, proj~. keşif hülisasile buna müteferri 
diger evrak dairesinde görülecektir. 

Muvakkat teminat 266 liradır. 
İsteklilerin en az 3000 liralık bu işe benzer iş yaptığ· 

na dair göstereceği vesika üzerine Nafıa Müdürlüğünden 
almış olduğu müteahhitlik ve ticaret odası vesikalarile 
gelmeleri. 

M, M. V. Satınalma Komisyonundan: 

17 4688 lira 4 kuruş keşif bedeli Eskişehirde yaptırıla
cak yol inşaatı kapalı zarfla ekıiltmeye konulmuştur. Ek
siltmesi 19. 7.37 pazartesi günü saat 1 O dadır. ilk temi na· 
tı 9984 lira 40 kuruştur. Şartnamesi 87 4 kuruşa MMV 
satmalma komisyonundan alınır. 

Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 2500 lira olmak üzere Şereflikoçhisar 
ka:ıaıı merkezinde bir dispanser binası yaptırılacaktır. 
19.7.37 pazartesi günü saat 15,30 da pazarlıkla ihalesi 
yapılacağıudan isteklilerin vilayet daimi encümenine gel
meleri ve keşif ve planları görmek için vilayet sıhhat 
müdürlüğüne müracaatları. 

Ankara Belediyesinden: 

1 - Ayvalık ve Etlikte yaptırılacak su kontrol memur· 
ları kulübe 15 gün müddetle açık ekıiltmeye konulmuı· 
tur. 

2- Ketif bedeli 328,30 liradır. 
3 - muvakkat teminatı 24,62 liradır. 
4- Şartname ve keşifnamesini görmek isteyenlerin her 

gün yazı itleri kalemine ve isteklilerin de 16.7.31 cuma 
günü saat 10,30 da belediye encümenine müracaatları. 

3 
ilaçlar, Klinik ve İspençiyari alat: 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Cinıi 
Rontgen mal· 

Miktarı Muhammen bed. hk. tem. ihale gtln 
Li. Kr. 

zemeıi 15 kalem 1919 lira 143 9'l,5 19. 7 .37 
pazartesi 

saat 15te 

Gureba hastanesine lüzumu olan yukarıda cins ve mik· 
tarı yazılı rontkeıı malzemesi açık eksiltmeye konulmuş
tur. ihalesi yukarda yazıiı gün ve saatte vakıHar başmü

dürlliğü binasındaki komisyonda yapılacaktır. Şartnamesi 
hergün levazım kaleminde görülebilir. 



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

MMV Satına(ma Komisyonundan: 

Beher metrosuna biçilen ederi 300 kuruş olan 150 bin 
metre kaputluk kumaş kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmesi 19.7 37 pazartesi günü saat 11 dedir. 
İlk teminatı 21750 liradır. Şartnamesi 2250 kuru~a MMV 
satınalma komisyonundan alınır. 

"' • • 
Beher metrosuna biçilen ederi 278 kuruş olan 150 

bin metre elbise ik kumaş kapalı zarfla eksiltmeye ko· 
nulmuştur. İhalesi 20.7 .• i7 salı günü saat l l dedir . İlk 
teminat 20430 lirndır. Şartnamesi 2 bin kuruşa MM'/ sa
lınalma komisyonundan alınır. 

Ankara Belediyesinden: 
Mezbaha müstahdemini için lüzumu olan 4 çift 

lastik çizme, 4 beyaz i~ gömleği, 8 lacivert gömlek, 30 
önlük, 30 pantalon, 37 çift vaketa çizme, 60 gömlek, 60 
başlık 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 650 liradır. 
3 - Muvakkat teminatı 48,75 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı işle 

ri kalemine ve isteklilerin de ı 3 te 11 nuz 19 n sah gün'J 
saat 1 O buçukta belediye encümenine müracaatları. 

MöC 
-m=..!_ ______ =xttM..,... 

5 
l(ereste, tahta ve saire 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

1 - Müteahhit nam ve hesabına ve hepsine biçilen 
ederi 11.080 lira olan 404 metre murabbaı maun ile 406 
metre murabbaı kayın kaplama tahtası açık eksiltme ile 

ı- Muvakkat bedeli 487 liradır 
3 - Muvakkat teminatı 36,52 liradır. 
4- İsteklilerin 16 temmuz 937 cuma gunu saat IO 

buçukta belediye encümenine müracaatları. 
• • • 

1- Yapılacak yollar için alınacak 100 bin aded Yah· 
şihan parke taşı 15 gün müddetle açık eksiltmeye konul· 

muştur. 

2- Mahammen bedeli 9000 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 765 liradır. 
4 - İsteklilerin 16.7.37 cuma günü saat 10,30 da bele

diye encümenine müracaatları. 

.. 
"' * 

l - Temizlik çöp arabaları için alınacak tekerlek par· 
mağı lobut başlık, araba oku, demirci ocağı ve çeşmesi 
onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen lıedeli 400 liradır . 
3- Muvakkat teminatı 30 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergün yazı iş· 

leri kalemine ve isteklilerin de 13 temmuz 1937 snh gii 
nü saat l0,30 da belediye encümenine müracaatları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

1 - Bir tanesine tahmin edilen fiatı 10 lira olan ve 
kapalı zarfla münakasaya konulup talip çıkmayan 1050 
tane mafraş pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Şartnamesini parasız almak ve örneğini görmek 
i gtİyenlerin hergün komisyona gelmeleri. 

