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Bugün ilan ol nan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi -- ----- - - - Müracaat yeri Şekli Muhm. bed. Teminat 
----------~~C~i~n~si'.__~~~~~~~~~~- Gün Saat 

Cl) Müna asalar 

-~rat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

Pa..zat Yeri ınşaatı 
Safranbolu-Karabük yolunda 2 ad. menfez inşası 
Kokasu deresi üstünnde kiirgir köprüsü inşaatı 

'7?59 -
509 89 

3809 93 

Zonguldak Urbay. 20-9-37 
13-9-37 
16-' -37 

15 -
15 -
15 -

paz. 
aç. eks. 

E · malzemesi) lektrik-Havagazı-Kalorifer (tesisat ve -------
" 232 -
" 

Nafıa Müd. 
lnh .11üd. 

Pati h Parkının elektrik tenviratında yapılacak isla- aç. eks. 1725 129 38 lstanbul Belediyesi 27-9-37 14 -
hat ve ilaveler 

~ensu::at, Elbise, Kundura, Çama.şır v. s. - - --
Yat ı k ·· ··. 400 ad. aıc Çarşafı: 450 ad. - yastı yı.ızu. aç. cks. beh. 1,65 ve 0,31 64 - Yüks. Müh. Melc.t. SAK 1-10-37 ıs 

~a işleri-Kırtasiye-Yazıhane .Levazımı 
Defter: 8676 ad. - cet veJ: 491500 ad. - cild: ı33oo 

ad. tab ve teclidi 

aç. eks. 1960 147 - lst. Orman Dir. 25-9-37 15 -

~üteferrik ----.:. ___ _ 
Pı 1 t a tente için oryada soyunma gardırop arı arasın aç. eks. 2612 85 195 96 İstanbul Bcleciyeıi 27-9-37 14 

hizuruu olan borudan karkas yapılması 
Alın · d d k parçaları an yapısı motôrlcre aı ye e kapalı z. 5876 80 

(ta~h;h) 

441 -
(tashih) 

Gümr. Mu. G. K. lst. SAK 23-9-37 15 

~irc, Et, Sebze v. s. --
Ni~de Tüm SAK 23-9-37 14 kapalı z. 39000 2925 lln: 300 t 

23-9-37 15 18750 - 1407 
" 

Arpa: 500. t. JI 

23-9-37 16 20000 - 1500 n Yulaf: 500 t. 
" Sabun: 34,8 t. 
" 

k. o 45 1175 - <;anakkale Mıt. Mvk. SıV' 28-9-37 16 -
•9· eks. " o 45 152 E.k" 4,5 t. 

S ıneklik un: 16 t. 

-
" 28-9-37 16 -

ade Yağı: 24 t. 
(temd.) paz. 20000 - 1500 - Sıvas Tüm. SAK 24-9 37 14 -

I<uru ot: 517 t. " 
,, k. o 97 1746 Maniaa " ,, 29-9-37 16 -

kıtpalı z. 18095 1358 Vize Ask. SAK 18-9-37 11 

" " 
16 t. " 5040 378 - " 18-9-37 11 -

b) Müzayedeler 

Ahç, sebze ve çiçek tohumları 
Muhtelif elektrik avizeleri 

PiYASA HABERLERİ 

End ·· 
~ ~')(>(~~'L.ç -

t-ik ?stride kullanılan Elekt· 
B •stihlak vergisi indirildi. 

llıuh akanlar heyeti sanayide 
llıla arrik kuvvet olarak kulla
teafll~ ~le:ktriktf:n alınan iıtihlak 
kanu•rıırı indirilmesi hakkındaki 
~leıt~a tevfikan istihlak edilen 

il. tığ' 
'ııta. k IQ beher kilovatı 9 ku-
l~cak t::·~ _olan yerlerde yapı
tıııı tal allı resim nis betle· 
el v'ü: •uretıe tesbit etmiştir. 
. iltı kil rtıerııucal fabrikaların· 
•ııek rıı O\'at başını. 80 santim, 
at ba,~~:uaa.t fabrikaları kilo
~rı•ucat 9 ıantim, pamuklu 
kk·otaj f:b~rikaları 38 santim, 
•ıjeıı f rıka.ları 44 santim 

C(( llb 'L ' 
•rfllenı rııı:aları 18 untim, 

tltattin er 61 santim, nişaste 
sal:lti "e glokoı fabrikaları 

-.1 Ilı b' 

Bakanlar heyetinin teabit ettiği 
nisbetlerdcn fazla alınan iltih· 
lak reıimleri sınai mÜeHeselero 
iade olunacaktır. Finanı Bakan
lığı keyfiyeti bugünlerde alaka
hlara bildirecektir. 

Türk-Alman ticaret anlaşması 
Türkiye Cumhuriyetile Al

manya araaıoda ticari münase
betleri tanzim eden anlaıma, 
Berli nde imzalanmıştır. 

3 llrı 53 ' •ra ve malt fabri-
sa .. t· •antj.- h .. lderincr anlaşması esamları da-.. •ıtı . • .. , arç ıanayu • 

llıtıuı e ' çıınento ve betondan bilinde müvazenenin muhafa-

Malüm olduğu üzere, 6 tem
muz 937 de Berlindı başlamış 
olan muzakereler, birisi birik
miş alacakların ayrı bir hes~
ba nakil mevzuu bahiı olmak
sızın yine klering yolu ile eri
tilmesinin teni ve teminine ve 
diğeri bundan sonra cereyan 
edecek mübadelelerde mevcud 

•ııı "e .. ~Ya •anayii 83 eantim zasına ait olmak üzere iki 11&• , 

o,u 8 ırışe sa ·· ' fayı ihtiva ediyordu. Bunlar-
tör fa~:~~ii1 62a:~~t~~.·:~~:: dan birincileri 31 temmuz 937 

:tıdı.ıra kil arı 70 santim ağaç tarihine bir sene müddetle cari 
tıtjlll ı_ •lıbı f b 'k ' protokol halinde bir karara tı 8 • "'lltşu a rı aları 57 
b . O aarıt· 11 

kalern fabrika- bağlanmış ve derhal tatbik 
tık lfll k. ' k t . ala,.1 ._: ağıd ve karton mev.tiiine onmuş ur. 

tıtılll . ttılovat b - l 1 • 
"dir 

1
•tihl4k • aşına 17 Şimdi imza anan an aşma ıııe 

· resını verecek· l9 may11 936 tarihli ticaret an· 
.. -!~ntilit k • laşması n merbutatı yerine 
•

1 1 
olan '2A 

11
nununun neşri kaim olacak olan metindir. 1

tıct 't h.. . 3 hl ki il eıı İtib ,.zıran 1937 ta· (fj Şubat 19 5 tari i e• 
lltıı n Bren ın . 1 . 1 b b 

tib· Qllkanı ~ erı o acaklır. rıng an aşması ve mer uta ve 
ı_ 

1

tıdc 1aı kanunun neşri 1930 tarihli Türk - Alman ti-ctttilt ' ••nai ın-
i~cl ••at} . Ueaaeıelerin caret ve seyriıefain muahede· 

'rl._r 1.. erındeki kllovat namesi yeai anlatmanın icap 
•d teı1b· 

ıt •tt irmitti ettirdiK-i bazı tadilatla aynen 
r j 

lst. Gümr. Başmüd. 16·9-37 
17-'9-37 
23-9-37 

14 -
lst. 2 ci icra - Çarşıkapı 

tramvay cad No 93 11 -

i
l muhafaza edilmektedir. Yeni 
anlaımanın belli batlı eıuları 
şunlardır. 

l - İki taraf anlatma dev· 
resinde, klering anlaşma11na 

gösterilen a .• hesapları araaın
da kati tevazün tesisi lünmu
nu kabul ediyor. 

