
İkinci Sene No. 381 

ABONE ŞARTLARI: 
Türkiye icin Kuruş 

3 A YLIGI 450 
6 " 850 

12 .. 1500 
Ecnebi memleketler için 

12 a ylığ-ı 2700 
Sayısı 5 kuruş 

Resmimakbuz mukabili olma· 
yan tediyat makbul deiildir. 

ÇARŞAMBA 

•• 

'GAZETESi 
Hergün çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

Bugün ilcin olunan Münakasalar ve Müzayedeler Listesi 

a) Münakasaıar 

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

Kuru ot: 40 ton {paz. tem. 275 L.) ( lzaıir İskan Müd.) 24-6·37 11-

Arpa: 35, 765 k.· yulaf: 20690 k. kuru ot: 29700 k · 
(m.b. 2800 L. tem. 210 L.) (İzmir Vilayeti Bayar Dir) 5.7.37 10 -

Buğday: 6000 k. arpa: 5.000 k. yulaf: 4000 k. mım: 
3000 k. kepek 15000 k. yataklık sap saman: 10000 
k. (aç . ek. m.b. 1235 ve 200 L. 102,63 ve 15 L.) 
(Tavukçuluk Enstitüsü Direk.) 5-7-37 10 -

Sade ya~ı: 50 ton (k.2. m.b. 40.000 L. teın. 3000 L. 
Şart. 2 L.) (Ankara Levazım) 7-7-37 15 -

Tereyağ': 2345 k. ude ya~: 24800 k. (k .z. kilosu 
100 ve 90 kr. tem. 1849,87 L.) (lst. Belediyeai) 8-7-37 15 -

Zeytin danesi: 6480 k. zeytin yağı: 8490 'ıc. sabun: 
28150 k. soda: 7410 k .. (k.z. kilosu 26. 65, 40 ve 
8 kr. tem. 1429-21 L.) (lst. Belediyesi) 7-7-37 15 -

Elcnıelc:: 32 ton (aç. ek. tem. 264 L ) 2-7-37 14 -
Dağlıç: 4 t. kuzu: 2 t. sığır: l,5 t. (aç. ek . tem. 

255 L.) 2-7-37 14,15 

Sedeyağ: 3 t. (aç . ek. tem. 180) 2-7-37 14,30 
Beyaz peynir: 800 k. (aç. ek. tem. 18.60) (temdid) 

(fstanbul Ziraat Mekt. için) 2-7-37 14,45 
Sığır eti: 87 ton (k .z. m.b. 13050 L. tem. 978,75) 

(Kayseri Kor) 9-7-37 16 -
Süt: 35.359,)) k. (tend .) (kz. tem. 304,43 L. ~ ırt. 

142 le.) 
Yo}urt: 11·1500 l kase (kz. tem. 153,75 L. şart. 

142 kr.) (lıt. Sıhhi Mües . için) 25·6-37 16 30 
Yaı seb7.a: 31 kalem (19370 k. • 26600 ad. 5600 

de net) {ı\ç. ek. mb. 2019,65 L. tem. 151,47 L.) 
(Yukı. Ôğ-retmen Okulu M.) 8-7-37 14 -

2 - İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
Cumıov.nında Hava Yolları iata1yonu hanrar yapısı 

(lc.z. m b . 16403.62 L. tem. 1246 L.) (iz mir Vil .) 10-7-37 11 ....ı. 
Vek. garajı önilndeki bahçenin ihata dıvarları ve 

trotuvar inşaatı (aç. ek. b.k. 5955, 7') L. tem. 
446.68 L. şart. 30 k.) (Nafıa Vekaleti) 2·7-37 16 

Mecidiye köyünde likör fabrikasında 710 m2 parke 
1450 m2 adi kaldırım inşaatı (aç. ek. b.k. 4019,25 L. 
tem. 301,44 L. şart. 11 kr.) (lnhiurlar U. Müd.) 9.7.37 15 

Sarıyer 33ünoü okulun tamiri (aç. ek. lı: b. 630,71 L. 

tem. 47,30 L.) 
lıtanbul 61 inci okulun tamiri (aç. ek . kb. 439,95 L. 

tem. 33 L.) 
Beyoğlu 34 üncü okulun tamiri (aç. ek. lı:b. 743,52 L. 

tem. 55,76 L.) 

---. a) M Ü N AK A SAL A R 

1 
~zak, Zahire, t:t ve Sebze: 

Tavukçuluk Enstitüsü Direktörlüğünden: 

k'l T •vukçuluk enstitüsü için açık ekıiltme usulile 6000 

1
;,0 huğ?ay 5000 kilo arpa 4000 .kilo. ~ulaf 3000 mısır, 

Ooo kılo kepek ayrıca 1 o.000 kılo ırı yataklık sap sa· 
illan ayrı ayrı isteklisine ihale edilecektir. Muhammen fiat 
}'~llller için 1235 saman için 200 liradır. Şartnameler her 
!:~ ••at ondan altıya kadar Çankırı yolu üzerindeki ta
v .ç.uluk enstitüsü direktörlüğü tarafından parasız olarak 
erılır t · U •• t d 1'· · steklilerin 5 temmuz pazartesı g nu saa on • 

8 ıcaret odası vcsikasile yemler için 102 lira 63 kuruşluk 
balllan için 15 liralık muvakkat teminat makbuzu veya 
l anka mektublarile birlikte tavukçuluk enstitüsünde top-
anac k 8 komisyona baş vurmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

iın \~ Ankara garnizonu birlikleri için 50 ton sade ~a
llltai 7 ·937 çarşamba günü saat 15 te kapalı zarfla eksılt-

2_:apılacaktır. . 
tıatı Sadeyağın tutarı 40.000 lira olup muvakkat. temı-
daıı 300o liradır. Şartnamesi ı lira mukabilinde komısyon· 
. 3:r!lir. . . 
•ıka isteklilerin kanuLun 2, 3üncü maddelerındekı ve· 
~ılı ~e teminat makbuzlarını havi teklif mektublarmı ya· 
~ ıun·· . . · d l ~ltlirli ~ .un ıaatınden hır saat evvelıne ka ar ev azım 

gı •atınalma komiıyonuna vermeleri. 

Modada 8 inci okulun tamiri (aç. ek. kb. 1013,52 I.. 
tem. 76,01 L.) 

Sarıyer kazasına baıth kumköy okulunun tamiri 
(aç. ek. kb. 706,94 L. tem. S'i,02 L.) 

Ağva köyün okulunun tamiri (aç. ek . kb. 437,02 
. L. tem. 32,78 L .) 
Üsküdar 17 inci okulun tamiri {aç. ek. kb. 470. lt> 

L. tem. 35,26 L.) 
Beşiktaş 18 inci okulun tamiri (aç. ek. kb. 1272.03 

L. tem. 95,40 L.) 
Florya çarşısındaki dükkanların çatışına roberoit dö 

şetilmesi (aç. ek. kb. 1744,29 L tem. 130,82 L.) 
{lst. Beled.) 8-7-37 14 

Bozkurt ahşap köprüsünün inşaatı (aç. ek. kb. 3383,81 
L. tem. 254 L.) (Sıvas Nafıa Müd.) 30·6-37 

3-İlaçlar, Klinik ve İspençiyari alat, HastaneLev. 

lıaç ve tıbbi m:-ılzeme (k.z. m.b. 74472,60 L . tem. 
4973,63 7art. 370 k) (Devlet Demiryolları) 8-7-37 15.30 

4 - Mensu:::.at, Elbise, Kundura Ç1maşır v. s. 

s 

Elbise yaptırılması: 265 takım (k.z. beheri 20 !:.. 
teın. 397 ,50 L.) (lst. Belediyesi) 8-7-37 15 

Matbaa işleri-K ırtasiye-Yazıbane Levazımı 
Kitap teclidi: 3400 ad. (aç. ek. m.b. 986 L. tem. 73,95 L.) 

