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İÇİNDEKİLER: 

a) Münaka "'al ar 

Erzak, Zuhire. Et, Sebze v. s. 

2 İnşaat, Tamirat, Nafia işleri, Malzeme, Harita 
3 İlaçlar, Klinik ve ispençiyari alat. Hastane levazımı 
4 Elektrik Havagazı·Kalorifer tesisat ve Malzemesi 

5 Mensucat. Elbise, Kundura, Çamaşır v.s. 
G Mahrukat, Benzin, Makine yağları v. s . 

7 Müteferrik 

b) Müzayedeler 

Müteferrik: 
2 Emlak 

a) MÜ N A K A S A L A R 

1-Erzak, Zahire, Et ve Sebze: 

Polatlı Askeri Satınalma Komisyonundan: 

1- Polatlı garnizon kıtaatı ihtiyacı için açık eksilt
me ile alınacak olan 220() kilo sade yağına 8· 1-937 de 
talip çıkmadığından ihale 19·1·937 salı günü saat 16 da 
yapılmak üzere on gün talik edilmiştir. 

2 - Talihlerin yevmi mezkurda t 15 lira 50 kuruşluk 
teminatı muvakkate makbuzlariyle garnizr:n kıtaatı ko
mutanlığı arttırma ve eksiltme komisyonuna müracaatları. 

3 - Şartnameyi görmek istiyen taliplerin her gün öğ· 
leden sonra komisyona müracaatları. 

Sıvas 1 üm· Art· cks· Kom. R. 

1 - Sivastaki kıtaat ihtiyacı için 10,000 kilo kuru u.:um ile 
9,000 kilo sade yağı ve 91000 kilo sabun aşağıda gösterilen şekil
lerde eksiltmeye konulmuştır. 

2 - İhaleleri hizalarında gösterilen tarih ve saatlarında Sivas 
luğ komutanlık binasındaki komisyonda yapılacaktır. 

3 - İstekliler şartnamelerini komisyonda görebilirler. 
4 - Sadeyağ için kanunun tarifatı dairesinde tertib edilecek 

teklif mektubları ihale saatından bir saat evveline kadar komis· 
yona teslim edilmiş bulunmalıdır. 

Tutarı İlk tem. Miktarı Cinsi Eks. şekli İhale Ta. Günü Sa. 
Lira L. K. Kilo 

8WO 607 50 9000 Sad'!yağ kapalı zarf. 25·1·937 pazartesi 15 
4050 303 75 9000 Sab ın açık ekı iltmc 2j-l-B37 ,, lö 
2000 150 ()() 10000 kuru üzüm ,, ,, 25-1 H.17 ,, 11 

2-İnş&at- Tam irat· Nafıa işleri veMalzemesi-Harita 
--~-------------

İstanbul Komutanlığı Satınalma Komisyonundan: 

Taşkışlanın tamirini taahhüt eden üstenci nam ve he
sabına mezkür tamiratın ihalesi 1-2-937 pazartesi gunu 
saat 16 da açık eksiltme ile yapılacaktır. Muhammen ke
şif bedeli 903 liradır. Şartnamesi her gün öğleden evvel 
komisyonumuzda görülebilir. İsteklileri ıı 68 liralık ilk te· 
minat makbuz veya mektubu ve komutanlık inşaat şube
sinden ihale gününden evvel alınmış vesikalarla beraber 
ihale günü vaktı muayyeninde Fındıklıda komutanlık sa· 
tınalma komisyonuna gelmeleri. 

İstanbul Belediyesinden: 

Keşif bedeli 3193 lira 6 kuruş olan Topkapı, Malte· 
pe askeri lisesine giden yolun tamiri açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Keşif evrakı ve şartnamesi levazım Müdürlü
günde görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı 
vesikadan başka Bayındırlık Direktör!üğünden buna b~n
:zer iş yaptığına dair vesika ve 239 lıra ~ kuruşluk ı~k 
teminat makbuz veya mektubile beraber 2-2-937 salı gu · 
nü saat 14 de Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (M) 

Urfa Belediyesinden: 

Saray ·· .. d k . B 1 d' e dairesi önündeki dükkinlarm yıktırala· 
onun e es ı e e ıy . . ·ı· d'I · · 

tak as • b' k . h 1. t• ·ımesi açık eksıltme ıle ı an e ı mış ıse· rı ır az•no a ıne ge ırı 
de ist-.kl' k d ğ d tt ve eksiltme ve ihale kanununun 46 n-" ı ı ma ı ın an ar ırma . . ~ .. 
tı llladd • . R f k ' b' .. , ı 937 tarihinden ıtıbaren la gun 

esının ı raıı mucı ınce • • 
1
. 1 b · 

~iiddetıe pazarlığa konmuştur. Keşif bedeli 9450 ~ra D a~ u ışe 
R•rehilınek için 708 lira 75 kuruş muvakkat temınatı ıhaleden 

GAZ T si 
Hergiin çıkar iktisadi, mali ve ticari gazetedir 

CUMARTESİ 

evvel Ziraat Banlca ına yatırmakla beraber isteklilerin bu gibi 
işleri muvaff akiyetle başardığına dair mevsuk ehliyetname vesı
kaları ibraz edeceklerdir. Keşif, şartname ve planlar hergün Be
lediye Fen Heyetinde görülebilir. İsteklilerin 22-1-H37 günü saat 
15te Belediyt•ye mür caatleri il5n olunur 

Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmiye konulan iş: Trabzon-İran transit yolunun Dogu· 
Bayazid Şeyhbob arasında ve takriben 67+ 700 kilometre uz un
luğundaki kısmın tesviye, sınai imalat, ekib binaları ve maka· 
dam sose inşaatıdır. 

Keşif bedeli 788,4iJ liradır . 

2 Eksiltme l-3·B37 tarihinde pazarlesi günü saat 16 de Na· 
f ıa Vekaleti Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu oda
sında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 39 li
ra 42 kuruş bedel mukabilinde Şose ve Köp üler Reisliğinden 
alınabileceği gibi istiyenler bu şartnameleri En.urum ve Ağrı 
Nafıa Müdürlüğüne müracaat ederek görebilirler. 

4 Eksiltmiye girebilmek için taliblerin 35288 lira H2 kuruş· 

luk muvakkat teminat vermesi ve Resmi Gazetenin 32f)7 sayılı 
nüshalarında çıkan talimatnameye tevfikan müteahhitlik vesika· 
sı ibraz etnıesi lazımdır. 

isteklilerin teklif mektublarını ikinci maddede yazılı saatten 
bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mulrnbilin· 
de vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edilmez. 

D. Demiryolları Adana İşletmesinden: 

Tar.sus istasyonunun aı kasına mukavele projesile şartname 
ve planların da gösterildiği veçhile yapılacak 4500 li. a muham
men bedelli 1500 M2 parke dö~emeye iki defa yapılan açık ek
siltmede talip çıkmadığından işin pazarlıkla ihalesi kararlaştırıl
mıştır. 

Pazarlık 18-1-937 pazartesi günü saat !Oda Adana İşletme bi· 
nasında yapılacaktır. 

Fenni şartname ve mukavele projeleri bedeli mukabilinde 
Adana veznemizden alınabilir. 