2 - Bu bakımdan geçen üç 
yıl içinde daima Türkiye ihra
catı Alman ihracatını atmış ol
duğuudan elele verilerek, yu
karıda zikr edilen protokol e· 
Hslarl dahilinde vaki olabile• 
cek Alman ihracatı hariç ol
mak üzere anlatma devreıinde 
normal olarak Almanyanın 

Tilrkiyeye yapacatı ihracat he· 
saplanmış ve 40 milyon Türk 
lirası p 1ifonuna varılmıştır. 

3 - Bu plifon eııaı alınarak 

geçen menim ıenesinin müte
nazır aylarındaki Türkiye ihra
catı nevi ve kıymet itibarile 
tesbit ve her hangi mal lehine 
veya aleyhine muamele farkı 

vücüde getirilemeksiıin ayni 
matematik e1aıın tatbiki su
relile bunlarcl.an en rauhim kıı
mı için kontenjanlar teebit ve 
diğer kısmının Almanyaya ser
beıtce girebilmesi ve şu kadar 
ki bunların muayyen devre hi
tamındaki yekun kıymetleri-

. ni11 atağı.:laki fıkrada mezkur 
revizyonda nazara almacatı kay
dı konmuştur. 

4- Filen viki olacak karşı· 
lıklı ihracat vaziyet ve hesap· 
!arana gpre iki memleket biliti
lif bu planda ayni prensip da-

hiJnde değişiklik yapabilecektir. 
5- Almanyanın umumi kon· 

jötürü dolayııile bazı malları 
ihraç etmemekte olduğu ma· 

liimdur. Plan mütenazır devre
de Türkiyeye ııatmıı olduğu 
her hangi malı ahar hangi mem
lekete ihraca devam ediyorsa 
Türk:yeye de ihracı taahüt edi
yor. 

6- Bundan başka meofe te
hadetname.i mecburiyeti te.is 
edilmekte ve iki taraf, huıusi 
mu vafakatla alının1ş mallar 
tranıformaııyon dolayııile milli
eştirilmi9 mallar hariç olma', 
üzere birbirinden mübayaa 

ettikleri malları milli hudutları 
dabilindf! iıtihlaki Ye tekrar ba,ka I 
bir memlekete ihraç etmemeyi 
taahhüt ediyor. 

1- Müddet 15 ey)Ul 1937 den 

itibaren 31 ağuıtos 1933 e kadar
dır. Mayıs içınde ve bu ay so
nuna kadar iki taraftan biri 
denonııe etmek istediğini bildir
mediği takdirde müddet hita
mında kendiliğinden bir yıl ola
rak uzayacaktır. 

8 - Anlaş Dla her tüccarın o
dalara ve Türkofia 'ubelerine 
müracaatla litrennebileceği di
ğer kı11mları d" ihtiva ediyor 

Amelt bakınıdan da 1rayet 
açık, teferrüath ve planlı bir 
makanizmaya malik oldnğundan 
her tüccarımızın dikkatle oku
man lisım bir haldedir. Yeni 
aylaşmanın iki memleket ara 
ıında mevcut ticari münuebali 

radikal tekilde takviye edecti 
mubekkaktır. 

) M 
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iDAREHANE 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No .. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telgr.: İst. MÜNAKASA 
Tel~fon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

.. 

İnşaat- Tamirat·Naiıa işleri ve Malzemesi- Har ita 

Muila Nafıa Müdürlüğünden 
Eksiltmeye konulan iş: 
Mnğ)a - Aydın yolu üzerinde Doğancı köprüsii beton

arma inşaatı. 

Keşif bedeli: 3579 lira 14 kuruştur. 
Eksiltme, 20.9.37 pazartesi günü saat 16 da 

makamırida toplanacak daimi encümen tarafında 
caktır. 

vilayet 
yapıla· 

Eksiltme, fenni ve genel şartname ve bana nıüteferri 
evrak Nafıa Müdürlüğünde görülebilir. 

İsteklilerin 2E8 lira 44 kuruş te'minat vermeleri, tica· 
ret odasına kayıtlı bulunduklarına ve bu gibi işleri yap· 
hklarma dair ehliyet vesikası göstermeleri ve viliyet na· 
fiasmdan vesika almak isteyenlerin ihaleden sekiz gün 

evvel resmen müracaatla vesika almaları lazımdır. 

Zonguldak vilayeti Nafıa Müdürlüğünden, 

Mukaddema açık eksiltmeye konulup ta talip çıkma· 
yan Safranbolu-Karabük yolunda yapılacak iki adet 509 
lira 89 kuruı keşif bedelli menfez işi arttırma ekıiltme 
kanununun 43 numaralı maddesi mucibince 13.9.937 pa
zartesi günü saat 15 te Zonguldak vilayeti daimi encü· 
mende pazarlıkla ihale edileceğinden isteklilerin muvak
kat teminatları ve Nafıa müdürlüğünden alınmış mütea
hitlik vesikaaile birlikte ticaret odasından 937 yılında a· 
lınmış vesikaları ile birlikte vilayet daimi encümende ha
zır bulunmaları ilan olunur. 

• • • 
Heybeliada sanatoryumunun ara pavyonu inıaab. Bak: 

İst, Sıh. MUess. AEK ilanlarına. 

~lektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat veMalzeme 
* • • 

Fatih parkının elektrik tenviratında yapıla"ak lslabat 
ve ilaveler. Bak: lst. Beled. ifcinlarına. 

Matbaa işleri, Kırtasiye, Yazıhane M;:..lzenıesi 

İstanbul Orman Direktörlüğünden: 
Orman müdüriyeti umumiyesi hesabına malzemesi or

man idaresi tarafından verilmek üzere nü'Dune ve şart
namesi veçhile 8676 adet defter, 491500 adet cetvel, 
13300 adot cildin tah ve teclidi açık artbrmaya konul
muştur. 

Bunların ihale tarihinden itibaren bir buçuk ay zarf-10-
da_ tab ve teclidi ile orman idaresine teslimi Şf\rttır. 

Dan 11 eylul tarihinden 25 eylfıl tarihine kadar 15 
günd6r. Yevmi ihale 25 eylul cumartesi günü saat onda 
orman başmühendisliğine müteşekkil komisyon marifetile 
icra edilecektir. 

Tab ve teclidi muhammen bedel 1960 liradır. Temina· 
tı muvakkate 147 liradır. Talib olanların teminat mak
buzlarile komisyona müracaatları. 

Nakliyat: Boşaltma -Yükletme __ ve s. 

Edirne Poıta, Telgraf ve Telefoo. Müdilrlüğünden: 
aylık tahmin mnvukkat İhaleden 

Meyanesi 

edilen bedeli teminat ıonra alına 

Lira K. 

mikdarı cak idari 
kefalet mikdara 

Lira K. 

Sefer 
adedi 

Edirne·tehir i.ta1· 67 50 
yon-Karaağaç 

Lira K. 
60 75 IOO l'Ünde 5 

Edirne-Süloğlu 60 00 54 00 150 Haftada 3 
Edirne·Havsa 47 ~O 42 75 65 Haftada 3 
Yukarıda yazılı posta sürücülükleri 4·9 937 tarihinden itibaren 

on beş gün müddetle açık eksiltm~ye ç!kerı_lu:'ıştır. EluiJtn~.e 
20 9-937 Paır:artesi ırünü saat 14 te Edırne Kale ıçınde P. T. T. Mu
dürlüğündeki eksiltme komisyonunda yapılacaktır. Muvakkak 
teminat müdürlük veınHine teslim edilecek ve alınacak makbuza 
veya b.aka kefalet mektubuyla veya ipotek senediyle birlikte 
komiıyona müracaat oluaacaktır . Şartname müdürlükte 2örülebilir. 



Sayfa 2 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

• • • 
300 t. kok kömürü alınacaktır. Bak: İst. Vakf. Dir. 

ilanlarına. 