(lıt. Belediyesi) 7-7-37 
Türkofis türkçe ve fransızca aylık bülteni erinin br.-

14 -

sım işi (kz. mb. 6550 L. tem. 491,25 L.) (lktiıızıt 
Vekaleti) 3-7-37 10 -

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

Mangıal kömürü: 54300 k. (aç. ek. m.b. 27 15 L. 
teıa . 203 L. (Ankara Levazımı} 9-7-37 rs -

Ben7.İn: 1000 litre (aç. ek. m.o. 1560 L. t .:-m 117 L.) 
(Ankara PTT Müd.) 26-6-37 11 

Mangal kömürü: 6 t . kok: 50 t . odun: 200 çeki 
(temd.) (aç. ek . tem. 128,25 L {lst. Zırant Me ktebi) 2-7-37 15 

Motorin: 40 t . (mb. 2400 L. tem 180 L.) (Sı tma 
Mücadele Kom. Riya.) 9-7 37 14 30 

7 - Müteferrik 
Sıvas atölyesi için vinç ve transbordör (k :z. m.b. 

150000 L. tem. 8750 L. şart . 7,5 L. ) 

(tashih) 

(Devlet Demiryolları) 23·8-37 15,30 
Bilyah luhk tekerlek (kofre ve arabaları için): 

200 adet (paz.) (İnhisarlar U. Müdürlüğü) 8-7-37 16 -

İzmir VilAyeti Baytar Direktörlüğünden: 
Vilayette bulunan damızlık aygırların yıllık ihtiyaçları olan 

35765 kilo arpa 20690 kilo yulaf 29700 kilo kuru ot 15 gün müd
detle ekıiltme usulile ıatın alınacaktır. Bu miktarlardan 8165 ki
lo arpa 18500 kilo yulaf Torbalının Tepeköyüne 9100 kilo arpa 
360 kilo yulaf Ödemişe 5500 kilo arpa 360 kilo yulaf Tirenin 
Mahmutlar köyüne 7600 kilo arpa 720 kilo yulaf ve 17700 kilo 
kuru ot Bergamaya 2700 kilo arpa 360 kilo yulaf ti bin kilo ku· 
ru ot Dikiliye 2700 kilo arpa 360 kilo yulaf 6 bin kilo kuru ot 

Menemendeki depolara teslim edilecektir. 
Bunların muhammen bedelleri 2800 liradır. ihale tarihi 5.7.37 

paıarteai gfinü ıaat 12 ye kadardır. İıtekliler 210 liralık teminat 
makbuzile ihale ıünü ıaat JO da vilayet daimi encümenine şart· 
nameyi ıörmek ve bu husuıta daha fazla malumat almak iste
yenlerin vilayet baytar direktörlü~üne ve Torbalı aygır depoıu 
baytarlığın• müracaatleri ilan olunur. 

İstanbul Ziraat 

Cinsi Miktarı 

kilo 
Ekmek 32000 

Dağlıç eti 4000 
Kuzu eti 2000 
Sığır eti 1500 

mektebi Satınalma Komisyonundan: 
Beher. tah- İlk 
min bedeli teminatı Eksiltme 

kuruş lira sa atı 
l 1 264 - 14 

48 
47 
36 255 - 14 15 

_S_a_d_ey_a.=..ğ __ 3000 80 180 - 14 30 
Beyaz peynir -8::-:00:------3::-:1::------:-18::-:60~---14-45-

Manğal kömürü 6000 4 
Odun 200 çeki 2 60 
Kok 50 ton 19 00 128 25 15 

21.6.~37 tarihi~deki eksiltmede ihale edilcmiyen yu
karıda cıns ve mıktarı yazılı İstanbul Ziraat mektebinin 
yiyecek vesaire ihtiyacı 1 O gün daha uzatılarak 2 7 .37 
cuma günü, hizalarında gösterilen saatlerde açık eksilt· 
meye konmuştur. Eksiltme İstarıbul kültür direktörlüğü 

23 Haziran 1937 

iDAREHANE : 
Yoğurtcu han, 1 ci kat 

No. 3 ve 4 
Galata, Perşembe pazarı 

iLAN ŞARTLARI 
İduehanemizde görüşülur 

Telgr.: İıt. MÜNAKASA 
T el~fon : 49442 

Posta kutusu N. 1261 

binasında liseler muhasebeciliği nezdinde toplanan komis· 
~onda yapılacaktır. İsteklilerin şartnamelerde yazılı vesi· 
~lardan başka ticaret odasının yeni yıl vesikası ve te

mınat m~kbuzlarile birlikte eksiltme saatinde komisyona 
gelmelerı. 

İlk .. teminatlarını belli gün ve saatlardan evvel mek
~ep. mudüdü~lüğünden alacakları yazı ile liseler mnhase
esı ~~znesıne yatırmaları ve şartnameleri mezkur muha

seb~cılıkte görüp öğrenmeleri. 

İskan Müdürlüğünden: 
Bu sene gelecek göçmenlerin hayvanatı için pa:rarlıkla müba

Y~.alarına ~üzu'.11 görülen 40 bin lı.ilo kilo kuru c4-un şartnamesine 
gore 30 hın kıloıu Urla tahaffüzhanesine ve 10 b" k'I d 1 . .. . m ı osu a z-
mırde gosterıl'!!cek depoya teılim edilmek ıuretil 6.37 tari· 

hinde saat 11 de talibine ihale edileceğinden fiat l e , ek üzere 
275 liralık teminat ile iıkan müdüriyetine müteşekk . komiıyona 

müracaatları ilan olunur. 

Yüksek Ögretmen Okulu Satmalma Komisyonu 
Baskanlığından : 

Yiyeceğin cinsi Miktarı Mecmuu 
L. K. 

1157 65 
806 -

56 -

İlk tem. Eksiltme günü ve 
L. K . saati ve şekli 

34 kalem yaş 
sebze 

19370 kilo 
26600 aded 
5600 demet 

86 8'l 8-7-937 perşembe 
60 45 saat 14 te açık 

4 20 eksiltme ile. 

2119 65 151 47 
Yüksek Öğretmen okulunun mayıı 938 nihayetine kadar ihti

y~cı o~an. y~ş sebzenin miktarları şartnamesine göre yukarıda 
ııoaterılmıştır. 

B~ ~iyeceğin ne suretle ekıiltmiye konulduğu ve eksiltmenin 
hangı 2un ve saatte yapılacaj'ı ve buna aid ilk teminat mikt 
d - t ·1 . . arı a ao• erı mıttır. 

_ Eksiltme İatanbulda eaki Düyunu Umumiye bina11 içinde 
Y~kıek mektebler lAuhuibliği binasında toplanan Satınalma Ko
mısyonunda yapılacaktır. 

Ekıiltmiye gireceklerin 937 yılı Ticaret Oduından ve Veka
lelten hareket edenlerin noterlikten alacakları vesikaları ·b 
t 1 

· b ·d· ı raz 
e me erı ınec urı ır. 

_İsteklilerin belli gün ve aaatten bir aaat evvel teminatlarını 

Yuk~ek .. Mekte.~ler Muhasibliği v~znesinc yatırmaları ve ' rtna· 
1?1eyı gormek uzere Beyazıdda Universite arkasındaki Yüksek 
Öğretmen Okulu Direktörlüğüne başvurmaları illin olunur. 