Yabrılacak mu ... ·.nl.h.al Lcuıhı .. • O<>T ıı ... .on ~ur••'\' ... 1 .. ~ ··- _.,_ 

kaveıe tarınımh:n itibaren 45 gün zarfında ikmali matlup bulu
nan bu işe talip olanların 2490 numaralı kanunda yazılı \•esaik 
ve Adana vez:nemiıe yahrılmış muvakkat temin'lt makbuzu veya 
Banka teminat mektubu ile vnkt nde pazarlıkta bulunmaları. 

İstanbul Belediyesinden : 

Çatalca kasab ısının takriben 140 hektar sahasındaki mezkün 
ve gayrı meıkün mıntakalarının mevcut şartnamesine tevfikan 
1 2000, 1 JO()() ve 1 500 ınikyaslarında harilalarının yapılması açık 
eksiltmeye konulmuş ve bu iş için 3550 bedel tahmin edilmiştir. 
Şartnamesi Levazım Müdürlüğünde görülür. İstekliler 2-tflO N .lu 
kanunda yazılı veııika ve 265 lira 25 kuruşluk ilk teminat mak
buz veya mektubile beraber 28 1-937 perşembe güııü saat 14te 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. 

3.lfaçlar, Klinik ve İspençiyari ahit: 

Ankara Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Müdürliiğünden: 

11 1·937 günü saat l 1 de yapılım eksiltmesine talib çıkmadı
ğından yeniden ekıtiltmeye konulan iş. 

1 - Farmakodinami şubesine satın alınacak muhammen be · 
df'lli l 960 lira c.lcit . 

2 - İstiyenler şartname ve listeyi müessese muhasip mutemet· 
liğinden alabilecektir. 

3- Eksiltme 21-1-H37 perşembe günü saat il de açık eksiltme 

ıuretile yapılacaktır. 

-t İstekli eksiltmeye girebilmek için 147 liralık muvakkat 
teminat vermesi ayrıca bu iş üzerine mu!lmele yaptığına dair 
vesika ibraz etmesi şarttır. 

İstanbul Komutanhğı Satınalma Komisyonundan: 

Gülhane hastahanesi için 37 ceşit a~abiye, 2'l çeşit bakteri
yoloji, 26 çeşit dahiliye ki hepsi 85 kalem alılt üstenci nam \'e 
hesabına açık ~ksiltme ile 3·2-937 çarşamba günü saat 15,30da 
yapılacaktır. Muhammen tutarı 850 liradır. Şartnamesi hergün 
öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İsteklilerin 68 liralık 
ilk teminat makbuz veya mektubile beraber ihale günii vakti 
muayyende Fındıklıda Komutanlık Satınalmn Komisyonuna tıeel· 
meleri. 

4·Elektrik, Havagazı, Kal~fer Tesisat ve Malzeme 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Kartal Maltepesinde piyade ve atış okulundaki jandarma 
binasının elektrik tesisatının pazarlığı 21-1 937 perşP.mbe 
günii saat 14 de Tophanede satmalma komisyonunda 

• 

İDAREHANE: 
Yo~urtcu han, 1 ci kat 

No . 3 ve 4 

Galata, Perşembe pazarı 

İLAN ŞARTLARI 
İdarehanemizde görüşülur 

Telegr.: İst. MÜNAKASA 
T elcfon : 42425 

Posta kutusu N. 1261 

16 İkinci kanun 1937 

yapilacaktır. Keşif bedeli 999 lira 80 kuruştur. İlk temi
!1atı 75 liradır. Şartnamesi ve keşfi komisyonda görülebilir 
isteklilerin kanuni vesikalarile beraber belli saatte ko
misyona gelmeleri. 

Deniz Levazım Satınalnıa Komisyonundan: 

Tahmin edilen bedeli 2574 lira 0.t kuruş olan 7612 adet elek· 
trik ampulü 1 2-937 tarihine raslıyan pazartesi günü saat 14 de 
açık eksiltme usulile alınacaktır. 

l\1udakkat teminatı 193 lira 05 kuruş olup .şartnamesi komis· 
yon dan hergün parasız verilir. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla ve belli gün 
ve saatte Kasımpaşa.fa bulunan komisyonumuza müracaatları 

5--Mensucat - Elbise - Kundura-Çamaşır v.s. 

İstanbul Belediyesinden: 

Cinsi lV ikdarı Beherinin Muhammen İlk 
bedt-:li teminatı 

Terlik 

Pelerin 
Pelerin 

Memur yüz hav-
lusu 

Yün fanila 
Pijama 
Hasta peçetesi 
Keten memur 

peçetesi 
Hasta havlusu 
Renkli peşkir 

\ Beyaz peşkir 
l Memur hamam 

Hasta hamam 
takımı 

118 

40 
275 
290 

25 
37.5 

30 
25 
25 

500 

400 

Hamam peştemalı 65 
--------------------~~--------Pamuk 1000 Kilo 60 
--------------------------~-----Batta ıı iye t 00 Tane 575 
--------------------------------. Cam bardak 800 1 O 

il sur ahi 450 
emaye su 250 
maşrapası 

emaye oturak 25 
emaye tükürük 200 
hokkası 

14 N. kapalı 20 
tencere 
18 N. kapalı 

tencere 
20 N. kapalı 

tencere 
20 N. içi beyaz 

tabak 
14N. içi beyaz 

Kase 
Emaye tep:>İ 
Yemek kaşığı 
Porselen yo· 
ğurt kasesi 

Porselen tabak 
Emaye sifonlu 
kapaklı kova 
42N. beyaz mü· 
devver küvet 
30N. b~yaz mü· 
devver küvet 
32 N. müstatil 

küvet 
34 N. müstatil 

küvet 
30 N. müstatil 

Küvet 
30 N. Böbrek 

şekli küvet 
Gerdel 
Emaye su 
güğümü 

Emaye sürgü 

20 

10 

150 

150 

20 
50 

400 

100 
15 

20 

20 

20 

20 

20 

30 

15 
25 

30 

60 
12 

50 
55 

60 

80 

ıoo 

12 

18 

180 
25 
25 

30 
200 

75 

32 

45 

35 

60 

250 
150 

220 

44,25 

52, 1.1 

103,59 

45 

43.12 

74,88 



Cerrahpnşa ve Haseki Hastaneleri için lüzumu olan 
yukarda cinsleri itibarile beş kısma ayrılan eşya ayrı ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameleri Levazım Mü· 
dürlüğünde görülebilir. İstekliler 2490 N. lı kanunda ya
zılı vesika ve h!zalarrnda gösterilen ilk teminat makbuz 
veya mektubile beraber 2-2-937 stılı günü mat 14 de 
Daimi encümende bulunmalıdırlar. ( M) 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma Komisyonundan: 

Askeri Baytar okulu için müteahhit nam ve hesabına 

250 adet yüz havlusu 19· 1·937 salı günü saat 15 de To
phanede satınalma komisyonunda pazarlıkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli 125 liradır. İlk teminatı 18 lira 75 kuruş · 
tur. Şartname ve nümunesi komisyonda görülebilir. İstek· 
lilerin bellı saatte komisyona gelmeleri. 