3- İlk teminatı 787 lira 50 kuruştur. 
4- İhalesi 3.7.37 cumartesi günü saat 13dedir. 
5- Pazarl.ğa gireceklerin 2490 fayılı kanunun 2, 3 

üncü maddelerinde yazılı vesikaları ve ilk teminatlarile 
birlikte tam ihale saatinde harp okulu satınalma komis· 
yonuna vermeleri. 

Bir kilosunun muhammen 
bedeli 

1075 kilo kase yoğurdu 17 kuruş 
2020 ,, yoğurt 18 " 

52500 litre pastorize süt 15 
" 

Belediye müesseselerilie lüzumu olan yukarda mikdar
ları yazılı süt ve yoğurt kapalı zarfla eksiltmeye konul
muştur. Eksiltme 16 7·937 cuma günü saat 15 te Daimi 
Encümende yapılacaktır. Şartnamesi Levazım Müdürlü
ğünde görülebilir. İstekliler 2 90 N lı kanunda yazılı ve· 
sika ve 631 lira 60 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber teklif mektuplarını havi kapalı zarfla
rını yukarıda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi Encü· 
mene vermelidirler. Bu saatten sonra verilecek zarflar ka· 
bul olunmaz. (İ) (3862) 615 

• • • 
Bir metre murabbama 4 lira kıymet biçilen Aksaray 

yangın yerinde Büyük Reşitpaşa sokağında 1 inci adada 
1 metre 50 santim yüzlü 14 metre 7 santimetre murabbai 
arsa satılmak üzre açık artırmaya konulmuştur. Şartna

mesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. İstekliler 4 Hra 
22 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
16-7-937 cuma günii saa 14 de Daimi Encümende bulur.· 
malıdırlar, (B.) (3860) 613 

' * • 
Daimi Enciimcnin 30·6 937 tarihli toplantısında: 
1- Benzin fintının ucuılama ı dolayısile küçük taksi 

ü_retlerinin antre 20, kilometre başına 13 kuruş 20 
santim, yanı t 50 metred ... 2 kuruş ve büyük taksi ücrel
lt.!riııin de antre 28, her 150 metre için üç kuruş yani kilo· 
metre başına 20 kuruş ücret tesbit edilmiş olduğuna. 

2 Taksi saatlerinin bu suretle tadili için üç ay müh· 
let verilmiş bulunduğuna, 

satın alınacaktır. 
2- Eksillmesi 14 ağustos 1937 cumartesi 

10 dadır. 
3- İlk teminat 83 l liradır. 

günü saat j inhisarlar u. Müdürlüğünde~! 
3 - Taksi saatlerinin tebdil edilinceye kadar mevcut 

taksi ücretlP-rinden yüzde 15 tenzilat yapılması laztmgele
ceği ve bunun için hCır arabaya birer etiket konmasına 
karar verilmiş olduğu ilan olunur. (B.) (3861) 614 

4 - Şartname ve evsafı MMV satınalma komisyonun· 
dan alınır. 

Ank:ıra Belediye Reisliğinden: 
1 - Otohüc; işleri tamirhanesine alınacak muhtelif 

ebadda kereste onbeş gürı müddetle açık eksiltmeye ko· 
ımlmuştur. 

2- Muhammen bedeli 472,5 liradır. 

3- Muvakkat teminatı 36 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenlerin hergür: yazı işle · 

ri kalemine ve isteklilerin de 16 temmuz 1937 cuma gü· 
nü saat on buçukta belediye encümenine müracaatları. 

6 
Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Ankara Levazım Amirliği Satın alma Komisyonundan: 

Ankara garnizonu birlikleri için 26 ~O ton lavemarin 
kömürü 20.7.37 salı günü saat 15 de kapalı zarfla eksilt
mesi yapı ' acaktır. Kömürün tutarı 50888 lira olup mu
vakkat teminatı 3784 lira 40 kuruştur, Şartnamesi 254 
kuruş mukabilinde komisyondan verilir. 

__ _o! 

7 
"'iiteferrik 

Ankara Belediyesind(n: 

1 - Yollar için alınacak 3 lO bin a<led Mamak ve cıva· 
rı parke taşı 15 gün müddetle kapalı zarfla eksiltmeye 
kooulmuşıur. 

2- Muhammen bedeli 16500 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 1237,5 liradır. 
4 - Şartname ve keşifnamesini görmek iıteyenlerin her 

gün yazı işleri kalemine müracaatları ve ihale 16.7.37 
cuma günü saat 11 de belediye encümeninde yapılaca

ğından isteklilerin o gün saat lO aı kadar temirıatlarile 
birlikte teklif mekıublarını belediye encümenine vermele-. 
rı. 

• • • 
1- Temizlik işleri için lüzumu olan siyah saç, köşe· 

bend selme demir, uzun borya demir boru 15 gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2- Muhammen bedeli 400 liradır. 
3- Muvakkat teminatı 30 liradır. 

• • * 
l - Otobüs idaresine alınacak 646 adet muhtelif 

ebadda cam onbeş gün müddetle açık eksiltmeye konul· 
muştur. 