• * • 
2345 k. tereyatı ve 24800 k. sade yağ alınacaktır. Bak: fst. 

Belediyui ilanlarına. 
• • • 

6480 k. zeytin daneai, 8490 k: zeytin yağı, 28, 150 k. aabun ve 
. 7410 k. ıoda alınacaktır. Bak: lııt. Belediyesi ilaolarına. 

2 
. İnşaat- Tamirat·Nafaa işleri ve Malzemesi-Harita 

1 

İl daimi encümeninden: 
Kapalı ekıiltmeye konulan iş: 

Keşif tutarı 

Bu işe ait şartlar ve evrak 
afağıda gösterilmiştir 

İsteklller 

Eksiltmenin yapılacatı yer ve 
tarih günü ve saatı 

Eksiltmeye girebilmek için 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
lıtekliler 

Cumaovasında Hava yolları is
tuyonu hangar yapısı. 
16403 lira 62 kurut. 

A - Eksiltme ,artnamesi 
B - Mukavele projeai 
E- Bayındırlık işleri genel 

şartnamesi 

B - Fenni şartname 
C - Keşif ve plan 
Bu şart~ame ye evrakları İzmir· 
Ank11ra-lstanbul Bayındırlık direk
törlüğünde görüp inceleyebilirler. 

10 Temmuz 937 cumartesi günü 
ıaat l l de İzm r Bayındırlık di
rektörlüğündekı :.emisyonda. 

Bayındırlık Bakanlı" dan alın
mıf müteahhitlik ve ı caret Oda .. 
unda 937 yılı için alınmış bel
geler. 
1246 lira 
Teklif mektupları 5 inci maddede 
yazılı ihale ıününde tnyin olunan 
saatten bir saat evveline kadar 
komiıyon başkanlığına vererek 
makbuz &imaları . 

Nafıa Vekaletinden: 

1- Eksiltmeye konulan iş Nafıa Vekaleti ,.arajı önündeki bah
çenin ihata dıvarJarı ve tretuvar inşaatıdır. 

Keşif bedeli 5955,79 liradır. 
2 - Ekıiltme 2·7-937 tarihinde cuma günü saat \6 da Nafıa 



Vekaleti yapı işleri eksiltme komisyonu odasında açık eksiltme 
usüliyle yapılacaktır. 

3- Ekıiltme şartname1i ve buna müteferri evrak 30 kuruş 
bedel mukabilinde yapı işleri umum müdürlüğünden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için talihlerin 446 lira 68 kuruşluk 
muvakkat teminat vermesi ve yapı işleri umum müdürlüğünden 
alınmıt fenni ehliyet vesikası lizımdır. 

Ankara Valiliğinden : 

Ketif bedeli 4012 liradan ibaret bulunan hikodrom methali 
önünde tesis edilecek otomobil parkı teıviye işleri Ankara Vila
yeti binlllında toplanacak vilayet daimi encümenince 5 Temmuz 
937 pazartesi günü saat 15 de ihale edilmek üzere açık eksiltme· 
ye konulmuştur. 

Teminat miktarı 300 lira 90 kuruştur. 
lıteklilerin ticaret odası · veıikası, nafia müdürlüfüoden bu ite 

aid olmak üzere alacakları ehliyet vesikaları ve teminat mektubu 
veya makbuzlariyle ihale ğünü saat 15 de vilayet daimi encü
menine gelmeleri ve buna aid şartname ve saireyi törmek için 
vilayet nafıa müdürlütüne müracaat etmeleri. 

Sivas Bayındırlık Direktörlüğünden: 
Şarkışla-Akçakışla yolunun 15 inci kilometresinde ve 

bozkurt mevkiinde yapılacak olan ahşap köprünün mev• 
cut kereıtesil~ yalnız itçiliği olan 3383 lira 81 kuruş ke· 
şif bedelile 30.6.37 çarşamba günü nafıa müdürlüğü oda
sında ihale edilmek üzere 10.6.37 gününden itibaren açık 
eksiltme usulile eksiltmeye konulmuştur. M'Jvakkat temi· 
natı 254 liradır. İsteklilerin bu işi yapabileceklerine dair 
ehliyet vesikası göstermesi lazımdır. Taliplerin yevmi 
mezkürda nafıa müdürlüğüne müracaatları ve keşif ve 
resmini her zaman nafıa dairesinde görebilecekleri. 

• • • 
Sarıyar, İst. 61 inci, Beyoğlu 34 üncü Moda 8 inci - ' Kumköy, Ağva köy, Usküdar, Beıiktaş okulları tamir e-

dilecektir. Bak: İst. Belediyesi ilanlarına. 
• • • 

Mecidye köyünde likör fabrikasında yaptırılacak 710 
m2 parke ve 1450 m2 adi kaldırım inşaatı. Bak: inhisar
lar U. Müdür. ilanlarına. 

E 
Elektrik, Havagazı, Kalorifer Tesisat ve Malzeme 

Samsun Vilayeti Daimi Encümeninden 
937 yılı şehir tenviratında kullanılmak üzre ihtiyaç gö· 

rülen 20 adet 500 lük, IOO adet 200 lük, 150 adet 150 lik 
699 adet 100 vatlık ampülun mübayaası aşağıdaki esas· 
lar dahilinde açık eksiltme ile talibine ihale edilecektir. 

1-Keşif bedeli bin liradır. 
2-Muvakkat teminat akçesi 75 liradır. 
3- İhale 15. 7 .937 perşembe giinU saat 15 te belediye 

daimi encümen huıturunda yapılacaktır. 
4 - İıteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı evsafa haiz 

bulunması şarttır. 

5-İsteklıler bu işe aid şartnameyi elektrik işletme 
dairesinden görebilirler. 

6-İhale 2490 numaralı kanun hükümleri dairesinde 
yapılacaktır. Keyfiyet ilan olunur. 

4 

Mensucat-Elbise-Kundura-Çamaşır~ 

Keşan İlçebaylığından: 

Keşan köy korucuları için şartnameye göre 59 takım 
elbise ve teferrüatı kaput ve fotin yaptırılacaktır. 

isteklilerin yüzde yedi buçuk depozit akçesi veya 
banka teminat mektublarile ihale günü olan 6 temmuz 
937 salı günii saat 14te Keşan Muhasebei Hususiye Köy 
Bürosunda bulunmaları. 

Şartnameyi görmek istiyenlerin Edirne Vilayeti ve 
Keşan Köycülük Bürosuna müracaat etmeleri. 

• • • 
265 takım elbise yaptırılması. Bak. İst. Beled. 

rına. 

5 

ilanla· 

M ·ıtbaa işleri, Kırtasiye, Vazı hane Malzemesi 
* • • 

3400 tane kitabın teclidi. Bak: İst. Beled. ilanlarına. 

6 
Nakliyat: Boşaltma -Yükletme ve s. 

Kırklareli İskan Müdürlüğünden: 

1- Vilayetimizde yapılacak göçmen evleri inşaatında 
kullanılmak üzere Tekirdağ İskan ambarından verilect:k 
2628 metre mikabı kereste kamyona tahmil ve tahliyesi 
müteahhide aid olmak üzere Muradlı şimendifer istasyo
nuna nakledilecektir. 