=- = 

Müteferrik 
İzmir Mü~tahkem Mevkı Kom. Satırwlma Komi~) onu 

Riya etinden : 

l - Tayyare alayı ihti)ac ı için açık eksiltme u retile 
miirıaka..,ada bulunan lt' 'iye aletine talip çıkmadığından 
münaka a on gün uzatılarak ihalt>si J3.9.9b7 pazarle!'İ günu 
saat 10 <la kışlada l\lü!:itahkem l\1cı,; kı atınalma Komi:-yo
nunda yapılacaktır. 

2 Muhammen bedeli 996 liradır. 
:-3 'lcminat muvakkata akçesi 75 liradır. 

;;artname..,i her gün komisyonda görülebilir. 
5 hteklilcr Ticaret Odasında kayıtlı olduklarına dair 

ve ... ika gö::•termek ınecburiyetind< dirin. 
6 - Eksiltmeye İ:.tirak edecekler 2490 ~ayılı kanunun 

2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ika
lan ve teminat muvakkatalarile birlikte ilıale saatinden ev
vel komi yonda hıızır Lıulunmaları. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı fstanbul Satınalma 
Komiıyonundan: 

1- Alman yapısı motörlere aid yedek parçaların 23.9.937 
perıembe günü saat 15 de kapalı zarfla eksiltmeıi yapılacak· 
tar. 

Tuınlanan trtarı 5876 lira 80 kuruştur. 
3- Şartnameıi komisyondadır. Görülebilir. 
4- lıteklilarin ille teminat olarak 441 liralık vezne makbuzu 

veya banka mektuplara ve kanuni veaikalarile birlikte o gün 
ekıiltme uatioden bir ıaat evveline kadar teklıf m.:ktuplarını 
Galatada eski ithalat Gümrüğü binaaındaki komutanlık aatınalma 
komiıyonuna vermeleri. 

• ılı • 

Floryada ıoyuoma gardıropları tarasına tente için !U
zumu olan borudan karkas yaptırılması. Bak: İst. Beled. 
ilanlarına. 

Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Beytiinebab Askeri Satınalma Komisyonundan: 

27.8.937 tarihinde kapalı zarfla ikinci eksiltmesi yapılan i26010 
kilo fabrika ununun beher kiloıuna teklif edilen 19 kurut 15 
untim fiat pahalı görüldüj'ünden bi,. ay :zarfında pazarlık ıu e· 
tile alınacaktır. iık paxarhtı 14 9.937 aünü saat 10 da Beytüne· 
bab aahnalma komiıyonunda yapılacaktır . T.liblerin belli ııün ve 
uatte 270Ş lira muvekkat teminatları ile ve ticaret veaikaları ile 
birlikte komiıyona inüracaatlaırı. 

Vize Aıkeri Sabnalmı Komisyonundan: 

\'iıenin 46 bin kilo aamanı ve 60 bin kilo kuru otu. 
ihaleler açık ekeiltmeiledir. 
Samanın muhammen bedeli 850, kuru otun 1650 liradır. 
Samanın ilk teminatı 61, kuru otun 124 liradır. 
ihaleleri 14.9.937 sah günü ıaat 15 te Vizede yapılacaktır. 

• • • Vize alayının 92 bin kilo yulafı. 
ihaleıi pazarhk ıuretile Vizede yapılacaktır. 
Yulafın m .ıhammen bedeli 5750 liradır. 
YJ1lafın ilk teminatı 432 liradır. 

ihaleai 18-9 937 cumartesi günü ıaat 11 dedir. 
Şartname)') ıörmek isteyenler her gün Vize aatınalma komiı 

yonuada ıösterilmektedir . 

BornoYa Aıkeri Satınalma Komisyonundan : 

Bornovadaki alay 90000, Gaz:iemirdeki alay için 170000, Aydın
daki alay için 146.000, Tiredeki alay için 150000 kilo un kapalı 
zarf uıu1ile münakasaya konulmuştur. Münakuaları 24-9-937 cuma 
ıilnQ uat 10, I~ Ye 16 da yapılacaktır. Bornovadaki unun umum 
tutan 110~ ilk teminata 827 lira, Gaz:iemirdeki unun umum tu
tarı 20825 ve ilk teminatı HS62 lira, Aydındaki unun tutarı 17885 
•• ilk teminata 1342 lira, Tiredeki alay ununun umum tahmin 
18375 ve ilk teminatı 13~2 lira, Tiredeki alay ununun umura tah
min tutarı 18.J75 ve ilk teminatı 1379 liradır. Taliplerin ihale aaa· 
tinden bir uat enel tekliflerini Bornovadaki aab•alma Komiı · 
yonuna vermeleri. 

İataobul Komutanlıiı Satmalma Komisyonundan 
lataabul Komutanlığı garnizonunda bulunan kıtaat ve müe11e· 

HllBt hayvanahnın ihtiyaçları olan yulaf aahn alınacaktır. Mıktar· 
ları ile muhammen tutarları ilk teminatları ve ihale günleri ile 
ihale aaatleri ve münakaaa tekilleri aşağıda göıterilmittir. 
Cinıi Miktarı Muhammen hk te· ihale İhale Münakau 

Kilo tutarı minatı Günü Saati Şekli 
Yulaf 500,000 28,750 2157 5-10-937 15 Kapalı zarf 

.. 350,500 20, 154 1512 5-10-937 15,20 " " 

" 72,000 4,320 324 5 · 10-937 15,45 Açık ekıiJt. 

" 75,000 4,500 338 5-10-937 16, 15 • • 
Nümune ve tartnameleri huıün ötleden evvel komiıyonda 
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ııörülebilir. İıteklilerin ilk teminat makbuz veya maektupları ile 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile 
beraber ihale ·saatinden en az bir ıaat evveline kadar teklif mek· 
t• plarını Fındıklıda Komutanlık aatınalma komiıyonuna vermeleri . 

Menemen Piyade Alayı Satınalma Komisyonundan 

Cinai Mikdarı Muhammen fiat Muvak. teminat 

Kilo Kuruş s. Lira 

Bulgur 14600 12 ()() 132 

Kuru fasulya 16450 12 00 149 

Nohut 10800 8 ()() 45 
1 Menemendeki piyade •layı ihtiyacı için yukarıda 

cinsleri yazılı üç kalem erzak münakasaya konulmuştur. 
2 - Şartnamesi bedelsiz olarak Menemende piyade 

alayı sahnalma komisyonunda her gün görülebilir. 
3 - Münakasası 22.9.937 çarşamba günü saat l 5 de 

Menem•ndeki alay sabnahna komisyonunda yapılacaktır. 
4 - Eksiltme açık eksiltme ile dir. 

Muhammen fiat ve muvakkat teminat yukarıda yazılıdır 
İstekli olanlar belli gün ve saatinde muvakkat teminat 

ve Ticaret odasında yazılı olduklarına dai~ vesikaları ile 
birlikte Menemende alay satınalma Komisyonuna müra· 
caatları. 

• • • 
Cinıi Miktarı 

Kilo 
280000 

Muhammen fiata 
Kuruş S. 

Muvakkat teminat 
Lira 

Un 12 50 1875 
Menemendeki piyade alay ihtiyacı için yukarıda mikdarı yazılı 

un münakasaya konulmuftur. 
Şartnameıi bedebiz olank Menemende piyadtı alay satın alma 

komiıyonda hergün görülebilir. 
Münakausı 27·9-937 pazarteıi güniı ıaat 16 da Menemendeki 

Alay aataa alma komiıyonunda yai)ılacaktır. 
Ekıiltme kapalı ır.arf uıuliledir. 

Muhammen fiat ve muvakkat teminat miktarı yuka. ıda yazılıdır. 
lıtekliler Ticaret Oduında yazıla olduklarına dair vesikaları. 

ile birlikle Menemende Alay Satınalma Komiıyonuoa müracaat 
lara. 

