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Türkiye icin Kuruş 
3 AYLIGI t50 
6 ,. 850 

12 n 1500 
Ecr ebi rnemleketleı için 

12 ay!ı~ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmi makbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul değildir . 

PAZAR 

... 

'GAZETESi 

Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 
wa • 

Bugün Han olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 
Gün Saat 

Şekli Mubm. bed. Teminat Müracaat yeri 
Cinsi 

a) Münakasaıar 
~aat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 

tltaarayda eski Yusuf paşa meltt. ta.miri paz. 
210 52 31 58 İstanbul Bcleciyeai 7-9-37 14 

•tanbul 60 ıncı melet. tamtri " 
249 68 37 45 ,, 7-9-37 14 

~ey~tlu Belediye şubesi binasının tamiri aç. elcs. 
1232 20 92 42 lıtanbul Belediyesi 20-9·37 14 

•kudar BaQ-dad iskelesinin tamiri " 
2818 - 211 35 

" 20-9-37 14 -

Bayotıu telefon ~•ntralına mücaver :ırsada yaptıra· paz. 
100 - lıt. Tel. Oir. 22-9-37 15 -

lacalt dıvar v.s. inşaatı {temd.) 

~çlar, Klinik ve İspençiyari alit, Hastane Lev. 

haç ve sıhhi malzem • (Sıvas Numune hast. için): 

106 kalem 

aç. eks . 1815 - 136 13 lst. Sıh. ve lçt.Muav. Müd. 22-9-37 14 30 

haç ve sıhhi malzeme (Erzurum Numune halt. için): " 
1476 15 110 7'2 ,, 22 9.37 15 -

148 kalem 

~~sucat, Elbise, Kundura. Çamaşır V• s. 

Elbiıe: 26 takım maa kasket 

~ilh rukat, Benzin, Makine ya~ları v, s. 

paz. 351 14 03 lıtanbul Belediyeıi 7-9-37 14 -

Türk antraıidi: 1500 t. 
Gar. Y•Q'ı: 7000 k. 

kapalı x. 36750 -
aç. cks. 1400 -

2756 
105 -

İst. Komut. SAK 
,, 

2'4-9-37 
20-9-37 

15 
16 

~teferrik 

S~ni Portl and çimentosu (şart. 260 kr .) 
Çıft devirli otomatik tabı 300 t. makine ıi: 1 ad. 

kapalı z. 52500 -
pu. 6000 -

3875 -
450 -

O. O. yol. Ank. 
lnh;s, U. Müd. 

23.9.37 
25·10 37 

ıs 30 
15 -

~k, Zahire, Et, Sebze v. •· 

Sı~ır eti: 80 t. kapalı :ıı., 20000 - 1500 - Bergama Aılc. SAK 22-9-37 16 -
22-9-37 15 

l<uru ot: 430 t. ,, 17200 - 1290 - ,, 
Sa11ıan. 295,2 t. ,, 5904 - 452 80 lzmir Mst. Mvk. SAK 20-9-37 14 -

Sı~u eti: 17 t. (temd.) 4760 - 357 - ,, 13-9-37 17 -

,, ,, 42 t. ,, 1080 - 756 - " 
13.9.37 17 30 

Yulaf: 203 t. 
Balık konserveti: 16000 kutu - yaprak dolması: 1600 

kutu - ayşe icadın fasulyesi: 16000 kutu alınma· 
11ndan sarfı nazaı edildi 

b) Müzayedeler 

liaı· 8 ıçte bulunan muhtelif 4 duba 
tııı:in makinesi "Butiyon,, marka: 1 ad. 

O,~ hat malzemesi! 61 kalem (ôak: müzayedeler 
•la•ıinde inti~ar eden huıuıi ilanına) 

~ar, Emirler, Tebliğler: 
1 İpekli kumaş yapan ve satanlara : 

kapalı z . 11165 

aç. art. 

aç. art. 

;~•rıbul Ticaret ve Sanayi odasından : 
li urk:yede dokunan ipekli kumatların 30 Temmuz 1937 tarib

tearn· 
tneai .~ i•ı:ete ile netredilen "ipekli kumaf standardı alzamna-

M ııe teabit edilen ıtandard e1a1larıoa uygun olması llzımdır. 
hine •vc:ut •tokların tesvi}'esi için nizamnamenin mer'iyet tari
\te rn:eçtiti tarihten itibaren üç ay mühlet bırakılmıttır. Fabrika 
biift(l ~•z.a ıahipleri bu müddetin hitamından evvel nizamname 
~.,,: erı~e aykırı olarak dokunmuş ellerinde mevcut ipekli ku-
d rın cı .• •11 ib tısını, vuıflarını, top adedini ve her topun kaç metro· 
lllıza "•ret oldutunu bildiren bir beyanname tanzim ederek oda· 
15 illci ermeleri ve kumatlarını damğalatmaları nizamnamenin 

Alak~;ddeıi emri iktizasındandır. 
~•it İçi :rların beyanname vermek ve kumatlarını damıalat
C••t ed \. er flÜn iş saatlerinde odamı:z Sanayi Şiibeıine miira
~ekleri ilin olunur. 

~MÜNAKASALAR 
lıışaat.. . 
~ Tamırat-Nafla işleri ve Malzemesi-Harita 

l<ar•p Aydıa Vilayeti Daimi Encumeninden: 
Yeniden ~nar-Koçarlı yolunda Menderes ahşap köprilıüniin 
tur. ınşuı kapalı zarf usulu ile eksıltmeye konulmuş-

d Ekıiltnıe 16 
•iıtıi • -9-37 perşembe günü saat 15 de Aydın 
lıtekı~:Uaıen odasınd11 yapılacaktır. 

rden aranılan veıikalar. 

837 38 Çanakkale Jndr. SAK 9-9-37 
lı.mir Mst. Mvk· ,, 

Akay lıh. Müd. 10-9-37 
lat. 7 ci icra Memur. Tak- ıo.9.37 

sim Ayaspaşa Modern C. 11-9-37 

5-10-' 7 

15 -

15-16 -

12 -

15 -

Ticaret otlası vesikası, Nafıa müdürlüğünden alınacak 
ehliyet vesikasile bu iİbi inıaat yaptığına dair ehliyet 
fenniye vesikası. 

Yaptırılacak işin keşif bedeli 14701 lira 39 kuruıtur. 
Muvakkab teminat 1107 lira 10 kuruştur. 
Bu işe aid şartname ve evrak şunlardır. 
Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık işle

ri genel şartnameai, fenni ve huıuıi şartname, keşif ve 
projeler. 

İsteyenler bu evrakı Aydın nafıa müdürlüğünde göre-

bilirler. 
Teklif mektupları ikinci maddede yazılı saatten bir saat 

evveline kadar encümene fetirilerek makbuz mukabilinde 
verilecektir. Posta ile gönderilecek mektupların bu saata 
kadar verilmiş olması ve dıf zarfın mühllr mu•u ile i
yice kapatılmış olmaaı lazımdır. Postada olacak gecik
meler kabul edilmez. 

İzmir ili Daimi Encümeninden : 
1032 lira 60 kuruş açın tutarlı Ôdemit istiklal oku

lunun onarılması işi 15 gün ml\ddetle açık eksiltmeğe ko
nulduiıJadan isteklilerin 2490 aayılı yaaa hUkümlerine gö
re hazırlıyacakları teminat ve müteahhitlik belgeıile bir· 
likte 13.9.937 pazartesi günü saat 11 de İl daimi eacü
menine baş vurmaları. 

• * • * 543 lira 61 kurut açın hıtarh Ödemişte Gölcük o
telinin onarılma1ı işi bir hafta müddetle açık eksiltmeye 
konulduğundan iıteklilerin 2490 sayılı yaıa hükümlerine 

5 Eylul 1937 

iDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

a 

• 

iLAN ŞARTLARI 
İ ı!arehanemiıde görüşül ur 

Telgr. : İst. MÜNAKASA 
Telifon: 49442 

Posta kutusu N. 1261 

lstan bul Belediyesin den: 
1-Daimi Encümenin 10-8-937 tarih-

li kararile İstanbul Belediye sınırı i
çinde sırtta, omuzda ve başta her nevi 
eşya ve gıda maddeleri taşınması ve sa
tılmasının yasak edildiği evvelce gaze
telerle ilan edilmişti. 