2- Çerkesköyden· Vize kaza merkezine. 
3- Burgaz ve Babaeski istasyonlarmdan kaza dahil· 

]erindeki ambarlara. 
4- Kırklareli, Vize, Burgaz ve Babaeski Merkez am· 

barlarından inşaat mahallerine nakliyat yapılacaktır. 
İşbu nakliyata talip olanlar 2 temmuz pazartesi günü 

saat on dörtte yüzde yedi buçu\: teminatlarile Kırklarelin
de İskan dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

. 
7 

Mahrukat Benzin-Makine yağlan v. s 

Ankara P.T.T. Müdürlüğünden: 
Posta otomobillerimiz için altı bin litre benzin alacağız. 
Satınalma şekli açık eksiltmedir. 
Muhammen bedeli 1560 lira muvakkat teminat 117 

radır. 
Açık eksiltme 26.6.937 saat 11 de müdürlük komis

yonunda yapılacaktır. 
Taliplerin o gün teminatlarını yatırıp müracaat etme· 

leri ilan olunur. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalrna Komisyonundan: 
1 -Ankara garnizonu birlikleri için 54300 kilo man

gal kömürü 9.7.937 cuma günü saat. 15 de açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 -Kömürün tutarı 2715 lira olup mnvakkat teminatı 
203 lira 63 kuruştur. Şartnamesi komisyonda parasız gö· 
rülür . 

3 - İsteklilerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki ve
sika ve teminat makbuzlarile yazılı gün ve saatte levazım 
amirliği satınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Sıtma Mücadele Riyaseti Arttırma ve Eksiltme 
Komisyonundan: 

Satın alınacak madde: 40 ton Motorin. 
1- Eksiltme 9-7-937 tarihinde cuma günü saat 14,30 

da Kadıköy Modada Rıı.apaşa sokak 14 numarada Sıtma 
Mücadele Riyaset binasındaki Komisyonda yapılacaktır. 

2- Tahmin edilen fiat 2400 lira ve muvakkat teminat 
180 liradır. 

3 - Şartnameler bedelsiz olarak İstanbul Sıtma Mü· 
cadele Riyaset kaleminde görülebilir. 

4- İstekliler 1937 senesi Ticaret Odasına kayidli ol· 
duklarına dair kanuni vesika getireceklerdir. 

5 - Eksiltmiye girecek istekliler hazırlıyacak 1 arı temi
nat mektublarını eksiltme saatinden bir saat evvel Kadı· 
köy Sıtma Mücadelesindeki Komisyona vermiş olacak
lardır. 

Çorlu Kor Satınalma Komisyonundan: 
3 kor birlikleri ihtiyacı için 245 torJ fayraplık odun ve 120 

ton fırın odunu alınacaktır. Eksiltmesi 12.7.37 pazartesi g"ÜnÜ 
uat 16 da Çorluda kor aatınalma komisyonunda yapılacaktır. 

Şartname ve evsafını görmek iıteyenlerin İstanbul levazım amir
liği satınalma komiayonuna ve Çorluda km· utıoalma komisyonu
Da görebilirler. Fayraplık odun için muvakkat teminat 258 lira 
farın odunu için muvakkat teminat 113 liradır. 

Talihlerin kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki belgeleril11 
birlikte mezkur gün ve saatte Çorluda kor satınalma komi .. yo
nunda bulunmaları. 

• • • 
3 kor birlikleri ihtiyacı için açık eksiltme suretile 252 ton 

tüvenan ve 180 ton kok kamürü alınacaktır. EksiltmeHi 7.7.37 
çarşamba günü saat 16 da Çorluda kor karargahında yapılacak
tır. Tüveoan kömürü için ilk pey parası 374 lira kok kömürü 
için ilk pey parası 338 lira olup şartname ve evsafını görmek is
tiyenler İstanbul Ankara levazım amirlikleri aatınalma komisyo
nunda ve Çorluda kor sahnalma komisyonunda görebilirler. Ta
lihlerin kanunun 2, 3 üncü maddelerindeki belgelerle birlikte 
mezkur gün ve saatte Çorluda kor satınalma komisyonunda bu
lunmaları. 

Ankara Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 
Ankara, g-arnizonu birlikleri için 918 ton odunun 10.7.37 cu· 

martesi günü saat 1 l de kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Q. 
dunun tubrı 16065 lira olup muvakkat teminatı 1204 lira 88 ku
ruftur. Şartnamesi komisyondan parasız görülür. isteklilerin ka· 
nunun 2, 3 üncü maddelerindeki vesika ve teminat makbuzlarını 
yazılı saatten bir 1aat evveline kadar Ankara levazım amirliği 
satınalma komisyonuna velmeleri. 

• 1 • • 
Mangal kömür~, odun ve kok alınacaktır. Bak: erzak 

sütununda lst. Ziraat Mektebi ilanına. 

8 
'-\üteferrik -

Askeri Fabrikalar U. Müdilrlüğü Satınalma Komisyonundan 

4 bin kilo şarıorluk yazlık çelik 

Tahmin edilen bedeli 4 bin lira olan yukarıda miktarı 
ve cinsi yazılı malzeme askeri fabrikalar umum mildür· 
lüğü satınalma komisyonunca 6.8.937 cuma günü ıaat 14 
de açık eksiltme ile ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan 300 lira ve 2400 sayılı kanunun ı ve 3 maddelerin· 
deki veaaikle mezkur gl\n ve ıaatte komisyona müraca-
atları 

İstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma vcEksiltme 
Komisyonundan : 

Leyli tıb Talebe yurduna lazım olan bir adet 80 . 

ğuk hava dolabı açık eksiltmeye konulmuştur. 
. 2-Muhammen fiat 1375 liradır. Muvakkat garanti I03 
lıra 12 kurı.ştur. 

3-Eksiltme 12 7-937 pazartesi günü saat 16 3() da 
Cağaloğlunda Sıhhat ve İçtimai Muavenet Müdürlüğü bi· 
nasında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

4 -istekliler şartnameleri Çemberlitaş civarında Fuad
paşa türbesi karşısında Leyli Tıb Talebe yurdu merke· 
zinde ~arasız olarak alabilirler. 

5-Isteklilerin cari seneye aid Ticaret oda91 vesikasi..le 
2490 sayılı k.anunda yazılı belgeler ve bu işe yeter mu· 
vakat gara~tı makbuz veya banka mektubile belli gün ve 
saatte komısyona gelmeleri. 

• . • * 
200 adet bilyalı lastik tekerlek alınacaktır. 

his. U. Müd. ilanlarına. 
Bak: in-

l
ı:-----,----------------------
İnhisa r l ar U. Müdürlüğünde~:! 

1-Evvelce kapalı zarf usulile satın alınacağı ilan o
lunan 8000 lira muhammen bedelli iki adet yük asansörü 
ıçın elde edilen fiat fazla görüldüğünden pazarlıkla ek
siltmeye konulmuştur. 

2 -Eksiltme 30·6-937 tarihine rast' ayan çarşamba gunu 
saat 16 da Kabataşda Levazım ve Mübayaat Şubesi 
Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 600 liradır. 
4-Şartname ve projeler 40 kuruş mukabilinde sözü 

geçen subeden alınabilir. 
5 - istekElerin pazarlık gününden en az 5 gün evvel 

fiatsız teklif ve kataloklarım inhisarlar tütün fabrikalar 
şu besine vermeleri ve tekliflerinin kabul olunduğuna dair 
vesika almaları lazımdır. 3468 549 3-4 

• • * 
1 - Kofre ve arabaları ıçın 200 adet bilyalı lastik te· 

kerlek pazarlıkla satın alınacaktır. 
2-Pazarlık, 8-7-937 tarihine rasthyan perşembe günü 

saat 16 da Kabataşta Levazım ve Mübayaat şubesindeki 

alım Komisyonunda yapılacaktır. 
3-Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4-İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve sa· 
atte yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı geçen ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 3608 579 1-3 

• 
• • • 

1-ldaremizin Mecidiye Köyünde Likör Fabrikasında 
şartnamesi mucibince yaptırılacak 710 metre murabbaı 
parke, 1450 metre murabbaı adi kaldırım inş•atı açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2-Eksiltme 9.?.937 tarihine rastlıyan cuma günü saat 
15 de Kabataşta inhisarlar Levaztm ve Mübayaat şube

sindeki alım komisyoLunda yapılacaktır. 
3 -Keşif bedeli 4019,25 muvakkat teminat 301,44 

liradır. 