Çanakkale Mıt. Mv. Sahnalma Komisyonundan: 

Çanakkale Mıt. Mv. birlikleri için aıağıda yuılı ıabun aatın 

alınacaktır. iıteklilerin ihaleden bir ıaat evvel ve ihale kanununun 
2·3 üncQ madtl~lerlndeki vesaik ile komiayooa müracaat etmeleri. 

Lira kurut 
Nereye aid olduğu kilo teminab Tahmini F. 
Kapalı Z. Çanakkale 34800 1175 45 
Açık Gelibolu 4~ 152 45 

ihale tarihi 
28.9.937 
2".9.937 

Manin Tüİ\ıen Satanalma Komiyonundan : 

saat 
16 
16 

Maniaada Tümen luta atanın ihtiyacı için kapalı zarfla müna
kasaya honnlan 24 ton aade yatına teklif edilen fiat pahalı gö· 
rülmekl.! 2490 uyıh kanunun 40 ınci maddeai mucibince bir ay 
zarfında pazarlıkla ahnacakhr. Şartnameai bedelıız olarak Mani
aada Tüm Sadınalma komiıyonunda ıörülebilir. Münakaaası 

29.9.937 çartamba rilnO ıaat 16 da Maniaada Satınalma Komis · 
yonunda yapılacuktar. Kiloıunun muhammen bedeli 97 kuruş 

ve ilk teminata 1746 liradır. iıtekliler Ticaret Odasında muk::ıy
yet olduklarına dair veaika göıterecekler ve ilk teminatlarıle 
birlikte belli ıiln ve aaatt• Satınaiına komisyonuna müracatları. 

Sıvu Tümen Sahnalma Komiıyonundan-: 

Zaradaki kıtaat için 6.9.937 de ihale edilmek üzere kapalı 
ıarfla ekıiltmeye konulmuş ve ihale ~ünQ talibi tarafından gali 
fiat teklif edilmiş olan 16 bin kilo ekmeklik un bir ay zarfında 

pazarlıkla alınacaktır. Bedeli 20000 lira ve ilk teminatı 1500 liradır. 
Bu un 24 eylul 1937 cuma günü aaat 14 te Sivaı Tut Komutanlık 
binasmdaki komiıyonda ihale edilecektir. Şartnamesini görmek 
iıtlyenler hergün ve pazar~ığa ıirocek olanlar ihale gün ve aaatin· 
de ticaret veaikaları ve teminat makbuzlarile Sıvas Tüm satınalma 
komisyonuna müracaat etmelidirler. 

Vize Aıkeri Satınalma Komiıyonundan : 
Pınarhisarıo 517000 kilo kuru ol Demirköy alayının da 16000 

kilo kuru otu. 
Her ikiıinin ihaleleri kapalı zarfla Vizede yapılacaktır. 
Pınarhisarın olun muhammen bedeli 18095 lıra :oemirköyün 

5040 liradır. 
Pınarhiıarın ilk teminatı 1358, Demirköyün 378 liradır. 
İhaleleri ayrı ayrı 18 Eylül 937 cumarteıi günü ıaat 11 de. 
Şartnamelerini ıörmek iateyenlere herıün Vize Satınalmn Ko-

misyonunda fÖıterllmektedir. 

... 
• • 

Pirinç unu, un ekstra, makarna, ıebriye, irmik, kus
kus, nişasta alınacaktır. Bak: Liseler AEK ilinlarına. 

b) M Ü Z A V E D E L E R 
İstanbul Cümrükleri Başmüdürlüğünden: 

8408 kaime sayııı 70 çuval da gayri saf 6950 kilo a
ğırhğıoda ve 2236 lira 17 kuruş değerinde ayıklanmış , 
pirinç 8300 kaime sayısı V O C markalı 88087 numaralı 
dokuz çuval .da gayri saf 107 kilo ağırlığmda ve 54 lira 
değerinde pancar tohumu 8219 kaime sayısı VAC mar· 
kalı 88087 No.lı gayrisaf 226 buçuk kilo ağırlığında 495 
buçuk lira değerinde ağaç sebze ve çiçek tohumları Sir· 
kecide Reşadiye ceddesinde Gümrük satış salonunda 16 
eylül 937 günü ıaat l 4 te açık arttırma ile satılacaktır. 
İıteklilerdeo yüzde 7,5 pey akçcıile Maliye unvan tezke· 
resı aranır. 
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Hepsine 50 lira bedel tahmin edilen unkapanında hoca 

Halil aktar mahalleainin yeniçeşme sokağında eski 3 ye
ni 20 N. lı evin ankazı satılmak üzero açık artırmaya 
konulmuştur. Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görüle· 
bilir. İıtekliler 375 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektubile beraber 28-9-37 salı i[Ünil saat 14 de Daimi 
Encümende bulunmalıdırlar. (8.) (6121) 962 

• * • 
Fatih parkının elektrik tenviratında yapılacak islahat 

vo ilaveler açık eksiltmeye konulmuştur. Bu iş için 1725 
lira bedel tahmin edilmiştir. Keşif evrakıle şartnamesi 

Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 numa• 
ralı kanunda yauh vesika ve 129 lira 38 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya mektubile beraber 27.9.37 pazar· 

tesi günü s1at 14 de Daimi Encümende 
(B.) (6122) 

hulunmalıdırlar. 

963 
• • • 

Keşif bedeli 2812 lira 85 kuruş olan Floryada soyun· 
ma gardıropları tarasına tente için lüznmu olan borudan 
karkas yaptırılması açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif 
evrakile şartnamesi Levazım Müdürlüiünde görülebilir. 
İstekliler 2490 No.h k

0

anunda yazılı vesikadan başka fen 
işleri Müdürlüğünden alacakları fen ehliyet vesikasile 195 
lira 96 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile be· 
raber 27.9.37 pazartesi günü saat 14 de Daimi Endi• 
mende bulunnıalıdırlar. (B.) (6123) .964 

Liseler Ahm atım 

omisyonundafl 
Erulun 

cinai 
Mık darı Beherinin ilk Eksiltmenin EkıiltıOI' 

tahmin fi teminat yapılacağı ain ıeıl 
Kilo Kuruş Lıra Kr. gün ve aaat 

Pirinç unu 700 20 ) 
Un ekistra 14500 16 
Makarna 4500 26 

29·9-937 Çartaınba 
327 15 Saat 15 de A~ 

Şehriye 1050 26 ) 
irmik 1350 18 ) 
Kuıkus 450 24 ) 
Nitaata 600 18 ) 

Komiıronumuza bağlı Galataaaray, Erenk6y vo Kandilli lis.&f' 
rinin May11 938 ıonuoa kadar ihtiyaçları olan yukarıda mıkdl'! 
Mulıammeo bedeli, ilk teminat Ekıiltme gün ve uatleri yanı..P 
yazılı yiyecekler açık eksiltmeye konmu;tur. 

Ekıiltme İstanbul Killtur Direktörlütn binaaı içinde topl•-" 
Komisyonda y•pılacaktır. 11' 

isteklilerin ,artnam ' deki yazılı kanuni veıikalardan batk• ~ 
caret odaııoın yeni yıl vesika ve teminat makbu:ıları ile birli 
belli güu ve ıaatte komiıyonR gelmeleri. ,/ 

Şartnameleri rörmek üzere Komiıyon Sekreterliğine _,I 
racaatları. (6100) 959 l 

lstanbul Vakıflar Direktörlüğünden : 

Cinsi 
Muhammen bedeli İlk teminat I 

Mikdarı lira kuruş lira kurut ihale gil• 
Ton 

Kok kömürü 300 
tonu 

ıs 50 418 

Gureba Haatahaneıine lüzumu olan yukarda cinı va ı01 

yazılı kok kömürü k palı :zarf uıulile eksiltmeye konulııt 
ihalesi yukarda yazılt gün ve saatte Vakıflar Başmüdürlilı' 
nuında toplanan komiıyonda yapılacaktır. Şartnameai her 
Levazım kaleminde görülebilir. İstekliler "2490,, sayılı k• 
tarifatı veçhile hazırladıkları teklif mektuplarını ihale ••• 
bir nat evveline kadar komiıyon riyaaetine makbuz muk• 
vermit olmaları tarttır. Posta ile gönderilecek mektuplarcl• 
ihale saatinden bir ıaat evveline kadar gelmit bulunın&'I 1 
dır. Poıtada olacak gecikmeler kablıl edilmez. (5982) 

Müesseseleı' 
Eksiltme 

İstanbµI Sıhhi 
Arttırma ve 

Komisyonundan : 
Eksiltmeye konuhan it Heybeliada Sanatoryomunun Ar• 

,,. 
inşaa~ı. 