2-Bu yasak Eminönü, Fatih, Bey
oğlu ve Beşiktaş Belediye Şubeleri mın
takalarında 1 birinci teşrin ve diğer Be
lediye Şubeleri mıntakalarında 1 ikinci
teşrin tarihlerinden itibaren tatbik edile
cektir. 

3-Bu tarihlerden sonra taşıma işleri 
ve seyyar satıcılık mazbut ve ınunta
zam el arabalarile veya motörlü vası

talarla veyahud elde taşınabilecek kü
çük kaplarla yapılacaktır. 

4-Elde taşımak suretile sahlan her 
nev'i eşya ve gıda maddelerinin bunla
rın nev'i ve mahiyetlerine uygun kaplar 
içinde bulundurulması lazımdır. 

5---Y ukardaki hükümlerin tatbikina 
pek az zaman kaldığından alakadarlar
ca bilinmek ve İcab eden vasıtalar şim
diden hazırlanmak üzere keyfiyet tek
rar ilan olunur. (B) (5857) 918 2-3 

göre ha11rlayacakları teminat ve mütaahitlik belgelerile 
birlikte 6.9.937 pazartesi günü saat 11 de il daimi encü· 
menine baş vurmaları. ' 

Maniıa Viliyelindeu : 

Akhisar-Kırkağaç yolunun 0+000-5+589-=75 inci kilometre· 
leri arasındaki kıımının toprak tesviye.i iti 11344 lira 66 kuruşluk 
keşifnameai üzerinden ekıiltmiye konulmuttur. 

Bu ite aid keşif vesair evrak Manisa Nafıa mQdürlüğünden 
para11z olarak alınabilir. 

İhaleai 16-~937 Perşembe günü saat on birde Manisa Daimi 
Encümeninde yapılacaktır. 

Ekıiltme kapalı zarf usulü iledir. 
Mu~akk~t teminat 850 lira 85 kuruftur. 
Ta!ıple.rın Nafıa Vekaletinden aldıkları ehliyet ve1ikalarile bu 

yıla aıt Tıcaret odası veıikalarını hamil oldukları halde kapalı 
zarflarını 2490 sayılı kanuna tamamen uygun bir tekllde olmak 
fize~e 16-9-937. Pertembe günü saat ona kadar Manisa valtllt\ne 
teslım etmelerı ilin olunur. 

• • • 
Aksarayda eski Yuıuf pata mektebile lıtanbul 60 inci mektebi 

tamir edilecektir Bak : 2 inci sahifedeki İıt. Belediye.i ilinlarına. 
• • * 

Beyotlu Belediye şubesi binuile Üıküdar Bağdad iskelesi ta· 
mir edilecektir Bak : İıt. Belediyesi ilanlarına. 

• • • 
Heybeliada ilk okulu tamir edilecektir ! Bak : i.t. Belediyesi 

ilanlarına. 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Bergama Askeri Satınalma Komiıyonundan : 
Bergama kıtaatı için 400,000 kilo Linit kömürü kapalı zarf 

usulile 1ahn alınacaktır. 
Malın tahmin bedeli 5000 liradır. 
Muvakkat teminatı 375 liradır. 
İhale 20 Eylul 937 pazarteai günü .aat 10 da Berıama aakeri 

satın alma komiıyonu binaaında yapılacaktır. 
Linit k<Jmürü ev1afile tealim mahal Ye şartları t•rtnaVnesinde 

yazılıdır. Şartnameler Berıamadaki alım ıatım komiıyonundadır. 
Teklif mektupları 20 Eylul 937 rünü 1aat 10 a kadar utan alma 

komiıyonuna verilmit olacaktır. Bu 1&attan'ıonra mektuplar kabul 

edilmez. 



,, 
İstanbul Belediyesinden : 

Köprü muhafızlarına kıııketile ber&ber 

Muhnmmea 
b deli 

26 takım elbise 351 
Aksarayda eski Yuıuf pş. mektebinin tamiri 210.52 
fstanbul 60 ıncı mektebin tamiri 249.68 

Teminatı 

14.03 
31.58 
37.45 

Yukarıda yaz.ılı işler ayrı ayrı pazarlığa konulmuştur. Ke-

l 
Qif evrakıle t•rtnnmeleri Encümen kaleminde görülebilir. 
istekliler hizalRrında gösterilen teminat makbuz veya mek
tubile beraber 7 9.937 salı günü saat 14 de Daimi Encümen· 

de bulunmalıdırlar. · ... 
Şartnamesinin 4 üncü maddesinde istenilen vuikalar muvakkat 

teminatın konulduj'u zarf içerisinde konulacaktır. 
Komisyon haftanın pazartesi, çarşamba ve cumartesi gilnleri 

açıktır. 

İstanbul Komutanlığından : 
lstanbul Komutanlığına bağlı kıtaat ve müesseseutı . için sabo 

alınacakların cins ve mıktnrları ile muhammen tutarları ilk temi
natları ve ihale günleriyle ihale saatleri ve münakasa şekilleri 
aşağıda yazılmıştır. 

Cinsi Mıktarı Muhammen İlk Te- İhale 

Gaz yağı 7000 Kg. 
Türk Ant- 1500 Ton 

raaidi 

tutarı 

1400 
36750 

ıninatı günü 
105 20-9 937 

27 56 24·9-937 

İhale Münakasa 
saati Şekli 

16 Açık Ekı. 

15 kapalı z. 

Şartnameleri hergün öğleden evvel Kouıisyonda görülebilir. 
isteklilerinin ilk teminatları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 öncü 
maddelerinde yazılı vesikaları ile beraber ihale saatinden en az 
bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda Komutanlık 
satınalma komisyonuna vermeleri. 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır v~ 
• * • 

Köprü mahafız1arına kasketle betaber 26 takım elbise yaptırı· 
lacakhr !Bak: 2 inci sahifedeki ist. Belediyesi ilanlarına. 

MÜNAKASA GAZETESt 

saat ona kadao uzatılmıştır. İlk teminat 187 lira 50 ku
ruş olan ve şartnamesi parasız komisyondan verilen bu 
eksiltmeye girmek isteyenlerin ilk teminatları ile belli 
gün ve saatte komisyonda bulunmaları. 

İzmit Tümen Satınaima Komisyonundan : 
Tümenin İzmit garnizonunun 76800 kilo sığır elinin kapalı zarf· 

la eksiltmesinde beher .kilosuna teklif edilen 22 kuruş 90 santim 
fint pahalı görüldüğünden bir ay müddetle pazarlığa konulmuş 

olup ilk pazarhj'ı 6 9-937 pazartesi günü anat 15 de yapılacaktır. 
Sıfrır etinin beher kilosunun muhammen fiatı 21 kuruş 90 san

tim hepsinin tutarı 16820 lira ve ilk teminatı 1262 liradır. 
Şartnamesi Ankara, latanbul, Eskişehir levazım amirlikleri ve 

tümen satın alma komisyonlarında her gün görülebilir . 

Konya Kolordu Sntınalma Komisyonundan: 
Konyadaki kıtaatm ihtiyacı olan 400 bin kilo arpa kapalı zarf

la ek.ııiltmeye konulmuştur. Şartnamesi Konyada Kolordu, İstanbul, 
Ankarada Levazım amirlikleri Satınalma komisyonlarındadır. İs. 
tekliler fartnameyi komisyonlarda okuyabilirler. İşbu 400 bin 
kilo arpanm muhammen tutarı 16800 liradır. Şartnamesindeki 

yüzde yirmi beş miktar fazlası da dahil olduğu halde ilk teminatı 
1575 liradır. Ekıiltme 21 Eylül 937 tarihine tesadüf eden salı günü 
saat 15 de Konyada Kolordu Satınalma komisyonu bRşkanlığına 
v~recek 'eyabut iÖndereceklerdir. 