* • • 
Kuleli Askeri lisesi için 2400 adet fildikos fanila, 

1200 adet spor fanilası, 3600 aded kemerli patiska don, 
1200 adet patiska, spor donu, 8000 çift çorap, 3250 adet 
mendil şartnamesinde değişiklik yapıldığından kapalı zarf· 
la eksiltmesi 4-2-937 perşembe f'Üni.i saat l 5 de Topha· 
nede satınalma komisyonunda yapılacaktır. Hepsinin tah· 
min bedeli 7838 liradır. İlk teminatı 587 lira 8j kuruş
tur. Şartname ve nümuneleri komisyonda görülebilir. İs
teklilerin kanuni vesikalarile beraber teklif mektublarını 
ihale saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. 

• • * 
Kuleli Askeri lisesi için 500 adet pijama şartnamesin· 

de değişiklik yapıldığından açık eksiltmesi J-2·937 per· 
şembe günü saat l 4 de Tophanede satınalma komisyo· 
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 1375 liradır. İlk temi· 
nah 103 lira 12 kuruştur. Şartname ve nümunesi komis-· 
yonda görülebilir. İsteklilerin belli saatte kom isyona gel· 
mel eri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satınalma Komisyonundan: 

Hepsine biçilen ederi 22770 lira olan 16500 kilo pamuk ço· 
rap ipliği kapalı zarfla eksiltmeye konulınu~tur ilıal..:si :~-2-937 
salı günü saat 15 dedir. İlk teminat !707 lira 75 kuruştur. Şart
namesi parasız olarak M. M. Vekaleti ııatınalma komisyonundan 
alınır. Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 sayılı ka
nunun 2 ve 3üncü maddelerinde yazılı belgelerle birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden en az bir s aat e vvel Ankarada M. 
M. Vekaleti satınalma komisyonuna vermeleri . 

İstanbul Belediyesinden: 
Cerrahpaşa ve Haseı<ı Nastananeıerı ıçın ıuzumtı oıan 

8 kalem bez vesaire kapalı zarfla eksiltmeye konulmuş
tur. Bunların hepsine 8122 lira 50 kuruş fiat tahmin 
olunmuşt•Jr. Şartname ve nümuneleri levazım Müdürlüğün
de görülebilir. Eksiltme ?.-2-937 salı günü saat 15 de Dai
mi Encümende yapılacaktır. İsteldilerin 2490 N. lı ka
nunda yazılı vesika ve 609 lira l 9 kuruşluk ilk teminat 
makbuz veya mektubile beraber teklif mektuplarını havi 
kapalı zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 e kadar 
Daimi Encümene vermelidirler. (M) 

MÜNAKASA GAZE"l ESi 

açık eksiltme ile l ·2-937 pazartesi giinü saat 15,30 da 
yapılacaktır . .Şartnamesi her gün öğleden evvel komisyo· 
numuzda görülebilir. İsteklilerin 18 liralık ilk teminat 
makbuz veya mektublari ile beraber ih"'lle günü vakti 
muayyeninde Fındıklıda satınalma komisyonuna gelme· 
leri. 

• • • 
Sekizinci Kor için 30 tane yangın söndürme aleti a

çık eksiltme ile l •2-937 pazartesi giini.i saat 15 te ihale
si yapılacaktır. Muhammen tutarı 1050 liradır. Şartnamesi 
her gün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. İstek· 
lilerin 79 lira1 ık ilk teminat makbuz veya mektubları ile 
beraber ihale günü vakti muayyende Fındıklıda komutanlık 
satınalma komisyonuna gelmeleri. 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı Satınalma 
Komisyonundan: 

1- Pahalı görülen 576 kilo eğer sabunu il e 10 tane s:uaç ve 
11 tane nalbant takımlarının 2\l- l·B37 Çarşa nba günü saat l \ de 
ayrı ayrı pazcırlıkları yapılacaktır. 

2- Tasrnlanan tutarları: Eğer sab ınunun 4!H v.! saraç takı· 

mı ile nalbant takımında 720 liradır 

3- Şartname ve evsafları komisyondadır. 
4 İsieklilerin ilk teminat olarak Eger sabunlan için 31 ve 

saraç takımı ile nalbant takımı için d e 5t liralık vezne makbuz
larile Galata Çinili Rıhtım Han birinci kattaki komisyona gelme
leri. 

Milli Müdafaa Vekaleti Satmalma Komisyonundan: 

Şartnamesindeki değişiklik dolayısile 4 ade t muhtelif tezgah 
yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. Tahmin e~ilen be
deli 17000 lira olup ilk teminat parası 1275 liradır. ihalesi .ı 
mart 937 perşembe günü .ı:aat l.'l tedir. Eksiltme> e gireceklerin 
2 l90 sayılı kanunun 2, 3üncü maddelerinde istenilt>n bel~elerile 
birlikte teminat ve teklif mektublarını ihc>le gün \ e saatinden en 
geç bir saat evveline kadar Ankarada M. l\1 Vekaleti Sat.nalına 
Komisyonuna vermeleri. 

Sıvas Elektrik Birliği Başkanlığından: 
Elektrik birliği için yapılacak demir direklerin inşası 5 1-937 

tarihinden itibaren eksiltmeye konulmuştur. 2 inci kanunun 25 
inci pazartesi günü saat 15 de Birlik binaııında ihalesı icra kılı 
naraktır. Talip olanların ve fazla malüınat almak istiyenlerın bir· 
lik Başkanlığa müracaat etın~leri ilan olunur. 

İstanbul Komutanlığı Sutınalma Komisyonundan: 

8 inci kor için 15 atmosfer ve 12 beygirlik bir tane moto
pomp açık eksiltme ile 3-2·937 de çarşamba günü saat 15 de 
ihales i yapılacaktır. Muhammen tutarı 2100 liradır. Şartnamesi 
hcrgün öğleden evvel komisyonumuzda görülebilir. isteklilerir. 
ı co 11.-1.ı. su. tcu ı ı .. - ' ···-ı~ ı..- - ·~.1 - •• • -ı.~ .. pl:>rile be.-aber ihale 
g\;nü vakti nıuaneni nde Fındıklıda komutanlık s tınalına ko-
misyonuna gelmeleri. 

• "' . 
Cerrahpaşa ve Haseki hastaneleri için tencere, tabak küvet. 

güğüm v. s . alınacaktır. Bak: Mensucat sütununda İstanbul Bele
diyesi ilanına. 

b) Ü Z A V E D E L E A 

6 - Mahrukat - Benzin - Makine yağlan ve saire 1-Müteierrik 

Devlet Demiryolları ve Limanları U. İdaresinden: 

Muhammen bedeli 227-100 li.-a olan 20.000 ton krible Alman 
maden kömürü 3-3-937 çarşamba günü saat l .'l ,.~O da kapalı zarf ' 
usulile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 12620 liralık muvakkat teminat ile 
kanuüun tayin ettiği vesikaları, reı;mi gazetenin i-5-9.36 gün ve 
3297 numaralı nüshasında intişar etmiş olan talimatname daire· 
sinde alınmış vesika ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler 11.37 kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde 
satılmaktadır. 