4-Şartname vesair münakasa evrakı 11 kuruş muka· 
bilinde her gün inhisarlar insaat şubesi müdürlüğünden 
alınabWr. 3609 580 1- 4 

1 Devlet Demiryollar1 işletme Umum Müdürlüğünden 1 

Muhammen bedeli 14920 lira olan elektrik kaynak telleri ile 
muhammen bedeli 13550 lira olan oksijen kaynağa için tel ve çu
buklar 6·8·1937 cuma günü saat 15,30 da ayrı ayrı kapalı zarf 
usulü ile Ankarada idare binasında .atın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin elektrik kaynak telleri için ı l 19 
lira ve oksijen kaynak telleri için de 1016,25 liralık muvakkat 
teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, resmi gazetenin 
7-5·193ö gün ve 3297 No. lu nüııh&1ında intişar etmiş olan tali · 
matname dairesinde alınmış vesika ve tekliflerini aynı gün aaat 
14,30 a kadar komisyon Reisliğine vermeleri lbımdır . 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, 
Haydarpaıada Tesellüm \Ce sevk şefliğinden dııığıtılmaktadır. 

"' • • 
(3535) 561 1-4 

Muhammen bedeli 600,000 lira olan Sivu atelyeai kuvvei mu-
h.arrike ve sofaj tesisatı 19-8-937 pazartesi günü 1aat 15,30 da 
kapalı ıarf usulü ile Ankarada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 27750 liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiğı vesikaları, re.mi gazetenin 7-5-936 gün 
ve 3297 No.lı nushaaanda intifar etmi' olan talimatname daire· 
sinde alınmıt vesika ve tekliflerini ayni g"Ün ıaat 14,30 a kadar 
Komisyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 3000 kuruta Ankara ve Haydarpata veznelerinde 
sahlmaktadır. (3469) 550 2 4 

* • • 
Muhammen bedeli 14509 lira 20 kurut olan 10,000 tabaka kla· 

maço kağıdı, 2j!).000 tabaka ikinci hamur beyaz kağıt, 460,000 
tat.aka muhtelif renkte 2 nei hamur kağıt, 200,000 tabaka duruk 
kitıt, 150,000 tabaka gazete kitulı, 20,000 adet renkli karton 
8-7-937 pertembe günü saat 15 te Haydarpaıada war bin&11 dahi· 
lindeki komiayoa tarafından kapalı zarf us•ılü ile ıatın alına· 

caktır. 
Bu ite j(irmek isteyenlerin 1088 lira 19 kututluk muvakkat 

teminatla kanunun tayın ettiği vesikaları, resmi gazetenin 7.5.936 
~ııün 3297 No. lu nuıhaanıda intişar etmit olan talimatname daire

ainde alınmıt nsika ve tekliflerini ayni ııün saat 14 (on dörde) 
kadar komisyon reisliııiııe vermeleri lizıaıdır. Bu ite aid tartna· 
me ye mukavele projeleri parasız olarak komiıyondan datıtıl· 
maktadır. (3472) 551 2- 4 



Sarıyer 33 üncü okulun tamiri 
İıtanbul 6 l inci ,, 
Beyoğlu 34 üncü ,, 

,, 
,, 

Modada 8 inci ,, ,, 
Sarıyer kazasına bağlı kumköy 
okulunun tamiri 
Ağva köyü okulunun tamiri 
Üsküdar 17 inci ,, ,, 
Beşiktaş 18 ,, ,, ,, 

Keşif bedeli 
630,71 
439,95 
743,52 

1013,52 

706,94 
437,02 
410, 10 

1272,03 

İlk teminatı 
41,30 
33 
55,16 
76,01 

53,02 
32,78 
35,26 
95,40 

Florya çarşısındaki dükkanların 
Çahsına roberoit döşetilmesi. 17 44,29 . 130'.82 

Yukarda keşif bedelleri yazılı mek~ep ta~ırlerı ayr~ 
ayrı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşıf evrakıl~ şartna 
nıesi levazım müdürlüğünde görülebilir. İsteklıler ~490 
N. lı kanunda yazılı vesikadan başka ~ay~ndırlı~ Dırek
törlüğünden alacakları Fen ehliyet vesıkasıle hızalarında 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 8-7-937 per· 
Şenıb .. ·· aat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdır-

e gunu s . 605) 577 
lar. (1) (3 

• • • 
Belediye zabıtası memurlarına yaptırılacak .265 takımı 

lb. k .1 k ulmuetur. Bır takını e -e ıse kapalı zarfla e sı tmeye on " . 
8 

7 937 
biaeye 20 lira bedel tahmin olunmuştur. Eksı!tme · • l 

5 d D · i Encümenınde yapı a· perşembe günü saat 1 e aım 
1 

"d" l" 
caktır. Kumaş nümunesile şartnamesi evazım mu ur u· 
ğünde görülebilir. İstekliler 2400 N. !• kanunda yazılı ve
sika ve 397 lira 50 kuruşluk ilk temınat . makbuz veya 
rnekt b'l b b teklif mektuplarını havı kapalı zarfla-

u ı e era er d k d D · A E .. 
rın k d 1 g·u·nde saat 14 e a ar aımı ncu-ı yu ar a yazı ı . 
nıe l 'd' 1 Bu saatten sonra verılecek zarflar 

ne verme ı ır er. (B.) (
3

602) 
574 kabul olunmaz. 

Kilo mikdarı 
6480 Zeytin danesi 
8490 Zeytin yağı 

28150 Sabun 
7410 Soda 

• • • 
Bir kilosunun muhammen 

26 kuruş 

65 " 
40 " 
8 " 

bedeli 

Belediye Hastanelerile:diger müesseselevrine lüzumu olan 
yukarda mikdarı yazılı zeytin, zeytin yagı, sabun ve so
da kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlardır. Listesile şart· 
namesi Levazım Müdürlüğünde görülebilir. Eksiltme 1 -1 
937 çarşamba günü ıaat 15 de Daimi Encümende yapı· 
lacaktır. İstekliler 2490 N.b kanunda yazılı vesika ve 
1429 lira l 1 kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektu
bile beraber teklif mektuplarını havi hapalı zarflarını yu
karda yazılı günde saat 14 e kadar Daimi Encümene ver· 
melidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar kabul olun
rnaz. Encümen eksiltmeye konulan malın her cinsini top
tan veya ayrı ayrı ihale edebilir. (B.) (3603) 575 