Manisa Tumen Sat•nalma Komisyonundan : 
Manisa merkuinde bulu:ınn kıtad ve müeasesat hayvanlarının 

ihtiyacı olan 541800 kilo arpa veyahut yulaf kapalı zarfla ayrı 

ayrı şartnamelerle münakasaya konulmuştur. Şartnameleri arpa. 
nın 149 ve yulafın 163 kuruş mukabilinde Manis.ıda Tümen Sa
tınalma Komisyonundan alınabilir. Münaka:saları 24 Eylül 937 
Cuma günü saat 10 da arpanın saat 17 de yulafın Maniaada 
Tümen Satınalma Komisyonunda yapılacak ve Tümence arpa ve
yahut yulafa teklif edilecek fiatlar üzerinden tetkikat yapılarak 
birisinin ihalesi yapılacaktır. Muhammen bedelleri arpanın kilo· 
11u 5,5 Te yulafın 6 kuruıtur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 

ı lira yulafın 2439 liradır. 

lb) Üz ELE YE 
1 Vakıflar 

t~~======~==========~= ı 

Müteferrik 

Kadıköy 

Kıymeti 

L. K. 
200 ()() 

Direktörlüğüuden 

Teminatı 

L. K. 

Keşan İskan Memurluğundan : 
1 - Keşan kazasında inşa edilmekte olan 130 adet 3 numa

ralı köy tipi göçmen evine ihtiyaç görülen 55-420 adet fenni 
şartnameye uygun kiremid açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İnşut mahalline teslim suretile bir kiremidin muham· 
men bedeli bir kuruttur. 

3 - ihale lO Eylul 937 Cuma günil saat 14 de Keşan iıkıin 
daireeindo iskan komisyonu tarafından yapılacaktır. 

4 - Şartnameyi görınek isteyenlerin Edirne iskan müdürlüğü 
ile Keşan iskan memurluğuüa müracaat etmeleri icap eder. 

5 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine göre eksiltmeye iştirak 
etmek i•teı<en taliplerin yukarda yazılı saatten 3 saat önce iskan 
dairesine müaacaatla muvakkat teminatı yatırtırmış olması la
:ıımdır. 

İstanbul Levz. Amirliği Satınalma Komisyonundan 
İstanbul Levazim Yollama Müdürlüğü için bir Rdet rü· 
kup sandalı 14.9.37 salı günü saat l 4,30 da Tophanede 
levazım amirliği satınalma komisyonunda pazarlıkla alına

caktır. Tahmin bedeli 230 liradır. Şartname ve planı 
komisyonda görülebilir. isteklilerin belli santte komisyo
na gelmeler;. 

frzal , Zahire, f t ve Sebze: 
Elaziz Tümen Satınalma Komisyonundan: 

Hozat birliklerinin ihtiyacı için 45967 kilo pirinç ka
palı zarfla eksiltmeye konulmuştur. Eks l iltmesi 24.9.937 
cuma günü saat 11 de Elazizde tümen satınalma komis· 
yoounda yapılacaktır. 

Pirincin tahmin edilen bedeli 11082 lira 8 kuruş ve 
ilk teminatı 827 lira 41 kuruştur. Şartnamesi her gün 
komisyonda görülebilir. ----

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
İdareleri İstanbul Lv. amirliğine bağlı müessesat için 

seksen üç ton sade yağı 9.9.937 perşembe gunu saat 
15 te Tophanede Lv. amirliği satınalma komisyonunda 
pazarlıkla eksiltmesi yapıl.acaktır. Tahmin bedeli yetmiş 
bin beş yüz elli liradır. llk teminatı dört bin yedi yüz 
yetmiş yedi lira elli kuruştur. Şartnam si 353 kuruş mu-

habi inde komisyondan alınır. isteklilerin 2490 sayılı ka· 
nunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle be
raber belli saatte komisyona gelmeleri. 

İstanbul Levz. Amirliği Satınalma komisyonundan 
Harb Akademisi Eratı için 4 ton sadeyağı 9.9.37 per· 

şembe günü saat 15,30 da Tophanede Satınalma komis
yonunda açık eksiltme ile alınacaktır. Tahmin bedeli 
3400 liradır, ilk t~inatı 255 liradır. Şartnamesi komis
yonda görülebiFr. isteklilerin belli saatte kanuni vesika· 
larile birlikte komisyona gelmeleri. 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara S. A. Komisyonundan: 
Müstakil J. taburu hayvanları ihtiyacı için açılan a

çık eksiltmesine istekli çıkmamasından hir kilosuna iki 
buçuk kuruş fiat biçilen otuz bin kilodan elli bin kiloya 
kadar kuru otla bir kilosuna altmış para fiat tahmin edi· 
len aynı mıkdarda saman eksiltmesi 10.9.937 cuma günü 

15 00 
Kadıköy ünde Zühtüpaşa mahalesinde Tahta köprü cad

desinde eski Mecidiye tekke binası enkazı açık arttırmı
ya çıkarılmıştır. İhalesi 13 9-37 pazartesi günü saat 15te 
dir. 

İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğiiue müracaat
leri. 

Yedinci İcra Memurluğundan 
Bir alacaktan dolayi rncrhun olup paraya çevrilmesine 

karar verilmiş olan Butiyon markalı bir adet benzin ma
kinesi IO 9-937 cuma günü saat 1 1-12 Taksimde Ay as
paşada Modern garajında açık artırma ile satılacağıudan 

talip olanların meıkür gün ve saatte mahalinde hazır 

bulunacak memura milraceatleri ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 1 
·-1- Paşabahçe Fabrikasında şartname ve planına tev· 

fikan yapılacak Kömür yığma yeri inşaatı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

ll- Muhammen bedeli 5851.32 lira Muvakkat teminat 
438.85 liradır. 

111- Eksiltme 16-IX-937 tarihioe rastlayan Perşembe 
günü saat 14 de Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şube
sindeki alım Komisyonunda yapılacaktır. 

iV - Şartnameler 30 kuruş mukabilinde her 
g-ün İnhisarlar inşaat Şubesinden alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte 
yiizde 7,5 güvenme paralariyle birlikte adı geçen Komis· 
yona gelmeleri ilan olunur. (5704) 900 2- 4 

"' • • 
1 - Bitliste inşa edilecek Atölye binası kapalı zarf 

usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 
1 I - Eksiltme, 21-lX-37 tarihine rastlayan sah günü 

saat 15 de Kabataşda İnhisarlar Levazım ve mübayaat 
Şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 1 1 - Keşif bedeli 39025,02 lira, muvakkat teminat 
2926.88 liradır. 

iV - Keşifname, Şartname proje ve sair eksiltme ev
rakı 196 kuruş mukabilinde İnhisarlar inşaat şubesinden 
Ankara ve Bitlis İnhisarlar Başmüdürlüklerinden alına· 
bilir· 

V - Eksiltmeye iştirak edeceklerin Nafıa Vekaletinden 
verilmiş müteahhitlik ruhsatnamesini haiz bulunmaları, 
bizzat Mühendis ve mİm;\r olmadıkları takdirde bunlar
dan birisiyle miltterek olmaları veya işin sonuna kadar 
mes'uliyetini deruhde edecek b·r mühendis veya Mimar 
istihdam etmeleri ve vesikalarını inşaat şubesine ibraz 
ederek bu işe girebilmek için oradan ayrıça vesika alma
ları lazımdır. 