Kilo 

İstanbul Belediyesinden: 

Fir kilosunun muhammen 
bedeli Cinsi 

700 27 kuruş Kompressör yağı 
7CO 27 ,, Kakine yağı 
250 28 ,, Gres yağı 
Köraağaç müessesa tı ıçın lüzumu olan yukarda cin· 

si ve muhammen bedellerile mikdarları yazılı yağlar açık 
eksiltmeye konulmuştur. Şartnamesi levazım miidürlüğün· 
de görülebilir. İstekliler 2490 N. h kanunda yazılı vesi
ka ve 33 lira 60 knruşluk ilk teminat makbuz veya 
mektu bile beraber 28-1 ·937 perşembe günü saat J 4 de 
Daimi Encümende bulunmalıdırlar. (Ml 

7-Miiteferrik 

İstanbul Komutanlığı Satınalma Kom:syonundan: 

Miktarı tekarrür edecek fiatı üzerinden tesbit edilmek 
üzere 246 lira 15 kuruşluk yangın sönürme alalı ihalesi 

Türkiye Kızılay Cemiyeti Ge el Merkezinden: 

Cemiyetimizin İstanbulda Yenipostane civarında 
eski Zaptiye caddesinde Kızılay hanmd.ıki deposunda mev · 
cut 600 kalem tıbbi ecza kapalı zarf usulile satılacaktır. 

ı - Eczaların listesini ve satış şartnamesini görmek 
istiyenler tatil günlerinden maada her gün sabah dokuz
dan akşam on yediye kadar Depo Direktörlüğüne müra· 
caat etmelidirler. 

İstanbul Defterdariığından: 

8000 delikli tuğla 
Eyüp Maliye Şubesine Muamele vergisinden olan borcundan 

dolayı Gümü1suyu mahallesinin Şehbaz sokağında Yaşar zade 
Hasan Tuğla fabrikasında tahsili emval kanunu hükümleri daire
sinde haciz edilen yukarıda müfredatı yazılı 8000 adet delikli 
tuğla 18-1-937 pazartesi günü mahallinde satılacağından KÖrmek 
ve bu hususta fazla izahat almak istiyenlerin cıözü geçen tahsil · 
şefliğine müracaatları ilan olunur. 

İstanbul 3 cü İcra Müdürlüğünden: 
Mehçuz ve paraya çevrilmesine karar verilen A. F. marka 

torna makinesi ve T. O. T. marka üç beygir kuvvetinde değmo
tör açık arttırma suretile 25 l - 9,~7 pazartesi günü saat 12 de Ga· 
!atada Kalafatyeri Yemeniciler caddesinde Nimetiye han altında 

4~) numaralı mağaza önünde satılacağından ve kıymeti muham· 
menesin in yüzde 75 ini bulmadığı takdırde ikinci acık arttırmaı;ı 

29-1-937 cuma günü ayni mahal ve saatte satılacağından talib 
olanların mahallinde hazır bulunacak memuruna müracnatleri 
ilan olunur. 

Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: 
Kurban Bayramında teşkilatımız tarafından toplanacak deri ve 

bar aklar pazarlık suretile ayrı ayrı nrttırmıya konmuştur. 

16 İkinci Kanun 

Şubatın üçünçü ç~rtamba günü saat on birde fiat değer görü· 
lürse ihal•ıi yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek üzere 
Cı.ğaloğlundaki fUbemiz merkezine müracaatleri. 

Ziraat Vekaletinden: 
Vekalete bağlı Erenköy fidanlığında yetiştirilen aşılı köklü 

Amerika asına fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız köklulerin 
beheri on paradan ve İstanbul Ziraal mektebi ve manisa Ameri
kan asma fidanlıklarında yetiştirilen aşısız köklü asma fidanla· 
nın beheri de onar pa:-adan fidanlıklarda satılmaktadır. İsteklile
rin doğrudan döğruya adı geçen Müessese Müdürlüklerine müra
caatleri ilan olunur. 

2-Emlak 
İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden: 

Semti meşhür 
ve mahallesi 

Hoca paşa 

Cadde veya No ıı Cinsi 
sokağı 

Aziziye 96 Dükkan ve üstün-
de 6 oda ve hela 

Kumkapı, Çadırcılıan Balipaşa yokuşu Cami yeri ve oda 
medçelebi 

,, 
" " " 

Cami avlusunda 
satda oda 

it " 
\) 

" 
Camı avlusunda 
solda oda 

Muham. 
kira11 

Lira K. 

65 
10 

2 

2 
Müddeti icar: teslimi tarihinden 038 senesi Mayis nihayetine 
kadar Seneliği 

Sayımocağı-Taşl<öprü ve hünkar ıuyu 100 bin metro 
murabbaı tarla 

" " 
,, balıklıdere 65 bin murab· 

baı tarla 
,. Keçe !!uyu üzerinde 25 bin murabbaı tarla 

Edirnekapı'da şehitlik ittis:tlinde boııtan 
Müdddeti icar: teslimi tarihinden ~)3l). senesi Ağus-

tos nihayetine kadar. 

44 

26 
13 
12 

Yuıtarda yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verile ceğindeo iı· 

tekliler senelik muhammen kiralarının yüzde 7,5 ğu niıbetinde 

leminatı muvakkate akçelerile birlikte 20·1-937 Çarşamba günü 
saat 15 o ka.hr Çemberlitaştl İstanbul Val<ıflar Başmüdürlü~ün
di! akarat kalemine gelmeleri. 

. 
Istanbul Belediyesi ilanları 

Haseki hastahanesi için l 4· 1-937 gününde ihalesi ilan 
edilen rontgen levazımına ait şartnamede bazı tadilat ya
pıldığından eksiltmesi 28· 1-937 gününe bırakılmıştır. Bun
ların hepsine 3396 lira 75 kuruş fiat tahmin olunmuştur. 
~artnam,.d v,,. listeDi lcv.oım miidiirliiğünde görülebilir. 
istekliler 2490 N. lı kanunda yazılı vesika ve 254 lira 76 
kuruşluk ilk teminat makbuz veya mektubile beraber yu· 
karda yazılı günde saat 14 de Daimi Encümende bulun-
malıdırlar. (B) 30 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

180 000 adet bobin 26 1 2 Milim il sigara kağıdı. 
20 000 H , . 26 1 2 milim l külü yapışan sigara 

kağıdı 
l 20 000 ,, ,, 28 mllim il sigara kağıdı 

Yukarıda cins ve mıktarı yazıh 320 000 adet bo
bin sigara kağıdı şartnamesi mucibince pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Pazarlık 1-2-937 tarihine rastlayan pazartesi gü· 
nü saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat şubesin

deki alım komisyonunda yapılacaktır. 
3- Şartnameler parasız olarak heriün sözü geçen 

şubeden alınabilir. 

4 - İsteklilerin pazarlık ıçın tayin edilen 
te yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte adı 
misyona gelmeleri ilan olunur. (75) 

• • • 

gün ve saat
geçen ko-

14 2 - 4 

l - 30-12-936 tarihinde isteklisi çıkmadığından dolayı 
halesi yapılamamış olan Afyon Karahisarında yaptırılacak 
217 35 lira 57 kuroş keşif bedelli Müdürlük binasının ın· 

şaatı yeniden kapalı zarfla eksiltmeye konulmuştur. 
2- Eksiltme 18-1 ·937 tarihine rastlıyan Pazartesi gü

nü saat 15 de Kabataşda levazım ve mübayaat Şubesin
deki Alım Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1630 lira 17 kuruştur. 
4- İstekliler ihaleden en az üç gün evvel İnhisarlar 

İnşaat şubesine gelerek bu gibi işleri muvaffakiyetle yap· 
tıklarına dair resmi vesaik gösterildikten sonra ehliyet 
vesikası almalıdırlar. 