1- İdaremizin Paşabahçe Fabrikasında şartname ve 

1 projesi mucibince yaptırılacak 8502, 15 lira keşif bedelli ı Na ıa aAletı.nden •• 1 
beton arme ihata ve hudud tuğla dıvarları inşaatı açık 

1 
~ _ 

6kı.iltmeye konulmuştur. '------·-------------------
2- Eksiltme 5.7.937 tarihine rastlayan Pazartesi günij 17 Ağusto1 1937 salı güuü saat 15 de Ankarada Nafıa Veka· 

\eti r.ıalzeme eksiltme komisyonunda 21000 lira muhammen be· 
saat 15 de Kahataşda Levazım ve mübayaat şubesindeki 

delli 100 beygir kuvvetinde l Türbo elektrik gurubunun kapah 
alım komisyonunda yapılacaktır. zarf usull ile eksiltmesi yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 63i.66 liradır. Eksiltme şartnameaıi ve teferruata Anl<arada vekalet malzeme 
4 - Proje ve şartnameler her gün 43 kuruş mukabi- müdürlüğünden parasız olarak alın bilir. 

linde :nhisarlar inşaat şubesi Müdürlüğünden alınabilir. Muvakkat teminat 1575 liradır. 
5 - İsteklilerin eksiltme gününden evvel fenni ehliyet İsteklilerin teklif mektuplarını vekAletten talimatnamesine göre 

d 
alınmış olan malzeme müteahhitliği vesika ile birlikte 17 ağus• 

vesikalarını inşaat Şubesi Mü ürlüğüne göstererek vesika tos 937 salı ıünu saat 14 e kadar veldllet malzeme müdürlüğüne 
almaları lazımdır. (3540) 563 4-4 vermeleri lazımdır. 1837 3845 610 1-4 

• • • 
1 - Tütiln denklerinin ambalajında Kullanılmak üze· 

re şartname ve nümunesi mucibince muhtelif eb'adda 
45450 adet beyaz çul pazarlıkla satı -ı almacaktır. 

2-Pazarlık, 9.7.937 tarihine rastlayan Cuma gü· 
nü saat 14 de Kabata~da Levazım ve mübayaat şubesin· 
deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

3 Şartnameler pıuasız olarak her gün sözü geçen 
şubeden. alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen güo ve saatte 
yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen komis
yona gelmeleri ilAn olunur. "3612,, 581 2- 3 

• • • 
1 -İdaremizin Cibali fabrikası ile kutu 

sında pazarlıkla beton yol yaptırılacaktır. 
917,81, muvakkat teminat 68,84 liradır. 

fabrikası ara· 
Keşif bedeli 

2 - Pazarlık 16-7-937 tarihine rastlıyan cuma 
günü saat 14 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şube· 
sindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 
şu beden alına bilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve 
saatte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen 
komisyona gelmeltri ilan olunur. (385S) 6 t 1 t -3 

- .. 

1 Devlet Demiryolları işletme Umum Müdürlüğünden 1 
Muhammen bedeli 18360 lira olan 100 ton telgraf ve iki ton 

bat teli 15·7-937 perşembe günü saat 15,30 da kapata zarf usulü 
ile Ankarada Nafıa Vekaleti binası içinde toplanacak olan 9 uncu 
Arttırma ve Eksiltme Komisyonunca satın alınacaktır. 

Bu ite rirmek iıteyenlerin 1377 liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları, Reıml Gazetenin 7 ·5-936 G. ve 
3297 No.lı nusha11nda intişar etmio olan talimatname dairesinde 
alınmıt vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar An· 
kara idare binası içindeki Komisyon Reisliğine vermeleri la· 
:ıımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme dairesinden, 
Haydarpaşadll Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağthlınaktadır· 

(3682) 599 3-4 

Kanunlar, l(ar arnameler, Ticaret muhadeleri 

Tamimler 

(389 nci nüshdaa devam) 

Kanunnn lO uncu maddesinde, hesaplarını merkezlerinde top· 
lıyan bu gibi ticarethane şubelerinin (kazanç muamele defteri) 
tuta~aklara dair hükümle, hesap hulasalarmın kayıd ve defterler· 
le tevsik edilmesi maksadı istihdaf edildiğine şüphe yoktur. 

Binaenaleyh; 
l - Ticarethane şubeleri tarafından verilen hesap hulasaları· 

nın, hesap mütehassısları kullanılan yerlerde bu mütehassıslar, 

ve hesap mütehassısı kullanılmıyan yerlerde de varidat tahakkuk 
memurları tarafından, beyanname tetkikatına müteallik usule 
tevfikan ve diğeı· işlere takdimen şubenin kayıd ve defterlerine 
tatbik ve indelicap haricen de tahkik edilerek tetkikat neticesine 
dair iki nüsha rapor tanziın ve tetkikatı yapanlar tarafından im· 
za edildikten sonra bu raporun bir nushnsının ihbarnamenin tas· 
dikli bir sureti ve hesap hulnsalarile birlikte merkezlerinin men· 
sub olduğu varidat idaresine gönderilmesi lazımdır. 