* * • 
Kilo Bir kilosunun 

Mikdarı Muhammen bedeli 
2345 Tereyağı 100 kuruş 

24800 Sadeyağı 90 " 
Belediye hastanelerile diğer müesseselerine lüz~mu 

MÜNAKASA GAZETESi 

Gelecek iiç gün zarfında vuku bulacak 
Miinakasa ve Müzayedeler hakkında 

·· - MUHTİRA 
~--

Perşembe 24-6-937 

Kundura 60000 çift (MMV) ,\; 366 
• Hurda e-şya 91 kalem (Tophane Levazım) .\! 369 
Yonca 540000 k. (Ankara Lvz.) .\! 370 
• Teneke 2500 ad. - sandık 98 ad. (Tophane Lvz) .\~ 369 
Yonca 40000-50000 k. (Etlikte Baytari Labor. Dir.) ·'~ 370 
Et ve sebze (Burnava Tüme-ni) .\: 374 
Yem torbaaı 300 aded (fophane Levz.) .\! 375 
Tire çorap 2 bin aded (Tophane Levz.) .\! 375 
Lokomobil, alternatör, tevzi tablosu ''e elektrik santralı malze· 

me1i (Akhisar Beled.) 
Tav ocağı 1 ad. (MMV) .\: 342 
Mazut 390 ton (Samsun Beled.) .\~ 361 
Ham ipek 60 bin m. (Ask. Fabr.) .\~ 364 
Kanca 114 ad. - balta l IO adet - söndürme alatı 78 adet - kü· 

rek 37 adet · kova 846 ad. - hortum 770 m. (İnhiı. U. Müd.) 
No. 365 

Kuzu eti 31 ton - ekmek 50 ton (Mühen. Mekt. Dir.) .Y 365 
Yeraltı kablosu, kofra, duy: 6 kalem (Devi. Demir.) .\'. 366 
Göz taşı 5 ton - hamızı kibrit v. s. (D. Demir.) .\~ 366 
Rontken fılımı 330 duzine - idrofil pamuğu 1250 k. (İst. Vakf. 

Dir.) No. 367 
Ecnyı tıbbiye ve sıhhi malzeme 225 kalem (Balıkesir Vil.} .\~ 367 
Mahruti çadır (D. Demir.) No. 368 
Sığır ve koyun eti - sebze 14 kalem (Kasımpş. Den. Lvz.) .\~368 
İlaç ve sıhhi malzeme 46 kalem (İst. Beled.) No. 380 

Cuma 25·6- l 937 

Otodrezin: 1 ad. (Devi. Demir.) .\! 341 
Cıvata makinaai 2 ad. (MMV) .\! 342 
Buhar makinesi (Kırklareli Beled.) .\! 361 
Koyun eti 16 ton (Kırklarali Tümeni) .\! 361 
• Yün merinos (saf kan) 12500 k. (yarım kan) 6200 k. (Karaca· 

bey Merinos Çiftliği) .:\! 363 
Kamyon yarım tonluk (Ford vey;t emsali) 40 ad. (MMV) .\' 364 
Tereyağı 60 ton (Lüleburgaz Tümeni) .\~ 368 
Sadeyağı 6500 k . (Yüks. Mühendis Mekt.) .\~ 368 
Rakı ve şarap şişeleri için mantar (İnhis. U. Müd.) No. 360 
Şamran ıulama kanalının 2 ci kısım inşaatı (Van Su işleri 1 ci 

Şube Muh.) No. 369 
Kırtasiye malzemesi (İnhis. U. Müd. No. 370 
Enstitünün 585 talebesi le 148 müstahdeminin yemekleri ( l aene 

müd.) {Ankara Ziraat Enst. Dir.) No. 371 
Mah'aş (Ankara Lvz.) No. 372 
Gazyağı 6280 k. (Edirne Ask. SAK) No. 373 
Yulaf ve uman (Burnava Tümeni) No. 374 
• Sakarya vapuru (Denizyol. işit.) No. 377 
Buhar kazanı 4 ad. - su deposu 8 ad. (Tophane Lvz.) No. 377 
Türbin sistemi kuru lip su saati, 300 tesisatı için malzeme 12 kalem 

elektrik ampulları 4125 ad. (Tire Beled.) No. 379 

Cumartesi 26 ~-1937 

Sığır eti 125 ton (Vize Ask. SAK) No. 369 
Linyit 275 ton (Burna va Tümeni) No. 37~ 
Muhtelif kitaplar (Ank. M. Hıfzıasıha Mues.) No. 378 

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

olan yağlar kapalı zarfla eksiltmeye konulmuşlardır. Şart· 
naaıe ve listeıi levazım müdürlüğünde görtilebilir. Ekşilt· 
ille 8.7.937 perşembe günü saat 15 de Daimi Encümen
d~ Yapılacaktır. İstekliler 2490 N.lı kanunda yazılı ve· f' 
•ıka ve 1849 lira 87 kuruşluk ilk teminat makbuz veya 1 
llıektubile beraber teklif mektuplarmı havi kapalızarfla· 
tinı Yukarıda yazılı günda saat 14 e kadar Daimi Ene ü-

Senenin dört mevsiminde çıkan [Her Kesin 
Kitabı) ismindeki bütün nakil vasıtaları tarifelerini 
gösteren mecmuanın taklitleri çıkmaya başlamış
tır. Her Kesin Kitabı adresine dikkat1 çekeriz. 

tnene ver l'd' l Bu saattan sonra verilecek zarflar k me ı ır er. 
576 •bul olunmaz. (B) 3604 

* • • 
. İnkilap müzesinde bulunan 3400 tane kitabın teclidi 

\.! ____________________________ __ 

Ticaret ve Zahire Borsası 
~« 0031 21 - 6 - 1937 

MADDE 

1 Afyon 

1 Ar~şit 
Arpa 

yağı 

" Badem 

" Buğday 

" 
" 
" 
" 
" 
" Bulgur 

Ceviz 
Çavdar 
Darı 

,, 
Fasulye 
Fındık 

" . " 
ipek 
İrmik 
Kaplıca 

Keçi kılı 
Kenevir 
Kepek 
Keten 

" Koza 
Kut yemi 
Mercimek 
Mısır 

" Nohut 
Pamuk 

: ince t . 
: kaba 

: yemlik çuvallı 
: Anadolu 

: kabuklu 
: iç 
: Eki. yumuşak 
: yumuşak 
: eks. sert 
: sert 
: aümter 
: kızılca 
: mahlut 

: iç 

: beyaz 
: sarı 

: iç tombul 
: iç sivri 
: kabuklu 

: tohumu 
: yağı 

: yeni mahsul 

: beyaz 
: ıarı 
: isp. tohumu 

Pamuk yağı : 
,, tohumu: 

Peynir beyaz: tam yağlı 
" " : yarım yağlı 
• ,, : yataız 

Peynir kaşer: yatlı 
,, ,, : yağsız 

Razmol 
Susam : yeni mahıul 

,, yağı 
Tiftik : otlak 

" : ana mal 

" : deri 

" : kaba 
Un : ekıtra ekstra 
,, : ekıtra 

" : 1 inci yumutak 

" ,, sert 
Yapak : Anadolu 

" ,, tabak 

" : Trakya kırkım 

• ,, tabak 
Yulaf 
Zeytin yatı : ekstra 

" " : yemeklik 
,, 

" : sabunluk 

DIŞ FIATLAR 

Buğday Linrpul 
" Şikago 
,, Vinipek 

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

" K " 

ithalat 

Ton 

67 

1393 

34 

45 

73 

34 
15 

40 

15 

30 

ihracat 

Ton 

12 

7 

SATIŞLAR 
Aıga~1 

Kiloıu 

Kr· Pa. 

550 

3 10 

5 25 

5 25 

4 30 

3 30 

50 

24 15 

40 

47 20 

61 

54 

Azami 

KIJosu 

Kr. Pa. 

33 5 

6 10 

6 10 

J 35 

27 20 

53 

61 

K.S. 

5 86 
4 99 
5 59 
5 09 
3 52 
7 93 

94 52 
94 52 

:titeabhit nam ve hesabına açık eksiltmeye konulmuıtur. 
u kitapların hepsine 986 lira bedel tahmi~. olunmuş~ur. 