5 Şartname ve projeler 109 kuruş mukabilinde İn-
hisarlar Levazım ve mübayaat Şubesinden ve Aıtkara 
Başmüdürlüğü ile Afyon Karahisar Müdürlüğünden alı
nabilir. 

6 - Mühürlü teklif mektubunu ve ayrıca kanuni ve· 
sikaları ihtiva edecek olan kapalı zarflar en geç ihale 
günü tam saat 14 e kadar yukarıda adı geçen alım ko· 
misyonu Reisliğine verilmiş olmalıdır "3892,, 552 4 - 4 

1 



16 İkinci kanun 
MÜNAKASA GAZETESi 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsası f ratelli s P[RCO l 
15-1-1937 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hüdavendigar Han. 

Bu da 672 arpa 84 çavdar 45 yapak 26 mısır 30 bulgur ~ulaf - kepek 19, 1 4 
İthalat: 

Telefon: 44792 

ğ y 6 3 4 _ un 91 tiftik ,33 3 4 iç badem - mercımek - kepek 7ö 
fasulye -t susam . • h ~ 

. k ahı 10 zeytinyaaı 41 pamuk - susam yagı - no ut :> 
kuşyemı - pamu Y ı5 & • • 

· · ı·ç fındık - Haşaş tohumu haşaş yagı - B. peynır -
ıç cevız - . . fy k"l 

k -kabuklu ceviz - keten tohumu - ırmık 12 ton a on - ı o 
ç:~:~ 378 kedi 168 kunduz 17 sansar 753 tavşan 32412 tilki 2719 varşak 1 

zerdeva 19 kokarca 20 adet. 

Amsterdam • Kompani Ro 1al 

Neerlandez dö Navigasyon a 
vapör Anvers, Rotterdam, A
msterdam ve Hamburg için ya· 
kında hareket. 

CALIPSON il 13 Hl " 

İhracat: 
Buğday 1000 arpa - çavdar 1161 yapak 78 ketentohumu - iç ceviz -

Neerlandez kompanyasının 

nehri vapurları limanlar i ·in 
hususi ve ~eri seferler . tiftik 73 razmol 51 1 8 iç fındık 12 Fasulye kabuklu ceviz -

Afyon 4160 kilo sansar 646 zerdeva 33 tilki 66 varşak çakal 

2- Satışlar : 

Butday yumuşak kilosu fi kuru, 37 paradan 

., sert 
Kızılca 

Arpa 
Çavdar 
Burçak 
Mısır Beyaz 
Mısır aarı 

Nohut Nıüürel 
Susam 
Yulaf 

il 

" 
" 
il 

il 

" ,, 

" 
" 

Fındık içi ,, 
Beyaz peynir ,, 
Tiftik Kastamonu ,, 
Yapak Anadolu ,, 

,, Bursa ,, 
,, Diyarbekir ,, 

7 

5 
6 

40 
l 49 
60 

Zeytinyağı yemeklik kilosu 59 
Sansar derisi çifti 
Zerdeva ,, 
Porsuk 
Tilki 
Kedi 
Çakal 
Tavşan 

,, 

" 
" 
" 
il 

" 
" 
" 
il 

" adedi 

" 
" 
il 

,, 

" .. 
il 

il 

il 

" 

" 
" 
" ,, 
il 

il 

17 1 2 " 

15 
5 

30 

" ,, 
il 

" 
" 

" 
• .. 
" 
" 
" 
il 

" 
kuruştan 

il 

" 
" 
" 

" 

" 

7 kuruş 

7 " 

" 
5 il 

" 
" 
" 
" ,, 

" 
il 

" 
.ı 1 " 

" 
" 

kuruşa 

il 

" 
" 
" 
" ,, 

2 
25 

20 

7 

kuş yemi 28 ton. 
tavşan adet 

paraya kadar 

" 
il 

,, 
il il 

il " 
" " 
" " 
" " 
" il 

" " ,, 
" 

il " ,, 
" 

" " ,. il 

Bütün limanlar için Neer· 
hndez Kumpanyası ile anlaşıl· 

mak suretile bütün dünya li· 
manları için doğru ~~on4imen· 

tol ar verilir. 

İTHALAT SERVİSi 
Burgaz, Varna, Köıtence için 

hareket. 

CALIPSO 
HERKULES 

13 2ci kan. 

20 " 

ltalyan Seyahat Kumpanyası 

Dünya seyahat teşkilatı 

Götürü seyahat 

Otellerde oda tutulması 

Deniz yolu biletleri 
Hava yolu ,. 

Demiryolları ,, 
Bagajların sigortası 

İtalyan demir yollarında 
yüzde 50 tenzilat 

Galata Gümrükleri karşısında 

Hudaverdigar han 

3- Telgraflar 13 l 937 

Tele fon : 44792 
daFRATELLI SPERCO 
nezdinde C . 1. T. ye müra · 

caat olunur. 
Londra Mısır Laplata 2 ci kanun tahmili korteri 23 Şi. 6 

tonu 12 Ster. 2 1 2Şi. 
" keten tohumu il il il 100 kilosu 120 B. Frank 

Anvers Arpa Lehistan " Şubat 11 

P. Ki 3 Kr. 32 Sa. 

" 7 il 37 .. 
,, 5 " 09 " 

M t IOOlibreıi 8Şi.1034P .,, 6,, 
Liverpul Buğday ar " 

H t · t r Mayıs Bu•eli 134 sent 11 6 ,, 

Ol ,, 
12 il Nippon Yusen Kaisah 

Şikago ,, ar \'ın e 11 ,, " 

M •t b 127 l -ı ,, " 5 il BO ,, 
Vinipek ,, anı o a 11 " 11 

Hamburg İç Fındık Giresun derhal tahmil lOO ki.osu 160 R . Mark 11 81 ,, JAPON VAPUR KUMPANY ASl 
1 " 

159 ,, "80 il Levan " " il 

" " " 
50 " Yokohama, Kobe, Singapur, 

İstanbul Ticaret ve Zahire Borsasında Muamele Gören Maddeler.-
Afyon, Araşit yağı, arpa, Avderisi, Ayçiçeği yağı, Badem, Bakla, Bezelye, Börül~e, B~ğday, 

Bulgur, Burçak, Ceviz, Çavdar, Darı, Fasulye, rındık, Haşhat tohumu, Haşha ~ yaj"ı, ipek, irmik, 
Kaplıca, Keçikılı, Kenevir, Kepek, Keten tohumu, Keten yağı, Koza, Kutyemi , Mercimek, Mısır, 
Nohut, Pamuk, Pamuk tohumu, Pamuk yağı, Peynir (Beyaz, Kaşar) Razmol. Susam, susam yaa-ı, 
Tiftik, Un (Buğday, M111r) Yağ, Yulaf. 