Keşif bedeli : 81.913 lira 81 kuruş. 
Muvakkat Garanti : 6143 lira 54 kurut. 

Heybeliada Sanatoryomuna yaptırılacak 

kapalı zarfla ek•illmeye konulmuftur. 
1 - Eksiltme 13-9-937 Pazartesi iÜnÜ uat 15 de c·• .. ,. 

lstanbul Sıhhat ve Jçtimai Muavenet Müdfirlütü bina• .. 
Komiıyonda yapılacaktır. • J 

2 Mukavele, Bayındırlık işleri genel huıuıt ye feO '" 
Proje ve keşif hüliusı ile buna müteferri diter evrak ~ 
bedel mukabilinde Komiıyondan alınabilir. ·~ 

3- istekliler cari ıeneye aid Ticaret odaaı veıikald,I 
benzer 50,000 liralık it yaphQ'ına dair Nafıa Vekll•till ~~ 
oldutu müteahhitlik veaikaıiyle Muvakkat Garanti -~ 
Banka mektubu ile birlikte ihale Halinden bir ıaat~:d) 
lerini havi mektuklarını Komfıyooa vermeleri. (oor-
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Dolap yaptırılacak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Güzel Sanatlar Akademisindeki Tatbikat Büroıu için muh~elif 

tekilde 18 dolapla bir kağıtlık alınacak ve Büron~n. 1 mevkcut •b~ı 
d k ı a vaz ettırı ece ve ır 
olaplarına raf, kapak, çıta veya ap am h b d ı· 

d . · ·ı ktir Mu ammen e e ı olap kapıaanın vaziyeti değıttıra ece · M kk t 
1401,20 lira tutan bu it açık ekıi tmeye konulmuttur. uva 8 

teminat mikdarı 105.09 liradır. d 
Ş t h - ... Lademiden ahnabilir. Planlar arzu e en· 

ar name er gun na - 6 d C 
lere aösterilir Ekailtme 13-9-1937 Pazartesi günu saat 1 8 k a· 

a ' b ·ı·t· d apılaca tır talotlundaki Yüksek Mektepler Muhaae ecı 1 ın e Y • 
E • b "k bip olduklaranı ve bu ae· kaıltmeye bir marangoz fa rı aıına ıa V k.l t" 

· ' . - bb'tl" ,... aptıklsrını Nafıa e a e 1 
vı marangozluk itlerı mutea 1 •ıs• Y 1 • • k 
veya Tic.ıret ve Sanayi Odası veaaiki ile lıbat eden er 4ıtlı4ra 

5464 861 -
•debileceklf'rdir. 

lstanbul Gümrüğü Başmüdürlüğünden: 
ih ı - - . l5·"937 mezat kaimesi 4058, kiloıu 2436, değeri 

a e runu . U"' ' 1 . l" b"d 
575 ı· 56 k k sız numarasız kalay ga vanıı ı ı on 

ıra uruf, mar a • ' 7 f · 
(bot teneke). ihale günü : 17-9-937, mezat kaimesi 365 , aa kıloıu 
101 5 f k'l 127 de"eri 1141 lira 50 kurut, K. M. mu· , ıayrı sa ı oıu • 5 1 . 300 d 
kalı, 17077 No. lıı bir sandık metre. mura~b~ı :ık eh en 
400 k d f. - ensucat ihale gunu : 20-9 937, mezat 

ırama a ar sa ı yun m 
kaimeıi 1263 17 kilo 570 gram, J F. C. markalı, 22229 aayıh, 51 
lir,. 73 kuru; değerinde dolu sinema filimi. İhale günü : 22-9-~7, 
mezat kaime.i 1208, uf 3757 kilo 5QO gram, gayrı Hf 4659 kılo, 
1740 l. d · d F A H markalı 18747 97 No. lu 261 adet 

ıra eğ'erın e • · · ' 636 k ı 
Akı' ") t•• lb 1 - ü : 24·~937, mezat k•imeıi 7, i osu mu a or. • e gun 2 N l ·k· 
212, değeri 3591 lira 40 kuruş M. A. M. markalı, 1 o. u, ı ı 
•andık metre murabbaı 201 den 300 gram kad., yün menı_ucat. 
ihale srünü : 27-9 937, mezat kaimesi 236 kilosu 144, değeri 624 
lira 86 k A p markalı 224 225 No lu ıki sandık dabatlan· 

uruş, . ' ' ·b· k 
b 'd ı d · 1 1549 sayılı un mucı ınce yu a-Dllf oyanmıf vı a a erı. -

rıdaki eşya başlarında yazılı günlerd v' 1&at. 14 de 2490. Hyıl~ 
kanun hükümleri daireainde ve Sirkecide Reşadıye ca~deaı~de~ı 
rümrük satı, ulonunda açık arttırma ile .. ~ılacağı, 2- Jsteklılerın 
yüzde 7,5 pey akçelerini gösterir makbuz.larıle berab

1 
e~ k3anpun~n tayin ettij"i zamana kadar komisyona müracaat etme erı, - eıın 

para ile mal almak iıtemiyenlerden erbabı ticaret~en oldu~larına 
dair maliyenin unvan tezkeresi alınacağı. 4- Peşın p~ra ıl~ m~I 
almak iltiyenler 0 malın değerini yatırdıktan baıka ıhaleyı mu
teakip ihale bedelini derhal vereceği ve bu gibilerden unvan tez· 
kerui aranılamıyacaj"ı, 5- Her ihale günü ve aym 29 nda dıvar 
ilanlarında yazılı etyanın peıin para ile pazarlıkla aynı ıaatte ve 
ayrıca 1atılacatı ilin olunur. (5652) 887 2-2 

[inhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 

1- Kapalı zarfla ekailtmeye koamut olan Kayaeride 
inp edilecek Karabarut dinamit, kapıill, tecrid depola· 
riyle bekçi kulubesi intaası ve etrafının tel örgülerle mu
baf azası işleri için teklif edilen bedel haddi liyıkta görül
mediğinden pazarlıkla yaptırılması kararlaştırılmıştır. 