Şllrtnaınes· L M"dürlügv ünde aörülehıhr. İsteklıler 
•Ah64•~~bhb~b+++~+~++~~~++ 
~ • • • • ~ • • • • • • • .. ~1 ............. 1 .............................. ımııııı:::ı~ ... ...... 

i "DEVRİM ' i 2490 ı evazım u a k 
1 

k 
·ı N.lı kanunda yazıh vesika ve 73 lira 95 uruş u 
1 k terninat makbuz veya mektubile beraber 7.7.937 çar
tanıba günü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalı-
dırlar. (B) (3611) 578 

~~~~~~~~~~~==::::::::=== 

V. Doptoilu ve Şeriki 
1-ter nevi fıçı imalAthanesi 

1 
Satıt yeri: 

Yem it, Yat iıkele.i Sarraf ıokak No. 5 
Telefon: 22561 

+ + 
+ Tercu··me Bürosu •:• + + 
~ 6 •!• Her lhıandan ve her türlü tercüme işleri ve bil- •!• 
•:• hassa münakasa ve müzayedelere müteallik şartna- •:• 
•:• melerin tercümesi derühte edilir. •) 
+ y A•amAı ihtimam ve sürat + ~ o 
<• Fiyat:ıar gayet mütedildir •!• + A 
•:• "MÜNAKASA GAZETESİ" Abonelerine .:. 
•!• Hususi tenzilat yapılır •:• 
+ ~ 
•:• Adres: Galata, Perşembe Pazarı, Yoğurtçu Han, N. 3.4 ,..:. 
•:• Telefon : 49442 .:. 
• • 9 ~ 
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imtiyaz sahibi ve 1uı ifllri 
DirektÖl'ü: İsmail Girit 

Rasrldığr yer: ARTUN Baaımevi 
Galata Billur aoluık No. 10 

• 

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. 

Sayfiyede ucuz satılık köşk 
Kızıltoprakta istasyona 5, tramvaya 10 dakika mesafede, bir 

buçuk. dönüm bahçe dahilinde muhtelif meyva afaçları, bat ve 
bahçesi bostan kuyusunu tavuk yetiştirmek için asri ldimesleri 
havi beş odalı şehir suyu konforlu (elektrik, havagazı , bir kötlc 
ucuz fiyatla ve acele satılacaktır. . . . 

Görmek ve gezmek istiyenler Kızıltoprakta Hact Kimıl efendı 
sokafında 23 numarada Doktor Bay Cemala, pazarlık içinde Ka
dıköyünde, Bahariye caddesinde. Çanakkale sokağında 34 numa· 
raya müracaat. Telefon: 44800 Bay Hamit Evsen. 

---
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ABONNEMENTS: 
Ville et Province 
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12 " " 1500 

Etranger : 12 aoiı Ptrı. 2700 

Le No. Ptrs. S 
Pour la Publicitc ı'adreHer 

a l' Adminiıtration 

MERCREDI 

•• 

.GAZETESİ 

journal Quotidien des Adjudicatiouı 

Tableau Synoptique des Adjudications 
Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 

Construction-Reparation- Trav. Puhlics 
Materiel de Construction-Cartographie 

Construction d'un h:ıngar a la station d' aviation. 

Construction mur de soutenement et nutre ııu j:ır · 

din du garage du Mini stere {cah. eh. P. 30). 
Reparation de la 18eme ecole de Bechiktaehe. 

Pavaie en ruberoid de la toiture des magasins dıı 
marehe de Floria. 

Reparation de la 8eme ccole de Moda. 
Reparation de la 34eme ecole de Beyoghlou. 
Reparation de la 61 ccole d'lstanbul. 
Reparation de l'eeole Koumkeuy 
Reparation de l' ecole d' Ag-vakeuy 
Reparation de la 17eme ecole de Seutari 
Reparation de la 33eme eeole de Sariyer 
Construetion de chaussce et pavage pres de la fa· 

brique de liqueur de Mediidiyekeuy(cah. eh. P. 11) 
Construction pont en bois Bozkourt (route Sar

kiehla-Akdjakiehla). 

Travaux d'lmprimerie-Papeterie 

lmpression des bulletins mensuels du Turkofiı (en 
turc et en français) 

Reliure de livr~ıı : 3400 

Habillement - Chaussures Tissus- Cuirs. 

Costumes pour fonetionnaireı de la Munieipalitc : 
265 pieceı. 

Comltuıtible - Carlıturant-Huiles 

Charbon de bois : 54300 kilos. 
Benzine pour auto : 1000 lıtres. 

Charbon de bois : 6 tonnes- Boiıı: 200 tehekiıı-
Coke : 50 tonnes (aj.). 

Proviıionı 

Olivu : 6480 k.- Huile d'olive : ğ490 k.- Savon: 
28150 k.- Soude : 7410 kilos 

Beurre : 2345 l.- Beurre frais : 24800 kilos 
Lait : 36-36900 kiloı (aj.). 
Yoghourd : 11-15000 pots (aj.). 
Vian de Boeuf : 87 tonnu 
Pain : 32 tonnes - Viandes : 7,5 tonnes (aj.). 
Beurre : 3000- k. F romage blanc : 800 k. (aj.). 
Lerumes : 34 lots ( 19370 k.-26600 p. 5600 bottes) 
Pain : 86,5-105 tonnee- Frangeole : 3·3,S tonnes· 

Beurre : 31-38 tonnes- Viande : 4 lots 
Beurre frais : 50 tonnes (cah. eh. L. 1). 
Bles : 6000 k.- Orge : 50 O- Foin 4000 kilos 

MaYs : 3000 kilos- Paille pour lit: 10000 kilos 

Foin : 40 tonnes 
Pain : 44632 kilos 
Suere en poudre : 38750 kilos- Suere en mor

eeaux : 600 kilos 

Produits Chimiques et Pharmaoeutiques 
lnstruments Sanitaires -F ourniture pr. Hôp. 

Medicaments et mattiriel sanitaire (eah. clı. P. 

370). 

!)iven 

Grues et tr:ınsbordeurs pour l'atelie de Sivas 
(eah. eh. P. 750). 

Roueı a billeı caoutehoutees pour voitures eı cof· 
fret : 200 pieees. 

Mode 
d'adjudicat. 

Pli cach. 

Publique 

Publique 

" 

., 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

" 

Pli eaclı . 

Publiquc 

Pli each 

Publique 

" 
Publique 

Pli each. 

Prix 
estimatif 

16403 62 

5955 79 

1272 03 

1744 29 

1013 52 
743 52 
439 95 
706 94 
437 02 
470 10 
630 71 

4012 25 

3383 81 

6550 -

986 -

L. 20 la p . 

2715 
1560 

Caution. 
Provisoire 

:246 

446 f 8 

95 40 

130 82 

76 01 
55 76 
33 
53 02 
32 78 
35 26 
47 30 

301 44 

754 -

491 25 

73 -

397 50 

203 
117 

128 25 

1429 21 

,, P. 100 et 90 le k. 1849 87 

" 
• 
" 

Publique 

" 
" 

Pli each. 

Plı eaeh. 
Publique 

Gre a gre 
Pli cach. 

13050 -

304 43 
153 75 
978 75 

2019 65 

264-255 
180-18,60 

151 47 
906,94-

2337 d 7859,48 
40000 - · 3000 

" 
P. 26 &t 301e k. 

275 -
3682 20 

769 12 

Pli caclı. 74472 60 4973 63 

Pli caeh. 150000 8750 ~ 

Gre iı gre 