2 Ticarethane merkezlerinin meneub oldugu varidat idare· 
since şubelere ait bu raporlardaki malumat esas ittihaz edilme· 
le beraber yalnız raporla iktifa edilmiyerek, merkeze ait beyan· 
namenin tetkikinde bütün şubelere aid hesapların da tekrar tet· 
kik edilmesi ve bu suretle ltarşılıklı bir kontrol tesisi lcab eder• 

Ona göre muamele ifası ve ticarethane şubelerine aid heı•P 
huliaalarile birlikte tetkikat raporlarını da 1ıröndermiyen malnıe· 

murlarmın tecziyeleri mukarrer olduğundan, bu gibi ahvalde ve· 
kllete malumat verilmeıi esbabının temini ve keyfiyetin merkeı 
ve mülhak kazalar malmemurlarına da tebliği temenni olunur. 

10 3 1937 

Maliye Vekaletinden: 
No. 22113 ·13-10105 168 Özü: Belediyelerce idare ediletl 

elektrik tesisat ve tenvl' 
rahndan dolayı aranılacıı1' 
kazanç vergi i hakkında· 

Belediyelerce tesisat vücuda getirilerek elektrik istihsal ve 
furuhtu halinde bu teşebbüsten ne suretle kazanç vergisi arat11

' 

lacağı ve belediyelerin 2395 numaralı kanunun sekizinci madde: 
sinin birinci fıkrasında zikredilen daire ve müesseselere verdilı 
leri cereyan bedelinden tediye sırasında vergi kesilip ke ilme)'e' 
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1 
- 2395 num.,•h kazanç ... gı.i k•n•••n•• h••••ci madd•••- Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

Ticaret ve Zahire Borsası 
!ğından keyfıyetın tavzihine lüzum görülmüştür. 

llın (A) fıkrası mucibince belediyelere aid olup ticari ıaye takib 
tden - ı El k "k f . mueaaese er, vergi memzuuna ıdhal edilmişlerdir. e trı 
•brıkaaı işletilmeıi ve elektrik tesisatı vücude getirilmesi, 1580 
:~ınarah belediye kanununun 15 inci maddesinde ıayılan bele· 
'Ye vazifeleri meyanında zikredilmeyip mezkur kanunun 19 uncu 
~•ddesinin A fık.rasıla belediyenin hakları salahiyet ve imtiyaz
lara nıeyanında tadad edilmiş olma1ına mebni bu teşebbüsat, be· 
tdiyelerin mecburi hizmetleri arasında bulunmaktadır. 

~inaenaleyh belediyece yapılmaıı kanunen mecburi olmıyan 
~e tıcaret kanunu hükümlerine nazaran ticari muamelelerden ma
dud bulunan elektrik fabrikası ve tesişatanın, ticari ııaye takib 
•den belediye müesseselerinden olma•• itibarile, kanunun 6 ncı 
~addesinin 3 üncü fıkrası mucibince beyanname usulünde ver-

fıye tabi tutulma11 iktiza eder. 
. 2- Kanunun sekizinci maddesinin birinci fıkrası mevzuuna 

ll•ren ve tediye sırasında vergiye tabi tatulması laıım gelen istih-I 
kaklar, bir taabhüd mevzuu teıkil e.ıen işlere aid bulunmaktadır. 
Belediyelerce mevıuubahiı sekizinci maddede yazılı daire ve 
lnlieıseselere verilen elektrik cereyanı için bir aboneman muka
Velenameıi tanzim edilınekte iıe de elektrik fiatının Nafıa Veka
~etince tetkik ve tasdik edilen bir tarifeye müstenid olması ve 
•ıntiyaz şeklinde idare edilen elektrik istihsal ve tevzii itinde 
lllüesseaelerin, fiatlarını tesbit ve tayinde serbest bulunmaları ve 
a.boneman mukavelenamelerinin de, daire ve müe11eıelerin taytn 
et~ti şeraiti değil, bilakis abonelerin riayet etmeti dal~e ve 
lnueueseye karş: deruhte ettikleri kuyud ve şurutu muhtevı bu 
lunması dolayııile belediyelerce ıne:ıkür daire ve müe11eselere 
~lektrik cereyanı verilmeainin bir taahhüd vaziyetinde telakkisine 
'rnkan yoktur. Binaenaleyh cereyan bedellerinin belediyeye tedi· 
Ye1i sırasında 8 inci maddenin birinci, 74 üncü maddenin B fıle· 
taları mucibince vergi kesilmeyip bu c~reyan bedellerinden milte
haasıl karın da belediyenin ayQı işten mütehaaıl diğer karlan 
meyanında yukarıda birinci fıkrada zikredildiği veçhile beyan-

name usulünde vergiye tabiiyeti icab eder. 
Divanı Muhasebatça da bu noktai nazara iştirak edilmiş ol~ 

duğundan bundan sonra bu yolda muamele yapılması eıbabının 
ternini ve keyfiyetin merkez ve mülhak kazalar malmemurlarile 
belediye reisliklerine de teblği rica olunur, l 6·4-737 

(Resmi ğazete 2 huiran 9.37, Sayı: 3620) 