Vı - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve ek· 
ıiltmeye iştirak vesikasile muvakkat teminat akçesini ih
tiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme güuü en geç 
saat 14 de kadar yukarda adı geçen komisyon Başkanlı
ğına makbuz mukabilinde verilmiş olmalıdır. "B.,, (5870) 

920 1- 4 

5 Eyliil 1937 

1 
İlk Keşif 

bedeli teminatı 
Beyoğlu Belediye şubesi binasının ta· 

mırı 1232 20 92 42 
Üsküdar bağdad iskelesinin tamiri 2818 211 35 

Yukarda keşif bedelleri yazılı tamirler ayrı ayrı açık 
eksiltmeğe konulmuşlardır. Keşif evralnle şartnameleri 
Levazım Müdürlüğünde görülebilir. istekliler 2490 N. lı 
kanunda yazılı vesikad n başka belediye fen işleri mü
dürlüğünden alacakları fen ehliyet vesiknsile hizalarında 
gösterilen ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
20.9.937 pazartesi giinü saat 14 de Daimi Encilmende bu· 
lunmalıdırlar. (İ) 5929 935 

• • • 
Keşif bedeli 1189 lira 45 kuruş olan Heybeliada ilk 

okulunun tamiri açık eksiltmeye konulmuş isede belli i
hale günunde giren bulunmadığından pazarlığa çevrilmiş· 
tir. Keşif cvrakile şartnamesi Levazım Müdürlüğünde gö· 
rülebilir. İstekliler 2490 N. kanunda yazılı vesikadan baş· 
ka Nafıa müdürlüğünden alacakları Fen ehliyet vesikasile 
89 lira 21 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubuile 
beraber 7 ·9 937 salı günü saat 14 de Daimi Encümende 
bulunmalıdırlar. (İ) (5755) 906 

Nafıa Teknik ulu 
1 üdürlüğünden: 

1 - Kapalı zarf usulile eksiltmeye konulan iş : iatanbul Beşik• 
taı Yıldızda bulunan Teknik okulu tedrisat binasında şartname· 

ıine göre yapılacak hcdmiyat, çalı inta ı, betonarme döşemeler, 

ıu ve elektrik tesisat ve teferruatıdır. 
2 - Keşif be:leli 47485 lira 43 kuruştur. Eksiltmeden iki sa•t 

evveline kadar mektebimizden alınacak irsalıye ile Yüksek rnft· 
hen J iı mektebi muhasebesine yntırılacnk olan ilk teminat 7122 
lira 82 kuruştur. 

3- Ekıiltme şartnamesi ve teferruatı yüksek mühendis mel<• 
tebi muhasebesine yatırılacak olan 237 kuruş bedel mukabilinde 
alınacak makbuzun ibrazı şartile mektebimizce verilir. 

4- Eksiltme 20-9-937 tarihine rastlayan Pazartesi günü saat 
15 de Gümüşıuyunda yüksek mühendis mektebi muh sebeciliğinc:le 
toplanacak olan eksiltme komisyonunda yapılacaktır. 

5 - İdeklilerin teklif mektuplarıoı eksiltme saatinden bir ı••t 
evveli yüksek mühendis mektebi muhasebesinde toplanan komisyoıt 
baıkanlığına makbuz mukabili vermeleri lazımdır; Postada vaki 
olacak gecikmeler kabul edilmez. 

Eksiltmeye girebilmek için Nafıa vekaletinden alınmıt ve en •• 
30,000 lira tutarında betonarme bina iaşnutı ynphğına dair 111ii· 
teahhitlik vesikası ve cari sene ticaret odası belgeleri bu\uıııın•" 
lazımdır. (5616) 880 2-4 

/ -
Dolap y p ırı acak 
Güzel Sanatlar Akademisi Arttırma ve 

Eksiltme Komisyonundan : 
Güzel Sanatlar Akademisindeki Tatbikat Bürosu için muhtetıf 

şekilde 18 dolapla bir kiğ"ıtlık alınacak ve Büronun mevcut b•'1 

dolapl rına rııf, kapak, çıta veya kaplııma vaz ettirilecek ve. bir 
dolap kapısının vaziyeti değiştirilecektir. Muhammen bede11 

1401 ,20 lira tutan bu iş açık eksiltmeye konulmuştur. Muvaklc81 

teminat mikdarı 105.09 liradır. 
Şartname her gün Akademiden alınabılir. Planlar arzu ede" 

lere gösterilir. Eksiltme 13-9-1937 Pazartesi günil saat 16 dn er 
~aloğlundaki Yüksek Mektepler Muha ebeciliğinde yapılııcakt1' 
Eksiltmeye, bir marangoz fabrikasına sahip olduklarını ve bu o' 
vi marangozluk işleri ınilteahhit\iği yaptıklarını Nafıa Vekil~ 
veya Ticaret ve Saaayi Odnsı vesaiki ile lsbat edenler ittir• 
edebilecekl~rdir . 5464 861 3--' 

m~~m~~~~~ 
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5 Eylul 1937 

Müzayede ile satış il~nı 
O 60 eninde hat malzemesı 

' • 15 de Rabelta Republik 
5 Birinci teşrin 1937 tarihınds saat üh d" · d 

k l · at baş m cın ısı o a-sa ağında C . F. M. Şirketi yol ar YC ınt• B l K · · 
ıında, Guercif- Midelt hattı üzerinde ve ya mec~rn- . ~ · b 

1
1101

' 

Guercif, Oujna Fort- Lyautey ve Casablanca şehOırlerın e 1 u uaa~ 
ve ya bulundu;ulacak aşağıda taadad olunan 0,6 hat ma zemell 

açık arttirma auretile satılacaktır. PL 
. . . T kriben 215 kilometre ıı.-

Bu malzeme şunlardan ıbarettır · a . 700 -t 
chot tipinde 0,60 hattı; 9 kil. 800 italyan ~ıattı: 1~·k:~; aktörmu4~-t ferrik hat ve yedek malzeme. 28 lokomotıf, !j . 

12 
' k 

' 15 otomotrıı, remor , vagon, 33 yolcu vagonu, 27 su vagonu, '_ "k 
1 

( _ 
16 k 1 • 0 ve muteferrı ma zeme ma 
. au vagonu şasisi, 10 up nJ peş ' atbna levazimi ve saire). 

kıneler, aliit ve devat, mecra, telefon. m d •t h "k 
C b t 1 o bu malzeme en, mu e arrı 
emıın 61 kalemüen i are 0 n . e ait kalem-

ınalzeme ile edek levazım ve müteferrık malzemey. . 
ler hakkında~ Anuıtos 937 ye doğru tnflilat verilebılece~tır: d 

• 
6 k ı eya mecmuu uıı:erın e istekliler bir kalem, birkaç a em v 

rnüzayedeye iştirak edebilirler: 
ı il d tetkik edilebilir. 

Şar~nameler aşnğıdaki ına ıa 8~ • mühendisi M. Hubert 
PARlSTE: a Akizisyon servısı ıer 

280, Bd. Saint - Gerır.ain. . 
B p . d okanında Marok müesseae11. 

. - yramı es ıı 5 -h d'ıi oduında 
RABAT'TA: Yol ve İnşaat servisi ser mDuAe~~ GUERCİF.te: 
CASABLANGA, PORT·L YAUTEY ,OUJ 

Anbarlar şefleri odasında. . . üh ndisi muavini 
OUJDA'da: C. F M. Şirketi yol servısı m e 

M. Lecain. id · 
TAZA'DA· C F M Şirketi Yollar are •• CASABLANCA- · · • . 

Şefler s·· d urosun a.. ' M. Şirketi veznesine ve ya-
Muvakkat temınat Rab at ta .. ~· F redit F oncier d' Alge· 

hut 0.60 hatlı Demiryolları Re1ısı namına CC bl nka şübeleri
rie et de Tunusie bankasının Rahat ve ya asa a 

ne yatırılacaktır. M ş· k f muml vHnedarı 
Şartname evrakı Rabat'ta, C. F. ' . ır e 1 u muka-

naınına gönderilecek 50 (elli) franklık hır posta he valesine 

bit arzu edenlere gönderilir. 