Colombo, Süveyiş, Port·Said, 
Beyrut ve lstanbul limanları 
arasında doğru seferler: 

Pire, Marsilya, \'alansiya, Li· 
verpool için Hareket 

(doğru ve aktarma11z) 

DAKAR MARU 18 2ci kan' 

(Suite de la 4eıne page) 

Compensations privees avec la Hollande 

La permission a ete accordee d'imporler d'abord 
deı ınarchandises hollandaiıes av ant d' exporter dee 
produits turcı, a condition de deposer aupres de la 
Banque Centrale de la Republique une lettre de ga
rantie cgale au montant des marchandises importeet. 

Cette nouvelle mesure facilitera de beaucoup leı 
affaires de compensation privees. 

L~s f abriques de caoutchouc 

Au sujet de la fermeture deı fabriques de 
la Cham· caoutchoucs, le " Tan ,, affirme que 

bre de Commerce et d'Induıtrie, comme aUı1 ·, 
l'Union lnduslrielle n'en ont aucune connaissance 
Le Bureau du Travail egalement n'en aurait pas ete 
aviıe. 

Toujouu ıuivant le "Tan,,, quelques uneı deı 
fabriques en question se plaignent de la concurrence 
deı petits etablissements qui sont exempteı de plu. 
sieura contributions fiscales et demandent a jouir des 

memes avantages. 
Le directeur de la fabrique "Gislaved,, M. Y ousou f 

Zia, eat meme parti dans ce but pour Ankara . 
Lea grandeı fabriqueı de caoutchouc de notre ville, 

y compriı la "Giılaved,, . font travailler 804 ouvriera. 
Ce nombre n'eıt cependant pas invariable. 

Les fabriques tnvaillent pendant 5 mois en ete 
et cinq mois en hiver, soit en tout dix moiı durant 

l'annee. 
Seuls une cinquantain• d'ouvriers ıont retenus 

durant les 2 autrea mois de l'annee pour le nettoyag e 

et l'entretien des machines. 
Comme la periode de ce nettoyage est _proche, ~a 

plus grande partie des ouvriera devra forcement cho-

mer. 
Quant aux petits etablissemenh, satiıf.tita de le.urs 

affaires, ils n' ont pas ren ; oye leur personnel ouvr.ıer. 
Leı plaintes des fabriques de c~~ut?houc a~aıent 

ete exposees l'annee derniere au mınıstere de l E. N. 

Elleı concernent leı droitı de douane perçuı deı ına• 

D ELEGOA MARU 18 ,, 

ti er~ ı premıereı et l'impôt de transaction qui est per
çu dea produits fabriques. 

Les bruits au ıujet de l'importation libre des sou· 
li~rs en caoutchouc sont infondes. Cette importation 
est interdite comme par le passe, ıui.,ant l'article ..t-17 
du tarif. 

Les objets compris dans l'article 449 peuvent seuls 
etre introduits sur base du clearing. 

La C. C. et le B. T ont refere par telephone au 
miniatere les doleancea deı fabricantl de caoutchouc. ----

Le chrome de Tekirova 

L'exploitation des gisementa de chrome de Tekir
ova, a Antalya, se poursuit depuis un an de façon 
treı satisfaisante. La Ste. Ltd. turque creee en vue de 
l' exploitation de ces gisements dispose it l'heure ac 
tuelle d'un capital de 125.000 Ltqs. 

On dit toutefois que ce capital sera porte a 
375.000 livres du fait de la creation prochaine d'une 

nouvelle fabrique, 
La Stc. a construit une ligne aerienne et un De

cauville. Elle compte eriger en outre un hôpital avec 
leı conditions d'hygiene les plus '11odernes. Les pro· 
jeta a cet egard ıont acheves. Des maisons pour les 
medecins et dea baraquements pour leı ouvriers ae

ront amenageı. 

Le marche du ble 

Quelques firmes etraogereı notamment l' Allemagne 
demandent de nouve au des cereales de notre pays. 
Des demandes proviennent egalement de l' Angleterre. 

La recolte du ble de Turquie est de 500.000 ton
nes ıuperieure a celle de l'annee derniere . 

il existe, dans le pays plus d'un million de tonnes 
de ble et pres d'une pareHle quanfite d'orge, d'uoine 
ete. depassant tous les besoins. Toutefois les produc· 
teurs et les commerçanh detiennent leurs lilocks dans 
l'attente de bonı prix. 

l imtiyaz sahibi ve yazı işleri 
1 Basıldıjı yer: ARTUN Ba11mevi 

Diı·ektörü: lımail Girit 
Galata Billur ıokak No. 10 

Sayfa 3 

Gelecek üç gün zarfında vuku bulacak 

Münakasa ve Müzayedeler hakkında 

MUHTİRA 
,.. ....... 

Pazartesi 18· 1-1937 

Afyonda İnhisar Müdüriyeti binası inşası (İnhisarlar İdaresi). 
Zir hükümeti konağı tamiratı (Ankara Vilayeti) . 
Atatürk anıtı için i aya kaldırım inşuı (Silifke). 

Muhtelif nakliyat (nakliyat (Şeker fabrikaları TAŞ). 
Çanakkale için malzeme 15 kaleın: İst. Komutanlığı Fındıklı). 
Fırın tesiutı (Çorlu kor). 
Maslak pevantoriyomunda elektrik tesisatı (İst. Kom. Fındıklı). 
Kablo tevzi kutuları : IO kalem (Ankara PTT İdaresi). 
Lokomotif bakır kazanları (Devlet Demiryolları). 
Mükessef hamızı azot deposı : 2 ad. (Askeri fabrikalar)· 
Madeni barometreler: 3 adet - arka çantası 815 ad. - ekmek 

torbaaı : l 450 ad. (Milli Müdafaa Vekaleti) . 
Ünite delik mastürı vesaire (Kültür Bakanlığı). 
Ünüversel tecrube makinesi Güzel San'atiar Akademisi) 
Arsenikiyeti rassas: 50 ton Hora fişekleri: 100,()(K) ad . H ~>ra a· 

!etleri 1000 ad. (Ziraat Vekaleti) 
Matbaa hurufatı: 852 k. (Devlet Basımevi) 
Röntgen filmi: 72 düz.- Röntgen kağıdı: 12 düz. \İstanbul Va-

kıflar Müd.) 
Benzin: 100 teneke Samsun Şarbaylığ•) 
Mazot: 600 ton (Askeri fabrikalar) 
Sabun. 3,716 k. (Vize) 
Sabun: 8000 k. (Çorlu) 
Ekmek: 120 ton (Selimiye) 
Francela: 6000 k. - Tavuk: 36~0 ad. (Ankara Lev Amirliği) 

2inci mevki vagonlar için 54000 m.kordon yumak (Devlet Demir· 
yolları). 

Ordu göz laboratuvarı için 81 kalem alet (İs. Komutanlığı Fın
dıklı) 

Paspas: 12 ad. Buzhane malzemesi 28 parça- İstinad duvarı 
tamiri (Üsküdarda) ( İstanbul Belediyesi) 

Tarsus btasyonunun arkasına 1500 m2 parke döşemesi (D. De
miryolları Adana). 

• Delikli tuğl a : 8000 adet ( Eyup Maliye Şubesi) . 