Y. Doptoğlu ve Şeriki 
Her nevi fıçı imaıathanesi 

Satış yerl: 
Yemiş, Yağ iskeleıi Sarraf sokak No. 5 

Telefon: 22561 

MUHTİRA ----
Cumartesi 3 7-1937 

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

Leyli talebelerin çamaşır yikanması (Huk. Fak. Dir.) No. 38.~ 
Havlu: 4800 ad. (MMV) No. 380 
Mangal k~mürü: 16 ton (Tekirdağ Ask. SAK) No. 380 
Patates: 4o ton (Ankara Lvz.) No. 378 
Yular: 3475 ad. (Ank. Jand. Gen . Komut.) No. 375 
HafNtada l kere enformasyon bülteni bastırılması (İktisat Vek ) 

o. 377 . • 

' e aleti) .\' 38 l Türkofisin aylık bülteni bastırılması 'l. kt"ısad V k 

Pazar 4-7-937 

Sığır eti: 87 ton (Kayıeri Kor) .\' 374 
Binek hayvanatı : 100 ad . (Sıva• Tümeni) .\~ 380 

Pazartesi 5-7-1937 

Lavemarin k~mürü:_ 1266 ton id. 6720 ton (Ask. Fabr.) .\: 372 
Çorap, mendıl, fanıla, yataklık bez v. s . (İst. Sıhhi Müea.) \~ 373 
Bez: 10500 m. (Devl. Demiry.} No. 373 · 
Tal~be için karyola: 250 ad. - id. müstahdem için: 50 ad. 

(lst. Sıhhi Mües.) No. 373 
Tereyağı: 31800 k. (Buna Tümeni) No. 374 
Kazan: 2 ad. - tencere: 6 ad. (İzmir Meml. Hast.) No. 375 
Edevat çantası: 218 ad. (Ank. Jand. Komut.) No. 375 
Sabunlu sarı kös.ele: 20 ton (MMV) No. 375 
Evrakı matbua (lzmir Meml. Hast.) No. 375 
Naftalin (Ank. Jand. Komut.) No. 375 
Sade yağ: 10 to.n (Çorlu Tümeni) No. 375 
Rontgen filim (lzmir Meml. Haat.) No. 375 
Ma~eoi ~ul~~: 1500 ad. (Emniyet Genel Dir.) No. 375 
Elbıse dıkhrıl~eai: 1800 ad. (Ank. PTT Dir.) Dir.) No. 376 
Eczayı baytarıye: 14 kalem (MMV) No. 376 
M~y,•e enıtitüsünde yapılacak tamirat (İst. Beled.) No. 376 
Gole ve ~arsta hükumet konakları inşaatı ( ı ci kısım) (Kars Na-

fıa Mud.) No. 376 
Siyasal bilgiler okulu tamiri ve inşası (Nafıa Vekaleti) No. 377 
Holçfray kağıdı: 100 tabaka - zarf: 47000 ad (De ı B ") No. 377 · v · asımevı 

Paşabahçe fabrikaaında ihata davarı inşaatı (inh. U. Müd.) No. 378 
Pastörize süt: 163400 k . (ist. Beled.) No. 378 
Çankayada defterdarhk binası tamiri (Çankaya Defter.) No. 379 
Çamatır yıkanması (Ank. Mektepler SAK) No. 379 
Buğday kırdmlmaıı: 500 ton (Ank. Lvz.) No. 379 
Patlıcan v. ı. aebze (Tekirdağ Tümeni) No. 380 
Buğday, arpa ve saman (Tavukçuluk Enst.) No. 382 
Süt: 10 ton (Deniı Lvz.) No. 382 
Yulaf, arpa (İzmir Vil. Baytari Dir.) No. 382 
Alit ve levazımı fenniye (Kadastro Gen. Di:- .) No. 383 
Göçmen evleri inşaatı (Niğde Vilayeti) No. 387 

30 - 6 - 1937 

MADDE 

Afyon : ince t . 
" : kaba 

Araşit yağı : 
Arpa 

" Badem 

" 
Buğday 

" ,, 
,, 

" ,, 

" Bul2ur 
Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

,, 
. ,, 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçikıh 

Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kuş yemi 
Mercimek 
Mısır 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 
: kabuklu 
: iç 
: Eks. yumutak 
: yumuşak 
: ekı. ıert 
: sert 
: sümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: ıarı 

: iç tombul 
: iç ıivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yata 

: yeni mahsul 

: beyaı 
,. : sarı 

Nohut : isp. tohumu 
Pamuk ; 
Pamuk yatı : 

,, tohumu: 
Peynir beyaz: tam yatlı 

,, n : yarım yağlı 

• ,. : yatıız 
Peynir kaş•r : yatlı 

" " : yatıız 
Razmol 
Susam 

,, yaiı 
Tiftik 

,, 
" 

i yeni mabaul 

: otlak 
: ana mal 
: deri 
: kaba 
ekıtra ekıtra 

ekstra 
1 inci yumutak 

,, ıert 
Anadolu 

ithalat 

Ton 

15 

157 

15 

6 

3 

61 

13 

30 

24 

ihracat 

Ton 

252 

896 

50 

SATIŞ LAK 
Aıgari 

Kilosu 

Kr· p 

260 

6 20 

57 

25 

43 

44 30 
130 

Aıtami 

Kiloıu 

Kr. Pa . 

4 -

5 il 

27 

52 

Sıbun: 10600 k. (Lüloburııu Tümeni) No. 387 
Demir: 20 ton • çimento: 1400 torba • kereste : 25 m3 (İntaat 

Yapak 
,, ,, tabak 

Trakya kırkım 
,, tabak • 

lstanbul Borsası 

Paralar Çekler - - ---- Alış Satıı • 

Uıta Okulu) No. 389 
Kıl yem torbası: 300 ad. (Tophane Lvz.) No. 380 
Yemek tabakları, tuzlukt kiae v. •· (Tophane Lv:ı .) No. 389 
* Sandık ve \eneko (Tophane Lvz.) No. 389 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
Hamiş : "No.,, işareti ilinı havi gazetemizin sayısını gösterir. 