11- Pazarlık 23-IX-937 tarihine rastlıyan Perşembe 
günü saat 15 de Kabataşta Levazım ve Mubayaat Şubesin· 
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

Hl- Keşif bedeli 11937.06 lira ve muvakkat teminat 
895.35 liradır. 

iV- Şartname, 
kuruş mukabilinde 
alınabilir. 

keşifname ve sair eksiltme evrakı 60 
bergün inhisarlar inşaat şubesinden 

V- İsbkli 1erin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
Yiizde 7.5 güvenme parasile birlikte adı geçen komisyona 
gelmeleri ilan olunur. (5976) 939 2-4 

11~~~~~~~, 

ye 

Kurdurunuz 
En eyi randman alırsınız 

TEKMİL J(SİSAT 1 
fi~ l 2 ay vade ile yapılır 1 
~-~~~m~~• 
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MÜNAKASA GAZETESi 

MUHTİRA - -

Pazartesi J 3.9.937 

Aıat ve ııhhi malzeme (MMV) No 415 
Takeoml:tre, planometre, cedvel, resrla kal kül v .s. (Naf. V .) N. 415 
Tav ocağı tMMV) No 415 
Çınko kurtun, teneke levha, tel ve halatlar (O. O. Y.) No 430 
Yulaf ve kuru ot (Ank. Val) No 436 
Stadyum intaatı (.Sıvaı CHP liqk.) No 439 
Un (lıparta f üm.) No 439 
Odun (Erzincan Tüm.) No 440 
Anlraıit (Zır. Vek.) No 440 
Pavyon intaaı (lıt. Komut.) No 440 
Dolap yapbrılma11 (Güz.el .San. AEK) No 441 
Orak, a_aahtar, demir ocağı ve tebetir (O.O. Y.) No 444 
Yulaf (iz.mit Tüm.) No 444 
Hamızı liibrit, tuz ruhu, nişadır v.s. (O·D. Y.) No 444 
Kültür dairesi tamiri (İıt. Kült. Oir.) No 444 
Frenk ıömlek (MMV) No 445 
Maden kömürü (Ank. Val.) No 446 
İkitelll köy mekt. tamiri ti.t. Bel.) No 446 
Un (Balıkuir Kor} No 446 
Motorin ve benzin (ist. Zir. Müd.) No 447 
Arpa Vf' saman (Afyon Kor) No 447 
Kırklarelide yaptırılacak intaat (A•k. Fabr.) No 447 
Ahşap lambri yaptmlmaeı (İnh. U. Müd.) No 447 
Sıhhi müzede yapılacak tamirat (Sıh. ye içt. Muav. M.) No 447 
Sıra, yazı tahta11 ve ma1a (H. pafa Liıe•i) No 447 
• Hurda otomobil (Kayseri Vil.) No 457 
Bir ev tamiri (Vakf. U. Müd.) No 456 
Toz teker (Tophane Lvz.) No 447 
Sığır eti (İzmir Mst. Mvk.) No 447 
• Kum çıkarma iti (İıt. Bel.) No 447 
Muhtelif ilk okul binaları tamiri (ist. Bel.) No 448 
Elektrik ampulu (Tophane Lvz.) No 448 
Su fıçııı (Tophane Lvz.) No 448 
Heybeliada aanatoryumun ar.ı pavyonu inşuı (iıt. Sıh. ve lçt. 

Muav. Müd.) No 449 
Beydağ köprüıünün inşa11 (İzmir Vil.) No 449 
Evrak dolabı (t.. nk. Val.) No 449 
Makarna (Vize Ask. SAK) No 450 
~ik boru {İnea-öl Bel.) No 451 
içme suyu yollarında yapılacak inıaat ve filtre tertibatı (lne~lU 

Beled.) No 451 
Süt ve yoğurt (Sıvas Tüm.) No 451 
Kuru fa1ulye ve bulgur (Vize Ask. SAK) No 4SJ 
K,myon fHCaİ (ist. Bel.) No 454 
istiklal okulu tamiri (İzmir Vil.) No 453 
• Pamuklu ve yünlü mensucat • biat yatı v.ı. (lzmir ith. GGmr.) 

No 454 
Kuru ot (lzmir M•t. Mvk.) No 454 
Su nakliyata (İat. Defter.) No 454 
Cerrahpata h .. t. yapılacak mutbah Ye çamatırhk binaıı clst. e ... 

Jed.) Na 454 
Memleket but. tamiri (Kayaeri Vil.) No 454 
Sıtır eti (lzmir M.t. Mvk SAK) No 455 
lıtor yapılmaeı (Vakf. U. Müd.) No 456 
Mahruti çadır ve Şevrole marka kamyon (Tekirdağ Vil.) No 457 
Yazı makinesi \Samıun Kult. Oir.) No 457 

• Gübre (Selimiye Aık. SAK) No 458 
Demir konsol (Harb Akad. K..) No 458 
Kadıköy hal binasına yapılacak yıkanma yerlerile helalar (İst. 

Beled.) No 458 
• Çuval (Harb Akad.) ~\~ 459 
Galvanizli boru (Karkal Beled ) •\! 459 
Gelenluıvi orta okulu tam t. Nafıa Müd.) No 460 
Vefa erkek Jlıeıi tamirı ( " n ,. ) No 460 
"Aydın Reis,, ıremiıinin ta°'irl (Deniz .Lu. SAK) No 460 
Eminonü Maliye tube11 bina11 tamiri (lıt. Defter.) No 460 
Zarf baetırılmuı (THK SAK} No 460 
Sömikok (Ank. Val.) No 460 
• Motörlü vasıta (MMV} No 411 
Süt ve yoğurt (İzmir Mıt. Mvk. SAK) No 461 
Teaviye aleti ( ,, ,, ,. ,. ) No 46 l 
Eczayı tıbbiye ye alat (lst. Vakf. Dir.) No 4t>l 
Dolap ve pencere, el arabaları, Uncu Hafız ~tdrea .. i Ye Büylk· 

çekmece 10 No. h evin tamirleri (jıt. Beied.) No 481 

Salı 14·9-1937 

Telıraf ve bat teli (Nafıa Vek.) No 418 
Benzin, valvalin ve greı (Zir. Vek.) No 440 
Türbo elektrik grubu (Nafıa Vek.) No 41&5 
Gaz deposu inşa11 (MMV) No 445 
Bina infası: 6 ad. (Konya Kor SAK) No 447 
Balast (O. D. yol. Bahkeıir) No 446 
Buğday kırması (Tophane Lvz.) No 449 
Beyçan köprüsü intaatı (Nafıa Bakan.) No 449 
Buğday nakliyatı (Sıvas Zir. Bank.) No 453 
Rukup 1andah (Tophane Lvz.) No 454 
Kerede nakliyatı (Çanakkale İık. Müd.) No 457 
Üsküdarda vakfa ait 32, 34 ve 36 N. yerlerde yapılaoak tamirat 

(l'..adıkay Vakf.) No 459 . 
Ank. Batmüd. binası tamiri (Ank; lah. Baımüd.) No 459 
Yazlık ve kıtlık elbiee Ue kaput (lat. Sah. Sıb. Mrk.) No 459 
Madeni malzeme (Ank. Beled.) No 459 
Tulum (Ank. Beled.) No 459 
Kopça, pantalon tok .. ı v.ı. (Tophane Lvz.) No 460 
Benzin {İktiıat Vek.) No 460 
Sade yatı (İzmir Mst. Mvk. SAK) No 461 
Saman ve kuru ot (Vize Aık. SAK) No 461 
Alay uncaQ'ı (Tophane Lvz.) No 461 

Çartamba 15-9-1937 

2 fener tuiıi (Tabi. U. Müd.) No 416 
Demir markız, peron ve baraj tüneli intaatı (O. O. Y.) No 418 

Demir (O. D. Y.) No 420 
Koyun eti (Man. Tüm.) No 438 
Arpa (Edirne Tuğ.} No 442 

,. ve yulaf (lıparta TQm.) No 443 
Uo (İzmit Tüm.) No 444 

Sayfa 3 . 

Sadeyağı (Erzincan Tüm.) No 444 
Ekmek (İst. Müben. Mekt.) No 445 
Bartın·Safranbolu-Zonguldak·Devrek-Beycuma·Çaycuma - Ereğli • 

Devrek yolları ararında tose tamiri (Zonguldak Val.) No 446 
Evrakı matbua ve ciltlenmeıi (Adliye Vek.) No 446 
Kok kömürli dst. Lis. SAK) No 446 
K. fa•ulye, bulsrur ve nohut (iıt. Komut.) No 446 
!J· peynir • zeytinyağı • tabun-kavun-üzüm (iıt. Liı. SAK) N. 446 
ilaç • eczayı hbbiye·idrofil-pamuk v.ı. (Sıh. ve lçt. Mu. M.) N. 448 
Karpuz, kavun ve üzüm (iıt. Mühen. M;kt.) No 448 
Sarı ubunlu kö1ele ve minder kılıflığ"ı bez (MMV) No 449 
Yoturt (Tophane Lvz.) No 449 

Kurtun üıtQbeç ıülyea, kaynamıf bezir, vernik (Ask. Fab.) N 449 
Kellı karpit ,Aık. Fabr.) No 449 
Kuru faeulye ve bulgur (Kayıeri Kor) No 450 
lzmir Sah. Sıh Mrk. binHında kalorifer teıi1atı (izmir Sah. Sıh. 