Salı t 9-1-1937 

Şamran kanalının açılması (Van Su İşleri Etüd heyeti) 
asker konağı kalorifer tesisatının tamiri(Tophane Lev. Amirliği) 
Yazlık elbisesi: 60!) tak. (Cebeci Harita Müd.) 
Demir boru 700 m. Karabiga Şarbaylığı) 
5 milyon otobüs bileti basılmuı - itfaiye efradı için 82 çift çizme: 

(Ankara Belediyesi). 
'l50 adet yüz havluıu (Tophane Levazım Amirliği). 
2200 kilo sadeyağı (Polatlı). 

Çarşamba 20-1-\937 

Fişek duyları: 6725 paket. Tapa: 27850 p. - Fişek kapsülleri: 
259000 adet (İnhisarlar İdaresi). 

Kromlu kösele: 500 kilo- Salmastralık kösele: 200 kilo- (Aı-

keri fabrikalar). 
Keten hortum : 1300 metre (Fındıklı İstanbul Komutanlığı). 
Sivil elbiıe : 183 adet (Ankara Emniyet Müdürlüğü). 
Galvanizli yumuşak tel (3mmlik) : 6500 kilo. 
Mücerrit ma adeveboynu : 3()00 adet (Akhissar Kaymakamlığı) . -
,~- Fenne uygun olmıyan ıu::ii:i"~...,~~~ıttM--~-. 

bir elektrik tesisatı 

Cereyan kaçırır 
ve 

Sarfiyatı çoğaltır 

ELEKTRİK 
TESİSATI 

BİR DEFA V APILIR 
iyisini yaptırmak menfaatınız 

icabıdır 

SATIE 
en mükemmel tesisatı 

12 AV IVADE İLE YAPAR 

SAT 1 E 
şubelerine müracaat kafidir. 

\~ .................................. _Wlllr# 
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journal Quotidien des Adjudications 

SAMED! 

Tableau Synoptique des Adjudications 

Objet de l'adjudication 

A) Adjudications au Rabais 
Construction - Reparation

Trav aux Publics -Materiel de 
Construction -Cartographie 

Repatation de la caserne Tachkichla 
~ (au nom et pour eompte entrepr] 
~ Demolition de ma2"asins et eonstrue

tion sur l'emplacement d'un casiilo 
moderne (aj.). 

,., 

Travaux d'art, nivcllement, eonstruc
tion de maisons d'cquipe, et de 
chaussee en m11cadam. entre le11 KM. 
67 t-700 de la route Do~u-Bayezid
Cheybob (Trab1on) (cah. eh. L. 
39,42). 

Reparati"n de la route menant a l'e
cole militaire Maltepe (Topkapou). 

Pa vage de la place ( 1500 m2) se trou· 

900 68 Publique Com. Ach. Comm. Ist. Findıkli. 

9450 - 70ı3 75 Gre a g-re Municip.:ılite <l'Ourfa 

788•!73 35288,92 Pli cach Dir. Ponts et Chaussces clu :'vlinis-

tere Travaux Publies. 

3 93 06 219 48 Publique Com. Perrn. Municipalite I.stanbul. Dir. Econom. Municipalile lstanbul. 

4500 - 337 50 Gre a gr~ Dir.Expl.Ch. de Fer Etat Adana. 

-~550 '..>66 25 Publique Com. Perm. Municipalit~ lstanbul Dir. Econom. Municipalitl· lstanbul. 

1-2-37 16 -

22-1-37 ıs 

1-3-37 16 -

2-2-37 14 

18-1-37 lO -

28 1 37 14 - 1 

vant derriere 1.:ı gare de T arsous (aj.) 
1 Prepar. des cart!S aux eeh. 1 2000, 

11000 et 1 500 du bourg de Teha
taldja (140 ha). 

1 ~ --~-~------ -- -----·----ı 

1 

Produits Chimiques et 
Pharmaceutiques - Instruments 
Sanitaires -F ourniture pour Hôp. 

lnstrumcnts pour la section de phar-
macodynamie (aj.). 

lnstrumen ts medi caux pour maladics 
nervcuses : 37 lots- lnternes: 26 
lots - Bact~riologie : 22 lota (au 

1960 -

850 ·-

147 - Publique Dir.[nstitut Central d'Hygiene Ank. 

68 " Com. !\eh. Comrn. Istanbul Findikli. 

nom et pour compte entrepreneur) -----:-..------------- ------·----· --- ----------~--- --------------
! lnstallation et Materiel 

d'Electricite, de Gaz, 
! de Chauffage Central 
1 

;I (nstallation Clectrique a la caserne des 

:: gendarmes de Kartal. 
il Ampoules electriques: 76-42 piecu. 
11--------------..:-.-----------

Habillement - Chaussu res 
Tissus - Cuirs. 

1 Serviettes pour visage : 250 pieces. 
. Flanelles fil d'Ecosse : 2400 pieces-

ı ı 

ld. sport: 1200 p.- Caleçons ba· 
tiste: 3600 p.- ld. sport: 1200 p.
Chaussettes : 8000 paires - Mou· 
choirs: 3250 p.- aj.-(modif. cah. eh.) 

Pyjamas : 500 pieces (pour Koulcli) 
(aj.- modif. cah. eh). 

Fil de coton pour chaussettes : 16500 
kilos (aj.). 

Pantoufles : 500 paires 
Pl:lerines : 20 et 70 paircs. 

i Serviettes pr. visag-e : 350 p.- Flanelles: 

1 

75 p.-Pyjamas: lOOp.-Serviettes diver
aes: 1300 p.-Necessaires de bain; 75 p. 

il Coton : l 000 kilos. 
Couvertures : 100 pieces 
Toile: 8 lots (pr.hôp.Djerrahpclı.Hasseki). 
(Ces 5 fournitures aont destinees aux 

hôpit:ıux Dierrahpacha et Hasseki). 

Combustible - Carburant- Huiles 

Charbon crible allemand; 200CO ton
ncs- (calı. eh. L. 11,37). 

999 80 75 Gre a gre Com. Ach. lntencl. lst. Tophane. 

2574 04 193 05 Publıque Com Ach.lnten<l.Mar.Kassimpacha. 

125 - 18 25 Gre a gre Com Ach lntend. lst. Tophane. 
7838 - 587 85 Pli , aeh. 

" 

1375 103 12 Publique 
" 

'22770 - 1707 75 Pli cach. Com. Ach. Min. Def. Nat. Ankara. 

L.118Ia p 44 29 PubliquE- Com. Pcrm. Munieipalite Istanbul. 
L.8,5 et 7 ,5 52 13 ,, 

" 103 52 il 

" 

P. 60 le k 45 - ,, 
" P 575 lep. 43 12 ,, il 

8122 50 609 19 Pli eachete 

227400 - 12620 Pli cach. Admin. Ch. de Fer Etat Ankara. 

P.27,'!..7 d 33 60 Publique Corn . Perm. Municipalite lstanbul. 
28 le k. 

Dir. Econom. Municipalite lstanl ul. 

" ., 

" 

il 

Caisses : İaydarpaclın ·Ankara. 

Dir. Econom. Munieipalite lstanbul. Huile pr.compreaseur: 700 k.-Id. pr.ma
ehine: 700 k.- Grai•se: 250 kilos. 