Alış 

1 Sterlin 627, 

Sabf 
627, - London 

Nev York 

625,50 626, 
0.7880 0,7860 

, 
Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
1 Dolar 123, -
~ Fransız Fr. 110, 

liret 120, _ 
20 Belci.ka F r . 80, --
~ ~rahmi 19 

lsveçre Fr . 568, -
20 leva 20, -

l Florin a'.I 20 ç u.1,-
1 ek kronu 70,-
I Avı.ıııturya Sl. 20.-

Mark 25 
1 Zloti ' 1 20,-

20 
Pen2ü 21,-
lev 20 14,-
Dinar 521 _ 
Ruble 30 1 İıv ,-

1 eç kuronu 30 

1 
~ürk altını l05İ

•nknot Oı.25.J -, 
..... 

126,-
113,-
125 -
84,-
23, -

576,-
23, -
66, -

• 75, -
23,-
28,-
23,-
24, -
14, 
52,-
32,-

- 32,-
1052,-
255,-

---

Par is 
Milin o 
Brükıel 
Ati na 
Cenevre 
Sofy:ı 
Amıterdam 
Prag 
Vivana 
Madrid 
Berlin 
Varşov~ 

Budapeşt 

Bükref 
Belgrad 
Yokobama 
Moıkova 

Stokbolm 

17,6864 17,6725 
14,9640 14,955 
4,6782 4,675 

87,37 87,30 
3,45 3,4466 

63,9488 63,8975 
1 ,4325 1,4310 

22,5610 22,5430 
4,206'2 4,2025 

13,9088 13,8975! 
ı ,96.16 1,9625 
4, 1566 4, 1534 
3,9810 3,9775 

107,4340 107,3482 
34,5325 34,505 

2,7464 2,7443 
24,04 24,06 

3,10 3,0982 

lt,!-;.,, ~ -~~:~~~~~~~EE~~~~~~~~s~:~~~~~~~!:1!~~~~~ 

Sayfiyede ucuz satılık köşk 
b Kızı ltoprakta istasyona 5 traaıvaya 10 dakika mesafede, bir 

Uçuk d "" ' 1 b ~. bah . onüm bahçe dahilinde muhtelif meyva ağaç arı, ağ ve 't' 
t ha ~esı bostan ku yusunu tavuk yetiştirmek için asri kümesleri ~. vı be d h b" k" k ~ 1 

t uc . ş 0 alı şehir suyu konforlu (elektrik, avagazı , ır oş '+ 
uz fıyatl J 1 G" a ve acele satılacaktır. +' 

&ok orınek ve gezmek istiyenler Kızıltoprakta Haci Kimil efendi ; 
dık~~~nda 23 numarada Doktor Bay Cemala , pazarlık içinde Ka· tj 
r,y YUnde, Bahariye caddesinde Çanakkale sokağında 34 numa-

a ın .. , '-'ı- uracaat. Telefon: 44800 Bay Hamit Evsen. 

~ --- - ~ ~~~~ 

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. Menfaatınız icabı hemen abone kay• 
dediliniz ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Tel. : 49442 

~------------.....-----·----~ 

• 

Resmi Devairin 
Dikkat nazarına 

"MÜNAKASA GAZETE'si,, memleketin büt" 
müteahhit ve Tüccarların elinde dir . . Orada çık:: 
bir münakasa veya müzayede ilanı bu meıleğe inti· 
sap edenleri heman harekete getirir, ve azami ran-
demen verir. İlin ücretleri mütedildir. On puntoluk 
küçük hurufatla santimi 20 kuruştur. Hanlar 

Türk Maarif Cemiyet:I Resmi 
ilAn işleri Liınit:ed Şirketi 

vasıtasile gönderilebilir. 

• 
" 

Yulaf 
Zeylin yatı : ekltra 

• n : yemeklik 
" ,, : aabunluk 

DIŞ FIATLAR 

Buğday Liverpul 
,, Şikaro 
,, Vinipek 

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

,. ' K 
" 

00 
53 60 

K.S. 

6 51 
5 65 
6 58 
5 19 
3 67 
7 9~ 

9-l 78 
9-l 78 

................... ~ ........ ~···~~YYYY++++++++++++++++ 

:i: '' DEVRi. M '' :~ o ~ 
~ b • T B • + ercüme ürosu + ~ b • • 
•!• Her ~-i~andan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •:• 
·~• hassa munakasa ve müzayedelere müt ll'k •!• •!• l · ea l şartna- (• 
... me erın tercümesı derühte edilı"r. o + 
•:• Azami ihtimam ve sürat + 
+ + •!• Fiyatlar gayet: mütedildir •:• 

A "MÜNAKASA · ~ .. :. GAZETESi,, Abonelerine •!• 
.:. Hususi tenzilat yapılır •:• 

•!• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Y og- urtçu Han, N. 3-4 + "' •> 
••• Telefon : 49442 ~ b ~ . ., 

++•~~~~~···~··~··~~·•+++~: 
imtiyaz ..bibi ye yua ..... 