U TİRA 
--

Pazartesi 6-9-1937 

Sıra, sandık eta1"er ve dolab (Samsun Vil.) No 446 
' N 446 Der sırası (Edirne Kült. Dir.) o 

Putanya tezgahı (MMV) No 441 
Saf kurşun (Ask. Fabr.) No 407 . 
Lokornotif turbojeneratör ve yedeklerı (D.D. yolları) No 409 

Arozöz (Adana Bcled.) No 415 . 
Kitap bastırılması (İstatistik G. Dır.) No 416 _ 
Beynzıt kitap evinde hela inıaalı tlıt. Nafıa Mud.) ~o 43~ . 
İst. Yüks. iktisat ve ticaret okulunda sabit ağaç te11satı ıılerı 

(fst. Nafı Müd.) No 430 
lst iktisnt olculu kalorifer tamiri (i.t. Nafıa Müd.) No 430 
Benzin (fz:mir vil.) No 430 
Elektrik malzemesi (Bayındır Bel.) No .:134 
Kok kömürü (İst. Komut.) No 435 
Sıgır eti ve sade yağ (Edirne Jandr. Mekt.) No 435 
Meşe odunu (Ank. Vat.) No 435 
Kuru ot (İst. Komut.} No 435 
Un (Kayseri Kor) No 436 
,, (Sıvas Tüm.) No 437 

Odun (Artvin Ask SAK) No 437 
Çivilik tel (Ask. Fabr.) No 437 
Un (Giresun Tüm.) No 437 
Mızıka mekt. binası inşası (MMV) No 437 
~n, sadeyağı. sabun ve arpa (Artvin Ask. SAK) No 437 
,. ığır eti (Çanak. Mst. Mvk.) No 438 

ipekli ve pamuklu kumaş (Gümr. Başmüd.) No 438 _ 
Menıur ve müstahdem evleri inşaatı (Ank. lnh. ~aşmud.) No -438 
Antrasit ve lavemarin kömürü (Sultanhamet Erk. S. Ok.) No 438 
Don, gömlek, mendil, havlu, elbiae, i karpin v. •· (Ank. Bölge 

.. San. Okulu) No 439 
~oztaş, toz sabun sutkostik, potas kostik, soda (DDY) No 439 
l alihazır haritası 

1

tanzimi (Gönen Bel.) No 446 
n utkaı, çioıento kür k soba levazımı (DDY) No 439 
oen • ' ' 
p

0
/

1n (Ank. Vat.) No 439 
l<o~n ~~arita Gen. Dir.) No 439 
Sad kornürü (ist. Vak. Dir.) No 439 
l<ılı; Yağı ve sığır eti (izmir Mst. Mvk.) No 439 
El h "llıbarı inşası (lnh. U. Müd.) No 440 

avlusu, keten terlik, fanila, amerikan bezi, fırça ve yatak 
nıuş b ' Çizı:n ~ın ası (lst. Bel') No 440 

Bez <İ Uııt. Bel.) No 440 
Bala t'~· Vak. Dir.) No 440 
l(arp·t DDY) Na 440 
lşıldaık ~MMV) Na 440 
~lektrikıle grup elektrojen (MMV) No 440 
irlektrikı· ınalzemesi (fat. Bel.) No 441 
Ank ·"' 1 bıçkı makinesi (lst. Bel.) No 441 

· "'-lr h" Gaz İdro:.C ır araıında şose inşaatı (Ank. Val.) No 442 
Suıt n h ıl, tarlatan, sargılık bez (Ank. Nüm. Haat.) No 442 
Astar rnet rnedreıesi tamiri (Müz. Art. Eks. K.) No 442 
~ Ve d" 
'-tnaze uğrne (Tophane Lvz.) No 442 
Pavi"o 

0~0rnobili (Adana Bel.) No 442 
l' J n ınş a, llrtkı· ası (Har, Gen. Oir.) No 443 
Sıtır k 

1 
ve kmlması (Bolu Nafıa Müd.) No 443 

)' ' uzu 
OA"urt (Ç ve koyun eti (lzmir Mst. Mvk.} No 443 

Sabun orlu Kor) No 444 
Gaı (l<ırldareli Tüm.) No 444 

Elektrik t İ " No 444 
~adey~ğ (~ urnbasile otomatik şnlter t Big Bel.) No 445 

Dernir d aınsun Ask. SAK) No 446 
Yulaf (M estere, hortum v,s. (Samsun Vil.) No 446 
Siilfür d .~ğla Ask. SAK) No 447 
Çatı tarn~ ~arbon (iat. Zir. Müd.) No 449 
SoA'uk a ırı (Ank. lnh. Başmüd.) No 449 

•falt (Adana Bel.) No 449 

MÜNAKASA GAZETESi 

Yulaf (Tekirdai Vett-r. Dir.) No 449 
• Kuru çam enka'Z odunu (Ank. Orman Müd.) No 449 
Po ta nakliyatı (Kayseri PTT) No 450 
Odun (Samsun Vil.) No 450 
Hükümet konağı tamiri (Sıvas Bayındr. Dir.) No 451 
Sıvas-Erzurum yolunun arasında kırma taş ve silındiraj ameliyatı 

(Sıvaa Bayındr. Dir.) No 451 
Saman (Lül.:burgaz Tfıme.) No 45 l 
Galata rıhtımı üzerinde yaptırılacak antrepo (lat. Lim. İşit . ) N .452 
Kumaş (İnşaat Uata Ok. Dir.) N. 452 
Gölcük otelinin onarılmaaı (İzmir Vil.) No 453 
Sığır eti: 76,8 t. (izm it Tüm.) No 453 
• Siyah aaç (Trabzon Vakf. İd.) No 453 
• Köhne alat ve edevat (İst. Bel.) No 454 
• Pancar, •taç, sebze ve çiçek tohumları (iıt. Gümr. Başmüd.) 

No 454 
İst. 41 inci mekt. t~miri ve Yeniköy m e:ıarlığı etrafına tel örgü 

ile kapatılması (lst. Bel.) No 454 
Dolmabahçe cad. saray karş111ndoıki binn tamiri {tat. Deft.) N. 454 

Sah 'T .9.937 

Muhtelif tezgih (MMV) No 410 
Su boruıu ve teferrüatı (Ordu Bel.) No 421 
Bina ve vagon camları (D.D. yol ) No 424 
Kırmızı mercimek (Tekirdağ Aık. SAK) No 429 
2 garaj yapısı (MMV) No 437 
Yalova kaplıcalarında elektrik aantralı tesiıi (Akay İtlt.) No 437 
Sığır eti (Giresun Ask. SAK) No 437 
Kuru ot, saman ve k. fa ulye (Artvin Ask. SAK) No 437 
Nafıa Vek. harici donanma elektrik tesiıatı (Naf. Vek.) No 438 
Dana, koyun ve keçi (Pendik Bakt. Enst) No 438 
Saman (Pendik Bakt. Enat.) No 438 
Fatin, kışlık elbiıe ve kaput (İıt. Lim. Sah Sıh. İd.) No 440 
Demir nakliye aandıQ-ı (Nafıa Vek.) No 440 
Kıtlık ve yazlık elbiıe, kaput (İst. Lim. Sah. Sıh. Mrk.) No 440 
Fabrika unu (Siirt Tüm.) No 440 

4 

Yazlık elbiıe (kaptanlar için} lacivert iş şubesi, vidala fotin fotin 
' (sandalcılar ve deniz eratı · için (Gümr. Muhaf. G. K.) No 441 

Kütahyada meydan teıviye ifi (MMV) No 441 
Afyon Karahi1&rda belediye binası infHl (Afy. ar. Bel.) N· 442 
Tela, kıl tela (Tophane Lvz.) No 442 
Yulaf, arpa, tuz (Edirne Vil.) No 442 
Kavaklıdere otobüa bekleme yeri inşuı - Sağlık Bakanlığı kar

şıaında otobüs bekleme maballi inşası (Ank. Bel.) No 443 
Balast: 66000 m3 • 1 ci. 2 ci, 3 cil nevi blok, moloz taşı ıD. D. 

yol. H. pata) No 443 
Elaziz·Polu ve Eliziz-Keban yollarında betonarme (Alişan) ve 

(Çip Çay) köprüleri inşaatı (Elbiz Naf. Müd.) No 446 
Maltepe-Kartal yolunun soğuk asfalt kaplama inşası(İıt. Bel.) N 446 
Sadeyatı, sabun (Samsun Aık. SAK) No 446 
Saman (Çanak. Mıt. Mvk.) No 447 
• Sönmüş kömür (Tophane Lvz.) No 448 
Tereyağı, zeytinyağı, aamaa v.ı. erzak ve Hbze (Trabzon Liıe 