-------------~~----- -~--~- ----·---~~- ---~--·~------------------ ~~~-----..... ------....... -....... -.....--~ 
Provisions 

21-1-37 

3-2-37 

21-1-37 

J-2-37 

19-1-37 
4-2-37 

4-2-37 

2-2-37 

2-2-37 
2-2-37 
2-2-37 

2-2-37 
'2-2-37 
2-2-37 

3-3 37 

28-1-37 

19-1-37 

11 -

15 30 

15 -

14 -

15 - 1 

15 - 1 
1 

14 _ ı 

14 - 1 

14 - 1 

14 -

14 -
14 -
15 -

15 30 

14 -

1 

1 

1 ---

16 

ADMINISTRA., 1U1'1 

Yoghourtchou H~r. 
ler Etage, N. 3-4 

Galata, Perchembe Bazar 

T elefone: 42425 

Boite Postale N. 1261 

Adresse Telegraphique: 
letanbul MÜNAKASA 

16 JANVIER 1937 

MEMENTO OES ADJUDI CATIONS 
(Pour les trois jours suivants) 

Lundi 18 Janvier 1937 

Construction de l'irnrneuble de la Direction des Mono· 
poles a Afion (Monopoleı). 

Rt"•paration Konak Gouvernernental <le Zir (Vilayet 
Ankara). 

Construction troltoir pour monumert Ataturk Silifke). 
Transports divers (SAT. Fabriques ııuere • 
Materiel pour Tchanakkale: 15 lots (Comınand. lı· 

tanbul Findikli . 
lnsbllations dans un four (Corps Armee Tchorlou). 
lnst.ıllation electriquc du preventorium de Maslak (Com· 

mand. lstanbu 1 Findikli ). 
Boites de distributio11 de eı1ble: 10 lots (PTT. Ankara). 
Foyers de locornotives en cuivre Chemins de Fer Etat 

Ankara !. 

Rt'·servoirs alumi nium pour Aı 03H concentrc (F abri· 
que Militatre). 

Baromi·tre:s metalliques : 37 pieces - Havresacs : 815 
pieces- S:ıes a pain: 1•',50 pii·ces ( Ministere De· 
fense N.:ıtıonale). 

Foreuses, ete. Ministerc lnstruction Publique). 
Maehine iı expt"·rimenter Univcrselle (Academie des Beaux 

Arts). 

Arseniate de plomb : 50 tonnes. 
Cartouehes de Hora : 100.000 pieees- App. ld : 10 ıO pıı; 

ces (Ministerc Agrieullure). 
Carae i·ıes d'imprimerie : 852 kılos Omprimerie d'Etat). 
Films Roentgen 72 douzaines- Papier ld : 1:2 douzaines 

(Vakoufs lstanbul). 

Ben:ıine: 100 bidons (Municipalitı'.· Samsoun). 
Mazout: 600 tonnes (Fabriques Militaires). 
Savon : 3716 kilos (Vize). 
Savon : 8 tonnes (Tehorlou). 
Pain: 120 tonne'l (Srlimie). 
Frangeoles : 6000 kilus. Poules : 3600 pieccs (lntentfance 

Ankara). 

Cordon en p!lotes pour wagons de 2me classe : 54000 
metres (Chemins de Fer Etat). 

lnstruments pour laboratoire ophtalmologıque : 83 lots 
(Command. lstanbul Findikli). 

Surctes de 3 el 5 Amp. pour batteries eontre avions 
(Command. lstanbul Findikli). 

Paill.-ssons: 12 p. Materiel pour fabrique de glace: 
28 p.- Rcpar. mur de sout(•nement (Mun. Istanbul) . 

Pnvage de la place 150) m2 Jerriere la garc ele Tarsous 
(Chemins de Fer Etat Adana). 

"' Briques trouees : 8000 pit'.•ces (Bureau Fisc Eyoup). 

Mardi, 19 Janvier t 937 

Creusement du canal de Clıamran (Com. Traveaux d'eau, 
Van). 

Costumes d'et~: 600 pieces (Service Cartographie Oje 
bedji). 

·1 uyau en fer (diam. 2,5') 700 metres (Munieipalite Ka 

rabiga. 
lmpression 5.000.000 billets pour autobus Botte• pour 

sapeurs-pompiers : 82 pıires (Municipalitl! Ankara). 
Rı"paration du calorifere du Konak militaire (D\re1ttion 

lntendancc Tophane). 
Serviettes pour visage: 250 piı;ces (lntcndance Tophane) 
Öeurre frais : 2200 kilos (Polatli). 

Me rcredi 20 Janvier 1937 

Douilles et capsules de cartouche bouchons ete. (Mono
pole s). 

Cuir chrome: 500 kilos- ld. pour salmastra : 200 kilos 

(fabrique militaire). 
Manchc en lin : 1300 metreı (Comm. l1tanbul Findikli). 
Costumes civils : 183 piece! (Direction Surete Ankara). 
Fıl mou galvanise (3mm .) : 6500 kilos - lsolateurs avcc 

crochets: 3000 pieces (Kaymakamat d' Akhissar). 
_B_e_u_r_re_fr_a_i_., _:_2_2_o_o_k_il_o_s_(.,a""'j .... ). _______ -__ 

1 
115 50 _!Ybliq~ C0m. Ach. Militaire, Polatli. 

l GLJa111:ı:::ımrwwwwww ıu:wıwww 
-~ 

Divers · lndustrie - Finances - Commerce 
Appareils extincteurs. 
Appareils extineteurs : 30 pieees (pour 

le 8me Corps Armee). 
Etablis divers: 4 pieces (aj-modif. au 

cah. eh.) 
Savon pr. sclles: 576 k.-Necessaires de 

sellier: 10 p. ld. de marechal-f cr-

rant : 11 pieces (aj.). 
Marmites emailleeıı, assiettes, pots, cuil

lers, plah·aux, cuvettes (diff. formes) 
broci ete.: 24 lota (pour hôpitaux 

246 15 18 Publique Com. Aeh. Comm. Ist. Findikli. 
1050 - 79 

" " 
17000 1275 - Pli caeh. Com. Perm. Municipalite Istanbul. 

404 et 720 ·n et 54 Gre a gre Com.Aeh.Comm G.Surv.Douaniere. 

74 88 Publique Com. Perm . Munieipalite lstanbul 

Dir. Eeonom. Munieipalit~ lstanlıul' 

Dir. Economal Municipal. lstanlıul 

1-2-37 
1-2-37 

4-3-37 

'W-ı-37 

2-'2-37 

ıs 30 
15 -

15 -

14 -

14 

Dierrahpacha et Hassekı). 

Inıtal. de poteaux en fer (pr.electrioite) - - ,, Presicl. Union Elect. Sivas - 25-1-37 15 \1 
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Les etiquettes des macaronıs 

On sait que conformement aux dispoıitioru: du 
reglement sur leıı pates alimentaires. }es macaronis 
colores doivent porter une etiquette indiquant leur 
qualite. Mais cette disposition n'etant pas observee 
par les fabricants, une circulaire a ete envoyee hier 
au...: autorites municipales locales attirant leur atten· 
tion sur cette disposition du reglement. Les contre· 
venants seront desormaiı passibles d'une amende. 

(Lire la auite en 3eme page) 