Mrk.) No 450 
Kitalt baabnlması (De,). Ba1ım.) No 451 
Gaz yatı (Vize Aık. SA ':) N"o 451 
Halihazır haritaıı tanzimi (Zile Beled.) No 451 
Mercimek (Lülebursraz Tüm.) No 451 
Kurb ot, yulaf ve 1aman {Buraa Jandar. Komut.) No 451 
Haatane inıaatı (Elbiz Nafıa MQd.) No 456 
SOlfür dö karbon (lıt. Zir. MGd.) No 459 
Göçmen evleri kapıları yapılma11 (Nij"de İık. Dir.t No 454 
Temizlik levazımı (Zir. Vek.) No 454 
• Kere1te (Sinop Orman Müd. 1 No 457 
Meşe odunu ve kok (THK Gen. Mrk.) No 458 
Paratoner teıiutı (Tophane Lvz.) No 458 
Ruküp 1andalı ,, ,. No 460 

• Önlerinde yıldız itareti olanlar mlbayedeye aittir. 
Hamit : "No.,, itareti ilinı havi ıraıetemizin 1ay111nı göıteri,. 

::::zı 

(Suite de la 4eme pare) 

Costumes pour travaıl ( • ) .\'! 459 
Agrafes, boucleı et croca pour ceiature. de pantalons (lntend. Top-

hane) .\". 460 
Benzine (Min. Economie) No 460 
Beurre fraiı (Com. Ach. Milit. lzmir) No 461 
Paille et foin ., ,, ,. Viae) No 461 
Drapeaux (lntendance 1 ophane) No 461 

Mercredi 15-9 1937 

lnstall. 41le 2 pharu (Oir. Gen. Sauvet.) .Ni 416 
Conıtr. tunael pour baıares perron ete. (Ch. Fer Etat) ,M 418 
Fer (Ch. Fer !tat) li! 420 
Vıande de mouton (Div. Manina) .~: 438 
Orre (Brirade Edime) J\! 4-42 
Orge et foin tDiv. Isparta) .N'! 441 
Beurre fraıs (Div. E.uindjan) '!( 444 
Pain (Ec. lnrea. lıt.) .\! 44S 

Rep de chauS1ee s route Bartin-Safranbolou-Zongouldak·Devrek (Vi· 
layet Zonrouldalt) .\! 446 

lmpresıion de reriıtre (Min. de Juıtic~ ~! 446 
Coke (Com. Ach. Lycee lıt.) J\! 446 
Haricots secı et t les concasıe (Command. lıt . ) .\! 446) 
Froıaage, huile d'olıve1, ıavon, melonı et ra1iıinı (Com. Acb. Ly• 

ceee lıt.) .\! 446 

Medicament erticlu eaitairea inatrumentı d• clıirurrie (Minist . Hyg. 
A111iat. Soc. Djarhalogblou) .\! 4.C8 

Melonı, puteque1, raiıina (Ec. lor. lıt.) .\! 448 
Cuir jaune aavonneux et toile pour boutse (Min. Def. Nat.) ~: 449 
Yol'bourt (ntend. Topl.an) .\ 449 
Lin, plomb, pli~ verniı ete. (Fabr. Milıt.) .ı\! 449 
Carbure de calcıume (Fabr. Mılit.) lt! 449 

Harioots secı et bleı concaaıes (Corps Armee Kaiseri) •'! 450 
lnıtalt. chauffage central au bitiment de l'Oftice Sanitaire (Office 

Sanitaire Port lutir) .;\! -450 

l~pre11ion des livre1 (lmprimerie de l'Etat) .\! 450 
Petrole (Com. Acb. Milit. Vize) A! 451 
Preı~nt. car~e actuelle (Mun. Vize) .\! 451 
Lentılle1 (Dıv. Lulebourgu) .\! 451 
Foin herbe et paille (Gen °'. Brousae) .~! 451 
Constr. hôpital de 80 litı (Dir. Trav. Pub. Elaziz) .~ 456 
Sulfure de carbone (Dir. Arril. lst.) J\! 459 
Conıtr. dee porteı et fenetree •ux maiıonı des immirreı (Dir. Etab. 

lmmiır. Nirbde) J'! 454 
ArticlH de proprete (Mini•t. Agricole) No 4S4 
• Boiı (Dir. Foretı Sinop) No 457 
Bois et coke (Lirue Aviatioa Ankare) No 458 
lnıtall. de paratonnerre (lntend. Tophane) No 451 

• Barque : 1 p. (lntead. Tophane) Ne 46Q 

• Leı aeterieque~ indiquut une vente:par voie de ıureaobere. 
N. 8.- LH Noı indiqueı en rerard deı articles ıoat ceux du 

iournal danı lequel l'aviı a paru. 

SATILIK RADYO 
Az müstamel 7 Lambala FADA marka bir Rad· 

yo makinesi ga7et ehnn fiatla sablacaktır. 
Müaacaat: Galata, Bnynk Hendek No. 57, M. Stru· 

go. Tel. 41143. 
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

MOIS Ptrs . 450 
" " 850 

" n 1500 

Etranger : 12 mois Ptrs. 2700 

Le No. Ptrs. 5 

DIMANCHE 

GAZ • 

Pour la Publicite ı'adreuer 
a l' Administration 

journal Quotidien des Adjudicatioıı 

T ableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Mode 
d'adjudicat 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudıcation et du 
Cahier des Charges 

Conslruction-Reparation- Trav. Public~·Materiel de Construction-CartogrRphie 
Construction pont en .ııaçonnerıe sur le fleuve Ko· Publique 3809 93 Dir. Monopoles Zongouldak 

kaaou 
Construction de deux arches B route Safranbolou· 

Karabouk 
Construction d'un lieu pour marche a Zongouldak 

Habillement - Chaussures Tissus - Cuirs 

,, 

" 

509 89 Dır . Travaux Publıcı Zongouldak 

7259 - Municipalıte Zongouldak 

Jours 

26-9-37 

13-9·37 

20·9-37 

Draps de lits: 400 p.· ld. pour oreillers 600 p. Publique la p. 1,65 et 0,36 64 • Com. Ach. Ec . Ingenieur Gumuchsouyou 1 10-37 

T rwv aux d' lmprimerie -Papeterie 

lmpression de dıvers regıstres et papierıı Pu lique 1960 -

Electricite-Gaz-Ch11uffage Central (lnstat a ıon et Materiel) 

lnstallation annexe pour illumination electrique du Publ que 1725 

pare Fatıb 

J)ivers 

147 -

129 38 

Direction F orcta Istanbul 25 9-37 

27-9 37 
{ 

Com. Perm. Municipalite lstanbul 
Dir. Econom. ,, ,, 

Carcasse en tuyaux pour les tentes des terasses 
des plages de Floria 

Publique 2612 85 196 96 { 
Com. Perm. Municipalite lstan ' ul 27-9 37 
Dir. Economa t ,, ,, 

Pıeces de rechangea pour moteurs type allemand Plı cach 5875 80 441 (rechf) Com. Ach. Command. Gen. Surveillance 23·9-37 
Douaniero lst. 

Provio;ions 

Fari e: 300 tonnc11 Pli cach 39000 - 2925 - Com. Ach Division Nıghde 23 9-37 

Orge : 500 " 
18750 1407 - n 23·9-37 

n 
Foın: 500 ,, 20000 - ısoo 

" 
23-9·37 .. 