Direktörü: lımail Girit 

• 

Basıldıiı yer: ARTUN Basıme\'İ 

Galata Billur ıokak No. 10 



VENDREDI 

•• 
UNAKASA ABONNEMENTS: 

Ville et Province 
3 MOIS Ptra. 4.50 

6 " " 850 
12 " " 1500 

Etrıınger: 12 aois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicite s ' adreaser 

a l' Admini.tration 

GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudications 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudicat\on 

Modc Prix Caution. Lieu d'adjudication et du 
Joun Heur~ 

d'adjudicat. eatimatif Proviıoire Cahier dcı Cha~ea 
·--~----~~--~-------------------------_,._._ ________________ ----~-

A) Adjudications au Rabais 

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

Conııtruction guerite a Ayvalık et E.tlik. 
Con slruction di spensaire il Chcrelli Kotdıis11:ır 

Coostruction de chausııee a Eskichehir (crılı. eh. P. 
874). 

Reparation a l'atelier de reliure de l'imprimerie de 
l'Etat 

Habillement- Cbau!ISures - Ti11us- Culra. 

Etoffe pour unifornıes : 150000 metres {cah. eh . L. 
20). 

Etoffe pour capotea : 150000 metres (cah. eh . L. 
22,50). 

Bottes en eaoutchouc : 4 paireıı- Blouııes de tra
vail : 12 pieces- Tabli•rs et p:\ntalons : 30 
piecea - Bottea vachette : 37 paires Chcmiıes 
et coif fea : 60 pieccs 

Bois de Construc&.ioo, 
Plancaeı Pote aux ete. 

Publiyue 
Gre a grc 
Pli cach. 

Publique 

Pli cach. 

" 
Publıque 

Planches d'acajou : 404 m2- De hl!tre : 404 m2 Publique 
(pour recouvrement) . 

Boia de charpente po.ur atelier reparation autobus " 

Produita Chimiques el Phetrmaoeutiqueı 
lnstruments Sanitaires - Fourniture pr. Hôp. 

Articlu Roentgen : 15 lots Puulique 

Combustible - Carburant- Huiles 

Charbon lave marine : 2640 tonneı (cah . eh. P. Pli cach. 
254). 

Divers 

Vitres pour autobus : 646 pieces Puhlique 
Paves de Yachihan : 300000 pieces 

" 
Paveıı de Mamak : 300000 ı.ı•e ceı Plı cach. 
Tôle noire, cornieres, tuyaux en fer ete. Publique 
Rayons de roue, axes de voitures, foyer de for · " 
ıeron ete. 

Mafraş (7) : 1050 picces (aj .). Gre a gre 

Provi sions 

Foin : 45000-84000 et 840:Jlı kilo• Pli cach. 
4,6 o 

Farine de minoterie : 300 tonnes (cah. eh. P. 150). Pli cach. 
Avoirıe : 1,066,000 kilos (cah. eh . P. 192). 

" Foin : 961800 kilos (cah. eh. P. 159). 
" Pommcs de terrc : 26 et 12 tonnes Publique 

Viande de mouton : 12 tonnes (aj.). ,, 
Foin : 69 tonnes 

" Viande de mouton 5 tonnes Gre a gre 
Viande de boeuf : 125 tonnes " 

328 30 24 62 
2500 -

17688 4 9984 40 

3539 - 266 -

P. '278 lem. 20430 -

P. 300 le m. 217 50 

650 - 48 75 

11080 - 831 

472 50 36 

1919 - 143 9'.l 5 

50688 - 3784 40 

'487 - 36 52 
6000 - 765 -

16500 - 1237 50 
40\) 30 -
400 30 

L 10 lap. 787 50 

2-4,750- 1856,25 
4,620 3 '6,50 346,50 

30000 - 2250 -
38376 - 2878 :?O 
31739 40 2380 46 

1625 - 840 122 63 
405 -

1898 - 142 -
1750 132 

35000 - 2525 -

Municipalite Ankara 
fJir. Hyg. Vilayet Ankara 
Com. Acb. Min. Def. Nat. Ankara 

Dir. Travaux Publics lstanbul 

Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara 

" 
Municipalite Ankara 

Com. Ach. \tin. Def. Nat. Ankara. 

Municipalite Anlcara 

Oirection Vakoufs Iıtanbul 

Com. Ach. lntendance Ankara 

Municipalite Ankara 

" 
" 
" ,, 

Com . Acb . Dir. lntencılance An icara 

Com. Ach . Militaire Brousae 

Com. Ach. Corps Armec Diarbekir 
Coın. Ach. Dır. lntend. Ankara 

,, 
Com. Adı. Comm. (et. Find.ikli 
Com. Ach. Corps Armee Tchorlou 
Com. Ach . Oivision Vize 

,, 

" 

16·7-37 
19-7·.37 
19-7-37 

19-7-37 

20·7-37 

19 7.37 

13-7-37 

14-8·37 

16-7-37 

19.7.37 

20·7-37 

16 7-37 
16·7·37 
J6·7r37 
13-7-37 
13-7-37 

3.7.37 

20.7.37 

15-7-37 
19-7-37 
19-7-37 
19-7-37 
16·7-37 

3-7-37 
21 -7 37 

5-7-37 

10 30 
15 30 
10 

15 -

11 

11 

10 30 

10 

10 30 

15 -

15 -

10 30 
10 30 
11 -
10 30 
10 30 

13 -

17 

10 
15 -
11 -

15- 16 
16 
11 
11 
!5 

• 
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ADMINISTRAllUN 

Y oghourtehou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
latanbul - MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Samedi 3 Juillet 1937 