Dir.) No 450 
Heybeliada ilk okulu tamiri (iat. Bel.) No 451 
Yulaf, arpa (Sıva• Tüm.) No 451 
Butday, arpa, mmr, pirinç kırmllaı (İst. BeJ.) No 452 
Zeytin (Tophane Lvz.} No 452 

Çarşamba 8 9-1937 

Firize makiaesi (M. M. V.) No. 411 
Saman 1233 t. (İst. Komut.) Mo. 435 
Tutuşturma odunu (Kayseri Kor SAK) No. 436 
GazyaAı, nohut, bulgur, kuru soğan, teker (Artvin Ask. SAK) 437 
Yatak ve yastık kılıfı, kilim, ekmek torbası, yaıı:lık vo kıtlık el-

bise, çamaşır, çorap, kaput (Harita Gen. Dir.) No. 440 
Kakut, galvanizli tel (Güm. Muhaf. Gen. Komut) No • .j40 
Yulaf 649 t. (Çanakkale Mat. Mvk.) No. 441 
Haşeret öldürücü mayi (D. D. Y.) No. 442 
Bulgur, makarna (Edirne G':rp Hudut Tug.) No. 442 
Ambalaj sandığı (Gedikpata·lıt. Jandr · SAK) No. 443 
Kömür tahmil ve tahliıiye1i (D. D. Yol. Balıkesir) No. 446 
Buraada Eemirhane atölyesi infaatı (Buraa Kült. Dir.) No. 446 
Sabun (Samsun Aık. SAK) No. 446 
Acı payan kasaba11 plin tanzimi (Aeıpazar Yeıil Yuva Şarby.) N. 447 
İki depo inşası (Afyon Kor·) No. 447 
* Kereıte (Kırklareli Orman id.) No. 448 
Sıra yaptırılması (Tekirdağ Vil.) No 449 
Koyun eti (Tekirdai Vil.) No 449 
İzmir aahil Sıhhiye idaresi binaaının tamiri (iz. ıah_. Sih. Dir.) No 449 
Eliziz ve Sivricide göçmen evleri inıaatı (Elaziz lsk. Müd.) No 451 
Kemerburgaz posta mrk. Eyub mrk. arasında poıta nakliyatı 

(Eyub P.T.T.) No 451 
Sade 7ağı (Lüleburgaz tüm) No 451 
* Cam kavanoz, teneke kutu (Tophane Lvz.) No 451 
Kuru ot (Sıvaı tüm.) No 451 
Tophane fırını tamiri (Tophane Ln.) No 452 
Perçin çivisi, palaska ye dilıez toka, çengel (Tophane Lvz.) No 453 
Sıvaı Elektrik untral ve şefaj teaiaatı (D.D.Y.) No 420. 
iat. Tevkifhanesinde yaptırılacak elektrik tesisatı (lıt. tNafıa 

Mild.) No 454 
Y Mli Kiremid (Uzunköprü iskan Mem.) No 454 

* Önlerinde yıldız işareti olanlar müzayedeye aittir. 
H•mİf : "No." işareti ilanı havi gazetemizin uyısını gösterir 

-------------------------~ Bilumum Müteahhit ve Tüccarların 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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

Sayfa 3 

(Suite de la 4eme page) 

Merdi 7 - 9- 1937 

Divers etablis (Min. Def. Nat.) .\! 421 
Tuyaux µour adduction d'eau (Mun. Ordou) ~\'! 424 
Vitres pour batimcnta et warons (Ch. de Fer Etat) )ü 424 
Lentille1 (Com. Ach. \füit. Tekirdaga) J'! 429 
Constr. de deux iar•re• (Min. Def. Nat.) A: 437 
Inst.-IJ. c~ntralo eleotrique aux tribunaux Yalova (Exploit. Altay) .,! 437 

Viande de boeuf (Coın. Ach. Milit. Guireıun) .\'! 437 
Foin, paille et lıaricots secs (Com. Acb. Milit. Artvin) ,,! 437 
lnetall. pour illumination elactrique (Mın Trav. Pu licı) ~\! 438 
Boeuf, moutonı et obevres (lnst Beaut6 Pe.ndilt) ·'~ 438 
Paille (lnst. Beaute Pendik) .\! 438 
Chaussures, costumea et capoteı (Office Saııit. ut.) .:'! 440 
Caiases m6ta1Jiques (Min. Trav. Pub.) .I\! 440 
Costumeı d'hiver et d'ctc- capoteı (Com. Ach. Offico Sınit. Port 

lıt.) .;\! 440 
Farine (Div. Siirt) .;\! 440 
Chauasuru pour capitaines et pour pilotea· coıtumes pour capitai

n11 (Serv. Douaniercı lst.) .\~ 441 
Travaux d'ajuetement i. Kutahia (Min. Def. Nat. Ank.) .~! 441 
Constr. du batiment Municipal İl Afionkarabiasar (Mun. Afionkara-

hissar) .ü 442 
Doublure pour tııilleur1 (lnlend. Tophane) .Y: 442 
Foin, orge, ael (VıJ. Edirne) ,,! 442 
Constr. de la station d'autobuıı a Kavakldidere 

• " en face de l'office sanitaircı (Mun. An-" n 
kara) ,,! 443 

Bıılastc : 66000 3· bloc lere, 2eme, 3eıae qualite. pierres de tail
le (Ch. de Fer Etat) .:'! 443 

Constr. en beton nrmee des pediets "Alichann et "Theptcbayi,, 
s routc Elnziz-Pa1e et Elaaiz-Kcbau (Dir. Trav. Publics Elaziz) 
,,! 446 

Asphaltage de la route Maltepe-Kartal (Mun. Iat.) No 446 
Beurre frais· savon (Vil. Samsoun) No 446 
Foin (Com. Ach. M;I. Tchanaldcıılc) No 447 
• Charbon brOle (lnt. Ist. Tophane) No 448 
Beurre, huile d'olihes et nutres proviaion et leguınes (Oir. Lycee 

Trebizonde) No 450 
Repar. au batiment de l'ecole primaire Heybeliada (Mun. lst.) No 451 
Foin- orge (Div. Sivas) No 451 
Bleı- orge· mais (Mun. lst.) No 452 
Olives (Div. Tophane) No '452 

Mercredi 8 - 9- 1937 

Machines frisees (Min. Def. Nat. Ank.) No 411 
Paille (Com. Jst ) No 435 
Bois (Corps Armee Kaisseri) No 436 
Petrole (Com. Ach. Mılit. Artvin) No 437 
Draps de lits - couverturH pr. oreillers - Tapis ~ ucs pr. pain -

costumeı d'ete et d'hiver • capotea • linges • bu - toile ameri
caine (Dir. G. Cartoir. Ank.) No 440 

Capotes - fil ıalvanise (Com. G. Surv. Douan. lıt.) No 4.CO 
Foin (Com. Ach. Milit. Tchanakkalc) No 441 
Liquide pr. tuer ler insectes (Ch. de fer etat) No 442 
Bles con ıısseea - m«caronic (Brigade Edirne) No 442 
Caisııaies pr. emballage (Gendr. Guecikpacha) No 443 
Constr. ateli er de fonderie a Brousse (Dir. lnstr. Pub. Brouıse) N. 446 
Savan (Com. Ach. Mıl. Samıoun) No 446 
Present. du plan de la ville Adjipayan (Mun. Adjipayan) No 447 
Constr. de deux depôts (Com. Ach. Mil. Afion) No 447 
• Charpente (Dir. des Forets Kırklareli) No 448 
Banca (Vil, Tekirdagb) No 449 
Vinnde de beouf (Vıl. Tekirdagh) No 449 
Repar. au bitiment de l'offıce sanitaire a lzmir (Dir. Off. Sanit. l:z

mir) No 449 
Constr. maiıons pr. immisrre.! a Elaziz et a Sivridji (Dir. Etabl. im. 