Farine : 16 t. (aj.). Gre a gre 20000 - 1580 ,, Sivas 24-9-37 

Beurre fraiıı : 24 t. (aj .). Gre a rre le le. 0,97 1746 - " 
Manissa 29-9 37 

Foin : 517 tonnes Pli cach 18095 - 1358 - ,, Vize 18·9-37 

Foin : 16 t. ,, 5040 378 n 18-9-37 

Savon: 34,8 t. Pli cach le k. 0,45 1175 n Tchanakk:ılc 28-9-37 

n : 4,5 t . 
" 

,, 0,45 152 n 28-9-37 

8) Adjuditations a la surenchere 
Semence de fruits fleura et legumes 
Lampes electriquu 

Dir. Vent~s Douan~ı lstanbul 16-9-37 
Bureau Executif lst. Tcharchikapou Rue du train 

No 17--9 37 23-9-37 

p 
De toute 

VOS TRADUC 
nature En toutes langues 

Adresscz·vous sana hesitation au 

Bureau de traduction "DEVRiM,, 
Traduction Juridique, 

Specialite : 
T echnique, Financiere, Commerciale ete. 

Traduction de cahicrs des charges 

Execution rapide et soignee 

PRIX HORS CONCURRENCE 

Reduction speciale aux abonnes de '' MÜNAKASA GAZETESi '' 

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

16 

15 

10 -

14 -

14 

15 

14 
ıs 

16 -
14 -
16 -
11 
11 
16 -
16 

14 -

13 -

-· 
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ADMINISTRA'ı ur 

Yoghourtchou Han 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Pcrchembe Bazar 

Telephone: 49442 

Boite Poıtale N. 1261 

Adresse T elegraphique : 
latanbul M0NAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

Lundi 13 9- 1937 

lnstruments de chirurgic (Min . Def. Nat.) X 415 

-

Regl~s a calcul, mines tacheometriques, ruban en acier ete. (Min. 
Trav. Pub.) ,\..,, 415 

Zinc, plomb. corde fıl metallique ete. (Ch. Fer Etat) .\ 430 
Foin (Vıl. Ank.) .\: 436 
Conetr. stadium (Prcsid. Maison Pcuple Sivas) • • 439 
Farine (Div. Isparta) .X 439 
Bois (Div Erzindjan) .Y 440 
Houille (Min. Agriculture) .\' 440 
Constr. d'un pavıllon (Command. lst.) .\ 440 
Armoires (Com Ach . Academie des Beaux Arta) .'Y 441 
Faux, cles, forge ele forge on, craie. am don, acide ııulfurıque , acide 

chlorydrıque (Ch. Fer Eıtat) .\'o 444 
Re p. au bitiment de l'lnstructlon Publique Dir. lnstr. Pub. lst.) 444 
Chemiıes (Min. Def. Nat.) .\' 445 
Houille (Vil Ankara) .\! 446 
Rep. au batiment de l'ecole lkıtellikeuy (Mun. Jstanbul) .Y 446 
Farine (Corps Armee Balıkesir) .:\: 446 
Mo!orine et benzine (Ecole Agricole lst.) No 447 
Orge et paille (Corps Armee Afion) No 447 
Constr. a Kirikkale (Fabriques Mılit.) No 447 

,, des placards (Dır. Gen. Monopoles) No 447 
Rep. au musee unitaire (Dir . Hyg. Assiıt. Soc. lst.) No 447 
Banca, tableaux et tables {Lycee Haydarpacha) No 457 

• • Auto camelote (Vil. Kaiseri) No 457 
Rep . a la maison No 157 (Dir. Vakoufs Ank.) 456 
Sucre en poudre (lntend. Tophane) No 447 
Viande de boeuf (Com. Ach . Mılıt. lzmir) No 447 
• Extraction de sable (Mun. lst.) No 447 
Repıır. aux biliments de dıverses ecoles prımaires (Mun. lst.) .f4S 
Futa d'eau (lntend. Toph:ıne) No 448 
Ampoult s electriques (Int. Tophane) No 441 
Rep. au sanatorium d'Heybeliada (Dir. Hyr. Assıst. Soc. Ist ) ~9 
,, au poot Beydagh (Vıl. lznıir) No 449 

Armoires pour dossier (Vil. Ankara) No 449 
Tuyaux et operatıon de fıltraıre pour adduction d'eau (Municipalıt 

lnegueuı) No 451 
Lait et yoghourt (Oiv. Sivas) No 451 
Cha sis de camıon (Mun. lst.) No 454 
Haricots secs et bles concasses t Com. Ach. Mılit. Vize) No 451 
Rep. au batiment de l'ecole lstıklal (Vıl. lzmir) No 453 
• Tisııus do coton et ıoie- huile de ricin ete (Douancs d'lmportt' 

tıon lzmir) No 454 
Foin {Com. Ach. Mılit. lzmir} No 454 
Constr. buanderie et lieu de lessive a l'hôpital Djerrahpacha (M1111 

lstanbul) No 454 
Viande de boeuf (Com. Ach. Milit. lzmir) No 455 
Stores pour le magasins du 2eme Vakoufs Han (Dir. Gen. Vako 

Ankara) No 456 
Tentes coniques et caaıion marque Cbevrolct (Vıl. Tekirdagh) 4 

Machines a ecrire (Dır. lnstruct . Publique Samsoun} No -457 
Fumier (Com. Ach. Milit. Selimiye) No 458 
Fer pour installation electrique (Command. Academie de Cue 

No 458 
Conııtr. vespaııiennes au batıment Halle Kadikeuy (Mun. lst. N 
•Sa.es de canevas (Acadcmie de Guerrc) No 459 
fJ'tfy\ıb galvanises (Municipalıte Kartal) No 459 
Rep. au batiment ecole Secondaire Geleobevi (Dir. Trav. Pub· 

.\: 460 
Rep. nu batiment du Lycee Vef:ı (Diı. Trav. Pub. lst) .\: 460 

,, bateau "Aydin Reıs,, (lntend. Mnrine K pachs) X 460 
,, :ıux bureaux fıscaux Eı::ıincunu (Oir. S.ens Nat. lıt . • \~ 460 

Semi coke (Vıt. Ankara) -~~ 460 
Moyens de transport (Mm Def. Nat.) .Y 461 

•Lait et yoghourt (Com Acb. Mtlit. lzmir) ~! 461 
Appareıl d'ajustement ( ,, .I\! 461 
Produits pharmaceutiques et instruments de chirurgie 

ı .. t. ) .;~ 461 

Rep. des voitures a main med rese, "Oundjou Hafiz,, et une ııs• 
a Buyuktchekmedje (Mun . lııt ) .\' 461 

Mardi 14 - 9- 1937 

Fil t legraphique et de ligature (Min. Trav. Pub) No 418 
Ben~ine, valvaline et graisse (Min. Agriculture) No 440 
G roupe turbo·electrique (Min Trav Pub.} No 445 
Constr. ~epôt pr. penzine (Mm Def Nat.) No 445 
Constr. de six bii.timents (Corps Ar:nee Konia} No 447 
Bııllast (Ch . de Fer Etat Balik~sir) No 446 
Cınstr. du pont Beytchan (Mın . Trav. Pub.} No 449 
Chargement et dechargement de bles (Banque Agricole Suc& 

Sivas) No 453 
Barque (lntend. Tophan ·) No 454 Jllt 
Transport de charpente (Dir. Etabliss . lmmig. Tchanalckake)f 
Rep. aux batiments No 32 34 et 36 a Scutari (Dir. Vakou' 

keuy) .\: 459 
RPp. au batiment du monopoles Ankara (Dir. Monop. Ank;>4;, 
Costumes d'cte et d'hiver et capotes (Office Sanit. Jst.) ,\• 
Artıcles mctalliques (Mun. Ank.) ~\: 459 

(Lire la ıtUİte en 3me pare) 