Licu d'adjudication et du 
Cahicr des Charges 

Com. Ach . Permanente Vilnyet 17.mir 
Dir. Trav. Publics lstanbul 

Dep. Const. Min. Travaux Publics 

Com. Pcrm. Municipalit ·. lst. 
Uir. Economat ,, ,, 

idem 

" 
" 
" 
t'J 

" 
" 
" 

Dir. General Monopoles Kabatache 

Dir. Trav. Publics Sivas 

Sect. Turkofis Min. Economie Ank:ıra 

{ Com. Perm. Municipı.lite Is tan bul 
Dir . E.eonom. ,, 

" 

Com. Perm. Munieipalitc latan ul 
Dir. Economat 

" " 

Com. Aeh. Intendnnce Ankara 
Direction P. T. T. Ankara 

Dir. Ecole Agricole lstanbul 

~ Com. Perm. Munieipalite lıtan bul 
ı Dir. Econom. ,, ,, 

idem 
Dir. Hygicııe Ojahaloırhlou 

,, 
Com. Aeh. Corps Armee Tehorloıı 
Dir. Ec. Agricole l!'ltanLul 

Jours 

10-7-37 1 1 

2-7·37 16 -

8 7 37 14 

s.7.37 14 

8·7-37 14 
8-7-37 14 
8·7-37 14 
8 7-37 14 
8-7-37 14 
8-7- 7 .ı.4 

8-7-37 14 
9.7.37 15 

30-6-37 

3.7.37 10 

7-7-37 14 

8-7-37 15 

9.7.37 15 
'.26·6-37 1 

2-7-37 15 

1.1.37 ıs 

8·7-37 15 
25-6-37 16 30 
25.6 37 16 30 

9-7-37 16 
2·7-37 14-14.15 

" 2-7-37 14.30-14.45 
Oir. Ee. Normale latanbul 
Dir. Hyg. et Ass. Soe. Djahaloghlou 
Com. Aeh. Dir. lntendance Ankara 
Direction lnstitut Volailles " ,, Immigres lzmir 
l Com. Perm. Municipalitc lstanbul 
't Dir. f.conom. ,, ,, 

idem 
Dir. Veterinaire Vilayet lzmir 

AJm. Gen. Ch Fer Etat Ankara 
Caisses A.nlcara et Haydarpacha 

{ 
Aclmin. Gen. Ch. Fer Etat Ankara 
Caisases Ankara et Haydarpaeha 

Com. Aclı. Eeonom. Monop. K.tache 

8-7-37 14 -
9-7-37 15 16 30 

7.7.37 15 
5.7.37 16 

24 6-37 11 
6-7-37 15 

6-7-37 15 
5-7-37 16 

8-7-37 15 30 

23-8-37 15 30 

8-7-37 16 -
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ADMINISTRA"l lUl'i 

Yoihourtchou H:-n 
1 er Etage, N 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T clcphonc: 49442 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Tcleiraphique: 
latanbul MÜNAKASA 

MEMENTO DES ADJUDICATIONS 

(Pour les trois jours suivants) 

Jeudi 24 Juin 1937 

Tentes coniques : 140 p. (Chenıins Fer Etat) .\' 368 

-

Mouton et boeuf- I.egumes frais : 14 lots (lntendanee Maritime 
Knssimpacha) ';\' 368 

Chıı.ussures : 6000 paires (Min. D efense Nntionale) .1\'! 366 
• Artieles hors d'usage : 91 lots (lntend . Tophane) X 369 
Bidons : 250ll p.- Caisses : 98 p . (lntı-nd. Tophane} .\~ 369 
Trcfles : : 40000 k. (Intendance Ankara) .\~ 370 
Trclles : 40000-50000 k. (Laboratoires Vctcrinaires iı Etlık) .\' 370 
Vian<le de boeuf et lcgumes (Dıvision Burnova) :'\' 314 
Grands sacs a f ourrage : 300 p. (lntend . l"ophane) .Y 375 
Chaussettes : 2000 p. (lntend. Tophane) No 375 
Locomobile, alternateur. tableau de distribution, aeeessoires de 

centrale ele. (Mun . Akhissar) 

Forgc : 1 pi ece (Mın . De f. Nat.) ·'" 342 
Mazout : 390 t. (Mun . Samsoun) No 361 

Etoflc en so"e ecruc 60000 m. (Fabr. Milit.) No. 364 
Crochets 114 pieces - lıiiehes 110 pieces - appareil d'extinction 78 

piece~ • pclles 37 picces - Seeaux 846 pieces - manehe en lin 
770 metres (Monopoles Knbatache) No. 365 

Viande de mouton 31 tonnes • pain 50 tonnes (Eeole d'lnsı-cn.) 
No. 365 

Cable soutcrrain· coff rets, douillcs ete. 6 lots {Chemins de fer Etat} 
No. 366 

Sulfate de euivre 5 tonnes - acide ehlorhydrique 10 tonnes - id .• 
nilfurique (Chemins de fer Etat) No. 365 

Fılms de Roentgen 330 douz.aincs • coton hydrophile 1250 k. (Dir. 
Vakoufs lst.) No. 36i 

Produits pharmaeeutiques et matcriel pour paisement 225 lots (Vi
layet Bnlıkessir) No. 367 

Medieaments et articles sanıtaires : 46 lots (Municipalite lstanbul) 
x 380 

Vendredi 25 juin 1937 

Auto draisıne : 1 p. (Chemins Fer ,\; 341 
Maelıine a fnbriquer des rivets : 2 p. (Minist're Def. Nnt . • \' 342 
Mnchine iı vapeur (Municipalit6 Kirklareli) .\" 361 
Viandc de mouton (16 tonnes (Division Kırklareli) .Y 361 
• Laine Merinos (pur sang) : 12500 .kilos (demi sang) 6200 kilos

(Perm. Mcrnos Karnyildiz) .X 363 
Camiona de 1 2 tonne (Ferci ou simil.) : 40 p. (Min. Defense Na· 

tionale) ~\! 364 
Bcurre : 60 tonnes (Com. Ach. DiYision Lulebourgaz) .\: 368 
Beurre frais ; 6500 kilos (Com. Ach. Ecole Sup.) .\' 368. 
Bouehons pour bouteiiles de raki et vin (Dir. Gen. Monop.) ~\! 369 
Creusement 2eme partfe eanal Chamran et ouvragc d'art y relatifs 

(1 leme Section Travnux Hydrauliques Van) S 369 
Articles de papelerie (Dareetion Ge•. Monopoles) .\: 370 
Re pas de 585 clc ves et 110 domestiques (lnstitut Agrieole Ankara) 

.\; 371 
Matraehe (Com. Aeh. Ecole de Guerre Ankara) X 372 
Petrole : 6280 kilos (Com. Ach. Militaire Edirne) .\: 373 
Foin et paille (Oivision Burnava) .\' 374 
* Vııpeur Sakarya (Dir. Exploitation Lignes Maritime) X 377 
Chaudrons iı vapeur : 4 pieee~- Rcservoirs d'eau : 8 pieees (in· 

tendance Tophane) .\' 377 
Comptcurs d'enu : 300 p - Articles d'installation d'eau : 12 lots· 

Ampoules electriques : 4125 p. (Munieipalıtc Tire) .Y 379 

Samedi 26 Juin 1937 

Vıande de boeuf : 125 tonnes (Com. Ach. Militaire Vize) .\ 0 369 
Charbon lignite : 275 tonnes (Division Burnavn) .\" 276 
Oivers livres (Com. Ach. Oir. Hygiene Ankara) .\' 378 

* Les aeteriıqueı indiquent une vente par voie de surenchere. 

N. B.- Leı Nos indiques en regard dcı articles sont ceux du 
journal danı lequel l'aviı a paru. 

Bilumum Müteahhit ve Tüccarlarm 

Dikkat Nazarına 
Türkiye Cümhuriyeti hududları dahilinde bütün 

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