Elaz:i:z) No 451 
Transport de poıte enlre Kemcrbouria:z-Eyub (Chef du PTT Eyub) N 451 
Bcıurre fraiı (Div. Lulebourgaz) No 451 
Foin (Div. Sivas) No 451 
Rep. au four de Tophane (lntend. Topban6) No 452 
lnstall. de chııufl ge centr le electrique a l'atelier de Sivas (Ch. de 

fer Etat) No 420 

Boulon.! • boucles pr. ceinture - crochets pr. havre sacs (lntend. 
Tophane) No 453 

ine.tali .. el~ct~. a la. prison d'lıtanbul (Dir. Trav. Pub. lıt.) No 454 
Tuıles ındıgene (Dır. Etablis. Immig-reı Ouzounkeupru) No 454 

* Leı aaterisqueı indiquent une venteJpar voie de aurenchere. 

N. 8.- Lea Nos indiqueı ell regard de11 articles aont ceux du 
journal danı lequel l'aviı paru. 

-imtiyaz aahibi ve yuı itleri 
Direktörü: lımail Girit 

Baııldıiı yer: ARTUN Ba11mevi 
Galata Billfar ao~ No. 10 



Deuxieme Annee- No. 455 DlMANCHE 

•• ABONNEMENTS: 
Ville et Province 

3 
6 

12 

MOIS Ptn. 450 
850 

1500 

MUNA ASA 
" " 
" ,, 

Etranger : 12 aoiı Ptrs. 2700 

. 
GAZETESi 

Le No. Ptrs. 5 
Pour la Publicite ı'adreHer 

a l' Adminiıtration Journal Quotidien des Adjudicationı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjndications au Rabais 

Moae 
d'adjudicat. 

Prix 
eatimatif 

Caution. 
Proviıoire 

Lieu d'adjudication et du 
Cahier des Cbarıes 

Construction-Reparation- Trav. Publics·Materiel de Conıtruction-Cartol'r8phie 

Rep. de l'ex ccole Youssoufpacha Gre a gre 210 52 31 58 

" de la 60me ecole d'lstanbul 
Constr. d'un mur et autre a la centrale telephoni

que Beyoghlou (aj .). 

,, 
Gre i. gre 

249 68 37 45 
100 -

J Com. Perm. Municipalite lstanbul 
l Dir. Ecenom. ,, ,, 

idem 
Direetion Telephones lstanbul 

Produits Chinriques et Pharmaceutt11ues · lnstruments Sanitairea-Fourniture pour. Htpitaux 
Medieamenh et articles sanitaires (pour hôpital Publique 1815 - 136 13 Oir. Hyg. A11iıt. Soe. Djaghaloghlou 

Modele Sivas) : 106 lots 
Medicaments et arlicles sanitaires (pour hôpital 

Modele Erzeroum 

Habillement - Chaussures - Tissuı- Cuirs 

Costume : 26 (casquette comprise). 

Combustible - Carburant-Huilu 

Petrole : 7000 lilos 
Antracite : 1500 t. 

Divers 

Ciment "Portland,, artificielle : 3000 t. (cah. eh. 
P. 2'0). 

" 

Cre a gre 

Publique 
Pli caeh 

Pli cach 

" 

1476 -

351 -

1400 -
36750 -

52500 

6000 

110 72 

14 03 

105 -
2756 -

3875 -

450 -

" 

{ 
Com. Perm. Municipalite latanbul 
Dir. Koenom. " " 

Com. Acb. Comm. lst. Findikli 

" 

{ 
Adm. Gen. Ch. Fer Etat Ankar~ 
Caiues Haydarpacha 

Jours 

7 -9-31 

7.9.37 
22-9 37 

22-9 37 

7-9-37 

20·9-37 
24-9-37 

23-9-37 

Maehinc d'imprimerie automatiquc a double phasc: 
1 p. Com. Ach. Econom. Monop. K.tache r5-10-37 

Provisions 

Viandc de boeuf : 17 t. (aj.). 
• de mouton : '42 t. ,, 
" de boeuf : 80 tonnes 

Foin : 430 t. 
Paille : 295,2 t. 

L'adj. concernant l'achat de diverses boites de 
conserves a ete annulCe 

Farine : 439 tonnes 
Vıande de boeuf : 102,3 t. 
Foin : 32 ot 22 t.- Paille 15 t. 
Farine : 2543244 k. 
Orge : 32760 k. 
Foin : 203 t. 
Beurre frais : 83 t. (call. eh. P. 35"i). 
Beurre frais : 4 t. 
' egumes (pour hôpital GourebA) : 16 lota 
-lourriture po J r les eleves de la faeulte pendant 

l'annee 1937 
Orgo : 400 t. 

., ou foin 541,8 t. 

8) Adjudications a la sureuchere 
Semences de betteraves fruits et legumeı et fleurı 
Tissus de coton et laine, huile de ricin, manche de 

parapluie ete. 
Fumier : 250 voiture• 
Materiel de voie de 0,60: 61 lots (voir detail par· 

tie speciale). 

Pli cach 

" 
" 

Grf. a gre 

" 
Pli each 

" 
" 

Gre a rre 
Publıque 

" Pli cach 

" 
" 

Publique 

4760 -
1080 -

20000 -
17200 -

5904 -

52680 -
25575 -

38143 70 
19545 60 
11165 -

70500 -
3400 -
1501 

16800 -

560 

150 

DE 

357 -
756 -

1500 
1290 
452 

3884 
1918 

2861 15 
1465 02 

837 38 
4777 50 

255 -
112 57 

1215 

1575 

11 -

Com. Ach. Militaire lrmir 

" 
" 
" 
" 
" 

Bergama 

" iz mir 

Com. Ach. Milit. Gend. Bayramitch 

" ,, Brouue 

Com. Aeh. Gendar. Ambulant~ Hozat 

" 
" 

Tchanalcka14 
Com. Aoh. lntond. lstanbul Tophane 

,, 
Dir. Valı:oufı lıtan bul 
Oir. Faculte Hiıtoire Geoanp. et Lan

gue a Ankara 
Com. Aclı. Corps Armee Konia 

" 
,, Div. Manissa 

Dir. \'enteı Douanes latanbul 
Oir. Douanes lmportation lzmir 

Com. Ach. Command. lıt. findikli 

13.9.37 
13·9-37 
22-9-37 
22-9-37 
20·9-37 

17-9-37 
17-9-37 
15-9-37 
23.9 37 
23-9-3 
9.9.37 
9-9-37 
9-9-37 

20-9-37 
20-9-37 

21-9-37 
24 9.37 

6·9 37 
13-9-37 

20-9-37 
5-10·37 

VOIE DE 0,60 
AVIS D' ADJUDICA TION 

14 -

14 -
15 -

14 30 

14 30 

!4 

16 
15 

15 30 

15 -

17 -
17 -
16 -
15 -
17 -

15 
15 

!) 

8-
15 -
15 -
15 30 
15 
15 

15 
17 

14 
14 

15 
15 -

Le 5 octobre 1937, a 15 heu~es, dans les Bureaux de l'lnge
nieur en Chef de la Voie et des Batiments, Compagnie C.F.M. 
Rue de la Republique a Rabat, venle par adjudication publique 
de nıateriel de ebemin de fer a voie de 0,60, en depôt ou a de
poser sur la ligne Guercif-Midelt et danı leı villes de Mechra· 
Bel-Ksiri, Guercif, Oujna, Port·Lyautey, Casablanca. 

a Pariı : a - chez M. Hu bert, lnrenieur Chef du Service des 
Acquiıitions 280 Bd. Saint·Germain. 

Ce materiel comporte environ. 215 kilometres de voie de 0,60 
du type Pechot, 9 kim. 800 de voie it<1lienne, O klm. 700 de 
voie diver1e, du petit materiel acceHoire. 

28 lokomotives, 5 locotracteura, 461 wagons. 33 voitureı a 
voyageuu, 27 wagons·citernes, 15 otomotriceı, 12 remorques, 16 
chauis de wagons-citernes, 10 couplagea, Pechot, du materiel 
divers (machines, outils, outifütge, materiel de canalintion, ma
teriel telephonique, maleriel d'imprimerie, ete ... ) 

11 est reparti en 61 lots, pour les lots de materiel roulant et 
piecea de rechange, ainsi que pour les lots de materiel divers, 
le detail pourra etre communique ven le 1 er Aoiit 1937. 