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

tere E.conomie) .\~ 377 
Pommes de terre : 45 tonnes (lntendance Ankara) .'\~ 378 
Ch.ubon de bois : 16 t. (Com. Ach. Milıtaire Tekirdngh) N! sal 
E.ısuie mııins : 4800 p. (Min . Defense Nationnle) .\: 380 
lmıtreısioıı des bulletins mensucls du Turkofis (en ture et en fr• 

çai~) (Ministere E.conomie) .\' 381 
Lessivage du linge des intcrnes (Faeulte de Droit Ankara) .1\! St
Pain, viandc, eucre , olıivea . huile , savon et legumes (Faeıılle ~ 

Droit Ankara) .\~ 385 

Dimanche 4 Juillet 1937 

V ıande de boeuf : 87 tonııes (Corp~ Armee Ka'isaeri) .\; 374 
Aoimaux pour monture pour l' armee : 100 pi~ces (Diviıion Siv•1 

.Y! 380 

Lundi 5 Juillet 1937 

Conıtruction t ere partie Konak gouvernemental a Geule et lıhdir 
(Dir. Travaux Publica Kars) .~: S76 

Reparation et eonıtruction iı l'ecole de science politique (Miniıtiırt 
Travaux Publics) .\: ·H7 
Papier Holzfrci: 100 rames·enveloppeı 47000 p. (Dir. Ioıpriaıe' 

rie Etat) .\! 377 
Conatruction mur de aoutenement iı la fabriquc de Pachabahtcbİ 

{Dir. Gen . Moaopoles) .,; 378 
Lait pnıteurid: 163400 litres (Municipalite) lst. .\! 378 

Reparation du batiment des bien nntionaux (Dir. Biens Mat 
Tchankaya) .\! 379 

Lessivea des lingea (Ecoles Ankara) .\~ 3i9 
concassage de bles: 500 tonnes (lntendanee Ankara) ~\! 379 

Haricotı et aubeq~ines (Diviıion Tekirdagh) 1'~ 380 
Couvertureı : 500 pieces (Miniııtere Defense Nationale) ~\~ 380 
Blc, orge, paille ete . (Inatit11t Volaillea) X 382 
Lait : 10 tonnea (lntendance Maritime) .\~ 382 
Orge, avoine et foin (Direction Veterinaire Vilayet lzmir) .X• 382 
Triligneı, tacheomctre priıımes jalou rubana en acier (Dlrcctioll 

Generale Cadastre) .\! 383 
Conatrudion maisons pour immigre!! (Vilayet Nighde) !\! 387 
Savon : 10600 kilos (Diviıion Lulebourraz) .\! 387 
Charbon lave marine : 1266 t. · ld. : 6720 t. (Fabriqııet Mılitairet) 

.\; 372 
Bas, mouchoin, flaneUes toile pour lit ete. (Offices Sanitaires I•· 

tanbul} .\: 373 
Toile pour reliure : 10500 m. (Chemina de Fer Etat) ~'! 373 
Lita pour elcvea : 250 p.· ld. pour domestiquea : 50 p . (Offiee• 

Sanitaires latanbul) ~~! 373 
Beurre : 31800 it . (Division Brouase) .ı\! 374 
Granda chaudrons : 2 p. ld. pefüı : 6 p. (Hôpital Rcıional lzmir) 

.\~ 375 
Saca a fourrage : 211 p. (C.endarmerie Ankara) .\: 375 
Cuir jauae savonneux: 20 t. (Min. Defense Nationale) ~\! 375 
lmpreuion dea reıristres (Hôpital Regional lzmir) ,,~ 375 
Naphtaline (Gendarmerie Ankara) .ı\! 37'5 
Beurre frais : 10 t. (Diviıion Tchorlou) ~'! 375 
film Roentgen (Hôpital Regional lzmir) .. ~ 375 
Caıques metalliques : 1500 p. (Dir. Generale Sorete) .,! 375 
Couture de costumes : 1800 p. (Dir. PTT. Ankara) 1'! 376 
Medicaments pour vete . inaire: 14 lota (Min. Def. Nationale) .~! 376 
Reparation au batiment d'emballaıre a l'iutitut des fruitı (Muaici-

palite latanbul) ,\; 376 
Fer : 20 t .- Cimenta : 1400 sacı· Charpente : 25 m3 (E.cole de• 

Contre· Maitres Ankara) .!\! 389 
Sacı a fourrage : 300 p. (lntendancc Tophane) _.\'! 389 
Uıtensiles de cuisinc (lntendance Tophane) .)\! 389 

• Bidona et caisses (lntendance Tophane} ~'; 389 

• Lea uteriıquca indiquenl une venle par voie de surenchere, 

N. B.- Lea Noı indiquea en regard deı articles aont ceux du 
journal danı lequel l'avia a paru. 

, 

SATILIK RADYO 
Az müstamel 1 Lambalı FADA marka bir Rad· 

yo makinesi gayet ehven fiatla satılacaktır. 
Müaacaat: Galata, Büyük Hendek No. 57, M. Stru· 

go. Tel. 41143 • 