Les caodidatı a l'adjudication ont la faculte de ıoummi11ion
ner pour un lot, pour plusieurs lota ou pour la totalite dos lota. 

Le Cahier des Charges peut etre con1ulte: 

b - il l'office du Maroc, rue deı Pyramides. 
a Rahat: Bureau de l'lnrenieur en Chef du Service de la 

Voie et des Bitimentı. 
il Casablanca- Port Lyautey - Oujda et Guercif : danı leı Bu· 

reaux des Cbefs dea magasinı d'Approvisioanement, 
a Oujda : ches M. Lacain, lngenieur·adjoint, ıervice de la Voie 

Cie C.F.M. 
a Ca1ablanca • Taza ! danı lea Bureaux deı Chefı de Scction 

Principaux de la Voie, Cie C. F.M. 
Cautionnements provitoires a verser danı Ies Cai11es de la 

Compagnie C.F.M. a Rahat ou au compte de la Reıif'I des Che· 
minı de Fer a Voie de 0,80 au Cr,dit Foncier d'Algerie et de 
Tuniıie a Rabat ou il Caıablanea. 

Le do11ier d'adjudicatioo peut etre adreue a tout demandeur 
contre envoi d'un mandat-poste de Cinquante Francı (Frs. 50) 
emiı au nom du Cai11ier General tle la Cie C.F.M. a Rabat. 

5 Septembre l 937 

ADMINISTRA·ı ıuf\4 

Yogbourtchou Han 
ler Etare, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elephone: 49442 

Boitc Postale N. 1261 

Adreue Telerrapbique: 
lataabul - M0NAKASA 

MEMENTO OES AOJUOICATIONS 

Lundi 6·9 1937 

Rep. a la medrese Sultanahmet (Com. Ach. Muıees lıt.) .\'! 442 
Dou91ure et boutons (lnt. Tophane) .\! 442 
Auto corbillard (Mun. Adana) .\; '442 
Constr. d'un pavillon (Dir. Gen. Cartorrap.) 1'~ 443 
Concassaie et tran1port de pierres (Oir. Trav. Pub. Bolou) .:\! 443 
Viando (Com. Ach. Milit. bmir) .\! 443 
Yoıhourt (Corps Armee Tohorlou) .\!: 444 
Savon et petrole (Div. Kirldareli) .\! 444 
Poınpc electrique (Mun. Bira) .\'! 445 
Beurre frais (Com. Ach. Milit. Samsoun) .\! '446 
• Scie, manche a lin ete. (Vil. Samsoun) .\! 446 
Foin (Com. Ach Mılit. Mouıhla) .\~ 447 
Sulfure de carbone (Oir. Agr. cole lst.) .\! 449 
Rep. toiture au bitiment du monopolcı (Dir. Mooopoles Ankara) 

.\! -449 
Asphalte (Mun. Adana) .:\! 449 
Foin (Dir. Veterinaire Tekirdaıh) .\! 449 
• Bois de !iapin (Dir. Forets Ank.) .\! 449 
Transport de poıte (Dir. PTT. Kaiseri) .\! 449 
Bois (Vil. Samıoun) No 450 
• Ti11us de eoton et aoie ( Dir. Douanes Ventes Douanes} No 4'8 
Co111tr. maisons pour fonetionnaires et domestiques (Dir. Monop. 

Ank.) No 438 
Cbarbon lave marine (Ecole des Arts a Sultanabmet) No 438 
Pantalonı, chemiıes, mouchoirs. costumeı, chauısures ete. (Ec· 

des Arts Ank.) No 439 
Soude, potaue cauıtiq•ıe, acide ıulfurique ete. (Ch. de Fer Etal) 

No 439 
Pre1ent. carte aotuelh ville Gueunen (Mua. Gueunene) No 4-46 
Colle, artieles pour po~le ete. CCh. de Fer Etat) No 439 
Benzine (Vil. Ankara) No 439 
Chau.uures (Oir. Gen. Cırtor.) No 439 
Houille (Dir. Vakoufs lıt.) No 439 
Beurre fraiı et viande de boeuf (Com. Ach. Milit. lzmir) No 439 
Conıtr. d'ua depôt (Dir. Gea. Monop.) No 440 
Pantoufles, esıuies-mainı, •oile, brosseı i. dents ete. (Mun. lstaobııl) 

No 440 
Bottineı (Mun. lıt.) No 140 
Toile : 6 lotı(Dir. Vakoufs lst.) No 440 
Balute (Ch. de Fer Etat) No 440 
Acetylene (Min. Def. Nat.) No 440 
Groupe electrorene avec projecteur (Min. Def. Nat.) No 440 
Articleı eleetriqueı (Mun. lıtanbul) No 441 
Machine electrique ( ,, ) No ı 41 
Coutr. chaussee s route Anlc.-Kirchehir) (Vil. Aaltara) No 4-42 
Gaz hydraupbile, toile pour bandaıe ete. (Hôp .• ~fodel Ank.) N. 44~ 
Bancı, armoires et caisses (Vil. Samsoun) No 446 
Bancı (Dir. lnstrue. Pub. Edirne) No 446 
Etaliı (Min. DH. Nat.) No '411 
Plomb pur (Fabr. Milit.) No 407 
Piecet da rechanrea pour locomotives (Ch. de Fer Etat) No 409 
Arroıeuse (Mun. Adana) No 415 
im pressi on de li--:re1 (Dir. Gen. Statiltique) No 416 
Conıtr. vespasiennes (Dir. Trav. Pub.) No 430 
Travaux de menuiserie et insta~I. de calorifere a &'eoole commerci•I• 

(Oir. Trav. Publics lıt.) .\: 430 
Beazioe (Vil. lzmir} .\: 430 
Articles electriques (Mua. Bayindir) .\! 434 
Houille (Commaad. lıt.) .~~ 435 
Viaade de boeuf et beurre fraiı (Geadarm. Edirae) ,,! 435 
• Boiı de sapin (VH. Ankara) .\! 435 
Foin (Cocımand. lıt.) .\! 435 
Fıuine (Corps Armee Kaiseri) .\! 436 

,. (Div. Sivas) X: 436 
Bois (Co n. Aeh. Mılit. Artvin) .\! 437 
Farine (Oiv. Guireıon) .!\! 437 
Fil metallique pour c'ous (Fab. Milit.) ,\; 437 
Con1tr. a l'ecole de muıique (Min. Def. Nat.) .\~ 437 
Farine, beurre fraiı et savon et orre (Com. Ach. Mılit. Art"'" 

.\! 437 
Viande de boeuf (Com. Aeh. Milit. Tchanaklcale) .-\: 438 
Rep. au kooalc gouvcrnemental (Dir. Trav. Pub. Sivas) ~\! 451 ti 
Travaux de concaHage de pierreı cylindrare et autre ı route Si' 

Erzeroum (Min. Trav. Pub. Sivas) ~Y: 451 
PaiUe (Div. Lulebourgaz) .\: 451 
Constr. d'un entrepôt sur le quai de Galata (Exploit. du Port il' 
~4~ ~ 

Etoffe beire pour costume (Dir. Ec. Contre MaltrH Anlc.) ,,\! 4 

Rep. a l'hôtel Gueuldjuk. (Vil. lzmir} No 453 
Viando de boeuf : 76,8 t. (Oiv. lzmit) No 453 

Articles hors d'uıare (Mun . lıt.) No 454 ~~ 
• Graines d'arbres fleurs et fruits (Dir. Ventes Douanes lıt.) f'ıl· yl' 
Rep. a ı. 41ome ecole lst. et inıtall. do rrillH au cimetiere dl 

nilteuy (Mun. lıt.) No 454 
Rep. d'un batimont a Dolmabalatcbe (Dir. Bienı lst.) No 454 

(Lire la M&ite ea 3me par•) 


